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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ποιότητα και η συχνότητα στις πρακτικές που έχουν να παρουσιάσουν οι
εκπαιδευτικοί, σχετικά με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας, και
Επικοινωνίας(ΤΠΕ) στη διδασκαλία τους, μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά, ανάλογα με
την προσωπική θεωρία διδασκαλίας που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί και ανάλογα με το
αν έχουν θετικές απόψεις για θέματα που αφορούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Με την παρούσα έρευνα, αξιολογείται η προσωπική θεωρία διδασκαλίας που ασπάζονται
και υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και οι απόψεις και οι
πρακτικές τους σε θέματα που αφορούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Ερμηνεύονται, επίσης, και οι σχέσεις μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών.
Η παρούσα έρευνα είναι ποσοτική και υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2008-2009, με
δύο κλειστά ερωτηματολόγια. Όπου, το ένα ερωτηματολόγιο απευθυνόταν σε δείγμα 318
εκπαιδευτικών και το άλλο σε δείγμα 59 διευθυντών, οι οποίοι υπηρετούσαν σε Δημοτικά
Σχολεία της ευρύτερης πόλης του Ηρακλείου Κρήτης.
Από την ανάλυση προκύπτει ότι, η προσωπική θεωρία διδασκαλίας που ασπάζονται και
υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, τείνει να συνάδει με την εποικοδομιστική θεωρία μάθησης.
Επίσης, σε γενικές γραμμές, οι απόψεις των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ φαίνεται να είναι θετικές και οι σχετικές πρακτικές των
εκπαιδευτικών τείνουν να συνάδουν με την εποικοδομιστική θεωρία μάθησης. Tέλος,
παρά το ότι οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι τείνουν να αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ και
στις αίθουσες διδασκαλίας τους, εκτός από το εργαστήριο υπολογιστών, η συχνότητα της
διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ φαίνεται να είναι χαμηλή και στις αίθουσες
διδασκαλίας αλλά και στο εργαστήριο υπολογιστών.

ABSTRACT
The quality and frequency of teachers practices, regarding the use of Information and
Communication Technology(ICT) during teaching, can be considerably improved,
depending on teachers personal teaching theory and depending on whether teachers have
positive views on issues related to teaching using ICT.
This research aims to assess the primary school teachers teaching personal theory and the
teachers views and practices on topics related to teaching using ICT. The research also
aims to interpret the relationships between the above variables.
This quantitative research implemented during the school year 2008-2009, with two
closed questionnaires. Where, the first questionnaire addressed to a sample of 318
teachers and the other questionnaire addressed to a sample of 59 directors serving on
Primary Schools in the wider city of Iraklion, Crete.
The analysis shows that teachers personal theory of teaching and learning, tend to be
consistent with the constructivist learning theory. Also, in general, teachers views on
issues related to teaching using ICT seems to be positive and the related teachers practices
tend to be consistent with the constructivist learning theory. Finally, although it seems
that teachers tend to use ICT during their teaching in the classroom and in the computer
laboratory, the frequency of instructional use of ICT appears to be low, in the classroom
and in the school computer laboratory.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η ενασχόλησή μου με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς,
πριν ακόμα ξεκινήσει η επαγγελματική μου ενασχόληση με την εκπαίδευση.
Τελειώνοντας το Μαθηματικό Ηρακλείου το 1985, το θέμα που είχε κεντρίσει το
ενδιαφέρον μου ήταν ο Προγραμματισμός και η ενασχόληση με τους υπολογιστές-αρκετά
αρχαίους σε σχέση με τους υπολογιστές της σημερινής εποχής-. Συνέχισα την εκπαίδευσή
μου σε αρκετά προγράμματα υπολογιστών, με σχετικά σεμινάρια, η οποία θεωρώ ότι
έγινε πιο συστηματική με την φοίτησή μου στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου στο τμήμα
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, στο οποίο εισήχθη το ακαδημαϊκό έτος
2002-2003 με κατατακτήριες εξετάσεις και αποφοίτησα το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.
Παράλληλα, η ιδιότητα μου ως καθηγήτρια Μαθηματικών και Πληροφορικής αρχικά και
στη συνέχεια ως δασκάλα, με έκανε να συνειδητοποιήσω τα οφέλη της χρήσης των
υπολογιστών σε πολλούς τομείς της εκπαίδευσης και κυρίως στη διδασκαλία και στη
μάθηση.
Η επιθυμία για περισσότερη εξειδίκευση σε θέματα σχετικά με τη ένταξη των
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα σχετικά
με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, καθώς και η επιθυμία για μελλοντική ενασχόληση
μου με παρόμοια θέματα στο σχολικό ή ευρύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον, αποτέλεσαν
ισχυρό κίνητρο όσον αφορά την επιλογή του προς διερεύνηση θέματος, επιδιώκοντας
ταυτόχρονα να συμβάλλω, στο μέτρο του δυνατού, στο σημαντικό θέμα που αποκαλείται
‘ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση’.
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου σε όλους όσους, με
οποιονδήποτε τρόπο βοήθησαν και στήριξαν την παρούσα εργασία μου. Ιδιαίτερα θα
ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, τον καθηγητή
Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Παναγιώτη Γ. Μιχαηλίδη, που είχε
την εποπτεία αυτής της έρευνας, για τις πολύτιμες συμβουλές του σε θέματα που
αφορούσαν τη θεωρητική πλαισίωση του θέματος αλλά και τη διεξαγωγή της έρευνας, τον
καθηγητή Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης Βασίλειο Μακράκη για τη
σημαντική βοήθεια που μου προσέφερε στο μεθοδολογικό μέρος της έρευνας με τις
αξιόλογες παρατηρήσεις του και τις καίριες υποδείξεις του καθώς και τον λέκτορα
Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ηλία Καρασσαβίδη για τη στήριξή
και βοήθειά του.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω επίσης, στον καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής
Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Δαφέρμο Βασίλειο, για την αμέριστη βοήθειά του
σε όλα τα στάδια της μεταπτυχιακής αυτής εργασίας αλλά κυρίως στο στάδιο της
στατιστικής ανάλυσης με το πρόγραμμα SPSS 17.0.
Ευχαριστώ, επίσης, τους Διευθυντές των Δημοτικών σχολείων της πόλης του Ηρακλείου
για τη θερμή υποδοχή τους και τη βοήθειά τους στη διακίνηση, συγκέντρωση και
επιστροφή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, καθώς και όλους τους
εκπαιδευτικούς για τη θετική διάθεση που έδειξαν όσον αφορά τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου καθώς και για τις διαφωτιστικές συζητήσεις μαζί τους
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τις φίλες, συνάδελφους εκπαιδευτικούς και
συμφοιτήτριες στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, Ξενικάκη Ιωάννα, Ευθυμάκη Μαρία και
Νιράκη Ευτυχία, για τη συμπαράστασή και βοήθειά τους σε πρακτικά θέματα που
αφορούσαν την εργασία αυτή.
Τελειώνοντας, ευχαριστώ πολύ την οικογένειά μου, το σύζυγό μου Νίκο, τη μητέρα μου
Μαρία, τον ανιψιό μου Νίκο-Μαρίνο και τα αδέλφια μου Ελένη, Σπύρο και Κωνσταντίνο,
για την κατανόηση και συνεχή στήριξή τους.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στον έντονο προβληματισμό που αναπτύσσεται στο διεθνή χώρο (βλ. Κεφ. 9.), σχετικά με
την ποιότητα της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεγάλη
σημασία αποδίδεται στο ρόλο και συμβολή των εκπαιδευτικών συγκεκριμένα δε, σε
θέματα όπως, οι απόψεις και πρακτικές αυτών-, στην εισαγωγή καινοτομιώνσυγκεκριμένα δε, των ΤΠΕ- στη διδακτική διαδικασία. Πράγμα που αποτέλεσε και
αφορμή για την επιλογή του προς διερεύνηση θέματος της παρούσας μελέτης: ‘Οι
απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο Δημοτικό Σχολείο’.
Όπου, η παρούσα δε έρευνα, διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2008-2009 σε Δημοτικά
Σχολεία της ευρύτερης πόλης του Ηρακλείου και απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς και
διευθυντές των σχολείων αυτών. Αναλυτικότερα δε, σχετικά με την παρούσα μελέτη:
Στο Πρώτο Μέρος - Θεωρητικό Μέρος, παρατίθεται το θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης.
Πιο συγκεκριμένα:
Το Κεφάλαιο 1. αναφέρεται στο πρόβλημα που μελετά η παρούσα έρευνα και στις
διαστάσεις αυτού.
Το Κεφάλαιο 2. αναφέρεται στο σκοπό και στους στόχους της παρούσας έρευνας, σε
συνάρτηση και με επιμέρους στοιχεία του θέματος που μελετάται.
Το Κεφάλαιο 3. αναφέρεται στα ερευνητικά ερωτήματα που επιδιώκεται να απαντηθούν
με την περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των ερευνητικών
μας δεδομένων, καθώς και με τη συζήτηση των σχετικών αποτελεσμάτων.
Στο Κεφάλαιο 4. αναφερόμαστε στη σημασία αλλά και στους περιορισμούς της
παρούσας έρευνας.
Το Κεφάλαιο 5. αναφέρεται σε εννοιολογικές αποσαφηνίσεις βασικών όρων της μελέτης
αυτής. Όπου. οι όροι που περιγράφονται είναι οι εξής: η Πληροφορία και η επιστήμη της
Πληροφορικής, η Εκπαιδευτική Τεχνολογία και οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και
Επικοινωνίας, το Δημοτικό Σχολείο και ο εκπαιδευτικός του Δημοτικού Σχολείου και
τέλος οι Απόψεις και Πρακτικές των Εκπαιδευτικών.
Στο Κεφάλαιο 6. γίνεται μια αναδρομή, σχετικά με την εισαγωγή της Πληροφορικής-των
ΤΠΕ στο σχολείο και ειδικότερα στο δημοτικό σχολείο, διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδασυγκεκριμένα δε, όσον αφορά την ένταξη της Πληροφορικής ή των ΤΠΕ στο Αναλυτικό
Πρόγραμμα των ελληνικών δημοτικών σχολείων και όσον αφορά τη σχετική επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών-. Εδώ δε, γίνεται αναφορά και περιγράφονται συνοπτικά αρκετές
έρευνες, οι οποίες διεξήχθησαν στο διεθνή χώρο, σχετικά με την επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών, όσον αφορά την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία. Στη
συνέχεια, γίνεται αναφορά στο ρόλο του εκπαιδευτικού στη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ και τέλος, γίνεται αναφορά και περιγράφονται συνοπτικά αρκετές έρευνες, οι οποίες
διεξήχθησαν στο διεθνή χώρο, σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτικού όσον αφορά το
θέμα της ένταξης των ΤΠΕ στη διδασκαλία στο σχολείο.
Το Κεφάλαιο 7. αναφέρεται στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της
Πληροφορίας και Επικοινωνίας, στις μορφές αυτών και στη σχέση τους με τις θεωρίες
διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και στην έρευνα σχετικά με τη συμβολή των εφαρμογών
των ΤΠΕ στη διδασκαλία και στη μάθηση.
Στο Κεφάλαιο 8. αναφερόμαστε κυρίως στην Προσωπική Θεωρία Διδασκαλίας των
εκπαιδευτικών και γινόμαστε πιο αναλυτικοί όσον αφορά έννοιες όπως η Διδασκαλία, η
Μάθηση, οι Θεωρίες Μάθησης και τα αντίστοιχα Γνωσιακά Ενδιαφέροντα. Στη συνέχεια,
αναφερόμαστε στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε σχέση με τις διαφορετικές Θεωρίες
Διδασκαλίας και Μάθησης-και τα αντίστοιχα Γνωσιακά Ενδιαφέροντα-. Τέλος
αναφερόμαστε στην προσωπική Θεωρία Διδασκαλίας και Μάθησης των εκπαιδευτικών
σε σχέση με τις Διλληματικές Αντιπαραθέσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά
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τη θεώρηση των εκπαιδευτικών θεμάτων και κατά την επιλογή των καθημερινών
πρακτικών τους κατά τη διδακτική διαδικασία.
Στο κεφάλαιο 9. αναφερόμαστε εκτενώς σε αρκετές έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο
εξωτερικό και στην Ελλάδα, σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ καθώς και
σχετικά με τις απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών όσον αφορά το θέμα αυτό.
Στο Δεύτερο Μέρος - Ερευνητικό Μέρος, παρατίθενται τα εμπειρικά δεδομένα της
έρευνας. Αναλυτικότερα, γίνεται αναφορά σε θέματα σχετικά με την έρευνα, τη
μεθοδολογική προσέγγιση αυτής, τη στατιστική ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων
και παρατίθενται-σχολιάζονται τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της έρευνας.
Πιο συγκεκριμένα:
Στο Κεφάλαιο 10. αναφερόμαστε στην επιλογή της μεθοδολογικής προσέγγισης της
παρούσας έρευνας.
Στο Κεφάλαιο 11. αναφερόμαστε στην επιλογή του πληθυσμού και του δείγματος της
παρούσας έρευνας, στη διαδικασία συλλογής των ερευνητικών δεδομένων που
ακολουθήσαμε και τέλος στους περιορισμούς της έρευνας
Στο Κεφάλαιο 12. αρχικά γίνεται αναφορά στις ανεξάρτητες και εξαρτημένες
μεταβλητές της έρευνας και στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη σύνταξη των δύο
κλειστών ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα, όπου το ένα
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και το άλλο σε διευθυντές Δημοτικών Σχολείων.
Στο Κεφάλαιο 13. επιχειρείται η παρουσίαση και περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προέκυψαν από την επεξεργασία των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος στις
ερωτήσεις των δύο ερωτηματολογίων της έρευνας(Α. Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικών
και Β. Ερωτηματολόγιο Διευθυντών). Στο κεφάλαιο αυτό, επιχειρούμε επίσης να
ερμηνεύσουμε και να σχολιάσουμε τα ευρήματα που προέκυψαν από την περιγραφική
στατιστική ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας. Πιο συγκεκριμένα η
συζήτηση αφορά: (i) την προσωπική θεωρία που ασπάζονται και υιοθετούν οι
εκπαιδευτικοί, όσον αφορά, μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, αλλά και γενικά,
τη διδασκαλία, (ii) τις απόψεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά
με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, γενικά, στη διδασκαλία, αλλά και ειδικότερα σε μια
διδασκαλία στα πλαίσια της διαθεματικότητας, των σχεδίων εργασίας(Projects) και της
ευέλικτης ζώνης και (iii) παράγοντες που αφορούν τον εκπαιδευτικό-όπως, φύλο, ηλικία,
βασικές σπουδές, επιμόρφωση, χρήση Η/Υ στο σπίτι κ.ά-, και που επηρεάζουν την
προσωπική θεωρία και τις απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών-όσον αφορά την
αξιοποίηση των ΤΠΕ, γενικά, στη διδασκαλία, αλλά και ειδικότερα σε μια διδασκαλία
στα πλαίσια της διαθεματικότητας, των σχεδίων εργασίας(Projects) και της ευέλικτης
ζώνης-.
Στο Κεφάλαιο 14. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την
επαγωγική στατιστική ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί και
διευθυντές δημοτικών σχολείων του δείγματος, στις ερωτήσεις των δύο
ερωτηματολογίων της έρευνας. Αναλυτικότερα, διερευνάται η πιθανή συνάφεια ή η
ύπαρξη στατιστικά σημαντικής σχέσης μεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτημένων
μεταβλητών της έρευνας και επιχειρείται η ερμηνεία και σχολιασμός των σχέσεων και
αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών, όπως αυτές
προέκυψαν κατά τη επαγωγική στατιστική ανάλυση των ερευνητικών μας δεδομένων
Στο Κεφάλαιο 15. αρχικά συζητώνται τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των
ερευνητικών μας δεδομένων, ενώ στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα συμπεράσματα της
μελέτης καθώς και σε προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
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Α’ ΜΕΡΟΣ: TO ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ THΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η παρούσα έρευνα, καθορίζεται από την
Προσωπική Θεωρία Διδασκαλίας και Μάθησης των εκπαιδευτικών, από τις απόψεις και
τις πρακτικές αυτών αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό
Σχολείο, καθώς και από τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μεταβλητών αυτών.
Όπου η Προσωπική Θεωρία Διδασκαλίας και Μάθησης των εκπαιδευτικών στηρίζεται σε
θέσεις της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας.
(1) ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Κεφάλαιο 1. Προβληματική της έρευνας
1.1 Εισαγωγή
Το Κεφάλαιο αυτό, αναφέρεται στο πρόβλημα που μελετά η παρούσα έρευνα και στις
διαστάσεις αυτού.
1.2. Το πρόβλημα της έρευνας
Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα ερευνών: (i) σχετικά με την ένταξη των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση-τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ και τις απόψεις και πρακτικές των
εκπαιδευτικών για το θέμα αυτό (βλ. Κεφ. 9.), (ii) όσον αφορά το ρόλο των
εκπαιδευτικών στην ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο (βλ. παρ. 6.4.1 και 6.3.2.) και (iii)
όσον αφορά τη θετική συμβολή εφαρμογών των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (βλ. παρ. 7.4.), o
ο προβληματισμός για το προς διερεύνηση θέμα μας, αναλύεται παρακάτω:
Τον 21ο αιώνα σχεδόν όλες οι μορφές ενημέρωσης και επικοινωνίας1 θα βασιστούν στις
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας-TΠE(Information and Communication
Technologies(ICT)). Η εκπαίδευση δε, έχει πολλά να κερδίσει από τη χρήση των ΤΠΕ
καθώς αυτές έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν σχεδόν απεριόριστη πρόσβαση στη
γνώση, να διευκολύνουν την κατανόηση και να υποκινούν τη φαντασία του μαθητή αλλά
και του δασκάλου. Αναλυτικότερα, το θέμα της ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών της
Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, απασχολεί εκπαιδευτικούς κυρίως
φορείς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Retalis, χ.χ. Στασινός, 1988. Retalis, Makrakis,
Papaspyrou, Skordalakis, 1998. Παρατηρητήριο της Εκπαίδευσης, 2001. Αγγελόπουλος,
2003, Ράπτης, Ράπτη, 2007. Cavas, Cavas, Karaoglan, Kisla, 2009). H Πληροφορική δε
στο σχολείο, μελετάται ως προς τρεις άξονες: ως αντικείμενο διδασκαλίας, ως μέσο
διδασκαλίας και ως διοικητικό εργαλείο (Μιχαηλίδης, 2001). Όπου, η Πληροφορική ως
αντικείμενο διδασκαλίας, εισάγεται στα ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα από το 1989,
αλλά ως μέσο διδασκαλίας και βελτιστοποίησης της διδακτικής άλλων μαθημάτων είναι
ακόμα σε μια αρχική μορφή.
Οι έρευνες που διεξάγονται σήμερα, από ανθρώπους του χώρου της εκπαίδευσης της
χώρας μας, εστιάζονται κυρίως στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί ο
υπολογιστής στη διδασκαλία άλλων μαθημάτων ή στη διαθεματική προσέγγιση αυτών
(Καραβελάκη, Κέφη, 2001. Τσολακίδης, 2002:3). Όμως, είναι κοινός τόπος μεταξύ των
ερευνητών ότι ή διδακτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και
Επικοινωνίας, συναντά ακόμα πολλές δυσκολίες. Η εκπαιδευτική δε κοινότητα, έχει
πολλά ακόμα να μάθει σχετικά με το πώς-με ποιους τρόπους μπορεί η Τεχνολογία να
βελτιώσει ή να εμπλουτίσει τη διδακτική διαδικασία (Retalis, χ.χ.).
1

Unesco: http://portal.unesco.org/education/en/ev.phpURL_ID=48712&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, ημερομηνία επίσκεψης: 07/12/2007.
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Όπου, σύμφωνα με το Μακράκη (χ.χ.), η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ με την μορφή της
συνειδητής επιλογής διδακτικών στρατηγικών οι οποίες επιλέγονται με βάση μια
λεπτομερή ανάλυση των παιδαγωγικών και κοινωνικών τους χαρακτηριστικών και
κριτηρίων, μπορεί να υλοποιηθεί με διδακτικές παρεμβάσεις-με σύγχρονή υποστήριξη
των ΤΠΕ- οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε μια χειραφετική παιδαγωγική, αλλά όχι σε
μια εκπαίδευση που οδηγεί στη ‘συμμόρφωση’.
Ανάμεσα στα θέματα που μελετώνται2, για την ομαλή ένταξη των Τεχνολογιών της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, είναι τα Προγράμματα Σπουδών, η
υλικοτεχνική σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή των Δημοτικών σχολείων και οι
εκπαιδευτικοί-κυρίως, αναφορικά με τις απόψεις και την επιμόρφωση αυτών στις βασικές
χρήσεις ΤΠΕ και στην διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ- (Παρατηρητήριο της
Εκπαίδευσης, 2001:7). Πιο συγκεκριμένα:
- Αναφορικά με τα Προγράμματα Σπουδών: Το έτος 2000 στη Λισσαβόνα,
συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προσαρμογή των
Προγραμμάτων Σπουδών έτσι ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν οι νέες τεχνολογίες στη
σχολική πρακτική (Δαπόντες, 2006). Το έτος 2000, με λίγες εξαιρέσεις, οι χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν εντάξει τις ΤΠΕ στα Αναλυτικά τους Προγράμματα
(Παρατηρητήριο της Εκπαίδευσης, 2001: 23-32. Καρατάσιος, Καρτσιώτης, 2008). Στο
Ελληνικό σχολείο, ειδικότερα, οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας έχουν
εισέλθει από το 1984-με την εισαγωγή του μαθήματος Πληροφορικής ως γνωστικό
αντικείμενο, σε τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου- (Πουπάκη, 2001). Στο Δημοτικό σχολείο
όμως, τα μαθήματα Πληροφορικής γίνονταν εκτός του τυπικού ωρολογίου προγράμματος
και μόνο σε εκείνα τα Δημοτικά Σχολεία τα οποία είχαν εξοπλιστεί με υπολογιστές
(Αλαχιώτης, 2001:4). Το3 έτος 2001, έρχεται το νέο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο
Προγραμμάτων Σπουδών(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών(Α.Π.Σ.)4, τα οποία και θεσπίζονται το έτος 20035. Σημειώνεται εδώ ότι, το νέο
Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής(2001-2002), έρχεται να καλύψει την έλλειψη ενός
πλήρους κειμένου αναφορικά με την εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και
Επικοινωνίας στο Δημοτικό Σχολείο (Αλαχιώτης, 2001:1). Σε γενικές γραμμές, στα νέα
Προγράμματα6 Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου, προβλέπεται η παιδαγωγική χρήση
λογισμικών και διαδικτύου, ιδιαίτερα για τη διεκπεραίωση διαθεματικών εργασιών αλλά
και των υπόλοιπων σχολικών δραστηριοτήτων. Όμως, στην καθημερινή πρακτική του
σχολείου, αρκετοί παράγοντες δρουν ανασχετικά προς την κατεύθυνση αυτή,
‘ακυρώνοντας’ ουσιαστικά τα νέα Προγράμματα Σπουδών-όπως για παράδειγμα, μη
διαθέσιμα εκπαιδευτικά λογισμικά, χαμηλές ‘ταχύτητες’ του σχολικού δικτύου κ.ά.-.
- Αναφορικά με την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων: Στην Ελλάδα, κατά το
σχολικό έτος 2001-2002 το σύνολο σχεδόν των δημόσιων σχολείων εφοδιάστηκε με
εξοπλισμό πληροφορικής (Μιχαηλίδης, 2001). Επίσης, στο πλαίσιο υλοποίησης7 της

Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ-Ε(e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε): http://ediktyo.eu/uploads/doc/Epistolh_YPEPTH.doc, ημερομηνία επίσκεψης 02/11/2008.
3
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: http://www.pi-schools.gr, ημερομηνία επίσκεψης 07/12/2007.
4
Με τα ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1366, 1374, 1375, 1376 τ. Β’ 18-10-2001.
5
Με το ΦΕΚ 303/2003.
6
Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ-Ε(e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε): http://ediktyo.eu/uploads/doc/Epistolh_YPEPTH.doc, ημερομηνία επίσκεψης 13/11/2008.
7
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών-Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού:
http://www.infosoc.gr/NR/rdonlyres/341EF361-8D7F-4608-839950510F0D565F/4476/%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CE%A6%CE%BF%CF%81
%CE%B7%CF%84%CF%8C%CF%82%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%
CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%
2
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Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013), η Ελληνική Κυβέρνηση θέτει ως προτεραιότητα την
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και Διαδικτύου(Internet), ως
αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας8. Προς το σκοπό δε αυτό, καταρτίζει
σχέδιο για δοκιμαστική ενσωμάτωση του ‘φορητού μαθητικού υπολογιστή’ στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Όπου, το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στην
ενσωμάτωση του μαθητικού υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία έτσι ώστε να
καταστεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια των μαθητών.
- Αναφορικά με την επιμόρφωση και τις απόψεις των δασκάλων: Η Ελληνική πολιτείακυρίως από το 2001 και μετά-, έχει προωθήσει την επιμόρφωση-Α’ επιπέδου- του
συνόλου των Ελλήνων εκπαιδευτικών, σε θέματα σχετικά με τις βασικές χρήσεις των
ΤΠΕ, ενώ έχει ξεκινήσει και την επιμόρφωση-Β’ επιπέδου- μικρού μέρους Ελλήνων
εκπαιδευτικών, σε θέματα σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Περαιτέρω
όμως της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, εάν οι απόψεις αυτών σχετικά με το
αναγκαίο της διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση δεν είναι θετικές, τότε
κατά τη γνώμη μας, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα είναι εκείνοι που θα ανατρέψουν κάθε
σχετική προσπάθεια των εκπαιδευτικών φορέων. Και αυτό δύναται να γίνει, μέσω του
άτυπου προγράμματος που εφαρμόζει στην πράξη κάθε εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη
του, το οποίο, κατά περιπτώσεις, είναι σε αντιδιαστολή με το ισχύον Αναλυτικό
Πρόγραμμα όσον αφορά τις ΤΠΕ και τη διδακτική αξιοποίηση αυτών. Σύμφωνα δε, με
τους Μαργετουσάκη, Μιχαηλίδη (2004), ένας από τους παράγοντες που δρουν
ανασταλτικά στην εισαγωγή της πληροφορικής στην εκπαίδευση-αλλά και γενικότερα
στην εφαρμογή καινοτόμων δράσεων-, είναι ο εκπαιδευτικός. Και αυτό φαίνεται να
συμβαίνει, επειδή οι δάσκαλοι συνήθως δεν προσαρμόζονται με ευκολία σε νέες
άγνωστες καταστάσεις, αλλά προτιμούν διδακτικές μεθόδους που τους είναι οικείες.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, κατά την άποψή μας, εγείρεται εδώ ο εξής
προβληματισμός: Ποιες είναι οι απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών σχετικά με
θέματα που αφορούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σχολείο, σήμερα; Και
περαιτέρω, ποια είναι η προσωπική θεωρία των εκπαιδευτικών όπου βασίζεται η
διδασκαλία τους γενικότερα, αλλά και ειδικότερα μια διδασκαλία τους όπου
αξιοποιούνται οι ΤΠΕ;
Ο παραπάνω δε προβληματισμός πηγάζει και από το γεγονός, ότι η διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο φαίνεται να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
κατανόηση της αναγκαιότητας και την αποδοχή της από τον ίδιο το δάσκαλο
(Τσολακίδης, Φωκίδης, Βρατσάλης, 2001). Θεωρείται δε ότι, οι χώρες που προτίθενται
να εξοπλίσουν τα σχολεία με επαρκή σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή, θα πρέπει να λάβουν
υπόψη τους τις απόψεις και προσωπική θεωρία των εκπαιδευτικών, σχετικά με τη
διδασκαλία και χρήση των ΤΠΕ (Cavas, Cavas, Karaoglan, Kisla, 2009). Θεωρείται
επίσης ότι, οι εκπαιδευτικοί παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην ενσωμάτωση νέων
μαθησιακών μοντέλων στα σχολεία (Schibeci, MacCallum, Cumming-Potvin, Durrant,
Kissane, Miller, 2008). Δηλαδή, για να εντάξει ο εκπαιδευτικός την αξιοποίηση των ΤΠΕ
στη διδασκαλία του-πέρα από το να έχει επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και συνεχή
επιμόρφωση σχετικά με τις ΤΠΕ-, θα πρέπει συγχρόνως να αποδέχεται ή να έχει
διαμορφώσει θετική άποψη για την εφαρμογή της καινοτομίας αυτής (Μπίκος, 1995:16,
Ράπτης, Ράπτη[1], 2002. Κυρίδης, Δρόσος, Τσακιρίδου, 2003). Θα πρέπει, επίσης η
προσωπική του θεωρία διδασκαλίας-μάθησης να συνάδει με μια εποικοδομητική
παιδαγωγική (Ertmer, χ.χ.). Συνεπώς, κατά την άποψή μας, οι τεράστιες επενδύσειςCE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82%CE%B1%CE%BD%CE%AC%
CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE040220.pdf.
8
Βλ. Παράρτημα Δ.
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σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή των σχολείων, σχετική με τις ΤΠΕ επιμόρφωση
εκπαιδευτικών κ.ά.) που έγιναν και γίνονται στον τομέα των ΤΠΕ, δε θα έχουν το
αναμενόμενο αποτέλεσμα (Fabry, Higgs, 1997), εάν οι απόψεις των εκπαιδευτικών
σχετικά με την διδακτική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών δεν είναι θετικές, εάν οι
εκπαιδευτικοί δεν αποδέχονται-δεν επιθυμούν- και δεν είναι έτοιμοι-δε γνωρίζουν τον
τρόπο- για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ και τέλος αν η προσωπική τους θεωρία
διδασκαλίας δεν ευνοεί την ένταξη των ΤΠΕ στις καθημερινές διδακτικές πρακτικές τους
στο σχολείο (Ertmer[2], 1999. Ertmer, 2005. Ertmer, χ.χ.).
Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι, για να δοθεί απάντηση στον προβληματισμό που
τέθηκε παραπάνω, στην παρούσα ερευνητική εργασία επιδιώκεται να μελετηθεί η
προσωπική θεωρία διδασκαλίας, οι απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών σχετικά με
τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο καθώς και οι σχέσεις που
αναπτύσσονται μεταξύ αυτών των μεταβλητών. Η μελέτη δε του προβλήματος της
παρούσας έρευνας, στηρίζεται σε γνωσιολογικές και τεχνολογικές θέσεις. Σε
γνωσιολογικές, επειδή η εκπαίδευση έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο της γνώσης και
στο πως σχετιζόμαστε με αυτό. Και σε τεχνολογικές, επειδή οι ΤΠΕ και η τεχνολογία
γενικότερα, όταν χρησιμοποιηθεί στη διδακτική διαδικασία με κατάλληλο τρόπο μπορεί
να συντελέσει στην ολόπλευρη ανάπτυξη και χειραφέτηση των μαθητών, πράγμα που θα
πρέπει να αποτελεί και απώτερο στόχο της εκπαίδευσης (Μακράκης, 2000:11).
Κεφάλαιο 2. Ο Σκοπός και οι στόχοι της έρευνας
2.1. Εισαγωγή
Το Κεφάλαιο αυτό, αναφέρεται στο σκοπό και στόχους της παρούσας έρευνας, οι οποίοι
αναπτύσσονται σε συνάρτηση με επιμέρους στοιχεία του θέματος που μελετάται.
2.2. Σκοπός και στόχοι
Σκοπός της έρευνας είναι το να διερευνηθούν, να καταγραφούν και να αναλυθούν οι
απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών και η προσωπική θεωρία διδασκαλίαςμάθησης που ασπάζονται και υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς και οι σχέσεις μεταξύ των
μεταβλητών αυτών. Όπου, μετά και από μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, θεωρούμε
δόκιμο οι παραπάνω απόψεις και πρακτικές να μελετηθούν ως προς τα εξής
(Ματσαγγούρας, 2000. Μακράκης, 2001. Μιχαηλίδης, 2001. Ματσαγγούρας, 2003):
- Ο όρος ‘απόψεις των εκπαιδευτικών’ λειτουργικοποιείται στα εξής συστατικά: (i)
προσωπική θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά μια διδασκαλία όπου
αξιοποιούνται οι ΤΠΕ (ii) προσωπική θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον
αφορά τη διδασκαλία γενικότερα, (iii) απόψεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με θέματα
που αφορούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, (iv) απόψεις των εκπαιδευτικών,
σχετικά με θέματα που αφορούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της
διαθεματικότητας, σχεδίων εργασίας(projects) και ευέλικτης ζώνης, (v) απόψεις των
εκπαιδευτικών, σχετικά με τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των ΤΠΕ
-και συγκεκριμένα, όσον αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την
υλικοτεχνική σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή των Δημοτικών Σχολείων-.
Επιπλέον δε, αναφορικά με τα παραπάνω συστατικά των απόψεων των εκπαιδευτικών:
Αναφορικά με το (iii): Οι απόψεις που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, σχετικά με θέματα
που αφορούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, αναλύονται στα εξής επιμέρους
συστατικά: (α) απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με το εάν επιθυμούν να
αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ, (β) απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με το εάν
γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ, (γ) ποιες διδακτικές ώρες
πιστεύουν ότι πρέπει να αξιοποιούνται διδακτικά οι ΤΠΕ, (δ) σε ποια μαθήματα
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πιστεύουν ότι πρέπει να αξιοποιούνται διδακτικά οι ΤΠΕ, (ε) σε ποιες τάξεις πιστεύουν
ότι πρέπει να αξιοποιούνται διδακτικά οι ΤΠΕ, (στ) τι είδους επιμόρφωση στις ΤΠΕ
θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι χρειάζονται, για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ και (ζ)
τι είδους υποδομή σχετική με τις ΤΠΕ θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι τους είναι
απαραίτητη, για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Και αναφορικά με το (v): Η
υλικοτεχνική σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή που υπάρχει στα Δημοτικά Σχολεία,
αναλύεται στα εξής συστατικά: (α) υποδομή σχετική με τις ΤΠΕ στο εργαστήριο
υπολογιστών και (β) υποδομή σχετική με τις ΤΠΕ σε αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου.
- Επίσης, ο όρος ‘πρακτικές των εκπαιδευτικών’ λειτουργικοποιείται στα εξής
συστατικά: (i) προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, σε μια διδασκαλία
όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ (ii) προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί,
γενικότερα, κατά τη διδασκαλία τους, (iii) πρακτικές των εκπαιδευτικών, σε θέματα που
αφορούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, (iv) πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον
αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της διαθεματικότητας, των
σχεδίων εργασίας(projects) και της ευέλικτης ζώνης, (v) Τα εμπόδια ή ανασταλτικοί
παράγοντες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, κατά τη διδακτική αξιοποίηση ΤΠΕ.
Επιπλέον δε, αναφορικά με τα παραπάνω συστατικά των πρακτικών των εκπαιδευτικών:
Αναφορικά με το (iii): Οι πρακτικές των εκπαιδευτικών, σε θέματα που αφορούν τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, αναλύονται στα εξής συστατικά: (α) πρακτικές των
εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη συχνότητα αξιοποίησης των ΤΠE στο εργαστήριο
υπολογιστών του σχολείου, (β) πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη συχνότητα
αξιοποίησης των ΤΠΕ σε αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου, (γ) πρακτικές των
εκπαιδευτικών, όσον αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ ως εποπτικό μέσο, (δ) πρακτικές
των εκπαιδευτικών, όσον αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ με εκπαιδευτικό λογισμικό και
με σχέδια εργασίας(projects), (ε) πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά την
αξιοποίηση των ΤΠΕ με χρήση του Διαδικτύου(Internet), (στ) ποιες διδακτικές ώρες
αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ, (ζ) σε ποια μαθήματα αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ και
(η) ποιο λογισμικό έχουν χρησιμοποιήσει οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία τους.
- Τέλος, ο όρος ‘σχετική με τις ΤΠΕ υλικοτεχνική υποδομή’ που υπάρχει στα
Δημοτικά Σχολεία, αναλύεται
στα εξής συστατικά: (i) σε ποιους χώρους υπάρχουν
υπολογιστές στα Δημοτικά Σχολεία, (ii) αριθμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που
υπάρχουν σε χώρους των Δημοτικών Σχολείων, (iii) τι είδους υπολογιστές υπάρχουν στα
Δημοτικά Σχολεία, (iv) ποιο Λειτουργικό Σύστημα βρίσκεται εγκατεστημένο στους
υπολογιστές των σχολείων, (v) ποιο Λογισμικό βρίσκεται εγκατεστημένο στους
υπολογιστές των σχολείων και (vi) η σύνδεση των Δημοτικών Σχολείων με το Διαδίκτυο.
Στη συνέχεια παρατίθενται οι επιμέρους στόχοι της έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη το
γενικό σκοπό της έρευνας καθώς και την παραπάνω ανάλυση των απόψεων και
πρακτικών των εκπαιδευτικών στα σχετικά συστατικά αυτών:
1. Να διερευνηθεί η προσωπική θεωρία διδασκαλίας-μάθησης και οι απόψεις που
ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ.
2. Να διερευνηθεί η προσωπική θεωρία διδασκαλίας-μάθησης και οι πρακτικές που
υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ.
3. Να διερευνηθούν οι απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών, σχετικά με τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, ειδικότερα, στα πλαίσια της διαθεματικότητας, των
σχεδίων εργασίας(projects) και της ευέλικτης ζώνης
4. Να διερευνηθεί η προσωπική θεωρία διδασκαλίας-μάθησης που ασπάζονται και
υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά, γενικά, μια διδασκαλία.
5. Να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί αναστοχάζονται-κρίνουν τις
πρακτικές διδασκαλίας που ακολουθούν, καθώς και κατά πόσο αυτό επηρεάζεται από την
προσωπική θεωρία διδασκαλίας που ασπάζονται και υιοθετούν.
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6. Να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με τις αναγκαίες
προϋποθέσεις για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ-και συγκεκριμένα, αναφορικά με
την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη σχετική με τις ΤΠΕ υλικοτεχνική υποδομή-.
7. Να διερευνηθούν τα εμπόδια-οι ανασταλτικοί παράγοντες, που αντιμετωπίζουν οι
εκπαιδευτικοί σε πρακτικές τους σχετικές με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
8. Να διερευνηθούν θέματα που αφορούν τη σχετική με τις ΤΠΕ υλικοτεχνική υποδομή
η οποία υπάρχει στα Δημοτικά Σχολεία-σύμφωνα με τους διευθυντές αυτών-.
9. Να διερευνηθούν οι απόψεις των διευθυντών, σχετικά με το κατά πόσο αξιοποιούν οι
εκπαιδευτικοί τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο τους.
10. Να διερευνηθεί το κατά πόσο οι πρακτικές εκπαιδευτικών του σχολείου και άλλοι
παρόμοιοι παράγοντες, ωθούν τους διευθυντές σε ενέργειες που αφορούν τον εξοπλισμό
των Δημοτικών Σχολείων σε υποδομή σχετική με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
11. Να διερευνηθεί η επιρροή παραγόντων και συγκεκριμένα της προσωπικής θεωρίας
που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά, γενικά, μια διδασκαλία, στην προσωπική
θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά μια διδασκαλία όπου
αξιοποιούνται οι ΤΠΕ.
12. Να διερευνηθεί η επιρροή παραγόντων και συγκεκριμένα της προσωπικής θεωρίας
που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά, γενικά, μια διδασκαλία, στην προσωπική
θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται
οι ΤΠΕ.
13. Να διερευνηθεί η επιρροή παραγόντων και συγκεκριμένα της προσωπικής θεωρίας
που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι
ΤΠΕ, στην προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά μια
διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ.
Και να διερευνηθεί, η επιρροή παραγόντων και συγκεκριμένα της προσωπικής θεωρίας
που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά, γενικά, τη διδασκαλία, στην προσωπική
θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, γενικά, κατά τη διδασκαλία τους.
14. Να διερευνηθεί η επιρροή παραγόντων και συγκεκριμένα των απόψεων των
εκπαιδευτικών σχετικά με θέματα που αφορούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, στις
πρακτικές των εκπαιδευτικών όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ.
15. Να διερευνηθεί η επιρροή παραγόντων και συγκεκριμένα των απόψεων των
εκπαιδευτικών σχετικά με θέματα που αφορούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα
πλαίσια της διαθεματικότητας, των σχεδίων εργασίας(projects) και της ευέλικτης ζώνης,
στις πρακτικές των εκπαιδευτικών όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι
ΤΠΕ στα πλαίσια της διαθεματικότητας των σχεδίων εργασίας(projects) και της
ευέλικτης ζώνης.
16. Να διερευνηθεί η επιρροή παραγόντων όπως, το φύλο, τα χρόνια υπηρεσίας, η
ηλικία, οι βασικές σπουδές, η κατάρτισή στις ΤΠΕ-γνώσεις και επιμόρφωση στις ΤΠΕ-, η
χρήση των ΤΠΕ από τον εκπαιδευτικό στο σπίτι και η σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή του
σχολείου, στις απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ.
17. Να διερευνηθεί η επιρροή παραγόντων όπως, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις
ΤΠΕ-συγκεκριμένα δε, η κατάρτιση αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα
πλαίσια της διαθεματικότητας και των σχεδίων εργασίας(projects)-, στις απόψεις και
πρακτικές των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα
πλαίσια της διαθεματικότητας και των σχεδίων εργασίας(projects).
18. Να διερευνηθεί η επιρροή παραγόντων, όπως η προσωπική θεωρία που ασπάζονται
και υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, γενικά, κατά τη διδασκαλία τους, στο βαθμό στον οποίο
οι εκπαιδευτικοί αναστοχάζονται-κρίνουν τις διδακτικές πρακτικές που ακολουθούν.
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19. Να διερευνηθεί η επιρροή παραγόντων, όπως η κατάρτισή των διευθυντών στις ΤΠΕ
και η χρήση των ΤΠΕ από τον διευθυντή στο σπίτι ή στο σχολείο, στον εξοπλισμό των
Δημοτικών Σχολείων σε υποδομή σχετική με τις ΤΠΕ.
Κεφάλαιο 3. Ερευνητικά Ερωτήματα
3.1. Εισαγωγή
Σε άμεση σχέση με το γενικό σκοπό και σε αντιστοιχία με τους στόχους της έρευνας που
παραθέσαμε παραπάνω (βλ. παρ. 2.2.), παραθέτουμε εδώ τα ερωτήματα της έρευνας. Στη
συνέχεια (βλ. Κεφ. 13. 14. και 15.) θα επιχειρηθεί να δοθεί απάντηση στα ερευνητικά
αυτά ερωτήματα, με την περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση των
ερευνητικών μας δεδομένων καθώς και με την ερμηνεία-σχολιασμό και συζήτηση των
σχετικών αποτελεσμάτων.
3.2. Τα Ερωτήματα της έρευνας
Τα ερωτήματα, στα οποία θα επιχειρηθεί να δοθεί απάντηση με την Περιγραφική και
Επαγωγική στατιστική ανάλυση των ερευνητικών μας δεδομένων, παρατίθενται
παρακάτω:
Α. Ερωτήματα στα οποία θα απαντήσουμε με τα Περιγραφικά Στατιστικά
1. Ποια είναι η προσωπική θεωρία διδασκαλίας και μάθησης και οι απόψεις που
ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, σχετικά με μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ;
1_α. Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ στα πλαίσια της διαθεματικότητας, των σχεδίων εργασίας(projects) και της
ευέλικτης ζώνης;
2. Ποια είναι η προσωπική θεωρία διδασκαλίας-μάθησης και οι πρακτικές που
υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί σε μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ;
2_α. Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές πρακτικές, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ στα πλαίσια της διαθεματικότητας, των σχεδίων εργασίας(projects) και της
ευέλικτης ζώνης;
3. Ποια είναι η προσωπική θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά,
γενικά, μια διδασκαλία;
4. Ποια είναι η προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, γενικά, κατά τη
διδασκαλία;
4_α. Κατά πόσο αναστοχάζονται-κρίνουν οι εκπαιδευτικοί τις πρακτικές διδασκαλίας που
ακολουθούν;
5. Τι είδους επιμόρφωση επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ;
6. Τι είδους υποδομή στα Δημοτικά Σχολεία επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά
τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ;
7. Τι εμπόδια ή ανασταλτικούς παράγοντες αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ;
8. Ποια υλικοτεχνική υποδομή, σχετική με τη χρήση ή διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ,
υπάρχει στα Δημοτικά Σχολεία-σύμφωνα με τους διευθυντές αυτών-;
9. Κατά την άποψη των διευθυντών, κατά πόσο αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί τις ΤΠΕ
στο Δημοτικό Σχολείο τους;
9_α.. Κατά πόσο οι πρακτικές των εκπαιδευτικών του σχολείου και άλλοι παρόμοιοι
παράγοντες, αποτελούν κίνητρο για ενέργειες των διευθυντών, όσον αφορά τον
εξοπλισμό των Δημοτικών Σχολείων σε υποδομή σχετική με τη χρήση-διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ;
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Β. Ερωτήματα στα οποία θα απαντήσουμε με τα Επαγωγικά Στατιστικά
10. Η προσωπική θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά, γενικά, τη
διδασκαλία, επηρεάζει την προσωπική θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον
αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ;
11. Η προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά, γενικά, τη
διδασκαλία, επηρεάζει την προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, όσον
αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ;
12. Η προσωπική θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά μια διδασκαλία
όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, επηρεάζει την προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι
εκπαιδευτικοί, όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ;
Και η προσωπική θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά, γενικά, τη
διδασκαλία, επηρεάζει την προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, γενικά,
κατά τη διδασκαλία τους;
12_α. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με θέματα που αφορούν μια διδασκαλία
όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές σε μια διδασκαλία
όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ;
12_β. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα
πλαίσια της διαθεματικότητας, των σχεδίων εργασίας(projects) και της ευέλικτης ζώνης,
επηρεάζουν τις πρακτικές των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ στα πλαίσια της διαθεματικότητας των σχεδίων εργασίας(projects) και της
ευέλικτης ζώνης;
13. Παράγοντες όπως, το φύλο, η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, οι βασικές σπουδές, η
κατάρτισή στις ΤΠΕ-γνώσεις και επιμόρφωση στις ΤΠΕ-, η χρήση των ΤΠΕ από τον
εκπαιδευτικό στο σπίτι και η σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή του σχολείου, επηρεάζουν την
προσωπική θεωρία και τις απόψεις που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά μια
διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ;
13_α. Παράγοντες όπως, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ-συγκεκριμένα δε, η
κατάρτιση αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της
διαθεματικότητας, των σχεδίων εργασίας(projects) και της ευέλικτης ζώνης-, επηρεάζουν
τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα
πλαίσια της διαθεματικότητας των σχεδίων εργασίας(projects) και της ευέλικτης ζώνης;
14. Παράγοντες όπως, το φύλο, η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, οι βασικές σπουδές, η
κατάρτισή στις ΤΠΕ-γνώσεις και επιμόρφωση στις ΤΠΕ-,, η χρήση των ΤΠΕ από τον
εκπαιδευτικό στο σπίτι και η σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή του σχολείου, επηρεάζουν την
προσωπική θεωρία και τις πρακτικές που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά μια
διδασκαλία όπου αξιοποιούνται διδακτικά οι ΤΠΕ;
14_α. Παράγοντες όπως, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ-συγκεκριμένα δε, η
κατάρτιση αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της
διαθεματικότητας, των σχεδίων εργασίας(projects) και της ευέλικτης ζώνης-, επηρεάζουν
τις πρακτικές των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα
πλαίσια της διαθεματικότητας, των σχεδίων εργασίας(projects) και της ευέλικτης ζώνης;
15. Η Προσωπική Θεωρία που ασπάζονται και υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, γενικά, κατά
τη διδασκαλία τους, επηρεάζει το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί αναστοχάζονται ή κρίνουν
τις διδακτικές πρακτικές που ακολουθούν;
16. Παράγοντες όπως, η κατάρτισή στις ΤΠΕ-γνώσεις και επιμόρφωση στις ΤΠΕ- και η
χρήση των ΤΠΕ από τον διευθυντή στο σπίτι ή στο σχολείο, έχει σχέση με τον εξοπλισμό
του Δημοτικού Σχολείου σε υποδομή σχετική με τις ΤΠΕ;
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Κεφάλαιο 4. Η Σημασία της Έρευνας
4.1. Εισαγωγή
Στο Κεφάλαιο αυτό, αναφερόμαστε στη σημασία της έρευνας ή με άλλα λόγια, στο γιατί
επιλέξαμε το θέμα της παρούσας ερευνητικής μελέτης.
4.2. Γιατί επιλέχθηκε το θέμα της παρούσας έρευνας
Στην παρούσα έρευνα μελετώνται, η προσωπική θεωρία διδασκαλίας-μάθησης και οι
απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία όλων των μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο και ειδικότερα, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της διαθεματικότητας, των σχεδίων
εργασίας(projects) και της ευέλικτης ζώνης. Η σημασία δε της έρευνας, που αποτέλεσε
και κριτήριο επιλογής του υπό διερεύνηση θέματος, κρίνεται από τις παρακάτω θέσεις
-αναφορικά και με επιμέρους τομείς μελέτης, του θέματος που διερευνάται(i) Αναφορικά με την προσωπική θεωρία διδασκαλίας-μάθησης που ασπάζονται και
υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί: Αρκετοί ερευνητές, έχουν μελετήσει την επίδραση της
παιδαγωγικών απόψεων ή της προσωπικής θεωρίας διδασκαλίας των εκπαιδευτικών στις
πρακτικές αυτών, όσον αφορά τη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων-όπως, της
Ιστορίας (Wilson & Wineburg, 1988), της Γλώσσας (Fang, 1996), των Φυσικών
Επιστημών (Czerniak & Lumpe, 1996), των Μαθηματικών (Vacc & Bright, 1999) κ.ά.-.
Όμως σχετικά λίγοι είναι οι ερευνητές, που έχουν μελετήσει το πως οι παιδαγωγικές
απόψεις ή η Προσωπική Θεωρία των εκπαιδευτικών σχετίζεται με τις πρακτικές αυτών
όσον αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθημάτων (Ertmer χ.χ.), πράγμα
το οποίο και επιλέξαμε να γίνει στην παρούσα έρευνα. Και αυτό επειδή, κατά την άποψή
μας, είναι σημαντικό να αποκτήσουμε καλύτερη κατανόηση της παραπάνω σύνθετης
σχέσης, εφόσον η γνώση αυτή, στη συνέχεια, δύναται να συμβάλλει στο να κατανοηθεί
το γιατί πολλοί εκπαιδευτικοί δεν αξιοποιούν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους ακόμα και
στην περίπτωση που πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις-όπως στην περίπτωση που
έχουν τις κατάλληλες γνώσεις στις ΤΠΕ, επάρκεια στη σχετική υποδομή κ.ά.-. Επιπλέον,
η γνώση αυτή δύναται να βοηθήσει και στην εύρεση τρόπων στήριξης της αλλαγής των
προσωπικών θεωριών και απόψεων των εκπαιδευτικών-στοχεύοντας σε εποικοδομητικές
χρήσεις της τεχνολογίας στο σχολείο, οι οποίες θα οδηγήσουν και σε ενίσχυση της
μάθησης των παιδιών-. Στα παραπάνω συνηγορεί και ο Pajares (1992: 327),
υποστηρίζοντας ότι πολύ λίγα θα έχουμε επιτύχει-όσον αφορά τη μάθηση των παιδιών-,
εάν η έρευνα σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών αποτύχει να φωτίσει τη σχέση
μεταξύ των παιδαγωγικών απόψεων ή της προσωπικής θεωρίας διδασκαλίας, των
γνώσεων και των πρακτικών των εκπαιδευτικών.
(ii) Αναφορικά με, τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ: Έχουν διεξαχθείι, ως σήμερα,
αρκετές έρευνες, στις οποίες μελετώνται οι απόψεις, οι αντιλήψεις, οι πεποιθήσεις, οι
στάσεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών, σχετικά με την εισαγωγή των ΤΠΕ στο
Δημοτικό Σχολείο-θεωρώντας το ρόλο του εκπαιδευτικού πολύ σημαντικό- (Μπίκος,
1995. Τσολακίδης, Φωκίδης, Βρατσάλης, 2001. Κυρίδης, Δρόσος, Τσακιρίδου, 2003).
Όμως, πολλές από τις σχετικές αυτές έρευνες έχουν εκπονηθεί ως το σχολικό έτος 20022003, όπου στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των Δημοτικών Σχολείων9, τυπικά
τουλάχιστον, δεν είχε προβλεφθεί ‘χώρος’ για τη διδασκαλία μαθημάτων με σύγχρονη
χρήση-αξιοποίηση των ΤΠΕ (Καρατάσιος, Καρτσιώτης, 2008), πράγμα που, κατά τη
Το ΔΕΠΠΣ έγινε νόμος του κράτους 18/10/2001, ενώ διορθώθηκε και πήρε νέο ΦΕΚ το 2003.
Ουσιαστικά το ΔΕΠΠΣ εφαρμόζεται από το 2001 και τυπικά από το 2003. Σε κάποια δε γνωστικά
αντικείμενα(π.χ. φυσικές επιστήμες), τα νέα βιβλία ήταν ήδη διαθέσιμα από το 2002, ενώ κατά το 20062007 χορρηγήθηκαν νέα σχολικά βιβλια και για άλλα μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου.
9
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γνώμη μας, θα πρέπει να είχε σημαντική επίδραση στις απόψεις των δασκάλων. Ενώ, η
παρούσα έρευνα διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2008-2009 και με αυτήν μελετώνται
απόψεις και πρακτικές δασκάλων, οι οποίοι έχουν πλέον εφαρμόσει το νέο Πρόγραμμα
Σπουδών κατά τη διδασκαλία τους. Θεωρούμε επομένως εδώ, ότι είναι σημαντικό να
μελετηθούν οι απόψεις και πρακτικές δασκάλων όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί με τα
νέα δεδομένα του Δημοτικού Σχολείου(όπως, νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών στο
οποίο, ουσιαστικά, θεσμοθετείται η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ και περισσότεροι
εκπαιδευτικοί με επιμόρφωση-πιστοποίηση στις ΤΠΕ), πράγμα που δεν έχει γίνει σε
μεγάλη έκταση ως σήμερα.
(iii) Αναφορικά με, τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της
Διαθεματικότητας, των Σχεδίων Εργασίας(Projects) και της Ευέλικτης Ζώνης:
Λαμβάνοντας υπόψη και σχετικά ερευνητικά δεδομένα, θεωρούμε ότι είναι αρκετά
σημαντικό το να μελετηθούν οι απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών σχετικά με τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, ειδικότερα, στα πλαίσια της διαθεματικότητας των
διαθεματικών εργασιών(projects) και της ευέλικτης ζώνης, πράγμα το οποίο και γίνεται
στην παρούσα εργασία. Παρακάτω δε, αναφερόμαστε, ενδεικτικά, σε ερευνητικά
δεδομένα που συνηγορούν σε αυτή μας την επιλογή:
Σύμφωνα με το Μιχαηλίδη (2001), στα πλαίσια διδασκαλίας της Πληροφορικής, υπό την
έννοια της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία άλλων διδακτικών αντικειμένωνπράγμα το οποίο είναι σε συμφωνία και με το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών-,
προτείνεται ένα σχήμα διδασκαλίας της Πληροφορικής, όπου η διδασκαλία οργανώνεται
με δραστηριότητες που δεν έχουν αυστηρά καθορισμένο περίγραμμα ύλης και
καταλαμβάνουν συγκεκριμένο χρόνο του ωρολογίου προγράμματος-όπως, διδασκαλία με
έργα(Projects)-. Το σχήμα δε αυτό, σχετίζεται με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης,
μπορεί να συνδυαστεί με τη λειτουργία της Ευέλικτης Ζώνης, είναι γνωστό στον
εκπαιδευτικό του Δημοτικού Σχολείου-ο οποίος έχει εκπονήσει διαθεματικές εργασίες
στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας κ.ά-, έχει πολλά πλεονεκτήματα και
θεωρείται ότι θα έπρεπε να δοκιμαστεί. Επίσης, σε σχετική έρευνα: ‘Κριτικοαναστοχαστική Έρευνα Δράσης μιας Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης για την
παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ’, φάνηκε ότι η υπέρβαση των εμποδίων που
επισημάνθηκαν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς καθώς και οι αναδομήσεις των
προσωπικών θεωριών ή πραξιακών τους γνώσεων, συνδέθηκαν µε νέες ενοράσεις. Όπου,
η σύζευξη αυτή των νέων ενοράσεων των εκπαιδευτικών µε τη διδακτική ερευνητική
δράση, βασίστηκε σε µια συμμετοχική και συνεργατική διαδικασία που αναπτύσσεται µε
σχέδια εργασίας(projects), τα οποία σχεδιάζουν οι εκπαιδευτικοί μαζί µε τους μαθητές
τους, αξιοποιώντας έτσι παιδαγωγικά τις ΤΠΕ και ενσωματώνοντας αυτές στην
εκπαιδευτική διαδικασία (Φραγκάκης, Ράπτης, Μακράκης, Ράπτη, χ.χ.).
(iv) Αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, στο Δημοτικό Σχολείο:
Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη φοίτηση των παιδιών στο Δημοτικό Σχολείο τίθενται οι
βάσεις της κατοπινής μάθησης των αναπτυσσομένων αυτών ατόμων, κατά την άποψή
μας, η μελέτη των απόψεων και πρακτικών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ, των εκπαιδευτικών που υπηρετούν, συγκεκριμένα, σε Δημοτικά Σχολεία, μπορεί να
αποδειχθεί αρκετά σημαντική. Η επιλογή μας αυτή, ενισχύεται και από τη μελέτη της
διεθνούς βιβλιογραφίας, όπου φαίνεται ότι σε προηγμένες χώρες το παιδαγωγικό
ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζει στις μικρές και διαμορφώσιμες ηλικίες, πολλές δε
σχετικές έρευνες αλλά και οι πρώτες παιδαγωγικές εφαρμογές εκπαιδευτικού λογισμικού
είχαν ως αποδέκτες το μαθητικό πληθυσμό της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ράπτης,
Ράπτη[2], 2002).
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4.3. Περιορισμοί της έρευνας
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθούμε στους περιορισμούς στους οποίους
υπόκειται η παρούσα έρευνα, οι οποίοι και παρατίθενται παρακάτω:
(i) Υπήρχε η πρόθεση της ερευνήτριας, αρχικά, να υπάρξει και δεύτερη φάση στην
έρευνα. Υπήρχε δηλαδή η πρόθεση, να εντοπιστεί-κατά τη χορήγηση των
ερωτηματολογίων της έρευνας- ένας μικρός αριθμός εκπαιδευτικών με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και πρακτικές όσον αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, οι
οποίοι θα αποτελούσαν ένα νέο δείγμα. Όπου, στο νέο αυτό δείγμα θα εφαρμοζόταν και
άλλες μέθοδοι επιστημονικής έρευνας, όπως αυτή της ημιδομημένης συνέντευξης10 αλλά
και αυτή της παρατήρησης μιας διδασκαλίας όπου γίνεται αξιοποίηση των ΤΠΕ. Στη
συνέχεια δε, για την ανάλυση και ερμηνεία των ποιοτικών ερευνητικών δεδομένων που
θα προέκυπταν, θα εφαρμοζόταν η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου11. Εδώ, ο
απώτερος στόχος της ερευνήτριας, ήταν να επιχειρηθεί ένας συνδυασμός ποσοτικών και
ποιοτικών μεθόδων επιστημονικής έρευνας, για την εξαντλητικότερη διερεύνηση του
αντικειμένου μελέτης και την εξαγωγή σχετικά αξιόπιστων και έγκυρων διαπιστώσεων ή
με άλλα λόγια ο στόχος ήταν να επιχειρηθεί η ‘Τριγωνοποίηση12’ στην παρούσα έρευνα.
Όμως, ο όγκος των ποσοτικών δεδομένων τα οποία συλλέχτηκαν κατά την πρώτη φάση
της έρευνας σε συνάρτηση με το διαθέσιμο χρόνο για την ολοκλήρωση και συγγραφή της
παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας, ώθησαν την ερευνήτρια στο να περιοριστεί στην
επεξεργασία και παρουσίαση των ποσοτικών μόνο δεδομένων τα οποία προέκυψαν από
τις απαντήσεις των ερωτώμενων στα δύο ερωτηματολόγια της έρευνας.
Σημειώνεται εδώ ότι, ο παραπάνω περιορισμός της έρευνας, δύναται να αποτελέσει και
πρόταση για μελλοντική ολιστικότερη προσέγγιση του υπό μελέτη θέματος.
(ii) Ένας άλλος περιορισμός της παρούσας έρευνας, αφορά τη σύνταξη του
ερωτηματολογίου το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, στις
ερωτήσεις αυτού του ερωτηματολογίου(ερωτήσεις Β1, Β7, C1 και C2), οι οποίες
αφορούν την προσωπική θεωρία που ασπάζονται και υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί σε μια
διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, οι εκπαιδευτικοί έχουν να επιλέξουν μεταξύ δύο
θέσεων, όπου η μια αφορά απόψεις ή πρακτικές που συνάδουν με τη συμπεριφοριστική
θεωρία μάθησης και η άλλη αφορά απόψεις ή πρακτικές που συνάδουν με την
εποικοδομιστική θεωρία μάθησης. Έτσι, ο εκπαιδευτικός καλείται να επιλέξει την άποψη
που τον εκφράζει περισσότερο και την πρακτική που ακολουθεί συχνότερα. Όμως,
συντάσσοντας με αυτόν τον τρόπο τις παραπάνω ερωτήσεις, δε δίνεται στους
εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να επιλέξουν ταυτόχρονα και τις δύο θέσεις-στην
περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί κινούνται στο ενδιάμεσο των δύο πόλων του
εποικοδομισμού και του συμπεριφορισμού στην εκπαίδευση-, πράγμα που αποτελεί και
ένα περιορισμό της παρούσας έρευνας-ούτε γίνεται διαβάθμιση των απαντήσεων αυτών-.
Σημειώνεται εδώ ότι, θεωρήθηκε σκόπιμο να συνταχθούν οι παραπάνω ερωτήσεις με
αυτόν τον τρόπο, για να διευκολυνθεί η ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων και η
εξαγωγή αποτελεσμάτων της έρευνας-όσον αφορά το εάν η προσωπική θεωρία που
ασπάζονται και υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί σε μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι
ΤΠΕ τείνει να συνάδει με τον εποικοδομισμό ή με τον συμπεριφορισμό, καθώς και όσον
Ημιδομημένη συνέντευξη: μια μέθοδος που είναι κατάλληλη για τη βαθύτερη εξέταση κινήτρων των
ερωτώμενων (Cohen, Manion, 1997).
11
Ανάλυση Περιεχομένου: μια μέθοδος που αναφέρεται σε ερευνητικές καταστάσεις όπου το ενδιαφέρον
του ερευνητή εστιάζεται στην ανάλυση της επικοινωνίας (Δημητρόπουλος, 2001).
12
‘Τριγωνοποίηση’ είναι η χρήση δύο ή περισσότερων μεθόδων συλλογής στοιχείων για τη μελέτη κάποιας
πλευράς της ανθρώπινης συμπεριφοράς και οι τεχνικές τριγωνοποίησης στις κοινωνικές επιστήμες
επιχειρούν να εξηγήσουν, πιο ολοκληρωμένα, τον πλούτο και την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης
συμπεριφοράς εξετάζοντας αυτήν από περισσότερες οπτικές γωνίες, χρησιμοποιώντας τα ποσοτικά και
ποιοτικά δεδομένα (Cohen, Manion, 1997:321).
10
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αφορά τις σχέσεις μεταξύ αυτών και άλλων μεταβλητών-. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να
σημειωθεί ότι, με τη μελέτη των παραπάνω ερωτήσεων προέκυψαν και νέα ερωτήματα, σχετικά
με το τι γνωρίζουν πραγματικά οι εκπαιδευτικοί για την εποικοδομιστική και συμπεριφοριστική
θεωρία μάθησης και σχετικά με το αν οι πρακτικές τους πράγματι συνάδουν με τη θεωρία
μάθησης, την οποία δηλώνουν πως ασπάζονται και υιοθετούν. Όπου, τα ερωτήματα αυτά θα
μπορούσαν να αποτελέσουν και θέμα μελλοντικής ποιοτικής έρευνας ή έρευνας δράσης-σχετικά
με τις πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ-.
(2) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Κεφάλαιο 5. Εννοιολογική οριοθέτηση βασικών όρων της μελέτης
5.1 Εισαγωγή
Το κεφάλαιο 5. αναφέρεται σε εννοιολογικές αποσαφηνίσεις βασικών όρων της παρούσας
μελέτης. Όπου, οι όροι που περιγράφονται εδώ είναι οι εξής: Η Πληροφορία και η επιστήμη της
Πληροφορικής, η Εκπαιδευτική Τεχνολογία και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας,
ο Εκπαιδευτικός του Δημοτικού Σχολείου και οι Απόψεις και Πρακτικές αυτού.
5.2. Η Πληροφορία και Η επιστήμη της Πληροφορικής
Η έννοια της Πληροφορίας, μπορεί να οριστεί μόνο σαν μαθηματική έννοια χωρίς καμιά
αναφορά στο νόημα που δημιουργεί στον άνθρωπο ή μπορεί να συνδεθεί και με το νόημα με το
οποίο την καταλαβαίνει κανείς (Μπουντουρίδης, (χ.χ.). Έτσι, μπορούμε να έχουμε ένα αυστηρά
μαθηματικό ορισμό της Πληροφορίας, ως συνάρτηση της κατανομής πιθανοτήτων των
στοιχείων ενός μηνύματος και μια Θεωρία της Πληροφορίας που αναπτύσσεται μόνο σε σχέση
με την αποτελεσματική μεταβίβαση μηνυμάτων και ανεξάρτητα από το αν είναι αληθινά, λογικά,
σωστά ή ρεαλιστικά τα νοήματα που φέρνουν τα μηνύματα αυτά. Με τη μεταβίβαση μηνυμάτων
να πραγματοποιείται ακολουθώντας τις εξής φάσεις: αρχικά επιλέγεται ένα μήνυμα στην πηγή
της πληροφορίας, το μήνυμα κωδικοποιείται σε σήμα στον πομπό, το σήμα στέλνεται στο
κανάλι επικοινωνίας και τελικά το σήμα λαμβάνεται από τον δέκτη, όπου αποκωδικοποιείται
από σήμα σε μήνυμα (Shannon & Weaver, 1949). Περαιτέρω13 δε, η παραπάνω Θεωρία της
Πληροφορίας, ξεκίνησε την ψηφιακή επανάσταση που οδήγησε στην ανάπτυξη και εδραίωση
νέων μέσων επικοινωνίας, αλλά και της επιστήμης της Πληροφορικής. Όπου, η επιστήμη της
Πληροφορικής έχει ως αντικείμενο τη συλλογή, ταξινόμηση, αποθήκευση και επεξεργασία
στοιχείων καθώς και τη δημιουργία και μετάδοση πληροφοριών με τη χρήση του Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή, ενώ ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής(Η/Υ) θεωρείται ως ένα απαραίτητο εργαλείο
υποστήριξης της επεξεργασίας των πληροφοριών (Ζωγόπουλος, 2000: 23).
5.3. Εκπαιδευτική Τεχνολογία και οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας
Ο όρος Τεχνολογία περιγράφει μια μορφή οργανωμένης γνώσης, η οποία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με τη δύναμη της λογικής έτσι ώστε να βελτιωθεί η ζωή μας και να επιτευχθούν
στόχοι της κοινωνίας μας. Κάθε τεχνολογικό επίτευγμα αποτελεί προϊόν ανθρώπινης εργασίας
και νόησης που η κατασκευή και η χρήση του απαιτεί την εφαρμογή συγκεκριμένων πεδίων
γνώσης και έχει κάποιο πρακτικό σκοπό ή εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανθρώπινες και κοινωνικές
ανάγκες (Κυρίδης, Δρόσος, Ντίνας, 2003:20-24). Η εισαγωγή μορφών τεχνολογίας στην
εκπαίδευση, αποκτά ευρεία έκταση κατά τις αρχές του 20ου αιώνα. Κατά τη δεκαετία του 1960,
εμφανίζεται και ο όρος ’εκπαιδευτική τεχνολογία’(educational technology), ο οποίος
αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας με σκοπό την επίτευξη εκπαιδευτικού αποτελέσματος και
13

Physics-H Φυσική στο Διαδίκτυο: http://www.physics4u.gr/articles/shannon.html, ημερομ. επίσκεψης 28-05-10.
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ο οποίος χαρακτηρίζει τις αξίες και τα αποτελέσματα που αντιστοιχούν σε παρόμοιες πρακτικές.
Ο όρος δε εκπαιδευτική τεχνολογία, αποκτά στη συνέχεια άλλη διάσταση με την εμφάνιση και
την εξέλιξη των υπολογιστών (Κόμης, 2004:14-15).
5.3.1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας και η Εκπαίδευση
Ο όρος Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας(ΤΠΕ)(Information and Communication
Technologies(ICT)) είναι ένας σύνθετος όρος που προέρχεται από τη νοηματική σύζευξη των
όρων, Τεχνολογία, Πληροφορία-Πληροφορική και Επικοινωνία και χρησιμοποιείται για να
περιγράψει ένα τεχνολογικό σύστημα ή την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για σκοπούς
επικοινωνίας και πληροφόρησης (Κυρίδης, Δρόσος, Ντίνας, 2003:35). Παρεμφερείς όροι στη
βιβλιογραφία είναι οι εξής: Πληροφοριακή Επικοινωνιακή Τεχνολογία(ΠΕΤ) (Informational
Communicational Technology(ICT)), Νέες Τεχνολογίες(ΝΤ) (New Technologies(NT)),
Εκπαιδευτική Τεχνολογία(ΕΤ), (Educational Technology(ET)), Ανώτερη εκπαιδευτική
τεχνολογία(ΑΕΤ) (Advanced Educational Technology(AET)) καθώς και άλλοι. Αναλυτικότερα,
οι ΤΠΕ αποτελούν ένα νέο εκπαιδευτικό πεδίο ή εργαλείο, το οποίο ενδιαφέρει τις επιστήμες της
αγωγής-όπως, Παιδαγωγική, Διδακτική Μεθοδολογία, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης,
Ψυχολογία κ.ά.-. Με την τεχνολογία των ΤΠΕ, μπορούν να επιτευχθούν εκπαιδευτικές
εφαρμογές, όπως: διδασκαλία με χρήση υπολογιστή (Computer Assisted Instruction(CAI)),
μάθηση με χρήση υπολογιστή (Computer Assisted Learning(CAL)), διδασκαλία βασισμένη στον
υπολογιστή (Computer Based Instruction(CBI)), διδασκαλία βασισμένη στον ιστό (Web Based
Instruction(WBI)), μάθηση εξ αποστάσεως (Distance Learning(DL) ή ασύγχρονη μάθηση
(Asynchronous Learning(AL)) κ.ά. (Κυρίδης, Δρόσος, Ντίνας, 2003:36-39).
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας(ΤΠΕ), θεωρούνται κάτι περισσότερο από
ένα διδακτικό εργαλείο, αφού ο ρόλος τους στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών-κατά την
καθημερινή διδασκαλία τους αλλά και κατά τη διάρκεια των σπουδών και της επιμόρφωσής
τους-, καθώς και στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης γενικότερα, είναι σημαντικός.
Αναλυτικότερα, αναφερόμενοι στο ρόλο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, η χρήση του όρου
‘επικοινωνία’ δηλώνει, ειδικότερα, το μεγάλο ρόλο της επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Η
έμφαση δε που δίδεται στην επικοινωνιακή διάσταση των νέων τεχνολογιών, ενδεχομένως,
καθορίζει και τη βασική κατεύθυνση της διδακτικής μεθοδολογίας η οποία γίνεται περισσότερο
επικοινωνιακή, πέρα από τα στενά όρια της σχολικής τάξης-και ιδιαίτερα στα σχολεία με τη
δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών και επικοινωνίας-. Επίσης, η
χρήση του όρου ‘πληροφορία’, μαρτυρεί τη δυνατότητα που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην
πρόσβαση, συλλογή, μετάδοση και ανταλλαγή μεγάλου όγκου πληροφοριών.
Υποστηρίζεται τέλος, ότι οι ΤΠΕ είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο τεχνολογικής υφής για το
οποίο οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αρκετό να γνωρίζουν μόνο την τρόπο με τον οποίο λειτουργεί,
αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν και τις χρηστικές του δυνατότητες, τον τρόπο χρήσης του στο
σχολικό περιβάλλον, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εκπαιδευτικής του χρήσης καθώς
και τις παιδαγωγικές αρχές που διέπουν τη χρήση του από μαθητές και εκπαιδευτικούς.
(Κυρίδης, Δρόσος, Ντίνας, 2003:40-41). Όμως σύμφωνα με το Μακράκη (2000), κατά τη χρήση
των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, θέματα που σχετίζονται με τις ψυχοπαιδαγωγικές,
κοινωνικοπολιτισμικές και ηθικές διαστάσεις των Νέων Τεχνολογιών συνήθως υποβαθμίζονται,
ενώ το κέντρο βάρους βρίσκεται σε τεχνοκρατικά θέματα.
5.4. Το Δημοτικό Σχολείο και ο εκπαιδευτικός του Δημοτικού Σχολείου
Το σχολείο θεωρείται ο σημαντικότερος παράγοντας της αγωγής, αφού κυρίως σε αυτό
παρέχεται συστηματική και σκόπιμη αγωγή, από ειδικά εκπαιδευμένα άτομα. Το σχολείο
δε, με την αγωγή που ασκεί στους νέους ανθρώπους, μπορεί να συμβάλλει κατά πολύ
στην πρόοδο και ανανέωση της κοινωνίας, αποκτώντας έτσι και ένα αξιόλογο κοινωνικό
ρόλο-εφόσον, στα πλαίσια σχετικών δραστηριοτήτων μέσα στη σχολική τάξη το παιδί, ως
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μέλος μιας στενότερης κοινωνικής ομάδας, συνειδητοποιεί και τον κοινωνικό του ρόλο-.
Περαιτέρω, οι σκοποί του σχολείου εναρμονίζονται με τους σκοπούς της αγωγής, οι
οποίοι σχετίζονται και με τα παιδαγωγικά μέσα και μέτρα για την υλοποίηση του έργου
του σχολείου. Όπου, ως παιδαγωγικά μέσα χρησιμοποιούνται τα σχολικά βιβλία, τα
αναλυτικά προγράμματα, το εποπτικό υλικό, η υλικοτεχνική υποδομή, η εκπαιδευτική
τεχνολογία και οι κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας, ενώ ως παιδαγωγικά μέτρα,
θεωρούνται οι νομοθετικές ρυθμίσεις σε θέματα παιδείας, οι εκπαιδευτικές
μεταρρυθμίσεις και η όλη συμβολή του Κράτους (Μετοχιανάκης,2000: 376-381). Πιο
συγκεκριμένα, σκοπός τoυ Δημοτικού Σχολείου είναι η πολύπλευρη πνευματική και
σωματική ανάπτυξη των μαθητών, μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νόμος 1566/85, άρθρο 4.). Αναλυτικότερα δε, το Δημοτικό
Σχολείο αποσκοπεί, κυρίως, στο να βοηθήσει τους μαθητές: (i) να οικοδομούν τους
απαραίτητους μηχανισμούς που συμβάλλουν στην αφομοίωση της γνώσης (ii) να
διευρύνουν και να αναδιατάσσουν τις σχέσεις της δημιουργικής τους δραστηριότητας με
τα πράγματα, τις καταστάσεις και τα φαινόμενα που μελετούν, (iii) να αποκτούν
βαθμιαία την ικανότητα να ανάγονται από τα δεδομένα των αισθήσεων στην περιοχή της
αφηρημένης σκέψης, (iv) να κατακτούν το περιεχόμενο των βασικότερων εννοιών, (v) να
αποκτούν τις αναγκαίες ικανότητες και δεξιότητες για την ορθή χρήση του προφορικού
και γραπτού λόγου, (vi) να εξοικειώνονται βαθμιαία με τις διάφορες αξίεςανθρωπιστικές, ηθικές, θρησκευτικές, εθνικές, κ.λ.π.- και να τις οργανώνουν σε
συστήματα αξιών, (vii) να βελτιώνουν τη σωματική και ψυχική τους υγεία και (viii) να
καλλιεργούν το αισθητικό τους κριτήριο για να είναι σε θέση να εκτιμούν τα έργα
τέχνης, αλλά και να εκφράζονται ανάλογα, μέσα από τα δικά τους καλλιτεχνικά
δημιουργήματα (Ν. 1566/85, άρθρο 4.) (Διαμαντόπουλος, 2002:168-169).
Παρακάτω, αναφερόμαστε στο δάσκαλο, ως βασικό συντελεστή στο να μπορέσει το
Δημοτικό Σχολείο να εκπληρώσει το σκοπό και το ρόλο του ως παράγοντας της αγωγής.
5.4.1. Ο εκπαιδευτικός του Δημοτικού Σχολείου
Στον εκπαιδευτικό του Δημοτικού Σχολείου-ή στο ‘δάσκαλο’ με την στενή έννοια του
όρου-, έχει ανατεθεί η αγωγή και η εκπαίδευση των μαθητών κατά τα πρώτα έξι έτη της
φοίτησής τους στο σχολείο. Επομένως, ο δάσκαλος έχει την ευθύνη της αγωγής,
εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης της νέας γενιάς, στο πλαίσιο των γενικών και ειδικών
σκοπών του Δημοτικού Σχολείου. Για να ανταποκριθεί δε ο εκπαιδευτικός σε αυτήν την
αποστολή, χρειάζεται να διαδραματίζει διάφορους ρόλους όπως, το ρόλο του
παιδαγωγού, του συμβούλου, του δημοσίου υπαλλήλου, του κοινωνικού λειτουργού, του
ειδικού επιστήμονα για τη διδασκαλία-τη μάθηση-αγωγή, του ατόμου που προσπαθεί να
προσφέρει στους μαθητές ευκαιρίες μάθησης και του ατόμου που αγωνίζεται για την
εξάλειψη των προκαταλήψεων και την καλλιέργεια ευρωπαϊκής και διαπολιτισμικής
αντίληψης στους μαθητές του. Ο ρόλος του δασκάλου στη διδακτική διαδικασία, κατά τη
γνώμη μας, είναι καθοριστικής σημασίας και σχετίζεται με την ιδεολογία, τις
φιλοσοφικές δεσμεύσεις και τις παιδαγωγικές απόψεις ή την προσωπική θεωρία
διδασκαλίας και μάθησης αυτού. Πιο αναλυτικά δε, σχετικά με το ρόλο του δασκάλου
στο ‘παραδοσιακό’ και το ‘σύγχρονο’ σχολείο, παραθέτουμε τα εξής: (α) Ο ρόλος του
δασκάλου στο παραδοσιακό σχολείο: Η εκπαιδευτική πραγματικότητα του
παραδοσιακού σχολείου χαρακτηρίζεται, κυρίως, από αυταρχικό και αντιδημιουργικό
πνεύμα, από εξουσιαστικό και αντιδιαλογικό ρόλο του εκπαιδευτικού, από παροχή
ποσοτικής γνώσης και ενίσχυση της συγκλίνουσας σκέψης, από εφαρμογή
συμπεριφοριστικών διαδικασιών αγωγής και μάθησης(π.χ. ποινές-αμοιβές κ.ά) και από
αναπαραγωγικό τρόπο μάθησης. Έτσι, όλες οι ενέργειες και δραστηριότητες στο
παραδοσιακό σχολείο, ξεκινούν από το δάσκαλο και περιστρέφονται γύρω από αυτόν,

24
Αθηνά Μ. Μαρτιμιανάκη Α.Μ. 242

Μ.Π.Σ. Ρέθυμνο 2009-2010, Εαρινό Εξάμηνο

πράγμα που οδηγεί στη διαμόρφωση παθητικής παρουσίας και στάσης των μαθητών
στην τάξη και στον αποκλεισμό κάθε αυτενεργού δραστηριότητας αυτών κατά τη
διαδικασία της μάθησης. Ο ρυθμιστικός αυτός ρόλος του δασκάλου, εξηγεί και το
χαρακτηρισμό του παραδοσιακού σχολείου ως δασκαλοκεντρικό, όπου κυριαρχεί ο
μονόλογος του δασκάλου-λείπει ο διάλογος και η διαμαθητική επικοινωνία στην αίθουσα
διδασκαλίας- και οι μαθητικές δραστηριότητες, συχνά, περιορίζονται σε στερεότυπες ή
και μονολεκτικές απαντήσεις των μαθητών σε ερωτήσεις του δασκάλου. (β) Ο ρόλος
του δασκάλου στο σύγχρονο σχολείο: Στο σύγχρονο σχολείο ο μαθητής αποτελεί το
κέντρο της διδασκαλίας, με έντονη τη συμμετοχή του στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ ο
δάσκαλος αναλαμβάνει το ρόλο του ρυθμιστή της μαθητικής εργασίας. Έτσι, στο
σύγχρονο σχολείο, η βερμπαλιστική διδασκαλία παραχωρεί τη θέση της στη διδακτική
εργασία όπου ο μαθητής γίνεται ενεργός παράγοντας της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
προσπαθώντας να ανακαλύψει και να οικειοποιηθεί τη γνώση μέσα από μια γενικότερη
συμμετοχική, συνεργατική, ομαδική και δημιουργική αναζήτηση-π.χ. με την υλοποίηση
διαθεματικών σχεδίων εργασίας(Projects)-. Σ’ αυτό το σχολείο, απορρίπτεται ο
παραδοσιακός ρόλος του εκπαιδευτικού-που τον ήθελε
παντογνώστη και
μεταλαμπαδευτή γνώσεων- και αντικαθιστάται με το σύγχρονο ρόλο του εκπαιδευτικού,
που είναι ρόλος αντιαυταρχικός, καθοδηγητικός, συνεργατικός, διαλογοκεντρικός,
δημιουργικός, ποιοτικής προσφοράς γνώσεων, ενθάρρυνσης της αποκλίνουσας σκέψης,
κοινωνικός, πολιτικός κ.λ.π. (Διαμαντόπουλος, 2002:337-257).
Ειδικότερα δε, όσον αφορά μια διδασκαλία όπου γίνεται χρήση των ΤΠΕ, ο Pisapia
(1994) υποστηρίζει ότι η τεχνολογία, ενώ δε μπορεί να επηρεάσει τους τρόπους με τους
οποίους εκπαιδευτικοί και μαθητές λειτουργούν, μπορεί όμως να επηρεάσει τους ρόλους
που διαδραματίζουν κατά τη διδασκαλία. Έτσι, ένας εκπαιδευτικός που υιοθετεί μια
προσέγγιση διδασκαλίας όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, αλλάζει ρόλο και από
‘παρουσιαστής’ της γνώσης-παραδοσιακό σχολείο-, προχωρά στο να είναι συντονιστής
της μαθησιακής διαδικασίας και στο να βοηθά κάθε μαθητή ατομικά στο έργο τουσύγχρονο σχολείο-.
Περαιτέρω, αναφερόμαστε παρακάτω στις απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών,
θεωρώντας καθοριστική τη σημασία τους, όσον αφορά το θέμα της διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ που μελετάται στην παρούσα εργασία, αλλά και όσον αφορά την
όλη εκπαιδευτική διαδικασία.
5.5. Απόψεις των εκπαιδευτικών
Ως άποψη περιγράφεται μια προδιάθεση για θετική ή αρνητική ανταπόκριση απέναντι σε
ένα αντικείμενο, άτομο ή γεγονός (Ajzen, 1988). Αναλυτικότερα, άποψη είναι η θεώρηση
ενός ζητήματος από μια πλευρά, από μια οπτική γωνία. Ενώ, γνώμη είναι η άποψη, η
γνώση και η απόφαση που λαμβάνεται με βάση αυτή τη γνώση (Μπαμπινιώτης, 2005).
Επίσης, ενώ ως στάση αντιμετωπίζεται η συνισταμένη των διαθέσεων, συναισθημάτων,
προκαταλήψεων, επιρροών, προλήψεων, ιδεών, φόβων, απειλών και πεποιθήσεων ενός
ατόμου για ένα συγκεκριμένο θέμα, ως άποψη ή γνώμη γίνεται κατανοητή η προφορική
ή γραπτή έκφραση μιας στάσης. Δηλαδή, η άποψη ή η γνώμη εκφράζουν μια στάση και
γι’ αυτό θεωρείται θεμιτή η αξιολόγηση μιας εκφρασμένης άποψης ή γνώμης για την
ερμηνεία της στάσης (Μπίκος, 1995: 38).
Όσον αφορά δε, τις απόψεις των εκπαιδευτικών παραθέτουμε τα εξής: Υπάρχει κάποια
σύγχυση στη βιβλιογραφία, όσον αφορά τον ορισμό των απόψεων των εκπαιδευτικών, η
οποία οφείλεται κυρίως στις διαφορετικές αντιλήψεις που επικρατούν αναφορικά με τις
απόψεις και τις δομές αυτών (Pajares,1992), αλλά και στον καθορισμό του αν και πως οι
απόψεις διαφέρουν από τις γνώσεις αυτών (Ertmer, χ.χ.). Όπου, σύμφωνα με τον
Calderhead (1996:715), οι απόψεις αναφέρονται σε υποθέσεις, δεσμεύσεις και ιδεολογίες,
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ενώ οι γνώσεις αναφέρονται σε προτάσεις και κατανοήσεις σχετικές με πραγματικές
καταστάσεις. Έτσι, ένα σύστημα απόψεων-ή μια προσωπική θεωρία-, αντίθετα με ένα
σύστημα γνώσεων δεν απαιτεί κοινή συναίνεση και έχει να κάνει κυρίως με την
ιδιοσυγκρασία του ατόμου14 (Nespor, 1987). Με βάση δε την παραπάνω διάκριση,
υποστηρίζεται ότι, οι απόψεις των εκπαιδευτικών παίζουν τον πλέον σημαντικό ρόλο-σε
σχέση με τις γνώσεις αυτών-, αναφορικά με το πώς αυτοί καθορίζουν, οργανώνουν και
επιτελούν το διδακτικό τους έργο (Nespor, 1987. Kagan, 1992. Pajares, 1992. Griffin &
Ohlsson, 2001). Υποστηρίζεται, επιπλέον, ότι γνωρίζοντας τις απόψεις των
εκπαιδευτικών ενδεχομένως μπορούμε να προβλέψουμε και τις διδακτικές πρακτικές
αυτών (Ertmer, χ.χ.). Όπου, η επιρροή αυτή των απόψεων στη συμπεριφορά και στις
πρακτικές των εκπαιδευτικών, σχετίζεται κυρίως με την πολύ προσωπική φύση των
απόψεων-με τις απόψεις να βασίζονται, κυρίως, σε προηγούμενες προσωπικές εμπειρίες
ή πηγές γνώσης των εκπαιδευτικών- (Nespor, 1987).
Οι εκπαιδευτικοί έχουν απόψεις σχετικά με: το διδακτικό τους έργο, τα αντικείμενα
διδασκαλίας και μάθησης, τους μαθητές τους, το ρόλο και τις ευθύνες τους κ.ά. (Pajares,
1992:314). Σύμφωνα δε με την έρευνα, γίνεται μια διάκριση μεταξύ του ευρύτερου
συστήματος απόψεων των εκπαιδευτικών και της προσωπικής θεωρίας διδασκαλίας
αυτών. Όπου, η προσωπική θεωρία διδασκαλίας των εκπαιδευτικών αναφέρεται κυρίως
στον καθορισμό των παιδαγωγικών απόψεων των εκπαιδευτικών, για τη φύση της
γνώσης, το ρόλο του εκπαιδευτικού και του μαθητή κ.ά. (Pajares, 1992:315) και
εγκολπώνεται σε ένα ευρύτερο σύστημα αξιών και πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών
σχετικά με τον πραγματικό κόσμο και την κοινωνία (Rokeach, 1968:2, στο Ertmer, χ.χ.).
Περαιτέρω-και σημειώνοντας ότι, ο τρόπος με τον οποίο σχηματίζονται και αλλάζουν οι
απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις ΤΠΕ δεν αποτελεί αντικείμενο μελέτης της
παρούσας έρευνας-, παραθέτουμε εν συντομία και τα παρακάτω:
Πως σχηματίζονται και πως αλλάζουν οι απόψεις των εκπαιδευτικών: Σε γενικές
γραμμές οι απόψεις των εκπαιδευτικών θεωρείται ότι σχηματίζονται μέσα από τη
διαδικασία κοινωνικοποίησης αυτών, όπου μπορεί να σχηματιστούν τυχαία ή μετά από
μια έντονη εμπειρία ή μέσα από μια διαδοχή γεγονότων. Υποστηρίζεται δε, ότι οι
εκπαιδευτικοί ενδέχεται να δεχθούν μια ιδέα ή να αλλάξουν μια άποψη, ανεξάρτητα από
τη συνοχή της με τις συναφείς γνώσεις αυτών, επειδή αυτή ικανοποιεί την επίτευξη
κοινωνικών στόχων (Pajares, 1992). Επιπλέον, σύμφωνα με τον Ertmer (χ.χ), οι απόψεις
και η προσωπική θεωρία των εκπαιδευτικών σπάνια αναθεωρούνται επαρκώς και ως εκ
τούτου με την πάροδο του χρόνου γίνονται βαθιά προσωπικές και πολύ ανθεκτικές στην
αλλαγή. Λαμβάνοντας δε υπόψη, ότι ακόμα και μεταξύ τους οι απόψεις ενός ατόμου, δε
είναι πάντα συνεπείς μεταξύ τους (Nespor, 1987), οι παιδαγωγικές απόψεις ή η
προσωπική θεωρία διδασκαλίας των εκπαιδευτικών φαίνεται ότι δεν αποτελούν ένα
σύστημα αρκετά ευέλικτο και δυναμικό (Pajares, 1992). Ως εκ τούτου, η προσπάθεια για
αλλαγή αυτού του συστήματος απόψεων των εκπαιδευτικών, φαίνεται να είναι έργο
αρκετά δύσκολο και αυτό που, ενδεχομένως, μπορεί να επιφέρει αλλαγές στο σύστημα
αυτό, φαίνεται να είναι, κυρίως, οι προσωπικές εμπειρίες των εκπαιδευτικών, οι
κοινωνικές-πολιτιστικές επιρροές και τα πρότυπα αυτών (Ertmer, χ.χ.).
Και αυτό ενδεχομένως εξηγεί γιατί δύο δάσκαλοι που ξέρουν τα ίδια πράγματα σχετικά με τις ΤΠΕ,
πιθανώς πιστεύουν διαφορετικά πράγματα σχετικά με τη χρήση αυτών. Για παράδειγμα: ένας εκπαιδευτικός
έχει γνώσεις σχετικά με τη δημιουργία λογιστικών φύλλων και γνωρίζει ότι άλλοι εκπαιδευτικοί τα
χρησιμοποιούν επιτυχώς στο διδακτικό τους έργο, ο ίδιος όμως δεν πιστεύει ότι τα λογιστικά φύλλα
αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο προς διδακτική αξιοποίηση ή έχει αρνητικές απόψεις σχετικά με
τις ικανότητες του για διδακτική αξιοποίηση της τεχνολογίας αυτής-ίσως εξαιτίας προηγούμενης εμπειρίας
του- (Nespor, 1987).
14

26
Αθηνά Μ. Μαρτιμιανάκη Α.Μ. 242

Μ.Π.Σ. Ρέθυμνο 2009-2010, Εαρινό Εξάμηνο

Ειδικότερα δε, σχετικά με το πώς σχηματίζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών
όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, δεν έχουν γραφεί πολλά αλλά θεωρείται
ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν σημαντικές διαφορές με τα προαναφερθέντα σχετικά με
τις απόψεις των εκπαιδευτικών, γενικότερα (Ertmer, χ.χ.).
Επιπλέον δε αυτών, παραθέτουμε και τα εξής: Θεωρείται ότι, επειδή λίγοι εκπαιδευτικοί
έχουν προσωπική εμπειρία στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, λίγοι έχουν σχηματίσει
απόψεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη
διδασκαλία για την επίτευξη μάθησης (Ertmer, χ.χ.). Επειδή δε, οι εκπαιδευτικοί
ανταποκρίνονται σε νέες διδακτικές καταστάσεις στηριζόμενοι σε προηγούμενες απόψεις
και εμπειρίες15 (Kagan, 1992), φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί σκέφτονται και
κατηγοριοποιούν τις ΤΠΕ με τον ίδιο τρόπο που σκέφτονται σχετικά με άλλα διδακτικά
θέματα. Στη συνέχεια δε, οι αντιλήψεις και κατηγοριοποιήσεις των εκπαιδευτικών όσον
αφορά τις ΤΠΕ, καταλήγουν σε τελείως διαφορετικές απόψεις, σχετικά με το αν, πότε και
πως θα χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους (Peterson, Fennema, Carpenter, &
Loef, 1989. Czerniak & Lumpe, 1996. Ertmer, χ.χ.). Οι δε Niederhauser and Stoddart
(2001), συμφωνούν με αυτό, υποστηρίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί τείνουν να
χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, κυρίως, με τρόπους που συνάδουν με την
προσωπική τους θεωρία διδασκαλίας και μάθησης16.
5.6. Πρακτικές των Εκπαιδευτικών
Πρακτικές των εκπαιδευτικών, αποτελούν οι τρόποι με τους οποίους πραγματοποιείται η
μαθησιακή διαδικασία σε μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε σχέση με τις
δραστηριότητες και τη συμπεριφορά του δασκάλου και των μαθητών. Αναλυτικότερα:
Η στρατηγική ή ο τρόπος με τον οποίο θα φέρει ο εκπαιδευτικός το μαθητή σ’ επαφή με
τη διδακτέα ύλη είναι σε άμεση συνάρτηση με την προαγωγή της μάθησης στο σχολείο.
Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος διδασκαλίας-η σκέψη σχετικά με τις διδακτικές ενέργειες
και τη σειρά που πρέπει αυτές να λάβουν χώρα, για την επίτευξη του σκοπού της
διδασκαλίας-, είναι ουσιαστικά ένα οργανωμένο σύστημα γνώσεων, στάσεων και
ενεργειών με συγκεκριμένη φιλοσοφία και παιδαγωγικές, επιστημονικές αρχές που
ακολουθεί κάποιες τεχνικές και χρησιμοποιείται για την επίτευξη των σκοπών της
διδασκαλίας και των γενικών σκοπών της αγωγής και το οποίο συνδέεται άμεσα με την
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Όπου, οι ιδιαίτερες τεχνικές ή οι ιδιαίτεροι τρόποι
που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές κατά τη διδασκαλία ενός μαθήματος,
ως μέσα για την προσπέλαση τμήματος της διδακτέας ύλης, ονομάζονται μορφές
διδασκαλίας17 και αποτελούν μέρος της μεθόδου (Τριλιανός, 2000:161-162, 179-193).
Η επιτυχία δε της μεθόδου διδασκαλίας, εξαρτάται από το ρόλο του δασκάλου αλλά και
από το ρόλο του μαθητή κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Και παραδείγματα διδακτικών
μεθόδων, είναι αυτά της άμεσης και της έμμεσης διδασκαλίας. Όπου, η άμεση
διδασκαλία αναφέρεται σε δασκαλοκεντρικές μορφές διδασκαλίας, στις οποίες ο
δάσκαλος είναι το επίκεντρο και έχει την όλη ευθύνη της διαδικασίας μάθησης-εδώ, η
Για παράδειγμα, νέες πληροφορίες, όσον αφορά τις ΤΠΕ και μεθόδους διδακτικής αξιοποίησης αυτών,
φιλτράρονται μέσω της υφιστάμενης προσωπικής θεωρίας διδασκαλίας και μάθησης των εκπαιδευτικών
(Kagan, 1992).
16
Έτσι, για παράδειγμα, αν και η τεχνολογία-οι ΤΠΕ παρουσιάζονται σαν εργαλείο που βοηθά σε
μαθητοκεντρικά προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικοί με δασκαλοκεντρικές-συμπεριφοριστικές απόψεις,
ενδεχομένως, δε θα χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ με εποικοδομιστικό τρόπο, αλλά θα τις χρησιμοποιήσουν για
να υποστηρίξουν παραδοσιακές διδακτικές δραστηριότητες με τις οποίες και νιώθουν άνετα (Ertmer, χ.χ.).
17
Όπου, μορφές διδασκαλίας αποτελούν: ο μονόλογος ή διάλεξη(διήγηση-περιγραφή), ο διάλογος ή
συζήτηση(ελεύθερος διάλογος, Σωκρατική μαιευτική, ερωτοαποκρίσεις), η επαγωγή και η απαγωγή κ.ά.
(Τριλιανός, 2000:179-193).
15
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μορφή της διδασκαλίας, είναι συνήθως ‘μετωπική’, με μονόλογο και ερωτοαποκρίσεις-.
Ενώ, η έμμεση διδασκαλία αναφέρεται περισσότερο σε μαθητοκεντρικές μορφές
διδασκαλίας, όπου το επίκεντρο είναι ο μαθητής ο οποίος με τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού κατασκευάζει μόνος του τη γνώση και συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία
μάθησης (Τριλιανός, 2000:161-179)-εδώ, κατά τη γνώμη μας, η μορφή διδασκαλίας
μπορεί να συνίσταται σε μια συμμετοχική και συνεργατική διαδικασία η οποία
ενδεχομένως αναπτύσσεται με σχέδια εργασίας(projects)-.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι, στις πρακτικές των εκπαιδευτικών όσον αφορά
τη διδασκαλία και μάθηση, η χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ θεωρείται ότι συνεισφέρει
κατά πολύ (Higgins, 2003).
5.6.1. Σχέση μεταξύ απόψεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών
Τα ερευνητικά δεδομένα για τη σχέση μεταξύ των απόψεων και πρακτικών των
εκπαιδευτικών όσον αφορά τη διδασκαλία και μάθηση, δεν είναι σε απόλυτη συμφωνία:
Σύμφωνα με κάποιες έρευνες, υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ των απόψεων και των
πρακτικών των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδασκαλία και μάθηση (Clark &
Peterson, 1986. Kane, Kagan, 1992. Pajares, 1992. Calderhead, 1996. Sandretto, & Heath,
2002). Ενώ, σύμφωνα με άλλες έρευνες υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ των απόψεων και
των πρακτικών των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδασκαλία και μάθηση.
Αναλυτικότερα: Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι εξαιτίας παραγόντων του ευρύτερου
εκπαιδευτικού πλαισίου, ο εκπαιδευτικός δεν έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει με
συνέπεια τις απόψεις του κατά τη διδακτική πρακτική του (Fang, 1996. Ertmer,
Gopalakrishnan, & Ross, 2001. Kane, Sandretto, & Heath, 2002). Ειδικότερα δε σχετικά
με τις ΤΠΕ, ερευνητικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών δεν είναι
πάντα σε συμφωνία με τις πρακτικές τους αναφορικά με τη χρήση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία. Όπου, για παράδειγμα, συγκεκριμένη μελέτη έδειξε ότι ενώ οι απόψεις των
περισσότερων εκπαιδευτικών ή η προσωπική τους θεωρία διδασκαλίας ήταν σε
συμφωνία με τον εποικοδομισμό, οι πρακτικές τους αναφορικά με τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ ακολουθούσαν μια μικτή προσέγγιση18. Η αντίφαση δε αυτή
θεωρείται ότι προέκυψε εξαιτίας περιορισμών του ευρύτερου εκπαιδευτικού και σχολικού
πλαισίου-όπως, απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών, πίεση από τους γονείς, τους
συναδέλφους ή τους εκπαιδευτικούς ιθύνοντες- (Ertmer, Gopalakrishnan, & Ross, 2001).
Επομένως, σύμφωνα και με ερευνητικά δεδομένα, υπάρχει ένας συμβιβασμός μεταξύ
των απόψεων των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και μάθηση και των παραγόντων του
ευρύτερου εκπαιδευτικού πλαισίου-οι απόψεις της ευρύτερης κοινωνίας, το σχολικό
περιβάλλον, οι μαθητές- οι οποίοι άλλοτε λειτουργούν ως βοηθητικά στοιχεία και άλλοτε
ως εμπόδια στην εφαρμογή των απόψεων των εκπαιδευτικών στις καθημερινές διδακτικές
πρακτικές τους (Scott, Chovanec, and Young, 1994: 23). Θα πρέπει να αναφερθεί εδώ
ότι, θεωρείται πως όταν οι απόψεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών, για ένα
συγκεκριμένο θέμα, δεν είναι σε συμφωνία, τότε άλλες απόψεις-απόψεις για κάποιο άλλο
θέμα μεγαλύτερης σημασίας για τον εκπαιδευτικό, ενδεχομένως, είναι η αιτία (Munby
1982:216, στο Ertmer χ.χ.). Και το πρόβλημα τότε έγκειται στην κατανόηση του ποιες
απόψεις επηρεάζουν ποιες πρακτικές (Ertmer χ.χ.).
Επιπλέον, αν και δεν είναι ξεκάθαρο αν οι απόψεις ή η προσωπική θεωρία διδασκαλίας
που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί προηγούνται των εκπαιδευτικών πρακτικών ή το
αντίθετο, θεωρείται ότι δεν μπορεί να αλλάξει το ένα χωρίς σημαντική αλλαγή στο άλλο
Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν τις ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία τους, άλλοτε με τρόπους
σύμφωνους με τον εποικοδομισμό-π.χ. εμπλέκοντας τους μαθητές σε δραστηριότητες με σχέδια
εργασίας(projects)- και άλλοτε με τρόπους σύμφωνους με το συμπεριφορισμό-π.χ. ζητώντας από τους
μαθητές να μάθουν μεμονωμένες γνώσεις ή δεξιότητες-.
18
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(Clark & Peterson 1986. Guskey, 1986). Επομένως, αν ο στόχος είναι να συμπεριληφθεί η
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στις εκπαιδευτικές πρακτικές-με απώτερο στόχο την
ενίσχυση της διαδικασίας της μάθησης-, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η επιρροή
των απόψεων ή της προσωπικής παιδαγωγικής θεωρίας των εκπαιδευτικών στις
πρακτικές αυτών (Ertmer, χ.χ.). Θα πρέπει όμως να σημειωθεί εδώ ότι, για την ένταξη της
διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στις εκπαιδευτικές πρακτικές, μια προσέγγιση-προτού
ασχοληθεί κανείς με αλλαγές στις απόψεις των εκπαιδευτικών-, θα μπορούσε να ήταν η
εξοικείωση των εκπαιδευτικών σε μορφές αξιοποίησης των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία. οι
οποίες να πλησιάζουν τις διδακτικές ανάγκες τους-ενισχύοντας έτσι και την
αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ(Ertmer, 2001).
Παρακάτω, γίνεται αναφορά στην εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση καθώς και στις
εκπαιδευτικές εφαρμογές των ΤΠΕ ή εκπαιδευτικό λογισμικό-σε σχέση και με την
προσωπική θεωρία διδασκαλίας και μάθησης των εκπαιδευτικών-.
Κεφάλαιο 6. Εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
6.1 Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ό όρος ’Τεχνολογίες της Πληροφορίας και
Επικοινωνίας (ΤΠΕ)’ αντί του όρου ’Πληροφορική’. Όπου, με τον όρο ΤΠΕ
χαρακτηρίζονται οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και μετάδοση ποικίλλων
μορφών αναπαράστασης της πληροφορίας-σύμβολα, εικόνες, ήχος, βίντεο κ.ά.) καθώς
και τα μέσα που αποτελούν φορείς αυτών των πληροφοριών. H εξέλιξη δε των ΤΠΕ
υπήρξε ραγδαία κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια και σχετίζεται κυρίως, με τις
διεπιφάνειες
ανθρώπου-υπολογιστή(human-computer
interfaces),
τα
πολυμέσα(multimedia)20, τα υπερκείμενα(hypertext)21 και τα υπερμέσα(hypertext)22
καθώς και το Διαδίκτυο(Internet)23 (Κόμης, 2004:16-17). Ωστόσο, υπήρξαν διαφορετικές
προσεγγίσεις και πολλαπλές θεωρήσεις αναφορικά με τη θέση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
οι οποίες είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων που σχετίζονται με: (α) το επίπεδο
Μέσα(Media) είναι τα συστήματα μεταφοράς πληροφοριών ή και οι φορείς που χρησιμεύουν στη
μεταβίβαση των πληροφοριών αυτών. Ενώ, πολυμέσα είναι η συγκέντρωση και παρουσίαση σε ένα ενιαίο
μέσο-κατά κανόνα στον υπολογιστή-, πολλών και διαφορετικών μορφών πληροφοριών με στόχο την
καλύτερη επικοινωνία. Επομένως, η έννοια του πολυμέσου αφορά τη δυνατότητα του υπολογιστή-και της
εφαρμογής λογισμικού- να διαχειρίζεται πολλούς διαύλους επικοινωνίας με το χρήστη, όπως κείμενο, ήχος,
εικόνα, γραφικά, βίντεο κ.ά. Τέλος, αλληλεπιδραστικά πολυμέσα είναι τα συστήματα πολυμέσων που
επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με το χρήστη. Όπου, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επεμβαίνει στην
εξέλιξη της εφαρμογής-με βάση τις προσφερόμενες επιλογές- καθορίζοντας το τι και πότε θα δει ή θα
ακούσει κάτι (Κόμης, 2004:173-175).
21
Υπερκείμενο(Hypertext) είναι ένα σύνολο από δεδομένα κειμένου υποθηκευμένα σε ψηφιακή μορφή που
μπορεί να διαβαστεί με διάφορους τρόπους. Τα δεδομένα κατανέμονται σε κόμβους πληροφορίας, όπου κάθε
κόμβος αποτελεί ένα σύνολο δεδομένων γύρω από ένα θέμα. Οι κόμβοι δε συνδέονται μεταξύ τους με
σειριακό τρόπο αλλά με συνδέσμους που επιτρέπουν το πέρασμα από τον ένα κόμβο στον άλλο όταν ο
χρήστης τους ενεργοποιεί. Οι σύνδεσμοι αυτοί μπορεί να είναι μια λέξη, μια φράση, ένα σύμβολο, μια
εικόνα κ.τ.λ. Τα υπερκείμενα συνεπώς συγκεντρώνουν κείμενα οργανωμένα σε μια νέα δομή (Κόμης,
2004:178).
22
Όταν ένα υπερκείμενο εμπεριέχει εκτός από κείμενα και εικόνες, ήχους, βίντεο, γραφικά, ή κινούμενες
εικόνες(animation), τότε αναφερόμαστε σε Υπερμέσα(Hypermedia) (Κόμης, 2004:181).
23
Το Διαδίκτυο(Internet) είναι το σύνολο των τεχνικών, των πληροφοριών και των ανθρώπινων πόρων που
έχουν ως στόχο να καταστήσουν εφικτή την προσπέλαση κάθε μορφής πληροφορίας-κείμενα, δεδομένα,
εικόνες, ήχους, βίντεο, εφαρμογές κ.λ.π.-. Στο πλαίσιο αυτό η υπηρεσία αναζήτησης πληροφοριών-World
Wide Web ή WWW- που παρέχει το Διαδίκτυο είναι στην πραγματικότητα ένα τεράστιο υπερμέσο (Κόμης,
2004:191).
20
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εκπαίδευσης, (β) το πρόγραμμα σπουδών, (γ) τους προς επίτευξη διδακτικούς και
γνωστικούς στόχους, (δ) τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συγκυρίες, (ε) το
επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης και (στ) τις φιλοσοφικές και ιδεολογικές θεωρήσεις των
πρωτεργατών της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Κόμης & Μικρόπουλος, 2001).
Στο κεφάλαιο δε αυτό, αρχικά αναφερόμαστε στην εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση,
διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα-συγκεκριμένα δε, όσον αφορά την ένταξη της
Πληροφορικής-των ΤΠΕ στο Αναλυτικό Πρόγραμμα των ελληνικών δημοτικών σχολείων
και όσον αφορά τη σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών-, ενώ στη συνέχεια, γίνεται
αναφορά στο ρόλο του εκπαιδευτικού στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
6.2. Η ένταξη της Πληροφορικής – των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, διεθνώς
Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας(ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση,
θεωρείται σήμερα απαραίτητη για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των
αποτελεσμάτων αυτής, καθώς και για τη προετοιμασία της νέας γενιάς η οποία θα κληθεί
να προσαρμοστεί στα δεδομένα της ‘Κοινωνίας της Πληροφορίας’ (Παρατηρητήριο της
Εκπαίδευσης, Απρίλιος 2001). Διεθνώς, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην
εκπαίδευση, άρχισε στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ωστόσο, η χρήση των ΤΠΕ ως
εργαλείο μάθησης φαίνεται να εδραιώνεται στα μέσα της δεκαετίας του 1990-με την
αξιοποίηση των πολυμεσικών και δικτυακών τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία-,
(Κυρίδης, Δρόσος, Ντίνας, 2003:122-124), εφόσον οι κρατικές και τοπικές πρωτοβουλίες
με στόχο την προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση πολλαπλασιάστηκαν
(Παρατηρητήριο της Εκπαίδευσης, Απρίλιος 2001). Παρακάτω δε, στον Πίνακα 1.
παρατίθενται και αναλύονται, συνοπτικά, οι κυριότερες φάσεις εισαγωγής και μοντέλα
ένταξης της Πληροφορικής-των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Κόμης, 2004: 18-38):
Πίνακας 1: Φάσεις και μοντέλα ένταξης της Πληροφορικής-των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Πριν το
Περίοδος της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των διδακτικών μηχανών.
1970
Πληροφορική ή Τεχνοκεντρική προσέγγιση. Αναλυτικότερα:
- Η Πληροφορική ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο που μπορεί να ενταχθεί
στο πρόγραμμα σπουδών και να διδαχθεί σε διάφορες βαθμίδες της
εκπαίδευσης(κυρίως στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση).
1970- Προσανατολίζεται στη διδασκαλία του προγραμματισμού, ενώ τα
1980
εκπαιδευτικά προγράμματα είναι κυρίως προγράμματα εξάσκησης και
πρακτικής εφαρμογής(drill and practice).
- Τεχνική ή κάθετη προσέγγιση η οποία βασίζεται, κυρίως, στις απόψεις της
θεωρίας της συμπεριφοράς και του τεχνικού γνωσιακού ενδιαφέροντος.
Το Πραγματολογικό μοντέλο ή προσέγγιση των ΤΠΕ. Αναλυτικότερα:
- Η Πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο και ως μέσο διδασκαλίας-μάθησης.
- Περίοδος γενικευμένης εισαγωγής της Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης, η οποία είναι συνυφασμένη με την αλματώδη εξέλιξη των
1980προσωπικών υπολογιστών(PC’s) και της πτώσης των τιμών τους.
1989
- Συνδυασμός της Τεχνοκεντρικής και της Ολοκληρωμένης προσέγγισης. Εφικτή
ή μικτή ή σφαιρική προσέγγιση η οποία προτείνει τους ‘Υπολογιστές στα
σχολεία’ και την ‘Πληροφορική για όλους’ και η οποία βασίζεται, κυρίως, στις
απόψεις της εποικοδομιστικής θεωρίας μάθησης.
Η Ολοκληρωμένη προσέγγιση της Πληροφορικής. Αναλυτικότερα:
Μετά
- Η Πληροφορική και οι ΤΠΕ ως μέσο γνώσης, έρευνας και μάθησης που
το
εντάσσεται εγκάρσια και χρησιμοποιείται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του
1990
αναλυτικού προγράμματος, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
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- Τα θέματα που αφορούν τις ΤΠΕ δε συνιστούν ιδιαίτερο γνωστικό
αντικείμενο, αλλά διδάσκονται μέσα από τη διδασκαλία άλλων γνωστικών
αντικείμενων-όπου αξιοποιούνται διδακτικά οι ΤΠΕ-.
- Οι ΤΠΕ εντάσσονται μέσα σε όλα τα μαθήματα ως έκφραση μιας ολιστικής
και διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης. Έτσι, έχουμε οριζόντια ή ολιστική
προσέγγιση των ΤΠΕ, η οποία βασίζεται, κυρίως, στις αρχές των θεωριών
μάθησης σχετικών με τον εποικοδομισμό και κοινωνικό εποικοδομισμό.

Αναφορικά με τα παραπάνω μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, θα πρέπει να
αναφερθεί εδώ ότι, η αδυναμία άμεσης εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης-στην
περίπτωση που είναι απαραίτητος ο αλφαβητισμός στη χρήση των υπολογιστών-,
συνήθως οδηγεί στο πραγματολογικό μοντέλο ένταξης των ΤΠΕ. Όπου το
πραγματολογικό πρότυπο ένταξης των ΤΠΕ, φαίνεται να συνδυάζει τα πλεονεκτήματα
της ολοκληρωμένης προσέγγισης με τους όρους του εφικτού-εφόσον προτείνει τον
πληροφοριακό αλφαβητισμό και την προοδευτική ένταξη της χρήσης των ΤΠΕ, ως μέσο
στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του
προγράμματος σπουδών- (Κόμης, 2004: 33-38).
Παρακάτω, αναφερόμαστε στην ένταξη της Πληροφορικής-των ΤΠΕ στο Δημοτικό
Σχολείο στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, αλλά και
στο ρόλο του εκπαιδευτικού για την αξιοποίηση των ΤΠΕ καθώς και στις κρατικές
προσπάθειες για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Πληροφορική-ΤΠΕ.
6.3. Η Πληροφορική - Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, στην Ελλάδα
Η εισαγωγή της Πληροφορικής στην εκπαίδευση στην Ελλάδα, ξεκινά από τα ΤεχνικάΕπαγγελματικά και Πολυκλαδικά Λύκεια κατά την περίοδο 1983-1985. Στη συνέχεια,
επεκτείνεται στα Γυμνάσια(από το 1992) και προχωρά στα Γενικά Λύκεια(από το 1998).
Περαιτέρω δε, επεκτάθηκε και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με την καθιέρωση ενός
ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών και τον εξοπλισμό Δημοτικών Σχολείων με
υπολογιστές. Όμως, με το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών(Ε.Π.Π.Σ.)-το οποίο
σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 1997 ενώ θεσμοθετήθηκε το 1998-,
οριοθετήθηκε ένας ενιαίος τρόπος θεώρησης της ένταξης των ΤΠΕ στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα και δόθηκαν απαντήσεις σε θέματα που αφορούσαν την ένταξη
των ΤΠΕ σε όλο το φάσμα του ελληνικού σχολικού συστήματος(γενικό πλαίσιο,
προγράμματα σπουδών, μεθοδολογία διδασκαλίας, προδιαγραφές σχολικών εργαστηρίων
κ.ά). Όπου σύμφωνα με το Ε.Π.Π.Σ., η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, εμπνέεται από το ολοκληρωμένο μοντέλο ένταξης ενώ δανείζεται στοιχεία
του πραγματολογικού προτύπου-κυρίως λόγω των συνθηκών της ελληνικής σχολικής
πραγματικότητας-. Στη συνέχεια, με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος
Σπουδών(Δ.Ε.Π.Π.Σ.)-το οποίο δημοσιεύτηκε το 2003-, τροποποιείται ελαφρώς το
Ε.Π.Π.Σ., χωρίς όμως να αλλάξει ουσιαστικά ως προς τη φιλοσοφία, τον προσανατολισμό
και τα περιεχόμενα του (Κόμης, 2004: 42-44). Παρακάτω δε, αναφερόμαστε εκτενέστερα
στο Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Δημοτικού Σχολείου στην Ελλάδα.
6.3.1. Το Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο στην Ελλάδα
Σύμφωνα με το Ε.Π.Π.Σ. (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1997), ο γενικός σκοπός της εισαγωγής των ΤΠΕ
στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι: «οι μαθητές να χρησιμοποιούν με-ή
χωρίς- τη βοήθεια του εκπαιδευτικού τον υπολογιστή ως ‘γνωστικό-διερευνητικό
εργαλείο’, να αναζητούν πληροφορίες, να επικοινωνούν και να προσεγγίζουν βασικές
αρχές που διέπουν τη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας». Προτείνεται, επίσης, η
πρώτη επαφή των μαθητών με τις ΤΠΕ να γίνεται στο Δημοτικό Σχολείο-χωρίς όμως να
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προσδιορίζεται από ποια τάξη θα αξιοποιούνται οι ΤΠΕ στα διάφορα γνωστικά
αντικείμενα-. Αναλυτικότερα: (i) Kαθιερώνεται-κατ’ επιλογήν- εβδομαδιαία ‘ώρα της
Πληροφορικής’, στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, κατά την οποία,
προτείνεται να αξιοποιούνται οι ΤΠΕ αρχικά στα πλαίσια της διδασκαλίας των Φυσικών
Επιστημών και σταδιακά σε όλο το εύρος του αναλυτικού προγράμματος-ενώ δεν
προτείνεται η καθιέρωση ενός ακόμα γνωστικού αντικειμένου στο Δημοτικό Σχολείο-,
(ii) Η επαφή των μαθητών με τον υπολογιστή, δεν περιορίζεται μόνο στο χρόνο της ‘ώρας
της Πληροφορικής’, αλλά μπορεί να επεκταθεί και σε αρκετές από τις καθημερινές τους
εργασίες στα πλαίσια της σχολικής τάξης, με τη χρήση της γωνιάς του υπολογιστήεπιτρέποντας έτσι, τη διαφοροποίηση και εξατομίκευση των μαθησιακών ευκαιριών και
ευνοώντας μια παιδαγωγική επικεντρωμένη στο μαθητή- και (iii) Η χρήση των ΤΠΕ από
τους μαθητές μπορεί να αφορά μια σειρά δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στα στενά
πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος-όπως, κατά την ευέλικτη ζώνη, στο ολοήμερο
σχολείο κ.ά.- (Κόμης, 2004:48-49, Κόμης, 1998).
Περαιτέρω, σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2003), ο ειδικός σκοπός της
εισαγωγής των ΤΠΕ στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι, να εξοικειωθούν οι
μαθητές με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με
διάφορες χρήσεις του-ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας, ως γνωστικό και διερευνητικό
εργαλείο και ως εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των
καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων, με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και
ιδιαίτερα ‘ανοιχτού λογισμικού’ διερευνητικής μάθησης-. Δηλαδή, σκοπός της εισαγωγής
των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι η σφαιρική προσέγγιση των διαφόρων χρήσεων των
ΤΠΕ στα πλαίσια των καθημερινών σχολικών δραστηριοτήτων των μαθητών. Όπου, η
έμφαση δίνεται στο να αναπτύσσουν οι μαθητές-με τη βοήθεια των δασκάλων τους ή
χωρίς αυτή- δραστηριότητες με τον υπολογιστή και στο να κατανοήσουν βασικές αρχές
που διέπουν τη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας σε σημαντικές ανθρώπινες
ασχολίες όπως είναι: η πληροφορία και η επεξεργασία της, η επικοινωνία, η ψυχαγωγία,
οι νέες δυνατότητες προσέγγισης της γνώσης κ.ά. Σε καμία περίπτωση όμως, δε νοείται η
διδασκαλία της Πληροφορικής ή των ΤΠΕ ως διδασκαλία αυτόνομου γνωστικού
αντικειμένου-λαμβανομένου επιπλέον υπόψη ότι, στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. δεν προτείνεται
συγκεκριμένη μεθοδολογία ένταξης και διδασκαλίας των ΤΠΕ και δεν προβλέπεται
συγκεκριμένος χρόνος διδασκαλίας των ΤΠΕ, στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του
Δημοτικού Σχολείου-. Αντίθετα, σκοπός είναι ο μαθητής να μαθαίνει με τη χρήση των
ΤΠΕ, παρά για τη χρήση τους.
Γενικά δε, η υλοποίηση του σκοπού της Πληροφορικής στο Δημοτικό σχολείο,
στηρίζεται σε τέσσερις άξονες: (i) ο υπολογιστής εποπτικό μέσο διδασκαλίας σε βασικά
γνωστικά αντικείμενα, (ii) ο υπολογιστής γνωστικό και διερευνητικό εργαλείο, (iii) ο
υπολογιστής εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών και (iv) πληροφορικός
αλφαβητισμός-με έμφαση στους τρεις πρώτους άξονες-. Όπου, κάθε εκπαιδευτικός με
βάση τις απόψεις και την προσωπική του θεωρία διδασκαλίας-μάθησης, τις γνώσεις του,
την σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή του σχολείου και τις ανάγκες των μαθητών του, επιλέγει
ποιον ή ποιους άξονες θα υλοποιήσει (Κόμης, 2004:50-57).
Επομένως, με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής προωθείται η αξιοποίηση των
ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο (Κυρίδης, Δρόσος, Τσακιρίδου, 2003: 13) και προτείνεται25 η
ένταξη της Πληροφορικής σύμφωνα με το πρότυπο της ‘ολιστικής προσέγγισης’
-απορρίπτοντας την ‘τεχνοκρατική προσέγγιση’ διδασκαλίας της Πληροφορικής ως
αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο-.

25
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Όπου, κατά το πρότυπο της ‘ολιστικής προσέγγισης’, θέματα που αφορούν την
Πληροφορική ή τις ΤΠΕ, διδάσκονται στο πλαίσιο της διδασκαλίας όλων των άλλων
γνωστικών αντικειμένων, πράγμα που, ενδεχομένως, δύναται να επιτευχθεί και με τη
μορφή μιας διαθεματικής ή διεπιστημονικής προσέγγισης της γνώσης-όπως με την
εκπόνηση σχεδίων εργασίας(projects)-. Επιπλέον, το Πρόγραμμα Σπουδών
Πληροφορικής καλύπτει και τις έξι τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και προσδιορίζει τις
ελάχιστες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτείται να έχει αποκτήσει ή καλλιεργήσει ο
μαθητής για να μπορεί να αξιοποιήσει τον υπολογιστή. Η σπειροειδής δε αυτή ανάπτυξη
του Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής και η προσπάθεια περιορισμού των γνώσεων
στα αναγκαία και ουσιαστικά καθώς και οι ενδεικτικές δραστηριότητες και σχέδια
εργασίας(projects), δίνουν τη δυνατότητα υλοποίησης του προγράμματος ακόμα και στις
δύο τελευταίες τάξεις, χωρίς να προϋποτίθεται η εφαρμογή του στις προηγούμενες. Και
στην περίπτωση που η εφαρμογή του προγράμματος έχει ξεκινήσει από προηγούμενες
τάξεις, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων να ασκηθούν,
στο πλαίσιο της ’ευέλικτης ζώνης’, σε λογισμικό γενικής χρήσης, για περαιτέρω
καλλιέργεια δεξιοτήτων τους και ανάπτυξη της σκέψης τους. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, η
Πληροφορική προσεγγίζεται ως μέσο για τη διδασκαλία και μάθηση των άλλων
μαθημάτων και ο μαθητής διδάσκεται και μαθαίνει με τη χρήση των τεχνολογιών της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Μαλανδράκης, Καρασαββίδης, 2003).
Παρακάτω δε, αναφερόμαστε αναλυτικότερα στις δύο καινοτομίες του νέου Αναλυτικού
Προγράμματος-στις οποίες αναφερθήκαμε παραπάνω-, αυτές της διαθεματικότητας και
σχεδίων εργασίας(projects) και της ευέλικτης ζώνης, σε σχέση με τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ-καινοτομία την οποία και μελετάμε στην παρούσα εργασία-.
6.3.1.1. Διαθεματικότητα, Σχέδια Εργασίας(Projects), Ευέλικτη
Ζώνη στο
Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου και οι ΤΠΕ
- Μία από τις καινοτομίες26 του νέου Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων
Σπουδών(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και νέου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών(Α.Π.Σ.) του
Δημοτικού Σχολείου, η οποία τα διαφοροποιεί από προηγούμενα Προγράμματα Σπουδών
και αναβαθμίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης, είναι η καθιέρωση της διαθεματικής
προσέγγισης στη σχολική γνώση, επιλογή σύμφωνη και με τις σύγχρονες
επιστημολογικές, ψυχολογικές και διδακτικές θεωρίες. Αναλυτικότερα, στα νέα
Προγράμματα Σπουδών, χωρίς να καταργείται η αυτοτέλεια των μαθημάτων, εισάγεται η
καινοτομία της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης, η εξέταση, δηλαδή, ενός θέματος
από πολλές οπτικές ή επιστημονικές πλευρές και η καλλιέργεια σχετικών δεξιοτήτων,
στάσεων και αξιών. Πράγμα που επιτυγχάνεται, μέσα από τη θεώρηση της μάθησης όχι
ως προϊόντος, αλλά και ως διαδικασία αυτενέργειας και ανακάλυψης-η οποία συμβάλει
και στη διαμόρφωση του κοσμοειδώλου κάθε μαθητή- και με την εφαρμογή μεθόδων που
προωθούν τη μάθηση, μέσω της διερεύνησης και ενεργούς συμμετοχής των μαθητών,
στην επιλογή και επεξεργασία της διδακτέας ύλης.
- Η παραπάνω διαθεματική προσέγγιση, βασίσθηκε στην αναζήτηση εννοιολογικών
διασυνδέσεων μεταξύ των μαθημάτων κάθε τάξης, η οποία οδήγησε στη διαμόρφωση
των περιεχομένων και στην επινόηση διαθεματικών δραστηριοτήτων(projects) που
συμβάλλουν στην ολιστική προσέγγιση της γνώσης και στο συσχετισμό των μαθημάτων
με την καθημερινή ζωή (Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής Ελληνική
Επιτροπή(ΟΜΕΡ), 2005:21-22). Όπου, τα σχέδια εργασίας(projects), αποτελούν
ορθολογικά οργανωμένες μορφές σκόπιμης δράσης, με βασικά συστατικά: (i) το σαφή
προγραμματισμό, (ii) τη μεθοδευμένη υλοποίηση και (iii) την ανατροφοδοτική
26
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αξιολόγηση. Πιο αναλυτικά, κατά τον προγραμματισμό τίθενται οι στόχοι και γίνεται η
‘εξακτίνωση’27 του θέματος σε υποθέματα, καθώς και η κατανομή των υποθεμάτων σε
μαθητικές ομάδες-με την ‘εξακτίνωση’ του θέματος να γίνεται σε συγκεκριμένα πλαίσια,
όπως τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, τα ενδιαφέροντα των μαθητών και οι
οκτώ τύποι νοημοσύνης28 του H. Gardner-. Οι διαστάσεις δε του θέματος, μπορεί να
είναι διαθεματικές-οι οποίες αναφέρονται στη σχέση του εξεταζόμενου θέματος με άλλα
θέματα και με άλλους χώρους της φυσικής και κοινωνικής πραγματικότητας- ή
διεπιστημονικές-οι οποίες, εμπλέκουν τις επιστήμες που αφορούν τη φύση του θέματος-,
ενώ το πόσες και ποιες είναι οι διαστάσεις αυτές, καθορίζεται και από το γενικό σκοπό
του θέματος. Επειδή δε η διεξαγωγή ομαδικής εργασίας παρουσιάζει ενδιαφέρον αλλά
και δυσκολίες για τους μαθητές-αφού απαιτεί ικανότητες σύνθεσης κ.ά.-, προτείνονται
από τον εκπαιδευτικό τρόποι επεξεργασίας δεδομένων, σχήματα δόμησης της τελικής
έκθεσης και διαδικασίες-κριτήρια αξιολόγησης της δραστηριοποίησης της ομάδας και
του τελικού έργου αυτής (Ματσαγγούρας, 2003:253-273, Ντολιοπούλου, 2005:11-12).
Έτσι, στα νέα Προγράμματα Σπουδών, καθιερώνεται29 η εκπόνηση σχεδίων
εργασίας(projects), ως μια καινοτομία η οποία εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για
διαθεματικές προσεγγίσεις. Όπου, η εκπόνηση των σχεδίων εργασίας αντί της
‘καθιερωμένης’ ή ‘μετωπικής διδασκαλίας’, γίνεται εφικτή στο σημερινό Δημοτικό
Σχολείο, εφόσον στα νέα Προγράμματα Σπουδών-και σε επίπεδο διδακτικής ενότητας-,
αντιστοιχίζονται στόχοι, περιεχόμενο και διδακτικές δραστηριότητες, δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν ποικίλες εναλλακτικές διδακτικές
προσεγγίσεις-με έμφαση στην ενίσχυση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και
ολιστικής προσέγγισης της γνώσης- (Επιστημονική Συνάντηση, 1997:214, Katz και
Chard, 1997: ix-x).
- Καθιερώνονται30 δε τα σχέδια εργασίας, στο πλαίσιο όλων των μαθημάτων, αλλά και
στην ευέλικτη ζώνη, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη στους μαθητές, γνωστικών,
κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων του επιστημονικού τρόπου σκέψηςδεξιότητες απαραίτητες για την αυτoρυθμιζόμενη μάθηση που προϋποθέτει η δια βίου
εκπαίδευση- που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία. Όπου, ευέλικτη ζώνη είναι μια
καινοτομία που εντάσσεται στο πλαίσιο διαμόρφωσης του Διαθεματικού Ενιαίου
Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και
Αναλυτικού Προγράμματος
Σπουδών(Α.Π.Σ.) του Δημοτικού Σχολείου, η οποία συμβάλλει στη σύνδεση της
σχολικής γνώσης με τα βιώματα των μαθητών και τα προβλήματα της σύγχρονης ζωής,
συμβάλλοντας έτσι στο να καταστεί η γνώση ενδιαφέρουσα και κατανοητή στους
μαθητές και δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να συνεργαστούν
και να αξιοποιήσουν τα ενδιαφέροντα, κλίσεις και ταλέντα των μαθητών τους. Προς
αυτή δε την κατεύθυνση, παρουσιάζονται στα νέα Προγράμματα Σπουδών,
δραστηριότητες-συχνά με την μορφή οργανωμένων προγραμμάτων-, που εμπλουτίζουν
τη σχολική ζωή και αφορούν την ευέλικτη ζώνη. Έτσι, η ευέλικτη ζώνη μπορεί να
λειτουργήσει και σαν ‘φίλτρο διαχωρισμού’ διαφόρων καινοτόμων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, διευκολύνοντας-ανάλογα με την επιτυχία τους- την επιλογή ορισμένων
27
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προγραμμάτων, τα οποία και θα αποτελούν, στη συνέχεια, συστατικά στοιχεία αυτής
-διευκολύνοντας, ταυτόχρονα, και την επιτυχία ορισμένων καινοτόμων προγραμμάτων,
εφόσον αυτά δεν είναι πάντα εφικτό να ενταχθούν στο ήδη ασφυκτικό ωρολόγιο
πρόγραμμα μαθημάτων-. Φαίνεται λοιπόν ότι, η ευέλικτη ζώνη βοηθά στη συνεχή
ανανέωση, προσαρμογή και εμπλουτισμό της διδακτικής πράξης με σύγχρονα
παιδαγωγικά βήματα. Επιπροσθέτως δε, η ευέλικτη ζώνη είναι το επίπεδο το οποίο
λειτουργεί συμπληρωματικά με το Πρόγραμμα Σπουδών, αφού ουσιαστικοποιεί σε ένα
μεγάλο βαθμό τη διαθεματικότητα, δίνοντας στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία για
εκπόνηση σχεδίων εργασίας(projects).
- Λαμβάνοντας δε υπόψη, τα όσα αναφέρθησαν παραπάνω σχετικά με τις καινοτομίες,
της διαθεματικότητας, των σχεδίων εργασίας(projects) και της ευέλικτης ζώνης αλλά και
των ΤΠΕ (βλ. παρ. 6.3.1.) στο Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου, κατά την
άποψή μας, φαίνεται ότι ένας συνδυασμός αυτών των καινοτομιών θα συνέβαλλε κατά
πολύ ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο. Αυτός δε ο συνδυασμός θα
μπορούσε να επιτευχθεί, με την υλοποίηση σχεδίων εργασίας(projects) όπου
αξιοποιούνται διδακτικά οι ΤΠΕ, κατά τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων-και
ειδικότερα στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης-. Σε αυτό συμφωνούν και οι Φραγκάκη,
Μακράκης, (χ.χ.), υποστηρίζοντας ότι σε σχέδια εργασίας(projects) τα οποία
σχεδιάζονται από τον εκπαιδευτικό και πραγματεύονται θέματα που αναδεικνύονται από
τους ίδιους τους μαθητές ή που σχετίζονται με προβλήματα της καθημερινής τους ζωής,
είναι δυνατόν να αξιοποιούνται διδακτικά και παιδαγωγικά οι ΤΠΕ. Όπου, με αυτή τη
μορφή διδασκαλίας, ενδεχομένως, δίδεται ένα ηθικό και πολιτικό νόημα στις διδακτικές
ενέργειες των εκπαιδευτικών, ταυτόχρονα όμως προβάλλεται και η ανάγκη για
διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών, όπως: (i) μετατόπιση του κέντρου βάρους της
εκπαιδευτικής διαδικασίας από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή, (ii) προσδιορισμός των
αντικειμένων μάθησης από τους μαθητές ή σε συνεργασία με τους μαθητές (iii) χρήση
διδακτικών μεθόδων που επιτρέπουν στους μαθητές να σκέφτονται κριτικά και να
προβληματίζονται πάνω στη γνώση, (iv) προώθηση στην τάξη προβληματισμών που
σχετίζονται με σημαντικά επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα, (v) δημιουργία ενός
μαθησιακού κλίματος μέσα από το οποίο να παρέχονται ευκαιρίες ελεύθερης έκφρασης
απόψεων, διαλεκτικής επικοινωνίας και αντιπαράθεσης και αποδοχής ή σεβασμού της
γνώμης του άλλου και (vi) συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευτικών στην κριτική
αυτοδιερεύνηση των προσωπικών τους θεωριών και των κοινωνικών τους προεκτάσεων.
Θεωρείται δε ότι, η διεξαγωγή31 της διδακτικής διαδικασίας κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα
είχε μόνο παιδαγωγικά οφέλη να αποφέρει στη σχολική κοινότητα, εφόσον οι μαθητές
από τα πρώτα μαθητικά τους χρόνια θα είχαν τη δυνατότητα να γίνουν κοινωνοί της
σύγχρονης τεχνολογίας με ταυτόχρονη ενίσχυση του σχολικού παιδαγωγικού
περιβάλλοντος. Όπου, η ενίσχυση αυτή, επιτυγχάνεται με την ενθάρρυνση διαδικασιών
-όπως, της δημιουργικότητας και φαντασίας των μαθητών, της ανάπτυξης της κριτικής
σκέψης, της συλλογικής προσπάθειας, αλληλεγγύης και αποδοχής της διαφορετικότητας-,
οι οποίες διευκολύνονται με τις διερευνητικές και διαθεματικές διδακτικές προσεγγίσεις
όπου εφαρμόζεται διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ-και οι οποίες συμβάλλουν στην
αρμονική ένταξη των μαθητών σε μια κοινωνία συνεχών αλλαγών-.
Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η κοινωνία μας χαρακτηρίζεται
από τεράστια ανάπτυξη γνώσεων, παράλληλα οι νέες Τεχνολογίες-οι ΤΠΕ έχουν κάνει
αυτές τις γνώσεις προσιτές στον καθένα, θεωρούμε εδώ, πως θα ήταν δόκιμο να
αναπτύσσεται στους μαθητές η δυνατότητα να κινούνται μέσα στο πλήθος των γνώσεων
και πληροφοριών με τη βοήθεια των ΤΠΕ, από τις πρώτες κιόλας τάξεις του Δημοτικού
31

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: http://www.pi-schools.gr, ημερομηνία επίσκεψης 30/01/2008)
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Σχολείου. Πράγμα που δύναται να επιτευχθεί, με την εκπόνηση-από μαθητικές ομάδεςσχεδίων εργασίας(projects) όπου αξιοποιούνται διδακτικά οι ΤΠΕ. Όπου, με αυτήν την
προσέγγιση γνωστικών αντικειμένων, η γνωστική διαδικασία χαρακτηρίζεται από
δημιουργικότητα και. η σύνδεση μεταξύ γνωστικών περιοχών γίνεται περισσότερο
κατανοητή στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου (Ανθογαλίδου, 1998).
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ο ρόλος του εκπαιδευτικού του Δημοτικού
Σχολείου-δηλαδή, η επιμόρφωση, οι απόψεις και πρακτικές του κ.ά.- στην υλοποίηση
όλων των παραπάνω, είναι, κατά τη γνώμη μας, καθοριστικής σημασίας και χρήζει
περαιτέρω ανάλυσης, πράγμα που επιχειρείται παρακάτω.
6.3.2. Η έρευνα για τη σημασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τις ΤΠΕ
- Η έρευνα, για τη σημασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε καινοτομίες
Το να προχωρήσει ο εκπαιδευτικός στο Δημοτικό Σχολείο, πέρα από συμπεριφορές και
πρακτικές ρουτίνας και πέρα από παραδοσιακές διδακτικές δραστηριότητες, στην
εφαρμογή καινοτομιών, συμπεριλαμβάνεται σε μια διαδικασία η οποία μας δίνει έναν
εκπαιδευτικό που στοχάζεται πάνω στις εκπαιδευτικές πρακτικές του-όπου, η διαδικασία
αυτή είναι η διαρκής δέσμευση, για ανάπτυξη, αλλαγή και βελτίωση- (Βrubacher, Case,
Reagan, 1994:130). Αναλυτικότερα, οι έρευνες πριν το 1980 εξετάζουν την υλοποίηση
καινοτομιών ανεξάρτητα από τα υποκείμενα που θα την πραγματοποιήσουν και από το
συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, ενώ σήμερα εξετάζεται επιπλέον ποιος θα εφαρμόσει την
καινοτομία και σε ποιο πλαίσιο. Συγκεκριμένα δε, οι ερευνητές μελετούν τις καθημερινές
πρακτικές και απόψεις των εκπαιδευτικών-για τις ανάγκες τους, την ετοιμότητά τους για
αλλαγές στους υπάρχοντες κοινωνικούς κανόνες και συστήματα αξιών, τις ικανότητες
που απαιτούν αυτές οι αλλαγές, τους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης κλπ.- και
συμπεραίνουν ότι, οι πλέον κατάλληλοι για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια
καινοτομία είναι οι κατάλληλα επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί. Όμως η έλλειψη των
απαραίτητων γνώσεων και της κατάλληλης επιμόρφωσης, ο φόρτος της εργασίας και των
καθημερινών απαιτήσεων για προετοιμασία της διδασκαλίας, η πίεση της ύλης, η
έλλειψη χρόνου αλλά και η δομή του Δημοτικού Σχολείου, δεν αφήνουν στους
εκπαιδευτικούς πολλά περιθώρια εφαρμογής καινοτομιών ή καινοτομικών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων. Επιπλέον, οι προϋποθέσεις που θέτουν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί για
να εφαρμόσουν μια καινοτομία, είναι η επιμόρφωσή τους και η παροχή σχετικού υλικού.
Προαπαιτούμενο λοιπόν, φαίνεται να είναι η κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Θεωρείται δε ότι, ουσιαστικά, ο στόχος είναι να επιμορφωθεί ο εκπαιδευτικός, έτσι ώστε
να μπορεί να στοχαστεί κριτικά πάνω στις πρακτικές του για να τις βελτιώσει-επειδή,
διδακτικές πρακτικές υιοθετούνται, συχνά, από τους εκπαιδευτικούς, με τη δύναμη της
συνήθειας και της παράδοσης-. Προτείνεται, δηλαδή, να επιμορφωθεί ο εκπαιδευτικός
έτσι ώστε να γίνει ο ίδιος ερευνητής(πράγμα που θα μπορούσε να είναι και το κεντρικό
σημείο μιας πρότασης για έρευνα-δράση μέσα στη σχολική αίθουσα), υπό την έννοια ότι
ο εκπαιδευτικός, συνεχώς, θα αναζητά νέες πληροφορίες, ενώ θα αμφισβητεί και θα
δοκιμάζει υποθέσεις, συμπεράσματά, θεωρίες και πρακτικές του, όσον αφορά το
διδακτικό του έργο. Κατά τη διαδικασία δε αυτή, νέα διλλήματα θα έρχονται στην
επιφάνεια και ο εκπαιδευτικός θα ξεκινά ένα νέο κύκλο σχεδιασμού, εκπαιδευτικής
πρακτικής, παρατήρησης και αναστοχασμού (Βrubacher, Case, Reagan,
1994.
Καμαρινού, 2000: 19-22. :129-130).
Περαιτέρω δε, περιγράφονται, παρακάτω, ερευνητικά ευρήματα, όσον αφορά τη σημασία
της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, συγκεκριμένα, αναφορικά με τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ.

36
Αθηνά Μ. Μαρτιμιανάκη Α.Μ. 242

Μ.Π.Σ. Ρέθυμνο 2009-2010, Εαρινό Εξάμηνο

- Η έρευνα, για τη σημασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σχετικά με τις ΤΠΕ
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών(ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, αποτελούν
σήμερα μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα (Καλογιαννάκης, Παπαδάκης, χ.χ.). Ωστόσο,
σύμφωνα με την έρευνα, η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική
είναι πολυδιάστατη διαδικασία, απαιτεί χρόνο και συνεχή προσπάθεια και στο κέντρο αυτής
βρίσκεται ο εκπαιδευτικός (Kalogiannakis 2004). Πιο αναλυτικά, θεωρείται ότι η χρήσηαξιοποίηση των ΤΠΕ στο σχολείο επηρεάζεται από τις απόψεις των εκπαιδευτικών, από την
πρόσβαση τους στην τεχνολογία και τη σχετική τεχνική υποστήριξη, αλλά και από τις σχετικές
γνώσεις και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Pisapia, 1994). Υποστηρίζεται δε, ότι η
αποτελεσματική στήριξη των εκπαιδευτικών, η οποία διαμορφώνεται κυρίως με βάση την
ανίχνευση, καταγραφή και ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών τους αναγκών
(Δημητρόπουλος, 1999), θα μπορούσε να συμβάλλει, κατά πολύ, στο να καλυφθεί η απόσταση
ανάμεσα στο σχολείο και στη σημερινή πραγματικότητα ή στις νέες ανάγκες της κοινωνίας μας.
Επιπλέον, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θεωρείται ότι δύναται να αξιοποιηθεί και ως θεσμός
υποστήριξης ή προώθησης σχετικών εκπαιδευτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων του
εκπαιδευτικού μας συστήματος. Τέλος, υποστηρίζεται ότι η επιμόρφωση δεν είναι απλώς η
παρακολούθηση κάποιων επιμορφωτικών προγραμμάτων αλλά αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος
της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών (Καλογιαννάκης,
Παπαδάκης, χ.χ.).
Παρακάτω δε, αναφερόμαστε, συνοπτικά, στις ενέργειες που έχουν γίνει στην Ελλάδα, σχετικά
με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων στις ΤΠΕ.
6.3.2.1. Η ελληνική πραγματικότητα, όσον αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
Δημοτικών Σχολείων, σχετικά με τις ΤΠΕ
Όσον αφορά την επιμόρφωση των Ελλήνων δασκάλων στις ΤΠΕ, οι ενέργειες της πολιτείας, ως
σήμερα, περιγράφονται παρακάτω: Από32 το σχολικό έτος 2003-2004 μέχρι και το σχολικό έτος
2007-2008, στο πλαίσιο του έργου ‘Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση’,
επιμορφώθηκε ένα μεγάλο μέρος Ελλήνων εκπαιδευτικών και ένα μέρος αυτών πήρε
πιστοποίηση33 επιπέδου Α’. Επίσης, σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΥΠΕΠΘ(από το 2002 μέχρι
το 2007) για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ34
(επίπεδο Β’), προβλεπόταν πρώτα η εκπαίδευση Επιμορφωτών ΤΠΕ στα Πανεπιστημιακά
Κέντρα Επιμόρφωσης(ΠΑΚΕ) και στη συνέχεια η επιμόρφωση ενός μέρους πιστοποιημένων
εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης(ΚΣΕ) που υπάρχουν στους νομούς της
χώρας-σημειώνεται όμως εδώ ότι, η καθυστέρηση στην έναρξη της επιμόρφωσης των
Επιμορφωτών ΤΠΕ συμπαρέσυρε και την επιμόρφωση των 98 ωρών στις ΤΠΕ(Β’ επιπέδου)
των εκπαιδευτικών-. Επιπλέον, κατά το σχολικό έτος 2009-2010 και σύμφωνα με σχετική
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ. (ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ., 2009), η Πράξη «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για
την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ(2007-2013), υλοποιείται με
συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί συνέχιση του αντίστοιχου
έργου της Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ’ ΚΠΣ.
Όπου, αντικείμενο της Πράξης αυτής είναι η επιμόρφωση 27800 εκπαιδευτικών των ελληνικών
Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ-Ε(e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε):
http://e-diktyo.eu/uploads/doc/Epistolh_YPEPTH.doc, ημερομηνία επίσκεψης 13/11/2008.
33
91.300 εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν σεμινάρια 48 ωρών στις ΤΠΕ(επιμόρφωση Α’ επιπέδου). Από
αυτούς πιστοποιήθηκαν(Α’ επίπεδο) συνολικά περίπου 55.000 εκπαιδευτικοί σε σύνολο περίπου 150.000,
ενώ η διαδικασία πιστοποίησης ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί(πιστοποίηση, σε ποσοστό περίπου 35%, στο
σύνολο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).
34
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών(Β’ επιπέδου) αφορούσε 15.000 εκπαιδευτικούς σε σύνολο περίπου
150.000, δηλαδή μόνο το 10% του συνόλου των εκπαιδευτικών.
32
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σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ στην τάξη. Αφορά δε, δύο τύπους επιμόρφωσης οι οποίοι σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους:
(α) την επιμόρφωση 27.500 εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές αρχές αξιοποίησης των ΤΠΕ και
στην απόκτηση δεξιοτήτων κατά κλάδο εκπαιδευτικών, για την παιδαγωγική αξιοποίηση
εκπαιδευτικού λογισμικού και εργαλείων γενικής χρήσης, καθώς και στην καλλιέργεια του
τρίπτυχου, γνώσεις-δεξιόηττες-στάσεις, αλλά και (β) την επιμόρφωση 300 εκπαιδευτικώνεπιμορφωτών οι οποίοι θα αποτελέσουν τους επιμορφωτές της πράξης αυτής, μαζί με τους
προϋπάρχοντες επιμορφωτές στο Μητρώο Εκπαιδευτών Β’ Επιπέδου.
Σημειώνεται εδώ ότι, κατά την άποψή μας, με την πιστοποίηση Α’ επιπέδου και την
επιμόρφωση Β’ επιπέδου να αφορούν μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών(τουλάχιστον ως το σχολικό
έτος 2008-2009, έτος διεξαγωγής της παρούσας έρευνας), οι συνθήκες στα σχολεία φαίνεται πως
απέχουν, κατά πολύ, από τις ιδανικές συνθήκες για άμεση διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Περαιτέρω και πέρα από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, παρακάτω αναφερόμαστε,
γενικότερα, στο ρόλο του εκπαιδευτικού στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ-δηλαδή, σε
παράγοντες που αφορούν τον εκπαιδευτικό, όπως απόψεις και προσωπική θεωρία διδασκαλίας
αυτού-, σύμφωνα και με την ως τώρα έρευνα.
6.3.3. Η έρευνα, για το ρόλο του εκπαιδευτικού στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
- Η έρευνα, για το ρόλο του εκπαιδευτικού στην ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο
Όπως έχει φανεί και σε άλλες περιπτώσεις αλλαγών στο χώρο της εκπαίδευσης, οι
εκπαιδευτικοί, σε ένα μεγάλο βαθμό, έχουν την τάση να αντιμετωπίζουν τις αλλαγές στη
σχολική πραγματικότητα ως απειλή. Πράγμα, που φαίνεται να ισχύει και για τις νέες
τεχνολογίες, οι οποίες απαιτούν από τους εκπαιδευτικούς την απόκτηση πολλών νέων γνώσεων
και δεξιοτήτων, την υιοθέτηση νέων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης και πιθανώς την
υιοθέτηση νέων αντιλήψεων σχετικά με το ρόλο τους στα πλαίσια των διαδικασιών της
διδασκαλίας και μάθησης (Κυρίδης, Δρόσος, Τσακιρίδου, 2003:30-32).. Όπου, ο εκπαιδευτικός
στην προσπάθειά του να διδάξει αξιοποιώντας εποικοδομητικά τις ΤΠΕ, φαίνεται ότι καλείται
να προσαρμοστεί σε αλλαγές, όπως: (i) καλείται να μετατραπεί από δάσκαλο σε μαθητή,
προκειμένου να αποκτήσει την κατάλληλη τεχνογνωσία και να οικειοποιηθεί νέες παιδαγωγικές
μεθόδους, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί αποδοτικά τα νέα διδακτικά εργαλεία στη
διδακτική πρακτική του και (ii) o εκπαιδευτικός από αποκλειστικός κάτοχος ή μοναδική πηγή
γνώσης, καλείται να πάρει το ρόλο του συνοδοιπόρου στην προσπάθεια ανακάλυψης της γνώσης
από το μαθητή καθώς και του οργανωτή αυτής της προσπάθειας. Οι παραπάνω δε αλλαγές, σε
συνδυασμό με παράγοντες όπως είναι το φύλο, η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας,, ενδεχόμενη
ελλιπής κατάρτιση σχετικά με τις ΤΠΕ ή ενδεχόμενη έλλειψη κατάλληλου τεχνολογικού
εξοπλισμού και εκπαιδευτικού λογισμικού, θεωρείται ότι μπορεί να είναι η αιτία για σοβαρές
αντιδράσεις, από τη μεριά των εκπαιδευτικών, ικανές να ανατρέψουν οποιαδήποτε προσπάθεια
εισαγωγής και αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Mumtaz, 2000. Κυρίδης, Δρόσος,
Τσακιρίδου 2003:31-32).
Επομένως, ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται την καινοτομία των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση καθώς και ο βαθμός στον οποίο είναι έτοιμοι για τη συμμετοχή τους στην
υλοποίηση αυτής θεωρείται ότι έχει καθοριστική σημασία για την επιτυχή έκβασή αυτής
(Μπίκος, 1995: 16). Στο σημείο δε αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, ενώ τα σχολεία συνεχίζουν
τις προσπάθειες για εξοπλισμό με περισσότερο και πιο σύγχρονο υλικό και λογισμικό
υπολογιστών, η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ φαίνεται ότι θα εξαρτηθεί κυρίως από την
ικανότητα των εκπαιδευτικών να αξιοποιήσουν τα νέα τεχνολογικά εργαλεία στη διδασκαλία
τους. Επιπλέον, επειδή ακόμα και αν οι εκπαιδευτικοί έχουν τις δεξιότητες, γνώσεις ή
επιμόρφωση στις ΤΠΕ, θεωρείται ότι δε θα προχωρήσουν σε διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ αν
αυτό δε είναι σε συμφωνία με την προσωπική τους θεωρία διδασκαλίας, είναι πολύ σημαντικό
το να κατανοήσουμε και να μελετήσουμε την προσωπική θεωρία διδασκαλίας των
εκπαιδευτικών-ως μέρος των προσπαθειών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση-.
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Πράγμα, που θεωρείται ότι μπορεί να βοηθήσει εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές στο να
αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους (Ertmer, χ.χ.).
Αναλυτικότερα:
- Η έρευνα, για το ρόλο του εκπαιδευτικού-όσον αφορά την προσωπική του θεωρία
διδασκαλίας και μάθησης- στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σχολείο
Η προσέγγιση, από τον εκπαιδευτικό, μιας διδασκαλίας όπου γίνεται χρήση των ΤΠΕ
επηρεάζεται από τις προηγούμενες γνώσεις, αλλά και από τις απόψεις και αξίες του
εκπαιδευτικού σχετικά με το ρόλο του, το ρόλο των μαθητών, το ρόλο της τεχνολογίας στην
εκπαίδευση κ.ά. (Cox and Webb, 2004, στο British Educational Communications and
Technology Agency(Becta). χ.χ.). Επιπλέον, σύμφωνα με τον Pajares (1992:329), εάν δοθεί
προσοχή στη θεωρία διδασκαλίας και μάθησης των εκπαιδευτικών, αυτό μπορεί να βοηθήσει
στην έρευνα σχετικά με τις εκπαιδευτικές πρακτικές, με τρόπους που η επικρατούσα ερευνητική
στρατηγική δεν μπορεί. Δηλαδή, όταν οι παιδαγωγικές απόψεις των εκπαιδευτικών έχουν
κατανοηθεί με σαφήνεια, όταν οι βασικές παραδοχές τους έχουν μελετηθεί, όταν το ακριβές
νόημα τους έχει γίνει κατανοητό και όταν το σύστημα των παιδαγωγικών απόψεων ή η
προσωπική θεωρία διδασκαλίας και μάθησης έχει αξιολογηθεί σωστά, τότε η θεωρία αυτή
αποτελεί και το πλέον σημαντικό στήριγμα της εκπαιδευτικής έρευνας για τις εκπαιδευτικές
πρακτικές.
Περαιτέρω, η έρευνα δείχνει ότι η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ φαίνεται να είναι ακόμα σε
χαμηλά επίπεδα, παρά το ότι τα ‘εξωτερικά εμπόδια’ για την ένταξη των ΤΠΕ στη
διδασκαλία(όπως, πρόσβαση στην Τεχνολογία, εκπαιδευτικοί κατάλληλα εκπαιδευμένοι στις
ΤΠΕ, σχολικό περιβάλλον με πολιτική ευνοϊκή προς τις ΤΠΕ-π.χ. όσον αφορά το Αναλυτικό
Πρόγραμμα κ.ά.-), τείνουν να βελτιώνονται συνεχώς (Newman, 2002. Zhao, Pugh, Sheldon &
Byers, 2002. Barron, Kemker, Harmes, & Kalaydjian, 2003 στο Ertmer, χ.χ.). Πράγμα που
δείχνει ότι, επιπλέον των ‘εξωτερικών εμποδίων’ υπάρχουν και άλλα ‘εσωτερικά εμπόδια’ τα
οποία αφορούν τον εκπαιδευτικό και τις παιδαγωγικές απόψεις ή την προσωπική παιδαγωγική
θεωρία αυτού (Ertmer[1], χ.χ. Ertmer, 1999. Ertmer, 2005). Αναλυτικότερα: Οι υπολογιστές
είναι δυνατόν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο και λειτουργικό διδακτικό εργαλείο, σε σχολεία
όπου ικανοποιούνται παράγοντες όπως, (i) οι εκπαιδευτικοί είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι στις
ΤΠΕ, (ii) οι εκπαιδευτικοί έχουν εύκολη πρόσβαση στις ΤΠΕ, (iii) οι εκπαιδευτικοί έχουν
σχετική αυτονομία όσον αφορά το Αναλυτικό Πρόγραμμα και (iv) η προσωπική θεωρία
διδασκαλίας και μάθησης των εκπαιδευτικών συνάδει με τον εποικοδομιστική παιδαγωγική
θεωρία (Becker 2000). Η έρευνα όμως δείχνει ότι, ενώ οι τρεις πρώτοι παραπάνω παράγοντες-τα
εξωτερικά εμπόδια, πρώτου επιπέδου- τείνουν προς το να ικανοποιηθούν σε πολλά σχολεία, δε
συμβαίνει το ίδιο με τον τέταρτο παράγοντα-τα εσωτερικά εμπόδια, δευτέρου επιπέδου(Ertmer[1], 1999. Becker, 2000. Brownlee, 2000. Waters, Marzano & McNulty, 2003. Ertmer,
2005). Επειδή, ο τέταρτος παράγοντας συνιστά μια αλλαγή που αφορά τις θεμελιώδεις
πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών και επομένως απαιτεί νέους τρόπους θεώρησης των σχολικών
πραγμάτων και νέους τρόπους διδασκαλίας ή νέες εκπαιδευτικές πρακτικές (Ertmer χ.χ.). Στα
παραπάνω δε, συνηγορούν και ερευνητικά ευρήματα που υποστηρίζουν ότι, εκπαιδευτικοί που
προσεγγίζουν δασκαλοκεντρικά τη διδασκαλία, θεωρούν δύσκολο και αποφεύγουν να
αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ, συνήθως, επειδή θεωρούν ότι αυτό απαιτεί μαθητοκεντρική
προσέγγιση διδασκαλίας (Scrimshaw, 2004)-απαντώντας δε σε αυτό ο Cogill (2003), σημειώνει
ότι, κατά τη διδασκαλία, η χρήση διαδραστικού35 πίνακα (Interactive whiteboard) με τη
Ο πρώτος διαδραστικός πίνακας(Interactive whiteboard) δημιουργήθηκε από τη SMART Technologies το 1991
και είναι μια οθόνη ευαίσθητη στην αφή που δουλεύει σε συνεργασία με έναν υπολογιστή και έναν
βιντεοπροβολέα, παρουσιάζοντας την πληροφορία που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή-μοιάζει δε με τον
παραδοσιακό πίνακα και χρησιμοποιείται ανάλογα-. Ο υπολογιστής που συνδέεται στο διαδραστικό πίνακα,
ελέγχεται με το άγγιγμα απευθείας ή με ειδική πένα και οι εντολές μεταδίδονται έτσι στον υπολογιστή,
αντί του να χρησιμοποιείται το ποντίκι. Οι περισσότεροι διαδραστικοί πίνακες, συνδέονται σε μία θύρα USB του
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βοήθεια του υπολογιστή, μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στο να αξιοποιήσουν
διδακτικά τις ΤΠΕ χωρίς βασικές αλλαγές στις μεθόδους διδασκαλίας που ακολουθούν-.
Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα, με την επίλυση των παραπάνω ‘εξωτερικών εμποδίων’, η
χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο φαίνεται να αυξάνεται σημαντικά (Barron, Kemker, Harmes, &
Kalaydjian, 2003), αλλά η χρήση αυτή αφορά εργασίες ‘χαμηλού επιπέδου’ σχετικές με την
απλή χρήση των ΤΠΕ στην τάξη36 και όχι εργασίες ‘υψηλού επιπέδου’ σχετικές με τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ37(Becker, 1994. Dede, 1998. Dexter, Anderson & Becker, 1999. Newman,
2002. Berg, Benz, Lasley & Raisch στο Ertmer, χ.χ,). Όπου, σε γενικές γραμμές, οι ‘χαμηλού
επιπέδου’ χρήσεις των ΤΠΕ σχετίζονται με δασκαλοκεντρικές ή συμπεριφοριστικές πρακτικές
διδασκαλίας, ενώ οι ‘υψηλού επιπέδου’ χρήσεις των ΤΠΕ σχετίζονται με μαθητοκεντρικές ή
εποικοδομιστικές πρακτικές (Becker, 1994. Becker & Riel, 1999). Σύμφωνα δε, με ερευνητικά
δεδομένα, φαίνεται ότι το να σημειωθούν σημαντικές αλλαγές στον κυρίαρχο δασκαλοκεντρικό
τρόπο διδασκαλίας κατά τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, ακόμα και σε τάξεις που είναι
επαρκώς εξοπλισμένες στις ΤΠΕ, είναι ένα θέμα αρκετά σύνθετο και θα πάρει αρκετό χρόνο.
Και αυτό φαίνεται να ισχύει, κυρίως, εξαιτίας της βασικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, των
απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τις παραδοσιακές πρακτικές τους, αλλά και των βαθιά
ριζωμένων παραδοσιακών σχολικών δομών.
Όπου, θεωρείται ότι αν υπάρξουν αλλαγές στις σχολικές αυτές δομές, τότε θα δημιουργηθούν
περισσότερες ευκαιρίες στον εκπαιδευτικό για μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις μιας διδασκαλίας
όπου γίνεται αξιοποίηση των ΤΠΕ (Cuban, 1997. Ertmer[1], 1999. Cuban, Kirkpatrick and Peck
2001). Σημειώνεται όμως εδώ ότι, ανεξάρτητα από αν οι υπάρχουσες σχολικές δομές και το
σχολικό πλαίσιο δημιουργούν συγκεκριμένα πρότυπα διδακτικών πρακτικών, οι εκπαιδευτικοί,
θεωρητικά, μπορούν να επιλέξουν, ανάμεσα στα όρια που τους τίθενται, τη διδακτική
προσέγγιση που είναι κατάλληλη γι’ αυτούς. Η σχετική δε αυτή αυτονομία, ενδεχομένως, δίνει
στους εκπαιδευτικούς την επιλογή να εγκρίνουν, να προσαρμόσουν ή να απορρίψουν μια
εκπαιδευτική αλλαγή ή καινοτομία (Dexter, Anderson, & Becker, 1999). Επομένως, η απόφαση
για το πότε και πως θα αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία, φαίνεται να εναπόκειται, σε
μεγάλο βαθμό, στον εκπαιδευτικό της τάξης (Ertmer, χ.χ.) και να εξαρτάται, κυρίως, από το
ρόλο αυτού στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Συνεπώς, για να επιτευχθούν αλλαγές στις
διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών ‘δευτέρου επιπέδου’, φαίνεται πως χρειάζεται να
μελετηθούν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, οι απόψεις τους, η προσωπική θεωρία αυτών σχετικά
με τη διδασκαλία, τη μάθηση και την τεχνολογία (Ertmer, χ.χ.) και συνακόλουθα ο ρόλος τους
στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία.
Τέλος, αφού στο παρόν κεφάλαιο μελετήθηκε η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ο ρόλος
του Προγράμματος Σπουδών αλλά και του εκπαιδευτικού όσον αφορά το θέμα αυτό, στο
παρακάτω κεφάλαιο μελετώνται οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των ΤΠΕ καθώς και η συμβολή
αυτών στη διδασκαλία και μάθηση-σε σχέση και με την προσωπική θεωρία διδασκαλίας και
μάθησης των εκπαιδευτικών-.

υπολογιστή ή ακόμα και με ασύρματη τεχνολογία(Bluetooth). Αρκετοί δε, χρειάζονται έναν LCD προβολέα για την
προβολή της οθόνης του υπολογιστή στην οθόνη τους, ενώ κάποια μοντέλα έχουν ενσωματωμένο προβολέα πίσω
από την οθόνη. Οι εκπαιδευτικοί, ήταν οι πρώτοι που αναγνώρισαν τις δυνατότητες του διαδραστικού πίνακα ως
εργαλείο που βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα και διευκολύνει την προετοιμασία του μαθήματος. Έτσι,
σταδιακά, ο διαδραστικός πίνακας εισήχθη στην εκπαίδευση με πρωτοπόρους, τη Μεγάλη Βρετανία, τον Καναδά,
την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τις Η.Π.Α. (Γρουσουζάκου, Νιάρρου, χ.χ.).
36
Π.χ. εργασία στον κειμενογράφο, αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο κ.ά.
37
Π.χ. η χρήση προγραμμάτων Η/Υ-όπως, ο κειμενογράφος, η επεξεργασία εικόνας, τα λογιστικά φύλλα, τα
προγράμματα παρουσιάσεων κ.ά.-, για να βελτιώσουν ή να αναβαθμίσουν τη διδασκαλία μαθημάτων τους.
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Κεφάλαιο 7. Εκπαιδευτικές εφαρμογές των ΤΠΕ και η συμβολή τους στη διδακτική πράξη
7.1. Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται αναφορά στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της
Πληροφορίας και Επικοινωνίας(ΤΠΕ) ή στο εκπαιδευτικό λογισμικό και τις μορφές αυτού,
στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των ΤΠΕ σε σχέση με τη διδακτική πράξη και τέλος στην
έρευνα σχετικά με τη συμβολή των εφαρμογών των ΤΠΕ στη διδασκαλία και μάθηση.
7.2. Εκπαιδευτικές εφαρμογές των ΤΠΕ - Μορφές εκπαιδευτικού λογισμικού
Με βάση την προέλευση τους, οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των ΤΠΕ ή το εκπαιδευτικό
λογισμικό μπορεί να χωριστεί σε δύο μεγάλες ενότητες: (α) Το ειδικά κατασκευασμένοαπό εξειδικευμένες εταιρείες ή πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα-, λογισμικό και
υλικό υπολογιστών με σαφή διδακτικό και μαθησιακό σκοπό, το οποίο, συνήθως, είναι σε
μορφή CD-ROM ή βρίσκεται σε κάποιο δικτυακό τόπο, (β) Το λογισμικό γενικής ή
ειδικής χρήσης-όπως, προγράμματα επεξεργασίας εικόνων, κειμενογράφοι, λογιστικά
φύλλα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό παρουσιάσεων κ.ά.-, το οποίο αναπτύσσεται κυρίως
από εταιρείες λογισμικού και το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη γνώσεων και
δεξιοτήτων σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα (Κόμης, 2004:115-116).
Η ανάπτυξη δε, των διαφόρων μορφών του εκπαιδευτικού λογισμικού και σε αντιστοιχία
η θέση των ΤΠΕ στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, θεωρείται ότι επηρεάζεται
από τις διάφορες ψυχολογικές θεωρίες μάθησης-όπως, ο συμπεριφορισμός(behaviorism)
και ο εποικοδομισμός(constructivism) ή οι κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις-. Έτσι,
έχουμε τα εκπαιδευτικά λογισμικά ‘κλειστού τύπου’, στα οποία ή έμφαση δίνεται στην
παρουσίαση της πληροφορίας-κυρίως με τη μορφή ηλεκτρονικών βιβλίων-, καθώς και
στην αξιολόγηση των γνώσεων μέσω δραστηριοτήτων εξάσκησης και πρακτικής(drill and
practice). Όπου, τα κλειστά λογισμικά δημιουργούνται κυρίως στο πλαίσιο
συμπεριφοριστικών προσεγγίσεων-οι οποίες δίνουν έμφαση στην αναμετάδοση της
πληροφορίας και στην τροποποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς-. Έχουμε, επίσης, τα
εκπαιδευτικά λογισμικά ‘ανοιχτού τύπου’, στα οποία η έμφαση δίνεται στο μαθητή και
στις δραστηριότητες που μπορεί ο μαθητής να αναπτύξει, στο πλαίσιο του περιβάλλοντος
που του προσφέρεται-όπου, τα ανοιχτά λογισμικά προσφέρουν ένα πλούσιο περιβάλλον
αλληλεπίδρασης και χειρισμού αντικειμένων και εννοιών, έχοντας συνήθως τη μορφή
συστημάτων προσομοίωσης ή μικρόκοσμων-. Τα ανοιχτά δε λογισμικά, αναπτύσσονται
κυρίως στο πλαίσιο εποικοδομιστικών προσεγγίσεων-στις οποίες, θεωρείται ότι τα
παιδιά πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην οικοδόμηση νέων γνώσεων πάνω σε
προϋπάρχουσες γνώσεις τους και ότι η εκπαίδευση πρέπει να έχει ως κύριο σκοπό, το να
βοηθήσει τους μαθητές να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στις άτυπες και στις τυπικές
γνώσεις τους-. Περαιτέρω, τα ανοιχτά λογισμικά, μπορεί να αναπτύσσονται και σε
πλαίσιο κοινωνικοπολιτισμικών διδακτικών προσεγγίσεων-όπου, οι μαθησιακές
δραστηριότητες είναι σε σχέση με το κοινωνικό, ιστορικό και πολιτιστικό πλαίσιο μέσα
στο οποίο διαδραματίζονται και οι συνεργατικές δραστηριότητες συντελούν καταλυτικά
στη διαδικασία της οικοδόμησης της γνώσης από τους μαθητές-. Στην περίπτωση αυτή,
τα ανοιχτά λογισμικά αναπτύσσονται με γνώμονα την ενίσχυση της επικοινωνίας, της
αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές ή και
μεταξύ των μαθητών (Κόμης, 2004:72-75).
Παρακάτω δε, αναφερόμαστε, αναλυτικότερα, στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των ΤΠΕ,
σε σχέση και με την υποστήριξη της διδακτικής πράξης.
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7.3. Εκπαιδευτικές εφαρμογές των ΤΠΕ και διδακτική πράξη
Σύμφωνα με την έρευνα, είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι οι εκπαιδευτικές εφαρμογές
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Τεχνολογίας(ΤΠΕ), έχουν να προσφέρουν πολλά
στην υποστήριξη της διδακτικής πράξης και στην ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας
(Adelsberger, Collins & Pawlowski, 2002. Κυνηγός & Δημαράκη, 2002. Ράπτης,
Ράπτη[1], 2002. Δημητρακοπούλου, 2004. Jonassen, 2004).
Όπου, η ‘υπολογιστική υποστήριξη και ενίσχυση της διδασκαλίας και της μάθησης’
διαμεσολαβείται από κατάλληλες εφαρμογές λογισμικού και υλικού, οι οποίες
αποκαλούνται ‘πληροφοριακά ή υπολογιστικά περιβάλλοντα για τη διδασκαλία και τη
μάθηση’ ή πιο απλά ‘εκπαιδευτικό λογισμικό’. Σημειώνεται όμως εδώ ότι, η έμφαση,
σήμερα, δε φαίνεται να δίνεται τόσο στο εκπαιδευτικό λογισμικό όσο στη διαδικασία της
διδασκαλίας και μάθησης με τη χρήση των εφαρμογών των ΤΠΕ. Πιο αναλυτικά, η
υπολογιστική πλαισίωση της διδασκαλίας και της μάθησης βρίσκεται σε άμεση σχέση, με
τα τεχνολογικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισμικού το οποίο
χρησιμοποιείται, καθώς και με το διδακτικό και παιδαγωγικό πλαίσιο μέσα στο οποίο
λαμβάνει χώρα. Παρακάτω δε, αναφερόμαστε στις κυριότερες μορφές εκπαιδευτικών
εφαρμογών με ΤΠΕ, σε σχέση με τις διάφορες θεωρίες μάθησης πάνω στις οποίες έχει
στηριχθεί η σχεδίασή τους και σε σχέση με τις διδακτικές προσεγγίσεις που ευνοούνται
στο πλαίσιο χρήσης τους: (α) Η ‘υπολογιστική υποστήριξη της διδασκαλίας’, σχετίζεται με
τη βοήθεια προς το μαθητή έτσι ώστε αυτός να προσεγγίσει και να οικοδομήσει μια
προκαθορισμένη από το αναλυτικό πρόγραμμα διδακτέα ύλη, κάνοντας χρήση ειδικών
εφαρμογών λογισμικού. Με αυτή τη βάση, οι εφαρμογές των ΤΠΕ σχεδιάζονται και
αναπτύσσονται έτσι ώστε να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν το διδακτικό έργο του
εκπαιδευτικού ή με άλλα λόγια οι ΤΠΕ αποτελούν ένα σύγχρονο εποπτικό μέσο
διδασκαλίας για τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Αυτές οι εφαρμογές των ΤΠΕ
σχεδιάζονται κυρίως στηριζόμενες στη συμπεριφοριστική θεωρία μάθησης και ευνοούν
τη δασκαλοκεντρική προσέγγιση της διδασκαλίας και μάθησης. (β) Η ‘υπολογιστική
υποστήριξη της μάθησης’ αφορά την ενίσχυση του μαθητή έτσι ώστε αυτός να αποκτήσει
γνώσεις και να αναπτύξει δεξιότητες ‘υψηλού επιπέδου38, οι οποίες θα τον καταστήσουν
ικανό να ανταπεξέλθει στις διαρκώς μεταβαλλόμενες και αυξανόμενες απαιτήσεις του
σύγχρονου κόσμου, κάνοντας χρήση εφαρμογών λογισμικού και υλικού. Με αυτή τη
βάση, οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των ΤΠΕ σχεδιάζονται έτσι ώστε να υποστηρίζουν και
να ενισχύουν το μαθησιακό έργο του μαθητή και αποτελούν εργαλεία τα οποία είναι σε
θέση να ενισχύσουν και να επεκτείνουν τις γνωστικές δεξιότητες των μαθητών-λέγονται
δε και «γνωστικά εργαλεία»(cognitive tools)-. Σχετίζονται ακόμα, με την ανάπτυξη
γνωστικών δεξιοτήτων ‘υψηλού επιπέδου’ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με εγκάρσιο
τρόπο σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Αυτές δε οι εκπαιδευτικές εφαρμογές,
σχεδιάζονται στηριζόμενες στην εποικοδομιστική θεωρία μάθησης και ευνοούν μια
μαθητοκεντρική προσέγγιση διδασκαλίας και μάθησης (Κόμης, 2004:113-115).
Περαιτέρω δε, αναφερόμαστε, παρακάτω, στην έρευνα σχετικά με τη συμβολή των
εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ στη διδασκαλία και μάθηση.

Οι γνώσεις και δεξιότητες ‘υψηλού επιπέδου’ αναφέρονται κυρίως στους ακόλουθους τομείς: (i) την
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, (ii) την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, (iii) την ικανότητα διερεύνησης
και αναζήτησης πληροφοριών σε ευρύ φάσμα δεδομένων, (iv) την ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης απόφασης,
(v) τη δυνατότητα μοντελοποίησης φαινόμενων και καταστάσεων του πραγματικού κόσμου, (vi) την
ικανότητα συνεργασίας και από κοινού προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων, (vii) τη διεπιστημονική
προσέγγιση της γνώσης και (viii) την ανάπτυξη δεξιοτήτων μεταφοράς γνώσεων, από ένα πλαίσιο σε ένα
άλλο.
38
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7.3.1. Η έρευνα, σχετικά με τη συμβολή εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ στη
διδασκαλία και μάθηση
H έρευνα έχει δείξει ότι οι εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και
Επικοινωνίας, μπορούν να βοηθήσουν το δάσκαλο να διδάξει και το μαθητή να μάθει πιο
αποδοτικά. Αναλυτικότερα, οι ΤΠΕ παρουσιάζουν μια πληθώρα εργαλείων που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν από το δάσκαλο στην διδασκαλία του και από το μαθητή σε ατομικές
ή ομαδικές μαθησιακές δραστηριότητες. Όμως, από την έρευνα συνάγεται ότι οι ΤΠΕ δεν
μπορούν να προκαλέσουν σημαντική αλλαγή στη διδασκαλία και τη μάθηση απλά και
μόνο με τη χρήση τους στη διδασκαλία, αλλά ότι υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη για να φέρει η τεχνολογία αυτή σημαντικές αλλαγές στη
διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης (Higgins, 2003). Για παράδειγμα, σε σχετική
έρευνα που έγινε με σκοπό να μελετήσει τη συμβολή των ΤΠΕ στην αποτελεσματική
διδασκαλία των μαθημάτων της Γλώσσας και των Μαθηματικών σε Δημοτικά σχολεία της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αγγλία, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι: οι εκπαιδευτικοί
εκτιμούν τη συμβολή που δύνανται να έχουν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία και μάθηση-όπως,
το ότι οι ΤΠΕ με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και υλικού δύνανται να προσφέρουν
μεγάλη ποικιλία στρατηγικών και προσεγγίσεων της διδασκαλίας για τη Γλώσσα και τα
Μαθηματικά-. Φάνηκε όμως ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που σχετίζονται με τις
διδακτικές επιλογές των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία,
όπως: παράγοντες που σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό-κυρίως, ο τρόπος σκέψης του
εκπαιδευτικού και οι παιδαγωγικές του απόψεις σχετικά με τη διδασκαλία και μάθηση-,
παράγοντες που σχετίζονται με τις ικανότητες των μαθητών στις ΤΠΕ, παράγοντες που
σχετίζονται με το σχολικό περιβάλλον-όπως, η τεχνική υποστήριξη κάθε δασκάλου,
ατομικά, κατά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ- και παράγοντες που σχετίζονται με τις
ΤΠΕ-όπως, τεχνικές δυσκολίες, μη επαρκής πρόσβαση στις ΤΠΕ, υπό την έννοια ότι στις
περισσότερες τάξεις Δημοτικών Σχολείων οι μαθητές είχαν πρόσβαση σε ένα ή δύο μόνο
υπολογιστές-. Στην έρευνα δε αυτή, συμπεραίνεται ότι το έργο της διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ είναι ένας μακρινός στόχος και σχετίζεται, κυρίως, με τον
εκπαιδευτικό καθώς και με τις επιλογές αυτού σχετικά με το πότε και το πώς θα
χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ στη διδασκαλία του (Moseley, Higgins, Bramald, Hardman,
Miller, Mroz, Tse, Newton, Thompson, Williamson, Halligan, Bramald, Newton, Tymms,
Henderson, Stout, 1999). Περαιτέρω έρευνα δείχνει ότι, το πώς και το πότε θα
αξιοποιηθούν διδακτικά οι ΤΠΕ είναι αυτό που θα φέρει τη διαφορά στη διδακτική και τη
μαθησιακή διαδικασία, θεωρείται όμως ότι αυτό αποτελεί ένα θέμα αρκετά σύνθετο και
σχετίζεται με πολλούς παράγοντες (Higgins, 2003). Αναλυτικότερα και σχετικά με τους
παράγοντες αυτούς: (i) Αναφορικά με το δάσκαλο: Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, η
αποτελεσματική υιοθέτηση των ΤΠΕ στις εκπαιδευτικές πρακτικές παίρνει πολύ χρόνο
(Somekh and Davis, 1997) και χρειάζεται υποστήριξη ή συνεργασία από ομάδα
εξειδικευμένων ατόμων (Sandholtz, 2001). Σύμφωνα δε με τον Higgins, (2003) αυτό που
εμποδίζει μια αποδοτική διδακτική χρήση των ΤΠΕ, ίσως σχετίζεται περισσότερο με τις
ικανότητες των δασκάλων και μαθητών και λιγότερο με την διαθεσιμότητα αυτής της
τεχνολογίας. Επιπλέον, η έρευνα δείχνει ότι οι γνώσεις και η εμπειρία των εκπαιδευτικών
στη χρήση των ΤΠΕ δεν είναι το μόνο που μπορεί να τους βοηθήσει στην καλύτερη
δυνατή διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη τους (Higgins, 2003). Ο τρόπος δε, με
τον οποίο συνδέονται οι γνώσεις και ικανότητες στις ΤΠΕ, οι απόψεις και οι πρακτικές
των εκπαιδευτικών είναι σύνθετος (Wild, 1996) και αυτός με τη σειρά του επηρεάζει τον
τρόπο με τον οποίο οι δάσκαλοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία
τους και το πόσο αποτελεσματικά γίνεται αυτό (Higgins and Moseley, 2001). (ii)
Αναφορικά με την Τεχνολογία και το Αναλυτικό Πρόγραμμα: Οι ραγδαίες αλλαγές και τα
συνεχώς νέα δεδομένα στις ΤΠΕ, θεωρείται ότι προσφέρουν διαρκώς νέες δυνατότητες
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αναφορικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση. Αυτές δε οι δυνατότητες, μπορεί όχι μόνο να
επηρεάσουν το υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα έτσι ώστε να είναι πιο αποδοτικό αλλά και
να αλλάξουν τη φύση του αναλυτικού προγράμματος, αλλάζοντας τα περιεχόμενα των
αντικειμένων που πρέπει να διδαχθούν-όπως για παράδειγμα, σχετικά με τα μαθηματικά
και πως αυτά μπορούν να διδαχθούν καλύτερα με τη χρήση των ΤΠΕ-. Όμως, το
αναλυτικό πρόγραμμα και οι επιταγές αυτού-αναφορικά με τα διδακτικά αντικείμενα και
το χρόνο διδασκαλίας τους-, ενδέχεται να λειτουργεί ανασταλτικά στη διαδικασία μιας
σχετικής με τα παραπάνω αλλαγής, εφόσον καθορίζει το τι γνώσεις και δεξιότητες θα
διδαχθούν στο σχολείο και το πώς αυτές θα διδαχθούν-σύμφωνα με τον τρόπο με τον
οποίο αυτές εκτιμώνται- (Torrance, 1997).
Συμπερασματικά, τα ερευνητικά δεδομένα συνηγορούν σε μια θετική συμβολή των
εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ στη διδασκαλία και μάθηση, όταν αξιοποιούνται με
τον κατάλληλο τρόπο και από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα-τα οποία και διάκεινται
θετικά στην καινοτομία των ΤΠΕ-. Κατά την άποψή μας δε, η θετική αυτή συμβολή των
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, οδήγησε ερευνητές και εκπαιδευτικούς φορείς στις
προσπάθειες ένταξης των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία.
Παρακάτω δε, αναφερόμαστε εκτενώς στις παιδαγωγικές απόψεις ή την Προσωπική
Θεωρία διδασκαλίας και μάθησης των εκπαιδευτικών, και τη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ-αλλά και τη διδασκαλία γενικότερα-, θεωρώντας την επιρροή της Θεωρίας αυτής
στην ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, καθοριστικής σημασίας.
Κεφάλαιο 8. Προσωπική θεωρία Διδασκαλίας και Μάθησης των δασκάλων και ΤΠΕ
8.1 Εισαγωγή
Οι φιλοσοφικές πεποιθήσεις του δασκάλου, ενδέχεται να μπορούν να επηρεάσουν τον
τρόπο διεξαγωγής και τα αποτελέσματα μιας διδασκαλίας (Παπανδρέου, 2001:15). Έτσι
και η εισαγωγή νέων μορφών διδασκαλίας στην τάξη ή καινοτομιών, εξαρτάται σε
σημαντικό βαθμό από την ιδεολογία του δασκάλου-όσον αφορά τις καινοτομίες αυτές(Μunby, 1984. Νespor, 1987). Επιπλέον, δάσκαλοι με φιλοσοφικές δεσμεύσεις παίρνουν
μεγαλύτερη προσωπική ευθύνη για τις αποτυχίες των μαθητών τους, αναστοχάζονται
πάνω στις πρακτικές τους και αναπτύσσουν τις προσπάθειές τους για μια αποτελεσματική
διδασκαλία ή για την επίτευξη της μάθησης (Παπανδρέου, 2001:16). Οι δάσκαλοι δε, που
είναι αποτελεσματικοί στη διδασκαλία τους, πιστεύουν ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να
μάθουν και ότι οι ίδιοι οι δάσκαλοι, είναι αυτοί που παίζουν τον πιο αποφασιστικό ρόλο
στη διαδικασία της μάθησης (Good, 1983). Με το σκεπτικό αυτό, και λαμβάνοντας
υπόψη τα παραπάνω ερευνητικά ευρήματα όσον αφορά το ρόλο του εκπαιδευτικού στη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ (βλ. παρ. 6.3.3.), αναλύουμε εκτενέστερα παρακάτω, την
προσωπική θεωρία διδασκαλίας και μάθησης των εκπαιδευτικών, αφού πρώτα
παραθέσουμε σύντομη ανάλυση όρων σχετικών με τη Διδασκαλία και τη Μάθηση.
8.2.’ Γνώση’ - ‘Διδασκαλία’ και ‘Μάθηση’
Ενώ η διδασκαλία αποτελεί το μέσο συνάντησης του μαθητή με τα διδακτικά-μορφωτικά
αγαθά, η μάθηση βοηθά το μαθητή να τα κατακτήσει. Όπου, η συνάντηση του μαθητή με
τα μορφωτικά αγαθά-με τη γνώση, οργανώνεται και πραγματοποιείται από το δάσκαλο,
ενώ η μάθηση πραγματοποιείται από το μαθητή, με τη βοήθεια του δασκάλου
(Διαμαντόπουλος, 2002:127). Αναλυτικότερα, αναφορικά με τη γνώση ως μορφωτικό
αγαθό και τα σπουδαιότερα μέσα της αγωγής, διδασκαλία και μάθηση, παραθέτουμε τα
εξής:
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- Η γνώση ως μορφωτικό αγαθό: Η γνώση δεν είναι μόνο ‘πληροφορία’. Είναι οι
γνωστικές ικανότητες που αποκτά ο μαθητής για την εκτίμηση και κατάκτηση της
πληροφορίας, η σύνδεσή της με τις πηγές πληροφόρησης και με διαφορετικές
πληροφορίες και η σύνδεσή της με τη διαδικασία ελέγχου και αποτίμησής της. Είναι
επίσης, η βαθύτερη κατανόηση της φύσης των ανθρωπίνων πραγμάτων και η ανάπτυξη
ικανοτήτων, δεξιοτήτων και διαδικασιών μάθησης. Ο εκπαιδευτικός δε, που δεν έχει μια
συνολική εικόνα των μορφωτικών αγαθών της πληροφόρησης και επιμένει στην
αναπαραγωγή της και μόνο, στερεί από τους μαθητές του τη δυνατότητα να αποκτήσουν
μαθησιακή, εσωτερική σχέση μαζί της, καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης της
κατανόησης, της κριτικής ικανότητας και δεξιοτήτων γνήσιας μάθησης. Όπου, αυτά
ακριβώς τα στοιχεία αποτελούν και το πολυτιμότερο, μόνιμο μορφωτικό αγαθό με το
οποίο η εκπαίδευση οφείλει να εφοδιάζει τους μαθητές της. Και η γνώση ως διαρκής
πρόκληση: Ένα βασικό δε στοιχείο της γνώσης, είναι η διαρκής αμφισβήτησή της και
αυτό δεν μπορεί να λείπει από τις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης. Η
προοπτική της εξέλιξης και της αλλαγής είναι μέσα στην πορεία της μάθησης και ο
δάσκαλος δεν μπορεί να είναι αμέτοχος σε μια τέτοια διαδικασία. Ο κίνδυνος εντοπίζεται
στην αποδοχή της ‘δεδομένης και επιστημονικής’ γνώσης, της ‘γνώσης των ειδικών’. Και
απέναντι στον κίνδυνο δημιουργίας μιας αντιδιαλογικής κοινωνίας, η εκπαίδευση θα ήταν
δόκιμο να υιοθετεί ‘διαλογικές’ διαδικασίες μάθησης που θέτουν την πληροφόρηση υπό
αμφισβήτηση. Έτσι, η γνώση που θα προκύψει από τον έλεγχο και την έρευνα της
πληροφόρησης, θα έχει στοιχεία της προσωπικής προσπάθειας του μαθητή να
ανακαλύψει ‘τη γνώση του’, να την ‘ονομάσει’ και να την οικειοποιηθεί μεταγνωστικά,
αποκομίζοντας από αυτήν ικανότητες ποικίλης εφαρμογής στη ζωή του. Όπου, η κριτική
αυτή στάση έναντι της έτοιμης γνώσης, επηρεάζει βαθιά όχι μόνο τη διαδικασία αλλά και
την παιδαγωγική της διδασκαλίας, εφόσον αφαιρεί από τον εκπαιδευτικό το δικαίωμα για
συμπεριφορά ‘αυθεντίας’ και την ιδιότητα του μόνου κατόχου της γνώσης. Η γνώση
κρίνεται, αμφισβητείται, ανανεώνεται και παράγεται όχι μόνο από τους άλλους-που τη
δούλεψαν πριν και την έφτασαν μέχρι το σημερινό σημείο εξέλιξής της-, αλλά και από
τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές που την αναζητούν και τελικά την αναγνωρίζουν και
τη συγκροτούν. Τη ρευστότητα δε αυτή του ρόλου του, θα μπορούσε να επιδιώκει ο
εκπαιδευτικός, επειδή αυτή ακριβώς η ρευστότητα αποτελεί και τη δυναμική ουσία της
διδασκαλίας, η οποία ελέγχει, κρίνει, συγκρίνει, παραλληλίζει, κατηγοριοποιεί, αναλύει,
συνθέτει, επιλύει, εκτιμά και οικοδομεί έτσι την κριτική σκέψη (Πηγιάκη, 1998:27-28.
Διαμαντόπουλος, 2002:35).
- Με τον όρο ‘Διδακτική’, εννοούνται οι επιλογές43 στις οποίες προβαίνει ο
εκπαιδευτικός για τα εξής καίρια θέματα: (i) Το περιεχόμενο της διδασκαλίας, (ii) Τους
διδακτικούς στόχους και τις διδακτικές αρχές τους, (iii) Τις μεθόδους διδασκαλίας και τις
διδακτικές αρχές τους, (iv) Την πορεία της διδασκαλίας, (v) Τις διδακτικές τεχνικές και
τα διδακτικά μέσα, (vi) Την αξιολόγηση των μαθητών, (vii) Την αξιολόγηση της
διδασκαλίας και (viii) Το παιδαγωγικό κλίμα και τις διδακτικές αρχές του. Όπου, η
‘Διδακτική’ δε θα πρέπει να αποτελεί ένα αποκρυσταλλωμένο συνταγολόγιο, αλλά
επιβάλλεται να είναι ‘Κριτική’ και να λειτουργεί μέσα σε ένα πνεύμα συνεχούς έρευνας
όλων των στοιχείων της, έτσι ώστε να παρακολουθεί τις αλλαγές που επιφέρουν η
ανάπτυξη των επιστημών, οι κοινωνικές αλλαγές και η ολική ανάπτυξη του ανθρώπου ως
ανθρωπιστική ιδεολογία (Πηγιάκη, 1998:2-7).
‘Η διδασκαλία’ δε, είναι ένας τομέας της διδακτικής και έχει ως κεντρικό αντικείμενο,
την ανάπτυξη στο μαθητή γνώσεων, δεξιοτήτων και συναισθημάτων, μέσω του
Σημειώνεται εδώ ότι, οι επιλογές αυτές λαμβάνουν χώρα σε κάθε διδασκαλία, είτε υπάγονται στον όρο
’Διδακτική’, είτε αποκαλούνται αυτοτελώς ‘Αναλυτικό Πρόγραμμα’, ‘Μέθοδοι διδασκαλίας’,
‘Παιδαγωγικό κλίμα’ κ.ά. (Πηγιάκη, 1998:2-7).
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εκπαιδευτικού, βάσει συγκεκριμένων μαθησιακών-αναπτυξιακών σκοπών και στόχων, με
συγκεκριμένη στρατηγική και μέσα σε ένα πλαίσιο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με
τους μαθητές (Ματσαγγούρας, 2000:158. Παπανδρέου, 2001:1-3). Πιο αναλυτικά:
. Αναφορικά με τα στοιχεία που είναι σχετικά με τη διδασκαλία, παραθέτουμε τα εξής:
Οι αρχές διδασκαλίας αποτελούν εννοιολογικά όργανα τα οποία έχει στη διάθεσή του ο
δάσκαλος για χρήση κατά την επιλογή, οργάνωση και εφαρμογή του περιεχομένου
διδασκαλίας, με σκοπό την προώθηση των στόχων του μαθήματος. Η στρατηγική της
διδασκαλίας αναφέρεται σε ένα σύνολο μεθόδων διδασκαλίας και σε μια γενική μορφή
προσέγγισης της διδασκαλίας. Ενώ, η μεθοδολογία της διδασκαλίας αναφέρεται στη
μέθοδο και στο λόγο χρήσης μιας προσέγγισης, καθώς και στον προγραμματισμό και
προσφορά και αξιολόγηση ενός ή περισσότερων μαθημάτων. Ο εκπαιδευτικός δε,
χρησιμοποιεί μια μέθοδο διδασκαλίας για προαγωγή των στόχων του μαθήματός του.
Όπου, για την εφαρμογή μιας μεθόδου διδασκαλίας απαιτείται να χρησιμοποιηθούν τα
μέρη της μεθόδου, τα οποία και καλούνται μορφές τεχνικής. Με το σύνολο αυτών των
μορφών να αποκαλείται τεχνική της διδασκαλίας. Περαιτέρω, ενώ η τεχνική αφορά τις
ενέργειες του δασκάλου σε σχέση με αυτές των μαθητών, μια δραστηριότητα, συνήθως,
αναφέρεται στο είδος εμπλοκής του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης ή στη δράση
του μαθητή ως αποτέλεσμα αντίστοιχων ενεργειών του δασκάλου. Τα μαθησιακά δε
καθήκοντα, αναφέρονται στην εμπλοκή του μαθητή σε δραστηριότητες, που έχουν ως
αποτέλεσμα τη υλοποίηση από το μαθητή έργου με παρατηρήσιμα αποτελέσματα.
Περαιτέρω, η προσέγγιση διδασκαλίας αναφέρεται πρωτίστως, στη στρατηγική της
διδασκαλίας και κατά δεύτερο λόγο χρησιμοποιείται για να περιγράψει ενέργειες που
περιλαμβάνονται στη μέθοδο, στην τεχνική, στις δραστηριότητες και στα καθήκοντα των
μαθητών στη διδασκαλία. Ενώ, ο τρόπος διδασκαλίας αναφέρεται πρωτίστως, στη
μέθοδο ή τεχνική διδασκαλίας και κατά δεύτερο λόγο χρησιμοποιείται για να περιγράψει
ενέργειες που περιλαμβάνονται στις δραστηριότητες και στα καθήκοντα των μαθητών
στη διδασκαλία. Τέλος, μια διδασκαλία εφαρμόζεται σε ένα πλαίσιο χρόνου. Όπου ο
χρόνος σε ένα μάθημα διακρίνεται σε: (α) διαθέσιμο χρόνο-αυτός που εγκρίνεται από το
σχολείο ή άλλη εκπαιδευτική αρχή για τη διδασκαλία ενός θέματος-, (β) διδακτικό χρόνοο διαθέσιμος χρόνος που αφιερώνεται στη διδασκαλία-, (γ) χρόνο εμπλοκής-το μέρος του
διδακτικού χρόνου στον οποίο ο μαθητής συμμετέχει στο μάθημα-, (δ) χρόνο επιτυχίας
-μέρος του χρόνου εμπλοκής που οδηγεί σε αποτελέσματα- (Παπανδρέου, 2001:1-3).
. Επίσης, αναφορικά με το ρόλο δασκάλου και μαθητή στη διδασκαλία παραθέτουμε τα εξής:
Η διδασκαλία αποτελεί μια από τις βασικότερες λειτουργίες του σχολείου και παίζει ένα
από τους πιο σημαντικούς ρόλους στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της αγωγής
(Διαμαντόπουλος, 2002:127). Η διεξαγωγή δε της διδασκαλίας, επηρεάζεται από το ρόλο
που διαδραματίζει κάθε ένας από τους κύριους παράγοντες αυτής, οι οποίοι και την
οριοθετούν: ο δάσκαλος, ο μαθητής, το διδακτικό αντικείμενο και το διδακτικό πλαίσιο44.
Όπου, ανάλογα με το είδος των σχέσεων ανάμεσα στους κύριους παράγοντες της
διδασκαλίας-ή ανάλογα με το ποιος παράγοντας παίζει τον κύριο ρόλο-, η διδασκαλία
παίρνει διαφορετική μορφή. Έτσι, διαμορφώνεται ποικιλία διδασκαλιών οι
κατατάσσονται σε μεγάλες κατηγορίες όπως είναι: η δασκαλοκεντρική(π.χ. διδασκαλία
εξάσκησης, η οποία υπόκειται στον συμπεριφορισμό), η μαθητοκεντρική(π.χ. κριτική
διδασκαλία η οποία υπόκειται στον εποικοδομισμό), η γνωσιοκεντρική(π.χ. δογματική
διδασκαλία) και η ομαδοκεντρική(π.χ. ομαδοσυνεργατική διδασκαλία) κατηγορία
διδασκαλιών (Ματσαγγούρας, 2000:135-155). Η διεξαγωγή δε μιας διδασκαλίας ξεκινά
Όπου, στοιχεία του διδακτικού πλαισίου είναι, το γενικότερο κλίμα, το είδος των διαπροσωπικών
σχέσεων, η μορφή του γλωσσικού κώδικα επικοινωνίας, ο βαθμός καθοδήγησης, οι πηγές και το είδος της
πληροφόρησης, τα μαθητικά ενδιαφέροντα κ.τ.λ. που αποτελούν και το οικοσύστημα της σχολικής τάξης
(Ματσαγγούρας, 2000:143).
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με βάση τους διδακτικούς στόχους που έχουν προσδιοριστεί από τον εκπαιδευτικό και
στη συνέχεια επιδιώκεται οι στόχοι αυτοί να γίνουν να γίνουν και στόχοι των ίδιων των
μαθητών-ή μαθησιακοί στόχοι-. Σημειώνεται εδώ ότι, για να μετατραπούν οι διδακτικοί
στόχοι σε μαθησιακούς στόχους-πράγμα το οποίο βοηθά τους μαθητές στο να
οικειοποιηθούν τα μορφωτικά αγαθά-, θα πρέπει οι στόχοι αυτοί να στηρίζονται, κυρίως,
σε μια διδασκαλία η οποία συνάδει με τον εποικοδομισμό. Δηλαδή, σε μια διδασκαλία η
οποία διακρίνεται για το μαθητοκεντρικό ή ομαδοκεντρικό χαρακτήρα της, το
συμβουλευτικό και καθοδηγητικό ρόλο του δασκάλου, την ενεργητική συμμετοχή των
μαθητών στη διδακτική διαδικασία, την ερευνητική διάθεση των μαθητών, τη
δραστηριοποίηση όλων των κινήτρων μάθησης-και κυρίως, των εσωτερικών-, τη
δημιουργία πνεύματος φιλομάθειας και την υποβοήθηση της ολόπλευρης ανάπτυξης της
προσωπικότητας των μαθητών (Διαμαντόπουλος, 2002:127).
- Τέλος, ο όρος ‘Μάθηση’ χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη διαδικασία εμπλουτισμού
της συνείδησης με γνώσεις, δεξιότητες και συναισθήματα. Όπου, ‘η Μάθηση’, ως
επιστημονικός όρος, χρησιμοποιείται από την Ψυχολογία και άλλες Επιστήμες του
Ανθρώπου και ως εκ τούτου έχουν διατυπωθεί πολλοί σχετικοί ορισμοί. Έτσι, οι
συμπεριφοριστές ορίζουν τη ‘μάθηση’ ως τη μόνιμη μεταβολή της συμπεριφοράς που
προκύπτει ως αποτέλεσμα της άσκησης ή εμπειρίας, ενώ οι γνωστικοί ψυχολόγοι
ορίζουν τη ‘μάθηση’ ως την αλλαγή στη συμπεριφορά που οφείλεται στους
αποτελεσματικούς και μόνιμους μετασχηματισμούς εσωτερικών αναπαραστάσεων.
Επίσης, παραδοσιακά παγιωμένες αντιλήψεις θεωρούν τη μάθηση ως μια παθητική
διαδικασία αθροιστικής συγκέντρωσης πληροφοριών και την επιστημονική γνώση ως
αδιαμφισβήτητη απεικόνιση της πραγματικότητας. Ενώ σύγχρονες αντιλήψεις52 τονίζουν
τον ενεργητικό χαρακτήρα της μάθησης και τη σχετικότητα της επιστημονικής γνώσηςθέσεις που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις αντιλήψεις για το έργο του εκπαιδευτικού
και τη φύση της διδασκαλίας- (Ματσαγγούρας, 2000:162-166).
8.2.1. Σχέση μεταξύ Διδασκαλίας και Μάθησης-Μαθητείας
Αντιδιαστέλλεται η μάθηση ως διαδικασία από τη μάθηση ως αποτέλεσμα, με τη
διαδικαστική πλευρά της μάθησης να αποκαλείται ’Μαθητεία’. Όπου, με τον όρο
’Μαθητεία’, εννοούνται ενέργειες και δραστηριότητες όπως, της προσοχής, της λογικής
επεξεργασίας, της ανάγνωσης και γραφής, των ερωτοαποκρίσεων, της παραγωγής και
αναπαραγωγής της γνώσης και γενικά κάθε μορφής σκέψη, πράξη και διαπροσωπική
αλληλεπικοινωνία που αναπτύσσουν οι μαθητές κατά την ώρα της διδασκαλίας. Πιο
αναλυτικά, για να έχουμε διδασκαλία θα πρέπει να έχουμε και δραστηριότητες μαθητείας.
Οι δε ενέργειες της διδασκαλίας, είναι σε σαφή αντιστοίχηση με τις δραστηριότητες
μαθητείας, όπως π.χ. διήγηση-ακρόαση, παρουσίαση-παρακολούθηση, υποδειγματική
εκτέλεση-επανάληψη, ερώτηση-απάντηση, γνωστικός προβληματισμός-γνωστική
επεξεργασία κ.τ.λ. Όπου, στα πλαίσια αυτά, οι διδακτικές δραστηριότητες του
εκπαιδευτικού και οι δραστηριότητες μαθητείας των μαθητών βρίσκονται σε σχέση
αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, αλλά και με το αντικείμενο της
διδασκαλίας, γεγονός που εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα της διδακτικής
Σημεία δε, κοινής αποδοχής των σύγχρονων αντιλήψεων για τη μάθηση αποτελούν τα εξής: (i) η μάθηση
έχει νευροφυσιολογική υποδομή και είναι έμφυτη στον άνθρωπο, (ii) η μάθηση είναι εσωτερική διαδικασία
επεξεργασίας δεδομένων και διευκολύνεται από προηγούμενες γνώσεις, (iii) η μάθηση επηρεάζεται από
εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες, (iv) H μάθηση ως διαδικασία και ως περιεχόμενο είναι κοινωνικά
προσδιορισμένη, (v) Η σχολική μάθηση συντελείται με διαφορετικούς τρόπους και μέσα σε διαφορετικά
πλαίσια, (vi) Η ποιότητα της σχολικής μάθησης εξαρτάται από το πλαίσιο και τις διαδικασίες απόκτησης
αυτής και (vii) Τα αποτελέσματα της μάθησης διαμορφώνουν τη συμπεριφορά των ατόμων
(Ματσαγγούρας, 2000:163-166).
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παρέμβασης ή την πρόσκτηση της γνώσης-τη μάθηση- από την πλευρά των
μαθητών(ενώ, το ζεύγος των εννοιών διδασκαλία-μάθηση δεν παρουσιάζει ανάλογη
συσχέτιση, αφού η μάθηση μπορεί να υπάρξει και χωρίς τη διδασκαλία-αυτομάθηση-).
Περαιτέρω και με δεδομένο ότι από την ποιότητα της διδασκαλίας εξαρτάται η ποιότητα
και διάρκεια της μαθητείας, από την οποία εξαρτάται και ο βαθμός της μάθησης, φαίνεται
ότι η μαθητεία λειτουργεί ως αποτέλεσμα της διδασκαλίας και ως αίτιο της μάθησης. Η
σχέση όμως, διδασκαλίας, μαθητείας και μάθησης δε φαίνεται να είναι γραμμική, εφόσον
και άλλοι παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με τους μαθητές-όπως, το ενδιαφέρον, οι
γνώσεις, το νοητικό επίπεδο, οι στάσεις και οι εμπειρίες των μαθητών-, αλλά και με το
μαθησιακό πλαίσιο-όπως, οι φυσικές και κοινωνικές συνθήκες διεξαγωγής της
διδασκαλίας-, ενδέχεται να επηρεάζουν την ποιότητα της μαθητείας και να καθορίζουν το
αποτέλεσμα της μάθησης. Επομένως, για να είναι επιτυχής μια διδασκαλία, θα πρέπει ο
εκπαιδευτικός να προσαρμόζει τις δραστηριότητες του στα παραπάνω, έτσι ώστε η
διδασκαλία να μετατρέπεται σε μια διαδικασία εξασφάλισης ισορροπιών μεταξύ των
διδακτικών στόχων, των μεθόδων και υλικών, των εμπειριών των μαθητών και των
συνθηκών του διδακτικού πλαισίου (Ματσαγγούρας, 2000:155-158).
Ο τρόπος δε, με τον οποίο ο εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται τις παραπάνω πολύπλοκες
σχέσεις και επιχειρεί να εξασφαλίσει τις ισορροπίες, εξαρτάται από την επαγγελματική
του κατάρτιση, αλλά κυρίως από την προσωπική του θεωρία διδασκαλίας και μάθησης
(Ματσαγγούρας, 2000:155-158). Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα υποστηρίζεται ότι, η
Θεωρία Διδασκαλίας και Μάθησης των εκπαιδευτικών σχετίζεται κατά πολύ με τις
πρακτικές αυτών κατά τη διδασκαλία (Munby, 1982. Μunby, 1984. Nespor, 1987. Fang,
1996. Richardson, 1996), αλλά και πιο συγκεκριμένα, με τις πρακτικές αυτών αναφορικά
με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία (Higgins & Moseley, 2001. Kane, Sandetto &
Heath, 2002. Loveless, 2004. Ertmer, 2005. Schibeci, MacCallum, Cumming-Potvin,
Durrant, Kissane, Miller, 2008. Εrtner χ.χ.).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στη συνέχεια αναφερόμαστε στη Θεωρία
Διδασκαλίας και Μάθησης των εκπαιδευτικών, εκτενέστερα.
8.3. Εννοιολογική οριοθέτηση της ‘Θεωρίας της Διδασκαλίας’ και ‘Προσωπικής
Θεωρίας Διδασκαλίας και Μάθησης’
Η διδασκαλία ως έννοια και ως πράξη, αποτελεί αντικείμενο σπουδής πολλών κλάδων
των Επιστημών της Αγωγής-όπως είναι, η Διδακτική, η Παιδαγωγική Ψυχολογία, η
Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης και η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης-, καθένας από τους
οποίους εξετάζουν μια πλευρά της διδασκαλίας και όχι συνολικά το φαινόμενο της
διδασκαλίας. Η ‘Επιστημονική Θεωρία της Διδασκαλίας’ είναι ένας καινούριος
κλάδος-μεταξύ Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας και Διδακτικής-, ο οποίος εξετάζει στο
σύνολό του το φαινόμενο της διδασκαλίας. Όπου, κύρια διαφορά μεταξύ Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας και Θεωρίας της διδασκαλίας, είναι ότι η πρώτη περιγράφει τη διαδικασία
της μάθησης(Ψυχολογία της μάθησης) που ακολουθεί το παιδί κατά εξελικτικό
στάδιο(Αναπτυξιακή Ψυχολογία), ενώ η δεύτερη υποδεικνύει τρόπους διδασκαλίας που
συνεπάγονται οι διαπιστώσεις της Ψυχολογίας. Επίσης, ενώ η Διδακτική Μεθοδολογία-η
οποία έχει χαρακτήρα περιγραφικό και τεχνολογικό- προβληματίζεται μόνο με το
’μεθοδολογικό πρόβλημα’ και αναζητεί τρόπους και όρους οργάνωσης και διεξαγωγής
της διδασκαλίας, η Θεωρία της Διδασκαλίας-η οποία έχει χαρακτήρα θεωρητικό και
δεοντολογικό- προβαίνει σε αξιολογικές αναλύσεις των απώτερων επιπτώσεων που
αποφέρουν τα αποτελέσματα της διδασκαλίας και λειτουργεί ως βάση της Διδακτικής
Μεθοδολογίας. Τέλος, ο όρος ‘Θεωρία της Διδασκαλίας’ χρησιμοποιείται στη σχετική
βιβλιογραφία για να δηλώσει το νέο αυτό επιστημονικό κλάδο, αλλά και το γνωστικό
προϊόν του κλάδου αυτού. Περαιτέρω, με το σκεπτικό ότι η διδασκαλία δεν είναι μια
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φυσική αλλά μια πολιτιστική κατάσταση, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι δεν είναι
δυνατή η μονοσήμαντη περιγραφή και ερμηνεία της. Επομένως, θεωρείται δόκιμο να
αναφερόμαστε σε θεωρίες και όχι σε μια γενική θεωρία. Παράλληλα δε, με τη
διαπίστωση της δυσκολίας διατύπωσης μιας γενικού κύρους επιστημονικής θεωρίας της
διδασκαλίας, οι παιδαγωγοί-κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες- διαπιστώνουν ότι κάθε
εκπαιδευτικός, συνειδητά ή όχι, διαμορφώνει τη δική του ‘Προσωπική Θεωρία
Διδασκαλίας και Μάθησης’, η οποία, ενδεχομένως, βασίζεται στην εμπειρία του
εκπαιδευτικού, ως μαθητής και ως διδάσκων, ή στην κυρίαρχη διδακτική κουλτούρα και
είναι συνήθως σε λανθάνουσα και ασυστηματοποίητη μορφή. Όπου, το περιεχόμενο
αυτής της θεωρίας αποτελούν οι απόψεις και πεποιθήσεις, οι εικόνες και μεταφορές, οι
γνώσεις και δεξιότητες και οι αξίες, στάσεις και κρίσεις των εκπαιδευτικών, όσον φορά
εκπαιδευτικά θέματα-όπως είναι, οι σκοποί της εκπαίδευσης, ο ρόλος του εκπαιδευτικού,
ο ρόλος του μαθητή, ο ρόλος του διδακτικού αντικειμένου, ο ρόλος του διδακτικού
πλαισίου, η φύση της γνώσης, το περιεχόμενο και ο προσανατολισμός του αναλυτικού
προγράμματος, ο τρόπος μάθησης, οι διδακτικές μέθοδοι, η πειθαρχία κ.ά.-. Έτσι, η
προσωπική θεωρία του εκπαιδευτικού έχει μεγάλη σημασία για τη διδακτική πράξη,
εφόσον επηρεάζει, σε μεγάλο βαθμό, τις διδακτικές αποφάσεις και πρακτικές αυτού.
(Ματσαγγούρας, 2000:177-188. Κωστούλα-Μακράκη, Μακράκης, 2006:219-225).
Στη συνέχεια δε, αναφερόμαστε στις κυριότερες Θεωρίες Μάθησης, με τις οποίες
ενδέχεται να συνάδει και η Προσωπική Θεωρία Διδασκαλίας των εκπαιδευτικών.
8.3.1. Προσωπική Θεωρία και Θεωρίες Μάθησης-Γνωσιακά Ενδιαφέροντα
- Προσωπική Θεωρία και Θεωρίες Μάθησης: Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα είναι
χρήσιμο να μελετηθεί το πως σχετίζεται η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ με την
προσωπική θεωρία διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. Όπου, η προσωπική θεωρία των
εκπαιδευτικών ενδέχεται να επηρεάζεται ή να καθορίζεται-σε ένα βαθμό- από τις αρχές
μιας από τις κυριότερες θεωρίες μάθησης: (α) συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης,
(β) γνωστικές θεωρίες μάθησης(εποικοδομισμός) και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες
μάθησης(κοινωνικός εποικοδομισμός) και (γ) κοινωνικο-κριτική ή χειραφετική
παιδαγωγική (Ράπτης, Ράπτη, 2007:76-77). Στις αρχές δε αυτές των κυριότερων θεωριών
μάθησης, αναφερόμαστε αναλυτικότερα παρακάτω:
(α) Oι συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης56 εστιάζουν στη μελέτη των αλλαγών στην
παρατηρούμενη συμπεριφορά των μαθητών σε σχέση με την κατάλληλη οργάνωση του
περιβάλλοντος μάθησης. Οι θεωρίες αυτές, παραδοσιακά, έχουν επηρεάσει τις απόψεις
για τη διδασκαλία και μάθηση των εκπαιδευτικών φορέων, όπως και το σχεδιασμό
αναλυτικών προγραμμάτων, την επιλογή εκπαιδευτικού υλικού αλλά και την ανάπτυξη
εκπαιδευτικού λογισμικού. Οι κυριότερες δε αρχές αυτών των θεωριών μάθησης είναι: (i)
Η μάθηση συνίσταται στην τροποποίηση της εξωτερικά παρατηρούμενης συμπεριφοράς,
(ii) Υπάρχουν γενικοί νόμοι οι οποίοι καθορίζουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων, (iii)
Οι επιδιωκόμενες συμπεριφορές πρέπει να κατατμηθούν σε στοιχειώδεις μονάδες, (iv)
Δεν ενδιαφέρει η εσωτερική, νοητική λειτουργία των μαθητών, ενώ η προσοχή εστιάζεται
στην ανάλυση των χαρακτηριστικών εισόδου και εξόδου της συμπεριφοράς των
μαθητών, (v) H μάθηση συνιστά μια διαδικασία απομνημόνευσης εννοιών, γεγονότων και
καθολικών αληθειών και (vi) Η μάθηση συντελείται με τη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ
των ερεθισμάτων από το περιβάλλον ή τον εκπαιδευτικό(π.χ. επιβράβευση ή ποινή) και
των αντιδράσεων των μαθητών, ενώ οι συνδέσεις αυτές ενισχύονται με την επανάληψη
(Κόμης, 2004:76-77. Ράπτης, Ράπτη, 2007:78-83).
Oι κυριότερες εκδοχές των συμπεριφοριστικών θεωριών μάθησης και οι κύριοι εκπρόσωποι αυτών
είναι: Γραμμική Οργάνωση Πληροφορίας(Skinner), Μέθοδος πολλαπλών Επιλογών(Crowder), Διδακτικός
Σχεδιασμός(Gagne) (βλ. Κόμης, 2004:76-83).
56
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(β) Ενώ, στις γνωστικές θεωρίες μάθησης(cognitive theories), το ενδιαφέρον εστιάζεται
στη δομή και λειτουργία του γνωστικού συστήματος. Στο πλαίσιο των θεωριών αυτών,
υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις σχετικά με τη φύση της πρόσκτησης και οικοδόμησης των
γνώσεων και κατά συνέπεια υπάρχουν διάφορες ψυχολογικές θεωρίες57, σχετικά με το
πώς ο κόσμος οικοδομείται από τα υποκείμενα που βρίσκονται σε διαδικασία μάθησης
(Κόμης, 2004:83-93). Όπου, οι ιδέες των κύριων εκπροσώπων των γνωστικών θεωριών
-όπως o Piaget-, στήριξαν τις αποκαλούμενες μαθητοκεντρικές θεωρίες των νεότερων
εποχών, οι οποίες, σε γενικά πλαίσια, αναφέρονται στον όρο ’εποικοδομισμός’ (Ράπτης,
Ράπτη, 2007:88). Οι αρχές δε του εποικοδομισμού ή της κατασκευαστικής
μετασχηματιστικής μάθησης(constructivism ή constructionism), περιγράφονται παρακάτω:
(i) Η γνώση θεωρείται ως ένα κατασκεύασμα νοητικό και κοινωνικό. Δηλαδή, η γνώση δε
μεταβιβάζεται, αλλά οικοδομείται από τα ίδια τα υποκείμενα με βάση την προσωπική και
κοινωνικοπολιτιστική εμπειρία τους, (ii) H νόηση είναι μια λειτουργία κατασκευής
νοημάτων βασισμένη πάνω στην όλη εμπειρία του ατόμου, (iii) H μάθηση συνίσταται
στην τροποποίηση των γνώσεων-συνεπώς, εξαρτάται και από τις προϋπάρχουσες
γνώσεις- και αποτελεί μια ενεργή ατομική διαδικασία οικοδόμησης νοήματος μέσω
εμπειριών και αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό περιβάλλον, (iv) Ο ρόλος του δασκάλου
και των μαθητών καθώς και το ψυχοκοινωνικό κλίμα της τάξης αλλάζει προς
κατευθύνσεις που υποστηρίζονται από τα σύγχρονα παιδαγωγικά και κοινωνικά
αιτήματα-όπως, δημοκρατικότητα, δραστηριοποίηση και αυτονομία, πλουραλισμός,
εποικοδομητικές μορφές κοινωνικών σχέσεων και διαπροσωπικής και διαπολιτισμικής
επικοινωνίας, οικολογικές προσεγγίσεις προβλημάτων κ.ά.- και (v) Το αυτοσυναίσθημα
των μαθητών είναι κεντρικής σημασίας για την ανάπτυξη της διδακτικής σχέσης, της
επίδοσης και των στάσεων των μαθητών απέναντι στη σχολική γνώση και μάθηση.
Δηλαδή, ο μαθητής προσεγγίζεται ως ένα όλον, που αναζητεί νοήματα, έχει κίνητρα,
συναισθήματα και στόχους, και με προσωπική αξία μοναδική, πέραν των κριτηρίων του
σωστού και λάθους που έχει θεσπίσει το σχολείο. Όπου, το λάθος εδώ, εκλαμβάνεται,
απλά, ως ένα γνωστικό σχήμα του μαθητή (Κόμης, 2004:83. Ράπτης, Ράπτη, 2007:88-93).
Επιπλέον, παράλληλα με τις Γνωστικές Θεωρίες Μάθησης αναπτύχθηκαν και οι
Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες58 Μάθησης(Κοινωνικός Εποικοδομισμός), οι οποίες
αναδεικνύουν επιστημονικά τον κοινωνικό χαρακτήρα της μάθησης. Οι κυριότερες δε
αρχές των θεωριών αυτών, είναι: (i) H γνώση γενικότερα και η επιστημονική γνώση
ειδικότερα, οικοδομείται σε κοινωνικό επίπεδο και είναι αλληλένδετη με την εμπειρία και
τη δράση. Δηλαδή, η οικοδόμηση των γνώσεων λαμβάνει χώρα σε συνεργατικά
περιβάλλοντα και οικοδομείται διαμέσου συζητήσεων ανάμεσα σε άτομα ή ομάδες και με
την από κοινού υλοποίηση59 δραστηριοτήτων, (ii) Οι μαθητές μαθαίνουν έννοιες ή
οικοδομούν νοήματα γύρω από ιδέες, μέσω των αλληλεπιδράσεων και σχετικών
Oι κυριότερες εκδοχές των γνωστικών θεωριών μάθησης και οι κύριοι εκπρόσωποι αυτών είναι:
Δομικός Εποικοδομισμός(Piaget), Εποικοδομισμός του Papert(Constructionism), Ανακαλυπτική
μάθηση(Bruner), Επεξεργασία της Πληροφορίας(Γνωστικοί ψυχολόγοι), Συνδεσιασμός(Varela και
Maturana) (Κόμης, 2004:83-93).
58
Oι εκδοχές των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών μάθησης και οι κύριοι εκπρόσωποι αυτών είναι:
Κοινωνικός Εποικοδομισμός ή Κοινωνικοπολιτισμική Θεωρία του Vygotsky, Κατανεμημένη
Γνώση(Distributed Cognition), Θεωρία της Δραστηριότητας(επίγονοι της θεωρίας του Vygotsky) (Κόμης,
2004: 94-107).
59
Βασική αρχή της κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας μάθησης του Vygotsky, είναι η «ζώνη της εγγύτερης
ανάπτυξης» ή «ζώνη της επόμενης εξέλιξης», δηλαδή οι γνωστικές περιοχές και λειτουργίες που ο μαθητής
είναι σε θέση-ως δυνατότητα- να αναπτύξει, αλλά που δεν μπορεί να το κάνει αυτοδύναμα ή χωρίς τη
διαμεσολαβητική και υποστηρικτική διευκόλυνση άλλων, συνήθως εμπειρότερων, ατόμων-π.χ. του
δασκάλου- (Κόμης, 2004:96, Ράπτης, Ράπτη, 2007:91).
57
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ερμηνειών του κόσμου τους και (iii) H υποστηρικτική-όχι όμως κατευθυντικήδιαμεσολάβηση του δασκάλου στη διαδικασία γνωστικής ανάπτυξης του μαθητή είναι
απαραίτητη και μεγάλης σημασίας (Κόμης, 2004:94-103. Ράπτης, Ράπτη, 2007:91-92).
(γ) Η κοινωνικο-κριτική προσέγγιση της μάθησης είναι σε συμφωνία με τον κοινωνικό
εποικοδομισμό, που υποστηρίζει ότι η κοινωνική θεωρία πρέπει να είναι πραξιακά
προσανατολισμένη και ικανή να κινητοποιεί επιστήμονες και εκπαιδευτικούς προς
περισσότερο δημοκρατικές και κριτικές κατευθύνσεις στην εργασία τους, έτσι ώστε αυτοί
να παίζουν ενεργό ρόλο στην επιδίωξη της κοινωνικής αλλαγής-ενώ, απορρίπτει τις
θετικιστικές αντιλήψεις περί της ορθολογικότητας και αντικειμενικότητας της
επιστημονικής γνώσης, οι οποίες και υπόκεινται στο συμπεριφορισμό-. Επομένως, η
κριτική προσέγγιση της μάθησης δεν περιορίζεται στην κατανόηση, απλά, των
γεγονότων, αλλά δεσμεύεται και για την αλλαγή τους σε νέα σχήματα. Άμεσος δε, στόχος
της κριτικής παιδαγωγικής είναι η αφύπνιση και ανάπτυξη κριτικής συνείδησης σε
διδάσκοντες και μαθητές, με απώτερο σκοπό την ατομική αυτονομία, την κοινωνική
χειραφέτηση και τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Και, οι κυριότερες αρχές της κοινωνικοκριτικής ή χειραφετικής παιδαγωγικής, είναι: (i) Οι μαθητές ασκούνται σε θέματα
κοινωνικής κριτικής, αναζητώντας απάντηση σε ερωτήματα κοινωνικού προβληματισμού
και (ii) Ο εκπαιδευτικός δε λειτουργεί ως ένα απλό εκτελεστικό όργανο της πολιτείας,
αλλά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες αυτομόρφωσης, αυτοβελτίωσης και καινοτόμου δράσης
στη βάση της επιστημονικής κριτικής κατεύθυνσης-σημειώνεται δε εδώ, ότι τα τελευταία
χρόνια, η ’έρευνα δράσης’ έχει γίνει για τους εποικοδομιστές και για τους κριτικούς
παιδαγωγούς ένα δημοφιλές ερευνητικό σχήμα για τη σύζευξη επιστημονικής θεωρίας
και πράξης- (Ράπτης, Ράπτη, 2007:131-132).
Στη συνέχεια δε αναφερόμαστε, στην προσωπική θεωρία των εκπαιδευτικών σε
συνάρτηση με τα γνωσιακά ενδιαφέροντα-τα οποία σχετίζονται και με τις κυριότερες
θεωρίες μάθησης-.
- Προσωπική Θεωρία και Γνωσιακά ενδιαφέροντα: Η ’γνώση’ που παράγουν οι
άνθρωποι έχει άμεση σχέση με το ενδιαφέρον που τους παρακινεί και ως εκ τούτου,
υπάρχουν διάφορα φιλοσοφικά ρεύματα σκέψης τα οποία ασχολούνται με το τι είναι
’γνώση’, ‘αλήθεια’, ‘πραγματικότητα’, ‘μάθηση’ κ.ά. Έτσι, κάθε μια από τις θεωρητικές
παιδαγωγικές προσεγγίσεις της γνώσης και της μάθησης, ανήκει ιδεολογικά σε ένα από
τα φιλοσοφικά ρεύματα σκέψης ή αντιστοιχεί σε ένα γνωσιακό ενδιαφέρον, τα κυριότερα
των οποίων είναι: (α) το τεχνικό γνωσιακό ενδιαφέρον ή η θετικιστική-αντικειμενιστική
σχολή σκέψης, στην οποία κατατάσσεται ο συμπεριφορισμός, (β) το ερμηνευτικόπρακτικό ενδιαφέρον ή η ερμηνευτική σχολή σκέψης, στην οποία αντιστοιχούν οι
διάφορες τάσεις του εποικοδομισμού και (γ) το κριτικό-χειραφετικό ενδιαφέρον ή η
κριτική σχολή σκέψης, στην οποία αντιστοιχεί η κριτική-χειραφετική παιδαγωγική
(Κωστούλα-Μακράκη, Μακράκης, 2006:82. Ράπτης, Ράπτη, 2007:77). Όπου, οι
κυριότερες αρχές οι οποίες καθορίζουν τα τρία γνωσιακά ενδιαφέροντα, σε γενικές
γραμμές, παραλληλίζονται με τις αρχές που καθορίζουν τις κυριότερες θεωρίες μάθησης,
τις οποίες και αναπτύξαμε παραπάνω (Κωστούλα-Μακράκη, Μακράκης, 2006:84-92).
8.3.1.1. Οι Θεωρίες Μάθησης-Προσωπική Θεωρία των εκπαιδευτικών, όσον αφορά
τη συμβολή τους στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω (βλ. παρ. 8.3.1.), η συμβολή των διαφόρων θεωριών
μάθησης-οι αρχές των οποίων, σε μεγάλο βαθμό, επηρεάζουν την προσωπική θεωρία των
εκπαιδευτικών-, στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, αναλύεται, σε γενικές γραμμές,
παρακάτω:
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- Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση η οποία ακολουθεί συμπεριφοριστικά
πρότυπα δέχεται, ως επί το πλείστον, αρνητική κριτική. Για παράδειγμα, τα
συμπεριφοριστικά εκπαιδευτικά προγράμματα του τύπου της απλής εξάσκησης(drill and
practice) έχουν δεχθεί κριτική από τους εποικοδομιστές και την Κριτική Παιδαγωγική,
θεωρώντας ότι τα προγράμματα αυτά ενισχύουν το ‘συντηρητικό σχολείο’ με την
ενασχόληση των μαθητών με ‘χαμηλού επιπέδου’ γνωστικές λειτουργίες και
αναπαραγωγικές διαδικασίες. Έτσι σήμερα, ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που
χαρακτηρίζεται ως ‘συμπεριφοριστικό’, θεωρείται πως δεν είναι ένα καλό λογισμικό
(Ράπτης, Ράπτη, 2007:85, 133-135).
- Ενώ, η συμβολή του εποικοδομισμού και κοινωνικού εποικοδομισμού στην εκπαίδευση,
αναγνωρίζεται και θεωρείται ότι συνίσταται στο ότι αμφισβητήθηκε η ορθότητα της
γνώσης οποιασδήποτε αυθεντίας-στοιχείο του συμπεριφορισμού-, στράφηκε η προσοχή
στη σημασία της κατανόησης και εμπλοκής της προηγούμενης εμπειρίας των μαθητών
στη διαδικασία της μάθησης-πάνω στην οποία ο μαθητής θα πρέπει να έχει περισσότερο
έλεγχο και ενεργό ρόλο-, εισάχθηκαν περισσότερο μαθητοκεντρικά και ανοιχτά μοντέλα
διδασκαλίας-σε σχέση με τα δασκαλοκεντρικά μοντέλα του συμπεριφορισμού- και
αναδείχθηκε η σημασία του ψυχοκοινωνικού πλαισίου της μάθησης, της
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και γενικά η αξία της κοινωνικής διευκόλυνσης, μέσω
γόνιμων κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ μαθητού, εκπαιδευτικού, συμμαθητών και
άλλων έμπειρων ενηλίκων. Όμοια δε, η συμβολή της κριτικής-χειραφετικής
Παιδαγωγικής στην εκπαίδευση, θεωρείται ότι συνίσταται στην ανάδειξη του κοινωνικού
ρόλου του σχολείου και των εκπαιδευτικών, καθώς και στην ανάδειξη της σημασίας της
κοινωνικής και πολιτικής διάστασης της ανάπτυξης της προσωπικότητας του μαθητή.
Περαιτέρω, τα τελευταία χρόνια ο εποικοδομισμός έχει αποκτήσει μεγάλη αναγνώριση,
σε σχέση με τη μάθηση η οποία υποβοηθείται από τις ΤΠΕ. Όπου, οι ΤΠΕ-ευέλικτες και
πολυδύναμες- παρέχουν αρκετές δυνατότητες για την εξασφάλιση εποικοδομιστικών
μαθησιακών περιβαλλόντων στις σχολικές τάξεις. Αναλυτικότερα, ένα εποικοδομιστικό
-ανοιχτό σε ένα βαθμό-, ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον, παρέχει στους μαθητές
εργαλεία σκέψης και τους επιτρέπει να τα χειρίζονται αυτόνομα και δυναμικά, να δρουν
πάνω σε αυτά και-καθώς το περιβάλλον αυτό ανταποκρίνεται κατάλληλα στις
πειραματικές τους προσπάθειες-, να αυτοελέγχονται και να αυτοδιορθώνονται. Εφόσον
δε, έχουν υιοθετηθεί ομαδοσυνεργατικές μορφές εργασίας γύρω από τον υπολογιστή, το
περιβάλλον αυτό δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα, να εκφράζουν και να
διαπραγματεύονται τις ιδέες τους με τους άλλους, να αναπτύσσουν εναλλακτικές
στρατηγικές προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων και να ανακαλύπτουν τη νέα γνώση
χτίζοντας της πάνω στα δικά τους νοητικά σχήματα, με την απαραίτητη διευκόλυνση του
δασκάλου και των συμμαθητών τους-η οποία παρέχεται στον κατάλληλο χρόνο για να
την αξιοποιήσουν- (Ράπτης, Ράπτη, 2007:76, 92-132). Έτσι, ένα ‘εποικοδομιστικό’
εκπαιδευτικό λογισμικό60, θεωρείται-σε ένα βαθμό- παιδαγωγικά αξιόλογο, εφόσον το
λογισμικό αυτό ενθαρρύνει την έκφραση και προσωπική εμπλοκή των μαθητών στη
μαθησιακή διαδικασία, λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι το κοινωνικό πλαίσιο και η
κοινωνική αλληλεπίδραση ευνοούν τις γνωστικές κατασκευές και στοχεύει στο να
παρέχει αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες, ενταγμένες σε διαδικασίες επίλυσης
προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο-έτσι ώστε να γεφυρώνεται και το χάσμα
μεταξύ του σχολείου και των εκτός σχολείου δραστηριοτήτων- (Κόμης, 2004:87. Ράπτης,
Ράπτη, 2007:85).
Εποικοδομιστικό’ εκπαιδευτικό λογισμικό ή τα λεγόμενα ‘ανοιχτά’ πακέτα λογισμικού, τα οποία
διαθέτουν ‘έξυπνα εργαλεία’ που αφήνουν στο χρήστη μεγάλο βαθμό αυτονομίας στη διαδικασία της
μάθησης και βασίζονται στη δημιουργική παρέμβαση του εκπαιδευτικού.
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Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω (βλ. παρ. 8.3.), θεωρούμε ότι η
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία, θα είναι χρήσιμο να μελετηθεί σε σχέση
με τις τρεις κύριες θεωρίες μάθησης-(α) τις συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης, (β) τις
γνωστικές(εποικοδομισμός) και κοινωνικοπολιτισμικές(κοινωνικός εποικοδομισμός)
θεωρίες μάθησης, (γ) την κοινωνικοκριτική ή χειραφετική παιδαγωγική- και συγχρόνως,
σε σχέση με τα τρία γνωσιακά ενδιαφέροντα-(α) το τεχνικό ενδιαφέρον, (β) το
ερμηνευτικό ή πρακτικό ενδιαφέρον, (γ) το κριτικό ή χειραφετικό ενδιαφέρον- (Κόμης,
2004:72-75. Κωστούλα-Μακράκη, Μακράκης, 2006:82. Ράπτης, Ράπτη, 2007:77).
Θεωρούμε δηλαδή ότι, η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία θα είναι
χρήσιμο να μελετηθεί σε σχέση με την προσωπική θεωρία διδασκαλίας και μάθησης των
εκπαιδευτικών. Όπου, σημειώνοντας ότι, οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζοντας το δίλλημα
ανθρωπισμός ή συμπεριφορισμός στην εκπαίδευση, ενδέχεται να διαλέγονται συνθετικά,
η προσωπική θεωρία των εκπαιδευτικών δύναται να τοποθετηθεί στο συνεχές δύο
ακραίων πόλων προσέγγισης ή θεωριών διδασκαλίας και μάθησης: (α) του
συμπεριφορισμού και (β) του ανθρωπισμού στην εκπαίδευση(με τον όρο ‘ανθρωπισμός’
να χρησιμοποιείται σαν ομπρέλα κάτω από την οποία βρίσκονται αρχές του
εποικοδομισμού, του κοινωνικού εποικοδομισμού και της κοινωνικο-κριτικής ή
χειραφετικής
παιδαγωγικής)
(Κωστούλα-Μακράκη,
Μακράκης,
2006:227).
(Ματσαγγούρας, 2000:273).
Παρακάτω δε, αναφερόμαστε εκτενέστερα στην Προσωπική Θεωρία των εκπαιδευτικών,
σε σχέση με τις διλληματικές αντιπαραθέσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, όσον
αφορά τη θεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων και τις διδακτικές πρακτικές τους,
γενικότερα, αλλά και όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
8.4. Προσωπική Θεωρία Διδασκαλίας και Διλληματικές Αντιπαραθέσεις των
εκπαιδευτικών, στη θεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων
Τα τελευταία χρόνια, η ανάγκη μετάβασης από την παραδοσιακή Διδακτική
Μεθοδολογία στη Θεωρία της Διδασκαλίας τονίζεται άμεσα ή έμμεσα στη διδακτική
βιβλιογραφία. Όπου, η προσωπική θεωρία εμπεριέχει στοιχεία θεωρίας, επειδή παρέχει τη
γνωσιολογική βάση στη διδακτική συμπεριφορά(τι, πως, γιατί) και επειδή μπορεί να
λειτουργήσει ως πλαίσιο για την ανάλυση της προσωπικής διδακτικής πράξης και του
εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα. Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτικός-και χωρίς
συστηματική ανάλυση της προσωπικής του θεωρίας- έχει αποκτήσει μια ‘θεωρία
πράξης’, μέσα από την προσωπική του εμπειρία και την υιοθέτηση στοιχείων της
κυρίαρχης διδακτικής κουλτούρας, η οποία, σε κάποιο βαθμό, παρέχει κριτήρια και
κατευθύνσεις δράσης. Παράλληλα δε με την πρακτική προσωπική γνώση, ο
εκπαιδευτικός, μέσα από τη μαθητική και διδακτική του εμπειρία, αναπτύσσει, σε
λανθάνουσα συνήθως μορφή, απόψεις και πεποιθήσεις για τη μάθηση και διδασκαλία στο
σχολείο, που στο σύνολό τους απαρτίζουν την προσωπική του θεωρία. Όπου, η θεωρία
του αυτή, εμπεριέχει επιστημολογικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και αξιολογικές
παραδοχές για τη φύση, το ρόλο και τη διαδικασία των στοιχείων και παραγόντων της
διδασκαλίας, οι οποίες εξηγούν τους λόγους για τους οποίους ο εκπαιδευτικός θεωρεί ότι
η διδασκαλία πρέπει να πάρει ετούτη ή εκείνη τη μορφή61. Με τις θεωρητικές αυτές
παραδοχές να αποτελούν και τη θεωρητική υποδομή που έχει ανάγκη κάθε πρακτική
δραστηριότητα και έτσι-παρά τις αντιφάσεις και αναντιστοιχίες- να βρίσκονται σε σχέση
και με την πρακτική προσωπική γνώση ή τη ‘θεωρία πράξης’ των εκπαιδευτικών.
Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με την εκπαιδευτική τους ιστορία, την κοσμοθεωρία και το
συγκεκριμένο σχολικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν, διαφοροποιούνται σε κάποιο βαθμό και ανάλογα ο
καθένας τους αντιλαμβάνεται τη διδασκαλία, ως διαδικασία πληροφόρησης και οργάνωσης της μάθησης ή
ως διαδικασία κινητοποίησης του ενδιαφέροντος του μαθητή και διερευνητικής μάθησης κ.ά.

61

53
Αθηνά Μ. Μαρτιμιανάκη Α.Μ. 242

Μ.Π.Σ. Ρέθυμνο 2009-2010, Εαρινό Εξάμηνο

Περαιτέρω, η αναγνώριση της σημασίας της προσωπικής του θεωρίας-και η απαλλαγή
από το σύνδρομο του επιστημονισμού-, αποτελεί ένα πρώτο βήμα, ενώ το να δοθεί στην
προσωπική θεωρία η διάσταση της στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης αποτελεί ένα δεύτερο
βήμα, προς την κατεύθυνση του να είναι ο εκπαιδευτικός σε θέση να αυτοβελτιώνεται
μέσα από τις εμπειρίες του. Όπου, το στοιχείο της στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης,
μετατρέπει τη λανθάνουσα και σε ακατέργαστη μορφή προσωπικής θεωρίας σε συνειδητή
και συστηματοποιημένη και παρέχει στον εκπαιδευτικό δυνατότητες αυτοσυνειδησίας και
συγκρότησης της παιδαγωγικής του ταυτότητας-με την αναβάθμιση της επαγγελματικής
του γνώσης από το επίπεδο της πρακτικής γνώσης στο επίπεδο της επιστημονικής
γνώσης- (Ματσαγγούρας, 2000:187-211). Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι,
στην παρούσα έρευνα, ζητώντας από τους εκπαιδευτικούς να απαντήσουν σε ερωτήσεις
σχετικές με τομείς μελέτης που απασχολούν τη θεωρία διδασκαλίας, στόχος μας ήταν η
ανάδειξη-σε γενικές γραμμές- της προσωπικής θεωρίας αυτών, παράλληλα όμως
στοχεύαμε και στο να παρωθηθούν οι εκπαιδευτικοί σε κριτικό αναστοχασμό των
πρακτικών και απόψεων τους, με ενδεχόμενη συνειδητοποίηση-σε ένα βαθμό- της
λανθάνουσας προσωπικής τους θεωρίας.
Στη συνέχεια δε, αναφερόμαστε στους τομείς μελέτης εκπαιδευτικών θεμάτων που θα
πρέπει να απασχολούν την προσωπική θεωρία των εκπαιδευτικών και να αποτελούν
αντικείμενο ανάλυσης. Όπου, οι κυρίαρχες εναλλακτικές θεωρήσεις, γενικά, της
διδασκαλίας και ειδικότερα μιας διδασκαλίας όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ ή τα κυριότερα
σχετικά διλλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί σε διδακτικές τους επιλογές
-αναφορικά με εκπαιδευτικά θέματα όπως, το αναλυτικό πρόγραμμα, η μάθηση, ο
μαθητής, ο εκπαιδευτικός και η αποστολή και οργάνωση του σχολείου-, μπορούν να
οργανωθούν στις εξής κατηγορίες: (1) η επιστημολογία του αναλυτικού προγράμματος,
(2) το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος, (3) ο κοινωνικός ρόλος του
αναλυτικού προγράμματος, (4) η διαδικασία της μάθησης, (5) η αντίληψη για τη φύση
και το ρόλο του μαθητή, (6) ο ρόλος και οι ευθύνες του εκπαιδευτικού και (7) η
οργάνωση και η άσκηση εξουσίας (Ματσαγγούρας, 2000:268-269). Και στον παρακάτω
Πίνακα 2. παρατίθενται, ανά κατηγορία, οι κυριότερες διλληματικές αντιπαραθέσεις των
παραπάνω εκπαιδευτικών θεμάτων (Ματσαγγούρας, 2000:278-338).
Πίνακας 2. Διλλήματα θεωρητικών παραδοχών στην εκπαίδευση
Κατηγορίες
Διλλήματα
(1) Επιστημολογία του
Η γνώση ως δεδομένο ή
αναλυτικού προγράμματος Η γνώση ως ζητούμενο
(2) Το περιεχόμενο του
Η σχολική γνώση ως περιεχόμενο ή
αναλυτικού προγράμματος Η σχολική γνώση ως εσωτερική διαδικασία
Η σχολική γνώση ως επιστημονική γνώση ή
Η σχολική γνώση ως βιωματική γνώση
(3) Ο κοινωνικός ρόλος του
Αναλυτικού Προγράμματος

(Α) Ατομοκεντρικές
επιδιώξεις του
Αναλυτικού
Προγράμματος

Η εκπαίδευση ως ’εξωτερική παροχή’ προς το
άτομο(όσον αφορά (i) την Ακαδημαϊκή κατεύθυνση
και (ii) την Τεχνολογική κατεύθυνση) ή
Η εκπαίδευση ως διαδικασία εσωτερικής ανάπτυξης
του ατόμου(όσον αφορά (i) την Ψυχογνωστική
κατεύθυνση και (ii) την Ανθρωπιστική κατεύθυνση)
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(Β) Κοινωνικοκεντρικές
επιδιώξεις του
Αναλυτικού
Προγράμματος
(4) Η διαδικασία της
μάθησης

(5) Η αντίληψη για τη φύση
και το ρόλο του μαθητή

(6) Ο ρόλος και οι ευθύνες
του εκπαιδευτικού

(7) Η οργάνωση και η
άσκηση της εξουσίας

Μ.Π.Σ. Ρέθυμνο 2009-2010, Εαρινό Εξάμηνο
Η εκπαίδευση ως θεσμός Κοινωνικοπολιτιστικής
μεταβίβασης ή Η εκπαίδευση ως Θεσμός
Κοινωνικού Μετασχηματισμού(με (i) Προγράμματα
Εκδημοκρατισμού και Εκσυγχρονισμού και
(ii) με Προγράμματα Κοινωνικής Δράσης)
(i) Η μάθηση ως αθροιστική σύνθεση ή
Η μάθηση ως ολική σύλληψη
(ii) Πως αντιμετωπίζεται το μαθησιακό λάθος στο
συμπεριφορισμό ή στον εποικοδομισμό
(iii) Η μάθηση ως αποτέλεσμα εξωτερικής ή
Η μάθηση ως αποτέλεσμα εσωτερικής κινητοποίησης
(iv) Η μάθηση ως παθητική προσαρμογή ή
Η μάθηση ως διαδικασία αλληλεπίδρασης
(v) Η μάθηση ως ατομική ή ως συλλογική διαδικασία
(i) Ο μαθητής ως μικρογραφία ενηλίκου ή
Ο μαθητής ως διάφορος από τον ενήλικο
(ii) Ο μαθητής ως παθητικός αποδέκτης ή
Ο μαθητής ως αυτόνομο άτομο
(iii) Ο μαθητής ως μοναδικότητα ή
Ο μαθητής ως μέλος ομοιογενούς ομάδας
(iv) Η παιδική ηλικία ως προστάδιο ή
Η παιδική ηλικία ως αυτόνομο στάδιο εξέλιξης
(v) Ο μαθητής ως αποδέκτης υπηρεσιών ή
Ο μαθητής ως πρόσωπο
(i) Ο εκπαιδευτικός ως υπάλληλος ή
Ο εκπαιδευτικός ως κοινωνικός πρωτεργάτης
(ii) Ο εκπαιδευτικός ως ειδικός επιστήμονας ή
Ο εκπαιδευτικός ως ψυχοπαιδαγωγός
(iii) Ο εκπαιδευτικός-ψυχοπαιδαγωγός ως
τεχνοκράτης ή ως διαλογιζόμενος επιστήμονας
(iv) Ο εκπαιδευτικός ως μεταπράτης ή
ως διαμορφωτής του Αναλυτικού Προγράμματος
(v) Ο εκπαιδευτικός ως υπάλληλος ή
Ο εκπαιδευτικός ως αυτόνομος επιστήμονας
(vi) Ο εκπαιδευτικός ως κανονιστική αυθεντία ή
Ο εκπαιδευτικός ως διαλεκτικός εταίρος
(i) Ο εκπαιδευτικός ή οι μαθητές ελέγχουν τη
διδασκαλία;
(ii) Ο εκπαιδευτικός ή οι μαθητές ελέγχουν το χρόνο;
(iii) Ο εκπαιδευτικός ή οι μαθητές ελέγχουν τους
κανόνες;
(iv) Εξωτερικό ή εσωτερικό σύστημα στήριξης της
συμπεριφοράς;
(v) Γενική και απρόσωπη ή εξατομικευμένη
αντιμετώπιση της παρεκτροπής;
(vi) Ισότιμη ή διαφοροποιημένη παροχή ευκαιριών
μάθησης;
(vii) Ανταγωνιστικό ή συνεργατικό σύστημα
οργάνωσης;
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Σημειώνεται εδώ ότι, οι παραπάνω κατηγορίες διλλημάτων που αφορούν τη θεώρηση
εκπαιδευτικών θεμάτων, ελήφθησαν υπόψη-καθεμιά σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμόκατά τη σύνταξη του ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών της παρούσας έρευνας(και
συγκεκριμένα, κατά τη σύνταξη των ερωτήσεων B1, Β7, C1 και C2), με στόχο την
ανίχνευση της Προσωπικής Θεωρίας που ασπάζονται και υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί.
Αναλυτικότερη δε συζήτηση, για τις παραπάνω κατηγορίες διλλημάτων σχετικά με τις
θεωρητικές παραδοχές των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη διδασκαλία-μάθηση, γίνεται
στο Παράρτημα E.
8.4.1. Προσωπική Θεωρία Διδασκαλίας και Διλληματικές Αντιπαραθέσεις των
εκπαιδευτικών, όσον αφορά τις διδακτικές πρακτικές
Πέρα όμως από τις παραπάνω διλληματικές θεωρητικές παραδοχές των εκπαιδευτικών
και οι πρακτικές αυτών-δηλαδή, οι οργανωτικές, διδακτικές και μαθησιακές
δραστηριότητες εκπαιδευτικού και μαθητών-, κινούνται
μέσα στα πλαίσια του
διλημματικού δίπολου, Συμπεριφορισμός ή Ανθρωπισμός στην εκπαίδευση.
Αναλυτικότερα, η διδασκαλία ως κοινωνικά προσδιορισμένη λειτουργία, μπορεί να
διεξαχθεί μέσα σε ένα ευρύ πλαίσιο εναλλακτικών δραστηριοτήτων ποικιλότροπα
οργανωμένων. Επιπλέον, η διδασκαλία είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, εξασφάλισης
ισορροπιών μεταξύ διδακτικών στόχων και υλικών, εμπειριών των μαθητών και
συνθηκών του διδακτικού πλαισίου. Όπου, το πώς αντιλαμβάνεται ο εκπαιδευτικός τις
πολύπλοκες αυτές σχέσεις και πως επιχειρεί να εξασφαλίσει τις ισορροπίες κατά τη
διαδικασία της διδασκαλίας-επιλέγοντας μέσα από ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών
διδακτικών δυνατοτήτων-, εξαρτάται από την επαγγελματική του κατάρτιση, αλλά και
από την προσωπική του θεωρία διδασκαλίας και μάθησης. Περαιτέρω δε, οι
σπουδαιότερες εναλλακτικές επιλογές, όσον αφορά τις εκπαιδευτικές πρακτικές, γενικά,
κατά τη διδασκαλία και ειδικότερα κατά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ,
οργανώνονται στους εξής τομείς. (1) Λεκτική επικοινωνία, (2) Διδακτικές και
μαθησιακές δραστηριότητες, (3) Κοινωνική οργάνωση της τάξης, (4) Παραπρόγραμμα,
(5) Ψυχολογικό κλίμα της τάξης (Ματσαγγούρας, 2000: 223-266). Και στον παρακάτω
Πίνακα 3. παρουσιάζονται οι κατηγορίες και υποκατηγορίες, οι οποίες είναι σχετικές με
τα διλλήματα που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός στα πλαίσια των εκπαιδευτικών
πρακτικών του (Ματσαγγούρας, 2000: 229-265).
Πίνακας 3. Διλλήματα εκπαιδευτικών πρακτικών
Κατηγορίες – Υποκατηγορίες
(1) Λεκτική επικοινωνία
(α) Μονόλογος, (β) Ερωτοαποκρίσεις, (γ) Τύπος και Περιεχόμενο επικοινωνίας
(2) Διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες
(α) Οργάνωση του χώρου της τάξης και του υλικού
(β) Οργάνωση του διδακτικού πλαισίου
(γ) Παρουσίαση του μαθήματος - Επαφή μαθητών με δεδομένα μαθήματος
(δ) Επεξεργασία δεδομένων του μαθήματος
(ε) Καθοδηγούμενη και Ακαθοδήγητη εξάσκηση
(στ) Η συμμετοχή των μαθητών
(ζ) Αξιολόγηση της διδασκαλίας
(3) Κοινωνική οργάνωση της τάξης
(α) Έλεγχος και Άσκηση εξουσίας, (β) Σχολική πειθαρχία
(4) Παραπρόγραμμα
(5) Ψυχολογικό κλίμα της τάξης
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Σημειώνεται εδώ ότι, οι παραπάνω κατηγορίες-υποκατηγορίες διλλημάτων που αφορούν
τις εκπαιδευτικές πρακτικές, ελήφθησαν υπόψη-καθεμιά σε μικρότερο ή μεγαλύτερο
βαθμό-, κατά τη σύνταξη του ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών της παρούσας
έρευνας(και συγκεκριμένα, κατά τη σύνταξη των ερωτήσεων B1, Β7, C1 και C2), με
στόχο την ανίχνευση της Προσωπικής Θεωρίας που ασπάζονται και υιοθετούν οι
εκπαιδευτικοί. Αναλυτικότερη δε συζήτηση, για τις παραπάνω κατηγορίες-υποκατηγορίες
διλλημάτων σχετικά με τις εκπαιδευτικές πρακτικές, γίνεται στο Παράρτημα E.
Συμπερασματικά, στην παρούσα έρευνα, το θέμα της διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ
διερευνάται σε σχέση με τις απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών που είναι σε
συνάρτηση και με την προσωπική θεωρία αυτών-με βάση τους παραπάνω βασικούς
τομείς προβληματισμού αυτής-. Επιπλέον, η ως τώρα έρευνα έχει πολλά να μας δείξει,
όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε σχέση με την προσωπική θεωρία
διδασκαλίας, τις απόψεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών. Παρακάτω δε,
αναφερόμαστε εκτενέστερα στη σχετική αυτή έρευνα.
Κεφάλαιο 9. Η έρευνα για το πρόβλημα που μελετάμε
9.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο εξωτερικό και στην
Ελλάδα, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, σε σχέση με την προσωπική
θεωρία διδασκαλίας, τις απόψεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών.
9.2. Έρευνες σε διεθνές επίπεδο, σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
Α. Έχουν γίνει αρκετές έρευνες, διεθνώς, σχετικά με την προσωπική θεωρία, τις απόψεις
και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλίαόπου, μελετήθηκαν μεταβλητές και σχέσεις παρόμοιες με τις μεταβλητές και σχέσεις που
μελετώνται σε ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας-. Αναλυτικότερα-και σε
σχέση με ερευνητικά μας ερωτήματα-, παραθέτουμε παρακάτω, ενδεικτικά, στοιχεία
σχετικών ερευνών:
(α) Σχετικά με την προσωπική θεωρία που ασπάζονται και υιοθετούν οι
εκπαιδευτικοί, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σχολείο
(ερευνητικά ερωτήματα 1, 2 και 12), η έρευνα ως τώρα έχει δείξει ότι:
Η αξιοποίηση ΤΠΕ στην εκπαίδευση, έχει μελετηθεί για δεκαετίες (Ertmer[1], 1999.
Loveless, 2004. Ertmer, 2005). Πολλοί δε ερευνητές, έχουν επιχειρήσει να μελετήσουν
τους παράγοντες που εμποδίζουν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ μέσα στην σχολική
τάξη. Όμως, περισσότερη προσοχή έχει δοθεί στους εξωτερικούς παράγοντες-όπως,
υλικοτεχνική σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή του σχολείου κ.ά.- και λιγότερη στους
εσωτερικούς παράγοντες, που αφορούν τον εκπαιδευτικό και έχουν να κάνουν με τη
διαδικασία σκέψης ή την προσωπική θεωρία διδασκαλίας και μάθησης αυτού. (Sang,
Valce, Van Braak, Tondeur, 2009). Πιο αναλυτικά, με την εισαγωγή των ΤΠΕ στα
σχολεία, αναμενόταν ότι οι δάσκαλοι θα υιοθετούσαν τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία
τους και ότι θα άλλαζαν τις πρακτικές τους με σχετικούς τρόπους. Όμως, η έρευνα έχει
δείξει ότι οι δάσκαλοι δεν έχουν αλλάξει τις πρακτικές τους, όπως αναμενόταν (Orlando,
2009). Αντίθετα η έρευνα έχει δείξει ότι, αν και οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη
σημασία της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία, οι προσπάθειες για τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ δυσχεραίνονται από δύο επίπεδα εμποδίων: τα εξωτερικά
εμπόδια(πρώτο επίπεδο) και τα εσωτερικά εμπόδια(δεύτερο επίπεδο). Παραδοσιακά δε, οι
προσπάθειες εστιάζονται στο να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να υπερβούν τα
εξωτερικά εμπόδια-όπως, επαρκής υποδομή των σχολείων, γνώσεις, επιμόρφωση και
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στήριξη των εκπαιδευτικών σχετικά με τις ΤΠΕ-. Όμως, φαίνεται ότι ακόμα και αν τα
εμπόδια του πρώτου επιπέδου επιλυθούν, δεν είναι αυτονόητο ότι οι δάσκαλοι θα
χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους (Ertmer[1], 1999). Γι’ αυτό και
υποστηρίζεται ότι θα πρέπει να ληφθούν περισσότερο υπόψη, τα εσωτερικά εμπόδια, τα
οποία σχετίζονται με τις παιδαγωγικές απόψεις ή την προσωπική θεωρία-τη φιλοσοφίαδιδασκαλίας των εκπαιδευτικών67, τις στάσεις αυτών, γενικά, απέναντι στους
υπολογιστές, τις στάσεις και τα κίνητρα αυτών απέναντι στη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ ή το πώς αντιλαμβάνονται τις ΤΠΕ και τις σχετικές πρακτικές68 που ακολουθούν.
Θεωρείται όμως ότι, τα εσωτερικά εμπόδια βρίσκονται καλά καλυμμένα και ‘ριζωμένα’
στις καθημερινές εκπαιδευτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών (Ertmer[1], 1999, Ertmer,
2005) και για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να τα υπερβούν και να γίνουν
αποτελεσματικοί στη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία, θα χρειαστεί επιμόρφωση και
στήριξη αυτών σε νέες σχετικές πρακτικές και στρατηγικές (Ertmer[1], 1999).
Επίσης, η έρευνα έχει δείξει ότι υπάρχει σημαντική σχέση ανάμεσα στην προσωπική
θεωρία διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και στις πρακτικές τους στην τάξη (Richardson,
1996). Αναλυτικότερα, η έρευνα έχει δείξει ότι, γενικά, ο τρόπος διεξαγωγής της
διδασκαλίας και ειδικότερα, ο τρόπος με τον οποίο οι δάσκαλοι εντάσσουν τις ΤΠΕ στην
διδασκαλία τους, συνδέεται στατιστικά σημαντικά με το προσωπικό τους σύστημα
απόψεων-πεποιθήσεων ή με την προσωπική τους θεωρία διδασκαλία και μάθησης (Kagan,
1992. Pelgrum, 2001. Windschitl & Sahl, 2002). Η αντίφαση δε, ανάμεσα στις
προσπάθειες των εκπαιδευτικών φορέων για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
και την αποτελεσματική υλοποίηση της διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στα σχολεία,
ενδεχομένως, μπορεί να εξηγηθεί με την ανάλυση των σχέσεων των θεμάτων αυτών με
τις παιδαγωγικές απόψεις ή την προσωπική θεωρία διδασκαλίας των εκπαιδευτικών
(Loveless, 2004). -Για παράδειγμα, ενώ στο εκπαιδευτικό περιβάλλον της Κίνας πολλά
από τα σχολεία διαθέτουν το απαραίτητο υλικό και λογισμικό όσον αφορά τις ΤΠΕ και η
κινεζική κυβέρνηση και σχετικοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί έχουν δώσει μεγάλη προσοχή
στη βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών όσον αφορά τις ΤΠΕ, η έρευνα δείχνει
ότι σχετικά λίγοι δάσκαλοι αξιοποιούν τακτικά τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους και ότι η
επιρροή της διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο πρόγραμμα σπουδών φαίνεται να είναι
περιορισμένη (Sang, Valce, Van Braak, Tondeur, 2009). Η σχετική δε έρευνα, διεξήχθη
με ερωτηματολόγιο σε δείγμα Ν=837 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε
αστικά και επαρχιακά σχολεία σε έντεκα επαρχίες και δήμους της Κίνας και μελετούσε
τους παράγοντες που βοηθούν ή που εμποδίζουν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Όπου, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν υψηλές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ, των
μεταβλητών που αφορούσαν τις απόψεις ή την προσωπική θεωρία διδασκαλίας των
εκπαιδευτικών και των μεταβλητών που αφορούσαν τη χρήση των ΤΠΕ στην τάξη. Πιο
συγκεκριμένα, οι μεταβλητές σχετικά με την εποικοδομιστική ή την συμπεριφοριστική
θεωρία διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, σχετίζονταν στατιστικά σημαντικά με τις
μεταβλητές σχετικά με τις εκπαιδευτικές πρακτικές όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ (Sang, Valce, Van Braak, Tondeur, 2009). Φάνηκε δηλαδή ότι, οι εκπαιδευτικοί
με θεωρία διδασκαλίας που ακολουθούσε τον εποικοδομισμό ήταν περισσότερο
διατεθειμένοι να ενσωματώσουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, ενώ οι παραδοσιακέςσυμπεριφοριστικές απόψεις για τη διδασκαλία που συνοδεύονταν και με αρνητικές
στάσεις απέναντι τους υπολογιστές, οδηγούσαν σε μειωμένη χρήση των ΤΠΕ στην τάξη
(Sang, Valce, Van Braak, Tondeur 2009). Επιπλέον, τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν
Για παράδειγμα, αν η προσωπική θεωρία των εκπαιδευτικών συμφωνεί με μια συμπεριφοριστική
διδασκαλία ή με μια εποικοδομιστική διδασκαλία.
68
Για παράδειγμα, διδασκαλία υποβοηθούμενη με τη χρήση των ΤΠΕ ή ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη
διδακτική διαδικασία.
67
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και με άλλες έρευνες, όπου φαίνεται ότι, από το αν οι εκπαιδευτικοί έχουν προσωπική
θεωρία διδασκαλίας που συνάδει με τον εποικοδομισμό ή όχι, μπορεί να προβλεφθεί και
το αν η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ θα συμπεριληφθεί στις πρακτικές των
εκπαιδευτικών αυτών ή όχι (Becker & Riel, 1999).
Επομένως, σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, οι πτυχές της προσωπικής θεωρίας και
των στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στους υπολογιστές, αποτελούν κύριους
παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία (Zhao & Cziko,
2001). Οι ερευνητές δηλαδή, σε γενικές γραμμές παραδέχονται ότι, οι παιδαγωγικές
απόψεις των δασκάλων ή η προσωπική τους θεωρία διδασκαλίας φαίνεται να
συσχετίζεται με τις πρακτικές τους όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
(Windschitl & Sahl, 2002. Ertmer, 2005). Αναλυτικότερα δε, οι ερευνητές πιστεύουν ότι,
ο τύπος της προσωπικής θεωρίας διδασκαλίας και μάθησης των εκπαιδευτικών-όπως, αν η
προσωπική θεωρία συνάδει με τον εποικοδομισμό ή με τον συμπεριφορισμό- παίζει
κρίσιμο ρόλο στην οργάνωση των γνώσεων και πληροφοριών, στις μαθησιακές
δραστηριότητες και γενικά στη συμπεριφορά ή στις πρακτικές των εκπαιδευτικών μέσα
στην τάξη (Nespor, 1987. Pajares, 1992). Ωστόσο, υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ
ερευνητών, σχετικά με την κατηγοριοποίηση των θεωριών διδασκαλίας των
εκπαιδευτικών (Clark and Peterson, 1986)-έτσι, πολλοί ερευνητές, θεωρούν ότι οι
δάσκαλοι έχουν και εποικοδομητικές και παραδοσιακές ή συμπεριφοριστικές πεποιθήσεις
αναφορικά με τη διδασκαλία και μάθηση (Woolley, Benjamin, & Wooley, 2004. Tondeur,
Hermans, Valcke, van Braak, 2008)-. Υποστηρίζεται όμως ότι, οι εκπαιδευτικοί με
προσωπική θεωρία διδασκαλίας που τείνει περισσότερο στον εποικοδομισμό, τείνουν να
είναι και οι πιο ενεργοί αναφορικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην τάξη (Becker, 2001.
Niederhauser & Stoddart, 2001) καθώς και ότι, οι εκπαιδευτικοί με προσωπική θεωρία
που τείνει περισσότερο στον συμπεριφορισμό είναι λιγότερο πιθανό να συμπεριλάβουν
τη χρήση υπολογιστών στις πρακτικές τους (Ertmer, 2005, Hermans, Tondeur, Valcke,
van Braak, 2008). Σε αυτό συμφωνεί και ο Pisapia (1994), υποστηρίζοντας επιπλέον ότι,
οι εκπαιδευτικοί με συμπεριφοριστικές-δασκαλοκεντρικές απόψεις τείνουν να
χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ σε παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, ενώ οι
εκπαιδευτικοί με εποικοδομιστικές-μαθητοκεντρικές απόψεις συνήθως επιλέγουν να
εμπλέξουν τους μαθητές τους σε εξατομικευμένες μορφές διδασκαλίας ή σε συνεργατικές
προσεγγίσεις της μάθησης.
Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη
διδασκαλία, επειδή οι παιδαγωγικές τους απόψεις σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ μπορούν
να ταιριάξουν με τις πεποιθήσεις που έχουν ήδη διαμορφώσει, γενικά, όσον αφορά τη
διδασκαλία και μάθηση (Riel & Becker, 2000. Higgins & Moseley, 2001). Θεωρείται δε,
ότι για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία, θα χρειαστούν
πολυδιάστατες αλλαγές στην προσωπική θεωρία που ασπάζονται και υιοθετούν οι
εκπαιδευτικοί-αλλαγές προσωπικές, οργανωτικές και παιδαγωγικές- (Ertmer[1], 1999).
(β) Σχετικά με τις απόψεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σχολείο(ερευνητικά ερωτήματα, 1 έως 4 και 5
έως 7), η έρευνα ως τώρα έχει δείξει ότι:
Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ των απόψεων των
εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ και των εκπαιδευτικών πρακτικών, όσον αφορά τη χρήση και
αξιοποίηση των υπολογιστών στη διδασκαλία (van Braak, 2001, Huang and Liaw, 2005).
Δηλαδή, οι θετικές απόψεις των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ φαίνεται ότι έχουν σχέση με
την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία, εφόσον σχετίζονται και με την
αποδοχή της χρησιμότητας των ΤΠΕ, από τους εκπαιδευτικούς (Akbaba & Kurubacak,
1998. Cox, Preston, & Cox, 1999. Clark, 2001. van Braak, Tondeur, & Valcke, 2004).
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Στη συνέχεια και έχοντας υπόψη τα συστατικά στα οποία αναλύονται οι απόψεις και
πρακτικές των εκπαιδευτικών (βλ. παρ. 2.2.), γίνεται αναφορά σε ερευνητικά δεδομένα
σχετικά με τις απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη χρήση και
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, πιο αναλυτικά:
(i) Σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, όσον αφορά το αν επιθυμούν και
θεωρούν ότι μπορούν-έχουν αυτοπεποίθηση- να αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ και
σχετικά με τις πρακτικές αυτών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ:
Σύμφωνα με την έρευνα, οι απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το αν επιθυμούν
και θεωρούν ότι μπορούν-ότι έχουν αυτοπεποίθηση- να αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ,
αποτελούν ένας παράγοντα ο οποίος καθορίζει, σε μεγάλο βαθμό, το επίπεδο των
πρακτικών των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο (Larner and
Timberlake, 1995. Russell and Bradley, 1997. Dawes, 2000). Περαιτέρω ωστόσο, η
έρευνα δείχνει ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το αν επιθυμούν και
θεωρούν ότι μπορούν να αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ-συνεπώς και το επίπεδο της
διδακτικής χρήσης των ΤΠΕ-, σχετίζεται με πολλούς άλλους παράγοντες, οι οποίοι
μπορούν να θεωρηθούν και ως εμπόδια στη διδακτική χρήση των ΤΠΕ. Οι παράγοντες
αυτοί μπορεί να είναι, η πρόσβαση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ-σε αίθουσες
διδασκαλίας ή στο εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου- (Cox, Preston, Cox, 1999.
Ross, Hogaboam-Gray, Hannay, 1999. Guha, 2000), το είδος της διαθέσιμης τεχνικής
υποστήριξης των εκπαιδευτικών (Bradley and Russell, 1997. Cuban, 1999), αλλά και το
επίπεδο αλλά και είδος της διαθέσιμης επιμόρφωσης (Pina and Harris, 1993. Lee, 1997).
Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι, σύμφωνα με την έρευνα, το να επιθυμούν οι
εκπαιδευτικοί να κάνουν χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους είναι σε συνάρτηση και με
το αν αντιλαμβάνονται τα πλεονεκτήματα της διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ. Για το
λόγο δε αυτό, υποστηρίζεται ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα στις ΤΠΕ θα πρέπει να
εξασφαλίζουν και την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, σχετικά με τα οφέλη της
αξιοποίησης των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία (Cox, Preston, Cox, 1999). Επίσης, σύμφωνα
με ερευνητικά δεδομένα, ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να σχετίζεται με τα χαμηλά
ποσοστά στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, είναι η αντίσταση των εκπαιδευτικών στην
αλλαγή. Όπου, η αντίσταση αυτή μπορεί να αφορά την απροθυμία των εκπαιδευτικών για
αλλαγή των πρακτικών διδασκαλίας τους, αλλά και περαιτέρω, σε επίπεδο σχολικού
ιδρύματος, μπορεί να αφορά την αδυναμία του σχολείου να αναδιοργανωθεί με τέτοιους
τρόπους έτσι ώστε να διευκολύνονται καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές που
περιλαμβάνουν και τις ΤΠΕ (Albaugh, 1997. Cuban, Kirkpatrick, & Peck, 2001).
(ii) Σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, όσον αφορά το εκπαιδευτικό-σχολικό
πλαίσιο και σχετικά με τις πρακτικές αυτών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ: Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών διεξήχθη σε σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία στην τάξη-εμπλέκοντας τους εκπαιδευτικούς σε εκπαίδευση μέσα στο
σχολείο-. Τα αποτελέσματα δε της έρευνας, έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί, αν και θεωρούν
ότι χρειάζονται εκτενή επιμόρφωση και συνεχή στήριξη, ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν
διδακτικά τις ΤΠΕ-για να επιτύχουν καλύτερο επαγγελματικό προφίλ και για να
αξιοποιήσουν όλα τα πιθανά οφέλη μάθησης που προσφέρουν οι ΤΠΕ-, αλλά πάντα μέσα
στο πλαίσιο της σχολικής παιδείας. Δηλαδή, φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν πρόθυμοι
να ακολουθήσουν μια διδασκαλία βασισμένη στις ΤΠΕ-περισσότερο ανοιχτή και
επικοινωνιακή-, μόνο όταν οι στόχοι του σχολείου το επέτρεπαν, διαφορετικά οι
εκπαιδευτικοί υιοθετούσαν επιφυλακτικά τις ΤΠΕ και σε μια διδασκαλία παραδοσιακήδασκαλοκεντρική. Περαιτέρω, η τάση των εκπαιδευτικών γι’ αυτόν τον τρόπο χρήσης
των ΤΠΕ, ενισχύεται και από αποτελέσματα άλλων ερευνών σχετικών με τη διδακτική
χρήση των ΤΠΕ, αποτελέσματα που δίνουν έμφαση στις απόψεις των εκπαιδευτικών για
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το ρόλο τους ως ‘ειδικοί’ αλλά και για το χαρακτήρα της γνώσης. Έτσι, εκφράζεται η
άποψη ότι η εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδασκαλία στα σχολεία μπορεί να γίνει αντιληπτή,
ως μια διαδικασία ‘διαπραγμάτευσης’ μεταξύ των απόψεων των εκπαιδευτικών για την
παιδεία και του τρόπου με τον οποίο η Τεχνολογία χρησιμοποιείται στο σχολείο-όπου, η
χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο αντανακλά και την επιστημολογική στάση των
εκπαιδευτικών, όσον αφορά το σχολικό πλαίσιο- (Demetriadis, Barbas, Molohides,
Palaigeorgiou, Psillos, Vlahavas, Tsoukalas, Pombortsis, 2002).
(iii) Σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, όσον αφορά την επιμόρφωση και
σχετική στήριξή τους, όσον αφορά τη χρήση των ΤΠΕ και σχετικά με τις πρακτικές
αυτών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ: Η έρευνα δείχνει ότι, μια
ανεπαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ μπορεί να έχει σχέση με τα
χαμηλά επίπεδα στη χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο. Δηλαδή, επιμορφωτικά προγράμματα
στις ΤΠΕ τα οποία στερούνται των παιδαγωγικών πτυχών της διδακτικής αξιοποίησης
των ΤΠΕ-αν και είναι ακόμα αναγκαίο να αποτελούν ένα μέρος της κατάρτισης των
εκπαιδευτικών (Preston, Cox, Cox, 2000)-, είναι πολύ πιθανό να αποδειχθούν ανεπιτυχή,
όσον αφορά το επίπεδο της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία (Veen, 1993). -Για
παράδειγμα, σχετική έρευνα που διεξήχθη με δομημένο ερωτηματολόγιο σε δείγμα
Ν=153 μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά το σχολικό
έτος 2005-2006 υπηρετούσαν σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία του Νομού
Ηρακλείου και οι οποίοι είχαν ήδη παρακολουθήσει το πρόγραμμα επιμόρφωσης στις
ΤΠΕ στο νομό Ηρακλείου, μελέτησε τις απόψεις των εκπαιδευτικών αυτών, όσον αφορά
τις επιμορφωτικές τους ανάγκες στις ΤΠΕ. Τα αποτελέσματα δε της έρευνας, ανέδειξαν
τη θετικότατη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ, την ετοιμότητά τους για
χρήση και διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθημερινή σχολική πρακτική τους,
καθώς και την επιθυμία τους για περαιτέρω μελλοντική επιμόρφωση, σχετικά με την
παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Και, ένα σημαντικό συμπέρασμα της έρευνας αυτής
ήταν ότι δε φαίνεται να είναι αρκετός, πλέον, ο τεχνολογικός γραμματισμός των
εκπαιδευτικών, αλλά ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίδεται στην παιδαγωγική
αξιοποίηση των ΤΠΕ (Καλογιαννάκης, Παπαδάκης, χ.χ.)-.
Επιπλέον, εκτός από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, η έρευνα έχει δείξει
ότι, η έλλειψη διαθέσιμης τεχνικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών κατά τη χρήση των
ΤΠΕ στο σχολείο, ενδεχομένως σχετίζεται με τα παρατηρούμενα χαμηλά επίπεδα στη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα σχολεία (Cuban, 1999. Preston, Cox, Cox, 2000).
Αναλυτικότερα, επαναλαμβανόμενα λάθη των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ ή
τεχνικές βλάβες στον εξοπλισμό των ΤΠΕ κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας,
ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά την αυτοπεποίθηση και επιθυμία των εκπαιδευτικών
για χρήση των ΤΠΕ και να είναι η αιτία που οι εκπαιδευτικοί θα αποφύγουν μελλοντικά
τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους (Bradley and Russell, 1997), φοβούμενοι τυχόν
λάθη δικά τους ή τεχνικές βλάβες που δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν και που θα
οδηγήσουν σε αποτυχία το διδακτικό τους έργο (Cuban, 1999. Preston, Cox, Cox, 2000).
(iv) Σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη σχετική με τις ΤΠΕ
υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου που θεωρούν απαραίτητη και σχετικά με τις
πρακτικές αυτών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ: Σε έκθεση της
British Educational Communications and Technology Agency (2004), η οποία βασίζεται
σε μικρής κλίμακας έρευνα σε εκπαιδευτικούς στην Αγγλία, αλλά και σε εργασία
επισκόπησης της βιβλιογραφίας, σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο, η οποία
αφορά στοιχεία σχετικά με τα εμπόδια για την υιοθέτηση των ΤΠΕ στις καθημερινές
πρακτικές των εκπαιδευτικών, αναφέρονται τα παρακάτω-όσον αφορά, συγκεκριμένα,
την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων-: Ένας σημαντικός αριθμός Άγγλων
εκπαιδευτικών, δηλώνει ως πιθανό εμπόδιο για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία, την
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έλλειψη υλικού και λογισμικού υπολογιστών-παρά την πρόσφατη αύξηση του
εξοπλισμού των σχολείων της Αγγλίας, σε υποδομή σχετική με τις ΤΠΕ-. Επίσης, ακόμα
και σε χώρες όπου η αναλογία υπολογιστών προς μαθητές είναι υψηλή, εκπαιδευτικοί
αναφέρουν την έλλειψη επαρκούς αριθμού υπολογιστών, ως εμπόδιο για τη διδακτική
χρήση των ΤΠΕ. Το πρόβλημα όμως αυτό, θεωρείται ότι οφείλεται όχι τόσο στον αριθμό
των υπολογιστών, όσο στην τοποθέτηση των υπολογιστών, κυρίως, στο σχολικό
εργαστήριο και όχι σε αίθουσες διδασκαλίας-εφόσον κατά περιπτώσεις, πολλοί
εκπαιδευτικοί επιθυμούν τη χρήση του εργαστηρίου κατά την ίδια διδακτική ώρα-.
Επιπλέον, σε σχετική έρευνα που έγινε με συνεντεύξεις, σε 30 σχολεία Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της Αϊόβα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής(Η.Π.Α.), οι
εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι κατά την άποψή τους η μη επαρκής πρόσβαση στις ΤΠΕ,
αποτελεί παράγοντα που τους ‘απογοητεύει’ και κατά κύριο λόγο τους ωθεί στο να μην
εντάσσουν τις ΤΠΕ στις διδακτικές πρακτικές τους-όπου σύμφωνα με τους
εκπαιδευτικούς, η επαρκής πρόσβαση στις ΤΠΕ αφορά: πρόσβαση στο εργαστήριο
υπολογιστών, σε περιφερειακά υπολογιστών και σε εκπαιδευτικό λογισμικό κατά τη
διδακτική ώρα που εκείνοι επιθυμούν, αλλά και πρόσβαση στις ΤΠΕ μέσα στην αίθουσα
διδασκαλίας τους-. Οι ερευνητές δε προτείνουν, να εξοπλιστούν στις ΤΠΕ και το
εργαστήριο υπολογιστών αλλά και οι αίθουσες διδασκαλίας των σχολείων-εφόσον η
έρευνα έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν δύσκολο να αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ
μόνο στο εργαστήριο υπολογιστών- (Manternach-Wigans, Bender, Maushak, 1999).
Ειδικότερα δε, αναφορικά με την οργάνωση των αιθουσών διδασκαλίας για ένα
τεχνολογικό μαθησιακό περιβάλλον, που βοηθά τη χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο, η
έρευνα έχει δείξει ότι: Έκθεση της British Educational Communications and Technology
Agency (χ.χ.) αφορά ερευνητικά δεδομένα69, αναφορικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ και
τη σχετική οργάνωση της τάξης, σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της Αγγλίας και Αμερικής. Όπου, η οργάνωση της τάξης αφορά τη διάταξη
των επίπλων, του τεχνολογικού υλικού και των μαθητών. Η διαχείριση δε, σε αυτές οι
πρακτικές λεπτομέρειες θεωρείται ότι καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη διδασκαλία και
μάθηση σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, η οργάνωση
αυτή και όχι η ποσότητα του τεχνολογικού εξοπλισμού του σχολείου, θεωρείται πως
καθορίζει το βαθμό στον οποίο οι ΤΠΕ αξιοποιούνται διδακτικά (Pelgrum, 2001).
Περαιτέρω, τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα-αν και όχι εκτενή- σχετικά με τις ΤΠΕ
και την οργάνωση της τάξης, αποτελούν και οδηγίες για το πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν
να διευθετήσουν τη χρήση των ΤΠΕ μέσα στην τάξη τους-σε σχέση και με άλλες αρχές
διαχείρισης της τάξης-. Όπου, οι οδηγίες αυτές αναφέρονται κυρίως σε θέματα σχετικά με
την οργάνωση υλικού των υπολογιστών στο σχολείο για μια αποτελεσματική χρήση των
ΤΠΕ, όπως: (1) Όταν στο σχολείο υπάρχουν υπολογιστές όχι μόνο στο εργαστήριο
υπολογιστών αλλά και σε αίθουσες διδασκαλίας, τότε είναι περισσότερο πιθανόν οι
δάσκαλοι να αξιοποιούν τις ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία τους (Office for Standards in
Education, 2004), εφόσον η πρόσβασή τους στις ΤΠΕ είναι ευκολότερη (Pisapia, 1994.
Fabry and Higgs, 1997. Manternach-Wigans, Bender, Maushak, 1999). Εδώ, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι εάν οι αίθουσες διδασκαλίας δεν είναι εξοπλισμένες με επαρκή αριθμό
υπολογιστών, ενδεχομένως δεν θα είναι δυνατόν να έχουν όλοι οι μαθητές ίση πρόσβαση
στις ΤΠΕ (Selwyn and Bullon, 2000), (2) Οι φορητοί υπολογιστές-σε σχέση με τους
επιτραπέζιους υπολογιστές- μπορούν να ενσωματωθούν στη διδασκαλία, κατά το
69

Τα περισσότερα ερευνητικά δεδομένα αφορούν έρευνες στην Αγγλία και Αμερική(Η.Π.Α.), οι οποίες
εστιάζουν στη διδασκαλία και μάθηση με τη χρήση των ΤΠΕ, στα αποτελέσματα της τεχνολογίας στην
παιδαγωγική και στα εμπόδια της αποτελεσματικής χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση-συγκεκριμένα δε,
εστιάζουν στη σχετική οργάνωση της τάξης, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ- (British
Educational Communications and Technology Agency, χ.χ.).
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πρόγραμμα σπουδών, πιο εύκολα και με την ελάχιστη διατάραξη των υφιστάμενων
πρακτικών του εκπαιδευτικού (Moseley, Higgins, Bramald, Hardman, Miller, Mroz, Tse,
Newton, Thompson, Williamson, Halligan, Bramald, Newton, Tymms, Henderson, Stout,
1999), εξαιτίας της ευελιξίας και ταχύτητας στη χρήση τους και της ευκολίας στη
μετακίνηση τους (McKenzie, 2001), (3) Η χρήση των φορητών υπολογιστών σε
συνδυασμό με ένα ασύρματο δίκτυο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την προσέγγιση της
διδασκαλίας με ΤΠΕ στην τάξη. Όπου, ο ασύρματος εξοπλισμός στις ΤΠΕ επιτρέπει τη
χρήση των ΤΠΕ οποτεδήποτε και οπουδήποτε εξυπηρετεί το δάσκαλο και τους μαθητές ή
βελτιώνει την πρόσβαση αυτών στις ΤΠΕ και συνεπώς μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση
της χρήσης των ΤΠΕ στο σχολείο, (Perry, 2002). Επίσης, η απλότητα στη χρήση των
ασύρματων τεχνολογιών επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να εστιάσει περισσότερο στους
διδακτικούς-μαθησιακούς στόχους παρά στην ίδια την τεχνολογία (McKenzie, 2001.
Moseley, Higgins, Bramald, Hardman, Miller, Mroz, Tse, Newton, Thompson,
Williamson, Halligan, Bramald, Newton, Tymms, Henderson, Stout, 1999, Perry, 2002).
(4) Οι διαδραστικοί πίνακες(interactive whiteboards) και οι ψηφιακοί
βιντεοπροβολείς(digital projectors), μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στο να
ενσωματώσουν τις ΤΠΕ στη διδακτικές προσεγγίσεις τους μέσα στην τάξη (Smith, 2001.
Cogill, 2003), (5) Όταν όλοι οι μαθητές έχουν πρόσβαση στις ΤΠΕ και όταν το υλικό των
υπολογιστών στην τάξη οργανώνεται από τους εκπαιδευτικούς με έμφαση στην εργασία
σε μικρές ομάδες(3-5 ατόμων) αλλά και στη διαφοροποιημένη μάθηση, τότε είναι
περισσότερο πιθανό να έχουμε μεγάλη επίδραση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και μάθηση
(Pisapia, 1994). Επιπλέον, σύμφωνα με τον Eraut (1995) η ομάδα εργασίας των μαθητών
θα εργαστεί αποδοτικότερα, εάν αποτελείται από μαθητές με διαφορετικό επίπεδο
γνώσεων στις ΤΠΕ-εφόσον, οι πιο έμπειροι είναι σε θέση να εξηγούν αναλυτικά και να
κάνουν τα πράγματα πιο κατανοητά στους λιγότερο ικανούς στη χρήση των ΤΠΕ-.
(v) Σχετικά με τις πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη συχνότητα χρήσης
των ΤΠΕ στο σχολείο: Σε έρευνα που διεξήχθη με ερωτηματολόγιο και συνεντεύξεις σε
267 μαθητές Δημοτικού Σχολείου στη Νότια και Κεντρική Ουαλία και στην οποία
μελετήθηκε η συχνότητα και το είδος της χρήσης των ΤΠΕ στο σχολείο-και στο σπίτι-,
φάνηκε ότι ενώ η πλειοψηφία των μαθητών είχαν χρησιμοποιήσει υπολογιστές στο
σχολείο, εντούτοις πρότυπα παρατεταμένης και ποικίλης χρήσης των ΤΠΕ στο σχολείο
ήταν σπάνια (Selwyn, Bullon, 2000). Σύμφωνα δε με άλλα ερευνητικά δεδομένα, το
επίπεδο αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό
από το επίπεδο πρόσβασης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ (Mumtaz, 2000. British
Educational Communications and Technology Agency, 2004). Όπου, το επίπεδο
πρόσβασης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ-και συνακόλουθα η συχνότητα χρήσης των
ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς- δε θεωρείται απαραίτητο να σχετίζεται με τον αριθμό
των υπολογιστών στο σχολείο, αλλά ενδεχομένως σχετίζεται με την κατάλληλη
οργάνωση και τοποθέτηση των υπολογιστών στο σχολείο-και συγκεκριμένα, με την
τοποθέτηση υπολογιστών και σε αίθουσες διδασκαλίας-, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
μέγιστη δυνατή πρόσβαση στις ΤΠΕ για όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές (Fabry
and Higgs, 1997. Pelgrum, 2001).
Αναλυτικότερα, σχετική έρευνα διεξήχθη σε είκοσι έξι(26) χώρες από την Second
Information Technology in Education Study(SITES), η οποία επικεντρωνόταν στην
αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
στην εκπαίδευση. Όπου, τα αποτελέσματα της έρευνας, έδειξαν ότι ακόμα και κάτω από
ευνοϊκές συνθήκες για τη χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο, το 40% των εκπαιδευτικών
δήλωσε ως κύριο εμπόδιο για συχνή διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, την έλλειψη σε
υλικό υπολογιστών (Pelgrum, 2001). Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι, φαίνεται πως δεν
αποτελεί εμπόδιο στη συχνή αξιοποίηση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, η έλλειψη
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τεχνολογικού εξοπλισμού των σχολείων, αλλά η οργάνωση του εξοπλισμού
αυτού(δηλαδή το ότι, οι υπολογιστές είναι τοποθετημένοι, κυρίως, στο εργαστήριο του
σχολείου, ενώ μέσα σε αίθουσες διδασκαλίας δεν υπάρχουν υπολογιστές ή υπάρχουν ένας
ή δύο υπολογιστές, οι οποίοι δεν επαρκούν για μια διδασκαλία όπου θα συμμετέχουν
ταυτόχρονα όλοι οι μαθητές). Προτείνεται δε, να ληφθεί υπόψη από τους εκπαιδευτικούς
φορείς, η βέλτιστη χρήση του υπάρχοντος εξοπλισμού σε ΤΠΕ των σχολείων (Moseley,
Higgins, Bramald, Hardman, Miller, Mroz, Tse, Newton, Thompson, Williamson,
Halligan, Bramald, Newton, Tymms, Henderson, Stout, 1999. Pelgrum, 2001).
(vi) Σχετικά με τα εμπόδια ή ανασταλτικούς παράγοντες που αντιμετωπίζουν οι
εκπαιδευτικοί κατά με τις πρακτικές του,ς όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ: Αναφορικά με το θέμα του διδακτικού χρόνου-ως εμπόδιο στη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ-, η έρευνα δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί ενδέχεται να μην είναι σε
θέση να κάνουν πλήρη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, επειδή στερούνται το χρόνο
που απαιτείται για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή ενός μαθήματος στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται η χρήση πολυμέσων ή των ΤΠΕ γενικότερα, αλλά και το χρόνο που
τους είναι απαραίτητος για να εξοικειωθούν με το υλικό και λογισμικό των υπολογιστών
(Fabry and Higgs, 1997. Manternach-Wigans, Bender, Maushak, 1999).
Περαιτέρω, η έρευνα δείχνει ότι υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ πολλών από τα
προσδιοριζόμενα ως εμπόδια στη διδακτική χρήση των ΤΠΕ. Έτσι, η επιθυμία ή η
αυτοπεποίθηση του εκπαιδευτικού για τη διδακτική χρήση των ΤΠΕ, επηρεάζεται από το
επίπεδο πρόσβασης στις ΤΠΕ, από το επίπεδο της τεχνικής υποστήριξης και από το είδος
και επίπεδο της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού, θέματα τα οποία προσδιορίζονται και
τα ίδια, ως εμπόδια στη διδακτική χρήση των ΤΠΕ (Ertmer[2], 1999).
(γ) Σχετικά με τις απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, σε σχέση με παράγοντες που αφορούν τους
εκπαιδευτικούς-όπως, ‘το φύλο’, ‘η ηλικία’ αυτών κ.ά.-(ερευνητικά ερωτήματα 13,
13_α, 14 και 14_α), η έρευνα έχει δείξει ότι:
(i) Σχετικά με το φύλο των εκπαιδευτικών και τις απόψεις-πρακτικές τους όσον αφορά
τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ: Σύμφωνα με κάποια ερευνητικά δεδομένα, το φύλο
των εκπαιδευτικών επηρεάζει τις πρακτικές αυτών σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ. Πιο αναλυτικά, οι άνδρες εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ
στη διδασκαλία τους περισσότερο από τις γυναίκες συναδέλφους τους-οι οποίες φαίνεται
να παρουσιάζουν και μεγαλύτερα επίπεδα άγχους για τους υπολογιστές, σε σχέση με τους
άνδρες εκπαιδευτικούς-. Πράγμα που ενδεχομένως, επηρεάζει αρνητικά, γενικότερα, τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου οι
γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι κατά πολύ περισσότερες από τους άνδρες (Bradley and
Russell, 1997). (ii) Σχετικά με την ηλικία των εκπαιδευτικών και τις απόψειςπρακτικές τους αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ: Δεν είναι πολλά τα
ερευνητικά δεδομένα που υποστηρίζουν ότι η ηλικία των εκπαιδευτικών επηρεάζει το
κατά πόσο αυτοί χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Αναλυτικότερα, δε
φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις πρακτικές, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, μεταξύ των νεότερων εκπαιδευτικών και των
μεγαλύτερων και πιο έμπειρων συναδέλφων τους (Bradley and Russell, 1997).
(δ) Σχετικά με τις απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της διαθεματικότητας, των σχεδίων
εργασίας(projects) και της ευέλικτης ζώνης(ερευνητικά ερωτήματα 1_α και 2_α), η
έρευνα έδειξε ότι: Έρευνα που υλοποιήθηκε σε ένδεκα σχολεία της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης-με δείγμα Ν=180-, μελετά τις απόψεις των εκπαιδευτικών
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σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ειδικότερα δε στα
πλαίσια ‘καινοτόμων’ μορφών μάθησης-όπως, η διαθεματική προσέγγιση της μάθησης, η
συνεργατική, η διερευνητική, η προβληματοκεντρική μάθηση, η χρήση εναλλακτικών
πηγών πληροφόρησης, η τηλεκπαίδευση κ.ά-. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν
ότι, οι εκπαιδευτικοί έχουν, σε μεγάλο βαθμό, εξοικείωση με την χρήση της τεχνολογίας
και βλέπουν θετικά την περίπτωση εφαρμογής ‘καινοτόμων’ εκπαιδευτικών μεθόδων
στην διδασκαλία. Πιστεύουν δε, ότι με την εφαρμογή αυτών των καινοτομιών, μπορούν
να προετοιμάσουν καλύτερα τους μαθητές τους για τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Σε
αντίθεση με αυτό, η έρευνα δείχνει ότι το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, σε μεγάλο
βαθμό, δεν ευνοεί την εφαρμογή ‘καινοτόμων’ μορφών μάθησης, παρόλο που η
πλειονότητα των σχολείων έχει εξοπλισθεί με σύγχρονη τεχνολογία. Προτείνεται δε, οι
‘καινοτόμες’ μορφές μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ να αποτελέσουν καθιερωμένες
εκπαιδευτικές πρακτικές για το ελληνικό σχολείο-αφού προηγουμένως επιμορφωθούν οι
εκπαιδευτικοί σε ανάλογες χρήσεις των ΤΠΕ-, αλλά και να δοθούν κίνητρα για την
εφαρμογή τους καθώς και απτά παραδείγματα της βελτίωσης που θα επιφέρουν όσον
αφορά τη γνώση που αποκτά ο μαθητής. Προτείνεται, επίσης, η άμεση λύση των όποιων
οργανωτικών προβλημάτων των σχολείων υπάρχουν-όπως το σχολικό ωράριο, ο
κατάλληλος εξοπλισμός κλπ-, ώστε η εφαρμογή των ‘καινοτόμων’ μορφών μάθησης με
τη χρήση των ΤΠΕ να γίνεται απρόσκοπτα (Μπούγιας, Δημητριάδης χ.χ.).
Β. Επίσης, σε αρκετές ερευνητικές εργασίες, διεθνώς, έχουν μελετηθεί σχέσεις μεταξύ
μεταβλητών που αφορούν την προσωπική θεωρία, τις απόψεις, και τις πρακτικές των
εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ-σχέσεις, παρόμοιες με τις
σχέσεις που μελετήθηκαν και στα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας-.
Αναλυτικότερα και σε σχέση με τα ερευνητικά μας ερωτήματα, παραθέτουμε παρακάτω,
ενδεικτικά, στοιχεία ορισμένων από αυτές τις μελέτες:
(α) Αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ, της προσωπικής θεωρίας, των απόψεων και
πρακτικών των εκπαιδευτικών, όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι
ΤΠΕ και της προσωπικής θεωρίας που ασπάζονται και υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί
όσον αφορά, γενικά, τη διδασκαλία (ερευνητικά ερωτήματα 10, 11, 12 και 12_α),
αναφέρουμε, ενδεικτικά, σχετικές ερευνητικές εργασίες και τα αποτελέσματα αυτών:
(i) Για να ερμηνευτεί το χαμηλό ποσοστό των εκπαιδευτικών που ενσωματώνουν τις ΤΠΕ
στις διδακτικές, μαθησιακές τους πρακτικές-παρά την αυξανόμενη τάση και στήριξη της
διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ- έχουν γίνει αρκετές έρευνες, σχετικά όμως λίγες από
αυτές εστιάζουν σε συγκεκριμένες μεταβλητές οι οποίες έχουν σχέση με τον εκπαιδευτικό
(Sang, Valcke, Van Braak, Tondeur, 2010). Αναλυτικότερα: Έρευνα η οποία διεξήχθη με
ερωτηματολόγιο σε δείγμα Ν=727 φοιτητών εκπαιδευτικών σε τέσσερα μεγάλα
πανεπιστήμια της Κίνας, επικεντρώνεται στην ενδεχόμενη επίδραση των απόψεων των
φοιτητών εκπαιδευτικών σε μελλοντικές πρακτικές αυτών, όσον αφορά την ενσωμάτωση
των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Δηλαδή, μελετά την επίδραση παραγόντων που αφορούν τον
εκπαιδευτικό(όπως: οι απόψεις των εκπαιδευτικών για μια εποικοδομητική μέθοδο
διδασκαλίας, οι στάσεις αυτών απέναντι στις ΤΠΕ, οι απόψεις για τη διδακτική
ικανότητα αυτών, οι απόψεις για τη ικανότητα αυτών στη χρήση των ΤΠΕ, και το φύλο
αυτών) στις απόψεις αυτών για μελλοντική χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Τα
αποτελέσματα δε της έρευνας έδειξαν ότι, υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση
μεταξύ της επικείμενης ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία με όλους τους παραπάνω
παράγοντες που αφορούν τον εκπαιδευτικό, εκτός από το φύλο. Δηλαδή, η μελλοντική
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, ενδεχομένως, δύναται να προβλεφθεί με βάση τις
απόψεις των εκπαιδευτικών-απόψεις για εποικοδομητικές μεθόδους διδασκαλίας, στάσεις
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σχετικά με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, και απόψεις για τη διδακτική τους ικανότητα και
την ικανότητα τους στη χρήση των ΤΠΕ- (Sang, Valcke, Van Braak, Tondeur, 2010).
(ii) Έρευνα η οποία διεξήχθη με ερωτηματολόγιο σε δείγμα Ν=1024 φοιτητών
εκπαιδευτικών σε σχολή εκπαιδευτικών στη Σιγκαπούρη, εξετάζει τη σχέση μεταξύ των
απόψεων των φοιτητών εκπαιδευτικών σχετικά με την ικανότητα αυτών στη χρήση των
υπολογιστών στη διδασκαλία(όπου, η ικανότητα αυτή μελετήθηκε με βάση τρεις
παράγοντες: βασικές ικανότητες διδασκαλίας, περαιτέρω ικανότητες διδασκαλίας και η
τεχνολογία στην παιδαγωγική) και των δηλώσεων των φοιτητών εκπαιδευτικών σχετικά
με μελλοντική χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους(όπου, η χρήση των ΤΠΕ μελετήθηκε
με βάση δύο παράγοντες: παραδοσιακή χρήση της Τεχνολογίας και εποικοδομητική
χρήση της Τεχνολογίας). Τα αποτελέσματα δε της έρευνας, έδειξαν ότι υπάρχει
στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των παραπάνω παραγόντων. Δηλαδή, τα
αποτελέσματα, σε γενικές γραμμές, δείχνουν ότι οι απόψεις των φοιτητών εκπαιδευτικών
σχετικά με την ικανότητα αυτών στη χρήση των υπολογιστών στη διδασκαλία, έχει
σημαντική επίδραση στις απόψεις τους για μελλοντικές πρακτικές τους, όσον αφορά τη
χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία με παραδοσιακό ή εποικοδομητικό τρόπο (Teo, 2009).
(iii) Έρευνα, η οποία διεξήχθη με ερωτηματολόγιο σε δείγμα Ν=258 Ελλήνων
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-προτού υπηρετήσουν-, επικεντρώνεται στη
μελέτη των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τις ΤΠΕ καθώς και στο τι σκοπεύουν
να κάνουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με την ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ σε
μελλοντική διδασκαλία τους. Τα αποτελέσματα δε της έρευνας, έδειξαν ισχυρούς
δεσμούς μεταξύ των απόψεων των εκπαιδευτικών και της μελλοντικής ένταξης της
διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στις εκπαιδευτικές πρακτικές τους. Επίσης, ισχυροί
δεσμοί φάνηκε να υπάρχουν μεταξύ παραγόντων που αφορούν τους εκπαιδευτικούς
-όπως, οι απόψεις τους για την ικανότητα τους στη χρήση των υπολογιστών, το να έχουν
υπολογιστή στο σπίτι και το χρονικό διάστημα εξοικείωσης τους με τις ΤΠΕ-, με τις
απόψεις των εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με τις ΤΠΕ, αλλά και για ένταξη της
διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ σε μελλοντικές διδακτικές
πρακτικές τους
(Nikolopoulou, Gialamas, 2009).
(β) Αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ, των απόψεων και πρακτικών των
εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της
διαθεματικότητας, των σχεδίων εργασίας(projects) και της ευέλικτης
ζώνης(ερευνητικό ερώτημα 12_β), αναφέρουμε παρακάτω, ενδεικτικά, ερευνητική
εργασία και τα σχετικά αποτελέσματα αυτής:
Έρευνα η οποία διεξήχθη με συνεντεύξεις και παρατήρηση διδασκαλίας-όπου
αξιοποιήθηκαν διδακτικά οι ΤΠΕ-, σε δείγμα Ν=40 φοιτητών εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης-οι οποίοι, σύμφωνα με τους καθηγητές
τους, ήταν σε θέση να αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ-, σε Πανεπιστημιακή σχολή
εκπαιδευτικών στην Αγγλία, μελετά το γιατί κάποιοι εκπαιδευτικοί είναι πολύ καλοί
στην χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Όπου, στις συνεντεύξεις, οι παράγοντες που
μελετήθηκαν ήταν: οι απόψεις των φοιτητών εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδασκαλία
και τη μάθηση, η προηγούμενη εμπειρία αυτών στη χρήση των ΤΠΕ, η χρήση των ΤΠΕ
από αυτούς σε ένα συγκεκριμένο μάθημα, καθώς και παράγοντες ενθάρρυνσης ή
αποθάρρυνσης της χρήσης των ΤΠΕ που αφορούν το σχολείο, ενώ στην παρατήρηση
καταγράφηκαν οι χρήσεις του λογισμικού και υλικού των υπολογιστών στη διδασκαλία.
Τα αποτελέσματα δε της έρευνας, έδειξαν ότι το κλειδί για μια καλή χρήση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία είναι: η πεποίθηση των φοιτητών εκπαιδευτικών ότι με την χρήση των ΤΠΕ
μπορεί να υπάρξει θετική διαφορά στη διδασκαλία και μάθηση, οι θετικές απόψεις αυτών
για μια διδασκαλία που ακολουθεί το παράδειγμα του ‘μαθαίνω με την πράξη’-όπως με

66
Αθηνά Μ. Μαρτιμιανάκη Α.Μ. 242

Μ.Π.Σ. Ρέθυμνο 2009-2010, Εαρινό Εξάμηνο

την εκπόνηση σχεδίων εργασίας(projects)-, αλλά και η πρόσβαση και υποστήριξη της
χρήσης των ΤΠΕ μέσα στην τάξη (Hammond, Crosson, Fragkouli, Ingram, JohnstonWilder, Johnston-Wilder, Kingston, Pope, Wray, 2009).
(γ) Αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ, των απόψεων και πρακτικών των
εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ και παραγόντων που
αφορούν τον εκπαιδευτικό όπως, το φύλο, η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, οι βασικές
σπουδές, η κατάρτισή-γνώσεις και επιμόρφωση- στις ΤΠΕ, η χρήση των ΤΠΕ από
τον εκπαιδευτικό στο σπίτι και η σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή του σχολείου
(ερευνητικά ερωτήματα 13 έως 14_α), αναφέρουμε, ενδεικτικά, τις παρακάτω
ερευνητικές εργασίες και τα σχετικά αποτελέσματα αυτών:
(i) Έρευνα που διεξήχθη με ερωτηματολόγιο σε δείγμα Ν=1071 εκπαιδευτικών(φυσικών
επιστημών) της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επτά γεωγραφικές περιοχές της Τουρκίας,
μελετά τις απόψεις ή διαθέσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ
στη διδασκαλία και ερευνά τις σχέσεις μεταξύ των απόψεων αυτών και παραγόντων που
αφορούν τους εκπαιδευτικούς-όπως, το φύλο, η ηλικία, το αν έχουν υπολογιστή στο σπίτι
και η εμπειρία τους με τους υπολογιστές-. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, δείχνουν
ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν θετικές απόψεις ή διαθέσεις απέναντι στην ενσωμάτωση των
ΤΠΕ στη διδασκαλία και ότι οι παραπάνω παράγοντες-εκτός από το φύλο- μπορούν να
επηρεάζουν τις απόψεις αυτές. Περαιτέρω δε επιδιώκεται, τα αποτελέσματα της έρευνας
αυτής να χρησιμοποιηθούν και για την ένταξη πρωτοποριακών πρακτικών διδασκαλίας
όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, στο εκπαιδευτικό σύστημα της Τουρκίας (Cavas, Cavas,
Karaoglan, Kisla, 2009). (ii) Πρόγραμμα σχετικό με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ τη
διδασκαλία, το οποίο πραγματοποιήθηκε από το εκπαιδευτικό σύστημα της Αυστραλίας
σε δώδεκα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μελετά την αυτοπεποίθηση και
ικανότητα των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, αλλά και την
πορεία των εκπαιδευτικών προς μια κριτική διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Το
πρόγραμμα αυτό, στόχευε στο να αναπτύξει πρακτικές διδασκαλίας όπου αξιοποιούνται
οι ΤΠΕ, προσφέροντας στα σχολεία: εκπαιδευτικό εξειδικευμένο στη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ, υλικό των ΤΠΕ μέσα στην τάξη καθώς και διδακτικές στρατηγικές
με σχετική αξιοποίηση του αναλυτικού προγράμματος. Η ανάλυση δε των ποιοτικών
στοιχείων της μελέτης, ανέδειξε τρία από τα τέσσερα στάδια τα οποία και προτείνονται
για να περιγράψουν τη εκμάθηση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς. Αναλυτικότερα, οι
δάσκαλοι πέρασαν από το στάδιο ‘εκμάθηση βασικών ικανοτήτων σχετικών με τις ΤΠΕ’,
στο στάδιο της ‘διεξαγωγής μαθημάτων εστιασμένων στη χρήση των ΤΠΕ’ και τέλος στο
στάδιο της ‘ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθημάτων της τάξης τους’. Όπου,οι
δάσκαλοι που έφτασαν στο τρίτο στάδιο, ήταν πλέον ικανοί να εξερευνήσουν περαιτέρω
ευκαιρίες μάθησης και άρχισαν να κάνουν βασικές αλλαγές στην παιδαγωγική τους.
Χρειάστηκαν όμως περισσότερο χρόνο για να φτάσουν στο τέταρτο και τελικό στάδιο,
δηλαδή στο να αμφισβητήσουν υπάρχουσες παιδαγωγικές δομές (Schibeci, MacCallum,
Cumming-Potvin, Durrant, Kissane, Miller, 2008).
(δ) Αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ, της προσωπικής θεωρίας διδασκαλίας των
εκπαιδευτικών και του βαθμού στον οποίο οι εκπαιδευτικοί αναστοχάζονταικρίνουν τις διδακτικές πρακτικές τους(ερευνητικά ερωτήματα 4_α και 15),
αναφέρουμε παρακάτω, ενδεικτικά, σχετική εργασία και αποτελέσματα αυτής:
Σε μελέτη, παρουσιάζεται σχέδιο έρευνας που στόχευε να μελετήσει, από μια
διαφορετική θέση, τις αλλαγές στις πρακτικές των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Όπου, αυτό το σχέδιο έρευνας, ήταν μια ποιοτική μελέτη
στην οποία χρησιμοποιήθηκαν ποικίλοι τρόποι συλλογής και ανάλυσης ερευνητικών
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δεδομένων, σχετικά με τις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη χρήση
των ΤΠΕ-όπως για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί μπορούσαν, αναδρομικά, να
περιγράφουν για να κατανοήσουν τα δικά τους αρχειοθετημένα ή τα νέα στοιχεία, αλλά
και με στοιχεία από τις συνεντεύξεις ή τις παρατηρήσεις διδασκαλίας-. Η μελέτη δε αυτή,
εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους το σχέδιο έρευνας υποστηρίζει την έρευνα
σχετικά με τις εκπαιδευτικές πρακτικές-όπως, περιλαμβάνοντας πολλές παραμέτρους και
μελετώντας τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι παράμετροι επηρεάζονται από το
περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν-. Εστιάζει επίσης, στους τρόπους με τους οποίους το
σχέδιο έρευνας υποστήριζε τη μελέτη των αλλαγών που προέκυψαν στις πρακτικές των
εκπαιδευτικών-μετά από τις δικές τους αφηγήσεις σχετικά με τις πρακτικές τους-.
Πράγμα, που βοήθησε και στο να διευκρινιστεί και με ποιους τρόπους οι δάσκαλοι
αντιλαμβάνονταν τις αλλαγές στις δικές τους πρακτικές. Τέλος, στη μελέτη αυτή
συμπεραίνεται ότι εξετάζοντας τις αλλαγές στις εκπαιδευτικές πρακτικές με τρόπους
όπως με το παραπάνω σχέδιο έρευνας, μας βοηθά στο να κατανοήσουμε πως και γιατί
αλλαγές στις διδακτικές πρακτικές προκύπτουν από τη χρήση των ΤΠΕ ή δεν
προκύπτουν. Βοηθά δε ακόμα, στο να εξεταστεί το μεγάλο φαινόμενο των ΤΠΕ και της
επίδρασης που θα έχει μακροπρόθεσμα η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στις
εκπαιδευτικές πρακτικές (Orlando, 2009).
9.3. Έρευνες στην Ελλάδα, σχετικά με τις απόψεις και πρακτικές των
εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
Αρκετοί Έλληνες ερευνητές, έχουν εκπονήσει έρευνες σχετικά με τη ένταξη και χρήση
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας(ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση, καθώς και
σχετικά με τις απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου
αναφορικά με την ένταξη αυτή (Μπίκος, 1995. Μαργετουσάκη, Κόλλιας, Μιχαηλιδης,
2001. Τσολακίδης, Φωκίδης, Βρατσάλης, 2001. Κυρίδης, Δρόσος, Τσακιρίδου, 2003.
Ιωάννου, Χαραλάµπους, 2004. Kalogiannakis, 2003).
Ενδεικτικά δε, στη συνέχεια
περιγράφουμε, συνοπτικά, σχετικές έρευνες:
Έλληνες, ερευνούν τις απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά την
ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Παρακάτω αναφερόμαστε συνοπτικά σε έρευνες, όπου μελετήθηκε η ένταξη και
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, καθώς και οι απόψεις και πρακτικές των
εκπαιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου, όσον αφορά την ένταξη αυτή.
(α) Ο Μπίκος (1995), μελετά τις στάσεις-απόψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών απέναντι
στην εισαγωγή και αξιοποίηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Γενική Εκπαίδευση.
Αναφορικά δε με τους παράγοντες που φάνηκε να επηρεάζουν τις στάσεις ή απόψεις
αυτές, παραθέτουμε τα εξής: (i) Το φύλο φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση στις
στάσεις των εκπαιδευτικών. Πο συγκεκριμένα, οι άντρες φαίνεται να έχουν θετικότερες
στάσεις σε σχέση με τις γυναίκες εκπαιδευτικούς. (ii) Η ηλικία των
εκπαιδευτικών(κατηγορίες: 25-35, 36-45, 46 και άνω) φαίνεται να επηρεάζει τις στάσεις
αυτών. Όπου, οι εκπαιδευτικοί σε ηλικία 36-45, φαίνεται να έχουν θετικότερη στάση από
τους εκπαιδευτικούς σε άλλη κατηγορία ηλικιών. (iii) Τα χρόνια υπηρεσίας των
εκπαιδευτικών, σε αντίθεση με την ηλικία, δε φάνηκε να προκαλούν σημαντική
διαφοροποίηση αυτών ως προς τις στάσεις τους. (iv) Ο τόπος υπηρεσίας(κατηγορίες:
αστική, ημιαστική, αγροτική περιοχή) των εκπαιδευτικών φάνηκε να επηρεάζει τις
στάσεις αυτών. Όπου, οι εκπαιδευτικοί των αστικών περιοχών να έχουν θετικότερη
στάση από αυτούς των αγροτικών περιοχών. (v) Η εμπειρία των εκπαιδευτικών σε
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φάνηκε ότι επηρεάζει σημαντικά τις στάσεις τους. Όπου, οι
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εκπαιδευτικοί με εμπειρία στη χρήση των υπολογιστών φαίνεται να έχουν θετικότερη
στάση, έναντι εκείνων που δεν έχουν επαρκή ενημέρωση και εμπειρία.
Η έρευνα αυτή, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η στάση των εκπαιδευτικών αναφορικά
με την ένταξη των υπολογιστών στη Γενική Εκπαίδευση είναι σε γενικές γραμμές θετική,
αλλά συνοδεύεται από προσδοκίες αρνητικών συνεπειών σε επί μέρους τομείς. Επίσης
ενώ οι εκπαιδευτικοί είναι πρόθυμοι να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τους
υπολογιστές, είναι απρόθυμοι να συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης, ιδιαίτερα
δε, όταν τα προγράμματα αυτά τους ωθούν να διαφοροποιήσουν τις παραδοσιακές
μεθόδους διδασκαλίας ή να τις προσαρμόσουν στις δυνατότητες που προσφέρει η Νέα
Τεχνολογία. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν στη συγκεκριμένη έρευνα, δε φάνηκε να έχουν
διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη άποψη για τις ΤΠΕ και τη θέση του υπολογιστή στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
(β) Οι Μαργετουσάκη, Κόλλιας, Μιχαηλιδης (2001), ερευνούν τις απόψεις και πρακτικές
σχετικά με τις ΤΠΕ, των Ελλήνων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η
εργασία αυτή, στοχεύει στο να ερευνήσει τις απόψεις και πρακτικές των εν ενεργεία και
μελλοντικών δασκάλων, σχετικά με το αν η χρήση των ΤΠΕ θα επηρεάσει το διδακτικό
τους ρόλο και τη διδακτική διαδικασία. Ο σκοπός είναι να επιτευχθεί μια βαθύτερη
κατανόηση σχετικά με αυτά τα θέματα, καθώς και το να ευρεθεί αν υπάρχει σχέση μεταξύ
της ιδιότητας των δασκάλων(εν ενεργεία δάσκαλοι και μελλοντικοί δάσκαλοι) και των
απόψεων ή πρακτικών τους σχετικά με τις ΤΠΕ. Επιπλέον, η εργασία αυτή στοχεύει στο
να διερευνήσει αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των απόψεων των δασκάλων σχετικά με τη
χρήση των ΤΠΕ και της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ελλάδας σχετικά με τις
ΤΠΕ(Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Πληροφορική στο Δημοτικό Σχολείο).
Οι εκπαιδευτικοί που αποτελούν το δείγμα(Ν=145) της έρευνας ανήκουν σε δύο ομάδες.
Στη μία ομάδα(42%) ανήκουν εν ενεργεία εκπαιδευτικοί σε Δημοτικά Σχολεία και στην
άλλη ομάδα(58%) ανήκουν φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης-μελλοντικοί δάσκαλοι σε
Δημοτικά Σχολεία-. Τα ερωτήματα δε, που διερευνώνται με σχετικό ερωτηματολόγιο-με
κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις- αφορούν: (i) τις απόψεις των δασκάλων σχετικά με τους
τρόπους που μπορούν οι ΤΠΕ να επηρεάσουν τη διδακτική διαδικασία, (ii) τις απόψεις
των δασκάλων σχετικά με τους τρόπους που μπορούν οι ΤΠΕ να επηρεάσουν το
διδακτικό τους ρόλο και (iii) τις πρακτικές των εν ενεργεία και των φοιτητώνμελλοντικών δασκάλων σχετικά με τις ΤΠΕ.
Η ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας, δείχνει ότι σε γενικές γραμμές οι δάσκαλοι και
των δύο ομάδων-με σχετικές διαφορές σε ειδικότερα ερωτήματα- αν και έχουν κάποια
εμπειρία στις ΤΠΕ, έχουν την άποψη ότι οι ΤΠΕ δε θα φέρουν μεγάλες αλλαγές ή
καινοτομίες στις παρούσες διδακτικές μεθόδους και πρακτικές στο Δημοτικό Σχολείο.
Αναλυτικότερα, τα υποκείμενα της έρευνας έχουν την άποψη ότι η εισαγωγή των ΤΠΕ
στο Δημοτικό Σχολείο θα φέρει μεν αλλαγές στο ρόλο του δασκάλου-από αναμεταδότης
γνώσεων σε συντονιστή της διδακτικής διαδικασίας-, αλλά ότι οι ΤΠΕ είναι περισσότερο
ένα μέσο το οποίο θα υποστηρίξει και θα βελτιώσει τις ήδη υπάρχουσες διδακτικές
μεθόδους παρά ένα μέσο που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων καινοτομικών μεθόδων
διδασκαλίας. Η ανάλυση έδειξε επίσης ότι, οι παραπάνω απόψεις των δασκάλων για τις
ΤΠΕ παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας μας
όσον αφορά τις ΤΠΕ, εφόσον στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Πληροφορικής των Δημοτικών
Σχολείων αναφέρεται ότι, η εισαγωγή των ΤΠΕ θα πρέπει να οδηγήσει σε αναδιάρθρωση
της καθημερινής ζωής στο σχολείο με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων-έξω από τα
όρια των παραδοσιακών προγραμμάτων-, όπου τα παιδιά αναλαμβάνουν ένα ενεργό ρόλο
στην εκπαιδευτική διαδικασία και ασχολούνται με δημιουργικές δραστηριότητες που
βασίζονται στη συνεργασία. Έτσι, στην παραπάνω εργασία προτείνεται: τα κέντρα
εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης των μελλοντικών και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών
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Δημοτικού Σχολείου να αναλάβουν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των απόψεωνπρακτικών των εκπαιδευτικών και της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ελλάδας. Αυτό δε,
προτείνεται να γίνει, προσφέροντας εκπαίδευση στις ΤΠΕ που είναι σχετική με τις
εκπαιδευτικές χρήσεις των ΤΠΕ ή εκπαίδευση στις ΤΠΕ βασισμένη στο σχολείο-και όχι
εκπαίδευση στις ΤΠΕ, σχετική μόνο με τις βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ-.
(γ) Οι Τσολακίδης, Φωκίδης, Βρατσάλης (2001), καταγράφουν και μελετούν τις στάσειςαπόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τις Τεχνολογίες
της Πληροφορίας και της Τεχνολογίας. Όπου, η ανάγκη αυτής της καταγραφής απόψεων,
δημιουργήθηκε από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
που επρόκειτο να γίνει τότε. Αναφορικά δε, με τους παράγοντες που φαίνονται να
επηρεάζουν τις απόψεις των δασκάλων σχετικά με τις χρήσεις των υπολογιστών η έρευνα
έδειξε ότι: (i) Δε φάνηκε να υπάρχει σχέση μεταξύ του φύλου και της χρήσης των
υπολογιστών. (ii) Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών φάνηκε να βοηθά στη διαμόρφωση
θετικής άποψης για τους υπολογιστές στο σχολείο. (iii) Οι δάσκαλοι των χωριών φάνηκε
ότι χρησιμοποιούσαν πολύ περισσότερο τους υπολογιστές, από τους δασκάλους των
αστικών και ημιαστικών κέντρων. (iv) Η χρήση του υπολογιστών στο σπίτι-η οποία
σχετίζεται με το οικονομικό κόστος για την αγορά του υπολογιστή-, φαίνεται ότι
επηρεάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών.
Σε γενικές γραμμές, η έρευνα αυτή έδειξε ότι η Πληροφορική δεν είχε διεισδύσει σε
μεγάλο βαθμό στο Δημοτικό Σχολείο αλλά ούτε και στο οικογενειακό περιβάλλον των
δασκάλων. Οι δάσκαλοι δε φάνηκε να είναι απόλυτα σίγουροι για το επίπεδο των
γνώσεών τους σχετικά με τους υπολογιστές και επομένως δεν είχαν πλήρως
διαμορφωμένη άποψη για την επίδραση των υπολογιστών στο σχολείο. Παρ’ όλα αυτά,
δε φάνηκε να υπάρχει αρνητική στάση στη χρήση των υπολογιστών και οι εκπαιδευτικοί
συμφώνησαν απόλυτα στο ότι οι υπολογιστές θα πρέπει να ενταχθούν στο σχολείο ως ένα
εργαλείο χρήσιμο για τη διδασκαλία και για τη διοικητική οργάνωση του σχολείου.
Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί είχαν την άποψη ότι με τους υπολογιστές, το μαθησιακό
περιβάλλον θα γινόταν σύγχρονο και ευχάριστο και ότι το επίπεδο της διδασκαλίας τους
θα βελτιωνόταν. Τέλος, η ανάγκη για συνεχή και συστηματική επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών-ανάγκη που καταγράφηκε από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς-, συνιστά
ένα σημαντικό αποτέλεσμα αυτής της έρευνας.
(δ) Οι Κυρίδης, Δρόσος, Τσακιρίδου (2003), διερευνούν, μελετούν και καταγράφουν τις
απόψεις, τις αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
για την εισαγωγή της Πληροφορικής Επικοινωνιακής Τεχνολογίας στο ελληνικό
Δημοτικό Σχολείο. Στην παραπάνω εργασία, ερευνήθηκε το κατά πόσο συντελούν στη
διαμόρφωση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
παράγοντες όπως, το φύλο, η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, το επίπεδο εκπαίδευσης και το
επίπεδο της επιμόρφωσης στις ΤΠΕ των δασκάλων καθώς και η υλικοτεχνική υποδομή
και η περιοχή του σχολείου.
Στα συμπεράσματα δε της έρευνας, σχετικά με τους παραπάνω παράγοντες
συγκαταλέγονται και τα εξής: οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην εισαγωγή των
ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο παρουσιάζονται θετικές, αρνητικές ή ουδέτερες, με τη
διαβάθμιση αυτή των στάσεων να φαίνεται να επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από
χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, με πρωτεύοντα την ηλικία τους-η οποία σημειώνεται
ότι έχει άμεση σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας τους και την επαγγελματική τους εμπειρία-,
η εξοικείωση αυτών με τους υπολογιστές, το επίπεδο των σπουδών και της επιμόρφωσής
αυτών, καθώς και η περιοχή όπου εδρεύει το σχολείο τους. Στην έρευνα αυτή, σε γενικές
γραμμές, οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις νέες τεχνολογίες, δεν
παρουσιάζονται αρνητικές, παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί φάνηκε να στερούνται
τις κατάλληλες γνώσεις, οι οποίες θα τους επέτρεπαν να αντιληφθούν ευκολότερα τη

70
Αθηνά Μ. Μαρτιμιανάκη Α.Μ. 242

Μ.Π.Σ. Ρέθυμνο 2009-2010, Εαρινό Εξάμηνο

σημασία και τη χρησιμότητά των ΤΠΕ ως προσωπικό εργαλείο αλλά και ως εργαλείο
αξιοποιήσιμο στην διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Σημειώνεται εδώ ότι, οι
ερευνητές εκτιμούν πως το γεγονός ότι οι στάσεις των εκπαιδευτικών θα μπορούσαν να
χαρακτηριστούν θετικές, είναι σημαντικό για την τελική έκβαση της επιχείρησης
εισαγωγής των ΤΠΕ στο σχολείο. Εκτιμούν επίσης ότι, μια ξεκάθαρη θετική στάση των
εκπαιδευτικών απέναντι στη διδακτική χρήση των ΤΠΕ-η οποία δε φάνηκε στη
συγκεκριμένη έρευνα-, θα βοηθούσε κατά πολύ στη θετική έκβαση αυτής της
επιχείρησης.
Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το κομβικό σημείο για την εισαγωγή
των ΤΠΕ στο σχολείο είναι η κατάρτιση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη
διδακτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Έδειξαν επίσης, πως, σε κάθε προσπάθεια
ένταξης των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, ότι οι νέες
τεχνολογίες απαιτούν από τους εκπαιδευτικούς την υιοθέτηση νέων αντιλήψεων για το
ρόλο τους στο πλαίσιο των διαδικασιών της διδασκαλίας και μάθησης.
(ε) Οι Ιωάννου, Χαραλάµπους (2004), ερευνούν τις στάσεις-απόψεις εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κύπρου σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου ως εργαλείο
μάθησης, καθώς και τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις προϋποθέσεις για την
επιτυχή εισαγωγή του Διαδικτύου στα Δημοτικό Σχολείο. Εξετάζουν επίσης, κατά πόσο
προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, όπως το φύλο, η ηλικία, η θέση στην
ιεραρχία της εκπαίδευσης και τα ακαδημαϊκά προσόντα-τα πτυχία τους, επηρεάζουν τις
στάσεις-απόψεις τους.
Η έρευνα αυτή έδειξε ότι: (i) Οι άντρες εκπαιδευτικοί είχαν περισσότερη αυτοπεποίθηση
σε σχέση με τις γυναίκες, στη χρήση του Διαδικτύου. (ii) Οι νεότερες ηλικίες δασκάλων,
φάνηκε ότι είχαν περισσότερη αυτοπεποίθηση σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικίες-θα
πρέπει όμως να σημειωθεί ότι σε γενικές γραμμές οι περισσότεροι δάσκαλοι δεν φάνηκε
να έχουν αυτοπεποίθηση στη χρήση του Διαδικτύου-. (iii) Οι εκπαιδευτικοί που ήταν
κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου καθώς και οι εκπαιδευτικοί που είχαν πρόσβαση στο
Διαδίκτυο, στο σχολείο και στο σπίτι ή μόνο στο σπίτι, φάνηκε ότι είχαν πολύ
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε σχέση με τους υπόλοιπους. (iv) Ο βαθμός δε
αυτοπεποίθησής των εκπαιδευτικών στη χρήση του Διαδικτύου, φάνηκε να είναι
παράγοντας που επηρεάζει τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη διδακτική
αξιοποίηση του Διαδικτύου. Όπου, οι εκπαιδευτικοί με μεγάλο βαθμό αυτοπεποίθησης
στη χρήση του Διαδικτύου έδειξαν και θετικότερες στάσεις για τη διδακτική χρήση
αυτού, σε σχέση με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Συμπερασματικά δε, στην έρευνα
αυτή φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί, σε γενικές γραμμές, είχαν θετικές στάσεις έναντι της
χρήσης του Διαδικτύου ως εργαλείο μάθησης. Πιο συγκεκριμένα δε, οι στάσεις των
εκπαιδευτικών φάνηκε να είναι πολύ θετικές, έναντι της χρήσης του Διαδικτύου ως πηγή
εύρεσης πληροφοριών και ως δίαυλος επικοινωνίας-συνεργασίας των μαθητών τους με
άλλους μαθητές.
Τέλος, βασική εισήγηση της έρευνας ήταν η λήψη μέτρων που αφορούσαν: (i) Τον
εξοπλισμό των δημοτικών σχολείων με κατάλληλο και επαρκές υλικό και (ii) Την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση του Διαδικτύου, με αποτέλεσμα την ενίσχυση
της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών στη διδακτική χρήση του Διαδικτύου-πράγμα
που θεωρήθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας και ως η σημαντικότερη προϋπόθεση για
μια αποτελεσματική ένταξη των ΤΠΕ στα Δημοτικά Σχολεία-.
(στ) Ο Kalogiannakis (2003) σε σχετική εργασία του, μελετά εφαρμογές των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση. Η έρευνα του πραγματοποιήθηκε σε Πανεπιστήμιο στο Παρίσι και μελέτησε
τις κοινωνικές αναπαραστάσεις και το νέο ρόλο που αναπτύσσουν Γάλλοι εκπαιδευτικοί
φυσικών επιστημών μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ στην καθημερινή σχολική πρακτική
τους. Σημειώνεται εδώ ότι σύμφωνα με τον ερευνητή, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις, οι
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στάσεις και οι ρόλοι του εκπαιδευτικού, αποτελούν το σύνολο των κατηγοριών που
καταγράφουν τις πρακτικές του εκπαιδευτικού. Ο σκοπός δε της έρευνας, ήταν να
επισημανθεί η δυναμική των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στην εργασία αυτή, φάνηκε ότι οι Γάλλοι καθηγητές Φυσικής αμφισβητούν τον
παραδοσιακό ρόλο τους-ο εκπαιδευτικός ως μοναδική πηγή γνώσης- καθώς και τη
μετωπική μορφή διδασκαλίας. Οι περισσότεροι δε, θεωρούν τις ΤΠΕ ως ένα εργαλείο
έρευνας και ως ένα σημαντικό παιδαγωγικό μέσο για την εξήγηση των εννοιών της
Φυσικής. Ή έρευνα έδειξε επίσης ότι, η χρήση των ΤΠΕ φαίνεται να αλλάζει τις
κοινωνικές αναπαραστάσεις των Γάλλων καθηγητών φυσικής του Λυκείου και
ταυτόχρονα να συμβάλλει στη δημιουργία νέων τύπων διδασκαλίας, διαφορετικών από
την κλασσική διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Δηλαδή, οι καθηγητές φυσικής,
φαίνεται να μεταβάλλουν τη σχολική πρακτική τους και να δημιουργούν νέα μοντέλα
διδασκαλίας, με τη διδακτική χρήση των ΤΠΕ. Περαιτέρω, ο ερευνητής θεωρεί ότι η
εργασία αυτή, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι
βρίσκονται μπροστά στην πρόκληση της διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο σχολείο.
Σχόλια, για τις έρευνες στην Ελλάδα, σχετικά με τις απόψεις και πρακτικές των
εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ :
- Στα κοινά σημεία, των συμπερασμάτων των παραπάνω ερευνών, συγκαταλέγονται τα
εξής: (i) Οι πρακτικές των δασκάλων όσον αφορά τις ΤΠΕ, παρουσιάζουν διαφορές σε
σχέση με την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας μας όσον αφορά τις ΤΠΕ-αφού στο
Αναλυτικό Πρόγραμμα Πληροφορικής του Δημοτικού Σχολείου, αναφέρεται ότι η
εισαγωγή των ΤΠΕ θα πρέπει να οδηγήσει σε αναδιάρθρωση της καθημερινής ζωής στο
σχολείο, με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων όπου τα παιδιά αναλαμβάνουν ενεργό
ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία και ασχολούνται με δημιουργικές δραστηριότητες
που βασίζονται στη συνεργασία, πράγμα που δε συμβαίνει σε μεγάλη έκταση σήμερα-.
(ii) Στην κάθε προσπάθεια ένταξης των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο, θα πρέπει να ληφθεί
σοβαρά υπόψη, το γεγονός ότι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών απαιτεί από τους
εκπαιδευτικούς την υιοθέτηση νέων αντιλήψεων. Εκτιμάται δε, ότι μια ξεκάθαρη θετική
στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη διδακτική χρήση των ΤΠΕ, θα βοηθούσε κατά
πολύ στη θετική έκβαση αυτού του εγχειρήματος. (iii) Ανάμεσα στις προϋποθέσεις, για
την εισαγωγή των ΤΠΕ στο Ελληνικό σχολείο, κύριο ρόλο κατέχουν η κατάρτιση και
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση και διδακτική αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών καθώς και ο εξοπλισμός των σχολείων με κατάλληλο και επαρκές υλικό.
- Από τη μελέτη δε της σχετικής βιβλιογραφίας, φάνηκε ότι οι σημαντικότεροι
παράγοντες που μπορεί σχετίζονται με τη διαμόρφωση απόψεων και πρακτικών των
εκπαιδευτικών σχετικά με τις ΤΠΕ είναι: το φύλο, η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, ο τόπος
υπηρεσίας, οι σπουδές και η επιμόρφωση, η εμπειρία στη χρήση υπολογιστών και
Διαδικτύου αλλά και ο εξοπλισμός των σχολείων με κατάλληλο και επαρκές υλικό.
Σημειώνεται εδώ ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θεωρήσαμε δόκιμο να
διερευνήσουμε και στις συνθήκες της παρούσας έρευνας, την επιρροή παρόμοιων
παραγόντων στις απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ.
- Επίσης, στις παραπάνω έρευνες, μελετήθηκαν οι απόψεις και πρακτικές των
εκπαιδευτικών, όσον αφορά την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας
στη σχολική πρακτική, χωρίς να μελετάται, συγκεκριμένα, με ποιο τρόπο-δηλαδή, βάσει
ποιας παιδαγωγικής θεωρίας ή σχετικών μεθόδων διδασκαλίας- και σε ποια χρονικά
πλαίσια-απαιτούμενος διδακτικός χρόνος-, τείνουν να αξιοποιούνται διδακτικά οι ΤΠΕ.
Ενώ, στην παρούσα εργασία, η έρευνα προχωρεί, καταγράφοντας και μελετώντας τις
απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
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στο Δημοτικό Σχολείο, στα πλαίσια της προσωπικής θεωρίας διδασκαλίας αυτών, αλλά
και στα πλαίσια της Διαθεματικότητας, των Σχεδίων Εργασίας(Projects) και της
Ευέλικτης Ζώνης. Σημειώνεται δε εδώ ότι, το πρόβλημα που τίθεται στην παρούσα
εργασία δεν έχει τύχει επαρκούς μελέτης, εφόσον το νέο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο
Προγραμμάτων Σπουδών(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών(Α.Π.Σ.) εφαρμόζονται, τυπικά τουλάχιστον, στο Δημοτικό Σχολείο, από το
σχολικό έτος 2002-2003(ενώ, τα περισσότερα νέα σχολικά εγχειρίδια χορηγήθηκαν κατά
το σχολικό έτος 2006-2007). Όπου, με το νέο αυτό Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ., η καινοτομία
των ΤΠΕ-υπό την έννοια της διδασκαλίας της Πληροφορικής δια μέσου της διδασκαλίας
όλων των άλλων γνωστικών αντικειμένων-, εντάσσεται πλέον επίσημα στο Αναλυτικό
Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου-όπως και δύο άλλες παιδαγωγικά σημαντικές
καινοτομίες, αυτές της Διαθεματικότητας και της Ευέλικτης Ζώνης-. Πράγμα, που δίνει
στο δάσκαλο τη θεσμική δυνατότητα να αξιοποιήσει διδακτικά τις ΤΠΕ, στα πλαίσια και
της προσωπικής του θεωρίας70. Σημειώνεται δε εδώ ότι, κατά την άποψή μας, εάν οι
απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι θετικές και εάν η
προσωπική θεωρία διδασκαλίας αυτών τείνει να συνάδει με την εποικοδομιστική θεωρία
μάθησης, τότε οι μελλοντικές προσπ άθειες των εκπαιδευτικών φορέων, για την
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθημάτων στο Δημοτικού Σχολείου, θα είναι
περισσότερο πιθανόν να ευοδωθούν.
9.3.1. Έρευνες στην Ελλάδα, σχετικά με διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα
πλαίσια της διαθεματικότητας, σχεδίων εργασίας(projects) και ευέλικτης ζώνης
Σε αρκετές εργασίες, μελετήθηκαν συγκεκριμένα Σχέδια Εργασίας(Projects) τα οποία
έχουν εκπονηθεί σε τάξεις Δημοτικού Σχολείου και αφορούν τη διαθεματική προσέγγιση
γνωστικών αντικειμένων με αξιοποίηση των ΤΠΕ, κατά τη διδασκαλία μαθημάτων της
τάξης ή στα πλαίσια της Ευέλικτης ζώνης (Χιονίδου-Μουσκοφόγλου, 2001.
Μαλανδράκης, Καρασαββίδης, 2003. Θεοχάρη, Αναγνώστου, Λάσκαρη, Κλεφτάκη,
Πολίτης, 2005. Ανδρεάκου, 2005. Ράπτης, Ράπτη[2], 2002). Ενδεικτικά δε, στη συνέχεια,
περιγράφουμε, συνοπτικά, σχετικές έρευνες.
Έλληνες, μελετούν, τη διαθεματική προσέγγιση γνωστικών αντικειμένων, με σχέδια
εργασίας(projects) όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ
Παρακάτω, αναφερόμαστε συνοπτικά σε εργασίες, όπου μελετήθηκαν συγκεκριμένα
Σχέδια Εργασίας(Projects), τα οποία εκπονήθηκαν σε τάξεις Δημοτικού Σχολείου και
αφορούν τη διαθεματική προσέγγιση γνωστικών αντικειμένων με αξιοποίηση των ΤΠΕ,
κατά τη διδασκαλία μαθημάτων της τάξης ή και στα πλαίσια της Ευέλικτης ζώνης:
(α) Η Χιονίδου-Μουσκοφόγλου (2001), εκπονεί, κατά την ευέλικτη ζώνη στο Δημοτικό
σχολείο, ένα σχέδιο εργασίας(project)-δομικής και επικοινωνιακής μορφής- το οποίο
αφορά το γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών. Αυτό το σχέδιο εργασίας είναι
διαθεματικό, με κύρια θεματική περιοχή τα Μαθηματικά ενώ ταυτόχρονα
διαπραγματεύεται και θέματα από την Πληροφορική, την Αισθητική Αγωγή και την
Κυκλοφοριακή Αγωγή. Για την εκπλήρωση δε, των στόχων του σχεδίου εργασίας και τη
διεξαγωγή
των
σχετικών
δραστηριοτήτων,
χρησιμοποιείται
Ηλεκτρονικός
Υπολογιστής(με χρήση του λογισμικού, Logo και SketchPad). Εδώ, η ερευνήτρια
συμπεραίνει πως, οι βιωματικές διαθεματικές δραστηριότητες με τη χρήση υπολογιστή,
δίνουν νόημα στη γνώση και είναι μια σύγχρονη διδακτική προσέγγιση. Επισημαίνεται
δε, ότι η αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας της παραδοσιακής διδασκαλίας,
Για παράδειγμα, ο δάσκαλος, συνδυάζοντας τις καινοτομίες των ΤΠΕ, της Διαθεματικότητας και της
Ευέλικτης Ζώνης(σύμφωνα και με το νέο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.),, έχει τη δυνατότητα να εκπονεί
Διαθεματικές Εργασίες(Projects) όπου αξιοποιούνται και οι ΤΠΕ, κατά τις ώρες του Ωρολογίου
Προγράμματος που διατίθενται στην Ευέλικτη Ζώνη ή και σε οποιαδήποτε άλλη διδακτική ώρα.
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αποδεικνύεται, σήμερα, και από σχετικές έρευνες αλλά και από τα Αναλυτικά
Προγράμματα της Ελλάδας και άλλων χωρών-όπως, της Αγγλίας, Αμερικής, Αυστραλίας
κ.ά.-. Συμπεραίνεται, επίσης, ότι για την επιτυχή έκβαση διαθεματικών σχεδίων εργασίας
με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, θα πρέπει να δοθεί βάρος στην πιλοτική
εφαρμογή και αξιολόγησή αυτών, όπως και σε σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
(β) Οι Μαλανδράκης, Καρασαββίδης (2003) παρουσιάζουν μια μελέτη περίπτωσης, η
οποία πραγματεύεται την εφαρμογή αρχών του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου
Προγραμμάτων Σπουδών(Δ.Ε.Π.Π.Σ.), στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
-καινοτόμο πρόγραμμα που εκπονείται, κυρίως, κατά τις ώρες τις Ευέλικτης ζώνης και
συνήθως με σχέδια εργασίας(projects)- και με τη βοήθεια των Τεχνολογιών της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας(ΤΠΕ). Στην εργασία αυτή, συνδυάστηκε,
εποικοδομητικά, η Πληροφορική με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, μέσα από μια
διαθεματική προσέγγιση. Αποτέλεσε δε, αυτή η μελέτη περίπτωσης, μια πρόταση
υλοποίησης του Δ.Ε.Π.Π.Σ. αναφορικά με την ενιαία διαθεματική προσέγγιση της
γνώσης και την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας.
Το πρόγραμμα αυτό, έτυχε θετικής αποτίμησης: Αναλυτικότερα, όσον αφορά την
Πληροφορική, οι Νέες Τεχνολογίες απέκτησαν νόημα και υπόσταση στα πλαίσια της
δραστηριότητας και όσον αφορά την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, οι στόχοι που τέθηκαν
επιτεύχθηκαν. Τέλος, οι μαθητές εργαζόμενοι με τον τρόπο αυτό είχαν τη δυνατότητα να
έρθουν σε επαφή με το διεπιστημονικό χαρακτήρα της γνώσης-αφού ασκήθηκαν σε
δεξιότητες που προέρχονταν από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα-.
(γ) Οι Θεοχάρη, Αναγνώστου, Λάσκαρη, Κλεφτάκη, Πολίτης (2005) σε σχετική εργασία
τους, μελετούν μια Υπερμεσική και Διαθεματική προσέγγιση της διατροφής, στα πλαίσια
της Αγωγής Υγείας στο Δημοτικό Σχολείο, με σκοπό να προσφέρουν στους μαθητές ένα
ολοκληρωμένο και δυναμικό περιβάλλον με ελευθερία δράσης, το οποίο αυξάνει τις
δυνατότητες για μάθηση. Η εργασία αυτή είναι μια μελέτη περίπτωσης, όπου στα πλαίσια
του Προγράμματος της Αγωγής Υγείας-το οποίο συνήθως εκπονείται κατά την Ευέλικτη
ζώνη, με διαθεματικές εργασίες(Projects)- υλοποιείται ένα συγκεκριμένο υπερμεσικό
εκπαιδευτικό λογισμικό. Το λογισμικό αυτό, απευθύνεται σε μαθητές της Τρίτης(Γ΄) και
Τετάρτης(Δ΄) τάξης Δημοτικού Σχολείου και έχει ως αντικείμενο τη διαθεματική
προσέγγιση της έννοιας της διατροφής και των διατροφικών συνηθειών. Το λογισμικό δε
αυτό, έχει στηριχτεί στη σύγχρονη τάση για εποικοδομητική μάθηση. Από την
διαμορφωτική αξιολόγηση αυτού του εκπαιδευτικού λογισμικού, φάνηκε ότι προσφέρει
κίνητρο για μάθηση, αναπτύσσει υψηλού επιπέδου γνωστικές δεξιότητες, προάγοντας και
το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα και συμπληρώνει ή ανασκευάζει τις προϋπάρχουσες
γνωστικές δομές των παιδιών αυξάνοντας τις δυνατότητες για μάθηση. Συμπεραίνεται
επίσης ότι, η επιτυχία της συγκεκριμένης εφαρμογής θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο
για την υλοποίηση, από τους μαθητές με τη βοήθεια του δασκάλου, παρόμοιων
εφαρμογών με διάφορα θέματα. Θα μπορούσε δηλαδή, να χρησιμοποιηθεί από το
δάσκαλο παρόμοια εφαρμογή, ως μέσο διδασκαλίας σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα
-όπως, στην Ιστορία, στα Θρησκευτικά κ.ά.-.
(δ) Η Ανδρεάκου (2005), μελετά τη διαθεµατική προσέγγιση, με τη χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών, του γνωστικού αντικειμένου της Μουσικής, κατά τη διδακτική προσέγγιση
θεμάτων του μαθήματος της Γεωγραφίας της Πέμπτης(Ε΄) τάξης Δημοτικού Σχολείου.
Στόχος δε της εργασίας, ήταν η συνειδητοποίηση της οικουμενικότητας της Μουσικής
και ταυτόχρονα, η εξοικείωση µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές-µέσω της
διασκέδασης και της ευχαρίστησης που προσέφερε στους μαθητές η σχετική χρήση των
υπολογιστών-. Μετά δε την υλοποίηση της εφαρμογής αυτής, οι μαθητές αξιολογηθήκαν
ηλεκτρονικά, με θετικά αποτελέσματα.
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Σχόλια, για τις μελέτες που αφορούν τη διαθεματική προσέγγιση θεμάτων, όπου γίνεται
αξιοποίηση και των ΤΠΕ:
Στα συμπεράσματα των εργασιών που παρατέθηκαν παραπάνω, αναφέρονται ενδεικτικά
τα παιδαγωγικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν οι διαθεματικές προσεγγίσεις της
γνώσης και μάθησης όπου αξιοποιούνται και οι ΤΠΕ. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της
αποτίμησης των παραπάνω εργασιών, όσον αφορά τα παιδαγωγικά οφέλη, ήταν θετικά
και από μαθητές και από εκπαιδευτικούς. Όπου, η θετική αυτή αποτίμηση των εργασιών
από μαθητές και δασκάλους, συνηγορεί και στο συμπέρασμα ότι μόνο παιδαγωγικά
οφέλη αποκομίζονται από παρόμοιες διδακτικές ενέργειες.
Σημειώνεται εδώ ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θεωρήσαμε πως θα ήταν δόκιμο
να διερευνήσουμε και στις συνθήκες της παρούσας έρευνας, τις απόψεις και πρακτικές
των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, ειδικότερα, στα
πλαίσια της διαθεματικότητας, των σχεδίων εργασίας(Projects) και της ευέλικτης ζώνης.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ Α’ ΜΕΡΟΥΣ
Οι εκπαιδευτικές λειτουργίες των ΤΠΕ και η συμβολή τους στην αναβάθμιση της
εκπαίδευσης που αναδείχθηκαν παραπάνω, καθιστούν, κατά τη γνώμη μας, τη χρήση των
υπολογιστών με παιδαγωγικό τρόπο, αναφαίρετο δικαίωμα και ταυτόχρονα υποχρέωση
των εκπαιδευτικών φορέων. Επιπλέον, οι παιδαγωγικές απόψεις ή η προσωπική θεωρία
διδασκαλίας και μάθησης, που συνειδητά ή όχι ασπάζεται και υιοθετεί στις πρακτικές του
κάθε εκπαιδευτικός, ενδεχομένως καθορίζει σε γενικές γραμμές και τον τρόπο που θα
εντάξει την τεχνολογία των υπολογιστών, τις ΤΠΕ στη διδασκαλία του.
Με την παρούσα δε εργασία, επιδιώκουμε να διερευνήσουμε την αλήθεια της υπόθεσης
αυτής. Επομένως παρακάτω, αρχικά πρόκειται να διερευνηθούν οι αρχές διδασκαλίας και
μάθησης που ασπάζονται και υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά μια διδασκαλία
όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, αλλά και όσον αφορά, γενικά, τη διδασκαλία τουςΠεριγραφικά Στατιστικά-, ενώ στη συνέχεια πρόκειται να διερευνηθεί εάν υπάρχουν
στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών αυτών που διερευνήθηκανΕπαγωγικά Στατιστικά-.
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Β’ ΜΕΡΟΣ: Η ΕΡΕΥΝΑ
(3) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Κεφάλαιο 10. Ερευνητική Προσέγγιση
10.1. Εισαγωγή
Εδώ, αναφερόμαστε στην επιλογή μεθοδολογικής προσέγγισης της παρούσας έρευνας.
10.2. Η μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας
Η ερευνητική προσέγγιση, αποτελεί ένα από τα κριτήρια με τα οποία ομαδοποιούνται οι
επιστημονικές έρευνες σε κατηγορίες. Όπου, η κατηγοριοποίηση αυτή, των
επιστημονικών ερευνών, βοηθά στην ταξινόμηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων
σύμφωνα με αποδεκτούς μεθοδολογικούς άξονες αναφοράς, δίνοντας σε κάθε έρευνα
συγκεκριμένη ταυτότητα. Η παρούσα δε ερευνητική εργασία, με βάση τα παρακάτω
κριτήρια, ανήκει στα εξής είδη έρευνας (Ανδρεαδάκης, Βάμβουκας, 2005: 55-56).
α/α
Κριτήρια ταξινόμησης
Είδος έρευνας
1. Ερευνητική προσέγγιση
Ποσοτική
2. Ερευνητική στρατηγική
Συναφειακή79
3. Αριθμός ερευνητών
Ατομική
4. Τρόπος ανάληψης
Με πρωτοβουλία
5. Περιοχή μελέτης
Εκπαιδευτικοί
6. Τρόπος διεξαγωγής
Επιτόπια
7. Αριθμός εξεταζόμενων μονάδων
Δειγματοληπτική
8. Μέσο συλλογής δεδομένων
Ερωτηματολόγια
9. Τρόπος αξιοποίησης της ερευνητικής γνώσης Εφαρμοσμένη80
Αναλυτικότερα: Η κοινωνική και εκπαιδευτική έρευνα επιδιώκει να απαντήσει στα εξής
τρία ερωτήματα: Στο ‘τι’-το αντικείμενο της έρευνας-, στο ‘γιατί’-η σκοπιμότητα της
έρευνας-, και στο ‘πώς’-η μεθοδολογία της έρευνας (Μακράκης, 2005:15). Η επιλογή δε,
της μεθοδολογικής προσέγγισης μιας έρευνας, σχετίζεται με τις διαφορετικές αντιλήψεις
των ερευνητών, όσον αφορά τον προσδιορισμό της επιστήμης και της επιστημονικής
έρευνας (Μακράκης, 2005:16). Συνέπεια δε των διαφορετικών αυτών αντιλήψεων των
ερευνητών, είναι οι διαφορετικές οντολογικές, επιστημολογικές, μεθοδολογικές και
αξιολογικές παραδοχές των ερευνητών, δηλαδή τα διαφορετικά ερευνητικά παραδείγματα
ή ερευνητικές προσεγγίσεις, κυρίαρχα των οποίων είναι: το Εμπειρικό Αναλυτικό
παράδειγμα, το Ιστορικό Ερευνητικό παράδειγμα και το Κριτικό Διαλεκτικό παράδειγμα
(Μακράκης, 2005:23).
Επομένως, ο τρόπος που αντιμετωπίζεται ή περιγράφεται η κοινωνική πραγματικότητα
και το είδος της γνώσης που πρόκειται να παραχθεί σε μια ερευνητική προσπάθεια,
σχετίζεται με το επιλεγόμενο επιστημολογικό παράδειγμα (Κυριαζή, 1998). Στην
παρούσα δε έρευνα, επιλέγεται το Εμπειρικό Αναλυτικό ερευνητικό παράδειγμα ή
προσέγγιση, αφού ελήφθησαν υπόψη τα κριτήρια ποιότητας και οι σημαντικές
παραδοχές-αλλά και οι αδυναμίες- που αντιστοιχούν ερευνητικό αυτό παράδειγμα. Όπου,
Περιγραφική είναι η έρευνα, στην οποία περιγράφονται γεγονότα ή χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου
πληθυσμού ή μιας κατάστασης. Εδώ, ο ερευνητής περιορίζεται στην παρατήρηση και καταγραφή του
φαινόμενου που μελετά και ενδιαφέρεται απλώς να περιγράψει ερώτηση προς ερώτηση τα αποτελέσματα
που προέκυψαν, ενώ σε μια Συναφειακή έρευνα, ο ερευνητής ενδιαφέρεται και για τον έλεγχο ερευνητικών
του υποθέσεων (Βάμβουκας, 2006),.
80
Εφαρμοσμένη είναι η έρευνα, η οποία αποσκοπεί στην αξιοποίηση και χρήση ή στην πρακτική εφαρμογή
των
ερευνητικών πορισμάτων και επιστημονικών γνώσεων, για την αντιμετώπιση σημαντικών
προβλημάτων της κοινωνίας μας (Βάμβουκας, 2006. Μακράκης 2005).
79
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τα κριτήρια ποιότητάς, οι παραδοχές, αλλά και οι αδυναμίες του Εμπειρικού Αναλυτικού
Παραδείγματος, περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:
Α. Τα κριτήρια ποιότητας του Εμπειρικού Αναλυτικού Παραδείγματος είναι: (α) Η
αντικειμενικότητα, η οποία σχετίζεται με το ρόλο του ερευνητή. Αναλυτικότερα, η
διεξαγωγή της έρευνας γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε η συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία
των δεδομένων να είναι ανεξάρτητα από την προσωπικότητα του ερευνητή-από
προκαταλήψεις, επιθυμίες, πεποιθήσεις, συναισθήματα και γενικά από τον υποκειμενισμό
του ερευνητή- (Βάμβουκας, 2006:361). (β) Η αντιπροσωπευτικότητα, η οποία έχει σχέση
με τα χαρακτηριστικά του δείγματος. Αναλυτικότερα, για να είναι αντιπροσωπευτικό το
δείγμα του πληθυσμού της έρευνας, θα πρέπει να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά στοιχεία με
τον πληθυσμό αυτό. Επίσης, η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος σχετίζεται με το
κατά πόσο το δείγμα είναι τυχαίο και πολυπληθές (Παπαναστασίου, 1996:115). (γ) Η
αξιοπιστία, η οποία σχετίζεται με το αν τα ευρήματα της έρευνας μπορούν να παραχθούν
ξανά με όμοιο τρόπο, ανεξάρτητα από το πλαίσιο, το χρόνο και τον ερευνητή
(Μακράκης, 2005:4). Αναλυτικότερα, η αξιοπιστία εκφράζει το βαθμό στον οποίο ένα
ερωτηματολόγιο μπορεί να παράγει αποτελέσματα χωρίς σφάλματα μέτρησης, τα οποία
δημιουργούνται στις απαντήσεις από την επίδραση των διαφορετικών κοινωνικών
συνθηκών και του χρόνου. Ορίζεται δε, ως ο βαθμός εσωτερικής συνάφειας και
συνέπειας του εργαλείου μέτρησης (Ζαφειρόπουλος, 2005:122). (δ) Η εγκυρότητα, η
οποία έχει σχέση με την αυστηρότητα της μεθοδολογίας ανάλυσης των δεδομένων και
διακρίνεται σε: (i) εσωτερική εγκυρότητα, η οποία σχετίζεται με τη χρήση στατιστικών
μεθόδων, για την επαλήθευση ή απόρριψη των υποθέσεων της έρευνας, (ii) δομική
εγκυρότητα, η οποία σχετίζεται με τη δόμηση των ερευνητικών εργαλείων και τη
διαδικασία81 χορήγησης αυτών και (iii) εξωτερική εγκυρότητα, η οποία σχετίζεται με τη
γενικευσιμότητα των πορισμάτων της έρευνας.. Δηλαδή, ο ερευνητής αποδεικνύει ότι τα
ευρήματα της έρευνας μπορούν να είναι γενικεύσιμα σε μια περιοχή (Μακράκης,
2005:4). Όπου, για να νομιμοποιείται σε κάποιο βαθμό η γενίκευση των αποτελεσμάτων
μιας έρευνας θα πρέπει το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού.
Σημειώνεται εδώ ότι, τα παραπάνω κριτήρια ποιότητας του εμπειρικού αναλυτικού
παραδείγματος, ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαμόρφωση του μεθοδολογικού πλαισίου της
παρούσας έρευνας, έτσι ώστε ο ρόλος του ερευνητή, η δειγματοληψία, η σύνταξη των
ερευνητικών εργαλείων(δύο κλειστά ερωτηματολόγια), η στατιστική επεξεργασία και η
ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας, να χαρακτηρίζονται από αυτά τα κριτήρια.
Β. Στο εμπειρικό αναλυτικό επιστημολογικό παράδειγμα αντιστοιχούν παραδοχές όπως:
(α) ’Γνώση’ είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από τα εμπειρικά δεδομένα με τη χρήση
μεθόδων της Στατιστικής. Με τη χρήση δε, ποσοτικών στατιστικών μεθόδων, θεωρείται
ότι δύναται να εξασφαλιστεί η ουδετερότητα των ερευνητών καθώς και η
αντικειμενικότητα, η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Και
(β) Σκοπός της έρευνας είναι η ‘εξήγηση’ και η ‘πρόβλεψη’. Όπου, η εξήγηση ενός
φαινόμενου είναι η αιτιολόγηση αυτού, η οποία βασίζεται στη γενίκευση που προκύπτει
από την επαλήθευση ή απόρριψη του υποθετικού θεωρητικού πλαισίου της έρευνας.
Μέσα δε, από την ανάπτυξη αιτιατών σχέσεων και τη διερεύνηση αυτών παράγεται
γνώση η οποία έχει και πρακτική σημασία. Αφού, εάν γνωρίζουμε τους παράγοντες που
επηρεάζουν ένα φαινόμενο τότε υπάρχει, περαιτέρω, η δυνατότητα για παρέμβαση και
αλλαγή της πρόβλεψης (Μακράκης, 2005:23-32).

Συχνά στα εμπειρικά δεδομένα χρησιμοποιείται η μέθοδος της ‘τριγωνοποίησης’. Δηλαδή,
συγκεντρώνονται στοιχεία από διαφορετικές πηγές για να ελεγχθεί αν μια υπόθεση που ερευνάται, μπορεί
να εκφράζεται σε διαφορετικές καταστάσεις..
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Σημειώνεται εδώ ότι, η παρούσα έρευνα είναι σε συμφωνία με τις παραπάνω σημαντικές
παραδοχές που αντιστοιχούν στο Εμπειρικό Αναλυτικό παράδειγμα., πράγμα που
αποτελεί και κριτήριο επιλογής του συγκεκριμένου ερευνητικού παραδείγματος.
Γ. Θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι, στην επιλογή του συγκεκριμένου ερευνητικού
παραδείγματος, ελήφθησαν υπόψη και οι αδυναμίες αυτού. Όπου, οι αδυναμίες του
εμπειρικού παραδείγματος, σχετίζονται με την άποψη ότι το ερευνητικό αυτό παράδειγμα
ενδέχεται να διαστρεβλώνει τα φαινόμενα τα οποία αποσκοπεί να εξηγήσει και να
προβλέψει, επειδή διερευνώνται μόνο τα εξωτερικά παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά των
φαινομένων αυτών (Μακράκης, 2005.:24). Απαντώντας σε αυτό, επισημαίνουμε ότι
περαιτέρω πρόταση για μελλοντική έρευνα, θα μπορούσε να είναι η υλοποίηση σχετικής
ποιοτικής έρευνας, η οποία θα μελετά και τις εσωτερικές υποκειμενικές διαστάσεις του
φαινομένου που ερευνάται εδώ. Όπως, για παράδειγμα, μια έρευνα που να ακολουθεί το
Ιστορικό Ερμηνευτικό παράδειγμα ή μια έρευνα η οποία να συμπεριλαμβάνει και δράση
για την αλλαγή, δηλαδή μια έρευνα που να ακολουθεί το Κριτικό Διαλεκτικό παράδειγμα.
Στο σημείο δε αυτό, κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι η μεθοδολογία που θα
ακολουθηθεί στην παρούσα έρευνα, βασίζεται σε θεωρητικά πλαίσια τα οποία έχουν να
κάνουν με τη σχέση μεταξύ της διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ και της προσωπικής
θεωρίας που ασπάζονται και υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί. Όπου, η προσωπική θεωρία
διδασκαλίας και μάθησης των εκπαιδευτικών, στηρίζεται σε θέσεις της Παιδαγωγικής,
της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας.
Κεφάλαιο 11. Πηγές Δεδομένων και Διαδικασίες
11.1. Εισαγωγή
Εδώ, αναφερόμαστε στην επιλογή του πληθυσμού και δείγματος της παρούσας έρευνας,
καθώς και στη διαδικασία συλλογής των ερευνητικών δεδομένων που ακολουθήσαμε.
11.2. Πληθυσμός και Δείγμα
Δειγματοληψία είναι η διαδικασία που ακολουθείται από τον ερευνητή, για την επιλογή
ορισμένων υποκειμένων έρευνας από το ευρύτερο σύνολο στο οποίο ανήκουν και
περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες: Α. Τον καθορισμό του πληθυσμού και Β. Την
επιλογή του δείγματος (Παπαναστασίου, 1996:104). Αναλυτικότερα:
Α. Καθορισμός του πληθυσμού: Πληθυσμός είναι το ευρύτερο σύνολο, στο οποίο και
ενδιαφερόμαστε να γενικεύσουμε τα ευρήματα μιας έρευνας (Ανδρεαδάκης[1], 2008).
Στην παρούσα δε έρευνα, τον πληθυσμό αναφοράς αποτελούν οι εκπαιδευτικοί που
υπηρετούν σε ελληνικά, δημόσια Δημοτικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ενώ, ο υπό μελέτη πληθυσμός της παρούσας έρευνας, είναι οι εκπαιδευτικοί και οι
διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων της ευρύτερης πόλης του Ηρακλείου-όπου, η
ευρύτερη πόλη του Ηρακλείου περιλαμβάνει τους Δήμους, περί του Δήμου Ηρακλείου:
όπως είναι, ο Δήμος Ηρακλείου, ο Δήμος Γαζίου και ο Δήμος Νέας Αλικαρνασσού-.
Σημειώνεται εδώ ότι, στην παρούσα έρευνα, η έννοια του εκπαιδευτικού Δημοτικού
Σχολείου περιλαμβάνει: τους δασκάλους τάξεων, τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων
ένταξης ή ολοήμερου και τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων-όπως π.χ., Ξένης Γλώσσας,
Φυσικής Αγωγής, Μουσικής-, που υπηρετούν σε δημόσια Δημοτικά Σχολεία. Δεν
περιλαμβάνει όμως, τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε ιδιωτικά ή ειδικά Δημοτικά
Σχολεία και τους εκπαιδευτικούς που έχουν αποσπαστεί σε δημόσιες υπηρεσίες.
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Β. Επιλογή του δείγματος: Δείγμα, είναι το υποσύνολο του πληθυσμού το οποίο
επιλέγεται με τη συστηματική διαδικασία της δειγματοληψίας, το οποίο μελετάμε στην
πράξη και με βάση το οποίο διατυπώνουμε συμπεράσματα για τον πληθυσμό. Όπου, για
να γίνει η γενίκευση από το δείγμα στον πληθυσμό, θα πρέπει το δείγμα να είναι όσο το
δυνατόν ομοιότερο ή αντιπροσωπευτικότερο-τυχαίο και πολυπληθές- του πληθυσμού,
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ικανοποιητική προσέγγιση των πραγματικών τιμών του
πληθυσμού (Ανδρεαδάκης[1], 2008). Ενώ, δε μπορεί να γίνει γενίκευση από το δείγμα
στον πληθυσμό αν το μέγεθος του δείγματος δεν είναι επαρκές ή αν δεν πληρείται το
κριτήριο της τυχαιότητας82. Σημειώνεται εδώ ότι, κατά περιπτώσεις, σε έρευνες μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ‘σκόπιμο δείγμα’(purposive sampling). Όπου, σ’ αυτήν την περίπτωση,
επιλέγεται ένα δείγμα με κάποιο σκοπό, χωρίς αυτό να είναι δείγμα που πληρεί και το
κριτήριο της τυχαιότητας (Μakrakis, 2008:4).
Όσον αφορά δε την επιλογή δείγματος στην παρούσα έρευνα, παραθέτουμε τα εξής:
Σύμφωνα με στοιχεία83 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Κρήτης, τα
Δημοτικά Σχολεία της ευρύτερης πόλης του Ηρακλείου αριθμούν σε εβδομήντα
τέσσερα(74) σχολεία. Επειδή δε, σε ορισμένες περιπτώσεις συστεγαζόμενων σχολείων-σε
έξι περιπτώσεις-, η επίδοση ερωτηματολογίου αφορούσε μόνο τον ένα από τους δύο
διευθυντές, ο πληθυσμός των διευθυντών διαμορφώνεται σε εξήντα οκτώ(68) διευθυντές.
Στα παραπάνω δε σχολεία, κατά το σχολικό έτος 2008-2009, υπηρετούσαν χίλιοι
διακόσιοι τριάντα τέσσερις(1234) εκπαιδευτικοί(αναλυτικότερα δε, χίλιοι είκοσι(1020)
δάσκαλοι και διακόσιοι δέκα τέσσερις(214) εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων-ενενήντα(90)
Ξένης Γλώσσας, ογδόντα πέντε(85) Φυσικής Αγωγής και τριάντα εννέα(39) Μουσικής-)
Επομένως, προκύπτει ότι ο πληθυσμός των εκπαιδευτικών αριθμεί σε χίλιους διακόσιους
τριάντα τέσσερις(1234) εκπαιδευτικούς. Σε αυτόν τον πληθυσμό απευθύνεται η έρευνα
μας και σε αυτόν τον πληθυσμό δώσαμε, επιτόπου σε κάθε σχολείο, τα δύο
ερωτηματολόγια84 της έρευνας-όπου το ένα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και το άλλο
σε διευθυντές-. Αναλυτικότερα:
(i) Από τα ερωτηματολόγια που επιδόθηκαν στον πληθυσμό των εκπαιδευτικών-σε 1234
άτομα-, παραλάβαμε τριακόσια δέκα οκτώ(318) συμπληρωμένα ερωτηματολόγια-από
280 δασκάλους και 38 εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων-. Επομένως, με τυχαίο τρόπο
ελήφθησαν τα ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών και μπορούμε να κάνουμε λόγο για απλή
τυχαία δειγματοληψία, η οποία περιγράφεται με τις παρακάτω παραμέτρους:
(α) Μέγεθος πληθυσμού: Ν=1234.
(β) Εάν προβούμε σε σταχυολόγηση των σπουδαιότερων μεταβλητών του
ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών, θα λέγαμε ότι αυτές είναι οι παρακάτω-οι οποίες είναι
σε αντιστοιχία και με τις σχετικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών-: από
τη μεταβλητή VB1_1 έως τη VB1_17, από τη μεταβλητή VB5_1 έως τη VB5_9, οι
μεταβλητές VB6_1 και VB6_2, από τη μεταβλητή VB7_1 έως τη VB7_16, από τη
μεταβλητή VB11_1 έως τη VB11_7 και από τη μεταβλητή VB12_1 έως τη VB12_8.
Μετά δε, τον υπολογισμό του δείγματος με τους παρακάτω δύο τρόπους και παίρνοντας
το μέγιστο δείγμα, θα έχουμε το τελικό δείγμα της έρευνας:
(i) Υπολογισμός διασποράς: Από τις μεταβλητές VB6_1 και VB6_2(μεταβλητές
διαβαθμιστικές με κλίμακα Likert πέντε βαθμών), μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη
διασπορά, η οποία θα εισαχθεί στη σχέση που δίνει το μέγεθος του δείγματος (Δαφέρμος,
2005:267-283):
Τυχαίο είναι ένα δείγμα, όταν κάθε μέλος του πληθυσμού έχει την ίδια πιθανότητα να επιλεγεί σε αυτό.
Βλ. Παράρτημα Γ.
84
Όπου, τα ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών αποσκοπούσαν, κυρίως, στο να μελετηθούν οι απόψεις και
πρακτικές αυτών όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, ενώ τα ερωτηματολόγια διευθυντών
κύριο στόχο είχαν να καταγραφεί η σχετική με τις ΤΠΕ υλικοτεχνική υποδομή των Δημοτικών Σχολείων.
82
83
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- Πράγματι, με το πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας SPSS 17.0(Analyze, Descriptive
Statistics-Frequencies-Statistics-Std Deviation) και για τις μεταβλητές VB6_1 και VB6_2
υπολογίζουμε τη μέγιστη διασπορά αυτών, που είναι Std Deviation σ=1,138 ή σ=1,14(με
σ1=1,079 για τη μεταβλητή VB6_1 και σ2=1,138 για τη μεταβλητή VB6_2).
- Εάν επιθυμούμε διάστημα εμπιστοσύνης 99%, προφανώς θα έχουμε επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας α με, 1-α=0,99 ή α=0,010, άρα α/2=0,005 και 1-α/2=0,995.
Όπου, ο αριθμός z γι’ αυτό το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι z0,9950=2,57.
- Εάν αποδεχθούμε σφάλμα δειγματοληψίας της τάξης του 5%(και για μεταβλητή
διαβαθμιστική με κλίμακα μέτρησης Likert με 5 βαθμούς), θα έχουμε: d=0,05 * 5=0,25
και συνεπώς no=z2 * σ2/d2=(z*σ/d)2=(2,57*1,14/0,25)2=137.
- Επομένως, με πληθυσμό Ν=1234, αντικαθιστώντας στον τύπο του δείγματος έχουμε:
n1=(1-n1/N)*(z*σ/d)2 ή n1=(1-n1/N)*(2,57*1,14/0,25)2 ή n1=(1-n1/N)*137=123.
Άρα, το δείγμα της έρευνας στην περίπτωση αυτή είναι: n1=123 εκπαιδευτικοί (1).
(ii) Με βάση το κρίσιμο ποσοστό: Εάν υπολογίσουμε με βάση το κρίσιμο ποσοστό στις
σπουδαιότερες ερωτήσεις: Β1, Β5, Β7, Β11 και Β12(δηλαδή για τις μεταβλητές: από τη
VB1_1 έως τη VB1_17, από τη VB5_1 έως τη VB5_9, από τη VB7_1 έως τη VB7_16,
από τη VB11_1 έως τη VB11_7 και από τη VB12_1 έως τη VB12_8), θα έχουμε τη
σχέση για το δείγμα: n2=(1-n2/N)*(z2*p(1-p)/d2) (2) (Δαφέρμος, 2005, σ.267-283).
- Για μεγιστοποίηση του δείγματος στη σχέση (2) θα θέσουμε p=1/2 ή 1- p=1/2=0,5.
- Εάν επιθυμούμε διάστημα εμπιστοσύνης 95%, θα έχουμε επίπεδο στατιστικής
σημαντικότητας α: 1-α=0,95 ή α=0,05, άρα α/2=0,025 και 1-α/2=0,975. Όπου, ο
αριθμός z για αυτό το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι z0,9750=1,9+0,06=1,96.
- Εάν αποδεχθούμε σφάλμα δειγματοληψίας της τάξης του 5% θα έχουμε: d=0,05.
- Επομένως, με πληθυσμό Ν=1234, αντικαθιστώντας στην παραπάνω σχέση (2) έχουμε:
n2=(1-n2/N)*(z2*p(1-p)/d2)=(1-n2/Ν)*(1,962*0,5*0,5/0,052)=(1-n2/Ν)*(1,962*0,52/0,052)
=(1-n2/Ν)*(1,96*0,5/0,05) 2=(1-n2/Ν)*384=293.
Άρα το δείγμα στην περίπτωση αυτή είναι: n2=293 εκπαιδευτικοί (2).
Επομένως, από τις παραπάνω σχέσεις (1) και (2) φαίνεται ότι το μέγιστο των δύο
παραπάνω δειγμάτων-n1=123 εκπαιδευτικοί και n2=293 εκπαιδευτικοί- ή το μέγιστο
δείγμα της έρευνας είναι: n=293 εκπαιδευτικοί. Σημειώνεται εδώ ότι, το τελικό δείγμα
των εκπαιδευτικών της παρούσας έρευνας ήταν Ν=318 εκπαιδευτικοί, ήταν δηλαδή
μεγαλύτερο-κατά 25 άτομα- από το παραπάνω μέγιστο δείγμα της έρευνας.
(ii) Επίσης, από τα ερωτηματολόγια που επιδόθηκαν στον πληθυσμό των διευθυντών
Δημοτικών Σχολείων -ο οποίος αριθμεί σε εξήντα οκτώ(68) διευθυντές-, παραλάβαμε
πενήντα εννέα(59) συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Επομένως, με τυχαίο τρόπο
ελήφθησαν και τα ερωτηματολόγια διευθυντών. Αυτό δε, που διενεργήθηκε στον
πληθυσμό των διευθυντών, θα μπορούσε να θεωρηθεί, κυρίως, ως μια απογραφή της
σχετικής με τις ΤΠΕ υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων τους.
11.2.1. Γιατί επιλέξαμε αυτόν τον πληθυσμό και δείγμα έρευνας
Η παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε σε δημόσια Δημοτικά Σχολεία της ευρύτερης πόλης του
Ηρακλείου. Σύμφωνα δε με τα προαναφερόμενα, 318 εκπαιδευτικοί(σε 1234
εκπαιδευτικούς) και 59 διευθυντές(σε 74 διευθυντές) που υπηρετούσαν κατά το σχολικό
έτος 2008-2009 σε αυτά τα Δημοτικά Σχολεία, αποτέλεσαν και το τελικό δείγμα της
έρευνας. Περαιτέρω και αναφορικά με τους λόγους επιλογής υλοποίησης της έρευνας
στον παραπάνω πληθυσμό και δείγμα-λόγοι που ενδεχομένως, αποτελούν ταυτόχρονα και
περιορισμούς της έρευνας-, παραθέτουμε τα εξής:
(α) Η επιλογή υλοποίησης της έρευνας σε Δημοτικά Σχολεία, σκοπό είχε τη μελέτη
ερευνητικών δεδομένων, προερχομένων από εκπαιδευτικούς των οποίων έργο είναι η
αγωγή μαθητών μικρής, θεμελιακής και κατ’ εξοχήν διαμορφώσιμης ηλικίας-ηλικία κατά
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την οποία δημιουργούνται και οι βάσεις κάθε είδους μάθησης-. (β) Η επιλογή δε
υλοποίησης της έρευνας σε Δημοτικά Σχολεία της ευρύτερης πόλης του Ηρακλείου,
σχετίζεται με τα εξής: (i) Όπως προαναφέρθηκε, τα δημόσια Δημοτικά Σχολεία της
ευρύτερης πόλης του Ηρακλείου αριθμούνται σε εβδομήντα τέσσερα(74) σχολεία και ο
αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν στα σχολεία αυτά κατά το σχολικό έτος
2008-2009, υπολογίζεται σε χίλιους διακόσιους τριάντα τέσσερις(1234). Όπου, ο μεγάλος
αυτός αριθμός εκπαιδευτικών, μας επιτρέπει την επιλογή ενός ικανοποιητικού σε μέγεθος
δείγματος, για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων με σχετική γενικευτική ισχύ-όσον αφορά
τους εκπαιδευτικούς της ευρύτερης πόλη του Ηρακλείου-. Σημειώνεται εδώ ότι, η
γενίκευση των συμπερασμάτων στο σύνολο των Ελλήνων δασκάλων δεν θα είναι δυνατή.
Όμως, τα δεδομένα και συμπεράσματα της παρούσας έρευνας-αναφορικά με τον
πληθυσμό των εκπαιδευτικών της ευρύτερης πόλης του Ηρακλείου-, ενδέχεται
μελλοντικά, να αποτελέσουν στοιχεία προς σύγκριση με δεδομένα και συμπεράσματα
σχετικών ερευνών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. (ii) Στην παρούσα έρευνα επιλέγεται
να μελετηθούν ερευνητικά δεδομένα προερχόμενα από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν
μόνο σε σχολεία αστικής περιοχής, πράγμα που ικανοποιείται με την επιλογή υλοποίησης
της έρευνας στην πόλη του Ηρακλείου. Ενδεικτικά δε, παράγοντες που συνηγορούν στην
επιλογή μας αυτή, αναλύονται παρακάτω: Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ενώ τα
ερευνητικά συμπεράσματα φαίνεται να συμφωνούν ότι ο τόπος υπηρεσίας των
δασκάλων επηρεάζει τις απόψεις και πρακτικές τους, εντούτοις δε φαίνεται να
συμφωνούν σχετικά με το σε ποια περιοχή-αστική, ημιαστική ή αγροτική- οι απόψεις και
πρακτικές των δασκάλων είναι θετικότερες (Μπίκος, 1995. Τσολακίδης, Φωκίδης,
Βρατσάλης, 2001. Κυρίδης, Δρόσος, Τσακιρίδου, 2003). Έτσι, με την υλοποίηση της
παρούσας έρευνας, συγκεκριμένα, σε αστική περιοχή, δίδεται η δυνατότητα για σχετική
σύγκριση των ευρημάτων αυτής με ευρήματα προγενέστερων και μελλοντικών ερευνών
-υλοποιημένες, συγκεκριμένα, σε αστικές, ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές-, με
αποτελέσματα ή συμπεράσματα που ενδέχεται να έχουν ενδιαφέρον ως προς το θέμα της
διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ. (iii) Η ερευνήτρια-ως δασκάλα αλλά και ως πολίτης-,
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Πληροφορική, έχει μελετήσει αρκετά επιμέρους θέματα
των ΤΠΕ(αρχικά κατ’ ιδίαν ή με σχετικά σεμινάρια και ημερίδες και έπειτα με σχετικές
σπουδές στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης-όπου, από το 2006 κατέχει πτυχίο του Τμήματος
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης-) και θεωρεί πολύ
σημαντική την ένταξη και διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο.
Ειδικότερα δε, ως δασκάλα στο 52ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης, θεωρεί ότι το
να ερευνηθούν οι απόψεις και πρακτικές σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ,
των συναδέλφων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Δημοτικά Σχολεία της πόλης του
Ηρακλείου, ενδέχεται να αποφέρει σημαντικά εκπαιδευτικά οφέλη στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση Ηρακλείου, όπου και υπηρετεί.
11.3. Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων της έρευνας
Η παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2008-2009(και συγκεκριμένα,
από την 17 Μαρτίου έως και την 30 Μαΐου 2009). Η υλοποίηση δε της έρευνας, άρχισε
με τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων, η οποία ξεκίνησε με τη χορήγηση των
οργάνων μέτρησης της έρευνας-δύο κλειστών ερωτηματολογίων, ένα για εκπαιδευτικούς
και ένα άλλο για διευθυντές Δημοτικών Σχολείων- και την καταγραφή των απαντήσεων.
Σημειώνεται εδώ, ότι η συλλογή των δεδομένων έγινε τηρώντας τις αρχές δεοντολογίας
της έρευνας: για συνειδητή συναίνεση των συμμετεχόντων στην έρευνα, για ανωνυμία
των υποκειμένων της έρευνας. για αυστηρή εμπιστευτικότητα των πληροφοριών της
έρευνας καθώς και για ενημέρωση των συμμετεχόντων για τα αποτελέσματα της
έρευνας, μετά το πέρας αυτής (Cohen, Manion, 1997:475, 486). Αναλυτικότερα: (α) Στην
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πρώτη φάση της έρευνας, σημαντικά πρόσωπα που ήταν υπεύθυνα-κυρίως οι διευθυντές
των Δημοτικών Σχολείων-, προσεγγίστηκαν και ενημερώθηκαν. Εφόσον δε, η έρευνα
αφορούσε, κυρίως, τους εκπαιδευτικούς ως συμμετέχοντες, οι προτάσεις της
ερευνήτριας-η ακριβής φύση και σκοπός της έρευνας- εισήχθησαν σε συνεδρίαση του
διδακτικού προσωπικού και έγινε σχετική ενημέρωση και συζήτηση. Ακολούθησε
προσωπική επαφή της ερευνήτριας με τα υποκείμενα του δείγματος της έρευνας, όπου και
δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς όσες πληροφορίες χρειάζονταν για το σκοπό και τις
διαδικασίες της έρευνας (Cohen, Manion, 1997:481-485). Σημειώνεται εδώ ότι, όλα τα
παραπάνω έγιναν εκτός Ωρολογίου Προγράμματος του σχολείου-μετά το πέρας των
μαθημάτων ή σε διαλλείματα-. (β) Στην επόμενη φάση της έρευνας, έγινε η δοκιμαστική
εφαρμογή ενός προσωρινού σχεδίου ερωτηματολογίου-η πιλοτική έρευνα-. Δηλαδή, έγινε
επίδοση του ερωτηματολογίου σε ένα μικρό αριθμό υποκειμένων έτσι ώστε να
διαπιστωθούν πιθανά κενά, ελλείψεις και ασάφειες του ερωτηματολογίου, καθώς και η
αποτελεσματικότητα του συστήματος κωδικοποίησης των απαντήσεων. Εξακριβώθηκε
ακόμα και ο αναγκαίος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Έτσι,, με βάση και
τις διαπιστώσεις της δοκιμαστικής αυτής εφαρμογής, το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε
και πήρε την οριστική του μορφή (Βάμβουκας, 2006:261-262). (γ) Στην τελική δε φάση
της έρευνας, έγινε ατομική επίδοση του ερωτηματολογίου με αυτοπρόσωπη επίσκεψη της
ερευνήτριας στα σχολεία της έρευνας. Όπου, το ερωτηματολόγιο συνοδευόταν από
σύντομο εισαγωγικό σημείωμα, με τα στοιχεία ταυτότητας της ερευνήτριας, τη φύση και
το σκοπό της έρευνας, τη σημαντικότητα των συλλεγομένων πληροφοριών καθώς και
παράκληση για συμπλήρωση αυτού (Βάμβουκας, 2006.:261-262). Ενώ, οι οδηγίες που
δόθηκαν στα υποκείμενα της έρευνας για τη σωστή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου,
αφορούσαν τα εξής: (i) το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, (ii) οι εκπαιδευτικοί θα
συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο στο σπίτι τους, (iii) το χρονικό πλαίσιο απάντησης
είναι πέντε εργάσιμες ημέρες, (iv) οι εκπαιδευτικοί θα τοποθετήσουν το συμπληρωμένο
ερωτηματολόγιο μέσα στον επισυναπτόμενο απαντητικό φάκελο και θα το παραδώσουν
στο διευθυντή του σχολείου τους και (v) μετά από πέντε εργάσιμες ημέρες, η ερευνήτρια
θα παραλάβει τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από το διευθυντή του σχολείου.
Επιπλέον δε, όσον αφορά τη φάση της πιλοτική έρευνας, παραθέτουμε και τα εξής:
- Στα πλαίσια της πιλοτικής έρευνας, επιδόθηκαν ερωτηματολόγια σε τρία δωδεκαθέσια
Δημοτικά Σχολεία του Ηρακλείου και συγκεκριμένα: στο 2ο Βουτών, στο 52ο και στο 34ο
Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Όπου, αρχικά επιδόθηκαν τα ερωτηματολόγια διευθυντώνοι οποίοι και ενημερώθηκαν για τη φύση και το σκοπό της έρευνας-, ενώ στη συνέχεια
-και έπειτα από σχετική ενημέρωση του συλλόγου διδασκόντων-, επιδόθηκαν και τα
ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών. Από την πιλοτική δε αυτή έρευνα και μέσα από σχετική
συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων-π.χ. με ερωτήσεις διευκρινιστικές κ.ά.-,
δεν προέκυψαν αλλαγές στο ερωτηματολόγιο διευθυντών, ενώ θεωρήθηκε σκόπιμο να
γίνουν αλλαγές στο ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών, οι οποίες αφορούσαν τα εξής: (i)
Αλλαγές στη διατύπωση ορισμένων ερωτήσεων-ερωτήσεις Β1 και Β7- του
ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών. (ii) Επίσης, ενώ αρχικά η έρευνα απευθυνόταν μόνο σε
δασκάλους τάξεων του σχολείου, κατά την πιλοτική έρευνα, κρίθηκε πως θα ήταν θετικό
να συμπεριληφθούν στην έρευνα και εκπαιδευτικοί των τμημάτων ένταξης αλλά και
εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων σε Δημοτικά Σχολεία-όπως, Ξένης Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής
και Μουσικής-, εφόσον αυτοί έδειξαν ενδιαφέρον συμμετοχής στην έρευνα. Ακολούθησε
δε η τελική σύνταξη του ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών για την επίδοσή του, στη
συνέχεια, στα Δημοτικά Σχολεία της έρευνας.
- Όσον αφορά δε, τη διαδικασία επίδοσης των ερωτηματολογίων, ενώ αρχικά η πρόθεσή
μας ήταν, αφού γίνει η επίδοση των ερωτηματολογίων διευθυντών σε όλα τα σχολεία της
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έρευνας στη συνέχεια να ακολουθήσει η επίδοση των ερωτηματολογίων εκπαιδευτικών,
κατά την πιλοτική έρευνα κρίθηκε ότι για την ομαλότερη επίδοση των ερωτηματολογίων,
θα έπρεπε να γίνει η επίδοση των ερωτηματολογίων διευθυντή και εκπαιδευτικών κάθε
σχολείου, την ίδια ημέρα-όπου, τα ερωτηματολόγια για τους απόντες εκπαιδευτικούς
δίνονταν στο διευθυντή και εκείνος θα τα έδινε σε αυτούς-.
- Επίσης, κατά την πιλοτική έρευνα κρίθηκε απαραίτητο να οριστεί ένα χρονικό
διάστημα, περίπου πέντε εργάσιμων ημερών, για την παραλαβή όλων των
συμπληρωμένων ερωτηματολογίων από το διευθυντή του σχολείου, εφόσον
εκπαιδευτικοί και διευθυντές των σχολείων δήλωσαν ότι επιθυμούσαν να μελετήσουν τις
ερωτήσεις των ερωτηματολογίων στο σπίτι και να απαντήσουν με ένα χρονικό
περιθώριο-εξαιτίας, διδακτικών τους υποχρεώσεων στην τάξη ή άλλων σχολικών τους
υποχρεώσεων όπως, βαθμολογία Γ’ Τριμήνου κ.ά.-.
Περαιτέρω δε, παρακάτω αναφερόμαστε αναλυτικότερα, στις παρατηρήσεις των
εκπαιδευτικών κατά την πιλοτική έρευνα:
Οι παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών στα Δημοτικά Σχολεία της πιλοτικής έρευνας,
αφορούσαν κυρίως τις ερωτήσεις σχετικά με την Προσωπική Θεωρία Διδασκαλίας των
εκπαιδευτικών-ερωτήσεις: Β1, Β7, C1 και C2 του ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών-. Πιο
συγκεκριμένα, στις ερωτήσεις αυτές οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να επιλέξουν τις θέσεις
που τους εκφράζουν περισσότερο ή τις θέσεις που ακολουθούν πιο συχνά στις πρακτικές
τους, μεταξύ δύο θέσεων-των ‘συμπεριφοριστικών’ και των ‘εποικοδομιστικών’ θέσεων-.
Κατά την πιλοτική δε έρευνα, ορισμένοι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την άποψη ότι ήταν
πολύ προφανής η διαφορά μεταξύ των δύο θέσεων-συμπεριφοριστικών και
εποικοδομιστικών θέσεων- και ως εκ τούτου ένα μέρος των εκπαιδευτικών του δείγματος,
ενδεχομένως, να επέλεγε τις εποικοδομιστικές θέσεις-ως θέσεις που θεωρούνται
‘καλύτερες’-, χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται πάντα στην πραγματικότητα.
Στις παραπάνω δε παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών, θα απαντούσαμε ότι σε μια
ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο-όπως είναι και η παρούσα-, υπάρχει η πιθανότητα
ένα ποσοστό των απαντήσεων των ερωτώμενων να μην ανταποκρίνεται-σε ένα βαθμόστην πραγματικότητα. Όμως, η ανωνυμία του ερωτηματολογίου και η συζήτηση με τους
ερωτώμενους πριν την επίδοση αυτού-όσον αφορά, τη χρήση των ερευνητικών
δεδομένων σε σχετικά στατιστικά αποτελέσματα-, θεωρούμε ότι βοήθησε κατά πολύ στο
να δώσουν οι εκπαιδευτικοί, απαντήσεις σε πραγματικά πλαίσια. Επιπλέον δε αυτού,
σημειώνεται εδώ ότι η σύνταξη του ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών-και συγκεκριμένα
των ερωτήσεων Β1, Β7, C1 και C2-, με τον τρόπο που περιγράψαμε παραπάνω, στόχευε
και σε συγκεκριμένα παράπλευρα αποτελέσματα της έρευνας, όπως: (i) Με το να
συντάξουμε τις ερωτήσεις που αφορούν την προσωπική θεωρία διδασκαλίας των
εκπαιδευτικών-ερωτήσεις, Β1, Β7, C1 και C2-, δίνοντας στους εκπαιδευτικούς δύο
επιλογές(συμπεριφοριστική και εποικοδομιστική θέση) και ζητώντας τους να επιλέξουν
αυτήν που τους εκφράζει ή που ακολουθούν περισσότερο, αποσκοπούσαμε και στο ότι, οι
εκπαιδευτικοί διαβάζοντας τις ερωτήσεις αυτές για να απαντήσουν, θα έμπαιναν και σε
μια διαδικασία αναστοχασμού και κριτικής της προσωπικής τους θεωρίας. Με αυτόν δε
τον τρόπο, ενδεχομένως, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν ή και να
διαμορφώσουν την προσωπική τους θεωρία. (ii) Επίσης, με τις ερωτήσεις του
ερωτηματολογίου-ερωτήσεις, Β1, Β7, C1 και C2-, στις οποίες οι εκπαιδευτικοί είχαν να
επιλέξουν τις απόψεις που τους εκφράζουν περισσότερο και τις πρακτικές που
εφαρμόζουν συχνότερα-μεταξύ συμπεριφοριστικών και εποικοδομιστικών θέσεων-,
αποσκοπούσαμε και στο να μπει ο εκπαιδευτικός στη διαδικασία να αναρωτηθεί για την
αντιστοιχία ή όχι των πρακτικών του με τις απόψεις του-στα πλαίσια των παραπάνω δύο
θέσεων-. Ταυτόχρονα δε, στοχεύαμε και στο να παρωθηθεί ένα μέρος των εκπαιδευτικών
να μπει-πέρα από τη διαδικασία αναστοχασμού και κριτικής των απόψεων και πρακτικών
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τους- σε μια διαδικασία ενημέρωσης, επιμόρφωσης και αλλαγής των απόψεων και
εκπαιδευτικών τους πρακτικών. Συμπερασματικά, κατά τη σύνταξη του
ερωτηματολογίου-λαμβάνοντας υπόψη και τα παραπάνω παράπλευρα αποτελέσματα στα
οποία αποσκοπούσε η παρούσα έρευνα-, θεωρήσαμε ότι έστω και αν σε κάποιες
περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί απαντούν ότι τους εκφράζουν οι εποικοδομιστικές θέσεις
ενώ στην πραγματικότητα υιοθετούν τις συμπεριφοριστικές θέσεις, η όλη διαδικασία της
ανάγνωσης των ερωτήσεων και επιλογής των απαντήσεων, θα ήταν μια διαδικασία με
θετικά αποτελέσματα για τους εκπαιδευτικούς. Επειδή, η συνειδητοποίηση, από τον
εκπαιδευτικό, τυχόν διαφοράς μεταξύ των απόψεων που ασπάζεται και των πρακτικών
που ακολουθεί, ενδέχεται να τον οδηγήσει σε αναστοχασμό και σε κριτική ή αλλαγή των
απόψεων και πρακτικών του.
Παρακάτω δε, αναφερόμαστε, αναλυτικότερα, στη σύνταξη των δύο ερωτηματολογίων
της έρευνας.
Κεφάλαιο 12. Τα ερευνητικά εργαλεία
12.1. Εισαγωγή
Τα προβλήματα που μελετώνται σε μια έρευνα, λύνονται με βάση τα δεδομένα τα οποία
συλλέγονται. Όπου, η συλλογή των δεδομένων, μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους
-όπως, με ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, παρατήρηση, μέτρηση, τεστ κ.ά.- και κάθε ένας
από αυτούς τους τρόπους έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα (Παπαναστασίου,
1996:118). Στην παρούσα δε έρευνα, ως κατάλληλος τρόπος για τη συλλογή των
ερευνητικών δεδομένων θεωρείται η χρήση δύο κλειστών ερωτηματολογίων, όπου το ένα
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και το άλλο σε διευθυντές Δημοτικών Σχολείων.
Περαιτέρω δε, παρακάτω αναφερόμαστε συνοπτικά στο ερωτηματολόγιο και στα
πλεονεκτήματα του, αναλύοντας έτσι και παράγοντες που συνηγορούν στην επιλογή του
ερωτηματολογίου ως όργανο μέτρησης στην παρούσα έρευνα:
Το ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα όργανο έρευνας που χρησιμοποιείται για τη
συγκέντρωση πληροφοριών με έμμεσο τρόπο και ορίζεται ως ένα σύνολο γραπτών
ερωτήσεων σχετικών με ένα πρόβλημα, οι οποίες απευθύνονται ομοιόμορφα στα
‘υποκείμενα‘ της έρευνας από τον ερευνητή, αποσκοπώντας στο να συλλέξει
πληροφορίες. Το ερωτηματολόγιο δε, θεωρείται μια σημαντική τεχνική συλλογής
πληροφοριών σε κοινωνικές και εκπαιδευτικές έρευνες, όπου η χρήση του είναι πλέον
γενικευμένη, αλλά η επιστημονική του αξία εξαρτάται από εκείνους που το συντάσσουν
και το χρησιμοποιούν (Βάμβουκας, 2006:246-247). Το ερωτηματολόγιο, θεωρείται
επίσης ως μια επιλογή που ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις της ποσοτικής ή
εμπειρικής-αναλυτικής ερευνητικής προσέγγισης. Όπου, το ερωτηματολόγιο
λειτούργησε, επιτυχώς, ως μοναδικό μέσο συλλογής δεδομένων σε πολλές έρευνεςσχετικές και με την παρούσα έρευνα- (Μπίκος 1995:51-56. Τσολακίδης, Φωκίδης,
Βρατσάλης 2001. Ιωάννου, Χαραλάµπους 2004:4), ενώ σε άλλες επιλέχθηκε ως
ερευνητικό εργαλείο μαζί με τη συνέντευξη (Κυρίδης, Δρόσος, Τσακιρίδου 2003:46-63).
Ανάμεσα δε στα πλεονεκτήματα του ερωτηματολογίου συγκαταλέγονται και τα εξής: (i)
με το ερωτηματολόγιο μπορούμε να επιτύχουμε τη συλλογή πολλών πληροφοριών, σε
σύντομο χρόνο και σε δείγμα μεγάλου μεγέθους, (ii) με το ερωτηματολόγιο είναι δυνατή
η συλλογή πληροφοριών για μορφές συμπεριφοράς μη παρατηρήσιμες και (iii) το
ερωτηματολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη προβλημάτων, στα οποία θα
απαιτούνταν πολλές και μακροχρόνιες παρατηρήσεις. Ενώ, ανάμεσα στις αδυναμίες του
ερωτηματολογίου συγκαταλέγονται και τα εξής: (i) οι απαντήσεις των υποκειμένων της
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έρευνας μπορεί να μην είναι πάντα πηγαίες και αυθόρμητες, (ii) oι ερωτήσεις
συντάσσονται από τον ερευνητή, ο οποίος αντιλαμβάνεται το πρόβλημα με ένα
συγκεκριμένο τρόπο που πιθανώς διαφέρει από εκείνο των υποκειμένων της έρευνας,
(iii) η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου βασίζεται στην εκούσια συνεργασία των
υποκειμένων του δείγματος, επομένως το δείγμα που τελικά απαντά μπορεί να έχει
μικρότερο μέγεθος από το δείγμα που αρχικά επιλέγεται για να ικανοποιεί τον όρο της
αντιπροσωπευτικότητας. Όπου, οι παραπάνω αδυναμίες του ερωτηματολογίου, οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι δύσκολα μπορούν να καλυφθούν όλες οι όψεις ενός προβλήματος
και να γενικευτούν τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών, τα οποία συχνά δίνονται
‘κατά προσέγγιση’-όμως, οι κατά προσέγγιση πληροφορίες έχουν μεγαλύτερη αξία από
την παντελή έλλειψή τους- (Βάμβουκας, 2006:248-249). Συμπερασματικά δε, το
ερωτηματολόγιο-παρά τις αδυναμίες του- αν κατασκευαστεί και χρησιμοποιηθεί σωστά,
είναι κατάλληλο στο να εξασφαλίσει, σε σημαντικό βαθμό, την εγκυρότητα και
αξιοπιστία της έρευνας, αλλά και στο να δώσει χρήσιμα, ποσοτικά και ποιοτικά
σημαντικά στοιχεία, συμβάλλοντας έτσι στην πρόοδο της έρευνας (Κυρίδης, Δρόσος,
Τσακιρίδου 2003:50, Βάμβουκας, 2006:249). Πράγμα, που αποτέλεσε και κριτήριο
επιλογής του ερωτηματολογίου, ως ερευνητικό εργαλείο στην παρούσα έρευνα.
Στο κεφάλαιο δε αυτό, αναφερόμαστε αναλυτικότερα, στη σύνταξη των δύο
ερωτηματολογίων της παρούσας έρευνας, αφού πρώτα γίνει αναφορά στις ανεξάρτητες
και εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας.
12.2. Μεταβλητές της έρευνας
Οι ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας, μας, περιγράφονται παρακάτω:
12.2.1. Ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας
Ανεξάρτητη λέγεται η μεταβλητή της οποίας τις τιμές αλλάζει σκόπιμα ο ερευνητής, με
σκοπό να εξακριβωθεί η επίδραση που έχει η αλλαγή αυτών των τιμών σε ένα φαινόμενο
ή σε μια εξαρτημένη μεταβλητή. Δηλαδή, ανεξάρτητες μεταβλητές είναι οι παράγοντες
των οποίων η μεταβολή, ενδέχεται να έχει επίπτωση σε εξαρτημένες μεταβλητές
(Βάμβουκας, 2006:114).
Οι ανεξάρτητες μεταβλητές δε, οι οποίες θα μελετηθούν στην παρούσα έρευνα
αναλύονται παρακάτω. Όπου, στον καθορισμό των μεταβλητών αυτών, ελήφθησαν
υπόψη οι στόχοι και τα ερωτήματα της παρούσας έρευνας, καθώς και η μελέτη της
σχετικής βιβλιογραφίας (βλ. Κεφ. 9.).
Α. Ανεξάρτητες μεταβλητές, στο ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών
(1) Το φύλο των εκπαιδευτικών.
Είναι μεταβλητή: Κατηγορική με δύο κατηγορίες, με κλίμακα μέτρησης: Ονομαστική.
(2) Η ηλικία των εκπαιδευτικών(σχετικά με το σύγχρονο των σπουδών αυτών).
Είναι μεταβλητή: Κατηγορική με περισσότερες από δύο κατηγορίες, με κλίμακα
μέτρησης: Ονομαστική.
(3) Τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών(σχετικά με τη διδακτική εμπειρία αυτών).
Είναι μεταβλητή: Κατηγορική με περισσότερες από δύο κατηγορίες, με κλίμακα
μέτρησης: Ονομαστική.
(4) Οι Βασικές Σπουδές των εκπαιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου.
Είναι μεταβλητή: Κατηγορική με περισσότερες από δύο κατηγορίες, με κλίμακα
μέτρησης: Ονομαστική.
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(5) Γνώσεις των εκπαιδευτικών, από τη σχολή των βασικών σπουδών τους, σχετικά με τη
χρήση και τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, καθώς και σχετικά με τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της διαθεματικότητας και σχεδίων εργασίας(projects).
Είναι μεταβλητές: Κατηγορικές με δύο κατηγορίες, με κλίμακες μέτρησης: Ονομαστικές.
(6) Σπουδές των εκπαιδευτικών στην Πληροφορική ή ΤΠΕ, σε σχολή διαφορετική των
βασικών σπουδών τους.
Είναι μεταβλητές: Κατηγορικές με δύο κατηγορίες, με κλίμακες μέτρησης: Ονομαστικές.
(7) Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Πληροφορική ή ΤΠΕ-ειδικότερα δε στη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ και στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της
διαθεματικότητας, των σχεδίων εργασίας(projects) και της Ευέλικτης Ζώνης-.
Είναι μεταβλητές: Κατηγορικές με δύο κατηγορίες, με κλίμακες μέτρησης: Ονομαστικές.
(8) Οι εκπαιδευτικοί έχουν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο σπίτι τους.
Είναι μεταβλητή: Κατηγορική με δύο κατηγορίες, με κλίμακα μέτρησης: Ονομαστική.
(9) Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο σπίτι τους.
Είναι: μεταβλητές: Ποιοτικές - Διαβαθμιστικές, με κλίμακες μέτρησης: Τακτικές.
Β. Ανεξάρτητες μεταβλητές, στο ερωτηματολόγιο διευθυντών
(10) Το φύλο των διευθυντών.
Είναι μεταβλητή: Κατηγορική με δύο κατηγορίες, με κλίμακα μέτρησης: Ονομαστική.
(11) Η ηλικία των διευθυντών(σχετικά με το σύγχρονο των σπουδών αυτών).
Είναι μεταβλητή: Κατηγορική με περισσότερες από δύο κατηγορίες, με κλίμακα
μέτρησης: Ονομαστική.
(12) Τα χρόνια υπηρεσίας των διευθυντών(σχετικά με τη σχολική εμπειρία αυτών).
Είναι μεταβλητή: Κατηγορική με περισσότερες από δύο κατηγορίες, με κλίμακα
μέτρησης: Ονομαστική.
(13) Οι Βασικές Σπουδές των διευθυντών του Δημοτικού Σχολείου.
Είναι μεταβλητή: Κατηγορική με περισσότερες από δύο κατηγορίες, με κλίμακα
μέτρησης: Ονομαστική.
(14) Γνώσεις των διευθυντών, από τη σχολή των βασικών σπουδών τους, σχετικά με τη
χρήση και τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, καθώς και σχετικά με τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της διαθεματικότητας και σχεδίων εργασίας(projects).
Είναι μεταβλητές: Κατηγορικές με δύο κατηγορίες, με κλίμακες μέτρησης: Ονομαστικές.
(15) Σπουδές των διευθυντών στην Πληροφορική ή ΤΠΕ, σε σχολή διαφορετική των
βασικών σπουδών τους.
Είναι μεταβλητές: Κατηγορικές με δύο κατηγορίες, με κλίμακες μέτρησης: Ονομαστικές.
(16) Επιμόρφωση των διευθυντών στην Πληροφορική ή ΤΠΕ-ειδικότερα δε στη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ και στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της
διαθεματικότητας, των σχεδίων εργασίας(projects) και της ευέλικτης ζώνης-.
Είναι μεταβλητές: Κατηγορικές με δύο κατηγορίες, με κλίμακες μέτρησης: Ονομαστικές.
(17) Οι διευθυντές έχουν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο σπίτι ή στο γραφείο τους στο σχολείο.
Είναι μεταβλητές: Κατηγορικές με δύο κατηγορίες, με κλίμακες μέτρησης: Ονομαστικές.
(18) Οι διευθυντές χρησιμοποιούν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο σπίτι ή στο γραφείο
τους στο σχολείο
Είναι: μεταβλητές: Ποιοτικές - Διαβαθμιστικές, με κλίμακες μέτρησης: Τακτικές.
(19) Δηλώσεις των διευθυντών, σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σχολείο τους.
Είναι: μεταβλητές: Ποιοτικές - Διαβαθμιστικές, με κλίμακες μέτρησης: Τακτικές.
(Ανδρεαδάκης, Βάμβουκας, 2005:68-69. Μακράκης, 2005:39-40. Βάμβουκας, 2006:113)
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12.2.2. Εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας
Οι εξαρτημένες μεταβλητές, οι οποίες θα διερευνηθούν στην παρούσα έρευνα,
αναλύονται παρακάτω. Σημειώνεται εδώ ότι, στον καθορισμό των μεταβλητών αυτών,
ελήφθησαν υπόψη οι στόχοι και ερωτήματα της παρούσας έρευνας καθώς και η μελέτη
της σχετικής βιβλιογραφίας (βλ. Κεφ. 9).
Α. Εξαρτημένες μεταβλητές, στο ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών
(1) Η προσωπική θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά μια διδασκαλία
όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ
Είναι μεταβλητές: Κατηγορικές με δύο κατηγορίες, με κλίμακες μέτρησης: Ονομαστικές.
(2) Οι απόψεις των εκπαιδευτικών, για θέματα που αφορούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Είναι μεταβλητές: Κατηγορικές με δύο κατηγορίες, με κλίμακες μέτρησης: Ονομαστικές.
(3) Οι απόψεις των εκπαιδευτικών, για θέματα που αφορούν τη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ, στα πλαίσια της διαθεματικότητας και των σχεδίων εργασίας (projects).
Είναι μεταβλητές: Κατηγορικές με δύο κατηγορίες, με κλίμακες μέτρησης: Ονομαστικές.
(4) Οι απόψεις των εκπαιδευτικών, για θέματα που αφορούν τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ, στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης.
Είναι μεταβλητές: Κατηγορικές με δύο κατηγορίες, με κλίμακες μέτρησης: Ονομαστικές.
(5) Οι απόψεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με τις αναγκαίες προϋποθέσεις-όσον αφορά
την επιμόρφωση τους στις ΤΠΕ- για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Είναι μεταβλητές: Κατηγορικές με δύο κατηγορίες, με κλίμακες μέτρησης: Ονομαστικές.
(6) Οι απόψεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με τις αναγκαίες προϋποθέσεις-όσον αφορά
τη σχετική με τις ΤΠΕ υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου- για τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ.
Είναι μεταβλητές: Κατηγορικές με δύο κατηγορίες, με κλίμακες μέτρησης: Ονομαστικές.
(7) Η συχνότητα με την οποία αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί τις ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία τους.
Είναι: μεταβλητές: Ποιοτικές - Διαβαθμιστικές, με κλίμακες μέτρησης: Τακτικές.
(8) Η προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Είναι μεταβλητές: Κατηγορικές με δύο κατηγορίες, με κλίμακες μέτρησης: Ονομαστικές.
(9) Οι πρακτικές των εκπαιδευτικών, σε θέματα που αφορούν τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ.
Είναι μεταβλητές: Κατηγορικές με δύο κατηγορίες, με κλίμακες μέτρησης: Ονομαστικές.
(10) Οι πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ,
στα πλαίσια της διαθεματικότητας και των σχεδίων εργασίας(projects).
Είναι μεταβλητές: Κατηγορικές με δύο κατηγορίες, με κλίμακες μέτρησης: Ονομαστικές.
(11) Οι πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ,
στα πλαίσια της, στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης.
Είναι μεταβλητές: Κατηγορικές με δύο κατηγορίες, με κλίμακες μέτρησης: Ονομαστικές.
(12) Η προσωπική θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, γενικά, όσον αφορά τη διδασκαλία.
Είναι μεταβλητές: Κατηγορικές με δύο κατηγορίες, με κλίμακες μέτρησης: Ονομαστικές.
(13) Η προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, γενικά, όσον αφορά τη διδασκαλία.
Είναι μεταβλητές: Κατηγορικές με δύο κατηγορίες, με κλίμακες μέτρησης: Ονομαστικές.
(14) Ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί αναστοχάζονται ή κρίνουν τις πρακτικές
διδασκαλίας που ακολουθούν.
Είναι: μεταβλητές: Ποιοτικές - Διαβαθμιστικές, με κλίμακες μέτρησης: Τακτικές.
Β. Εξαρτημένες μεταβλητές, στο ερωτηματολόγιο διευθυντών
(15) Σε ποιους χώρους στο Δημοτικό σχολείο, υπάρχουν Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές.
Είναι μεταβλητές: Κατηγορικές με δύο κατηγορίες, με κλίμακες μέτρησης: Ονομαστικές.
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(16) Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που υπάρχουν σε χώρους του Δημοτικού Σχολείου.
Είναι μεταβλητές: Κατηγορικές με περισσότερες από δύο κατηγορίες, με κλίμακες
μέτρησης: Ονομαστικές.
(17) Είδος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που υπάρχουν στο Δημοτικό Σχολείο.
Είναι μεταβλητές: Κατηγορικές με δύο κατηγορίες, με κλίμακες μέτρησης: Ονομαστικές.
(18) Λειτουργικό Σύστημα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που υπάρχουν στο
Δημοτικό Σχολείο(σχετικά με το σύγχρονο των υπολογιστών αυτών).
Είναι μεταβλητές: Κατηγορικές με δύο κατηγορίες, με κλίμακες μέτρησης: Ονομαστικές.
(19) Το λογισμικό που έχει εγκατασταθεί στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές του σχολείου.
Είναι μεταβλητές: Κατηγορικές με δύο κατηγορίες, με κλίμακες μέτρησης: Ονομαστικές.
(20) Η σύνδεση του Δημοτικού Σχολείου με το Διαδίκτυο.
Είναι μεταβλητές: Κατηγορικές με δύο κατηγορίες, με κλίμακες μέτρησης: Ονομαστικές.
(21) Το λογισμικό που έχουν χρησιμοποιήσει οι διευθυντές στο σπίτι ή στο γραφείο τους
στο σχολείο.
Είναι μεταβλητές: Κατηγορικές με δύο κατηγορίες, με κλίμακες μέτρησης: Ονομαστικές.
(22) Τα κίνητρα των διευθυντών για ενέργειες αυτών, όσον αφορά τον περαιτέρω
εξοπλισμό του σχολείου σε σχετική με τις ΤΠΕ υλικοτεχνική υποδομή.
Είναι: μεταβλητές: Ποιοτικές - Διαβαθμιστικές, με κλίμακες μέτρησης: Τακτικές.
(Ανδρεαδάκης, Βάμβουκας, 2005:68-69. Βάμβουκας, 2006:113. Μακράκης, 2005:39-40).
Παρακάτω δε, γίνεται αναφορά στη σύνταξη των δύο κλειστών ερωτηματολογίων της
έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη και τις μεταβλητές οι τιμές των οποίων, ανιχνεύονται σε
κάθε ερώτηση των ερωτηματολογίων αυτών.
12.3. Σύνταξη των ερωτηματολογίων της έρευνας
Η σωστή σύνταξη, διάρθρωση και παρουσίαση των ερωτήσεων ενός ερωτηματολογίου,
θεωρείται προϋπόθεση για τη συλλογή σημαντικών και έγκυρων πληροφοριών. Όπου, ο
συντάκτης του ερωτηματολογίου, έχοντας υπόψη τους στόχους και ερευνητικά
ερωτήματα ή υποθέσεις της έρευνας, αποφασίζει τι είδους ερωτήσεις87 θα κάνει
(Βάμβουκας, 2006:249-253).
Όσον αφορά δε, τη σύνταξη των δύο ερωτηματολογίων της παρούσας έρευνας,
σημειώνεται εδώ ότι, οι ερωτήσεις αυτών, αφορούν είδη ερωτήσεων όπως: γεγονότων,
γνωμών ή προθέσεων και διηθητικές ερωτήσεις και είναι κυρίως κλειστές ερωτήσεις,
τύπου: πολλαπλής εκλογής, συμπλήρωσης και κλιμάκωσης ή ιεράρχησης απαντήσεων.
Όπου, για την επιλογή αυτού του τύπου ερωτήσεων, ελήφθησαν υπόψη οι αδυναμίες των
ανοικτών ερωτήσεων(όσον αφορά, τα μεγάλα περιθώρια υποκειμενισμού κατά τη
σύνταξη τους ή κατά την επεξεργασία και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας),
αλλά και τα πλεονεκτήματα των κλειστών ερωτήσεων(όσον αφορά, την
προκωδικοποιημένη μορφή τους-που διευκολύνει την αποδελτίωση ερωτηματολογίων,
την ταξινόμηση των απαντήσεων και τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων-, καθώς
και τη δυνατότητα που δίνουν στον ερωτώμενο να αντιμετωπίζει και άλλες απαντήσεις
που τον εκφράζουν, αλλά τις είχε ξεχάσει) (Βάμβουκας, 2006:249-253). Αναλυτικότερα:

Όπου, ερωτώ ένα άτομο, σημαίνει ότι ζητώ πληροφορίες για το τι ξέρει, τι κάνει ή τι προτίθεται να κάνει,
τι σκέπτεται ή νιώθει, για το τι πιστεύει, ελπίζει, θαυμάζει, φοβάται ή αποδοκιμάζει-και σε ποια ένταση-,
καθώς και για το ποια εξήγηση δίνει το ίδιο για τη συμπεριφορά του.
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12.3.1. Σύνταξη ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών
Το ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, βασίζεται σε τέσσερις άξονες:
(1) Η προσωπική θεωρία και απόψεις που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά μια
διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ.
(2) Η προσωπική θεωρία και πρακτικές που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, σε μια
διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ.
(3) Η προσωπική θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά, γενικά, τη
διδασκαλία.
(4) Η προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά, γενικά, τη
διδασκαλία.
Περαιτέρω, το ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών συντάσσεται σε τρία μέρη: Μέρος Α’,
Μέρος Β’ και Μέρος Γ’. Όπου:
¾ Στο Μέρος Α’ του ερωτηματολογίου αυτού, διερευνώνται ανεξάρτητες μεταβλητές
της έρευνας. Αναλυτικότερα, με τις ερωτήσεις του Μέρους Α’ αποσκοπούμε, κυρίως, στο
να ανιχνεύσουμε πληροφορίες που αφορούν προσωπικά και κοινωνικά στοιχεία των
εκπαιδευτικών, όπως: το φύλο, η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, τα ακαδημαϊκά προσόντα
ή σπουδές, οι πανεπιστημιακές γνώσεις στις ΤΠΕ, η επιμόρφωση στις ΤΠΕ, το αν οι
εκπαιδευτικοί έχουν υπολογιστή στο σπίτι, και τη χρήση των ΤΠΕ από τους
εκπαιδευτικούς στο σπίτι. Ανιχνεύονται δε, με τις ερωτήσεις Α1 έως Α8, και θα
αναλυθούν με σκοπό την περιγραφή του δείγματος της έρευνας.
¾ Επίσης, στο Μέρος Β’ και Μέρος Γ του ερωτηματολογίου αυτού, διερευνώνται
εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας. Αναλυτικότερα:
(i) Με τις ερωτήσεις του Μέρους Β’, αποσκοπούμε, κυρίως, στο να ανιχνεύσουμε
πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τα παρακάτω σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών:
(-) Την προσωπική θεωρία και απόψεις που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά μια
διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ. Ανιχνεύονται δε, με τις ερωτήσεις Β1(από Β1_1
έως Β1_16), Β3, Β4 και Β5 και θα αναλυθούν με σκοπό να δοθεί απάντηση στο
ερευνητικό ερώτημα 1.
(-) Τις απόψεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα
πλαίσια της διαθεματικότητας, των σχεδίων εργασίας(projects) και της ευέλικτης ζώνης.
Ανιχνεύονται δε, με τις ερωτήσεις Β1_17 και Β2 και θα αναλυθούν με σκοπό να δοθεί
απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 1_α.
(-) Τις απόψεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ-όσον αφορά τη σχετική επιμόρφωση τους-.Ανιχνεύονται
δε, με την ερώτηση Β5(από Β5_1 έως Β5_5 και Β5_9) και θα αναλυθούν με σκοπό να
δοθεί απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 5.
(-) Τις απόψεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με τις αναγκαίες προϋποθέσεις, για τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ-όσον αφορά τη σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή σχετική του
σχολείου-. Ανιχνεύονται δε, με την ερώτηση Β5(Β5_6 έως Β5_8) και θα αναλυθούν με
σκοπό να δοθεί απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 6.
Αφορούν επίσης και τα παρακάτω, σχετικά με τις πρακτικές των εκπαιδευτικών:
(-) Την προσωπική θεωρία και πρακτικές που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά
μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ. Ανιχνεύονται δε, με τις ερωτήσεις Β6,
Β7(από Β7_1 έως Β7_3 και από Β7_6 έως Β7_16), Β9, Β10 και Β11 και θα αναλυθούν
με σκοπό να δοθεί απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 2.
(-) Οι πρακτικές των εκπαιδευτικών, σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα
πλαίσια της διαθεματικότητας, των σχεδίων εργασίας(projects) και της ευέλικτης ζώνης.
Ανιχνεύονται δε, με τις ερωτήσεις Β7(Β7_4 και Β7_5) και Β8 και θα αναλυθούν με
σκοπό να δοθεί απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 2_α.
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(-) Τα εμπόδια ή ανασταλτικούς παράγοντες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά
τις πρακτικές τους, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ανιχνεύονται δε, με
την ερώτηση Β12 και θα αναλυθούν για να δοθεί απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 7.
(ii) Ενώ, με τις ερωτήσεις τους Μέρους Γ’ αποσκοπούμε κυρίως στο να ανιχνεύσουμε
πληροφορίες που αφορούν τα παρακάτω:
(-) Την προσωπική θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά, γενικά, τη
διδασκαλία. Ανιχνεύονται δε, με την ερώτηση C1 και θα αναλυθούν με σκοπό να δοθεί
απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 3.
(-) Την προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά, γενικά, μια
διδασκαλία.. Ανιχνεύονται δε, με τις ερωτήσεις C2 και C3 και θα αναλυθούν με σκοπό να
δοθεί απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 4 και 4_α.
Επιπλέον, σημειώνεται εδώ ότι, με την επαγωγική στατιστική ανάλυση των ερευνητικών
δεδομένων που θα ανιχνευθούν με τις παραπάνω ερωτήσεις του Α’, Β’ και Γ’ Μέρους
του ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών, αποσκοπούμε επιπλέον και στα εξής:
- Να διερευνηθούν, στατιστικά σημαντικές σχέσεις μεταξύ ανεξάρτητων και
εξαρτημένων μεταβλητών της έρευνας (βλ. Κεφ. 14.), με σκοπό να δοθεί απάντηση στα
ερευνητικά ερωτήματα 12_α, 12_β, 13, 13_α, 14 και 14_α.
- Να διερευνηθούν, στατιστικά σημαντικές σχέσεις μεταξύ εξαρτημένων μεταβλητών της
έρευνας(συγκεκριμένα δε, μεταξύ της προσωπικής θεωρίας που ασπάζονται και
υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται διδακτικά οι
ΤΠΕ και της προσωπικής θεωρίας που ασπάζονται ή υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, όσον
αφορά, γενικά, τη διδασκαλία), με σκοπό να δοθεί απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα
10, 11, 12 και 15.
Παρακάτω δε, στον Πίνακα 4. παρατίθενται όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου
εκπαιδευτικών. Όπου, κάθε ερώτηση αντιστοιχίζεται με το ερευνητικό ερώτημα που
επιδιώκεται να απαντηθεί με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε αυτήν. Επίσης, κάθε
ερώτηση αντιστοιχίζεται με το σκοπό αυτής(σημειώνεται εδώ ότι, στις ερωτήσεις Β1, Β7,
C1 και C2, ο σκοπός της ερώτησης σχετίζεται και με τις διλληματικές θεωρητικές
παραδοχές ή πρακτικές, τις οποίες αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ ή κατά τη διδασκαλία τους, γενικότερα).
Πίνακας 4. Σκοποθεσία ερωτήσεων, του ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών
Ερώτηση

Σκοπός της ερώτησης

Μέρος Α’
(ανεξάρτητες μεταβλητές)

Οι ερωτήσεις αποσκοπούν,
στην περιγραφή του
δείγματος της έρευνας

Προσωπικά – Κοινωνικά στοιχεία
εκπαιδευτικών
1. Φύλο

»»

2. Ηλικία

»»

3. Χρόνια Υπηρεσίας

»»

4. Οι βασικές σπουδές
5. Κατά τις βασικές σπουδές σας,
διδαχθήκατε Πληροφορική – ΤΠΕ;

»»
»»

Ερευνη
τικό
Ερώτημα

90
Αθηνά Μ. Μαρτιμιανάκη Α.Μ. 242

Μ.Π.Σ. Ρέθυμνο 2009-2010, Εαρινό Εξάμηνο

Ερώτηση
6. Διδαχθήκατε Πληροφορική – ΤΠΕ
φοιτώντας στα παρακάτω;
Διδασκαλείο
Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική
Διδακτορικό στην Πληροφορική
Μεταπτυχιακό σε άλλο τομέα
Διδακτορικό σε άλλο τομέα
Σχολή Πληροφορικής - ποια;…….
Άλλη Σχολή – ποια;………….
Σε κανένα

Σκοπός της ερώτησης
Οι ερωτήσεις αποσκοπούν,
στην περιγραφή του
δείγματος της έρευνας

7. Επιμορφωθήκατε στην Πληροφορική-ΤΠΕ
με τα παρακάτω;
Έχω επιμορφωθεί μόνος/η μου
Σεμινάριο: ‘Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ’
(ΥΠΕΠΘ - Α’ επίπεδο)
Πιστοποίηση γνώσεων Πληροφορικής
(ΥΠΕΠΘ - Α’ πίπεδο)
Σεμινάριο: ‘Επιμόρφωση επιμορφωτών στις
ΤΠΕ’ (ΥΠΕΠΘ - Β’ επίπεδο)
Σεμινάριο: ‘Επιμόρφωση επιμορφούμενων
στις ΤΠΕ’(ΥΠΕΠΘ - Β’ επίπεδο)
Σεμινάρια στην Πληροφορική – ΤΠΕ (από
άλλους φορείς)
Με άλλο
Δεν έχω επιμορφωθεί

»»

8. Σε ποια θέματα Πληροφορικής - ΤΠΕ έχετε
αποκτήσει γνώσεις;
Λογισμικό Γενικής Χρήσης(Ζωγραφική,
Κειμενογράφος, Λογιστικά Φύλλα κ.ά.)
Εκπαιδευτικό Λογισμικό(από το ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ. ή
άλλους φορείς)
Διαδίκτυο(Internet)-Παγκόσμιος Ιστός(www),
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο(e-mail) κ.ά.Κατασκευή Ιστοσελίδας
Κατασκευή Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Συγγραφή διδακτικού υλικού με τη χρήση
λογισμικού(όπως, το HyperStudio)
Διδακτική Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά
σενάρια με Σχέδια Εργασίας(Projects)
Διδακτική Αξιοποίηση των ΤΠΕ(Υπολογιστές,
Υπερμέσα, Διαδίκτυο) κατά την Ευέλικτη Ζώνη
Σε άλλο
Σε κανένα

»»

9. Έχετε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο σπίτι;

»»

Ερευνη
τικό
Ερώτημα
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Ερώτηση

Σκοπός της ερώτησης

9.1. Εάν έχετε Η/Υ στο σπίτι, πόσο συχνά τον
χρησιμοποιείτε;

»»

10. Διδάσκετε στο Δημοτικό Σχολείο(Δ.Σ.):

»»

Ερευνη
τικό
Ερώτημα

Μέρος Β’
(εξαρτημένες μεταβλητές)
(Α) Οι απόψεις και προσωπική θεωρία που
ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά την
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία
Όπου, στα παρακάτω ζεύγη θέσεων οι εκπαιδευτικοί
κυκλώνουν την πρόταση που τους εκφράζει
περισσότερο:

1. Ποιες είναι οι παιδαγωγικές απόψεις ή η
προσωπική θεωρία που ασπάζεστε, όσον αφορά
μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ;

Ερευνάται η προσωπική
θεωρία που ασπάζονται οι
εκπαιδευτικοί, όσον αφορά
μια διδασκαλία όπου
αξιοποιούνται οι ΤΠΕ
(σε σχέση δε, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά
-σε σχέση με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά της
της προσωπικής θεωρίας διδασκαλίας και
θεωρίας αυτής-.
μάθησης:)
1α Το περιεχόμενο της διδασκαλίας πρέπει να
Το περιεχόμενο του
είναι η έτοιμη επιστημονική γνώση που
αναλυτικού
περιέχουν οι διδασκόμενοι κλάδοι.
προγράμματος:
1β Το περιεχόμενο της διδασκαλίας πρέπει να
Η σχολική γνώση ως
είναι οι διαδικασίες συλλογής, οργάνωσης και
περιεχόμενο ή
κριτικής επεξεργασίας των δεδομένων που
Η σχολική γνώση ως
οδηγούν στην επιστημονική γνώση.
διαδικασία;
2α Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα(Α.Π.) πρέπει να Το περιεχόμενο του
προβάλλεται η σπουδαιότητα της
αναλυτικού
επιστημονικής γνώσης,
προγράμματος:
2β Στο Α.Π. πρέπει να προβάλλεται η
Η σχολική γνώση ως
σπουδαιότητα της βιωματικής γνώσης-που
επιστημονική γνώση ή
συσχετίζεται με τις προσωπικές εμπειρίες, τα
Η σχολική γνώση ως
βιωματική γνώση;
ενδιαφέροντα και τα προβλήματά του μαθητή-.
3α Η Εκπαίδευση θεωρείται ως εξωτερική
Ο κοινωνικός ρόλος του
παροχή.
αναλυτικού προγράμματος:
3β Πρέπει να υπάρχει συμμετοχή των μαθητών Ατομοκεντρικές επιδιώξεις
στον προγραμματισμό και λειτουργία της
του Αναλυτικού Προγράμ
εκπαίδευσης.
ματος, όσον αφορά την:
Ακαδημαϊκή κατεύθυνση ή
Ανθρωπιστική κατεύθυνση

1.
ή
1_α.

1.

1.

1.
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Σκοπός της ερώτησης

4α Ο εκπαιδευτικός είναι μεταδότης της
Ο κοινωνικός ρόλος του
γνώσης.
αναλυτικού προγράμματος:
4β Ο εκπαιδευτικός είναι διαμεσολαβητής της Ατομοκεντρικές επιδιώξεις
μάθησης, που βοηθά και στηρίζει τους μαθητές, του Αναλυτικού Προγράμ
κατά τη διδακτική πράξη.
ματος, όσον αφορά την:
Ακαδημαϊκή κατεύθυνση ή
Ανθρωπιστική κατεύθυνση
5α Ο μαθητής πρέπει να αποδέχεται το
Ο κοινωνικός ρόλος του
περιεχόμενο της εκπαίδευσης ως
αναλυτικού προγράμματος:
«παρακαταθήκη» δοκιμασμένη από το χρόνο και Κοινωνικοκεντρικές
αποδεκτή από την πλειοψηφία.
επιδιώξεις του Αναλυτικού
Προγράμματος, όσον αφορά:
5β Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αποδίδει
την εκπαίδευση ως θεσμό
σημασία στη διαλεκτική αντιπαράθεση και τη
Κοινωνικοπολιτιστικής
δράση μέσα στα σχολικά πλαίσια, αλλά και σε
μεταβίβασης ή
σχέση με τα κοινωνικά προβλήματα
την εκπαίδευση ως θεσμό
Κοινωνικού Μετασχηματι
σμού(με προγράμματα
εκδημοκρατισμούεκσυγχρονισμού και με
προγράμματα κοινωνικής
δράσης)
6α Έργο του σχολείου είναι να βοηθήσει κάθε Η διαδικασία της
μαθητή να οικειοποιηθεί ατομικά τη γνώση.
μάθησης:
6β Οι έννοιες και οι νοητικές λειτουργίες
Η μάθηση ως ατομική
συλλαμβάνονται, αρχικά διατομικά-μεταξύ των διαδικασία ή
ατόμων- και έπειτα γίνονται ατομικό κτήμα του Η μάθηση ως συλλογική
παιδιού.
διαδικασία;
7α Προτείνονται προγράμματα
Η διαδικασία της
εξατομικευμένης διδασκαλίας με αρχές της
μάθησης:
προγραμματισμένης διδασκαλίας-η οποία
Η μάθηση ως ατομική
αναλύει το έργο στα δομικά του στοιχεία και το διαδικασία ή
παρουσιάζει σταδιακά-;
Η μάθηση ως συλλογική
7β Προτείνεται η ομαδοσυνεργατική
διαδικασία;
διδασκαλία-η οποία προβλέπει διαδικασίες
ομαδικής επεξεργασίας του μαθησιακού υλικού-;
8α Η σχολική ζωή πρέπει να είναι σύμφωνη με Η αντίληψη για τη φύση
τις απαιτήσεις των ενηλίκων και δεν υπάρχει
και το ρόλο του μαθητή:
χρόνος για παιχνίδι.
Ο μαθητής ως
8β Το παιχνίδι πρέπει να αντιμετωπίζεται ως
μικρογραφία ενηλίκου ή
αναγκαία συνθήκη για την ομαλή ανάπτυξη του Ο μαθητής ως διάφορος
από τον ενήλικα;
παιδιού.
9α Πρέπει να διδάσκονται σε όλους τους
Η αντίληψη για τη φύση
μαθητές τα ίδια πράγματα, με την ίδια μέθοδο
και το ρόλο του μαθητή:
και τον ίδιο ρυθμό.
Ο μαθητής ως μοναδικότητα
9β Πρέπει να προσαρμόζεται η διδασκαλία
ή Ο μαθητής ως μέλος
στο στυλ και το ρυθμό μάθησης κάθε μαθητή.
ομοιογενούς ομάδας;

Ερευνη
τικό
Ερώτημα

1.

1.

1

1.

1.

1.
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Ερώτηση
Σκοπός της ερώτησης Ερώτημα
10α Αντικείμενο της εκπαίδευσης είναι η
Η αντίληψη για τη φύση
1.
ανάπτυξη στο παιδί, χαρακτηριστικών και
και το ρόλο του μαθητή:
δεξιοτήτων που θα του είναι αναγκαία για τη ζωή Η παιδική ηλικία ως
του ενηλίκου.
προστάδιο ή
10β Έργο του σχολείου είναι να εξασφαλίσει
Η παιδική ηλικία ως
στο παιδί ευχάριστη παιδική ζωή και πλούσιες
αυτόνομο στάδιο εξέλιξης;
εμπειρίες που θα συμβάλλουν στην
αυτοπραγμάτωσή του ως ενήλικας.
11α Ο εκπαιδευτικός είναι ο κατάλληλος
Η αντίληψη για τη φύση
1.
ειδικός επιστήμονας για να προσφέρει τις
και το ρόλο του μαθητή:
υπηρεσίες του στο μη ειδικό μαθητή.
Ο μαθητής ως αποδέκτης
11β Το παιδί ως ισότιμος εταίρος,
υπηρεσιών ή
δραστηριοποιείται εκουσίως, γιατί αυτή η σχέση Ο μαθητής ως πρόσωπο;
του προσφέρει την ικανοποίηση του βιώματος
της ανάπτυξής του.
12α Ο εκπαιδευτικός πρέπει να εφαρμόζει το
Ο ρόλος και οι ευθύνες
1.
Αναλυτικό Πρόγραμμα, διατυπώνοντας τους
του εκπαιδευτικού:
στόχους του με παρατηρήσιμους και
Ο εκπαιδευτικός ως
μετρήσιμους όρους.
μεταπράτης ή
12β Ο εκπαιδευτικός πρέπει να προσαρμόζει το Ο εκπαιδευτικός ως
Αναλυτικό Πρόγραμμα στις συνθήκες που
διαμορφωτής του
κυριαρχούν στην τάξη και να το συσχετίζει με
Αναλυτικού
τα προβλήματα της εποχής.
Προγράμματος;
13α Ο εκπαιδευτικός ’παραδίδει’ την ύλη
Ο ρόλος και οι ευθύνες
1.
αποσπασματικά, με βάση το σχολικό εγχειρίδιο, του εκπαιδευτικού:
Ο εκπαιδευτικός ως
χωρίς να έχει γενική αντίληψη του όλου προ
γράμματος και της σχέσης του όλου με τα μέρη. μεταπράτης ή
13β Κατά την ώρα του μαθήματος αναζητείται η Ο εκπαιδευτικός ως
εγκυρότητα και η χρηστικότατα της θεωρητικής διαμορφωτής του
γνώσης και γίνονται εφαρμογές σε πραγματικές Αναλυτικού
Προγράμματος;
καταστάσεις με ενδιαφέρον για τους μαθητές.
14α Ο εκπαιδευτικός καθορίζει την
1.
Η οργάνωση και η
αλληλουχία, το χρόνο έναρξης και τη διάρκεια
άσκηση της εξουσίας:
των μαθησιακών δραστηριοτήτων.
Ο εκπαιδευτικός ελέγχει
14β Ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους
το χρόνο ή
μαθητές του καθορίζει την αλληλουχία, το
οι μαθητές ελέγχουν το
χρόνο έναρξης και τη διάρκεια των μαθησιακών χρόνο;
δραστηριοτήτων.
15α Πρέπει να επιμερίζεται ισότιμα το διδακτι Η οργάνωση και η
1.
κό υλικό, ο χρόνος και η προσοχή του εκπαιδευ άσκηση της εξουσίας:
τικού σε όλους τους μαθητές και τις τάξεις.
Ισότιμη παροχή ευκαιριών
15β Η παροχή ευκαιριών μάθησης πρέπει να
μάθησης ή
γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις αρχικές
διαφοροποιημένη παροχή
ελλείψεις των μαθητών.
ευκαιριών μάθησης;
16α Οι ΤΠΕ πρέπει να διδάσκονται ως ένα
Το περιεχόμενο του αναλυ
1.
ξεχωριστό μάθημα;
τικού προγράμματος:
16β Η χρήση των ΤΠΕ πρέπει να διαχέεται στη Η σχολική γνώση ως περιε
διδασκαλία όλων των μαθημάτων.
χόμενο ή ως διαδικασία;
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17α Οι ΤΠΕ πρέπει να χρησιμοποιούνται στη
διδασκαλία, κυρίως ως εποπτικό μέσο.
17β Οι ΤΠΕ πρέπει να χρησιμοποιούνται,
κυρίως ως γνωστικό εργαλείο-π.χ. κατά την
εκπόνηση Σχεδίων Εργασίας (Projects)-.

Σκοπός της ερώτησης

(i) Η διαδικασία της
μάθησης:
Η μάθηση ως παθητική
προσαρμογή ή ως
διαδικασία αλληλεπίδρασης;
(ii) Ερευνώνται οι απόψεις
των εκπαιδευτικών σχετικά
με τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ, στα πλαίσια της
διαθεματικότητας και των
σχεδίων εργασίας(projects).
Ερευνώνται οι απόψεις των
2. Κατά το πρωινό ωράριο σχολείου, ποιες
εκπαιδευτικών, σε θέματα
ώρες πιστεύεται πως είναι δυνατόν να
σχετικά με τη διδακτική
αξιοποιούνται διδακτικά οι ΤΠΕ;
α. Όλες τις διδακτικές ώρες
αξιοποίηση των ΤΠΕ, ειδι
β. Μόνο τις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης
κότερα δε, στα πλαίσια της
γ. Καμία διδακτική ώρα
ευέλικτης ζώνης.
3. Σε ποια μαθήματα πιστεύετε πως πρέπει να Ερευνώνται οι απόψεις
των εκπαιδευτικών, σε
αξιοποιούνται διδακτικά οι ΤΠΕ;
θέματα σχετικά με τη
Γλώσσα,
διδακτική αξιοποίηση των
Μαθηματικά,
ΤΠΕ, ειδικότερα δε, στα
Φυσικά,
πλαίσια της ευέλικτης
Μελέτη Περιβάλλοντος,
ζώνης.
Ιστορία,
Θρησκευτικά
Γεωγραφία,
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
Εικαστικά,
Μουσική,
Φυσική Αγωγή,
Ξένη Γλώσσα,
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,
Ευέλικτη Ζώνη,
Σε όλα,
Σε κανένα
Ερευνώνται οι απόψεις των
4. Σε ποιες τάξεις πιστεύετε πως πρέπει να
εκπαιδευτικών, σε θέματα
αξιοποιούνται διδακτικά οι ΤΠΕ;
Α’,
σχετικά με τη διδακτική
Β’,
αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Γ’,
Δ’,
Ε’,
Στ’,
Τμήμα Ένταξης,
Ολοήμερο,
Σε όλες,
Σε καμία

Ερευνη
τικό
Ερώτημα

1.
και

1_α.

1.
και
1_α.
1.
και
1_α.

1.
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Σκοπός της ερώτησης

(α)-(β) Ερευνώνται οι
5. Με ποια από τα παρακάτω θέματα, όσον
αφορά την εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ απόψεις εκπαιδευτικών, σε
θέματα σχετικά με τη
συμφωνείτε;
διδακτική αξιοποίηση των
α. Θέλω να αξιοποιήσω παιδαγωγικά τις ΤΠΕ
ΤΠΕ
στη διδασκαλία μου
β. Γνωρίζω με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσω
(γ)-(ε) Ερευνώνται οι
παιδαγωγικά τις ΤΠΕ στη διδασκαλία μου
απόψεις των εκπαιδευτικών,
σχετικά με τις αναγκαίες
γ. Θέλω επιμορφωτικά προγράμματα για τη
προϋποθέσεις για τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
διδακτική αξιοποίηση των
δ. Θέλω συνεχή ενδοσχολική επιμόρφωση
ΤΠΕ-συγκεκριμένα δε,
σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
όσον αφορά τη σχετική
ε. Επιθυμώ ‘Εκπαίδευση από Απόσταση’
επιμόρφωση τους-.
σχετικά με τις ΤΠΕ-μέσω Διαδικτύου (στ)-(η) Ερευνώνται οι
στ. Μου αρκεί το εργαστήριο υπολογιστών
απόψεις των εκπαιδευτικών,
του σχολείου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ
σχετικά με τις αναγκαίες
ζ. Θέλω να έχω Υπολογιστή και Διαδίκτυο
προϋποθέσεις για τη
μέσα στην τάξη, για την αξιοποίηση των ΤΠΕ
διδακτική αξιοποίηση των
η. Θέλω να υπάρχουν ώρες Πληροφορικής στο
ΤΠΕ-συγκεκριμένα δε,
πρωινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα κάθε τάξης
όσον αφορά τη σχετική με
τις ΤΠΕ υποδομή του
σχολείου τους-.
(Β) Οι πρακτικές και προσωπική θεωρία που
υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
Ερευνώνται οι πρακτικές
6. Πόσο συχνά αξιοποιείτε τις ΤΠΕ κατά τη
των εκπαιδευτικών, όσον
διδασκαλία σας;
αφορά τη συχνότητα με
α) Στο εργαστήριο Υπολογιστών
την οποία αξιοποιούν
β) Στην αίθουσα της τάξης σας
διδακτικά τις ΤΠΕ.
Ερευνάται η προσωπική
7. Ποια είναι η προσωπική θεωρία που
υιοθετείτε, όσον αφορά μια διδασκαλία όπου θεωρία που υιοθετούν οι
εκπαιδευτικοί, σε μια
αξιοποιούνται οι ΤΠΕ;
διδασκαλία όπου
αξιοποιούνται οι ΤΠΕ
(σε σχέση δε, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά
-σε σχέση με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά της
της προσωπικής θεωρίας διδασκαλίας και
θεωρίας αυτήςμάθησης:)
1α Μονόλογος και ερωτοαποκρίσεις.
Λεκτική επικοινωνία:
1β Διάλογος και διαμαθητική επικοινωνία
(α) Μονόλογος
(β) Ερωτοαποκρίσεις
2α Το κυρίαρχο ύφος της λεκτικής
Λεκτική επικοινωνίας:
επικοινωνίας στην τάξη είναι πληροφοριακό και Τύπος και περιεχόμενο
καθοδηγητικό.
επικοινωνίας
2β Το κυρίαρχο ύφος της λεκτικής
επικοινωνίας στην τάξη είναι συζητητικό και
χιουμοριστικό.

Ερευνη
τικό
Ερώτημα

1.

5.

6.

2.

2.
ή
2_α.

2.

2.
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3α Συγκεκριμένοι διδακτικοί στόχοι
3β Γενικοί διδακτικοί στόχοι.

Μ.Π.Σ. Ρέθυμνο 2009-2010, Εαρινό Εξάμηνο
Σκοπός της ερώτησης

Διδακτικές και μαθησια
κές δραστηριότητες:
Οργάνωση του διδακτικού
πλαισίου
4α Δε γίνεται μεταφορά της μάθησης σε
(i) Διδακτικές και μαθη
παρεμφερείς τομείς.
σιακές δραστηριότητες:
4β Γίνεται διαθεματική επεξεργασία του
Επεξεργασία δεδομένων
διδακτικού αντικειμένου.
του μαθήματος
(ii) Πρακτικές των
δασκάλων, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ στα πλαίσια της
διαθεματικότητας και των
σχεδίων εργασίας(projects).
5α Τα δεδομένα του μαθήματος είναι
(i) Διδακτικές και μαθη
συστηματικά οργανωμένα.
σιακές δραστηριότητες:
5β Γίνεται εκπόνηση Σχεδίων
Επεξεργασία δεδομένων
Εργασίας(Projects).
του μαθήματος
(ii) Πρακτικές των
δασκάλων, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ στα πλαίσια της
διαθεματικότητας και των
σχεδίων εργασίας(projects).
6α Ο βαθμός γενικής συμμετοχής των μαθητών Διδακτικές και μαθη
στη διδασκαλία είναι χαμηλός
σιακές δραστηριότητες:
6β Ο βαθμός γενικής συμμετοχής των μαθητών Καθοδηγούμενη εξάσκηση
στη διδασκαλία είναι υψηλός.
ή ακαθοδήγητη εξάσκηση;
7α Το επίπεδο των μαθητικών δραστηριοτήτων Διδακτικές και
είναι χαμηλό.
μαθησιακές
7β Το επίπεδο των μαθητικών δραστηριοτήτων δραστηριότητες:
είναι υψηλό.
Καθοδηγούμενη εξάσκηση
ή ακαθοδήγητη εξάσκηση;
8α Ο εκπαιδευτικός έχει τον έλεγχο της τάξης. Κοινωνική οργάνωση
8β Ο εκπαιδευτικός μαζί με τους μαθητές
της τάξης: Έλεγχος και
έχουν τον έλεγχο της τάξης.
άσκηση εξουσίας
9α Οι σχέσεις εκπαιδευτικού και μαθητών
Κοινωνική οργάνωση
είναι σχέσεις ιεραρχικές.
της τάξης:
9β Οι σχέσεις εκπαιδευτικού και μαθητών είναι Έλεγχος και άσκηση
σχέσεις σχετικά αυτόνομες
εξουσίας
10α Η αξιοποίηση χρόνου αφορά την εργασία. Παραπρόγραμμα
10β Η αξιοποίηση χρόνου αναφέρεται και στην
εργασία και στο παιχνίδι.
11α Η ακαδημαϊκή εργασία αντιμετωπίζεται
Παραπρόγραμμα
ως καταναγκαστική.
11β Η ακαδημαϊκή εργασία αντιμετωπίζεται
ως ευχάριστη.

Ερευνη
τικό
Ερώτημα

2.

2.
και
2_α.

2.
και
2_α.

2.

2.

2.

2.

2.

2.
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12α Δίνεται αξία στην ακαδημαϊκή εργασία.
12β Δίνεται αξία και στην ακαδημαϊκή και
στην εργαστηριακή-χειροτεχνική εργασία.
13α Το πολιτιστικό κεφάλαιο κάποιων
μαθητών σε μια πολυπολιτισμική τάξη
παραθεωρείται.
13β Ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί το πολιτιστικό
κεφάλαιο όλων των μαθητών σε μια
πολυπολιτισμική τάξη.
14α Κάθε μαθητής εργάζεται μόνος του
14β Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες

15α Οι μαθητές δεν επικοινωνούν με μαθητές
άλλων σχολείων..
15β Οι μαθητές συνεργάζονται με μαθητές
άλλων σχολείων μέσω Διαδικτύου(Internet).
16α Η γνώση παρέχεται από το δάσκαλο
16β Οι μαθητές, ερευνούν και αναζητούν
πληροφορίες μέσω Διαδικτύου(Internet).
8. Ποιες διδακτικές ώρες αξιοποιείτε
διδακτικά τις ΤΠΕ;
α. Όλες τις διδακτικές ώρες
β. Μόνο τις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης
γ. Καμία διδακτική ώρα
9. Σε ποια μαθήματα αξιοποιείται διδακτικά
τις ΤΠΕ;
Γλώσσα,
Μαθηματικά,
Φυσικά,
Μελέτη Περιβάλλοντος,
Ιστορία,
Θρησκευτικά
Γεωγραφία,
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
Εικαστικά,
Μουσική,
Φυσική Αγωγή,
Ξένη Γλώσσα,
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,
Ευέλικτη Ζώνη,
Σε όλα,
Σε κανένα

Σκοπός της ερώτησης

Ερευνη
τικό
Ερώτημα

Παραπρόγραμμα

2.

Διδακτικές και
μαθησιακές
δραστηριότητες:
Επεξεργασία δεδομένων
του μαθήματος

2.

Διδακτικές και
μαθησιακές
δραστηριότητες:
Καθοδηγούμενη εξάσκηση
ή ακαθοδήγητη εξάσκηση;
Παραπρόγραμμα

2.

Παραπρόγραμμα

2.

Ερευνώνται οι
εκπαιδευτικές πρακτικές,
σε μια διδασκαλία όπου
αξιοποιούνται οι ΤΠΕ,
ειδικότερα δε, στα πλαίσια
της ευέλικτής ζώνης.
Ερευνώνται οι
εκπαιδευτικές πρακτικές,
σε μια διδασκαλία όπου
αξιοποιούνται οι ΤΠΕ,
ειδικότερα δε, στα πλαίσια
της ευέλικτής ζώνης.

2.

2.

και
2_α.
2.
και
2_α.
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10. Τι λογισμικό έχετε χρησιμοποιήσει ως
τώρα εσείς και οι μαθητές σας, κατά τη
διδασκαλία;
Λογισμικό Γενικής
Χρήσης(Ζωγραφική, Κειμενογράφος,
Λογιστικά Φύλλα κ.ά.)
Εκπαιδευτικό Λογισμικό(σε CD από το
ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ.)
Εκπαιδευτικό Λογισμικό(σε CD/DVD
από άλλους φορείς ή στο Διαδίκτυο-)
Εκπαιδευτικά παιχνίδια (σε CD/DVD
ή στο Διαδίκτυο)
Διαδίκτυο:
Παγκόσμιος Ιστός,
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Τηλεδιάσκεψη,
Ανάρτηση εργασιών τάξης
Προσομοιώσεις
Μοντελοποιήσεις
Κατασκευή Ιστοσελίδας
Δ
ό λσκοπό
ό
έ
ί
ή
11.δ Με ποιο
χρησιμοποιείτε
τις ΤΠΕ
κατά τη διδασκαλία σας;
Ως εποπτικό μέσο
Για μαθησιακές δραστηριότητες(π.χ. Projects) με τη
χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού
Για εκπαιδευτικά παιχνίδια
Για αναζήτηση πληροφοριών(π.χ. με το
Διαδίκτυο-Παγκόσμιος Ιστός)

Για επικοινωνία με άλλα σχολεία
(π.χ. με το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, με
Τηλεδιάσκεψη)
Για ανάρτηση-δημοσίευση εργασιών
στο Διαδίκτυο

Σκοπός της ερώτησης

Ερευνη
τικό
Ερώτημα

Ερευνώνται οι
εκπαιδευτικές πρακτικές,
σε μια διδασκαλία όπου
αξιοποιούνται οι ΤΠΕ.

2.

Ερευνώνται οι
εκπαιδευτικές πρακτικές,
σε μια διδασκαλία όπου
αξιοποιούνται οι ΤΠΕ.

2.
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Σκοπός της ερώτησης

Ερευνη
τικό
Ερώτημα

12. Αντιμετωπίζετε εμπόδια – ανασταλτικούς
παράγοντες στη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ;
Διδακτικός χρόνος περιορισμένος
Μεγάλος όγκος διδακτέας ύλης
Δυσκαμψία Αναλυτικού Προγράμματος
‘Παρεμβάσεις’ διευθυντών ή σχολικών
συμβούλων
‘Παρεμβάσεις’ συναδέλφων εκπαιδευτικών
‘Πίεση’ γονέων-π.χ. για την κάλυψη της ύλης
ή για άλλο λόγοΜαθητές που δεν έχουν εμπειρία
ομαδοσυνεργατικών μεθόδων εργασίας
Ελλιπής ενημέρωση σχετικά με
επιμορφωτικά προγράμματα για την
αξιοποίηση των ΤΠΕ

Ερευνώνται τα εμπόδια ή
ανασταλτικοί παράγοντες
που αντιμετωπίζουν οι
εκπαιδευτικοί κατά τις
πρακτικές τους, όσον
αφορά τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ.

7.

ΜΕΡΟΣ Γ
(εξαρτημένες μεταβλητές)
(Α) Η Προσωπική Θεωρία που ασπάζονται οι
εκπαιδευτικοί, όσον αφορά, γενικά, τη
διδασκαλία τους
1. Ποια θεωρητικά μοντέλα διδασκαλίας και Ερευνάται η προσωπική
μάθησης υποστηρίζετε, γενικά;
θεωρία που ασπάζονται οι
εκπαιδευτικοί, όσον αφορά,
γενικά, τη διδασκαλία τους
(σε σχέση δε, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά -σε σχέση με συγκεκριμένα
της προσωπικής θεωρίας διδασκαλίας και χαρακτηριστικά της
θεωρίας αυτής-.
μάθησης:)
1α Η σχολική γνώση είναι ένα δεδομένο
Επιστημολογία του
σύνολο πληροφοριών που προέρχονται από την αναλυτικού
παρατήρηση και επεξεργασία μιας
προγράμματος
‘αντικειμενικής’ πραγματικότητας.
1β Η σχολική γνώση είναι κάτι που
προσπαθούμε να συλλάβουμε, με την άμεση
επικοινωνία με μια πραγματικότητα που είναι
διαρκώς μεταβαλλόμενη.
2α Σκοπός του Αναλυτικού Προγράμματος
Επιστημολογία του
πρέπει να είναι, το να καταστήσει κτήμα των
αναλυτικού
μαθητών την επιστημονική γνώση.
προγράμματος
2β Σκοπός του Αναλυτικού Προγράμματος
πρέπει να είναι, το να τελειοποιήσει το γνωστικό
σύστημα επεξεργασίας του μαθητή

3.

3.

3.
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3α Η μέθοδος διδασκαλίας που πρέπει να
ακολουθείται, είναι η μονολογική
πληροφόρηση, η επίδειξη, η επεξήγηση και η
κατευθυνόμενη διερεύνηση.
3β Ο εκπαιδευτικός πρέπει να ασκεί τους
μαθητές σε δεξιότητες συλλογής, οργάνωσης,
επεξεργασίας δεδομένων και να παρεμβάλλει
συστηματικά ερωτήματα και δραστηριότητες
4α Η μάθηση επέρχεται καθώς το άτομο
συνθέτει σταδιακά και αθροιστικά τα επιμέρους
τμήματα ενός όλου.
4β Η μάθηση εδραιώνεται όταν το αντικείμενο
γίνει αντιληπτό ως σύνολο και ενταχθεί από το
άτομο στα γνωστικά σχήματα που διαθέτει.
5α Ο εκπαιδευτικός πρέπει να προσπαθεί να
εξασφαλίσει την αποφυγή του λάθους
5β Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αποδέχεται το
λάθος ως θετικό στοιχείο της μαθησιακής
διαδικασίας.

Σκοπός της ερώτησης
Επιστημολογία του
αναλυτικού
προγράμματος

Η διαδικασία της
μάθησης:
Η μάθηση ως αθροιστική
σύνθεση ή
Η μάθηση ως Ολική
σύλληψη;
Η διαδικασία της
μάθησης:
Με ποιο τρόπο αντιμετωπί
ζεται το μαθησιακό λάθοςστη συμπεριφοριστική και
εποικοδομιστική θεωρία6α Για τη μάθηση, προτείνεται η χρήση εξωτε Η διαδικασία της
ρικών κίνητρων(όπως αμοιβές και ποινές και η μάθησης:
εφαρμογή συναγωνιστικών μορφών εργασίας).
Η μάθηση ως αποτέλεσμα
6β Για τη μάθηση, προτείνεται η ενεργοποίηση εξωτερικής κινητοποίησης
εσωτερικών κινήτρων για δράση, γνώση και
ή
επιτυχία-μέσω δραστηριοτήτων επίλυσης
Η μάθηση ως αποτέλεσμα
προβληματικών καταστάσεων-.
εσωτερικής κινητοποίησης;
7α Η διδασκαλίες πρέπει να έχουν τη μορφή
Η διαδικασία της
εκγύμνασης και να βασίζονται στην άσκηση, την μάθησης:
Η μάθηση ως παθητική
επανάληψη και την καθοδηγούμενη εφαρμογή.
7β Οι διδασκαλίες πρέπει να διασφαλίζουν τη
προσαρμογή ή
σταδιακή οικοδόμηση της γνώσης από τους
Η μάθηση ως διαδικασία
μαθητές-με τις εμπειρίες που αποκτούν από την αλληλεπίδρασης;
αλληλεπίδραση με το περιβάλλον-.
8α Η διδασκαλία πρέπει να κινείται στη λογική Η διαδικασία της
της ‘προσφοράς’ από μέρους του εκπαιδευτικού μάθησης:
και της ‘αφομοίωσης’ από πλευράς του μαθητή. Η μάθηση ως παθητική
8β Η μάθηση πρέπει να θεωρείται ως
προσαρμογή ή
διαλεκτική επικοινωνία μεταξύ του ατόμου και
Η μάθηση ως διαδικασία
του περιβάλλοντος, η οποία ενέχει το στοιχείο
αλληλεπίδρασης;
της διερεύνησης και επεξεργασίας.
9α Το περιεχόμενο της διδασκαλίας πρέπει να
Η αντίληψη για τη φύση
αναφέρεται σε πράγματα που θα είναι «αύριο»
και το ρόλο του μαθητή:
χρήσιμα στο μαθητή.
Ο μαθητής ως μικρογραφία
9β Το περιεχόμενο και οι διαδικασίες της
ενηλίκου ή
διδασκαλίας πρέπει να συσχετίζονται με τις
Ο μαθητής ως διάφορος
ανάγκες και τα διαφέροντα του παιδιού.
από τον ενήλικα;

Ερευνη
τικό
Ερώτημα

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.
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Ερώτηση
10α Κύριος σκοπός του εκπαιδευτικού είναι να
μυήσει του μαθητές του στην επιστήμη-δηλαδή
πρέπει να έχει ως κριτήριο ρύθμισης της
συμπεριφοράς του το διδακτικό αντικείμενο-.
10β Ο εκπαιδευτικός στοχεύει στην ολόπλευρη
ανάπτυξη του μαθητή-δηλαδή πρέπει να έχει ως
κριτήριο ρύθμισης της συμπεριφοράς του τις
ανάγκες και τα βιώματα του παιδιού-.
11α Ο εκπαιδευτικός πρέπει να εφαρμόζει στο
σχολικό πλαίσιο τους νόμους της μάθησης που
έχει επισημάνει η ψυχοπαιδαγωγική έρευνα, για
να επιτύχει τους σκοπούς του.
11β Ο εκπαιδευτικός πρέπει μέσα από μια
στοχαστικο-κριτική ανάλυση της διδασκαλίας
του να αναζητεί, το πως οι διδακτικές επιλογές
του-π.χ. περιεχομένου, σκοπών, μέσων κ.ά.επηρεάζουν τις διαδικασίες κοινωνικής
αναπαραγωγής και αλλαγής.
12α Ο εκπαιδευτικός καθορίζει τα βασικά
στοιχεία της διδασκαλίας- περιεχόμενο, σκοπό,
μέσα, διαδικασίες, τρόπο οργάνωσης και
παρουσίασης των προϊόντων επεξεργασίας κ.ά.-.
12β Ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους
μαθητές του καθορίζει κάποιους από τους
παράγοντες της διδασκαλίας, έτσι ώστε η
μαθησιακή διαδικασία να έχει προσωπικό νόημα
στη συνείδηση κάθε μαθητή.
13α Οι κανονισμοί συμπεριφοράς πρέπει να
παρουσιάζονται στους μαθητές ως δεδομένοι.
13β Ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές, πρέπει
να προβληματίζονται και να διατυπώνουν τους
κανονισμούς συμπεριφοράς.
14α Πρέπει να υπάρχουν εξωτερικά μέσα για
τη στήριξη των κανόνων συμπεριφοράς-π.χ.
αμοιβές, ποινές-.
14β Πρέπει να ενθαρρύνεται ο εσωτερικός
αυτοέλεγχος των μαθητών, για τη στήριξη των
κανόνων συμπεριφοράς.
15α Ο εκπαιδευτικός πρέπει να οργανώνει την
τάξη του σύμφωνα με το ανταγωνιστικό
σύστημα.
15β Ο εκπαιδευτικός πρέπει να οργανώνει την
τάξη του σύμφωνα με το συνεργατικό σύστημα.

Σκοπός της ερώτησης

Ερευνη
τικό
Ερώτημα

Ο ρόλος και οι ευθύνες
του εκπαιδευτικού
Ο εκπαιδευτικός ως
ειδικός επιστήμονας
ή
Ο εκπαιδευτικός ως
ψυχοπαιδαγωγός;.

3.

Ο ρόλος και οι ευθύνες
του εκπαιδευτικού:
Ο ψυχοπαιδαγωγός
εκπαιδευτικός ως
τεχνοκράτης
ή
Ο ψυχοπαιδαγωγός
εκπαιδευτικός ως
διαλογιζόμενος
επιστήμονας;
Ο ρόλος και οι ευθύνες
του εκπαιδευτικού:
Ο ψυχοπαιδαγωγός
εκπαιδευτικός ως
τεχνοκράτης ή
Ο ψυχοπαιδαγωγός
εκπαιδευτικός ως
διαλογιζόμενος
επιστήμονας
Η οργάνωση και η
άσκηση της εξουσίας:
Ο εκπαιδευτικός ελέγχει
τους κανόνες
ή οι μαθητές ελέγχουν
τους κανόνες;
Η οργάνωση και η
άσκηση της εξουσίας
Εξωτερικό σύστημα
στήριξης συμπεριφοράς
ή εσωτερικό σύστημα
στήριξης συμπεριφοράς;
Η οργάνωση και η
άσκηση της εξουσίας
Ανταγωνιστικό σύστημα
οργάνωσης
ή
συνεργατικό σύστημα
οργάνωσης;

3.

3.

3.

3.

3.
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Ερώτηση

Σκοπός της ερώτησης

16α Η αξιολόγηση της διδασκαλίας, πρέπει να Ο κοινωνικός ρόλος του
αναζητεί κυρίως, ποιες επιλογές σκοπών, μέσων Αναλυτικού Προγράμματος
και διαδικασιών είναι αποτελεσματικές.
Κοινωνικοκεντρικές
16β Η αξιολόγηση της διδασκαλίας πρέπει να
επιδιώξεις του Α.Π.:
Η εκπαίδευση ως θεσμός
αναζητεί κυρίως, τις απώτερες επιπτώσεις που
έχουν οι επιλογές σκοπών, μέσων και
Κοινωνικοπολιτιστικής
μεταβίβασης ή
διαδικασιών στο άτομο και στην κοινωνία.
Η εκπαίδευση ως Θεσμός
Κοινωνικού
Μετασχηματισμού;

Ερευνη
τικό
Ερώτημα

3.

(Β) Η προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι
εκπαιδευτικοί, γενικά, κατά τη διδασκαλία
τους
2. Ποια είναι η προσωπική θεωρία που
υιοθετείτε, γενικά, κατά τη διδασκαλία σας;
(σε σχέση δε, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά
της προσωπικής θεωρίας διδασκαλίας και
μάθησης:)
1α Χρησιμοποιώ κυρίως το μονόλογο,
διηγούμαι /παρουσιάζω.
1β Χρησιμοποιώ κυρίως ερωταποκρίσεις
2α Οι ερωτήσεις που κυριαρχούν είναι
ανάκλησης πληροφοριών.
2β Οι ερωτήσεις είναι στα πλαίσια φυσικού
διαλόγου, διαλεκτικής διερεύνησης του θέματος.
3α Οι στόχοι του μαθήματος, συσχετίζονται με
τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος.
3β Οι στόχοι του μαθήματος συσχετίζονται με
τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τα
προβλήματά των μαθητών.
4α Οι διδακτικές φάσεις και δραστηριότητες
εξελίσσονται σ’ ένα λογικά οργανωμένο πλαίσιο.
4β Κατά τη διδασκαλία λαμβάνονται υπόψη οι
ατομικές διαφορές και ανάγκες των μαθητών.

Ερευνάται η προσωπική
θεωρία που υιοθετούν οι
εκπαιδευτικοί, γενικά, κατά
τη διδασκαλία τους
-σε σχέση με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά της
Θεωρίας αυτής-.
Λεκτική επικοινωνία:
(α) Μονόλογος
(β) Ερωτοαποκρίσεις
Λεκτική επικοινωνία:
Ερωτοαποκρίσεις

Διδακτικές και
μαθησιακές
δραστηριότητες:
Οργάνωση του διδακτικού
πλαισίου
Διδακτικές και
μαθησιακές
δραστηριότητες:
Παρουσίαση του
μαθήματος-επαφή των
μαθητών με δεδομένα
μαθήματος5α Γίνονται συστηματικές προσπάθειες,
Διδακτικές και
οργάνωσης των δεδομένων του μαθήματος.
μαθησιακές
5β Γίνονται συστηματικές προσπάθειες,
δραστηριότητες:
ανάλυσης, ερμηνείας, συμπερασμού, πρόβλεψης. Επεξεργασία δεδομένων
του μαθήματος

4.

4.

4.

4.

4.

4.
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Ερευνη
τικό
Ερώτημα

Ερώτηση

Σκοπός της ερώτησης

6α Υπάρχουν ευκαιρίες εφαρμογής της νέας
γνώσης, όπου δίνονται οδηγίες και διορθωτική
ανατροφοδότηση.
6β Υπάρχουν ευκαιρίες εφαρμογής της νέας
γνώσης, όπου οι μαθητές καθίστανται υπεύθυνοι
για την εργασία τους.
7α Αξιολογείται η σωστή απάντηση.
7β Αξιολογείται ο τρόπος που επιτυγχάνεται η
σωστή απάντηση.

Διδακτικές και
μαθησιακές
δραστηριότητες:
Καθοδηγούμενη εξάσκηση
ή ακαθοδήγητη εξάσκηση

4.

Διδακτικές και μαθησια
κές δραστηριότητες:
Αξιολόγηση κατά τη
διδασκαλία
Κοινωνική οργάνωση
της τάξης:
Η σχολική πειθαρχία

4.

Ψυχολογικό κλίμα της
τάξης

4.

8α Δεν υπάρχει συμμετοχή των ίδιων των
μαθητών στην αντιμετώπιση των προβλημάτων
πειθαρχίας.
8β Το σκεπτικό των κανόνων και μέτρων
πειθαρχίας είναι γνωστό, κατανοητό και
αποδεκτό από τους μαθητές.
9α Η γενική μαθησιακή ατμόσφαιρα της τάξης
είναι καταπιεστική.
9β Η γενική μαθησιακή ατμόσφαιρα της τάξης
είναι ευχάριστη.
3. Σε ποιο βαθμό αναστοχάζεστε-κρίνετε τις
πρακτικές διδασκαλίας που ακολουθείτε;

Ερευνώνται οι
εκπαιδευτικές πρακτικές,
όσον αφορά το βαθμό στον
οποίο οι εκπαιδευτικοί
αναστοχάζονται ή κρίνουν
τις πρακτικές διδασκαλίας
που ακολουθούν.

4.

4_α.

Στη συνέχεια δε, αναφερόμαστε και στο ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται στους
διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων της έρευνας.
12.3.2. Σύνταξη ερωτηματολογίου διευθυντών
Με τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου διευθυντών, αποσκοπούμε, κυρίως, στην
καταγραφή της σχετικής με τις ΤΠΕ υλικοτεχνικής υποδομής των Δημοτικών Σχολείων
της έρευνας, αλλά και στην περιγραφή του δείγματος της έρευνας-με την ανίχνευση
προσωπικών και κοινωνικών στοιχείων των διευθυντών-. Αναλυτικότερα:
Το ερωτηματολόγιο διευθυντών, συντάσσεται σε δύο μέρη: Μέρος Α’ και Μέρος Β’.
Όπου:
¾ Στο Μέρος Α’ του ερωτηματολογίου διευθυντών, διερευνώνται ανεξάρτητες
μεταβλητές της έρευνας. Δηλαδή, με τις ερωτήσεις του Μέρους Α΄ αποσκοπούμε,
κυρίως, στο να ανιχνεύσουμε πληροφορίες που αφορούν προσωπικά και κοινωνικά
στοιχεία των διευθυντών, όπως: το φύλο, η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, τα ακαδημαϊκά
προσόντα ή σπουδές, οι πανεπιστημιακές γνώσεις στις ΤΠΕ, η επιμόρφωση στις ΤΠΕ, το
αν έχουν υπολογιστή στο σπίτι ή στο γραφείο τους και η χρήση των ΤΠΕ από τους
διευθυντές στο σπίτι ή στο γραφείο τους στο σχολείο. Ανιχνεύονται δε με τις ερωτήσεις
Α’1 έως Α’7 και θα αναλυθούν με σκοπό την περιγραφή του δείγματος.
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¾ Στο Μέρος Β’ του ερωτηματολογίου διευθυντών, διερευνώνται εξαρτημένες
μεταβλητές της έρευνας. Αναλυτικότερα δε, ανιχνεύονται οι παρακάτω πληροφορίες:
(-) Ποια υλικοτεχνική υποδομή, σχετική με τη χρήση και διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ,
υπάρχει στα Δημοτικά Σχολεία. Ανιχνεύονται δε, με τις ερωτήσεις Β’1 έως Β’6.1 και θα
αναλυθούν με σκοπό να δοθεί απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 8.
(-) Κατά πόσο αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο τους,
σύμφωνα με την άποψη των διευθυντών. Ανιχνεύονται δε, με την ερώτηση Β’7 και θα
αναλυθούν με σκοπό να δοθεί απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 9.
(-) Κατά πόσο οι πρακτικές των εκπαιδευτικών του σχολείου και άλλοι παρόμοιοι
παράγοντες, αποτελούν κίνητρο για ενέργειες των διευθυντών, όσον αφορά τον
εξοπλισμό των Δημοτικών Σχολείων σε υποδομή, σχετική με τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ. Ανιχνεύονται δε, με την ερώτηση Β’8 και θα αναλυθούν με σκοπό να δοθεί
απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 9_α.
Επιπλέον, σημειώνεται εδώ ότι, με την επαγωγική στατιστική ανάλυση των ερευνητικών
δεδομένων που θα ανιχνευθούν με τις παραπάνω ερωτήσεις του Α’ και Β’ Μέρους του
ερωτηματολογίου διευθυντών, αποσκοπούμε και στο να διερευνηθούν στατιστικά
σημαντικές σχέσεις μεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών της έρευνας (βλ.
Κεφ. 14.), έτσι ώστε να δοθεί απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 16.
Παρακάτω δε, στον Πίνακα 5. παρατίθενται όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου
διευθυντών. Όπου, κάθε ερώτηση αντιστοιχίζεται με το σκοπό της, αλλά και με το
ερευνητικό ερώτημα που επιδιώκεται να απαντηθεί με τις απαντήσεις των διευθυντών σε
αυτήν.
Πίνακας 5. Σκοποθεσία ερωτήσεων, του ερωτηματολογίου διευθυντών
Ερώτηση
Σκοπός της ερώτησης
Μέρος Α.
(ανεξάρτητες μεταβλητές)
Προσωπικά - Κοινωνικά στοιχεία διευθυντών
Δημοτικών Σχολείων
1. Φύλο
2. Ηλικία
3. Χρόνια Υπηρεσίας
4. Οι βασικές σπουδές
5. Κατά τις βασικές σπουδές σας,
διδαχθήκατε Πληροφορική -ΤΠΕ;
6. Διδαχθήκατε Πληροφορική - ΤΠΕ
φοιτώντας στα παρακάτω;
Διδασκαλείο
Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική
Διδακτορικό στην Πληροφορική
Μεταπτυχιακό σε άλλο τομέα
Διδακτορικό σε άλλο τομέα
Σχολή Πληροφορικής - ποια;…….
Άλλη Σχολή - ποια;……..

Οι ερωτήσεις αποσκοπούν,
στην περιγραφή του
δείγματος της έρευνας

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Ερευνη
τικό
Ερώτημα
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Ερώτηση

Σκοπός της ερώτησης

7. Επιμορφωθήκατε στην Πληροφορική–
ΤΠΕ με τα παρακάτω;
Έχω επιμορφωθεί μόνος/η μου
Σεμινάριο: ‘Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ’
(ΥΠΕΠΘ - Α’ επίπεδο)
Πιστοποίηση γνώσεων Πληροφορικής (ΥΠΕΠΘ
- Α’ επίπεδο)
Σεμινάριο: ‘Επιμόρφωση επιμορφωτών στις
ΤΠΕ’ (ΥΠΕΠΘ - Β’ επίπεδο)
Σεμινάριο: ‘Επιμόρφωση επιμορφούμενων στις
ΤΠΕ’(ΥΠΕΠΘ - Β’ επίπεδο)
Σεμινάρια στην Πληροφορική-ΤΠΕ (από άλλους
φορείς)
Με άλλο
Δεν έχω επιμορφωθεί

Οι ερωτήσεις αποσκοπούν,
στην περιγραφή του
δείγματος της έρευνας

8. Σε ποια θέματα Πληροφορικής - ΤΠΕ
έχετε αποκτήσει γνώσεις;
Λογισμικό Γενικής Χρήσης(Ζωγραφική,
Κειμενογράφος, Λογιστικά Φύλλα κ.ά.)
Εκπαιδευτικό Λογισμικό(από το ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ.
ή άλλους φορείς)
Διαδίκτυο(Internet)-Παγκόσμιος Ιστός(www),
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο(e-mail) κ.ά.Κατασκευή Ιστοσελίδας
Κατασκευή Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Συγγραφή διδακτικού υλικού με τη χρήση
λογισμικού(όπως, το HyperStudio)
Διδακτική Αξιοποίηση των ΤΠΕσε διδακτικά
σε σενάρια με Σχέδια Εργασίας(Projects)
Διδακτική Αξιοποίηση των ΤΠΕ(Η/ΥΥπερμέσα-Ιnternet) κατά την Ευέλικτη Ζώνη
Σε άλλο
Σε κανένα

Οι ερωτήσεις αποσκοπούν,
στην περιγραφή του
δείγματος της έρευνας

9. Έχετε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή;
Στο σπίτι
Στο γραφείο σας, στο σχολείο
9.1. Εάν έχετε Η/Υ, πόσο συχνά τον
χρησιμοποιείτε;
Στο σπίτι
Στο γραφείο σας, στο σχολείο

»»

»»

Ερευνη
τικό
Ερώτημα
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Ερώτηση

Σκοπός της ερώτησης

9.2. Πόσο συχνά αξιοποιούνται οι ΤΠΕ από
εσάς(στο σχολείο ή στο σπίτι);
Για προσωπικές σας εργασίες
Για τη διδασκαλία σας
Για διοικητικές εργασίες σχολείου
Για άλλες εργασίες του σχολείου
Ποιες;……………………………

Οι ερωτήσεις αποσκοπούν,
στην περιγραφή του
δείγματος της έρευνας

9.3. Εάν αξιοποιείτε τον Υπολογιστή, ποιο
λογισμικό έχετε χρησιμοποιήσει ως τώρα;
Λογισμικό Γενικής Χρήσης(Ζωγραφική,
Κειμενογράφος, Λογιστικά Φύλλα κ.ά.)
Εκπαιδευτικό Λογισμικό(από το ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ. ή
άλλους φορείς)
Διαδίκτυο
Παγκόσμιος Ιστός
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Τηλεδιάσκεψη
Ανάρτηση εργασιών τάξηςΚατασκευή Ιστοσελίδας
Κατασκευή Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Δημιουργία διδακτικού υλικού με τη χρήση
λογισμικού(όπως, το HyperStudio)
Άλλο …………………………………

»»

10. Είστε Διευθυντής/τρια Δημοτικό
Σχολείο(Δ.Σ.)
Oργανικότητα Σχολείου
Ονομασία Σχολείου
Γραφείο Α/θμιας Εκπ/σης

»»

Ερευνη
τικό
Ερώτημα

ΜΕΡΟΣ Β’. Σχετική με τις ΤΠΕ
υλικοτεχνική υποδομή που υπάρχει στα
Δημοτικά Σχολεία-Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές(Η/Υ), Πολυμέσα και Υπερμέσα,
Διαδίκτυο(Interne)1. Υπάρχουν Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές(Η/Υ)
στο σχολείο σας;
Στο εργαστήριο υπολογιστών
Σε αίθουσες διδασκαλίας
Στο γραφείο εκπαιδευτικών
Στο γραφείο διευθυντή
Δεν υπάρχουν Η/Υ

Ερευνάται, η σχετική με
τις ΤΠΕ υποδομή του
Δημοτικού Σχολείου.

8.
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Σκοπός της ερώτησης

Ερευνη
τικό
Ερώτημα

Ερευνάται, η σχετική με τις
ΤΠΕ υποδομή του
Δημοτικού Σχολείου.

8.

Ερώτηση

2. Πόσοι, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
υπάρχουν στο σχολείο σας;
Στο εργαστήριο υπολογιστών
Σε αίθουσες διδασκαλίας
Στο γραφείο εκπαιδευτικών
Στο γραφείο διευθυντή

3. Τι είδους υπολογιστές έχετε στο σχολείο σας;
Προσωπικούς υπολογιστές(PC’s)
Υπολογιστές Macintosh
Υπολογιστές Macintosh
Δίκτυο υπολογιστών-Με πόσους υπολογιστές;…

»»

4. Ποιο Λειτουργικό Σύστημα έχουν οι
υπολογιστές του σχολείου σας;
Windows (της Microsoft),
Ποια έκδοση; ………………………
Λειτουργικό των Macintosh(της Αpple)
Ποια έκδοση; …………………….
Linux (Ανοιχτού τύπου Λειτουργικό)
Λειτουργικό Σύστημα δικτύου υπολογιστών
Ποιο; …………………………..

»»

5. Τι λογισμικό(προγράμματα H/Y) έχει εγκα
τασταθεί στους υπολογιστές του σχολείου σας;
Λογισμικό Γενικής Χρήσης (Ζωγραφική,
Κειμενογράφος, Λογιστικά Φύλλα κ.ά.).
Ποιο; Microsoft Office
της Apple
Open Office(ανοιχτού τύπου εφαρμογές)
Εκπαιδευτικό Λογισμικό (σε CD από το
ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ.)
Εκπαιδευτικό Λογισμικό(σε CD/DVD από
άλλους φορείς ή στο Διαδίκτυο)
Εκπαιδευτικά Παιχνίδια(σε CD/DVD ή στο
Διαδίκτυο)
Λογισμικό κατασκευής Ιστοσελίδας
Λογισμικό κατασκευή Εκπαιδευτικού
Λογισμικού
Λογισμικό συγγραφής διδακτικού υλικού(όπως.
το ΗyperStudio)
Άλλο λογισμικό ………………………………

»»

8.

8.

8.

108
Αθηνά Μ. Μαρτιμιανάκη Α.Μ. 242

Μ.Π.Σ. Ρέθυμνο 2009-2010, Εαρινό Εξάμηνο

Ερώτηση
6. Το σχολείο έχει συνδεθεί στο Διαδίκτυο;
Σε εργαστήριο Η/Υ
Σε αίθουσες διδασκαλίας
Στο γραφείο εκπαιδευτικών
Στο γραφείο διευθυντή
Το σχολείο δεν έχει σύνδεση στο Διαδίκτυο
6.1. Τι είδους σύνδεση έχει το σχολείο με το
Διαδίκτυο(Internet);
Ασύμμετρη Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή
(ADSL)
Σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω τηλεφώνου (Dial
Up Internet Access)
7. Οι ΤΠΕ(Υπολογιστές, Πολυμέσα,
Διαδίκτυο) αξιοποιούνται στο σχολείο σας;
Από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, στη
διδασκαλία τους
Από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, για
διοικητικές εργασίες
Από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, για
άλλες εργασίες του σχολείου,
8. Αποτελούν κίνητρο για ενέργειές σας,
σχετικά με περαιτέρω εξοπλισμό του σχολείου
σε υλικοτεχνική υποδομή(υλικό-λογισμικό)
όσον αφορά τις ΤΠΕ, τα παρακάτω:

Σκοπός της ερώτησης

Ερευνη
τικό
Ερώτημα

Ερευνάται, η σχετική με
τις ΤΠΕ υποδομή του
Δημοτικού Σχολείου.

8.

»»

8.

Ερευνάται, η αξιοποίηση
των ΤΠΕ από τους
εκπαιδευτικούς του
σχολείου-σύμφωνα με την
άποψη των διευθυντών.

Ερευνάται το κατά πόσο οι
πρακτικές των εκπαιδευτικών
και άλλοι παρόμοιοι
παράγοντες, αποτελούν
κίνητρο για ενέργειες των
Το νέο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το νέο Α.Π.Σ.
διευθυντών-όσον αφορά τον
εξοπλισμό του σχολείου σε
Οι ενέργειες των σχολικών συμβούλων
υποδομή σχετική με τη χρήση
Οι ενέργειες συναδέλφων διευθυντών
και διδακτική αξιοποίηση των
Οι πρακτικές εκπαιδευτικών του σχολείου
Άλλο:…………………………………………… ΤΠΕ.

9.
9_α.

Σημειώνεται εδώ, ότι με τις απαντήσεις των υποκειμένων της έρευνας στις ερωτήσεις
των δύο παραπάνω ερωτηματολογίων-, δηλαδή με τη συλλογή των ερευνητικών μας
δεδομένων και περαιτέρω με την επεξεργασία και στατιστική ανάλυση αυτών,
επιχειρούμε στη συνέχεια (βλ. Κεφ. 13 έως Κεφ. 16) να δώσουμε απάντηση στα
ερευνητικά μας ερωτήματα, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός και επιμέρους
στόχοι της παρούσας έρευνας. Όπου, ο τρόπος επεξεργασίας των ερευνητικών μας
δεδομένων περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω:
12.4. Η επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας
Τη συλλογή των ερευνητικών μας δεδομένων, ακολούθησε η εισαγωγή αυτών σε σχετική
‘Βάση Δεδομένων’ καθώς και η στατιστική88 τους επεξεργασία, με τη βοήθεια του
Προγράμματος Στατιστικής Επεξεργασίας Δεδομένων SPSS 17.0, για Windows.
Ο όρος ‘στατιστική επεξεργασία’ χρησιμοποιείται σήμερα με δύο διαφορετικές έννοιες: (α) Περιγραφική
Στατιστική και( β) Επαγωγική Στατιστική (Ρούσσος, Τσαούσης, 2006:26).
88
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Αναλυτικότερα δε: (i) Για την οργάνωση και περιγραφή των ερευνητικών μας
δεδομένων-των αρχικών τιμών(raw data)-, χρησιμοποιήθηκαν, κυρίως, πίνακες και
δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς-όπως, ο αριθμητικός μέσος και η τυπική
απόκλιση- (Περιγραφική Στατιστική89). (ii) Για την ανάλυση και ερμηνεία των
ερευνητικών μας δεδομένων, έγινε διερεύνηση στατιστικά σημαντικής συσχέτισης
μεταξύ εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών της έρευνας-με βάση και τα
ερευνητικά μας ερωτήματα- (Επαγωγική Στατιστική90).
Σημειώνεται εδώ ότι, για τον έλεγχο ερευνητικών ερωτημάτων κατά την ανάλυση
δεδομένων κοινωνικών ερευνών, επιλέγονται συγκεκριμένα στατιστικά κριτήρια ή
δοκιμασίες (Ρούσσος, Τσαούσης 2008:358). Όπου η επιλογή των στατιστικών κριτηρίωνπαραμετρικών ή μη παραμετρικών-, που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ανάλυση
ερευνητικών δεδομένων, είναι σε σχέση με το είδος των μεταβλητών-όσον αφορά τη
μορφή των ερευνητικών δεδομένων-, αλλά και με την κλίμακα μέτρησης των
μεταβλητών αυτών (Ανδρεαδάκης[2], 2008). Περαιτέρω δε, υποστηρίζεται ότι, τα μη
παραμετρικά κριτήρια είναι περισσότερο κατάλληλα από τα παραμετρικά, εφόσον σπάνια
μελετώνται μεταβλητές που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις91 που απαιτούνται για τη
χρήση των παραμετρικών κριτηρίων. Όμως, υπάρχουν αντιρρήσεις σχετικά με το πόσο
αποτελεσματικά είναι τα μη παραμετρικά κριτήρια, σε σχέση με τα αντίστοιχα
παραμετρικά (Ρούσσος, Τσαούσης 2008:380).
Λαμβάνοντας δε υπόψη τα παραπάνω, για την επαγωγική στατιστική ανάλυση των
δεδομένων της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκαν, κυρίως, μη παραμετρικά κριτήρια,
εφόσον οι μεταβλητές της έρευνας έχουν κλίμακες μέτρησης ονομαστικές ή τακτικές και
όχι ισοδιαστημικές-τουλάχιστον-. Ως επί το πλείστον δε, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό
κριτήριο x2-καθώς και άλλα όπως, το Mann-Whitney U, το Kruskal-wallis H και το
Spearman΄s rho-. Όπου, το στατιστικό κριτήριο x2 είναι η δοκιμασία που χρησιμοποιείται
συχνότερα για τον έλεγχο των υποθέσεων κοινωνικών ερευνών, εξαιτίας της
χρησιμότητάς του σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών καταστάσεων-σε σύγκριση με άλλα
στατιστικά κριτήρια- (Ρούσσος, Τσαούσης 2008:358)..
Παρακάτω, στα επόμενα δύο κεφάλαια: Κεφάλαιο 13. ‘Περιγραφικά Στατιστικά και
Κεφάλαιο 14. ‘Επαγωγικά Στατιστικά’, αναπτύσσεται, αναλυτικότερα, η στατιστική
επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας.

Η Περιγραφική Στατιστική είναι ο κλάδος της Στατιστικής που ασχολείται με την οργάνωση,
παρουσίαση και περιγραφή αριθμητικών δεδομένων. Περιλαμβάνει δε, τεχνικές οργάνωσης, σύνοψης και
περιγραφής αριθμητικών δεδομένων (Ρούσσος, Τσαούσης, 2006:26).
90
Επαγωγική Στατιστική είναι ο κλάδος της Στατιστικής που ασχολείται με την εξαγωγή συμπερασμάτων
για ολόκληρους πληθυσμούς, με βάση τα δεδομένα ενός δείγματος. Περιλαμβάνει δε, τεχνικές και
μεθόδους στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων, με σκοπό την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων
(Ρούσσος, Τσαούσης, 2006:27).
91
Προϋποθέσεις χρήσης των παραμετρικών κριτηρίων είναι: (i) Το δείγμα να προέρχεται από πληθυσμό
που σχηματίζει κανονική κατανομή, (ii) Οι διακυμάνσεις των ομάδων που συμμετέχουν στην έρευνα να
είναι ίσες ή ομοιογενείς και (iii) Οι μετρήσεις να έχουν γίνει, τουλάχιστον, με τη χρήση κλίμακας ίσων
διαστημάτων (Ρούσσος, Τσαούσης 2006:380).
89
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Κεφάλαιο 13. Περιγραφικά Στατιστικά
13.1. Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό, επιχειρείται η παρουσίαση και περιγραφή των αποτελεσμάτων που
προέκυψαν από την επεξεργασία των απαντήσεων των υποκειμένων της έρευνας, στις
ερωτήσεις των δύο ερωτηματολογίων της έρευνας(ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών και
ερωτηματολόγιο διευθυντών). Στις δύο δε επόμενες παραγράφους του κεφαλαίου
αυτού(13.2. Πίνακες συχνοτήτων ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών και 13.3. Πίνακες
συχνοτήτων ερωτηματολογίου διευθυντών), η περιγραφή διαρθρώνεται σε δύο ενότητες:
(1) Δημογραφικά στοιχεία του δείγματος και (2) Περιγραφή των αποτελεσμάτων της
έρευνας. Όπου, κάθε μία από αυτές τις ενότητες χωρίζεται σε υποενότητες στις οποίες
παρουσιάζονται και σχολιάζονται σχετικοί πίνακες συχνοτήτων μεταβλητών της έρευνας.
Σημειώνεται εδώ ότι, σε ορισμένους πίνακες εμφανίζονται δύο δείκτες: ο μέσος όρος(μ.ό)
και η τυπική απόκλιση(τ.α.), ως συνοπτικά μέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς των
απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος. Πιο αναλυτικά, οι παραπάνω δείκτες
χρησιμοποιήθηκαν: (α) Σε ερωτήματα διατυπωμένα σε πεντάβαθμη διαβαθμιστική
κλίμακα, όπου η κωδικοποίηση των δεδομένων για την εξαγωγή των τιμών των
παραπάνω δεικτών έγινε ως εξής: (i) Ποτέ ή Καθόλου=1, Σπάνια ή Λίγο=2, Μερικές
Φορές ή Μέτρια=3, Συχνά ή Πολύ=4, Πολύ Συχνά ή Πάρα Πολύ=5-για παράδειγμα,
μ.ό.=4,1 σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος, κατά μέσο όρο, δηλώνουν ότι
ασχολούνται ‘Συχνά’ ή ‘Πολύ’ με το εξεταζόμενο στοιχείο της έρευνας-. Και (β) σε
ερωτήματα διατυπωμένα έτσι ώστε το υποκείμενο της έρευνας να έχει να επιλέξει μεταξύ
δύο προτάσεων, όπου, η κωδικοποίηση των δεδομένων για την εξαγωγή των τιμών των
παραπάνω δεικτών έγινε ως εξής: (i) Πρόταση 1=1 και (ii) Πρόταση 2=2-για παράδειγμα,
μ.ό.=1,98 σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος, κατά μέσο όρο, δηλώνουν ότι
συντάσσονται με την Πρόταση 2.
Σημειώνεται επίσης ότι, σε κάθε μια από τις επόμενες δύο παραγράφους αυτού του
κεφαλαίου, παρατίθενται και τα ‘Περιεχόμενα πινάκων συχνοτήτων’, τα οποία
αποτελούν υπερσυνδέσμους με τις υποενόητες των παραγράφων αυτών-όπου
παρατίθενται και οι σχετικοί πίνακες συχνοτήτων-.
13.2. Πίνακες συχνοτήτων και σχόλια αποτελεσμάτων, για το ερωτηματολόγιο
εκπαιδευτικών
Εδώ, η περιγραφή θα διαρθρωθεί σε δύο ενότητες: (1) Δημογραφικά στοιχεία του
δείγματος και (2) Περιγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας. Όπου, στις υποενότητες
Α1. έως C3. των δύο αυτών των ενοτήτων, παρατίθενται οι σχετικοί πίνακες συχνοτήτων
μεταβλητών της έρευνας-μεταβλητών, οι τιμές των οποίων ανιχνεύονται στις σχετικές
ερωτήσεις του ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών- και ερμηνεύονται ή σχολιάζονται τα
σχετικά αποτελέσματα της έρευνας.
Παρακάτω δε, στα ‘Περιεχόμενα πινάκων συχνοτήτων, ερωτηματολογίου
εκπαιδευτικών’, παρουσιάζονται οι υπερσύνδεσμοι με όλες τις παραπάνω υποενόητες.
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(1) Δημογραφικά στοιχεία του δείγματος
Στις παρακάτω υποενότητες(Α1. έως Α10.), παρατίθενται οι σχετικοί πίνακες
συχνοτήτων των μεταβλητών της έρευνας και παρουσιάζονται-σχολιάζονται τα σχετικά
ευρήματα της έρευνας.
Α1. Το Φύλο των εκπαιδευτικών
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Α1. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Το φύλο των εκπαιδευτικών’.
Πίνακας Α1. Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με το φύλο
Α1. Το φύλο των εκπαιδευτικών

Άνδρας
Γυναίκα
Σύνολο
Δεν απάντησαν
Γενικό Σύνολο

Συχνότητα
f

Ποσοστό
%

87
223
310
8
318

Έγκυρο
Ποσοστό %

27,4
70,1
97,5
2,5
100,0

28,1
71,9
100,0

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα-και για τους εκπαιδευτικούς του
δείγματος που έδωσαν απάντηση στην ερώτηση αυτή-, ο αριθμός των γυναικών
εκπαιδευτικών(223 γυναίκες εκπαιδευτικοί) που συμμετείχαν στην έρευνα, είναι πολύ
μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο αριθμό των ανδρών εκπαιδευτικών(87 άνδρες
εκπαιδευτικοί). Πράγμα που, ενδεχομένως, θα μπορούσε να συσχετιστεί και με τα
αποτελέσματα άλλων ερευνών-με θέμα σχετικό με τη σύγκριση του αριθμού των ανδρών
και γυναικών εκπαιδευτικών που εργάζονται στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας μας-.
Α2. Η Ηλικία των εκπαιδευτικών
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Α2. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Η ηλικία των εκπαιδευτικών’.
Πίνακας Α2. Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με την ηλικία
Α2. Η ηλικία των
εκπαιδευτικών

20-30
31-40
41-50
51 και άνω
Σύνολο
Δεν απάντησαν
Γενικό Σύνολο

Συχνότητα
f

83
51
149
32
315
3
318

Ποσοστό
%

26,1
16,0
46,9
10,1
99,1
0,9
100,0

Έγκυρο
Ποσοστό
%

Αθροιστικό
Ποσοστό
%

26,3
16,2
47,3
10,2
100,0

26,3
42,5
89,8
100,0

μ.ό.

2,41

τ.α.

0,988

Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα-και για τους εκπαιδευτικούς του
δείγματος που έδωσαν απάντηση στην ερώτηση αυτή- παρατηρούμε τα εξής:
Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που ανήκουν στην τέταρτη κατηγορία ηλικιών(51 ετών
και άνω) είναι το χαμηλότερο(10,2%). Πράγμα που, κατά την άποψή μας, θα μπορούσε
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να αποτελεί και μια ένδειξη για ένα χαμηλό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών αυτής της
ηλικιακής ομάδας, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σχολείο.
Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα(47,3%), έχουν οι εκπαιδευτικοί
που ανήκουν στην τρίτη κατηγορία ηλικιών(41-50 ετών) και ακολουθούν οι
εκπαιδευτικοί που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία (20-30 ετών) με ποσοστό συμμετοχής
στην έρευνα 26,3%,-ενώ η δεύτερη κατηγορία(31-40 ετών) παρουσιάζει ένα μικρότερο
ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα 16,2%-. Όπου, σημειώνεται ότι, οι εκπαιδευτικοί που
ανήκουν στην τρίτη κατηγορία(41-50 ετών), συνήθως, έχουν 11-20 χρόνια υπηρεσίας,
ενώ οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία(20-30 ετών), συνήθως, έχουν
λίγα(0-10). χρόνια υπηρεσίας. Κατά την άποψή μας δε, εάν το ενδιαφέρον για συμμετοχή
στην παρούσα έρευνα των εκπαιδευτικών των παραπάνω ηλικιακών ομάδων-σε
αντιστοιχία και με τα χρόνια υπηρεσίας τους-, αφορά συγχρόνως και το ενδιαφέρον τους
σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας-δηλαδή, σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ-, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι εκπαιδευτικοί αυτών των ηλικιακών ομάδων,
φαίνεται να έχουν ένα αυξημένο ενδιαφέρον για καινοτομίες, όπως η αξιοποίηση των
ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο.
Α3. Τα Χρόνια Υπηρεσίας των εκπαιδευτικών
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Α3. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών’.
Πίνακας Α3. Κατανομή συχνοτήτων εκπαιδευτικών, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας
Α3. Χρόνια
Συχνότητα
Ποσοστό
Έγκυρο Αθροιστικό
μ.ό.
τ.α.
Υπηρεσίας των
f
%
Ποσοστό
Ποσοστό
εκπαιδευτικών
%

0-10
11-20
21-30
31 και άνω
Σύνολο
Δεν απάντησαν
Γενικό Σύνολο

129
91
75
20
315
3
318

40,6
28,6
23,6
6,3
99,1
0,9
100,0

41,0
28,9
23,8
6,3
100,0

%

41,0
69,8
93,7
100,0

1,96

0,950

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα-και για τους εκπαιδευτικούς του
δείγματος που απάντησαν στην ερώτηση αυτή- παρατηρούμε τα εξής:
Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα, έχουν οι εκπαιδευτικοί(41%) που
ανήκουν στην πρώτη κατηγορία ετών υπηρεσίας(0-10 έτη υπηρεσίας) και ακολουθούν οι
εκπαιδευτικοί(28,9%) που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία(11-20 έτη υπηρεσίας)-ενώ η
δεύτερη κατηγορία(11-20 έτη υπηρεσίας) παρουσιάζει ένα μικρότερο ποσοστό
συμμετοχής στην έρευνα 23,8%-. Όπου, σημειώνεται ότι, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν
σε αυτές τις κατηγορίες ετών υπηρεσίας, συνήθως, ανήκουν και στην πρώτη(20-30 ετών)
ή τρίτη κατηγορία ηλικιών(41-50 ετών).
Επίσης, το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής(6,3%). στην έρευνα, το συναντάμε στην
τέταρτη κατηγορία ετών υπηρεσίας(31 και άνω) των εκπαιδευτικών. Όπου, οι
εκπαιδευτικοί αυτοί, συνήθως, ανήκουν στην τέταρτη κατηγορία ηλικιών(51 και άνω).
Κατά την άποψή μας δε, εάν το ενδιαφέρον για συμμετοχή στην παρούσα έρευνα των
εκπαιδευτικών των παραπάνω ομάδων ετών υπηρεσίας-σε αντιστοιχία και με την ηλικία
τους-, αφορά συγχρόνως και το ενδιαφέρον τους σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας-
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δηλαδή, σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ-, τότε θα μπορούσαμε να πούμε
ότι οι εκπαιδευτικοί αυτών των ομάδων ετών υπηρεσίας, φαίνεται να έχουν ένα αυξημένο
ενδιαφέρον για καινοτομίες, όπως η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο.
Α4. Οι βασικές σπουδές των εκπαιδευτικών
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Α4. παρουσιάζονται, συνοπτικά, τα αποτελέσματα
της έρευνας, αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Οι βασικές σπουδές ων εκπαιδευτικών’.
Πίνακας Α4. Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με ανάλογα με τις
βασικές σπουδές τους
Α4. Οι βασικές σπουδές
Συχνότητα
Ποσοστό
Δείκτες
των εκπαιδευτικών:
Ν
f
%
μ.ό.
τ.ά
Παιδαγωγική Ακαδημία, χωρίς
Εξομοίωση Πτυχίου
Παιδαγωγική Ακαδημία, με
Εξομοίωση Πτυχίου
Μερικό Σύνολο
Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Μερικό Σύνολο
Σχολή Ειδικότητας(Ξένης
Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής,
Μουσικής κ.ά.)
Γενικό Σύνολο

318

43

13,5

318

120

37,7

318

163
117

51,2
36,8

318

280
38

88,0
12,0

318

100,0

2,47

0,872

Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα Α4. και για τους εκπαιδευτικούς του
δείγματος της έρευνας που έδωσαν απάντηση στην ερώτηση αυτή, παρατηρούμε πως:
Οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποφοιτήσει από Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
εκπαίδευσης αποτελούν ένα ποσοστό 36,8% του δείγματος της έρευνας, ενώ αθροιστικάδάσκαλοι χωρίς εξομοίωση και δάσκαλοι με εξομοίωση-, το μεγαλύτερο ποσοστό
συμμετοχής στην έρευνα 51,2%, φαίνεται να αφορά δασκάλους που έχουν αποφοιτήσει
από Παιδαγωγική Ακαδημία-συνολικά δε, το 88,0% του δείγματος είναι δάσκαλοι-.
Όπου από τα παραπάνω στοιχεία, θα μπορούσε να προκύψει και το εξής ερώτημα:
Στα Δημοτικά σχολεία του δείγματος, υπηρετούσαν περισσότεροι εκπαιδευτικοί με
πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας και λιγότεροι εκπαιδευτικοί με πτυχίο Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή απλά έδειξαν περισσότερο ενδιαφέρον για
συμμετοχή στην έρευνα οι εκπαιδευτικοί με πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας και
λιγότερο οι εκπαιδευτικοί με πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
και γιατί; Στη δεύτερη δε περίπτωση, εγείρεται ένα ακόμα ερώτημα: ένα μικρό
ενδιαφέρον συμμετοχής στην έρευνα, εκπαιδευτικών με πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής
Εκπαίδευσης-εκπαιδευτικοί
που
στις
βασικές
σπουδές
τους,
συμπεριλαμβανόταν και μαθήματα σχετικά με την Πληροφορική και χρήση των ΤΠΕ-,
υποδηλώνει συγχρόνως και μικρό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών αυτών, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ και γιατί;
Σημειώνεται εδώ ότι, σε πληθυσμό 214 εκπαιδευτικών ειδικοτήτων 38 άτομα συμμετείχαν
στην παρούσα έρευνα(ποσοστό 18%), πράγμα που κατά τη γνώμη μας θα μπορούσε να
σημαίνει και το ενδιαφέρον τους για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μαθήματα
ειδικότητας τους-αυτό δε, θα μπορούσε να αποτελέσει και θέμα μελλοντικής έρευνας.
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Α5. Διδάχθηκαν οι εκπαιδευτικοί Πληροφορική στις βασικές σπουδές τους;
(δηλαδή, στην Παιδαγωγική Ακαδημία και Εξομοίωση Πτυχίου, στο Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης ή σε σχολή ειδικότητας).
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Α5. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Οι εκπαιδευτικοί κατά τις βασικές σπουδές τους,
διδάχθηκαν θέματα Πληροφορικής-ΤΠΕ;’.
Πίνακας Α5. Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών ανάλογα με τα θέματα
Πληροφορικής-ΤΠΕ που διδάχθηκαν κατά τις βασικές σπουδές τους
Στους
α/α Α5. Οι εκπαιδευτικοί κατά τις
Το Δήλωσαν
Δεν το δήλωσαν
βασικές σπουδές τους
διδάχθηκαν τα θέματα
Πληροφορικής-ΤΠΕ:

318
όφειλαν
να
απαντή
ουν

Κανένα θέμα Πληροφορικής318
ΤΠΕ
154(48,4%)
5_1 ‘Χρήση των ΤΠΕ’
5_2 ‘Διδακτική Αξιοποίηση των 154(48,4%)
ΤΠΕ’
154(48,4%)
5_3 ‘Οι ΤΠΕ στην υλοποίηση
σχεδίων εργασίας(projects)’

f

%

164

51,6

132
66

41,5
20,8

41

12,9

Έγκ
υρο
%

Έγκ
υρο
%

f

%

154

48,4

85,7
42,9

22
88

6,9
27,7

14,3
57,1

26,6

113

35,5

73,4

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα Α5.-και για τους εκπαιδευτικούς του
δείγματος της έρευνας που έδωσαν απάντηση-, παρατηρούμε τα εξής:
Φαίνεται ότι οι 164 στους 318 εκπαιδευτικούς(ή το 51,6% του δείγματος), δηλώνουν ότι
δε διδάχθηκαν κανένα θέμα Πληροφορικής ή ΤΠΕ κατά τη διάρκεια των βασικών τους
σπουδών-επομένως, οι 164 αυτοί εκπαιδευτικοί δεν όφειλαν να απαντήσουν στις
ερωτήσεις Α5_1 έως Α5_3 του ερωτηματολογίου-. Έτσι, φαίνεται ότι οι περισσότεροι
εκπαιδευτικοί(51,6%) δεν είχαν την ευκαιρία κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών
τους να διδαχθούν Πληροφορική ή χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ. Πράγμα που, κατά
την άποψή μας, δε θα πρέπει να είχε θετική επίδραση στις απόψεις και πρακτικές των
εκπαιδευτικών αυτών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Ενώ, συνολικά, λιγότεροι είναι οι εκπαιδευτικοί(48,4% ή 154 στους 318 εκπαιδευτικούς),
οι οποίοι: κατά το πλείστον(132 εκπαιδευτικοί) δηλώνουν ότι διδάχθηκαν ‘Χρήση των
ΤΠΕ’, λιγότεροι(66 εκπαιδευτικοί) δηλώνουν ότι διδάχθηκαν ‘Διδακτική Αξιοποίηση των
ΤΠΕ’ και ακόμα λιγότεροι(41 εκπαιδευτικοί) δηλώνουν ότι διδάχθηκαν ‘ΤΠΕ στην
υλοποίηση σχεδίων εργασίας(projects)’ κατά τις βασικές σπουδές τους.
Φαίνεται επομένως ότι, ο κύριος όγκος των εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων της
έρευνας δεν έχει διδαχθεί κατά τις βασικές σπουδές του τη ‘διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ’, καθώς και τη ‘χρήση των ΤΠΕ στην υλοποίηση σχεδίων εργασίας(projects)’. Ένα
ερώτημα δε που προκύπτει εδώ, αφορά το κατά πόσο μπορούν οι εκπαιδευτικοί που
υπηρετούν σήμερα στα Δημοτικά Σχολεία να εντάξουν τις ΤΠΕ στην καθημερινή
πρακτική τους στην τάξη, εφόσον, κατά το πλείστον, δεν υπήρξε σχετική ενασχόληση
τους με το αντικείμενο αυτό κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών τους. Θα μπορούσε
επίσης να αναρωτηθεί κανείς εδώ, εάν η επιμόρφωση στο αντικείμενο της διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ και της χρήσης των ΤΠΕ σε υλοποίηση σχεδίων
εργασίας(projects), θα ήταν δυνατό να καλύψει το κενό που φαίνεται να υπάρχει και με
ποιο τρόπο.
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Α6. Διδάχθηκαν οι εκπαιδευτικοί Πληροφορική-ΤΠΕ φοιτώντας σε Σχολή
διαφορετική της Σχολής των βασικών σπουδών τους;
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Α6. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Οι εκπαιδευτικοί διδάχθηκαν Πληροφορική-ΤΠΕ φοιτώντας
σε σχολή διαφορετική της σχολής των βασικών σπουδών τους;’.
Πίνακας Α6. Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με το σε ποια
σχολή-διαφορετική της σχολής των βασικών σπουδών τους- διδάχθηκαν
Πληροφορική ή ΤΠΕ
Στους
α/α Α6. Οι εκπαιδευτικοί
Το Δήλωσαν
Δεν το δήλωσαν
318
διδάχθηκαν
όφειλα
Πληροφορική-ΤΠΕ
f
ν να
%
Έγκ
f
%
Έγκυ
φοιτώντας σε σχολή,
απαντή
υρο
ρο %
διαφορετική της σχολής
σουν
%
των βασικών σπουδών τους:
Σε καμιά σχολή,
250
78,6 78,6
68 21,4
21,4
318
διαφορετική της σχολής
των βασικών σπουδών τους
Στο
Διδασκαλείο
27
8,5 39,7
41 12,9
60,3
68
Α6_1
(21,4%)

Α6_2 Σε Μεταπτυχιακό στην

68

7

2,2

10,3

61

19,2

89,7

Α6_3

68

3

0,9

4,4

65

20,4

95,6

68

5

1,6

7,4

63

19,8

92,6

68

0

0

0

68

21,4

100

68

30

9,5

44,1

38

11,9

55,9

68

10

3,2

14,7

58

18,2

85,3

Α6_4

Α6_5

Α6_6
Α6_7

Πληροφορική
Σε Διδακτορικό στην
Πληροφορική
Σε Μεταπτυχιακό σε τομέα
διαφορετικό της
Πληροφορικής
Σε Διδακτορικό σε τομέα
διαφορετικό της
Πληροφορικής
Σε Σχολή ΠληροφορικήςΔημόσια ή ΙδιωτικήΣε Σχολή διαφορετική της
Σχολής Πληροφορικής

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα Α6. και για τους εκπαιδευτικούς του
δείγματος που απάντησαν στην ερώτηση αυτή, φαίνεται ότι:
Οι 250 στους 318 εκπαιδευτικούς του δείγματος(ή το 78,6% του δείγματος) δηλώνουν ότι
δε διδάχθηκαν Πληροφορική-ΤΠΕ σε ‘καμιά άλλη σχολή, διαφορετική της σχολής των
βασικών σπουδών τους’-επομένως, οι 250 αυτοί εκπαιδευτικοί δεν όφειλαν να
απαντήσουν στις ερωτήσεις Α6_1
έως Α6_7
του ερωτηματολογίου-.
Επίσης, φαίνεται ότι, από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος(68 στους 318
εκπαιδευτικούς του δείγματος) που δηλώνουν ότι έχουν διδαχθεί Πληροφορική ή ΤΠΕ
φοιτώντας σε σχολή-διαφορετική της σχολής των βασικών σπουδών τους-, οι
περισσότεροι(9,5% του δείγματος) αναφέρουν κάποια ‘Δημόσια ή Ιδιωτική Σχολή
Πληροφορικής', λιγότεροι(8,5% του δείγματος) αναφέρουν το ‘Διδασκαλείο’, ακόμα
λιγότεροι(3,2% του δείγματος) δηλώνουν κάποια ‘σχολή διαφορετική της σχολής
Πληροφορικής’, ακόμα λιγότεροι(2,2% του δείγματος) αναφέρουν ‘Μεταπτυχιακό στην
Πληροφορική’, πολύ λίγοι(1,6% του δείγματος) αναφέρουν ‘Μεταπτυχιακό σε τομέα
διαφορετικό της Πληροφορικής’ και ελάχιστοι(0,9% του δείγματος) αναφέρουν
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‘Διδακτορικό στην Πληροφορική’, ενώ κανένας εκπαιδευτικός δεν αναφέρει
‘Διδακτορικό σε τομέα διαφορετικό της Πληροφορικής’. Επομένως, συνολικά οι
εκπαιδευτικοί του δείγματος που δηλώνουν ότι έχουν διδαχθεί Πληροφορική ή ΤΠΕ
φοιτώντας σε σχολή-διαφορετική της σχολής των βασικών σπουδών τους, αποτελούν το
μικρότερο ποσοστό(21,4%) του δείγματος. Πράγμα που, κατά την άποψή μας, δεν είναι
ενθαρρυντικό-πόσο μάλλον το βέλτιστο, όσον αφορά την επιδιωκόμενη και από το νέο
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ-, εφόσον ενδέχεται να
επηρεάζει αρνητικά τις απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο. Ένα ερώτημα όμως, που
προκύπτει εδώ είναι, εάν οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδαχθεί Πληροφορική ή χρήση
των ΤΠΕ σε κάποια σχολή-διαφορετική της σχολής των βασικών σπουδών τους-,
εφαρμόζουν και στην πράξη τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ-στο σχολικό εργαστήριο
υπολογιστών ή και στην αίθουσα διδασκαλίας τους- καθώς και το αντίστροφο.
Α7. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Πληροφορική-ΤΠΕ
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Α7. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών’.
α/ Α7.
α Η επιμόρφωση των

εκπαιδευτικών στην

Πληροφορική-ΤΠΕ:
Καμία επιμόρφωση
Α7_1 ‘Επιμορφώθηκαν
Μόνοι τους’
Α7_2 Με το σεμινάριο
‘Βασικές δεξιότητες στις
ΤΠΕ(ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Α’

Στους
318
όφειλαν
να
απαντή
σουν

318

Το Δήλωσαν
f

%

Δεν το δήλωσαν

Έγκυ
ρο%

f

%

Έγκυ
ρο %

277
(87,1%)
277

41
89

12,9
28,0

12,9
32,1

277
188

87,1
59,1

87,1
67,9

186

58,5

67,1

91

28,6

32,9

277

140

44,0

50,5

137

43,1

49,5

277

2

0,6

0,7

275

86,5

99,3

277

7

2,2

2,5

270

84,9

97,5

277

54

17,0

19,5

223

70,1

80,5

277

7

2,2

2,5

270

84,9

97,5

επίπεδο)’
Α7_3
Α7_4

Α7_5

Α7_6

Α7_7

‘Πιστοποίηση γνώσεων
Πληροφορικής’
Με το σεμινάριο ‘Επιμό
ρφωση επιμορφωτών στις
ΤΠΕ(ΥΠΕΠΘ-Β’ επίπεδο)’
Με το σεμινάριο
‘Επιμόρφωση
επιμορφούμενων στις
ΤΠΕ(ΥΠΕΠΘ-Β’ επίπεδο)’
Με ‘σεμινάρια στην
Πληροφορική από φορείς
διαφορετικούς του
ΥΠ.Ε.Π.Θ’.
Με ‘άλλο τρόπο’

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα Α7. και για τους εκπαιδευτικούς του
δείγματος που έδωσαν απάντηση στην ερώτηση αυτή, φαίνεται ότι:
Λίγοι είναι οι εκπαιδευτικοί(41 στους 318 εκπαιδευτικούς του δείγματος ή το 12,9% του
δείγματος) που
δηλώνουν ότι δεν έχουν επιμορφωθεί με κανένα τρόπο στην
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Πληροφορική-ΤΠΕ-επομένως, οι 41 αυτοί εκπαιδευτικοί δεν όφειλαν να απαντήσουν στις
ερωτήσεις
Α7_1
έως
Α7_7
του
ερωτηματολογίου-.
Επίσης, από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος(277 στους 318 εκπαιδευτικούς του
δείγματος) που δηλώνουν ότι έχουν επιμορφωθεί με κάποιο τρόπο στην ΠληροφορικήΤΠΕ, οι περισσότεροι αναφέρουν το σεμινάριο ‘Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ’(58,5%
του δείγματος), καθώς και την ‘Πιστοποίηση γνώσεων στις ΤΠΕ’(44% του δείγματος).
Λιγότεροι δε εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι επιμορφώθηκαν ‘Μόνοι τους’(28% του
δείγματος) ή με ‘σεμινάρια στην Πληροφορική-ΤΠΕ από φορείς διαφορετικούς του
ΥΠ.Ε.Π.Θ’(17% του δείγματος). Και ελάχιστοι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι
επιμορφώθηκαν με το σεμινάριο του ΥΠΕΠΘ σε Β’ επίπεδο ‘Επιμόρφωση επιμορφωτών
στις ΤΠΕ’(0,6% του δείγματος) και με το σεμινάριο του ΥΠΕΠΘ σε Β’ επίπεδο
‘Επιμόρφωση επιμορφούμενων στις ΤΠΕ’(2,2% του δείγματος) ή με κάποιο άλλο
τρόπο(2,2% του δείγματος). Συνολικά όμως, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος που
δηλώνουν ότι έχουν επιμορφωθεί με κάποιο τρόπο στην Πληροφορική-ΤΠΕ, αποτελούν
το μεγαλύτερο ποσοστό(87,1%) του δείγματος. Πράγμα που, κατά την άποψή μας, είναι
πολύ ενθαρρυντικό-αναφορικά με την επιδιωκόμενη και από το νέο Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ-, εφόσον ενδέχεται να επηρεάζει
θετικά τις απόψεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο. Ένα ερώτημα βέβαια που προκύπτει εδώ
είναι, εάν οι εκπαιδευτικοί που έχουν επιμορφωθεί στην Πληροφορική-ΤΠΕ με κάποιο
τρόπο, εφαρμόζουν και στην πράξη τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο εργαστήριο
υπολογιστών του σχολείου ή και στην τάξη τους.
Τέλος σημειώνεται εδώ ότι, το μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγματος(58,5%)
που δηλώνουν ότι έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ‘Βασικές
Δεξιότητες στις ΤΠΕ’ και το μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών του δείγματος(44%) που
δηλώνει ότι έχει πάρει την ‘Πιστοποίηση γνώσεων στις ΤΠΕ’, επιβεβαιώνουν την
επιμόρφωση ενός μεγάλου μέρους των εκπαιδευτικών του δείγματος-σε ένα αρχικό
επίπεδο-. Περαιτέρω δε, κατά την άποψή μας, το να ακολουθήσουν παρόμοια σεμινάρια
για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ- σε ένα δεύτερο επίπεδο-, σχετικά με
τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, θα μπορούσε να έχει θετικά αποτελέσματα, όσον
αφορά την ένταξη των ΤΠΕ στη καθημερινή διδακτική πρακτική των εκπαιδευτικών στα
Δημοτικά Σχολεία.
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Α8. Θέματα Πληροφορικής, όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν αποκτήσει γνώσεις
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Α8. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Θέματα Πληροφορικής-ΤΠΕ στα οποία έχουν αποκτήσει
γνώσεις οι εκπαιδευτικοί’.
Πίνακας Α8. Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με τα θέματα της
Πληροφορικής-ΤΠΕ στα οποία έχουν αποκτήσει γνώσεις
Στους
α/α Α’8. Τα θέματα της
Το Δήλωσαν
Δεν το δήλωσαν
318
Πληροφορικής-ΤΠΕ
στα οποία έχουν αποκτήσει
γνώσεις οι εκπαιδευτικοί

Α’8_1

Α’8_2

Α’8_3

Α’8_4
Α’8_5
Α’8_6

Α’8_7
Α’8_8

Α’8_9

όφειλαν
να απα
ντήσουν

f

Σε κανένα θέμα
318
28
Στο ‘Λογισμικό Γενικής
264
290
Χρήσης (Ζωγραφική,
(91,2%)
Κειμενογράφος, Λογιστικά
Φύλλα κ.ά)’
Στο ‘Εκπαιδευτικό
290
121
Λογισμικό(από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.
ή άλλους φορείς)’
Στο ‘Διαδίκτυο(Internet)
290
252
-π.χ. Παγκόσμιος Ιστός(www),
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο(email)-‘
Στην ‘Κατασκευή
290
39
Ιστοσελίδας’
Στην ‘Κατασκευή
290
23
Εκπαιδευτικού Λογισμικού’
Στη ‘Συγγραφή διδακτικού
290
17
υλικού με τη χρήση
λογισμικού(όπως το
HyperStudio)’
Στη ‘Διδακτική Αξιοποίηση
290
60
των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια
με Σχέδια Εργασίας (Projects)’
Στη ‘Διδακτική Αξιοποίηση
290
68
των ΤΠΕ κατά την Ευέλικτη
Ζώνη’
Σε ‘άλλο θέμα
290
6
Πληροφορικής-ΤΠΕ’

%

Έγκυ
ρο%

Έγκυ
ρο %

f

%

91,2
8,2

9,0

8,8
83,0

91,0

290
26

38,1

41,7

169

53,1

58,3

79,2

86,9

38

11,9

13,1

12,3

13,4

251

78,9

86,6

7,2

7,9

267

84,0

92,1

5,3

5,9

273

85,8

94,1

18,9

20,7

230

72,3

79,3

21,4

23,4

222

69,8

76,6

10,9

2,1

284

91,2

97,9

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα Α8. και για τους εκπαιδευτικούς του
δείγματος που έδωσαν απάντηση στην ερώτηση αυτή, φαίνεται ότι:
(i) Λίγοι είναι οι εκπαιδευτικοί(28 στους 318 εκπαιδευτικούς του δείγματος ή το 8,8%
του δείγματος) που δηλώνουν ότι δεν έχουν αποκτήσει γνώσεις σε κανένα θέμα
Πληροφορικής-ΤΠΕ-επομένως, οι 28 αυτοί εκπαιδευτικοί δεν όφειλαν να απαντήσουν
στις ερωτήσεις Α8_1 έως Α8_9 του ερωτηματολογίου-. Το ποσοστό δε αυτό(8,8%) των
εκπαιδευτικών του δείγματος, κατά την άποψή μας, ενδεχομένως αποτελούν
εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν παρακολούθησαν το σεμινάριο του ΥΠ.Ε.Π.Θ ‘Βασικές
Δεξιότητες στις ΤΠΕ’-το οποίο οργανώθηκε για μια αρχική κατάρτιση των
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εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες-, εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έδειξαν ενδιαφέρον
για την επιμόρφωση τους στις Νέες Τεχνολογίες είτε κατ’ ιδίαν είτε με κάποιο άλλο
σεμινάριο ή εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά τις σπουδές τους δεν είχαν έρθει σε επαφή με το
αντικείμενο της Πληροφορικής.
(ii) Ενώ, οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει γνώσεις σε κάποιο θέμα
Πληροφορικής-ΤΠΕ αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό(91,2%) του δείγματος. Πράγμα
που, θεωρούμε πως είναι πολύ ενθαρρυντικό-αναφορικά με την επιδιωκόμενη και από το
νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ-, εφόσον ενδέχεται
να επηρεάζει θετικά τις απόψεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών σχετικά με τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο. Επιπλέον, κατά την άποψή μας,
το μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών που έχουν αποκτήσει γνώσεις σε κάποιο θέμα
Πληροφορικής-ΤΠΕ είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να εκτιμηθεί και να αξιοποιηθεί
ανάλογα από τους υπεύθυνους φορείς της εκπαίδευσης, όσον αφορά τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ένα ερώτημα βέβαια που προκύπτει εδώ είναι, εάν οι
εκπαιδευτικοί που έχουν αποκτήσει γνώσεις σε θέματα Πληροφορικής-ΤΠΕ, επιδιώκουν
παράλληλα και τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, σε μαθήματα της τάξης τους-στο
εργαστήριο υπολογιστών ή και στην αίθουσα της τάξης τους-. Αναλυτικότερα:
• Από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος(290 στους 318 εκπαιδευτικούς του δείγματος)
που δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει γνώσεις σε κάποια θέματα Πληροφορικής-ΤΠΕ, οι
περισσότεροι αναφέρουν ότι έχουν αποκτήσει γνώσεις στο ‘Λογισμικό Γενικής
Χρήσης’(83,0% του δείγματος), στο ‘Διαδίκτυο’(79,2%), και στο ‘Εκπαιδευτικό
Λογισμικό από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλους φορείς’(38,1% του δείγματος). Κατά την άποψή
μας δε, ο αριθμός των 121 εκπαιδευτικών του δείγματος που δηλώνουν πως έχουν
γνώσεις στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό-από το ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ ή από άλλους φορείς-, είναι
ένα ενθαρρυντικό στοιχείο-παρόλο που απέχει από το βέλτιστο-, αναφορικά με την
επιδιωκόμενη και από το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ.΄ Σημειώνεται δε εδώ ότι, κατά την άποψή μας, τα σχετικά μεγάλα ποσοστά
εκπαιδευτικών με γνώσεις στα παραπάνω θέματα Πληροφορικής-ΤΠΕ, ενδεχομένως,
αφορούν και τα παρακάτω ευρήματα της έρευνας μας:
. Ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών(186 σε σύνολο 318 εκπαιδευτικών ή το 58,5% του
δείγματος της έρευνας) δηλώνουν πως έχουν επιμορφωθεί στην Πληροφορική-ΤΠΕ,
παρακολουθώντας το σεμινάριο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.: ‘Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ’, του
οποίου σεμιναρίου αντικείμενο διδασκαλίας αποτέλεσαν το ‘Λογισμικό Γενικής Χρήσης’
καθώς και το ‘Διαδίκτυο’. Επίσης, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του δείγματος(28%)
δηλώνουν ότι έχουν επιμορφωθεί μόνοι τους-ενδεχομένως και στα θέματα αυτά-.
. Εκπαιδευτικό λογισμικό(σε CD) από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., εστάλη σε ένα ικανό αριθμό
Δημοτικών Σχολείων της πόλης του Ηρακλείου-τα οποία είχαν υποδομή εργαστηρίου
υπολογιστών- κατά τις αρχές του σχολικού έτους 2008-2009(σημειώνεται όμως εδώ ότι,
εφόσον το λογισμικό αυτό εστάλη στα Δημοτικά Σχολεία κατά τις αρχές του σχολικού
έτους 2008-2009, που ήταν και το έτος διεξαγωγής της παρούσας έρευνας, δεν υπήρξε
αρκετός χρόνος για την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με αυτό, πριν από τη
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου). Επίσης, κατά το μήνα Νοέμβριο 2008,
πραγματοποιήθηκε στο
Ηράκλειο Κρήτης ένα σεμινάριο από το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο(Π.Ι.), σχετικό με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού αυτού λογισμικού-κυρίως
με εκπόνηση διδακτικών σεναρίων ή σχεδίων εργασίας(projects)-. Όπου, στο σεμινάριο
αυτό συμμετείχαν περίπου σαράντα εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι
είχαν ήδη πιστοποιήσει τις γνώσεις τους στην Πληροφορική. Κατά την άποψή μας δε-και
ως συμμετέχοντες στο σεμινάριο αυτό-, το σεμινάριο ήταν αρκετά κατατοπιστικό, αλλά
ένα μόνο σεμινάριο δεν ήταν αρκετό και κυρίως δεν κάλυψε τις ανάγκες όλων των
εκπαιδευτικών του Ηρακλείου.
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• Λιγότεροι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι έχουν αποκτήσει γνώσεις στη ‘Διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά την ευέλικτη ζώνη’(21,4% του δείγματος) και στη ‘Διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια, με σχέδια εργασίας’(18,9% του δείγματος).
Κατά την άποψή μας δε, τα παραπάνω ποσοστά είναι ένα ενθαρρυντικά, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα Δημοτικά Σχολεία του Ηρακλείου, αλλά απέχουν από
επιθυμητά μεγαλύτερα ποσοστά, κατά τις επιταγές και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Επιπλέον, θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι, ενώ η διδασκαλία των ΤΠΕ οργανωμένη σε
διδακτικά σενάρια ή σχέδια εργασίας(projects) και ενσωματωμένη στη διδασκαλία όλων
των άλλων μαθημάτων, προωθείται στα Δημοτικά Σχολεία, σύμφωνα με το Νέο
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, εντούτοις η σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δε
φαίνεται να επαρκεί. Δηλαδή, τα σεμινάρια σχετικά με μια διδασκαλία αυτής της μορφήςεπιμόρφωση Β’ επιπέδου- δεν έχουν έως τώρα υλοποιηθεί σε ευρεία κλίμακα.
• Ακόμα λιγότεροι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι έχουν αποκτήσει γνώσεις στην
‘Κατασκευή Ιστοσελίδας’(12,36% του δείγματος) στην ‘Κατασκευή Εκπαιδευτικού
Λογισμικού’(7,2% του δείγματος), στη ‘Συγγραφή διδακτικού υλικού με τη χρήση
λογισμικού, όπως το HyperStudiο’(5,3% του δείγματος). και τέλος σε κάποιο άλλο θέμα
Πληροφορικής-ΤΠΕ’(2,1%)-όπως:
στον
Προγραμματισμός(Visual
Basic),
στα
προγράμματα: Photoshop, Flash, illustrator, Windows Movie Maker,Επεξεργασία ΉχουCorel, και στη θεωρία του βιβλίου Φυσικής Αγωγής αναφορικά με την Πληροφορική-ΤΠΕ.
Πράγμα που, κατά την άποψή, θα μπορούσε να αποδοθεί στο ότι, τα παραπάνω θέματα
Πληροφορικής-ΤΠΕ είναι εξειδικευμένα θέματα σχετικά με τις ΤΠΕ, τα οποία όμως
θεωρούμε πως δεν παρουσιάζουν μεγάλη δυσκολία-ιδιαίτερα σήμερα, με κατάλληλα
προγράμματα κατασκευής Εκπαιδευτικού Λογισμικού τα οποία έχουν περιβάλλον
εργασίας(Interface) παρόμοιο με των Windows-. Όμως, τα θέματα αυτά δεν αποτέλεσαν
αντικείμενο διδασκαλίας στο σεμινάριο ‘Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ’ του ΥΠ.Ε.Π.Θ.,
και μετά το σεμινάριο αυτό δεν έχουν οργανωθεί, ως τώρα, από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. άλλα
σεμινάρια με περισσότερο εξειδικευμένα θέματα και για όλους τους εκπαιδευτικούς-πέρα
από τα σεμινάρια(B’ επιπέδου) επιμορφωτών και επιμορφούμενων τα οποία
οργανώθηκαν σε ορισμένους νομούς της χώρας μας- όχι όμως, ακόμα, στο Ηράκλειο-.
Παρατηρούμε τέλος εδώ ότι, σε εξειδικευμένα θέματα Πληροφορικής ή ΤΠΕ, όπως είναι:
η κατασκευή Ιστοσελίδας, η κατασκευή εκπαιδευτικού λογισμικού και η συγγραφή
διδακτικού υλικού με τη χρήση λογισμικού(όπως, το HyperStudio)-, δεν είναι πολλοί οι
εκπαιδευτικοί σε σύνολο δείγματος της έρευνας που έχουν επιλέξει-ή είχαν την ευκαιρία
να επιλέξουν- την επιμόρφωσή τους σε αυτά. Όμως, κατά τη γνώμη μας, για τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο, οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να έχουν
γνώσεις και εμπειρία σε αυτά τα εξειδικευμένα θέματα Πληροφορικής-ΤΠΕ ή και σε
άλλα παρόμοια. Στο σημείο αυτό, θα μπορούσε να τεθεί και το ερώτημα: υπάρχει η
θέληση από τη μεριά των ιθυνόντων, αλλά και οι προϋποθέσεις(οικονομικές, κτιριακές,
διδακτικού προσωπικού κ.ά) για την επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών σε θέματα
εξειδικευμένα που άπτονται της διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο σχολείο; Η
ανταπόκριση δε των εκπαιδευτικών σε μια τέτοια επιμόρφωση θα μπορούσε, κατά την
άποψή μας, να είναι θετική αν λάβουμε υπόψη μας το μεγάλο ποσοστό
εκπαιδευτικών(58,5% του δείγματος της έρευνας) που ανταποκρίθηκε θετικά και
παρακολούθησε την αρχική επιμόρφωση που έγινε από το ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ.
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Α9. Έχουν οι εκπαιδευτικοί Ηλεκτρονικό Υπολογιστή(Η/Υ) στο σπίτι τους;
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Α9. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
σχετικά με τη μεταβλητή ‘Οι εκπαιδευτικοί έχουν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο σπίτι’.
Πίνακας Α9. Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών ανάλογα με αν έχουν
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή(Η/Υ) στο σπίτι τους
Α9. Οι εκπαιδευτικοί έχουν
Συχνότητα
Ποσοστό %
Έγκυρο
υπολογιστή στο σπίτι τους:
f
Ποσοστό %
Ναι
296
93,1
93,7
Όχι
20
6,3
6,3
Σύνολο
316
99,4
100,0
0,6
Δεν απάντησαν
2
100,0
Γενικό Σύνολο
318
Το 99,4% των εκπαιδευτικών του δείγματος της έρευνας(ή 316 στους 318
εκπαιδευτικούς) έδωσε απάντηση στην ερώτηση Α9., ενώ το 0,6 αυτών(ή 2 στους 318
εκπαιδευτικούς) δεν απάντησαν στην ερώτηση αυτή-επομένως, οι 2 αυτοί εκπαιδευτικοί
δεν όφειλαν να απαντήσουν στην ερώτηση Α9.1.-.
Σύμφωνα δε με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα και για τους εκπαιδευτικούς του
δείγματος που έδωσαν απάντηση στην ερώτηση αυτή πίνακα παρατηρούμε τα εξής:
• Το μεγαλύτερο ποσοστό(93,7%) των εκπαιδευτικών του δείγματος της έρευνας που
έδωσαν απάντηση, δηλώνουν πως έχουν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο σπίτι στους.
Πράγμα, που κατά την άποψή μας, ενδεχομένως φανερώνει και την επιθυμία των
εκπαιδευτικών για αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο διδακτικό τους έργο-ή και σε
προσωπικό επίπεδο-. Περαιτέρω δε, το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί και στο
ότι ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών(58,5% του δείγματος) δηλώνει πως έχει πάρει
μέρος στο σεμινάριο του ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ. ‘Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ’ και
‘Πιστοποίηση’, όπου, ακολούθησε και επιδότηση των εκπαιδευτικών για την αγορά
προσωπικού υπολογιστή. Τέλος, σε κάθε περίπτωση, η κατοχή υπολογιστή και η
ενασχόληση των εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ, κατά την άποψή μας, δύναται να επηρεάσει
θετικά και τις απόψεις ή πρακτικές τους, όσον αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία τους.
• Ενώ, ένα πολύ μικρό ποσοστό(6,3%) των εκπαιδευτικών του δείγματος της έρευνας
που έδωσαν απάντηση(ή 20 εκπαιδευτικοί), δηλώνουν ότι δεν έχουν υπολογιστή στο
σπίτι τους-επομένως, οι είκοσι αυτοί εκπαιδευτικοί δεν όφειλαν να απαντήσουν στην
ερώτηση Α9.1. του ερωτηματολογίου-. Κατά την άποψή μας δε, αυτό το ποσοστό(6,3%),
ενδέχεται να αφορά εκπαιδευτικούς που δηλώνουν ότι δεν έχουν αποκτήσει γνώσεις σε
κανένα θέμα Πληροφορικής-ΤΠΕ(8,8% του δείγματος) ή εκπαιδευτικούς που δηλώνουν
ότι δεν έχουν επιμορφωθεί με κανένα τρόπο στην Πληροφορική-ΤΠΕ(12,9% του
δείγματος.
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Α9.1. Πόσο συχνά χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί τις ΤΠΕ στο σπίτι;
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Α9.1. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Πόσο συχνά χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι’.
Πίνακας Α9.1. Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών ανάλογα με το κατά πόσο
χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο σπίτι

α/
α

Α9.1.
Κατά
πόσο
χρησι
μοποι
ούν οι
εκπαι
δευτι
κοί τον
Η/Υ
στο
σπίτι

Α’91 Για

Ποτέ

Στου
ς 318
απά
ντη
σαν

291

f

%

Σπάνια

Έ
γκ
υ
ρ
ο
%

f

%

Μερικές
φορές
Έ
γκ
υ
ρ
ο
%

f

%

Έ
γκ
υ
ρ
ο
%

Συχνά

f

%

Πολύ Συχνά

Έ
γκ
υ
ρ
ο
%

f

%

Δείκτε
ς

Έγ μ.
κυ ό
ρο
%

τ.
ά.

23 7,2 7,9 26 8,2 8,9 50 15,7 17,2 60 18,9 20,6 132 41,5 45,4 3,87 1,29

7
προσ
_1
ωπικέ Όφει
ς
λαν
εργασ 298
ίες
291 32 10,1 11,0 25 7,9 8,6 70 22,0 24,1 71 22,3 24,4 93 29,2 32,0 3,58 1,31
Α’91 Για
2
προετ
_2
οιμασ
ία της Όφει
διδασ λαν
298
καλία
ς

Υπενθυμίζουμε εδώ ότι-σύμφωνα και με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα Α9. οι 20 από
τους 318 εκπαιδευτικούς του δείγματος, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν έχουν υπολογιστή
στο σπίτι τους, δεν όφειλαν να απαντήσουν στην ερώτηση Α9.1. του ερωτηματολογίου.
Σύμφωνα δε με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα Α.9.1. και για τους εκπαιδευτικούς που
όφειλαν να απαντήσουν και απάντησαν στην ερώτηση αυτή, παρατηρούμε τα εξής:
Το μεγάλο αθροιστικό(‘Πολύ Συχνά’, ‘Συχνά’, ‘Μερικές Φορές’ και ‘Σπάνια’)
ποσοστό(92,1%) των εκπαιδευτικών του δείγματος που δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι για προσωπικές εργασίες τους και το εξίσου μεγάλο
ποσοστό(89,0%) αυτών που δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τον υπολογιστή στο σπίτι για
την προετοιμασία της διδασκαλίας τους, ενδεχομένως είναι στοιχεία πολύ ενθαρρυντικά,
αναφορικά με την επιδιωκόμενη και από το Αναλυτικό Πρόγραμμα διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο.
Το ερώτημα που προκύπτει βέβαια εδώ είναι, εάν οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι στο
σπίτι τους έχουν και χρησιμοποιούν υπολογιστή-για την προετοιμασία της διδασκαλίας
τους ή για προσωπικές τους εργασίες-, εφαρμόζουν και στην καθημερινή σχολική
πρακτική τους τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
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Α10. Τα Δημοτικά Σχολεία, όπου υπηρετούσαν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος
Στους παρακάτω πίνακες συχνοτήτων Α10_1, Α10_2, Α10_3 και Α10_4., παρουσιάζονται
τα αποτελέσματα της έρευνας, αναφορικά με τις μεταβλητές που αφορούν, την τάξη και
τα ’Δημοτικά Σχολεία’ όπου υπηρετούσαν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος της έρευναςόσον αφορά την Ονομασία, την Οργανικότητα92 και το Γραφείο Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης αυτών των Δημοτικών ΣχολείωνΠίνακας Α10_1. Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με το
Δημοτικό Σχολείο στο οποίο υπηρετούσαν
Α10_1. Ονομασία Δημοτικών
Συχνότητα
Ποσοστό
Σχολείων, στα οποία υπηρετούσαν
f
%
οι εκπαιδευτικοί του δείγματος
1 1ο Ηρακλείου
6
1,9
ο
2 3 Ηρακλείου
1
0,3
ο
3 2 Ηρακλείου
5
1,6
4 4ο Ηρακλείου
1
0,3
ο
5 50 Ηρακλείου
6
1,9
ο
6 5 Ηρακλείου
3
0,9
ο
7 6 Ηρακλείου
7
2,2
ο
8 7 Ηρακλείου
7
2,2
ο
9 8 Ηρακλείου
5
1,6
ο
10 9 Ηρακλείου
5
1,6
ο
11 10 Ηρακλείου
4
1,3
ο
12 12 Ηρακλείου
4
1,3
ο
13 14 Ηρακλείου
3
0,9
ο
14 15 Ηρακλείου
5
1,6
ο
15 16 Ηρακλείου
5
1,6
ο
16 17 Ηρακλείου
3
0,9
ο
17 18 Ηρακλείου
3
0,9
ο
18 19 Ηρακλείου
1
0,3
ο
19 20 Ηρακλείου
7
2,2
ο
20 21 Ηρακλείου
3
0,9
ο
21 23 Ηρακλείου
8
2,5
ο
22 24 Ηρακλείου
1
0,3
ο
23 25 Ηρακλείου
1
0,3
ο
24 27 Ηρακλείου
1
0,3
ο
25 26 Ηρακλείου
8
2,5
ο
26 28 Ηρακλείου
4
1,3
ο
27 57 Ηρακλείου
3
0,9
ο
28 30 Ηρακλείου
5
1,6
ο
29 31 Ηρακλείου
3
0,9
Όπου, η οργανικότητα του σχολείου καθορίζεται από τον αριθμό των εκπαιδευτικών που χρειάζονται για
τη λειτουργία των τμημάτων του σχολείου.
92
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
63
62
61
64
65

32ο Ηρακλείου
33ο Ηρακλείου
34ο Ηρακλείου
35ο Ηρακλείου
36ο Ηρακλείου
37ο Ηρακλείου
39ο Ηρακλείου
40ο Ηρακλείου
41ο Ηρακλείου
42ο Ηρακλείου
43ο Ηρακλείου
45ο Ηρακλείου
46ο Ηρακλείου
47ο Ηρακλείου
48ο Ηρακλείου
49ο Ηρακλείου
52ο Ηρακλείου
53ο Ηρακλείου
54ο Ηρακλείου
56ο Ηρακλείου
2ο Βουτών Ηρακλείου
1ο Αγίας Μαρίνας
2ο Αγίας Μαρίνας Ηρακλείου
1ο Γαζίου
2ο Γαζίου Ηρακλείου
3ο Γαζίου Ηρακλείου
1ο Αλικαρνασσού
2ο Αλικαρνασσού Ηρακλείου
3ο Αλικαρνασσού Ηρακλείου
4ο Αλικαρνασσού Ηρακλείου
5ο Αλικαρνασσού Ηρακλείου
Δαφνών Ηρακλείου
1ο Βουτών
Σκαλανίου
Ροδιάς
Σταυρακίων
Total

Μ.Π.Σ. Ρέθυμνο 2009-2010, Εαρινό Εξάμηνο
4
14
11
5
7
2
5
7
3
2
5
4
4
8
10
4
9
6
3
4
5
5
3
3
12
7
10
5
4
8
1
3

1,3
4,4
3,5
1,6
2,2
0,6
1,6
2,2
0,9
0,6
1,6
1,3
1,3
2,5
3,1
1,3
2,8
1,9
0,9
1,3
1,6
1,6
0,9
0,9
3,8
2,2
3,1
1,6
1,3
2,5
0,3
0,9

1

0,3

7
5
4
318

2,2
1,6
1,3
100,0

Σημειώνεται εδώ ότι, ορισμένα από τα παραπάνω σχολεία της έρευνας, ήταν
συστεγαζόμενα-ή δύο σχολεία μοιράζονταν τον ίδιο κτιριακό χώρο-, όπως τα σχολεία:
(i) 1ο και 3ο Ηρακλείου, (ii) 4ο και 50ο Ηρακλείου, (iii) 6ο και 44ο Ηρακλείου, (iv) 13ο και
42ο Ηρακλείου, (v) 25ο και 27ο Ηρακλείου, (vi) 28ο και 57ο Ηρακλείου, (vii) 53ο και 54ο
Ηρακλείου, (viii) 1ο και 2ο Αγίας Μαρίνας Ηρακλείου, (ix) 2ο και 3ο Γαζίου Ηρακλείου.
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Όπου, στα περισσότερα από τα συστεγαζόμενα αυτά σχολεία(σε 6 από τα 9
συστεγαζόμενα σχολεία), επιδόθηκε ερωτηματολόγιο μόνο στον ένα από τους δύο
διευθυντές, εφόσον οι ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο διευθυντών αφορούν, κυρίως, την
καταγραφή της σχετικής με τις ΤΠΕ υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων και τα
σχολεία αυτά είχαν κοινή υποδομή-δηλαδή, μοιράζονταν το ίδιο εργαστήριο υπολογιστών
και είχαν την ίδια υποδομή στις αίθουσες τους, όσον αφορά τις ΤΠΕ-.
Όλα δε τα παραπάνω Δημοτικά Σχολεία, στα οποία οι εκπαιδευτικοί του δείγματος
δηλώνουν ότι υπηρετούσαν κατά το σχολικό έτος 2008-2009, είναι σχολεία της
ευρύτερης πόλης του Ηρακλείου Κρήτης και ανήκουν στους Δήμους περί του Δήμου
Ηρακλείου-δηλαδή, στους Δήμους, Ηρακλείου, Γαζίου και Νέας Αλικαρνασσού-.
Επίσης, τα σχολεία αυτά ανήκουν στο 1ο Γραφείο ή στο 2ο Γραφείο ή στη Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Αναλυτικότερα:
Πίνακας Α10_2. Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με το Γραφείο
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου στο οποίο ανήκουν τα Δημοτικά Σχολεία
όπου υπηρετούσαν
Α10_3. Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
Συχνότητα
Ποσοστό
στα οποία ανήκουν τα Δημοτικά Σχολεία όπου
f
%
υπηρετούσαν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος
1ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
179
56,3
ο
2 Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
99
31,1
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
40
12,6
318
100,0
Γενικό Σύνολο
Παρατηρούμε εδώ, ότι ο κύριος όγκος(87,4%) των εκπαιδευτικών του δείγματος,
δηλώνουν πως υπηρετούν σε σχολεία του 1ου και 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ηρακλείου.. Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε εδώ ότι, η ανταπόκριση των
εκπαιδευτικών του 1ου Γραφείου, όσον αφορά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της
έρευνας, φαίνεται να είναι μεγαλύτερη, σε σχέση με τη σχετική ανταπόκριση των
εκπαιδευτικών του 2ου Γραφείου Ηρακλείου.
Πίνακας Α10_3. Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με την
οργανικότητα των Δημοτικών Σχολείων στα οποία υπηρετούσαν
Α10_2. Οργανικότητα των
Δημοτικών Σχολείων της έρευνας
Συχνότητα
Ποσοστό
(σύμφωνα και με τον αριθμό των
f
%
τμημάτων του σχολείου)
5/θέσιο
1
0,3
6/θέσιο
57
17,9
7/θέσιο
8
2,5
9/θέσιο
3
0,9
10/θέσιο
3
0,9
11/θέσιο
11
3,5
12/θέσιο
235
73,9
Γενικό Σύνολο
318
100,0
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Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, το μεγαλύτερο ποσοστό(73,9%) των
εκπαιδευτικών του δείγματος δηλώνει πως υπηρετούσε σε 12/θέσια Δημοτικά Σχολεία-με
ένα μικρότερο ποσοστό να δηλώνει ότι υπηρετούσε σε 6/θέσια(17,9%) Δημοτικά
Σχολεία-, πράγμα που έχει να κάνει με το ότι η έρευνα υλοποιήθηκε, κυρίως, σε σχολεία
αστικής περιοχής.
Πίνακας Α10_4. Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με την τάξη
στην οποία δίδασκαν
Α10_4. Τάξη στην οποία δίδασκαν
Συχνότητα
Ποσοστό
Έγκυρο
οι εκπαιδευτικοί
f
%
Ποσοστό
%
Α’ τάξη
Β’ τάξη
Γ’ τάξη
Δ’ τάξη
Ε’ τάξη
Στ’ τάξη
Τμήμα Ένταξης/Τμήμα Υποδοχής
Τμήμα τσιγγανοπαίδων
Ολοήμερο
Σε πολλές διαφορετικές τάξεις
(Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων)
Σύνολο
Δεν απάντησαν
Γενικό Σύνολο

37
36
41
41
33
38
13
1
12
38

11,6
11,3
12,9
12,9
10,4
11,9
4,1
0,3
3,8
11,9

12,8
12,4
14,1
14,1
11,4
13,1
4,5
0,3
4,1
13,1

290
28
318

91,2
8,8
100,0

100,0

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, φαίνεται ότι, σε γενικές γραμμές,
εκπαιδευτικοί όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου ανταποκρίθηκαν ισάξια, όσον
αφορά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της έρευνας.
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(2) Περιγραφή αποτελεσμάτων της έρευνας
Στις παρακάτω υποενότητες(Β1. έως C3.), παρατίθενται οι σχετικοί πίνακες συχνοτήτων
μεταβλητών της έρευνας-σε συνάρτηση και με τα ερευνητικά μας ερωτήματα- και
ερμηνεύονται ή σχολιάζονται τα σχετικά αποτελέσματα της έρευνας,.
(A) Περιγραφικά Στατιστικά και Σχόλια, όσον αφορά τα ερευνητικά ερωτήματα: 1,
1_α, 5 και 6.
Στις παρακάτω υποενότητες Β1. έως Β6. παρατίθενται και σχολιάζονται πίνακες
συχνοτήτων, με σκοπό να δοθεί απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα 1 και 1_α, 5 και 6
(βλ. Κεφ. 3.), τα οποία αφορούν την προσωπική θεωρία και τις απόψεις -αναφορικά με τα
συστατικά αυτών (βλ. παρ. 2.2.)- που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, σχετικά με τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Β1. Προσωπική Θεωρία και Απόψεις που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά
μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ
Με την ερώτηση Β1(με υποερωτήσεις: Β1_1 έως και Β1_17) του ερωτηματολογίου,
επιδιώξαμε να πάρουμε απαντήσεις από τους εκπαιδευτικούς, σε σχέση με επτά κύριες
κατηγορίες διλλημάτων ή κυρίαρχων εναλλακτικών θεωρήσεων της διδασκαλίας και
μάθησης (βλ παρ.8.4.)-όπου, οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν ανάμεσα σε δύο θέσεις ‘θέση α’,
η οποία συνάδει με το Συμπεριφορισμό και ‘θέση β, η οποία συνάδει με τον
Ανθρωπισμό-Εποικοδομισμό, όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ.
Όπου, με την ανάλυση δε των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις αυτές,
αποσκοπούμε στο να ανιχνευτούν συστατικά των απόψεων των εκπαιδευτικών, όπως: (i)
η προσωπική θεωρία και οι απόψεις που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά μια
διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ και (ii) οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με
τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, στα πλαίσια της διαθεματικότητας, των σχεδίων
εργασίας(projects) και της ευέλικτης ζώνης, έτσι ώστε να δοθεί απάντηση στα
ερευνητικά ερωτήματα 1 και 1_α. και να επιτευχθούν οι σχετικοί στόχοι της έρευνας 1
και 3. Ενώ στη συνέχεια, με την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των παραπάνω
μεταβλητών και με άλλες μεταβλητές της έρευνας, επιδιώκεται να δοθεί απάντηση και
στα ερευνητικά ερωτήματα: 10, 12, 12_β, 13 και 13_α, έτσι ώστε να επιτευχθούν και οι
σχετικοί στόχοι της έρευνας: 11, 13, 15, 16 και 17 (βλ. Κεφ. 2, Κεφ. 3.).
Στον παρακάτω πίνακα δε συχνοτήτων Β1. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
έρευνας, αναφορικά με την εξαρτημένη μεταβλητή ‘Η προσωπική θεωρία που
ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο
Δημοτικό Σχολείο’. Όπου, η σύνθετη μεταβλητή VB1(η οποία ανιχνεύεται με την
ερώτηση Β1.) λειτουργικοποιήθηκε93 στη μορφή μιας συνθετικής μεταβλητής που
αποτελείται από δεκαεπτά επιμέρους προσδιοριστικές μεταβλητές: VB1_1 έως
VB1_17(οι οποίες ανιχνεύονται αντίστοιχα με τις ερωτήσεις: Β1_1 έως Β1_17).
Σημειώνεται εδώ ότι, σε κάθε μια από τις ερωτήσεις Β1_1 έως Β1_17, οι εκπαιδευτικοί
επιλέγουν μεταξύ δύο προτάσεων και η κωδικοποίηση των απαντήσεων τους γίνεται ως
εξής: Πρόταση 1= 1, Πρόταση 2= 2. Σημειώνεται επίσης ότι, στον παρακάτω πίνακα και
σε καθεμιά από το τις ερωτήσεις Β1_1 έως Β1_17, φαίνεται ο μέσος όρος(μ.ό) και η
τυπική απόκλιση(τ.ά) των απαντήσεων των εκπαιδευτικών(όπου, για παράδειγμα:
μ.ό.=1,95 σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί συντάσσονται με την Πρόταση 2).

Χρησιμοποιείται η εντολή του SPSS Tranform-Compute Variable(άθροισμα 17 επιμέρους μεταβλητών
διά 17). Για τον έλεγχο αξιοπιστίας χρησιμοποιείται η εντολή Analyze-Scale-Reliability Analysis, με
δείκτη αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha= 0,817. Η τιμη του δείκτη είναι μεγαλύτερη του 0,8, επομένως η
κλίμακα μέτρησης θεωρείται αξιόπιστη (Μακράκης, 2005: 79-96. Νόβα-Καλτσούνη, 2006:101-145).
93
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Πίνακας Β1. Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με την προσωπική
τους θεωρία Διδασκαλίας ή ανάλογα με τις παιδαγωγικές τους απόψεις, όσον αφορά
μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ
(Όπου, η απάντηση ‘α’ συνάδει με τον Συμπεριφορισμό και η απάντηση ‘β’ συνάδει με
τον Ανθρωπισμό-Εποικοδομισμό στην εκπαίδευση)
Στους
Το Δήλωσαν
Δείκτες
318
Β1. Απόψεις – Θεωρίες των
f
%
Έγκυ μ.ό.
τ.ά
απάντ
εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδακτική ησαν
ρο%
αξιοποίηση των ΤΠΕ
Ν=308
(96,9%)
Β1_1
α

β

Β1_2
α

β

Β3_3
α
β

Β1_4
α
β

Για το ερευνητικό ερώτημα 1.
Το περιεχόμενο της διδασκαλίας
πρέπει να είναι η έτοιμη
επιστημονική γνώση που παρέχουν
οι διδασκόμενοι κλάδοι.
Το περιεχόμενο της διδασκαλίας
πρέπει να είναι οι διαδικασίες
συλλογής, οργάνωσης και κριτικής
επεξεργασίας των δεδομένων που
οδηγούν στην επιστημονική γνώση.
Για το ερευνητικό ερώτημα 1.
Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα(Α.Π.)
πρέπει να προβάλλεται η
σπουδαιότητα της επιστημονικής
γνώσης.
Στο Α.Π. πρέπει να προβάλλεται η
σπουδαιότητα της βιωματικής
γνώσης, η οποία συσχετίζεται με
τις προσωπικές εμπειρίες τα
ενδιαφέροντα και τα προβλήματά
του μαθητή.
Για το ερευνητικό ερώτημα 1.
Η εκπαίδευση θεωρείται ως
εξωτερική παροχή.
Στον προγραμματισμό και
λειτουργία της εκπαίδευσης πρέπει
να υπάρχει συμμετοχή και των
μαθητών.
Για το ερευνητικό ερώτημα 1.
Ο εκπαιδευτικός είναι μεταδότης
της γνώσης
Ο εκπαιδευτικός είναι
διαμεσολαβητής της μάθησης, ο
οποίος βοηθά και στηρίζει τους
μαθητές κατά τη διδακτική πράξη.

308
16

5,0

5,2

292

91,8

94,8

308
16

5,0

5,2

292

91,8

94,8

26

8,2

8,4

282

88,7

91,6

15

4,7

4,9

293

92,1

95,1

308

308

1,95

0,216

1,95

0,222

1,92

0,278

1,95

0,216
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Στους
318
Β1. Απόψεις – Θεωρίες των
απάντ
εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδακτική ησαν
αξιοποίηση των ΤΠΕ
Ν=308

Το Δήλωσαν
f
%
Έγκυ
ρο%

Δείκτες
μ.ό.
τ.ά

(96,9%)
Β1_5
α

β

Β1_6
α

β

Β1_7
α

β

Β1_8
α

β

Για το ερευνητικό ερώτημα 1.
Ο μαθητής πρέπει να αποδέχεται
το περιεχόμενο της εκπαίδευσης ως
‘παρακαταθήκη’ δοκιμασμένη στο
χρόνο και γενικά αποδεκτή.
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αποδίδει
σημασία στη διαλεκτική
αντιπαράθεση και τη δράση μέσα
στα σχολικά πλαίσια, αλλά και σε
σχέση με τα κοινωνικά
προβλήματα.
Για το ερευνητικό ερώτημα 1.
Έργο του σχολείου είναι να
βοηθήσει κάθε μαθητή να
οικειοποιηθεί ατομικά τη γνώση.
Οι έννοιες και οι νοητικές
λειτουργίες συλλαμβάνονται
αρχικά διατομικά-μεταξύ των
ατόμων- και έπειτα γίνονται
ατομικό κτήμα του μαθητή.
Για το ερευνητικό ερώτημα 1.
Προτείνονται προγράμματα
εξατομικευμένης διδασκαλίας με
αρχές της προγραμματισμένης
διδασκαλίας-η οποία αναλύει το
έργο στα δομικά του στοιχεία και
το παρουσιάζει σταδιακά-.
Προτείνεται η ομαδοσυνεργατική
διδασκαλία-η οποία προβλέπει
διαδικασίες ομαδικής επεξεργασίας
του μαθησιακού υλικού-.
Για το ερευνητικό ερώτημα 1.
Η σχολική ζωή πρέπει να είναι
σύμφωνη με τις απαιτήσεις των
ενηλίκων και δεν υπάρχει χρόνος
για παιχνίδι.
Στη σχολική ζωή, το παιχνίδι
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως
αναγκαία συνθήκη για την ομαλή
ανάπτυξη του παιδιού.

308
25

7,9

8,1

283

89,0

91,9

308
69

21,7

22,4

239

75,2

77,6

308
53

16,7

17,2

255

80,2

82,8

308
4

1,3

1,3

304

95,6

98,7

1,92

0,274

1,78

0,418

1,83

0,378

1,99

0,113
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Στους
318
Β1. Απόψεις – Θεωρίες των
απάντ
εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδακτική ησαν
αξιοποίηση των ΤΠΕ
Ν=308

Το Δήλωσαν
f
%
Έγκυ
ρο%

Δείκτες
μ.ό.
τ.ά

(96,9%)
Β1_9
α

β

Β1_10
α

β

Β1_11
α

β

Β1_12
α

β

Για το ερευνητικό ερώτημα 1.
Πρέπει να διδάσκονται σε όλους
τους μαθητές τα ίδια πράγματα, με
την ίδια μέθοδο και τον ίδιο ρυθμό.
Η διδασκαλία πρέπει να
προσαρμόζεται στο στυλ και το
ρυθμό μάθησης κάθε μαθητή.

308

Για το ερευνητικό ερώτημα 1.
Αντικείμενο της εκπαίδευσης είναι
η ανάπτυξη στο παιδί
χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων
που θα του είναι αναγκαία για τη
ζωή του ενηλίκου.
Έργο του σχολείου είναι να
εξασφαλίσει στο παιδί ευχάριστη
παιδική ζωή και πλούσιες
εμπειρίες, οι οποίες θα συμβάλλουν
στην αυτοπραγμάτωσή του ως
ενήλικος.
Για το ερευνητικό ερώτημα 1.
Ο εκπαιδευτικός είναι ο
κατάλληλος ειδικός επιστήμονας
για να προσφέρει τις υπηρεσίες του
στο μη ειδικό μαθητή.
Ο μαθητής ως ισότιμος εταίρος
δραστηριοποιείται εκουσίως,
επειδή αυτή η σχέση του
προσφέρει την ικανοποίηση του
βιώματος της ανάπτυξής του.
Για το ερευνητικό ερώτημα 1.
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να εφαρμό
ζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα,
διατυπώνοντας τους στόχους του
Α.Π. με παρατηρήσιμους και
μετρήσιμους όρους.
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να
προσαρμόζει το Αναλυτικό
Πρόγραμμα (Α.Π.) στις συνθήκες
που κυριαρχούν στην τάξη και να
το συσχετίζει με τα προβλήματα
της εποχής.

308

18

5,7

5,8

290

91,2

94,2

51

16,0

16,6

257

80,8

83,4

308
64

20,1

20,8

244

76,7

79,2

308
15

4,7

4,9

293

92,1

95,1

1,94

0,235

1,83

0,372

1,79

0,406

1,95

0,216

132
Αθηνά Μ. Μαρτιμιανάκη Α.Μ. 242

Μ.Π.Σ. Ρέθυμνο 2009-2010, Εαρινό Εξάμηνο

Στους
318
Β1. Απόψεις – Θεωρίες των
απάντ
εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδακτική ησαν
αξιοποίηση των ΤΠΕ
Ν=308

Το Δήλωσαν
f
%
Έγκυ
ρο%

Δείκτες
μ.ό.
τ.ά

(96,9%)
Β1_13
α

β

Β1_14
α

β

Β1_15
α

β

Β1_16
α

β

Για το ερευνητικό ερώτημα 1.
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να
‘παραδίδει’ την ύλη
αποσπασματικά με βάση το
σχολικό εγχειρίδιο-χωρίς να έχει
γενική αντίληψη του όλου
προγράμματος και της σχέσης του
όλου με τα μέρη-.
Κατά την ώρα του μαθήματος,
πρέπει να αναζητείται η
εγκυρότητα και η χρηστικότητα
της θεωρητικής γνώσης και να
γίνονται εφαρμογές σε
πραγματικές καταστάσεις με
ενδιαφέρον για τους μαθητές.
Για το ερευνητικό ερώτημα 1.
Ο εκπαιδευτικός καθορίζει την
αλληλουχία, το χρόνο έναρξης και
τη διάρκεια των μαθησιακών
δραστηριοτήτων.
Ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με
τους μαθητές του καθορίζει την
αλληλουχία, το χρόνο έναρξης και
τη διάρκεια των μαθησιακών
δραστηριοτήτων.
Για το ερευνητικό ερώτημα 1.
Πρέπει να επιμερίζεται ισότιμα το
διδακτικό υλικό, ο χρόνος και η
προσοχή του εκπαιδευτικού σε
όλους τους μαθητές και τις τάξεις.
Η παροχή ευκαιριών μάθησης
πρέπει να γίνεται ανάλογα με τις
ανάγκες και τις αρχικές ελλείψεις
των μαθητών.
Για το ερευνητικό ερώτημα 1.
Οι ΤΠΕ πρέπει να διδάσκονται ως
ένα ξεχωριστό μάθημα, από
εκπαιδευτικό με ειδικότητα στην
Πληροφορική.
Οι ΤΠΕ πρέπει να αξιοποιούνται
παιδαγωγικά κατά τη διδασκαλία
όλων των μαθημάτων, από τον
εκπαιδευτικό της τάξης.

308
12

3,8

3,9

296

93,1

96,1

308
80

25,2

26,0

228

71,7

74,0

308
54

17,0

17,5

254

79,9

82,5

308
67

21,1

21,8

241

75,8

78,2

1,96

0,194

1,74

0,439

1,82

0,381

1,78

0,413
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Στους
318
Β1. Απόψεις – Θεωρίες των
απάντ
εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδακτική ησαν
αξιοποίηση των ΤΠΕ
Ν=308

Το Δήλωσαν
f
%
Έγκυ
ρο%

Δείκτες
μ.ό.
τ.ά

(96,9%)
Β1_17
α

β

Για το ερευνητικό ερώτημα 1_α.
Οι ΤΠΕ πρέπει να
χρησιμοποιούνται κυρίως ως
εποπτικό μέσο κατά τη διδασκαλία.
Οι ΤΠΕ πρέπει να χρησιμοποιού
νται κυρίως ως γνωστικό εργαλείο
κατά τη διδασκαλία-π.χ. σε διδα
κτικά σενάρια με την εκπόνηση
Σχεδίων Εργασίας(Projects).

1,69

308
95

29,9

30,8

213

67,0

69,2

0,463

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα Β1. οι εκπαιδευτικοί του δείγματος της
έρευνας διακρίνονται μεταξύ (α) αυτών που απαντούν πως οι παιδαγωγικές τους απόψεις
για μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, τείνουν να συμφωνούν με τη
Συμπεριφοριστική Θεωρία Μάθησης-ή με τη Δασκαλοκεντρική διδασκαλία- και (β)
εκείνων που απαντούν πως οι παιδαγωγικές τους απόψεις για μια διδασκαλία όπου
αξιοποιούνται οι ΤΠΕ τείνουν να συμφωνούν με την Εποικοδομιστική Θεωρία Μάθησηςή με τη Μαθητοκεντρική διδασκαλία-. Στις περισσότερες δε σχετικές ερωτήσεις του
ερωτηματολογίου(ερωτήσεις Β1_1 έως και Β1_17), οι εκπαιδευτικοί απαντούν πως
συμφωνούν με τη δεύτερη(‘β’) επιλογή, με μεγάλη διαφορά σε ποσοστό δείγματος σε
σχέση με την πρώτη επιλογή(‘α’). Πράγμα που κατά τη γνώμη μας, σημαίνει ότι οι
εκπαιδευτικοί του δείγματος δηλώνουν με σαφήνεια, πως θεωρούν ότι οι εποικοδομιστικές
θέσεις είναι αυτές που τους εκφράζουν περισσότερο, όσον αφορά μια διδασκαλία όπου
αξιοποιούνται οι ΤΠΕ. Εδώ βέβαια εγείρεται το ερώτημα, εάν οι εκπαιδευτικοί που
δηλώνουν ότι η προσωπική τους θεωρία διδασκαλίας συνάδει με τον εποικοδομισμό στην
εκπαίδευση, εφαρμόζουν τη θεωρία αυτή και στην καθημερινή πρακτική διδασκαλία τους.
Πιο αναλυτικά δε, σχετικά με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος στις
παραπάνω ερωτήσεις, παρατίθενται και τα εξής:
- Οι ερωτήσεις στις οποίες παρατηρείται οι εκπαιδευτικοί να επιλέγουν την απάντηση ‘β’
με πολύ μεγάλη διαφορά, σε ποσοστό δείγματος, σε σχέση με την απάντηση ‘α’, πράγμα
που κατά τη γνώμη μας, φανερώνει ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί φαίνεται να κινούνται
κυρίως στο χώρο του Εποικοδομισμού στην εκπαίδευση, είναι οι ερωτήσεις: Β1_1, Β1_2,
Β1_3, Β1_4, Β1_5, Β1_8, Β1_9, Β1_12 και Β1_13. Σημειώνεται δε εδώ ότι, με τις
παραπάνω ερωτήσεις επιδιώξαμε να ανιχνεύσουμε απαντήσεις των εκπαιδευτικών, σε
διλληματικές παραδοχές ή κυρίαρχες εναλλακτικές θεωρήσεις της διδασκαλίας και
μάθησης που αφορούν τους εξής εκπαιδευτικούς τομείς: (α) ‘Το περιεχόμενο του
αναλυτικού προγράμματος’ και συγκεκριμένα το θέμα: ‘Η σχολική γνώση ως περιεχόμενο
και ως διαδικασία’, (β) Το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος’ και συγκεκριμένα
το θέμα: ‘Η σχολική γνώση ως επιστημονική ή ως βιωματική γνώση’, (γ) ‘Ο κοινωνικός
ρόλος του αναλυτικού προγράμματος’ και συγκεκριμένα το θέμα: ‘ατομοκεντρικές
επιδιώξεις του Αναλυτικού Προγράμματος προς την Ακαδημαϊκή κατεύθυνση ή προς την
Ανθρωπιστική κατεύθυνση’, (δ) ‘Ο κοινωνικός ρόλος του αναλυτικού προγράμματος’ και
συγκεκριμένα το θέμα: ‘Κοινωνικοκεντρικές επιδιώξεις του Αναλυτικού Προγράμματο:
δηλαδή, Η εκπαίδευση ως θεσμός Κοινωνικο-πολιτιστικής μεταβίβασης ή Η εκπαίδευση
ως Θεσμός Κοινωνικού Μετασχηματισμού(με προγράμματα εκδημοκρατισμού και
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εκσυγχρονισμού και προγράμματα κοινωνικής δράσης), (ε) ‘Η αντίληψη για τη φύση και
το ρόλο του μαθητή’ και συγκεκριμένα το θέμα: ‘Ο μαθητής ως μικρογραφία ενηλίκου ή
ως διάφορος του τον ενήλικου’, (στ) ‘Η αντίληψη για τη φύση και το ρόλο του μαθητή’
και συγκεκριμένα το θέμα: ‘Ο μαθητής ως μοναδικότητα ή ως μέλος ομοιογενούς ομάδας’
και (ζ) Ο ρόλος και οι ευθύνες του εκπαιδευτικού και συγκεκριμένα το θέμα: ‘Ο
εκπαιδευτικός ως μεταπράτης ή ως διαμορφωτής του Αναλυτικού Προγράμματος‘.
- Ενώ, οι ερωτήσεις στις οποίες παρατηρείται οι εκπαιδευτικοί του δείγματος να επιλέγουν
την απάντηση ‘β’ με μικρότερη διαφορά σε σχέση με την απάντηση ‘α’, πράγμα που κατά
τη γνώμη μας, φανερώνει ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί φαίνεται να κινούνται επιλεκτικά
μέσα στο χώρο που οριοθετούν οι δύο πόλοι του διλλήματος Συμπεριφορισμός ή
Εποικοδομισμός στην εκπαίδευση, είναι οι ερωτήσεις: Β1_6, Β1_7, Β1_10, Β1_11,
Β1_14, Β1_15, Β1_16 και Β1_17. Σημειώνεται δε εδώ ότι, με τις παραπάνω ερωτήσεις
επιδιώξαμε να ανιχνεύσουμε απαντήσεις των εκπαιδευτικών, σε διλληματικές παραδοχές ή
κυρίαρχες εναλλακτικές θεωρήσεις της διδασκαλίας και μάθησης που αφορούν τους εξής
εκπαιδευτικούς τομείς: (α) ‘Η διαδικασία της μάθησης’ και συγκεκριμένα το θέμα: ‘Η
μάθηση ως ατομική ή συλλογική διαδικασία’, (β) ‘Η διαδικασία της μάθησης’ και
συγκεκριμένα το θέμα: ‘Η μάθηση ως παθητική προσαρμογή ή ως διαδικασία
αλληλεπίδρασης’ αλλά και το θέμα ‘Η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της
διαθεματικότητας’, (γ) ‘Η αντίληψη για τη φύση και το ρόλο του μαθητή’ και
συγκεκριμένα το θέμα: ‘-Η παιδική ηλικία ως προστάδιο ή ως αυτόνομο στάδιο εξέλιξης’,
(δ) ‘Η αντίληψη για τη φύση και το ρόλο του μαθητή’ και συγκεκριμένα το θέμα: ‘Ο
μαθητής ως αποδέκτης υπηρεσιών ή ως πρόσωπο‘, (ε) ‘Η οργάνωση και η άσκηση της
εξουσίας’ και συγκεκριμένα το θέμα: ‘Ο εκπαιδευτικός ή οι μαθητές ελέγχουν το χρόνο;’,
(στ) ‘Η οργάνωση και η άσκηση της εξουσίας’ και συγκεκριμένα το θέμα: ‘Ισότιμη ή
διαφοροποιημένη παροχή ευκαιριών μάθησης’ και (ζ) ‘Το περιεχόμενο του αναλυτικού
προγράμματος’ και συγκεκριμένα το θέμα: ‘Η σχολική γνώση ως περιεχόμενο ή ως
διαδικασία’.
Πιο συγκεκριμένα δε, σχετικά με τις ερωτήσεις B1_16 και Β1_17, σχολιάζουμε τα εξής:
. Στην ερώτηση Β1_16, το 75,8% των εκπαιδευτικών στο σύνολο του δείγματος της
έρευνας(ή οι 241 στους 318 εκπαιδευτικούς), που απαντούν ότι οι ΤΠΕ θα πρέπει να
αξιοποιούνται από τον εκπαιδευτικό της τάξης κατά τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων
της τάξης του, είναι σε συμφωνία και με το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα που θέλει την
Πληροφορική-ΤΠΕ να διαχέεται στη διδασκαλία όλων των άλλων μαθημάτων. Οι
εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν εδώ, κατά την άποψή μας, μια σχετική αυτοπεποίθηση, όσον
αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ από τους ίδιους. Όπου, η αυτοπεποίθηση αυτή
θα μπορούσε να πηγάζει και από το γεγονός ότι, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν σε ένα
μεγάλο ποσοστό(87,1% του δείγματος) πως έχουν επιμορφωθεί με κάποιο τρόπο στην
Πληροφορική-ΤΠΕ και σε ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό(91,2% του δείγματος) δηλώνουν
πως έχουν αποκτήσει γνώσεις σε κάποια θέματα της Πληροφορικής-ΤΠΕ.
Επίσης, το 21,1% στο σύνολο του δείγματος της έρευνας(ή 67 στους 318 εκπαιδευτικούς)
που δηλώνουν ότι οι ΤΠΕ θα πρέπει να διδάσκονται από ειδικό Πληροφορικής-και όχι
από τους ίδιους- ως ξεχωριστό μάθημα-και όχι ως μέρος της διδασκαλίας άλλων
μαθημάτων-, αποτελείται κατά τη γνώμη μας, από εκπαιδευτικούς οι οποίοι ενδέχεται να
θεωρούν ότι δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσουν οι ίδιοι τις ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία τους.
Οι εκπαιδευτικοί δε αυτοί, θα μπορούσε να είναι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δηλώνουν ότι
δεν έχουν διδαχθεί κανένα θέμα Πληροφορικής-ΤΠΕ κατά τη διάρκεια των βασικών
σπουδών τους(51,6% του δείγματος), ή ότι δεν έχουν επιμορφωθεί σε κανένα θέμα
Πληροφορικής-ΤΠΕ(12,9% του δείγματος ) ή ότι δεν έχουν αποκτήσει γνώσεις σε κανένα
θέμα Πληροφορικής-ΤΠΕ(8,8% του δείγματος).
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. Και στην ερώτηση B1_17, Το 67% των εκπαιδευτικών στο σύνολο του δείγματος της
έρευνας(ή οι 213 στους 318 εκπαιδευτικούς), που απαντούν ότι οι ΤΠΕ θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται, κυρίως, ως γνωστικό εργαλείο κατά τη διδασκαλία-όπως, κατά την
εκπόνηση σχεδίων εργασίας(projects)-, είναι σε συμφωνία και με το νέο Αναλυτικό
Πρόγραμμα που θέλει την Πληροφορική ή ΤΠΕ να διαχέεται στη διδασκαλία των άλλων
μαθημάτων κυρίως με την εκπόνηση σχετικών σχεδίων εργασίας(projects). Οι
εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν και εδώ, κατά την άποψή μας, μια σχετική αυτοπεποίθηση
όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων
τους και με την εκπόνηση Σχεδίων Εργασίας. Όπου, η αυτοπεποίθηση αυτή θα μπορούσε
να πηγάζει και από το γεγονός ότι, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν σε ένα μεγάλο
ποσοστό(87,1% του δείγματος) πως έχουν επιμορφωθεί με κάποιο τρόπο στην
Πληροφορική-ΤΠΕ, σε ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό(91,2% του δείγματος) πως έχουν
αποκτήσει γνώσεις σε κάποια θέματα της Πληροφορικής-ΤΠΕ(ειδικότερα δε, σε ένα
ποσοστό 18,9% δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει γνώσεις στη ‘Διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια με σχέδια εργασίας‘) και τέλος σε ένα ποσοστό 12,9%
δηλώνουν πως έχουν διδαχθεί στις βασικές σπουδές τους ‘ΤΠΕ σε υλοποίηση σχεδίων
εργασίας(projects)’
Επίσης, το 29,9% στο σύνολο του δείγματος της έρευνας(ή 95 στους 318 εκπαιδευτικούς)
που δηλώνουν ότι οι ΤΠΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κυρίως ως εποπτικό μέσο κατά
τη διδασκαλία-και όχι ως γνωστικό εργαλείο κατά τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων-,
αποτελείται κατά τη γνώμη μας, από εκπαιδευτικούς οι οποίοι ενδέχεται να θεωρούν ότι
δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσουν παιδαγωγικά τις ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία τους. Οι
εκπαιδευτικοί δε αυτοί, θα μπορούσε να είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν
έχουν διδαχθεί κανένα θέμα Πληροφορικής-ΤΠΕ κατά τη διάρκεια των βασικών
σπουδών τους(51,6% του δείγματος) ή ότι δεν έχουν επιμορφωθεί σε κανένα θέμα
Πληροφορικής-ΤΠΕ(12,9% του δείγματος) ή ότι δεν έχουν αποκτήσει γνώσεις σε κανένα
θέμα Πληροφορικής-ΤΠΕ(8,8% του δείγματος). Συνοπτικά δε, στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας Β1α. Μέσοι όροι, στις ερωτήσεις που λειτουργικοποιούν τη μεταβλητή Β1
Δείγμα
Συμπεριφοριστικές Απόψεις = 1
=
Εποικοδομιστικές Απόψεις = 2
Προσωπική Θεωρία (Π.Θ.) των
318
εκπαιδευτικών
μ.ό.
τ.ά.
Β1. Π.Θ. που ασπάζονται, για
μια διδασκαλία όπου
αξιοποιούνται οι ΤΠΕ
(με 17 επιμέρους ερωτήσεις)

Ν= 308

1,87
(1,69 – 1,99)

0,308
(0,113- 0,463)

Β2. Οι διδακτικές ώρες στις οποίες οι εκπαιδευτικοί έχουν την άποψη πως πρέπει να
αξιοποιούνται διδακτικά οι ΤΠΕ
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Β2. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Απόψεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με τις διδακτικές ώρες
στις οποίες πιστεύουν ότι πρέπει να αξιοποιούνται διδακτικά οι ΤΠΕ’.
Σημειώνεται εδώ, ότι με τις απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις επιδιώκεται να δοθεί
απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 1_α και να επιτευχθεί ο σχετικός στόχος της έρευνας
3.
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Πίνακας Β2. Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών ανάλογα, με τις απόψεις τους
σχετικά με τις διδακτικές ώρες όπου πρέπει να αξιοποιούνται διδακτικά οι ΤΠΕ
Β2. Οι απόψεις των
Στους Συχ Ποσοσ Έγκυρο Αθροι
μ.ό.
τ.ά.
εκπαιδευτικών,
318
νότη
τό
Ποσοσ στικό
σχετικά με τις
απάντη τα
%
τό
Ποσο
διδακτικές ώρες
σαν
f
%
στό
όπου πρέπει να
%
αξιοποιούνται
διδακτικά οι ΤΠΕ
Όλες τις διδακτικές
250
78,6
80,2
80,2
312
ώρες
(98,1%)
1,21
0,420
Μόνο τις διδακτικές
60
18,9
19,2
99,4
312
ώρες της Ευέλικτης
Ζώνης,
Καμία διδακτική ώρα
2
0,6
0,6 100,0
312
Σύνολο
312
98,1
100,0
Δεν απάντησαν
6
1,9
318
Γενικό Σύνολο
318
100,0
Σύμφωνα με τις απαντήσεις του δείγματος της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί διακρίνονται
μεταξύ αυτών που δηλώνουν ότι κατά την άποψή τους οι ΤΠΕ θα πρέπει να
αξιοποιούνται διδακτικά σε όλες τις διδακτικές ώρες(78,6% του δείγματος), σε εκείνους
που δηλώνουν ότι κατά την άποψή τους οι ΤΠΕ θα πρέπει να αξιοποιούνται διδακτικά
μόνο τις διδακτικές ώρες της Ευέλικτης Ζώνης(18,9% του δείγματος) και σε εκείνους που
δηλώνουν ότι κατά την άποψή τους οι ΤΠΕ δε θα πρέπει να αξιοποιούνται διδακτικά σε
καμία διδακτική ώρα(0,6% του δείγματος). Ενώ, το 1,9% των εκπαιδευτικών του
δείγματος δεν έδωσαν καμία απάντηση. Αν θέλαμε δε να σχολιάσουμε τις δηλώσεις των
εκπαιδευτικών-στο σύνολο του δείγματος-, σχετικά με τις συγκεκριμένες ώρες στις
οποίες θεωρούν πως πρέπει να αξιοποιούνται διδακτικά οι ΤΠΕ θα λέγαμε ότι:
Το παραπάνω μεγάλο ποσοστό(78,6%) εκπαιδευτικών του δείγματος που πιστεύουν ότι
οι ΤΠΕ μπορούν να αξιοποιηθούν διδακτικά σε κάθε διδακτική τους ώρα, κατά τη γνώμη
μας, ενδέχεται να αφορά εκπαιδευτικούς με γνώσεις-επιμόρφωση ή εμπειρία σε θέματα
Πληροφορικής και των ΤΠΕ. Ενώ, το ποσοστό των εκπαιδευτικών που έχουν αρνητική
άποψη για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο είναι πολύ
μικρό(0,6%) και κατά τη γνώμη μας, αφορά ίσως εκπαιδευτικούς που δεν έχουν καθόλου
γνώσεις ή επιμόρφωση στην Πληροφορική-ΤΠΕ ή που δεν πιστεύουν στην αξία της
χρήσης των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο.
Σχετικά δε με το 18,9% των εκπαιδευτικών του δείγματος, που δηλώνουν ότι οι ΤΠΕ θα
πρέπει να αξιοποιούνται διδακτικά μόνο τις διδακτικές ώρες της Ευέλικτης Ζώνης, κατά
την άποψή μας-και από τη διδακτική μας εμπειρία, οι εκπαιδευτικοί αυτοί ενδεχομένως
επιθυμούν μεν να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους αλλά δεν επιθυμούν να
γίνει αυτό σε ώρες άλλων μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος της τάξης τους.
Έτσι, τοποθετούν χρονικά την αξιοποίηση των ΤΠΕ στις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης-δύο
με τρεις ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίες δίνουν στον εκπαιδευτικό ευελιξία κινήσεων,
όσον αφορά τη διδακτέα ύλη και τη μέθοδο διδασκαλίας-. Κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει
να δοθεί προσοχή στο γεγονός αυτό και να δοθεί έμφαση στη στήριξη των εκπαιδευτικών
που εκδηλώνουν παρόμοιο ενδιαφέρον. Αυτό δε, θα μπορούσε να γίνει με σχετικά
σεμινάρια ή με ενδοσχολική επιμόρφωση αναφορικά με τον τρόπο αξιοποίησης των ΤΠΕ
κατά την Ευέλικτη Ζώνη(κυρίως, με την εκπόνηση Σχεδίων Εργασίας ή με την
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υλοποίηση διδακτικών σεναρίων). Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε να δημιουργηθεί
ένας πυρήνας εκπαιδευτικών με γνώσεις και εμπειρία στη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ, οι οποίοι θα μπορούσαν στη συνέχεια να εντάξουν αυτές τις γνώσεις στις
διδακτικές ώρες όλων των μαθημάτων τους.
Τέλος, παρατηρούμε ότι, αθροιστικά, το ποσοστό των εκπαιδευτικών με θετική άποψη
για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο-σε όλες τις διδακτικές ώρες
ή μόνο στις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης- είναι 99,4%. Όπου, το μεγάλο αυτό ποσοστό,
προφανώς μας δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχει θετική
άποψη για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο, πράγμα που είναι
ενθαρρυντικό στα πλαίσια των επιταγών του νέου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών.
Β3. Τα μαθήματα στα οποία οι εκπαιδευτικοί έχουν την άποψη πως πρέπει να
αξιοποιούνται διδακτικά οι ΤΠΕ
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Β3. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Απόψεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με τα μαθήματα όπου
πιστεύουν ότι πρέπει να αξιοποιούνται διδακτικά οι ΤΠΕ’.
Σημειώνεται εδώ, ότι με τις απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις επιδιώκεται να δοθεί
απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα 1 και 1_α και να επιτευχθούν και οι σχετικοί
στόχοι της έρευνας 1 και 3.
Πίνακας Β3. Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με τις απόψεις τους
για τα μαθήματα όπου πιστεύουν ότι πρέπει να αξιοποιούνται διδακτικά οι ΤΠΕ
Β3. Απόψεις των
Στους
Το Δήλωσαν
Δεν το δήλωσαν
εκπαιδευτικών, σχετικά
318
α/α
με τα μαθήματα όπου
απάντ
f
% Έγκ
f
% Έγκ
πιστεύουν ότι πρέπει να ησαν
υρο
υρο
αξιοποιούνται διδακτικά
%
%
οι ΤΠΕ
Σε κανένα μάθημα
312
5
1,6
1,6 307 96,5 98,4
Σε όλα τα μαθήματα
Β3_1 Γλώσσα
Β3_2 Μαθηματικά
Β3_3 Φυσικά
Β3_4 Μελέτη Περιβάλλοντος
Β3_5 Ιστορία
Β3_6 Θρησκευτικά
Β3_7 Γεωγραφία
Β5_8 Κοινωνική και Πολιτική
Αγωγή
Β3_9 Εικαστικά
Β3_10 Μουσική
Β3_11 Φυσική Αγωγή
Β3_12 Ξένη Γλώσσα
Β3_13 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Β3_14 Ευέλικτη Ζώνη
Δεν απάντησαν

307
123
123
123
123
123
123
123
123

184
85
72
78
97
78
20
99
27

57,9
26,7
22,6
24,5
30,5
24,5
6,3
31,1
8,5

60,0
69,1
58,5
63,4
78,9
63,4
16,3
80,5
22,0

123
38
51

123
123
123
123
123
123
318

55
43
5
48
81
103
6

17,3
13,5
1,6
15,1
25,5
32,4
1,9

44,7
35,0
4,1
39,0
65,9
83,7
1,9

68
80
118
75
42
20
312

45
26
45
103
24
96

38,6
11,9
16,0
14,2
8,2
14,2
32,4
7,5
30,2

40,0
30,9
41,5
36,6
21,1
36,6
83,7
19,5
78,0

21,4
25,2
37,1
23,6
13,2
6,3
98,1

55,3
65,0
95,9
61,0
34,1
16,3
98,1
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Σημειώνεται εδώ ότι, από τους 312 εκπαιδευτικούς του δείγματος της έρευνας που
έδωσαν απάντηση στην ερώτηση αυτή, οι 5 εκπαιδευτικοί-οι οποίοι δηλώνουν πως δεν
πρέπει να αξιοποιούνται διδακτικά οι ΤΠΕ σε κανένα μάθημα-, δεν όφειλαν να
απαντήσουν στις ερωτήσεις Β3_1 έως και Β3_15 του ερωτηματολογίου-σχετικά με τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε συγκεκριμένα μαθήματα-, ενώ οι υπόλοιποι 307
εκπαιδευτικοί όφειλαν να δώσουν απάντηση στις ερωτήσεις αυτές. Από τους 307 αυτούς
εκπαιδευτικούς οι 184 εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι οι ΤΠΕ θα πρέπει να αξιοποιούνται σε
όλα τα μαθήματα. Επομένως, οι υπόλοιποι 123 εκπαιδευτικοί όφειλαν να δώσουν
απάντηση στις ερωτήσεις Β3_1 έως και Β3_14 του ερωτηματολογίου, για τα
συγκεκριμένα μαθήματα στα οποία πιστεύουν πως πρέπει να αξιοποιούνται οι ΤΠΕ.
Σύμφωνα δε με τις απαντήσεις του δείγματος της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί διακρίνονται
μεταξύ αυτών που δηλώνουν ότι κατά την άποψή τους οι ΤΠΕ θα πρέπει να
αξιοποιούνται διδακτικά σε όλα τα μαθήματα της τάξης τους(184 στους 318
εκπαιδευτικούς ή 57,9% του δείγματος), σε εκείνους που δηλώνουν ότι οι ΤΠΕ θα πρέπει
να αξιοποιούνται διδακτικά σε ορισμένα μαθήματα της τάξης τους και όχι σε όλα(123
στους 318 εκπαιδευτικούς ή 38,65% του δείγματος) και σε εκείνους που έχουν την άποψη
ότι οι ΤΠΕ δε θα πρέπει να αξιοποιούνται διδακτικά σε κανένα μάθημα της τάξης τους(5
στους 318 εκπαιδευτικούς ή 1,55% του δείγματος). Ενώ, 6 στους 318 εκπαιδευτικούς(ή
1,9 του δείγματος) δεν έδωσαν καμία απάντηση. Αν θέλαμε να σχολιάσουμε τις δηλώσεις
των εκπαιδευτικών του δείγματος, σχετικά με τα συγκεκριμένα μαθήματα της τάξης τους
στα οποία θεωρούν πως πρέπει να αξιοποιούνται διδακτικά οι ΤΠΕ θα λέγαμε ότι:
(i) Τα μαθήματα στα οποία φαίνεται να θεωρούν οι εκπαιδευτικοί, σε ένα μεγάλο
ποσοστό, ότι θα έπρεπε να γίνεται διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι: η
Γεωγραφία(31,1%), η Μελέτη Περιβάλλοντος(30,5%), η Γλώσσα(26,7%), τα
Φυσικά(24,5%), η Ιστορία(24,5%), τα Μαθηματικά(22,6%) καθώς επίσης η Ευέλικτη
Ζώνη(32,4%).και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση(25,5%). Αναλυτικότερα:
• Θα λέγαμε εδώ-και από την εμπειρία μας ως δασκάλα- ότι, για μαθήματα όπως η
Γεωγραφία, η Μελέτη Περιβάλλοντος, τα Φυσικά, η Γλώσσα, η Ιστορία και τα
Μαθηματικά υπάρχουν πολλά σχετικά Προγράμματα-εκπαιδευτικό λογισμικό σε CD ή
στο Internet). Όπου, αρκετοί δάσκαλοι αξιοποιούν διδακτικά το εκπαιδευτικό αυτό
λογισμικό-ορισμένοι δε, με δική τους πρωτοβουλία προμηθεύονται και εγκαθιστούν στην
τάξη τους σχετικό υλικό και λογισμικό-. Θα προσθέταμε δε εδώ, ότι κατά τη γνώμη μας,
θα άξιζε μια οργανωμένη προσπάθεια των εκπαιδευτικών φορέων, για επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικό λογισμικό κατάλληλο για κάθε μάθημα τους.
• Επίσης, θα πρέπει να επισημάνουμε το μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών του
δείγματος-μην υπολογίζοντας και εκείνους που δηλώνουν ότι οι ΤΠΕ πρέπει να
αξιοποιούνται σε όλα τα μαθήματα- που θεωρεί ότι το μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης είναι
κατάλληλο για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Θα λέγαμε εδώ-και από την εμπειρία
μας ως δασκάλα-, ότι πολλοί εκπαιδευτικοί-ακόμα και εκείνοι που δεν επιθυμούν να
αφιερώσουν χρόνο από τα άλλα μαθήματα της τάξης τους στην αξιοποίηση των ΤΠΕ-,
θεωρούν και χρησιμοποιούν την Ευέλικτη Ζώνη-με 2 ή 3 ώρες εβδομαδιαίως για κάθε
τάξη- ως ένα πεδίο κατάλληλο για την εφαρμογή καινοτομιών στο Δημοτικό Σχολείο.
Επομένως κατά την άποψή μας, θα ήταν θετικό για το θέμα της αξιοποίησης των ΤΠΕ
στην εκπαίδευση, το να επιδιωχθεί από εκπαιδευτικούς φορείς, σε ευρύτερη κλίμακα, η
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικές ώρες, όπου ο δάσκαλος έχει την ευχέρεια
αυτενέργειας όπως είναι οι ώρες της Ευέλικτης Ζώνης-σε ένα αρχικό επίπεδο-. Στο σημείο
βέβαια αυτό, θα πρέπει να προσθέσουμε ότι εκτός από τις ώρες της Ευέλικτης Ζώνηςόπου ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να καθορίσει το πλαίσιο της διδασκαλίας του, όπως:

139
Αθηνά Μ. Μαρτιμιανάκη Α.Μ. 242

Μ.Π.Σ. Ρέθυμνο 2009-2010, Εαρινό Εξάμηνο

περιεχόμενο και μέθοδοι διδασκαλίας-, προβλέπεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα
χρόνος-το 10% των ετήσιων ωρών κάθε μαθήματος-, ο οποίος διατίθεται σε
δραστηριότητες που επιλέγει ο εκπαιδευτικός. Το ερώτημα όμως που τίθεται εδώ είναι,
εάν επιθυμούν οι δάσκαλοι να αφιερώσουν το χρόνο αυτό σε εφαρμογή καινοτομιών,
όπως η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ και εάν τελικά το εφαρμόζουν.
(ii) Ενώ, με μικρότερα ποσοστά επιλέγονται τα Εικαστικά(17,3%), η Ξένη
Γλώσσα(15,1%) και η Μουσική(13,5%) και με πολύ μικρά ποσοστά επιλέγονται τα
μαθήματα: η Φυσική Αγωγή(1,6%), τα Θρησκευτικά(6,3%) και η Κοινωνική και
Πολιτική Αγωγή(8,5%). Πιο αναλυτικά:
• Παρατηρούμε εδώ ότι, τα μαθήματα των ειδικοτήτων-όπως Ξένης Γλώσσας,
Μουσικής και Φυσικής Αγωγής είναι αυτά που έχουν αρκετά χαμηλά ποσοστά. Αυτό
πιθανώς συμβαίνει επειδή ο αριθμός των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων(38 εκπαιδευτικοί
στους 318 εκπαιδευτικούς του δείγματος) είναι κατά πολύ μικρότερος του αριθμού των
δασκάλων(280 στους 318 εκπαιδευτικούς του δείγματος).
Σημειώνεται εδώ ότι κατά τη γνώμη μας, θα άξιζε να ερευνηθεί η αξιοποίηση των ΤΠΕ
με πληθυσμό αναφοράς μόνο τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων σε Δημοτικά Σχολεία,
εφόσον μαθήματα όπως η Ξένη Γλώσσα, η Μουσική αλλά και η Φυσική Αγωγή μπορούν
να διδαχθούν με τη βοήθεια κατάλληλων λογισμικών, ανοίγοντας έτσι διαφορετικούς
ορίζοντες στους μαθητές. Εξίσου βέβαια θα άξιζε, κατά τη γνώμη μας, μια οργανωμένη
προσπάθεια των υπεύθυνων εκπαιδευτικών φορέων, για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
ειδικοτήτων σε κατάλληλο για το μάθημά τους εκπαιδευτικό λογισμικό.
• Θα λέγαμε επίσης εδώ ότι, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο μικρό ποσοστό των
εκπαιδευτικών του δείγματος που θεωρούν το μάθημα των Θρησκευτικών και της
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής κατάλληλο για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Όπου, κατά τη γνώμη μας, εάν οι εκπαιδευτικοί είχαν τη σχετική επιμόρφωση και
πρόσβαση σε κατάλληλο υλικό και λογισμικό, τότε θα τους ήταν ευκολότερο να
αντιληφθούν με ποιο τρόπο και με ποιο λογισμικό θα μπορούσαν να διδάξουν ή να
εμπλουτίσουν τη διδασκαλία αυτών των μαθημάτων τους-επομένως και τα παραπάνω
ποσοστά θα ήταν ενδεχομένως, μεγαλύτερα-.
Β4. Οι απόψεις-πρακτικές των εκπαιδευτικών, σχετικά με τις τάξεις Δημοτικού
Σχολείου όπου πιστεύουν πως πρέπει να αξιοποιούνται διδακτικά οι ΤΠΕ
Στον παρακάτω πίνακα Β4α, φαίνονται οι τάξεις στις οποίες διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί
του δείγματος που δηλώνουν ότι αξιοποιούν τις ΤΠΕ(στο εργαστήριο ή στην τάξη τους).
Πίνακας Β4α. Οι τάξεις στις οποίες οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τις ΤΠΕ
Πρακτικές:
% σε Δείγμα 318 εκπαιδευτικών
Τάξεις, όπου Ν
Α’ Β’ Γ’
Δ’
Ε’
Στ’ Ένταξης Ολοήμερο
Σε
αξιοποιούν
πολλές
τις ΤΠΕ
τάξεις
4,7
4,3
12,8
Ναι
215* 11,5 8,1 12,8 12,8 11,5 13,2
* Όπου: σε δείγμα 318 εκπαιδευτικών οι 80 εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δεν αξιοποιούν
ποτέ τις ΤΠΕ και 4 εκπαιδευτικοί δεν απαντούν αν αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ. Άρα, 234
εκπαιδευτικοί, δηλώνουν ότι αξιοποιούν τις ΤΠΕ(στο εργαστήριο ή στην αίθουσα της τάξης
τους). Από αυτούς δε, 19 εκπαιδευτικοί δε δηλώνουν την τάξη όπου διδάσκουν, άρα Ν=215.
Ενώ, στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Β4β. φαίνονται οι ‘Απόψεις των εκπαιδευτικών
για τις τάξεις όπου πιστεύουν ότι πρέπει να αξιοποιούνται διδακτικά οι ΤΠΕ’.
Σημειώνεται δε εδώ ότι, με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές επιδιώκεται να δοθεί
απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα 1,2 και να επιτευχθούν οι σχετικοί στόχοι της
έρευνας 1,2.
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Πίνακας Β4β. Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών ανάλογα, με τις δηλώσεις
τους σχετικά με τις τάξεις στις οποίες πιστεύουν ότι πρέπει να αξιοποιούνται
διδακτικά οι ΤΠΕ
Β4. Απόψεις των
Το Δήλωσαν
Δεν το δήλωσαν
α/α

εκπαιδευτικών, σχετικά
με τα τάξεις όπου
πιστεύουν ότι πρέπει να
αξιοποιούνται διδακτικά
οι ΤΠΕ

Σε καμία τάξη
Σε όλες τις τάξεις
Β4_1 Α΄ τάξη
Β΄ τάξη
Γ΄ τάξη
Δ΄ τάξη
Ε΄ τάξη
Στ΄ τάξη
Τμήμα Ένταξης ή
Τμήμα Υποδοχής
Β4_8 Τμήμα Ολοήμερου
Δεν απάντησαν
Β4_2
Β4_3
Β4_4
Β4_5
Β4_6
Β4_7

Στους
318
απάντη
σαν
311

Όφειλαν
311
308
Όφειλαν
308
70
Όφειλαν
70
70
70
70
70
70
70
70
318

f

%

Έγκυ
ρο%

f

%

Έγκυρο
%

3

0,9

1,0

308

96,9

99,0

238

74,9

77,3

70

22,0

22,7

3

0,9

4,3

67

21,1

95,7

4
27
47

1,3
8,5
14,8

67
68
23

21,1
21,4
7,2

5,7
38,6
67,1
95,7
97,1
32,9

66
43
23
3
2
47

20,8
13,5
7,2
0,9
0,6
14,8

94,3
61,4
32,9
4,3
2,9
67,1

36
7

11,3
2,2

51,4
2,2

34
311

10,7
97,8

48,6
97,8

Σημειώνεται εδώ ότι, από τους 311 εκπαιδευτικούς του δείγματος της έρευνας που
έδωσαν απάντηση σε αυτήν την ερώτηση, οι 3 εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι οι ΤΠΕ
δε θα πρέπει να αξιοποιούνται σε καμία τάξη δεν όφειλαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις
Β4_1 έως και Β4_9 σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε συγκεκριμένες τάξεις ενώ οι
υπόλοιποι 308 εκπαιδευτικοί όφειλαν να δώσουν απάντηση στις ερωτήσεις αυτές. Όπου,
από τους 308 αυτούς εκπαιδευτικούς οι 238 εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι οι ΤΠΕ θα
πρέπει να αξιοποιούνται σε όλες τις τάξεις. Επομένως, οι υπόλοιποι 70 εκπαιδευτικοί
όφειλαν να δώσουν απάντηση στις ερωτήσεις Β4_1 έως και Β4_8 του ερωτηματολογίου,
για τις συγκεκριμένες τάξεις στις οποίες πιστεύουν πως πρέπει να αξιοποιούνται οι ΤΠΕ.
Σύμφωνα δε με τις απαντήσεις του δείγματος της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί διακρίνονται
μεταξύ αυτών που δηλώνουν ότι κατά την άποψή τους οι ΤΠΕ θα πρέπει να
αξιοποιούνται διδακτικά σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου(238 στους 318
εκπαιδευτικούς ή 74,85% του δείγματος), σε εκείνους που δηλώνουν ότι οι ΤΠΕ θα
πρέπει να αξιοποιούνται διδακτικά σε ορισμένες μόνο τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και
όχι σε όλες(70 στους 318 εκπαιδευτικούς ή 22% του δείγματος) και σε εκείνους που
έχουν την άποψη ότι οι ΤΠΕ δε θα πρέπει να αξιοποιούνται διδακτικά σε καμία τάξη
Δημοτικού Σχολείου(3 στους 318 εκπαιδευτικούς ή 0,95% του δείγματος). Ενώ, 7 στους
318 εκπαιδευτικούς(ή 2,2 του δείγματος) δεν έδωσαν καμία απάντηση.
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Αν θέλαμε δε, να σχολιάσουμε τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών-στο σύνολο του
δείγματος-, σχετικά με τις συγκεκριμένες τάξεις Δημοτικού Σχολείου στις οποίες
θεωρούν πως πρέπει να αξιοποιούνται διδακτικά οι ΤΠΕ θα λέγαμε ότι: Οι τάξεις στις
οποίες φαίνεται να θεωρούν οι εκπαιδευτικοί-σε ένα μεγάλο ποσοστό- ότι θα έπρεπε να
γίνεται διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι: η ΣΤ’ τάξη(21,4%) η Ε’ τάξη(21,1%) και η
Δ’ τάξη(14,8%), ενώ με μικρότερα ποσοστά επιλέγονται το Τμήμα Ολοήμερου(11,3%) η
Γ’ τάξη(8,5%) και το Τμήμα Ένταξης/Υποδοχής(7,2%) και με πολύ μικρά ποσοστά
επιλέγονται η Α’ τάξη(0,9%) και η Β’ τάξη(1,3%).
Οι εκπαιδευτικοί επομένως, φαίνεται να έχουν την άποψη ότι οι ΤΠΕ θα έπρεπε κυρίως
να αξιοποιούνται στις μεγάλες τάξεις(Δ’, Ε’ και Στ’) του Δημοτικού Σχολείου, πράγμα
που θα μπορούσε να φανερώνει ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ‘δύσκολη’ ή ‘μη
απαραίτητη’ τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μικρές ηλικίες παιδιών. Βέβαια, κατά
την άποψή μας αυτό δεν υφίσταται, εφόσον γνωρίζουμε-και από την εμπειρία μας ως
δασκάλα- ότι πολλά παιδιά είναι εξοικειωμένα με τον υπολογιστή σε ηλικία ακόμα
μικρότερη της σχολικής(αφού πολλοί γονείς έχουν στο σπίτι υπολογιστή και φέρνουν σε
επαφή τα παιδιά τους με τη χρήση και τις λειτουργίες του). Επιπλέον-και πάλι από την
εμπειρία μας ως δασκάλα- πολλά είναι τα παιδιά των μικρών τάξεων της Α’ ή της Β’
τάξης Δημοτικού, τα οποία ενώ δείχνουν ένα μέτριο ενδιαφέρον στα μαθήματα της τάξης
τους, δείχνουν φανερό ενθουσιασμό την ώρα που αφιερώνεται στο εργαστήριο
υπολογιστών-για εξάσκηση σε κάποιο μάθημά τους ή για χρήση του Διαδικτύου-. Σχεδόν
δε όλα τα παιδιά, σε μικρό χρονικό διάστημα έχουν αποκτήσει εξοικείωση με τις βασικές
λειτουργίες του υπολογιστή και με τη χρήση λογισμικού γενικής χρήσης ή σχετικού
εκπαιδευτικού λογισμικού. Το ενθαρρυντικό όμως στοιχείο εδώ είναι, ότι η παραπάνω
διαφοροποίηση των δηλώσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τις τάξεις που είναι
πρόσφορες για διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, αφορά μόνο το 22% των εκπαιδευτικών
του δείγματος, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών(74,8%) δηλώνει ότι κατά την άποψή
του οι ΤΠΕ θα πρέπει να αξιοποιούνται διδακτικά σε όλες τις τάξεις.
Επίσης, το τμήμα του Ολοήμερου καθώς και το τμήμα Ένταξης ή Υποδοχής φαίνεται ότι
δεν επιλέγονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος, ως
τμήματα πρόσφορα για διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Εδώ, θα μπορούσε κανείς να
αναρωτηθεί το γιατί, εφόσον στο Τμήμα του Ολοήμερου υπάρχει μεγαλύτερη ευχέρεια
στη διαχείριση του διδακτικού χρόνου από τον εκπαιδευτικό και στο Τμήμα Ένταξης
Υποδοχής παρουσιάζονται διαφορετικές περιπτώσεις παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες
οι οποίες θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ευχερέστερα από τον εκπαιδευτικό με τη
χρήση υπολογιστή και το κατάλληλο λογισμικό. Κατά την άποψή μας δε, αυτό θα
μπορούσε να συμβεί, στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω τμημάτων,
ενδεχομένως, δεν έχουν κατάλληλη επιμόρφωση ή δεν έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη
υποδομή για τη σχετική αξιοποίηση των ΤΠΕ στις τάξεις τους.
Β5. Απόψεις-Θέσεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Β5. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Απόψεις-Θέσεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ’. Σημειώνεται εδώ, ότι με τις απαντήσεις στις παρακάτω
ερωτήσεις επιδιώκεται να δοθεί απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα 1, 5 και 6 και να
επιτευχθούν οι σχετικοί στόχοι της έρευνας 1 και 6. Ενώ στη συνέχεια (βλ. Κεφ. 14.), με
την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών και με άλλες μεταβλητές
της έρευνας, επιδιώκεται να δοθεί απάντηση και στο ερευνητικό ερώτημα 12_α, έτσι
ώστε να επιτευχθεί και ο σχετικός στόχος της έρευνας 14 (βλ. Κεφ. 2 και Κεφ. 3.).
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Πίνακας Β5. Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών ανάλογα με τις απόψειςθέσεις-τους όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
α/α

Β5_1

Β5_2

Β5_3

Β5_4

Β5_5

Β5_6

Β5_7

Β5_8

Β5_9

Β5. Οι απόψεις-θέσεις των
εκπαιδευτικών σχετικά με τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ

Θέλω να αξιοποιήσω
παιδαγωγικά τις ΤΠΕ στη
διδασκαλία μου.
Γνωρίζω με ποιο τρόπο θα
αξιοποιήσω παιδαγωγικά τις ΤΠΕ
στη διδασκαλία μου.
Θέλω επιμορφωτικά
προγράμματα σχετικά με τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Θέλω συνεχή ενδοσχολική
επιμόρφωση σχετικά με τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Επιθυμώ ‘Εκπαίδευση από
απόσταση’ σχετικά με τις ΤΠΕμέσω Διαδικτύου(Ιnternet)-.
Μου αρκεί το εργαστήριο
Υπολογιστών του σχολείου για
την αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Θέλω να έχω Υπολογιστή και
Διαδίκτυο μέσα στην τάξη για
την αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Θέλω να υπάρχουν ώρες
Πληροφορικής στο πρωινό
Ωρολόγιο Πρόγραμμα της τάξης.
Άλλο

Στ
ους
318
απ
άντ
ησ
αν

Το Δήλωσαν

f

%

Δεν
το δήλωσαν

Έγκυ

f

%

ρο%

Έγκυ
ρο %

306

283 89,0

92,5

23

7,2

7,5

303

145 45,6

47,9 158

49,7

52,1

307

257 80,8

83,7

50

15,7

16,3

308

230 72,3

74,7

78

24,6

25,3

307

109 34,3

35,5 198

62,3

64,5

307

33 10,4

10,7 274

86,2

89,3

308

265 83,3

86,0

43

13,5

14,0

308

220 69,2

71,4

88

27,7

28,6

2,2 311

97,8

97,8

318

7

2,2

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα Β5. παρατηρούμε τα εξής:
(α) Το μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγματος(89,0%) που δηλώνουν ότι
θέλουν να αξιοποιήσουν παιδαγωγικά τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, είναι πολύ
ενθαρρυντικό για τη μελλοντική πορεία των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στα
πλαίσια και του νέου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών.
(β) Το γεγονός ότι περίπου οι μισοί εκπαιδευτικοί του δείγματος της έρευνας(158 στους
318 εκπαιδευτικούς), δηλώνουν πως δεν γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν
παιδαγωγικά τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, κατά την άποψή μας, θα πρέπει να
αποτελέσει την αφετηρία για την υλοποίηση-σε ευρύτερη κλίμακα- νέων σεμιναρίων
επιμόρφωσης(B’ επίπεδο) όλων των υπηρετούντων σε Δημοτικά Σχολεία εκπαιδευτικών.
Όπου, η επιμόρφωση αυτή θα ήταν χρήσιμο, κατά τη γνώμη μας, να αφορά θέματα που
άπτονται της διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ-κατάλληλο λογισμικό για κάθε μάθημα,
μέθοδοι διδασκαλίας ή με ποιο τρόπο μπορεί να διδαχθεί ένα μάθημα με ταυτόχρονη
αξιοποίηση σχετικού λογισμικού, παραδείγματα και εφαρμογές-, ενώ δεν είναι
απαραίτητο να αφορά γενικά θέματα Πληροφορικής ή βασικές χρήσεις των ΤΠΕ, στα

143
Αθηνά Μ. Μαρτιμιανάκη Α.Μ. 242

Μ.Π.Σ. Ρέθυμνο 2009-2010, Εαρινό Εξάμηνο

οποία οι εκπαιδευτικοί, σε ένα μεγάλο ποσοστό, δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει ήδη
γνώσεις(91,2% του δείγματος).
(γ) (i) Το γεγονός ότι ο κύριος όγκος των εκπαιδευτικών του δείγματος(257 στους 318
εκπαιδευτικούς), δηλώνουν πως επιθυμούν να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά
προγράμματα σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, έρχεται να επιβεβαιώσει την
αναγκαιότητα διεξαγωγής νέων σεμιναρίων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των
Δημοτικών Σχολείων, με θέματα σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, όπως
είπαμε και παραπάνω. (ii) Tο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών του
δείγματος(230 στους 318 εκπαιδευτικούς), δηλώνουν πως επιθυμούν να έχουν
ενδοσχολική επιμόρφωση σχετική με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, ενδεχομένως,
φανερώνει την ανάγκη λήψης και άλλων μέτρων-πέρα από την επιμόρφωση με τη μορφή
σεμιναρίων-, για μια επιτυχή αξιοποίηση των ΤΠΕ στη καθημερινή διδασκαλία
μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου. Όπου, η ενδοσχολική επιμόρφωση, κατά τη γνώμη
μας, θα μπορούσε να υλοποιηθεί με το να οριστούν, για κάθε Δημοτικό Σχολείο, άτομα
υπεύθυνα για την ενδοσχολική στήριξη-και ταυτόχρονη επιμόρφωση- των εκπαιδευτικών,
οι οποίοι επιθυμούν μεν να χρησιμοποιήσουν σε μαθήματά τους κατάλληλο εκπαιδευτικό
λογισμικό, αλλά συναντούν προβλήματα-είτε με το υλικό είτε με το λογισμικό των
υπολογιστών, είτε και με τον τρόπο διδασκαλίας ενός μαθήματος με τη χρήση του
σχετικού λογισμικού-. Τα άτομα αυτά-, θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα, Σύμβουλοι
Πληροφορικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει
σεμινάριο επιμόρφωσης επιμορφωτών ή και εκπαιδευτικοί με πιστοποιημένες γνώσεις
στις ΤΠΕ κ.ά. (iii) Επίσης, το γεγονός ότι ένα αρκετά μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών
του δείγματος(109 στους 318 εκπαιδευτικούς), δηλώνουν πως επιθυμούν ‘Εκπαίδευση
από Απόσταση’ σχετικά με τις ΤΠΕ-μέσω Διαδικτύου(Ιnternet)-, ενδεχομένως,
φανερώνει την ανάγκη λήψης και άλλων μέτρων-πέρα από την επιμόρφωση με τη μορφή
σεμιναρίων-, για μια επιτυχή αξιοποίηση των ΤΠΕ στη καθημερινή διδασκαλία
μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου. Όπου η ‘Εκπαίδευση από Απόσταση’, κατά τη
γνώμη μας, θα μπορούσε να επιτευχθεί με το να οργανωθούν στο Διαδίκτυο-από
υπεύθυνους εκπαιδευτικούς φορείς-, προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, όσον
αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ(προγράμματα που να αφορούν για παράδειγμα:
το να διατίθεται κατάλληλο λογισμικό για κάθε μάθημα, να γίνεται εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών στο λογισμικό αυτό, να δίνονται παραδείγματα διδασκαλίας όπου
αξιοποιείται σχετικό με το εκάστοτε μάθημα λογισμικό, να παρατίθενται σχέδια
εργασίας(projects) για παρόμοιες διδασκαλίες κ.ά.). Ταυτόχρονα βέβαια, οι εκπαιδευτικοί
θα πρέπει να επιμορφώνονται και σχετικά με το πώς μπορούν να συμμετέχουν και να
παρακολουθούν σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση. Επιπλέον,
σημειώνεται εδώ ότι, η ανάγκη για επιμόρφωση και στήριξη των εκπαιδευτικών, που
αναφέρεται είτε σε επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με συγκεκριμένα θέματα της
διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, είτε σε ενδοσχολική βοήθεια των εκπαιδευτικών κατά
τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, επιβεβαιώνεται και με την ανάλυση συγκεκριμένων
θέσεων των εκπαιδευτικών που καταγράφηκαν ως απαντήσεις στην ερώτηση Β5_9 του
ερωτηματολογίου από ένα μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών του δείγματος(2,2% του
δείγματος),
(δ) (i) Το μεγάλο ποσοστό(86,2%) των εκπαιδευτικών του δείγματος, που δηλώνουν ότι
πέρα από το εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου επιθυμούν επιπλέον σχετική με τις
ΤΠΕ υλικοτεχνική υποδομή, ενδεχομένως φανερώνει μια ανεπάρκεια της υποδομής
αυτής των Δημοτικών Σχολείων. Η ανεπάρκεια αυτή, κατά τη γνώμη μας, θα μπορούσε
να αφορά όχι μόνο τον αριθμό των υπολογιστών στο σχολείο αλλά και την οργάνωση
των υπολογιστών σε χώρους του σχολείου-όπως, σε αίθουσες διδασκαλίας, στο
εργαστήριο υπολογιστών-, και θα μπορούσε να επηρεάσει κατά πολύ τις απόψεις και
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πρακτικές των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία- σύμφωνα
και με σχετικές έρευνες (βλ. Κεφ. 9.). Κατά τη γνώμη μας δε, για μια επαρκή, σχετική με
τις ΤΠΕ υλικοτεχνική υποδομή των Δημοτικών Σχολείων, θα πρέπει οι εκπαιδευτικές
αρχές να επιμεληθούν θέματα όπως: (α) Ο εξοπλισμός των Δημοτικών Σχολείων με
σύγχρονους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, αρκετούς σε αριθμό-έτσι ώστε να είναι δυνατή
η ταυτόχρονη πρόσβαση στις ΤΠΕ όλων των μαθητών μιας τάξης-. (β) Η τοποθέτηση
υπολογιστών πέρα από το εργαστήριο υπολογιστών, σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας
είτε σε γωνιά υπολογιστών με αρκετούς υπολογιστές για να μπορούν να δουλέψουν
ταυτόχρονα όλα τα παιδιά της τάξης σε μικρές ομάδες, είτε με δίκτυο υπολογιστών για
όλους τους μαθητές και το δάσκαλο -π.χ. με δίκτυο φορητών υπολογιστών, με ασύρματες
τεχνολογίες-. (γ) Η δυνατότητα πρόσβασης μαθητών και εκπαιδευτικού στο Διαδίκτυο
και στο εργαστήριο υπολογιστών αλλά και μέσα στις σχολικές αίθουσες. (δ) Το να έχει ο
εκπαιδευτικός στη διάθεσή κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό για κάθε ένα μάθημα της
τάξης του και το διατίθεται σχετικό βοήθημα για το δάσκαλο, αναφορικά με τη χρήση
αυτού του λογισμικού. (ε) Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο κατά τη γνώμη μας, ένας
ηλεκτρονικός οδηγός για τα δάσκαλο, στον οποίο θα βρίσκεται ταξινομημένο ανά
μάθημα-ή και ανά κεφάλαιο μαθήματος- κατάλληλο λογισμικό, από το οποίο ο
εκπαιδευτικός θα μπορεί να επιλέξει και να χρησιμοποιήσει στην καθημερινή διδασκαλία.
(ii) Επιπλέον, το μεγάλο ποσοστό(83,3%) των εκπαιδευτικών του δείγματος της έρευνας
που δηλώνουν ότι για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, επιθυμούν να έχουν
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσα στη σχολική τάξη στην οποία
διδάσκουν, φανερώνει και εδώ την ανεπάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής του
σημερινού Δημοτικού Σχολείου, όσον αφορά τις ΤΠΕ. Επιπλέον σημειώνεται εδώ ότι, η
ανάγκη για επαρκή εξοπλισμό των αιθουσών διδασκαλίας με υλικό και λογισμικό
υπολογιστών, επιβεβαιώνεται και με την ανάλυση συγκεκριμένων θέσεων των
εκπαιδευτικών που καταγράφηκαν ως απαντήσεις στην ερώτηση Β5_9 του
ερωτηματολογίου από ένα μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών του δείγματος(2,2%),
(ε) Το μεγάλο ποσοστό(69,2%) των εκπαιδευτικών του δείγματος της έρευνας, οι οποίοι
δηλώνουν ότι για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, επιθυμούν συγκεκριμένες ώρες
Πληροφορικής στο πρωινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα της τάξης τους, ενδεχομένως
φανερώνει ένα προβληματισμό των εκπαιδευτικών σχετικά τη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ κατά τις διδακτικές ώρες άλλων μαθημάτων. Ο προβληματισμός αυτός, πιθανώς,
αφορά την έλλειψη διδακτικού χρόνου, εφόσον κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων
γίνεται χρήση των ΤΠΕ. Στην περίπτωση δε, που στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της τάξης
υπήρχαν συγκεκριμένες ώρες για την Πληροφορική(όπως για παράδειγμα υπάρχουν
συγκεκριμένες ώρες για την Ευέλικτη Ζώνη), τότε ίσως ο εκπαιδευτικός δεν θα
προβληματιζόταν σχετικά με τη διάθεση του διδακτικού χρόνου των μαθημάτων της
τάξης του-. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά τις ώρες του Αναλυτικού
Προγράμματος που διατίθενται στην Ευέλικτη Ζώνη, ο εκπαιδευτικός έχει την ευχέρεια
να διαθέσει το διδακτικό χρόνο σε αντικείμενο διδασκαλίας που θα επιλέξει ο ίδιος.
Όμως-και από την εμπειρία της γράφουσας ως δασκάλα-, οι ώρες της Ευέλικτης Ζώνης
στο Δημοτικό Σχολείο διατίθενται, συνήθως, στην εκπόνηση εργασιών-με τη μορφή
Σχεδίων Εργασίας(Projects) αλλά χωρίς τη χρήση των ΤΠΕ- σχετικών με την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ή την Αγωγή Υγείας(στην περίπτωση βέβαια που δε
διατίθενται οι ώρες αυτές, για την εμπέδωση και άσκηση κυρίων μαθημάτων-όπως, η
Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τα Φυσικά- ή σε εργασίες της Αισθητικής Αγωγής για να
ξεκουραστούν οι μαθητές μετά από ένα κουραστικό ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα).
Τέλος, κατά τη γνώμη μας, εάν σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα της τάξης,
κάποιες ώρες της Ευέλικτης Ζώνης διατίθετο συγκεκριμένα για την Πληροφορική-ΤΠΕ,
τότε θα ήταν περισσότερο πιθανή η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ από τον εκπαιδευτικό
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της τάξης, υπό την έννοια-για παράδειγμα- της εκπόνησης σχεδίων εργασίας(projects) με
τη βοήθεια των ΤΠΕ και με θέματα από τα μαθήματα της τάξης ή από το ευρυτρο
κοινωνικό περιβάλλον-και όχι υπό την έννοια της διδασκαλίας του αντικειμένου της
Πληροφορικής-. Επιπλέον, στην περίπτωση που υπήρχαν Υπολογιστές και σύνδεση στο
Διαδίκτυο μέσα στην τάξη, τότε κατά την άποψή μας, οι πιθανότητες της αξιοποίησης
των ΤΠΕ στη διδασκαλία θα ήταν ακόμα περισσότερες. Επειδή ο εκπαιδευτικός θα
μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ στο μάθημά του όποια ώρα θα ήθελε, χωρίς να
χρειάζεται να μεταφερθεί η τάξη στο εργαστήριο υπολογιστών, μόνο κατά τις ώρες που
αυτό είναι διαθέσιμο.
(στ) Επιπλέον στο σημείο αυτό, παραθέτουμε, ως έχουν, τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών
του δείγματος(2,2%) οι οποίες καταγράφηκαν ως απαντήσεις στην ερώτηση Β5_9 του
ερωτηματολογίου και οι οποίες είναι σε συμφωνία με τα παραπάνω αποτελέσματα:
(i) «Επιθυμώ αυτόνομη αίθουσα Η/Υ ή επιθυμώ ανεξάρτητο εργαστήριο Η/Υ»: Εδώ-και
από την εμπειρία της γράφουσας ως δασκάλα-:θα λέγαμε ότι, η έλλειψη αυτόνομου
εργαστηρίου υπολογιστών στο σχολείο δημιουργεί πολλά προβλήματα στη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ. Σε πολλές δε περιπτώσεις και λόγω έλλειψης αιθουσών, το
εργαστήριο υπολογιστών λειτουργεί και ως αίθουσα διδασκαλίας-συνήθως για το τμήμα
Ένταξης ή για άλλο τμήμα του σχολείου-, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι υπολογιστές
έχουν τοποθετηθεί στην αίθουσα των δασκάλων. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα τη δυσχέρεια
στη λειτουργία του εργαστηρίου από εκπαιδευτικούς και μαθητές, οι οποίοι μπορούν να
χρησιμοποιήσουν το εργαστήριο υπολογιστών τις λίγες μόνο ώρες που είναι ελεύθερο.
(ii) «Θέλω να υπάρχει μόνιμα ένας εκπαιδευτικός που να παρέχει βοήθεια σε μας που δεν
έχομε άνεση στη χρήση των ΤΠΕ»: Εδώ, ενδεχομένως, φαίνεται η ανάγκη ύπαρξης
ενδοσχολικής στήριξης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, στο δύσκολο, κατά
περιπτώσεις, έργο της διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από αυτούς. (iii) «Θέλω δωρεάν
υπολογιστή σε κάθε εκπαιδευτικό στην τάξη του»: Εδώ ενδεχομένως, φαίνεται η ανάγκη
για εξοπλισμό όλων των σχολικών τάξεων, με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και σύνδεση
στο Διαδίκτυο. (iv) «Θέλω όλοι οι μαθητές μου να έχουν υπολογιστή και Διαδίκτυο»: Εδώ,
ενδεχομένως, φαίνεται η ανάγκη για εξοπλισμό των σχολικών τάξεων με Ηλεκτρονικούς
Υπολογιστές για όλους τους μαθητές. (v) «Θέλω Εκπαιδευτικό Λογισμικό για μαθητές με
μαθησιακές δυσκολίες»: Και εδώ, ενδεχομένως, φαίνεται η ανάγκη για εξοπλισμό των
Δημοτικών Σχολείων με κατάλληλο Λογισμικό και Υλικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
(vi) «Θέλω σωστή επιμόρφωση και εξυπηρέτηση από το αρμόδιο γραφείο, διότι ούτε
παροχή Internet μέσω σχολικού δικτύου έχουμε στο σχολείο, ούτε εξετάσεις πιστοποίησης
έδωσα καθώς το εν λόγω γραφείο δε λειτουργεί πλέον»: Εδώ, ενδεχομένως, φαίνεται η
ανάγκη για υπεύθυνους εκπαιδευτικούς φορείς οι οποίοι θα επιμεληθούν όλους τους
επιμέρους τομείς-όπως για παράδειγμα, τον εξοπλισμό των Δημοτικών Σχολείων με την
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή καθώς και την κατάλληλη επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών-, έτσι ώστε να γίνει εφικτή στην πράξη η διδακτική αξιοποίηση των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας-κατά τις επιταγές και του Νέου
Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών των Δημοτικών Σχολείων-. (vii) «Θέλω
επιμόρφωση για δημιουργία ιστοσελίδων και παραγωγή διαδραστικού διδακτικού
λογισμικού»: Και εδώ ενδεχομένως, φαίνεται η ανάγκη για κατάλληλη επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών.
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(Β) Περιγραφικά Στατιστικά και Σχόλια, για τα ερευνητικά ερωτήματα: 2, 2_α και 7.
Στις παρακάτω υποενότητες Β6. έως Β12. παρατίθενται και σχολιάζονται πίνακες
συχνοτήτων, με σκοπό να δοθεί απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα 2, 2_α και 7 (βλ.
Κεφ. 3.), τα οποία αφορούν την προσωπική θεωρία και πρακτικές απόψεις-αναφορικά με
τα συστατικά αυτών (βλ. παρ. 2.2.)- που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, όσον σε μια
διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ..
Β6. Πόσο συχνά αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί τις ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία τους
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Β6. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Πόσο συχνά αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί τις ΤΠΕ κατά τη
διδασκαλία τους’. Σημειώνεται εδώ, ότι με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις
παρακάτω ερωτήσεις επιδιώκεται να δοθεί απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 2 και να
επιτευχθεί ο σχετικός στόχος της έρευνας 2.
Πίνακας Β6. Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με το κατά πόσο
αξιοποιούν τις ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία τους
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Η/Υ
Οι
εκπαιδευ
Β6_
τικοί
2
αξιοποιούν
τις ΤΠΕ
στην τάξη
τους

Σε
31
8
απ
άν
τη
σα
ν

Ποτέ

f

Έγ
% κυ
ρο
%

Σπάνια

f

Έγ
% κυρ
ο%

Μερικές
φορές

f

Έγ
% κυ f
ρο
%

Συχνά

Έγ
% κυρ
ο%
%

Πολύ
Συχνά

f

Έγ
% κυ
ρο
%

Δείκτες

μ.ό τ. ά.

307 107 33,6 34,8 81 25,5 26,4 84 26, 27, 28 8,8 9,1 7 2,2 2,3 2,18 1,07
4 4
9

308 195 61,3 63,3 47 14,8 15,3 36 11, 11, 16 5,0 5,2 14 4,4 4,5 1,72 1,13
3 7
8

Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα του παραπάνω Πίνακα Β6. παρατηρούμε τα εξής:
(α) Φαίνεται ότι αθροιστικά(Σπάνια, Μερικές Φορές, Συχνά και Πολύ Συχνά) ένα
μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγματος 62,9%(ή 200 στους 318
εκπαιδευτικούς) δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν το εργαστήριο υπολογιστών, ενώ ένα
μικρότερο ποσοστό(35,5%) των εκπαιδευτικών αυτών(ή 113 στους 318 εκπαιδευτικούς)
δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν την αίθουσα της τάξης τους για τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ. Αναλυτικότερα:
- Αναφορικά με τη συχνότητα χρήσης των εργαστηρίων υπολογιστών, θα πρέπει να
σημειώσουμε εδώ, ότι οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ‘Σπάνια’(25,5%) και ‘Μερικές
Φορές’(26,4%)-ή αθροιστικά(51,9%)- αποτελούν τον κύριο όγκο των εκπαιδευτικών του
δείγματος που δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν το εργαστήριο υπολογιστών για τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ(62,9%), ενώ οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ‘Συχνά’(8,8%) και
‘Πολύ Συχνά’(2,2%)-ή αθροιστικά(11%)- είναι πολύ λιγότεροι. Το γεγονός αυτό, κατά
την άποψή μας-και από την εμπειρία μας ως δασκάλα-, θα μπορούσε να οφείλεται-εκτός

147
Αθηνά Μ. Μαρτιμιανάκη Α.Μ. 242

Μ.Π.Σ. Ρέθυμνο 2009-2010, Εαρινό Εξάμηνο

άλλων παραμέτρων- και στις συνθήκες λειτουργίας των εργαστηρίων υπολογιστών.
Όπου, σε πολλές περιπτώσεις οι συνθήκες λειτουργίας των εργαστηρίων υπολογιστών
είναι δυσχερείς ή καθιστούν απαγορευτική τη χρήση αυτών από τους εκπαιδευτικούςόπως για παράδειγμα: η αίθουσα του εργαστηρίου να χρησιμοποιείται και ως αίθουσα
διδασκαλίας για κάποιο τμήμα του σχολείου, κάποιοι υπολογιστές να μη λειτουργούν ή
να έχουν τεχνικές βλάβες και η επισκευή τους να καθυστερεί, να μην υπάρχει
εκπαιδευτικό λογισμικό κατάλληλο για όλα τα μαθήματα των τάξεων ή και αν υπάρχει να
μην έχει εγκατασταθεί σε όλους τους υπολογιστές του εργαστηρίου και ο δάσκαλος να
συναντά προβλήματα στην εγκατάσταση αυτού, στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων να
μην υπάρχουν ώρες συγκεκριμένες για την ‘Πληροφορική’ κ.ά.-.
- Επίσης, αναφορικά με τη συχνότητα χρήσης της αίθουσας διδασκαλίας για τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ο κύριος όγκος των εκπαιδευτικών
δηλώνουν ‘Σπάνια’(14,8%) και ‘Μερικές Φορές’(11,3%)-ή αθροιστικά(26,1%)-, ενώ οι
εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ‘Συχνά’(5%) και ‘Πολύ Συχνά’(4,4%)-ή αθροιστικά(9,4%)είναι πολύ λιγότεροι. Το γεγονός αυτό, κατά την άποψή μας-και από την εμπειρία μας ως
δασκάλα-, θα μπορούσε να οφείλεται-εκτός άλλων παραμέτρων- και στο γεγονός ότι στα
περισσότερα Δημοτικά Σχολεία της έρευνας δεν υπάρχουν υπολογιστές ή σύνδεση στο
Διαδίκτυο μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας(συγκεκριμένα δε, 62,7% των διευθυντών του
δείγματος δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν υπολογιστές και 71,2% αυτών δηλώνει ότι δεν
υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσα σε αίθουσες διδασκαλίας των σχολείων-ερωτήσεις
Β’1_2 και Β’6_2 του ερωτηματολογίου διευθυντών-. Το γεγονός δε ότι, η εντός των
αιθουσών διδασκαλίας υλικοτεχνική σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή, είναι ελλιπής έως και
ανύπαρκτη, κατά τη γνώμη μας, επηρεάζει αρνητικά τις πρακτικές ή και τις απόψεις των
εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα Δημοτικά Σχολεία.
(β) Επίσης, ένα μεγάλο ποσοστό(33,6%) των εκπαιδευτικών του δείγματος της έρευνας(ή
107 στους 318 εκπαιδευτικούς), δηλώνουν πως δεν αξιοποιούν ‘Ποτέ’ τις ΤΠΕ στο
εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, κατά τη διδασκαλία μαθημάτων τους. Ενώ, ένα
μεγαλύτερο ποσοστό(61,3%) των εκπαιδευτικών του δείγματος της έρευνας(ή 195 στους
318 εκπαιδευτικούς), δηλώνουν πως δεν αξιοποιούν ‘Ποτέ’ τις ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία
τους στην αίθουσα της τάξης τους. Πράγμα που, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι
ενθαρρυντικό, στα πλαίσια και της επιδιωκόμενης από το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στα Δημοτικά Σχολεία.
Κρίνουμε δε σκόπιμό να υπενθυμίσουμε εδώ, ότι το 86,2% των εκπαιδευτικών του
δείγματος δηλώνουν πως δεν τους είναι αρκετό το εργαστηρίου Υπολογιστών του
σχολείου για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ(ερώτηση B5_6 του ερωτηματολογίου)
και ότι το 83,3% των εκπαιδευτικών του δείγματος δηλώνουν ότι επιθυμούν να έχουν
υπολογιστές και σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσα στην αίθουσα της τάξης τους(ερώτηση
Β5_7 του ερωτηματολογίου)΄, πράγμα που, κατά τη γνώμη μας, ενδέχεται να είναι και η
αιτία για τη χαμηλή συχνότητα της διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο σχολείο.
Συμπερασματικά δε, τα παραπάνω αποτελέσματα, σε γενικές γραμμές, μας δείχνουν ότι η
συχνότητα της διδακτικής αξιοποίησης στα Δημοτικά Σχολεία του δείγματος είναι
χαμηλή. Πιο συγκεκριμένα, κατά μέσο όρο, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αξιοποιούν τις
ΤΠΕ: στο εργαστήριο υπολογιστών ‘Σπάνια’ προς ‘Μερικές Φορές’(μ.ό.=2,18), ενώ στην
αίθουσα διδασκαλίας τους, ‘Σπάνια’ προς ‘Ποτέ’(μ.ό.=1,72). Επομένως, το ενδιαφέρον
των εκπαιδευτικών, το οποίο προκύπτει από τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα, όσον
αφορά την ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους δεν είναι το βέλτιστο, για την
επιδιωκόμενη και από το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα αξιοποίηση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου. Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι, σε
αρκετές των περιπτώσεων, η χρήση του εργαστηρίου καθίσταται δυσχερής ή
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απαγορευτική για τους εκπαιδευτικούς(π.χ. μη αυτόνομη αίθουσα εργαστηρίου
υπολογιστών, βλάβες στο υλικό ή ανεπαρκές λογισμικό κ.ά.) και οι αίθουσες
διδασκαλίας94 δεν είναι εξοπλισμένες σε υποδομή των ΤΠΕ, θα μπορούσαμε εδώ να
πούμε ότι αλλαγές στο Δημοτικό Σχολείο όπως, ο εκσυγχρονισμός και διαρκής
συντήρηση του εργαστηρίου υπολογιστών(παράλληλα ίσως, με την ύπαρξη ατόμου
υπεύθυνου εργαστηρίου υπολογιστών) καθώς και ο εξοπλισμός των αιθουσών
διδασκαλίας με υπολογιστές και σύνδεση στο Διαδίκτυο(παράλληλα ίσως, με
ενδοσχολική στήριξη των εκπαιδευτικών ή με άλλα σχετικά μέτρα επιμόρφωσης αυτών),
ενδεχομένως να έχουν ως αποτέλεσμα συχνότερη αξιοποίηση των ΤΠΕ από τους
εκπαιδευτικούς κατά τη διδασκαλία τους.
Γενική παρατήρηση για τις παρακάτω υποενότητες Β7. έως Β12: Στις παρακάτω
υποενότητες B7. έως B12, παρατίθενται πίνακες συχνοτήτων για τις ερωτήσεις Β7 έως
Β12 του ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών. Όπου στις ερωτήσεις αυτές, ένα ποσοστό
25,2% των εκπαιδευτικών του δείγματος(ή 80 στους 318 εκπαιδευτικούς) δεν όφειλαν
να απαντήσουν, εφόσον οι εκπαιδευτικοί αυτοί, στην ερώτηση Β6 του ερωτηματολογίου
εκπαιδευτικών, είχαν απαντήσει ότι δεν αξιοποιούν διδακτικά ‘Ποτέ’ τις ΤΠΕ-ούτε στο
εργαστήριο Υπολογιστών του σχολείου ούτε στην αίθουσα της τάξης τους-.
Β7. Η προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, κατά τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ
Με την ερώτηση Β7(με υποερωτήσεις: Β7_1 έως και Β7_16) του ερωτηματολογίου,
επιδιώξαμε να πάρουμε απαντήσεις από τους εκπαιδευτικούς, σχετικά με τις
οργανωτικές, διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες εκπαιδευτικού και μαθητών,
αναφορικά με πέντε κατηγορίες διλλημάτων ή εναλλακτικών διδακτικών επιλογών (βλ
παρ.8.4.1..)-όπου, οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν ανάμεσα σε δύο θέσεις ‘θέση α’, η οποία
συνάδει με το Συμπεριφορισμό και ‘θέση β’, η οποία συνάδει με τον ΑνθρωπισμόΕποικοδομισμό, όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ.
Με την ανάλυση δε των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις αυτές,
αποσκοπούμε στο να ανιχνευτούν συστατικά των εκπαιδευτικών πρακτικών, όπως: (i) η
προσωπική θεωρία και οι πρακτικές που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ και (ii) οι πρακτικές των εκπαιδευτικών σχετικά με τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, στα πλαίσια της διαθεματικότητας, των σχεδίων
εργασίας(projects) και της ευέλικτης ζώνης, έτσι ώστε να δοθεί απάντηση στα
ερευνητικά ερωτήματα 2 και 2_α. και να επιτευχθούν και οι σχετικοί στόχοι της έρευνας
2 και 3. Ενώ, στη συνέχεια, με την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των παραπάνω
μεταβλητών και με άλλες μεταβλητές της έρευνας, επιδιώκεται να δοθεί απάντηση και
στα ερευνητικά ερωτήματα: 11, 12, 12_β, 14 και 14_α, έτσι ώστε να επιτευχθούν και οι
σχετικοί στόχοι της έρευνας: 12, 13, 15, 16 και 17 (βλ. Κεφ. 2 και Κεφ. 3.).
Στον παρακάτω πίνακα δε συχνοτήτων Β7. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
έρευνας, αναφορικά με την εξαρτημένη μεταβλητή ‘Η προσωπική θεωρία που υιοθετούν
οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο’.
Όπου, η μεταβλητή VB7(η οποία ανιχνεύεται με την ερώτηση Β7) λειτουργικοποιήθηκε
στη μορφή μιας συνθετικής μεταβλητής που αποτελείται από δεκαέξι επιμέρους
94

Σημειώνεται εδώ-και από την εμπειρία μας ως δασκάλα- ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί με δική τους
πρωτοβουλία εξοπλίζουν την τάξη τους με υπολογιστές(με την προμήθεια ενός ή δύο σταθερών
υπολογιστών ή με το να φέρνουν κατά περιπτώσεις δικό τους σταθερό ή φορητό υπολογιστή) για την
αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού ή για έρευνα στο Διαδίκτυο, σχετικά με τα διδακτικά τους
αντικείμενα.
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προσδιοριστικές μεταβλητές95: VB7_1 έως VB7_16(οι οποίες ανιχνεύονται αντίστοιχα με
τις ερωτήσεις: Β7_1 έως Β7_16).
Σημειώνεται εδώ ότι, σε κάθε μια από τις ερωτήσεις Β7_1 έως Β7_16, οι εκπαιδευτικοί
επιλέγουν μεταξύ δύο προτάσεων και η κωδικοποίηση των απαντήσεων τους γίνεται ως
εξής: Πρόταση 1= 1, Πρόταση 2= 2. Σημειώνεται επίσης ότι, στον παρακάτω πίνακα και
σε καθεμιά από το τις ερωτήσεις Β7_1 έως Β7_16 φαίνεται ο μέσος όρος(μ.ό) και η
τυπική απόκλιση(τ.ά) των απαντήσεων των εκπαιδευτικών(όπου, για παράδειγμα:
μ.ό.=1,95 σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί συντάσσονται με την Πρόταση 2).
Πίνακας Β7. Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών ανάλογα με την προσωπική
θεωρία που υιοθετούν, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
(όπου, η απάντηση ‘α’ συνάδει με τον Συμπεριφορισμό ενώ η απάντηση ‘β’ συνάδει με
τον Ανθρωπισμό-Εποικοδομισμό)
Στους
Το Δήλωσαν
Δείκτες
Β7. Προσωπική θεωρία που
υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, όσον
αφορά τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ
Β7_1
α
β

β

Μονόλογος και
ερωταποκρίσεις.
Διάλογος και διαμαθητική
επικοινωνία.

β

%

Έγκυρο

Το κυρίαρχο ύφος της
λεκτικής επικοινωνίας στην
τάξη είναι πληροφοριακό και
καθοδηγητικό.
Το κυρίαρχο ύφος της
λεκτικής επικοινωνίας στην
τάξη είναι συζητητικό και
χιουμοριστικό.

15

4,7

6,9

203

63,8

93,1

52

16,4

23,9

166

52,2

76,1

218

Συγκεκριμένοι διδακτικοί
στόχοι.
Γενικοί διδακτικοί στόχοι.

Β7_4

132

41,5

60,6

86

27,0

39,4

218

α

Δε γίνεται μεταφορά της
μάθησης σε άλλους τομείς.

β

Γίνεται διαθεματική επεξεργασία
του διδακτικού αντικειμένου.

μ.ό.

τ. ά.

1,93

0,254

1,76

0,427

1,39

0,490

1,90

0,302

%

218

Β7_3
α

f

218

Β7_2
α

318
όφειλαν
να
απαντήσ
ουν 238
Απάντ
ησαν

22

6,9

10,1

196

61,6

89,9

Χρησιμοποιείται η εντολή του SPSS Tranform-Compute Variable(άθροισμα 16 επιμέρους μεταβλητών διά
16). Για τον έλεγχο αξιοπιστίας χρησιμοποιείται η εντολή Analyze-Scale-Reliability Analysis, με δείκτη
αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha= 0,809. Η τιμη του δείκτη είναι μεγαλύτερη του 0,8, επομένως η κλίμακα
μέτρησης θεωρείται αξιόπιστη (Μακράκης, 2005: 79-96. Νόβα-Καλτσούνη, 2006:101-145).
95
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Β7_5

218

α

Τα δεδομένα του μαθήματος

β

Το μάθημα οργανώνεται
συνήθως σε διδακτικά
σενάρια και εκπονούνται
Σχέδια Εργασίας(Projects).

οργανώνονται και εφαρμόζονται
συστηματικά.

Β7_6
α

β

β

Ο βαθμός συμμετοχής των
μαθητών στη διδακτική
διαδικασία είναι χαμηλός.
Ο βαθμός συμμετοχής των
μαθητών στη διδακτική
διαδικασία είναι υψηλός.

β

β

Ο εκπαιδευτικός έχει τον
έλεγχο της τάξης.
Ο εκπαιδευτικός μαζί με τους
μαθητές έχουν τον έλεγχο της
τάξης.

β

β

48,6

23

7,2

10,6

195

61,3

89,4

47

14,8

21,6

171

53,8

78,4

59

18,6

27,1

159

50,0

72,9

61

19,2

28,0

157

49,4

72,0

218

Η αξιοποίηση χρόνου αναφέρε
ται στη μαθησιακή εργασία.
Η αξιοποίηση χρόνου
αναφέρεται και στη μαθησιακή
εργασία και παιχνίδι.

Β7_11
α

33,3

218

Οι σχέσεις εκπαιδευτικού και
μαθητών είναι σχέσεις
ιεραρχικές.
Οι σχέσεις εκπαιδευτικού και
μαθητών είναι σχέσεις
σχετικά αυτόνομες.

Β7_10
α

106

218

Β7_9
α

51,4

218

Το επίπεδο των μαθητικών
δραστηριοτήτων συνήθως
είναι χαμηλό.
Το επίπεδο των μαθητικών
δραστηριοτήτων συνήθως
είναι υψηλό.

Β7_8
α

35,2

218

Β7_7
α

112

23

7,2

10,6

195

61,3

89,4

218

Η ακαδημαϊκή εργασία
αντιμετωπίζεται ως
καταναγκαστική.’
Η ακαδημαϊκή εργασία
αντιμετωπίζεται ως ευχάριστη

22

6,9

10,1

196

61,6

89,9

1,49

0,501

1,89

0,308

1,78

0,412

1,73

0,445

1,72

0,450

1,89

0,308

1,90

0,203
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Β7_12
α
β

218

Δίνεται αξία στην ακαδημαϊκή
εργασία.
Δίνεται αξία και στην
ακαδημαϊκή και στην
εργαστηριακή εργασία

Β7_13
α

β

β

β

Κάθε μαθητής εργάζεται
μόνος του.
Οι μαθητές εργάζονται σε
ομάδες.

β

199

62,6

91,3

28

8,8

12,8

190

59,7

87,2

37

11,6

17,0

181

56,9

83,0

218

Οι μαθητές δεν επικοινωνούν
με μαθητές άλλων σχολείων.
Οι μαθητές συνεργάζονται με
μαθητές άλλων σχολείων-π.χ.
μέσω Internet-.

Β7_16
α

8,7

218

Β7_15
α

6,0

218

Το πολιτιστικό κεφάλαιο
κάποιων μαθητών σε μια
πολυπολιτισμική τάξη δεν
αξιοποιείται.
Ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί το
πολιτιστικό κεφάλαιο όλων
των μαθητών σε μια
πολυπολιτισμική τάξη.

Β7_14
α

19

130

40,9

59,6

88

27,7

40,4

218

Η γνώση παρέχεται από το
δάσκαλο
.Οι μαθητές ερευνούν και
αναζητούν πληροφορίες-π.χ.
μέσω Διαδικτύου (Internet)-.

34

10,7

15,6

181

56,9

83,0

1,91

0,283

1,87

0,335

1,83

0,376

1,40

0,492

1,86

0,388

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα Β7. οι εκπαιδευτικοί του δείγματος της
έρευνας διακρίνονται μεταξύ (α) αυτών που απαντούν πως οι πρακτικές τους σε μια
διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, τείνουν να συνάδουν με τη Συμπεριφοριστική
Θεωρία Μάθησης-ή με τη Δασκαλοκεντρική διδασκαλία- και (β) εκείνων που απαντούν
πως οι πρακτικές τους σε μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ τείνουν να συνάδουν
με την Εποικοδομιστική Θεωρία Μάθησης-ή με τη Μαθητοκεντρική διδασκαλία-. Στις
περισσότερες δε σχετικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου(ερωτήσεις Β7_1 έως και
Β7_16), οι εκπαιδευτικοί απαντούν πως ακολουθούν τη δεύτερη(‘β’) διδακτική επιλογή,
με μεγάλη διαφορά σε ποσοστό δείγματος σε σχέση με την πρώτη διδακτική επιλογή(‘α’).
Πράγμα που, κατά τη γνώμη μας, σημαίνει πως οι εκπαιδευτικοί του δείγματος δηλώνουν
με σαφήνεια ότι οι πρακτικές που ακολουθούν κατά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ,
τείνουν να συνάδουν με τον εποικοδομισμό. Όπου εδώ, δίνεται απάντηση και σε σχετικό
ερώτημα μας: εάν οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι η προσωπική τους θεωρία
διδασκαλίας συνάδει με τον εποικοδομισμό(ερώτηση Β1 του ερωτηματολογίου),
εφαρμόζουν τη θεωρία αυτή και στην καθημερινές διδακτικές πρακτικές τους.
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Πιο αναλυτικά και σχετικά με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος στις
παραπάνω ερωτήσεις, παρατίθενται τα παρακάτω:
- Οι ερωτήσεις στις οποίες παρατηρείται οι εκπαιδευτικοί να επιλέγουν την απάντηση ‘β’
με πολύ μεγάλη διαφορά, σε ποσοστό δείγματος, σε σχέση με την απάντηση ‘α’, πράγμα
που κατά τη γνώμη μας, φανερώνει ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί φαίνεται να κινούνται
κυρίως στο χώρο του Εποικοδομισμού στην εκπαίδευση, είναι οι ερωτήσεις: Β7_1, Β7_2,
Β7_4, Β7_6, Β7_7, Β7_8, Β7_9, Β7_10, Β7_11, Β7_12, Β7_13, Β7_14 και Β7_16.
Σημειώνεται δε εδώ ότι, με τις παραπάνω ερωτήσεις επιδιώξαμε να ανιχνεύσουμε
απαντήσεις των εκπαιδευτικών, σε διλληματικές πρακτικές ή εναλλακτικές διδακτικές
επιλογές που αφορούν τους εξής εκπαιδευτικούς τομείς: (α) ‘Λεκτική επικοινωνία’ και
συγκεκριμένα το θέμα: ‘Μονόλογος ή Ερωτοαποκρίσεις’, (β) ‘Λεκτική επικοινωνία’ και
συγκεκριμένα το θέμα: ‘Τύπος και περιεχόμενο επικοινωνίας’, (γ) ‘Διδακτικές και
μαθησιακές δραστηριότητες’ και συγκεκριμένα το θέμα: ‘Επεξεργασία δεδομένων του
μαθήματος’ καθώς και ‘οι Πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της διαθεματικότητας και της ευέλικτής ζώνης’, (δ)
‘Διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες’ και συγκεκριμένα το θέμα: ‘Καθοδηγούμενη
ή ακαθοδήγητη εξάσκηση’, (ε) ‘Κοινωνική οργάνωση της τάξης’ και συγκεκριμένα το
θέμα: ‘έλεγχος και άσκηση εξουσίας’, (στ) ‘Παραπρόγραμμα’ και (ζ) ‘Διδακτικές και
μαθησιακές δραστηριότητες’ και συγκεκριμένα το θέμα: ‘Επεξεργασία δεδομένων του
μαθήματος’.
- Ενώ, οι ερωτήσεις στις οποίες παρατηρείται οι εκπαιδευτικοί του δείγματος να επιλέγουν
την απάντηση ‘β’ με μικρότερη διαφορά σε σχέση με την απάντηση ‘α’, πράγμα που κατά
τη γνώμη μας, φανερώνει ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί φαίνεται να κινούνται επιλεκτικά
μέσα στο χώρο που οριοθετούν οι δύο πόλοι του διλλήματος Συμπεριφορισμός ή
Εποικοδομισμός στην εκπαίδευση, είναι οι ερωτήσεις: Β7_3, Β7_5 και Β7_15.
Σημειώνεται δε εδώ ότι, με τις παραπάνω ερωτήσεις επιδιώξαμε να ανιχνεύσουμε
απαντήσεις των εκπαιδευτικών, σε διλληματικές πρακτικές ή εναλλακτικές διδακτικές
επιλογές που αφορούν τους εξής εκπαιδευτικούς τομείς: (α) ‘Διδακτικές και μαθησιακές
δραστηριότητες’ και συγκεκριμένα το θέμα: ‘Επεξεργασία δεδομένων του μαθήματος’, (β)
‘Παραπρόγραμμα‘ και (γ) ‘Διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες’ και συγκεκριμένα
το θέμα: ‘Οργάνωση του διδακτικού πλαισίου’. Συνοπτικά δε, στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας Β7α. Μέσοι όροι, στις ερωτήσεις που λειτουργικοποιούν τη μεταβλητή Β7
Δείγμα
Συμπεριφοριστικές Πρακτικές = 1
=
Εποικοδομιστικές Πρακτικές = 2
Προσωπική Θεωρία (Π.Θ.) των
318
εκπαιδευτικών
μ.ό.
τ.ά.
Β7. Π.Θ. που υιοθετούν, σε μια
διδασκαλία όπου
αξιοποιούνται οι ΤΠΕ
(με 16 επιμέρους ερωτήσεις)

Ν= 218

1,77
(1,39-1,93)

0,373
(0,203-0,501)
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Β8. Πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τις διδακτικές ώρες στις οποίες
αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Β8. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τις διδακτικές
ώρες στις οποίες αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ’. Σημειώνεται εδώ ότι, με τις απαντήσεις
στις παρακάτω ερωτήσεις επιδιώκεται να δοθεί απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 2_α
και να επιτευχθεί ο σχετικός στόχος της έρευνας 3.
Πίνακας Β8. Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με τις πρακτικές
τους όσον αφορά τις διδακτικές ώρες στις οποίες αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ
Β8. Οι πρακτικές των
Δείκτες
Έγκυρο Αθροιστικό
Συχνό Ποσοστό
εκπαιδευτικών, όσον
%
Ποσοστό Ποσοστό
τητα
αφορά τις διδακτικές
%
%
f
μ.ό.
τ.ά.
ώρες στις οποίες
αξιοποιούν διδακτικά
Ν=226
τις ΤΠΕ
Όλες τις διδακτικές ώρες
124
39,0
54,9
54,9
1,45 0,499
Μόνο τις διδακτικές ώρες
102
32,1
45,1
100,0
της Ευέλικτης Ζώνης,
Σύνολο
226
71,1
100,0
Δεν αξιοποιούν ‘ποτέ’
25,2
80
τις ΤΠΕ
Δεν απάντησαν
12
3,7
Σύνολο
92
28,9
Γενικό Σύνολο
318
100,0
Σύμφωνα με τις απαντήσεις του δείγματος, οι εκπαιδευτικοί διακρίνονται μεταξύ αυτών
που δηλώνουν ότι αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ σε οποιαδήποτε διδακτική τους
ώρα(39,0% του δείγματος), σε εκείνους που δηλώνουν ότι αξιοποιούν τις ΤΠΕ μόνο
κατά τις διδακτικές ώρες της Ευέλικτης Ζώνης(32,1% του δείγματος) και σε εκείνους που
δηλώνουν ότι αξιοποιούν τις ΤΠΕ σε καμία διδακτική ώρα(25,2% του δείγματος). Τέλος,
το 3,7% των εκπαιδευτικών του δείγματος, δεν έδωσαν καμία απάντηση.
Σχολιάζοντας τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών-στο σύνολο του δείγματος-, σχετικά με τις
συγκεκριμένες ώρες στις οποίες αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ θα λέγαμε ότι:
(α) Το ποσοστό(39,0%) εκπαιδευτικών του δείγματος(ή 124 στους 318 εκπαιδευτικούς
που δηλώνουν ότι αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ, σε οποιαδήποτε διδακτική τους ώραπράγμα το οποίο είναι σε συμφωνία και με τις επιταγές του νέου Αναλυτικού
Προγράμματος Σπουδών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ-, κατά τη
γνώμη μας, αφορά εκπαιδευτικούς με γνώσεις, επιμόρφωση ή εμπειρία σε θέματα
Πληροφορικής-ΤΠΕ, καθώς επίσης και εκπαιδευτικούς που επιθυμούν ή έχουν θετικές
απόψεις για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Θα πρέπει όμως να αναφέρουμε εδώ ότι σύμφωνα με τα ερευνητικά μας δεδομένα, οι
απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε οποιαδήποτε
διδακτική τους ώρα φαίνεται να είναι θετικές σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό
78,6%(ερώτηση Β2. του ερωτηματολογίου) σε σχέση με τις σχετικές πρακτικές
τους(39,0%). Πράγμα, που κατά τη γνώμη μας μπορεί να οφείλεται σε πολλούς
παράγοντες, όπως: εκπαιδευτικοί που επιθυμούν μεν αλλά δεν έχουν τις κατάλληλες
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γνώσεις, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, ανεπαρκής σχετική με τις ΤΠΕ
υποδομή κ.ά.
(β) Το 32,1% των εκπαιδευτικών του δείγματος(ή 102 στους 318 εκπαιδευτικούς),
δηλώνει πως αξιοποιεί διδακτικά οι ΤΠΕ μόνο κατά τις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης.
Πράγμα το οποίο, κατά τη γνώμη μας, μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί
που αξιοποιούν μεν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, αλλά δεν επιθυμούν-ή δεν έχουν τη
δυνατότητα- να πάρουν το χρόνο που απαιτείται από το ωρολόγιο πρόγραμμα άλλων
μαθημάτων της τάξης τους. Έτσι, αξιοποιούν τις ΤΠΕ στις ώρες της Ευέλικτης Ζώνηςόπου έχουν σχετική αυτενέργεια, όσον αφορά διδακτικές επιλογές τους σχετικά με τη
διδακτέα ύλη, τη μέθοδο διδασκαλίας κ.ά.
Θεωρούμε δε, ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο γεγονός αυτό και να δοθεί έμφαση στη
στήριξη των εκπαιδευτικών που εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον, με σεμινάρια ή με
ενδοσχολική επιμόρφωση αναφορικά με τον τρόπο αξιοποίησης των ΤΠΕ κατά την
Ευέλικτη Ζώνη-π.χ. με την υλοποίηση διδακτικών σεναρίων και την εκπόνηση Σχεδίων
Εργασίας(Projects)-. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας πυρήνας
εκπαιδευτικών με γνώσεις και εμπειρία στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, οι οποίοι
στη συνέχεια θα μπορούσαν να εντάξουν αυτές τις γνώσεις και στη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ, σε οποιαδήποτε διδακτική τους ώρα..
(γ) Παρά το μεγάλο αθροιστικό ποσοστό(71,1) των εκπαιδευτικών που δηλώνουν ότι
αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους-είτε όλες τις διδακτικές ώρες(39,0%)
είτε μόνο στην Ευέλικτη Ζώνη(32,1%)-, το οποίο, κατά τη γνώμη μας, είναι αρκετά
ενθαρρυντικό στα πλαίσια και των επιταγών του νέου Αναλυτικού Προγράμματος
Σπουδών, υπάρχει ένα ποσοστό 25,2% των εκπαιδευτικών του δείγματος οι οποίοι, όσον
αφορά τις πρακτικές τους, δηλώνουν ότι δεν αξιοποιούν τις ΤΠΕ σε καμία διδακτική τους
ώρα(εφόσον στην ερώτηση Β6. δηλώνουν ότι δεν αξιοποιούν ‘ποτέ’ τις ΤΠΕ), Σε
αντίθεση όμως με αυτό, μόνο το 0,6% των εκπαιδευτικών του δείγματος δηλώνουν ότι
κατά την άποψή τους οι ΤΠΕ δε θα έπρεπε να αξιοποιούνται διδακτικά σε καμία
διδακτική τους ώρα(ερώτηση Β2 του ερωτηματολογίου). Όπου, η διαφορά αυτή μεταξύ
των πρακτικών και απόψεων των εκπαιδευτικών, κατά τη γνώμη μας μπορεί να οφείλεται
σε πολλούς παράγοντες, όπως: εκπαιδευτικοί που επιθυμούν μεν αλλά δεν έχουν τις
κατάλληλες γνώσεις, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, ανεπαρκής
υποδομή σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή κ.ά.
Β9. Πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τα μαθήματα στα οποία οι
εκπαιδευτικοί αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Β9. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τα μαθήματα
στα οποία αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ’.
Σημειώνεται εδώ ότι, με τις απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις επιδιώκεται να δοθεί
απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα 2 και 2_α και να επιτευχθούν οι σχετικοί στόχοι
της έρευνας 2 και 3.
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Πίνακας Β9. Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών ανάλογα με τα μαθήματα
στα οποία αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ
Στους
Β9. Πρακτικές των
α/α

Β9_1

318
εκπαιδευτικών,
απάντησαν
όσον αφορά τα
μαθήματα στα
οποία αξιοποιούν
διδακτικά τις ΤΠΕ

Σε όλα τα
μαθήματα
Γλώσσα

Το Δήλωσαν

Δεν το δήλωσαν

f

%

Έγκυ
ρο%

f

%

Έγκυ
ρο %

226 (71,1%)

59

18,6

26,1

167

52,5

73,9

Όφειλαν 238
167(52,5%)

75

23,6

44,9

92

28,9

55,1

45
33
50

14,2
10,4
15,7

26,9
19,8
29,9

122
134
117

38,4
42,1
36,8

73,1
80,2
70,1

53
16
45
10

16,7
5,0
14,2
3,1

31,7
9,6
26,9
6,0

114
151
122
157

35,8
47,5
38,4
49,4

68,3
90,4
73,1
94,0

21
13
10
16
30
108
80
12

6,6
4,1
3,1
5,0
9,4
34,0
25,2
3,7

12,6
7,8
6,0
9,6
18,0
64,7
25,2
5,0

146
154
157
151
137
59
238
226

45,9
48,4
49,4
47,5
43,1
18,6
74,8
71,1

87,4
92,2
94,0
90,4
82,0
35,3
74,8
95,0

Όφειλαν 167

Β9_2
Β9_3
Β9_4
Β9_5
Β9_6
Β9_7
Β9_8
Β9_9
Β9_10
Β9_11
Β9_12
Β9_13
Β9_14

Μαθηματικά
Φυσικά
Μελέτη
Περιβάλλοντος
Ιστορία
Θρησκευτικά
Γεωγραφία
Κοινωνική και
Πολιτική Αγωγή
Εικαστικά
Μουσική
Φυσική Αγωγή
Ξένη Γλώσσα
Περιβ/κή Εκπ/ση
Ευέλικτη Ζώνη
Σε κανένα μάθημα
Δεν απάντησαν

167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
318
238

Σύμφωνα με τις απαντήσεις του δείγματος, οι εκπαιδευτικοί διακρίνονται μεταξύ αυτών
που δηλώνουν ότι αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ σε όλα τα μαθήματα της τάξης τους(59
στους 318 εκπαιδευτικούς ή 18,6% του δείγματος), σε εκείνους που δηλώνουν ότι
αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ σε ορισμένα μαθήματα της τάξης τους και όχι σε όλα(167
στους 318 εκπαιδευτικούς ή 52,5% του δείγματος) και σε εκείνους που δεν αξιοποιούν
διδακτικά έχουν τις ΤΠΕ σε κανένα μάθημα της τάξης τους(80 στους 318 εκπαιδευτικούς
ή 25,2 του δείγματος). Τέλος 12 στους 318 εκπαιδευτικούς(ή 3,7% του δείγματος) δεν
έδωσαν καμία απάντηση.
Σε γενικές γραμμές, το μεγάλο αθροιστικό ποσοστό(71,1%) των εκπαιδευτικών του
δείγματος, που δηλώνουν ότι αξιοποιούν τις ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία όλων των
μαθημάτων τους(18,6%) ή κάποιων συγκεκριμένων μαθημάτων τους(52,5%), είναι ένα
ενθαρρυντικό στοιχείο για την επιδιωκόμενη και από το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο.
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Όπου, η ποιότητα της διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ όπως περιγράφεται παραπάνω,
αποτελεί πεδίο περαιτέρω μελέτης της καθημερινής πρακτικής των εκπαιδευτικών των
Δημοτικών Σχολείων. Όμως, κατά τη γνώμη μας, το μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών
του δείγματος(96,5%), που έχουν την άποψη ότι θα πρέπει να αξιοποιούνται διδακτικά οι
ΤΠΕ σε μαθήματα στο Δημοτικό Σχολείο(ερώτηση Β3 του ερωτηματολογίου). καθώς και
το μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών του δείγματος που δηλώνουν ότι αξιοποιούν στην
πράξη τις ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθημάτων τους(71,1%), ανοίγει θετικούς ορίζοντες όσον
αφορά την ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία στο Δημοτικό Σχολείο. Το
θετικό αυτό κλίμα-οι θετικές απόψεις αλλά και η συχνότητα και ποιότητα στις πρακτικές
των εκπαιδευτικών-, θα μπορούσε βέβαια να ενισχυθεί κατά πολύ, με τη λήψη μέτρων
που θα διευκόλυναν τη διαδικασία της διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ και για το
δάσκαλο και για τους μαθητές(όπως για παράδειγμα: σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή
σχετική με τις ΤΠΕ στο εργαστήριο υπολογιστών και στις αίθουσες διδασκαλίας,
επιμόρφωση των δασκάλων στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, συνεχής ενδοσχολική
στήριξη αυτών, συνεχής υποστήριξη από τεχνικό υπολογιστών κ.ά.).
Ειδικότερα δε, αν θέλαμε να σχολιάσουμε τις πρακτικές των εκπαιδευτικών-στο σύνολο
του δείγματος-, όσον αφορά συγκεκριμένα μαθήματα της τάξης τους στα οποία
αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ θα λέγαμε ότι:
(α) Τα μαθήματα στα οποία οι εκπαιδευτικοί, σε ένα μεγάλο ποσοστό, δηλώνουν ότι
αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ(και όμοια, σε ένα μεγάλο ποσοστό έχουν την άποψη ότι θα
πρέπει να γίνεται διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε αυτά-ερώτηση Β3 του
ερωτηματολογίου-) είναι: η Ευέλικτη Ζώνη(34%), η Γλώσσα(23,6%), η Ιστορία(16,7%),
η Μελέτη Περιβάλλοντος(15,7%), τα Μαθηματικά(14,2%), η Γεωγραφία(14,2%), τα
Φυσικά(10,4%) και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση(9.4%).
Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι το μάθημα στο οποίο οι εκπαιδευτικοί, σε μεγαλύτερο
ποσοστό, εφαρμόζουν στην πράξη τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι η Ευέλικτη
Ζώνη(όμοια δε, το μάθημα στο οποίο οι εκπαιδευτικοί, σε μεγαλύτερο ποσοστό, έχουν
την άποψη ότι θα πρέπει να γίνεται διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι η Ευέλικτή
Ζώνη-ερώτηση Β3. του ερωτηματολογίου-). Ως εκ τούτου, θα επαναλάβουμε εδώ ότι
κατά την άποψή μας, θα ήταν δόκιμο να δοθεί έμφαση από τους εκπαιδευτικούς φορείς,
στην αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μαθήματα όπου ο δάσκαλος έχει την ευχέρεια
αυτενέργειας όπως είναι η Ευέλικτη Ζώνη-σε ένα αρχικό επίπεδο-. Η έμφαση δε αυτή, θα
μπορούσε, κατά την άποψή μας, να αφορά εκτός άλλων και τα παρακάτω: (i) Να
ορίζονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων της τάξης, συγκεκριμένες ώρες για την
Πληροφορική(υπό την έννοια της διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ σε θέματα σχετικά με
όλα τα μαθήματα της τάξης και όχι υπό την έννοια της διδασκαλίας του αντικειμένου της
Πληροφορικής). Όπου, αυτές οι ώρες θα μπορούσαν να είναι ορισμένες από τις ώρες που
διατίθενται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα στην Ευέλικτη Ζώνη-εάν δεν επιθυμούμε την
πρόσθεση νέων ωρών στο Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου--, (ii) Να ορίζεται για
κάθε Δημοτικό Σχολείο, ένας εκπαιδευτικός υπεύθυνος Πληροφορικής-του οποίου
αρμοδιότητα θα είναι η ενδοσχολική στήριξη των δασκάλων όσον αφορά τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ-ή και η ταυτόχρονη ενδοσχολική επιμόρφωση αυτών- και (iii) Να
εξασφαλίζεται σε κάθε Δημοτικό σχολείο τεχνική υποστήριξη, αναφορικά με το υλικό
και λογισμικό των υπολογιστών-από εταιρεία υπολογιστών-.
(β) Τα μαθήματα στα οποία οι εκπαιδευτικοί, σε ένα μικρό ποσοστό, δηλώνουν ότι
αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ-και όμοια σε ένα μικρό ποσοστό έχουν την άποψη ότι θα
πρέπει να γίνεται διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε αυτά- είναι: τα Εικαστικά(6,6%), η
Ξένη Γλώσσα(5%), τα Θρησκευτικά(5%), η Μουσική(4,1%), η Φυσική Αγωγή(3,1%) και
η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή(3,1%). Θα επαναλάβουμε δε εδώ ότι, με μέτρα τα
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οποία θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις πρακτικές των εκπαιδευτικών σχετικά με τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε παρόμοια μαθήματα-όσον αφορά τη συχνότητα και
ποιότητα των πρακτικών αυτών-, θα μπορούσε να είναι, η ενδοσχολική στήριξη και η
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικό λογισμικό κατάλληλο για τη διδασκαλία
όλων των μαθημάτων τους κ.ά. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα αντιλαμβάνονταν με ποιο τρόπο
και με ποιο λογισμικό θα μπορούσαν να διδάξουν ή να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία όλων
των μαθημάτων τους και θα διευκολύνονταν στην καθημερινή πρακτική τους.
Β10. Πρακτικές εκπαιδευτικών, όσον αφορά το λογισμικό που έχουν αξιοποιήσει διδακτικά

Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Β10. παρουσιάζονται συνοπτικά, τα αποτελέσματα
της έρευνας, αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά το
λογισμικό το οποίο έχουν αξιοποιήσει διδακτικά.
Σημειώνεται εδώ ότι, με τις απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις επιδιώκεται να δοθεί
απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 2 και να επιτευχθεί ο σχετικός στόχος της έρευνας 2.
Πίνακας Β10. Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών ανάλογα με το λογισμικόΠρογράμματα Η/Υ τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει στη διδασκαλία
Στους 318
Β10. Οι εκπαιδευτικοί
α/α
Το Δήλωσαν
Δεν το δήλωσαν

απάντησαν
έχουν χρησιμοποιήσει
στη διδασκαλία τους το
λογισμικό:
Λογισμικό
Γενικής
225 (70,7%)
Β10_1
Χρήσης (Ζωγραφική,
Όφειλαν 238
Κειμενογράφος, Λογιστικά
Φύλλα κ.ά)
225
Β10_2 Εκπαιδευτικό Λογισμικό
(σε CD από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.)
225
Β10_3 Εκπαιδευτικό Λογισμικό
(σε CD/DVD από άλλους
φορείς ή στο Διαδίκτυο)
Εκπαιδευτικό
Παιχνίδια(σε
225
Β10_4
CD/DVD ή στο Διαδίκτυο
225
Β10_51 Διαδίκτυο(Internet)Παγκόσμιος Ιστός(www)
225
Β10_52 Διαδίκτυο-Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο(e-mail)
225
Β10_53 Διαδίκτυο-Τηλεδιάσκεψη
Β10_54 Διαδίκτυο-Ανάρτηση
Εργασιών τάξης
Β10_6 Προσομοιώσεις
Β10_7

Μοντελοποιήσεις

Β10_8

Κατασκευή Ιστοσελίδας

Διδακτικό υλικό με τη
χρήση λογισμικού(όπως,
το HyperStudio)
Β10_10 Άλλο λογισμικό
Κανένα λογισμικό
Β10_9

Δεν απάντησαν

f

%

Έγκυ
ρο%

f

%

Έγκυρ
ο%

138

43,4

61,3

87

27,3

38,7

126

39,6

56,0

99

31,1

44,0

146

45,9

64,9

79

24,8

35,1

131

41,2

58,2

94

29,5

41,8

162

50,9

72,0

63

19,8

28,0

34

10,7

15,1

191

60,0

84,9

225

9
36

2,8
11,3

4,0
16,0

216
189

67,9
59,4

96,0
84,0

225
225
225

10
9
11

3,1
2,8
3,5

4,4
4,0
4,9

215
216
214

67,6
67,9
67,2

95,6
96,0
95,1

225

14

4,4

6,2

211

66,3

93,8

225

0
80

0,0
25,2

0,0 225
25,2 238

0,7 100,0
74,8 74,8

13

4,1

5,5 225

70,7 94,5

318
Όφειλαν 318

238
Όφειλαν 238
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Σύμφωνα με τις απαντήσεις του δείγματος, οι εκπαιδευτικοί διακρίνονται μεταξύ αυτών
που δηλώνουν ότι έχουν αξιοποιήσει διδακτικά κάποιο λογισμικό(225 στους 318
εκπαιδευτικούς ή 70,7% του δείγματος), σε εκείνους που δεν έχουν αξιοποιήσει
διδακτικά κάποιο λογισμικό(80 στους 318 εκπαιδευτικούς ή 25,2 του δείγματος). Τέλος
13 στους 318 εκπαιδευτικούς(ή 4,1% του δείγματος) δεν έδωσαν καμία απάντηση.
Σε γενικές γραμμές, το μεγάλο ποσοστό(70,7%) των εκπαιδευτικών του δείγματος που
δηλώνουν ότι έχουν χρησιμοποιήσει κάποιο λογισμικό, κατά τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ είτε στο εργαστήριο υπολογιστών είτε στην αίθουσα διδασκαλίας τους, είναι
αρκετά ικανοποιητικό-όχι όμως και το βέλτιστο- για την επιδιωκόμενη από το Αναλυτικό
Πρόγραμμα διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο.
Περαιτέρω δε, σχολιάζοντας τις πρακτικές των εκπαιδευτικών του δείγματος, όσον
αφορά τη διδακτική αξιοποίηση συγκεκριμένου λογισμικού θα λέγαμε ότι:
(α) Το λογισμικό το οποίο οι εκπαιδευτικοί, σε ένα μεγάλο ποσοστό, δηλώνουν ότι έχουν
αξιοποιήσει διδακτικά(όμοια δε, σε ένα μεγάλο ποσοστό δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει
γνώσεις σε αυτό, στην ερώτηση Α8 του ερωτηματολογίου) είναι: Διαδίκτυο-Παγκόσμιος
Ιστός(50,9%), Εκπαιδευτικό Λογισμικό σε CD/DVD-από φορείς διαφορετικούς του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
ή στο Διαδίκτυο-(45,9%), Λογισμικό Γενικής Χρήσης(43,4%), Εκπαιδευτικό Παιχνίδια(σε
CD/DVD ή στο Διαδίκτυο(41,2%), Εκπαιδευτικό Λογισμικό σε CD από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.(39,6%).
Ενώ, το λογισμικό το οποίο οι εκπαιδευτικοί, σε ένα μικρότερο ποσοστό, δηλώνουν ότι
έχουν αξιοποιήσει διδακτικά είναι: Διαδίκτυο-Ανάρτηση Εργασιών τάξης(11,3%) και
Διαδίκτυο-Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο(10,7%).
Όπου, η ποιότητα της αξιοποίησης των παραπάνω λογισμικών κατά τη διδακτική πράξη,
αποτελεί πεδίο περαιτέρω μελέτης της καθημερινής πρακτικής των εκπαιδευτικών των
Δημοτικών Σχολείων. Κατά τη γνώμη μας όμως, η ποιότητα στις παραπάνω πρακτικές
των εκπαιδευτικών θα μπορούσε να ενισχυθεί με τη λήψη μέτρων που θα διευκόλυναν τη
διαδικασία της διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ και για το δάσκαλο και για τους
μαθητές. Μέτρα, όπως για παράδειγμα: ενδοσχολική στήριξη και επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών σε λογισμικό κατάλληλο για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων της
τάξης τους, επιμόρφωση σε λογισμικό κατασκευής εκπαιδευτικού λογισμικού ή σε
λογισμικό δημιουργίας ψηφιακού διδακτικού υλικού κ.ά..
(β) Το λογισμικό το οποίο οι εκπαιδευτικοί, σε πολύ μικρό ποσοστό, δηλώνουν ότι έχουν
αξιοποιήσει διδακτικά(όμοια δε, σε πολύ μικρό ποσοστό δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει
γνώσεις σε αυτό, στην ερώτηση Α8 του ερωτηματολογίου) είναι: Διδακτικό υλικό που έχει
δημιουργηθεί με τη χρήση λογισμικού-όπως το HyperStudio-(4,4%), Κατασκευή
Ιστοσελίδας(3,5%), Προσομοιώσεις(3,1%), Μοντελοποιήσεις(2,8%)
και ΔιαδίκτυοΤηλεδιάσκεψη(2,8%). Τα παραπάνω μικρά ποσοστά, ενδεχομένως φανερώνουν την
έλλειψη γνώσεων των εκπαιδευτικών στο αντίστοιχο λογισμικό. Κατά τη γνώμη μας δε, η
συνεχής ενδοσχολική στήριξη και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε εξειδικευμένο
εκπαιδευτικό λογισμικό και σε εξειδικευμένο λογισμικό ή υπηρεσίες Διαδικτύουλογισμικό κατάλληλο για αξιοποίηση στη διδασκαλία σχετικών μαθημάτων της τάξης-,
θα είχε ως αποτέλεσμα και την ένταξη παρόμοιου λογισμικού στις πρακτικές των
εκπαιδευτικών, σε μεγαλύτερα ποσοστά.
Β11. Πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους
αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Β11. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τους τρόπους με
τους οποίους αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ’.
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Σημειώνεται εδώ ότι, με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις παρακάτω ερωτήσεις
επιδιώκεται να δοθεί απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 2 και να επιτευχθεί ο σχετικός
στόχος της έρευνας 2. Ενώ, στη συνέχεια, με την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των
παραπάνω μεταβλητών και με άλλες μεταβλητές της έρευνας, επιδιώκεται να δοθεί
απάντηση και στα ερευνητικά ερωτήματα 12_α και 12_β, έτσι ώστε να επιτευχθούν και οι
σχετικοί στόχοι 14 και 15 της έρευνας: (βλ. Κεφ. 2, Κεφ. 3.).
Πίνακας Β11. Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών ανάλογα με τις πρακτικές
τους όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ
Στους
Β11. Οι εκπαιδευτικοί
αξιοποιούν διδακτικά τις 318
Το Δήλωσαν
Δεν το δήλωσαν
απάντ
ΤΠΕ με τον εξής τρόπο: ησαν
α/α
f

Β11_1

Ως εποπτικό μέσο

Β11_2

Σε μαθησιακές
δραστηριότητες με τη
χρήση εκπαιδευτικού
λογισμικού(π.χ. σε Projects)
Σε εκπαιδευτικά παιχνίδια
Με την αναζήτηση
πληροφοριών(με το
Internet-Παγκόσμιος
Ιστός(www))
Με την επικοινωνία με
άλλα σχολεία(με e-mail)
Με την συνεργασία με
άλλα σχολεία(π.χ. με email, με τηλεδιάσκεψη)
Με την ανάρτησηδημοσίευση εργασιών
στο Διαδίκτυο
Δεν όφειλαν να
απαντήσουν
(Δεν αξιοποιούν τις ΤΠΕ
‘ποτέ’)
Δεν απάντησαν

Β11_3
Β11_4

Β11_5
Β11_6
Β11_7

224 176
(70,4%)
Όφειλα
ν 238

%

Έγκ
υρο
%

f

%

Έγκυρ
ο%

55,3

78,6

48 15,1

21,4

224

131

41,2

58,5

93 29,2

41,5

224
224

156
192

49,1
60,4

69,6
85,7

68 21,4
32 10,1

30,4
14,3

224

53

16,7

23,7

171 53,8

76,3

224

47

14,8

21,0

177 55,7

79,0

224

55

17,3

24,6

169 53,1

75,4

318

80

25,2

25,2

238 74,8

74,8

238

14

4,4

5,9

224 70,4

94,1

Όφειλαν
238

Σύμφωνα με τις απαντήσεις του δείγματος, οι εκπαιδευτικοί διακρίνονται μεταξύ αυτών
που δηλώνουν ότι έχουν αξιοποιήσει διδακτικά τις ΤΠΕ με κάποιο τρόπο(224 στους 318
εκπαιδευτικούς ή 70,4% του δείγματος), σε εκείνους που δεν έχουν αξιοποιήσει
διδακτικά τις ΤΠΕ με κανένα τρόπο(80 στους 318 εκπαιδευτικούς ή 25,2 του δείγματος).
Τέλος, το 4,4% του δείγματος) δεν έδωσαν καμία απάντηση.
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα Β11, οι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών σχολείων της
έρευνας, αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ, σε ένα μεγάλο ποσοστό με τον εξής τρόπο: με
την αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο(60,4%), με τη χρήση των ΤΠΕ ως εποπτικό
μέσο(55,3%), με τη χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών(49,1%) και με την εκπόνηση
μαθησιακών δραστηριοτήτων(ή Projects) όπου γίνεται αξιοποίηση εκπαιδευτικού
λογισμικού(41,2%). Ενώ, οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ, σε ένα
μικρότερο ποσοστό, με τον εξής τρόπο: με τη συνεργασία με άλλα σχολεία μέσω
Διαδικτύου-τηλεδιάσκεψη(14,8%), με την επικοινωνία με άλλα σχολεία μέσω
Διαδικτύου-ηλεκτρονικό ταχυδρομείο(16,7%) και τέλος με την ανάρτηση εργασιών της
τάξης στο Διαδίκτυο(17,3%).
Σε γενικές γραμμές, τα παραπάνω ποσοστά των εκπαιδευτικών του δείγματος που
δηλώνουν ότι αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ με κάποιο τρόπο-στο εργαστήριο του
σχολείου ή σε αίθουσες διδασκαλίας-, κατά τη γνώμη μας, είναι αρκετά ικανοποιητικά
για την επιδιωκόμενη από το Αναλυτικό Πρόγραμμα διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο
Δημοτικό Σχολείο-αλλά ίσως όχι τα βέλτιστα-. Όπου, η ποιότητα της διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ με τους παραπάνω τρόπους, αποτελεί πεδίο περαιτέρω μελέτης της
καθημερινής πρακτικής των εκπαιδευτικών. Όμως, κατά την άποψή μας, η ποιότητα στις
σχετικές πρακτικές των εκπαιδευτικών θα μπορούσε να ενισχυθεί, με επαρκή
επιμόρφωση και συνεχή ενδοσχολική στήριξη αυτών, αλλά και με επαρκή τεχνική
υποστήριξη των σχολείων, όσον αφορά τις Νέες Τεχνολογίες-.
Περαιτέρω δε, σχολιάζοντας τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος σχετικά με
τους συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ, θα λέγαμε
ότι: (i) Το μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγματος(41,2%), που δηλώνουν ότι
εκπονούν μαθησιακές δραστηριότητες-ή Projects- όπου γίνεται αξιοποίηση
εκπαιδευτικού λογισμικού, είναι αρκετά ικανοποιητικό στα πλαίσια και του νέου
Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου-όπου υποστηρίζεται η
χρήση των ΤΠΕ στην εκπόνηση σχεδίων εργασίας(projects) με θέματα από όλα τα
μαθήματα-. Όμως, και το ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγματος(55,3%) που
δηλώνουν ότι αξιοποιούν τις ΤΠΕ απλά ως εποπτικό μέσο κατά τη διδασκαλία τους, είναι
πολύ μεγάλο, πράγμα που, ενδεχομένως, φανερώνει και την ανάγκη επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών, σε συγκεκριμένους τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία όλων
των μαθημάτων τους-με κατάλληλο λογισμικό και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας-.
(ii) Αναφορικά δε με τις υπηρεσίες του Διαδικτύου, παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί,
στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, χρησιμοποιούν στη διδασκαλία μαθημάτων τους την
αναζήτηση πληροφοριών(60,4%), ενώ σε πολύ μικρότερα ποσοστά, εφαρμόζουν τη
συνεργασία με άλλα σχολεία μέσω Διαδικτύου-τηλεδιάσκεψη(14,8%), την επικοινωνία
με άλλα σχολεία μέσω Διαδικτύου-ηλεκτρονικό ταχυδρομείο(16,7%), και την ανάρτηση
εργασιών της τάξης στο Διαδίκτυο(17,3%). Πράγμα που, κατά τη γνώμη μας, θα
μπορούσε να φανερώνει και την ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, σε
συγκεκριμένες υπηρεσίες Διαδικτύου καθώς και σε τρόπους αξιοποίησης των υπηρεσιών
αυτών στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων της τάξης τους.
(iii) Τέλος, ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγματος(49,1%) δηλώνει ότι
αξιοποιεί διδακτικά το λογισμικό ‘εκπαιδευτικά παιχνίδια’. Όπου, κατά τη γνώμη μας, η
αξιοποίηση του λογισμικού αυτού κατά τη διδασκαλία μαθημάτων της τάξης, είναι
αρκετά ευχάριστη στους μαθητές και ταυτόχρονα είναι, κατά περιπτώσεις, αρκετά
χρήσιμη στο δάσκαλο-για εξάσκηση και εμπέδωση θεμάτων δύσκολων στην κατανόηση-,
αρκεί βέβαια να γίνεται με παιδαγωγικό τρόπο. Ως εκ τούτου δε, θεωρούμε ότι, η
περαιτέρω επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στη διδακτική αξιοποίηση του λογισμικού
‘εκπαιδευτικά παιχνίδια’, θα άνοιγε νέους δρόμους σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.
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Β12. Τα εμπόδια-ανασταλτικοί παράγοντες τα οποία αντιμετωπίζουν οι
εκπαιδευτικοί στις πρακτικές τους, όσον αφορά η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Β12. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Τα εμπόδια-ανασταλτικοί παράγοντες που αντιμετωπίζουν
οι εκπαιδευτικοί στις πρακτικές τους, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ’.
Σημειώνεται εδώ ότι, με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις παρακάτω ερωτήσεις,
επιδιώκεται να δοθεί απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 7 και να επιτευχθεί ο σχετικός
στόχος της έρευνας 7.
Πίνακας Β12. Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με τα εμπόδιαανασταλτικούς παράγοντες που αντιμετωπίζουν στις πρακτικές τους, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
Β12. Τα εμπόδια τα οποία Στους
Το Δήλωσαν
Δεν το δήλωσαν
α/α αντιμετωπίζουν οι εκπαι
318
απάντ
f
%
Έγκυρο
f
% Έγκυρο
δευτικοί κατά τη διδακτι
ησαν
%
%
κή αξιοποίηση των ΤΠΕ
222
192 60,4
86,5
30
9,4 13,5
Β12_1 Περιορισμένος διδακτικός
(69,8%)
χρόνος
Όφειλαν
238

Β12_2 Μεγάλος όγκος διδακτέας

150

47,2

67,6

72

22,6

32,4

Β12_3

222
ύλης
Δυσκαμψία Αναλυτικού
222
Προγράμματος
‘Παρεμβάσεις’ διευθυντών
222
ή συμβούλων
‘Παρεμβάσεις’ συναδέλφων
222
εκπαιδευτικών
‘Πίεση’ γονέων-π.χ. για την
222
κάλυψη της ύλης ή για άλλο
λόγοΜαθητές που δεν έχουν
222
εμπειρία ομαδοσυνεργατικών
μεθόδων εργασίας
Ελλιπής ενημέρωση σχετικά
222
με επιμορφωτικά
προγράμματα για την
αξιοποίηση των ΤΠΕ
318
Δεν αξιοποιούν τις ΤΠΕ
Όφειλαν
‘ποτέ’

101

31,8

45,5

121

38,1

54,5

8

2,5

3,6

214

67,3

96,4

11

3,5

5,0

211

66,4

95,0

19

6,0

8,6

203

63,8

91,4

101

31,8

45,5

121

38,1

54,5

127

39,9

57,2

95

29,9

42,8

80

25,2

25,2

238

74,8

74,8

Δεν απάντησαν

16

5,0

6,7

222

69,8

93,3

Β12_4
Β12_5
Β12_6

Β12_7

Β12_8

318
238
Όφειλαν
238

Σύμφωνα με τις απαντήσεις του δείγματος στην ερώτηση Β12 του ερωτηματολογίου
εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικοί διακρίνονται μεταξύ αυτών που δηλώνουν ότι έχουν
αντιμετωπίσει κάποια εμπόδια-ανασταλτικούς παράγοντες στις πρακτικές τους, όσον
αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ(222 στους 318 εκπαιδευτικούς ή 69,8% του
δείγματος) και σε εκείνους που δεν συμπεριλαμβάνουν στις πρακτικές τους τη διδακτική
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αξιοποίηση των ΤΠΕ(80 στους 318 εκπαιδευτικούς ή 25,2 του δείγματος δεν αξιοποιούν
διδακτικά τις ΤΠΕ ‘ποτέ’). Ενώ, το 5,0% του δείγματος δεν έδωσε απάντησε.
Αναλυτικότερα:
(i) Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα Β12, οι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών σχολείων
της έρευνας, αντιμετωπίζουν εμπόδια ή ανασταλτικούς παράγοντες κατά την αξιοποίηση
των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, τα οποία σε ένα μεγάλο ποσοστό αφορούν: τον
περιορισμένο διδακτικό χρόνο(60,4%), το μεγάλο όγκο διδακτέας ύλης(47,2%), την
ελλιπή ενημέρωση σχετικά με επιμορφωτικά προγράμματα για την αξιοποίηση των
ΤΠΕ(39,9%), τη δυσκαμψία του Αναλυτικού Προγράμματος(31,8%) και μαθητές που δεν
έχουν εμπειρία ομαδοσυνεργατικών μεθόδων εργασίας(31,8%).
Όπου, όσον αφορά τα παραπάνω μεγάλα ποσοστά(σχετικά με τον περιορισμένο
διδακτικό χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους οι εκπαιδευτικοί, το μεγάλο όγκο διδακτέας
ύλης μαθημάτων της τάξης, και τη δυσκαμψία του Αναλυτικού Προγράμματος,), θα
λέγαμε-και από την εμπειρία μας ως δασκάλα- ότι σε πολλές των περιπτώσεων,
εκπαιδευτικοί που επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, επιλέγουν να μην την
εφαρμόσουν σε μαθήματα της τάξης τους επειδή νιώθουν να πιέζονται, όσον αφορά την
κάλυψη της ύλης των μαθημάτων στο χρόνο που διατίθεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα
για τη διδασκαλία αυτών. Έτσι, κατά τη γνώμη μας, εάν στο ωρολόγιο πρόγραμμα της
τάξης υπήρχαν ώρες-ενδεχομένως, κάποιες από τις ώρες της ευέλικτης ζώνης- για την
Πληροφορική-υπό την έννοια της διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ και όχι υπό την
έννοια της διδασκαλίας του αντικειμένου της Πληροφορικής-, τότε πιθανόν οι
εκπαιδευτικοί να εφάρμοζαν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε θέματα μαθημάτων
της τάξης τους, κατά τις ώρες αυτές. Αρκεί βέβαια, οι εκπαιδευτικοί να έχουν να έχουν
σχετική ενδοσχολική στήριξη και επιμόρφωση, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ σε μαθήματα της τάξης τους. Όπου, η επιμόρφωση αυτή, κατά τη γνώμη μας, θα
πρέπει να είναι συνεχής και να οργανώνονται από άτομο υπεύθυνο για την Πληροφορική
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση-για παράδειγμα, από Σύμβουλο Πληροφορικής κ.ά.-.
(ii) Επίσης, τα εμπόδια ή ανασταλτικοί παράγοντες που συναντούν οι εκπαιδευτικοί κατά
τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, σε ένα μικρό ποσοστό αφορούν: ‘παρεμβάσεις’
διευθυντών
ή
σχολικών
συμβούλων(2,5%),
‘παρεμβάσεις’
συναδέλφων
εκπαιδευτικών(3,5%) και ‘πίεση’ που ασκούν οι γονείς για κάλυψη της ύλης ή για άλλο
λόγο(6,0%). Όπου, κατά τη γνώμη μας, τα παραπάνω εμπόδια ενδεχομένως να εκλείψουν
με μέτρα όπως: με τον καθορισμό συγκεκριμένων ωρών Πληροφορικής στο εβδομαδιαίο
ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων κάθε τάξης-υπό την έννοια της διδακτικής αξιοποίησης
των ΤΠΕ στη διδασκαλία άλλων θεμάτων-, με τον καθορισμό ατόμων υπεύθυνων για την
Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση-π.χ. Συμβούλων Πληροφορικής- κ.α.
Επιπλέον, κατά τη γνώμη μας, το να ληφθούν μέτρα που θα βοηθήσουν στο να εκλείψουν
εμπόδια όπως όλα τα παραπάνω, ενδεχομένως να συμβάλλει και στην ολοκλήρωση της
ένταξης της Πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο-με τη μορφή της διάχυσης των ΤΠΕ
στη διδασκαλία όλων των άλλων μαθημάτων-, σύμφωνα και με τις προτάσεις του νέου
Αναλυτικού Προγράμματος Πληροφορικής.
(Γ) Περιγραφικά Στατιστικά και Σχόλια για το ερευνητικό ερώτημα 3
Στην παρακάτω υποενότητα C1, παρατίθεται και σχολιάζεται ο πίνακας συχνοτήτων C1.
με σκοπό να δοθεί απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 3, το οποίο αφορά την προσωπική
θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά, γενικά, τη διδασκαλία και να
επιτευχθεί ο σχετικός στόχος της έρευνας 4. (βλ. Κεφ. 2. Και Κεφ. 3.).
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C1. Προσωπική Θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά, γενικά, τη
διδασκαλία και μάθηση
Με την ερώτηση C1(με υποερωτήσεις: C1_1 έως C1_16) του ερωτηματολογίου,
επιδιώξαμε να πάρουμε απαντήσεις από τους εκπαιδευτικούς, σε σχέση με επτά κύριες
κατηγορίες διλλημάτων ή κυρίαρχων εναλλακτικών θεωρήσεων της διδασκαλίας και
μάθησης (βλ παρ.8.4.)-όπου, οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν ανάμεσα σε δύο θέσεις ‘θέση α’,
η οποία συνάδει με το Συμπεριφορισμό και ‘θέση β, η οποία συνάδει με τον
Ανθρωπισμό-Εποικοδομισμό, όσον αφορά, γενικά, τη διδασκαλία. Με την ανάλυση δε
των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις αυτές, αποσκοπούμε στο να
ανιχνευτούν συστατικά των απόψεων των εκπαιδευτικών, όπως: ‘Η προσωπική θεωρία
που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, γενικά, για τη διδασκαλία’, έτσι ώστε να δοθεί
απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 3 και να επιτευχθεί ο σχετικός στόχος της έρευνας 4.
Ενώ στη συνέχεια, με την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών και
με άλλες μεταβλητές της έρευνας, επιδιώκεται να δοθεί απάντηση και στα ερευνητικά
ερωτήματα 10 και 12, έτσι ώστε να επιτευχθεί και ο σχετικός στόχος της έρευνας: 11 και
13 (βλ. Κεφ. 2, Κεφ. 3.). Στον παρακάτω δε πίνακα συχνοτήτων C1. παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα της έρευνας, αναφορικά με την εξαρτημένη μεταβλητή VC1: ‘Η
προσωπική θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά, γενικά, τη διδασκαλία’.
Όπου, η σύνθετη μεταβλητή VC1(η οποία ανιχνεύεται με την ερώτηση C1)
λειτουργικοποιήθηκε96 στη μορφή μιας συνθετικής μεταβλητής που αποτελείται από
δεκαέξι επιμέρους προσδιοριστικές μεταβλητές: VC1_1 έως VC1_16(οι οποίες
ανιχνεύονται αντίστοιχα με τις ερωτήσεις: C1_1 έως C1_16). Σημειώνεται δε εδώ ότι, σε
κάθε μια από τις ερωτήσεις C1_1 έως C1_16, οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν μεταξύ δύο προτάσεων
και η κωδικοποίηση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών γίνεται ως εξής: Πρόταση 1=1,
Πρόταση 2=2. Σημειώνεται επίσης ότι, στον παρακάτω πίνακα και σε καθεμιά από το τις
ερωτήσεις C1_1 έως C1_16 φαίνεται ο μέσος όρος(μ.ό) και η τυπική απόκλιση(τ.ά) των
απαντήσεων των εκπαιδευτικών(όπου, για παράδειγμα: μ.ό.=1,95 σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί
συντάσσονται με την Πρόταση 2).
Πίνακας C1. Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με την προσωπική
θεωρία που ασπάζονται όσον αφορά, γενικά τη διδασκαλία και μάθηση
(όπου, η απάντηση ‘α’ συνάδει με τον Συμπεριφορισμό ενώ η απάντηση ‘β’ συνάδει με τον
Ανθρωπισμό-Εποικοδομισμό στην εκπαίδευση)
Στους
Το Δήλωσαν
Δείκτες
C1. Προσωπική Θεωρία που ασπάζονται 318
Έγκυρ
μ.ο.
τ.α.
%
οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά, γενικά, τη απάντη f
ο
διδασκαλία και μάθηση
σαν
%

284

C1_1
α

β

Η σχολική γνώση είναι ένα δεδομέ
νο σύνολο πληροφοριών που
προέρχονται από την παρατήρηση και
επεξεργασία μιας «αντικειμενικής»
πραγματικότητας.
Η σχολική γνώση είναι κάτι που
προσπαθούμε να συλλάβουμε, με την
άμεση επικοινωνία με μια
πραγματικότητα που είναι διαρκώς
μεταβαλλόμενη.

1,90
28

8,8

9,9

256

80,5

90,1

0,299

Χρησιμοποιείται η εντολή του SPSS Tranform-Compute Variable(άθροισμα 16 επιμέρους μεταβλητών διά
16). Για τον έλεγχο αξιοπιστίας χρησιμοποιείται η εντολή Analyze-Scale-Reliability Analysis, με δείκτη
αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha= 0,878. Η τιμη του δείκτη είναι μεγαλύτερη του 0,8, επομένως η κλίμακα
μέτρησης θεωρείται αξιόπιστη (Μακράκης, 2005: 79-96. Νόβα-Καλτσούνη, 2006:101-145).
96
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284

C1_2
α

β

Σκοπός του Αναλυτικού
Προγράμματος πρέπει να είναι το να
καταστήσει κτήμα των μαθητών την
επιστημονική γνώση.
Σκοπός του Αναλυτικού
Προγράμματος πρέπει να είναι το να
τελειοποιήσει το γνωστικό σύστημα
επεξεργασίας των μαθητών.

β

Κατά τη διδασκαλία, ο
εκπαιδευτικός πρέπει να ακολουθεί
τη μονολογική πληροφόρηση, την
επίδειξη, την επεξήγηση και την
κατευθυνόμενη διερεύνηση.
Κατά τη διδασκαλία, ο
εκπαιδευτικός πρέπει να ασκεί τους
μαθητές σε δεξιότητες συλλογής,
οργάνωσης, επεξεργασίας
δεδομένων και να παρεμβάλλει
συστηματικά ερωτήματα και
δραστηριότητες

β

Η μάθηση επέρχεται καθώς το
άτομο συνθέτει σταδιακά και
αθροιστικά τα επιμέρους τμήματα
ενός όλου
Η μάθηση επέρχεται όταν το
αντικείμενο γίνει αντιληπτό ως
σύνολο και ενταχθεί από το άτομο
στα γνωστικά σχήματα που
διαθέτει

β

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να
προσπαθεί να εξασφαλίσει την
αποφυγή του λάθους(π.χ. με την
επανάληψη).
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να
αποδέχεται το λάθος ως θετικόαξιοποιήσιμο στοιχείο της
μαθησιακής διαδικασίας.

76,4

85,6

11

3,5

3,9

273

85,8

96,1

59

18,6

20,8

225

70,8

79,2

17

5,3

6,0

267

84,0

94,0

284

C1_6
α

243

284

C1_5
α

14,4

284

C1_4
α

12,9

284

C1_3
α

41

Για τη μάθηση, προτείνεται η
χρήση εξωτερικών κινήτρων, όπως
αμοιβές, ποινές και η εφαρμογή
συναγωνιστικών μορφών εργασίας

24

7,5

8,5

1,66

0,352

1.96

0,193

1,79

0,406

1,94

0,238

1,92

0,279
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Για τη μάθηση, προτείνεται η
ενεργοποίηση εσωτερικών
κινήτρων για δράση, γνώση και
επιτυχία-μέσω δραστηριοτήτων
επίλυσης προβληματικών
καταστάσεων-.’

β

Οι διδασκαλίες πρέπει να έχουν τη
μορφή εκγύμνασης και να
βασίζονται στην άσκηση, την
επανάληψη και την καθοδηγούμενη
εφαρμογή.
Οι διδασκαλίες πρέπει να
διασφαλίζουν τη σταδιακή
οικοδόμηση της γνώσης από τους
μαθητές-με τις εμπειρίες που
αποκτούν από την αλληλεπίδραση
με το περιβάλλον-

β

Η διδασκαλία πρέπει να κινείται
στη λογική της «προσφοράς» από
μέρους του εκπαιδευτικού και της
«αφομοίωσης» από πλευράς του
μαθητή.
Η μάθηση πρέπει να θεωρείται ως
διαλεκτική επικοινωνία μεταξύ του
ατόμου και του περιβάλλοντος, η
οποία ενέχει το στοιχείο της
διερεύνησης και επεξεργασίας.

β

Το περιεχόμενο της διδασκαλίας
πρέπει να αναφέρεται σε πράγματα
που θα είναι «αύριο» χρήσιμα στο
μαθητή.
Το περιεχόμενο και οι διαδικασίες
της διδασκαλίας πρέπει να
συσχετίζονται με τις ανάγκες και τα
διαφέροντα του παιδιού.

8,2

9,2

258

81,1

90,8

24

7,5

8,5

260

81,8

91,5

44

13,8

15,5

240

75,5

84,5

284

C1_10
α

26

284

C1_9
α

91,5

284

C1_8
α

81,8

284

C1_7
α

260

Κύριος σκοπός του εκπαιδευτικού
είναι να μυήσει του μαθητές του
στην επιστήμη-δηλαδή, ο
εκπαιδευτικός πρέπει να έχει ως
κριτήριο ρύθμισης της
συμπεριφοράς του το διδακτικό
αντικείμενο-.

9

2,8

3,2

1,91

0,289

1,92

0,279

1,84

0,362

1.97

0,175
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Ο εκπαιδευτικός στοχεύει στην
ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή
-δηλαδή, ο εκπαιδευτικός πρέπει
να έχει ως κριτήριο ρύθμισης της
συμπεριφοράς του τις ανάγκες και
τα βιώματα του παιδιού-.

β

86,5

96,8

284

C1_11
α

275

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να
εφαρμόζει στο σχολικό πλαίσιο
τους νόμους της μάθησης που έχει
επισημάνει η ψυχοπαιδαγωγική
έρευνα, για να επιτύχει τους
διδακτικούς σκοπούς του.
Ο εκπαιδευτικός πρέπει, μέσα από
μια στοχαστικοκριτική ανάλυση
της διδασκαλίας του, να αναζητεί
το πως οι διδακτικές επιλογές τουπ.χ. περιεχομένου, σκοπών, μέσωνεπηρεάζουν τις διαδικασίες
κοινωνικής αναπαραγωγής και
αλλαγής.

50

15,7

17,6

234

73,6

82,4

284

C1_1

1,82

0,382

1,83

0,372

1,89

0,317

1,90

0,294

2
α

β

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να
καθορίζει τα βασικά στοιχεία της
διδασκαλίας-δηλαδή τα στοιχεία:
περιεχόμενο, σκοπό, μέσα,
διαδικασίες, τρόπο οργάνωσης και
παρουσίασης των προϊόντων
επεξεργασίας κ.ά..
Ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με
τους μαθητές του πρέπει να
καθορίζει κάποιους από τους
παράγοντες της διδασκαλίας, έτσι
ώστε η μαθησιακή διαδικασία να
έχει προσωπικό νόημα στη
συνείδηση κάθε μαθητή.

β

Οι κανονισμοί συμπεριφοράς
πρέπει να παρουσιάζονται στους
μαθητές ως δεδομένοι.
Ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές
πρέπει να προβληματίζονται και να
διατυπώνουν τους κανονισμούς
συμπεριφοράς.’

16,5

237

74,5

83,5

32

10,1

11,3

252

79,2

88,7

284

C1_14
α

14,8

284

C1_13
α

47

Πρέπει να υπάρχουν εξωτερικά
μέσα για τη στήριξη των κανόνων
συμπεριφοράς-π.χ. αμοιβές, ποινές-.

27

8,5

9,5
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Πρέπει να ενθαρρύνεται ο
εσωτερικός αυτοέλεγχος των
μαθητών, για τη στήριξη των
κανόνων συμπεριφοράς.

β

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να
οργανώνει την τάξη του σύμφωνα
με το ανταγωνιστικό σύστημα.
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να
οργανώνει την τάξη του σύμφωνα
με το συνεργατικό σύστημα.

β

90,5

7

2,2

2,5

277

87,1

97,5

284

C1_16
α

80,8

284

C1_15
α

257

Η αξιολόγηση της διδασκαλίας
πρέπει να αναζητεί κυρίως ποιες
επιλογές σκοπών, μέσων και
διαδικασιών είναι αποτελεσματικές.
Η αξιολόγηση της διδασκαλίας
πρέπει να αναζητεί κυρίως τις
απώτερες επιπτώσεις που έχουν οι
επιλογές σκοπών, μέσων και διαδικα
σιών στο άτομο και στην κοινωνία.

53

16,7

18,7

231

72,6

81,3

1,98

0,155

1,81

0,390

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος, σχετικά με την προσωπική
τους θεωρία όσον αφορά γενικά, τη διδασκαλία και μάθηση-στην ερώτηση C1. του
ερωτηματολογίου-, οι εκπαιδευτικοί διακρίνονται μεταξύ: (α) αυτών που η προσωπική
τους θεωρία τείνει να συνάδει με Συμπεριφοριστική Θεωρία μάθησης-ή με τη
δασκαλοκεντρική διδασκαλία- και (β) αυτών που η προσωπική τους θεωρία τείνει να
συνάδει με την Εποικοδομιστική Θεωρία μάθησης-ή με τη μαθητοκεντρική διδασκαλία-.
Επιχειρώντας δε μια συνοπτική θεώρηση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις
ερωτήσεις C1_1 έως C1_16, παραθέτουμε τα εξής:
(α) Στις δώδεκα από τις παραπάνω δεκαέξι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου(και
συγκεκριμένα στις ερωτήσεις: C1_1, C1_2, C1_3, C1_5, C1_6, C1_7, C1_8, C1_9,
C1_10, C1_13, C1_14, C1_15), οι εκπαιδευτικοί απαντούν πως συμφωνούν με τη
δεύτερη θέση(‘β’) και μάλιστα με μεγάλη διαφορά, σε ποσοστό δείγματος, σε σχέση με
την πρώτη θέση(‘α’). Πράγμα που, κατά τη γνώμη μας, σημαίνει πως εδώ οι
εκπαιδευτικοί του δείγματος δηλώνουν με σαφήνεια ότι η προσωπική τους θεωρία όσον
αφορά, γενικά, τη διδασκαλία διέπεται, κυρίως, από εποικοδομιστικές θέσεις.
Σημειώνεται δε ότι, με τις παραπάνω ερωτήσεις επιδιώξαμε να ανιχνεύσουμε απαντήσεις
των εκπαιδευτικών, σε διλληματικές παραδοχές ή κυρίαρχες εναλλακτικές θεωρήσεις της
διδασκαλίας και μάθησης που αφορούν τους εξής εκπαιδευτικούς τομείς: (i) ‘Η
επιστημολογία του αναλυτικού προγράμματος’ και συγκεκριμένα το θέμα: ‘Η γνώση ως
δεδομένο ή η γνώση ως ζητούμενο’, (ii) ‘Το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος’
και συγκεκριμένα το θέμα: ‘Η σχολική γνώση ως περιεχόμενο ή η σχολική γνώση ως
εσωτερική διαδικασία (iii) ‘Η διαδικασία της μάθησης’ και συγκεκριμένα το θέμα: ‘Πως
αντιμετωπίζεται το μαθησιακό λάθος’, (iv) ‘Η διαδικασία της μάθησης’ και συγκεκριμένα
το θέμα: ‘Η μάθηση ως αποτέλεσμα εξωτερικής ή εσωτερικής κινητοποίησης’, (v) ‘Η
διαδικασία της μάθησης’ και συγκεκριμένα το θέμα: ‘Η μάθηση ως παθητική
προσαρμογή ή ως διαδικασία αλληλεπίδρασης’, (vi) ‘Η αντίληψη για τη φύση και το
ρόλο του μαθητή’ και συγκεκριμένα το θέμα: ‘Ο μαθητής ως μικρογραφία ενηλίκου ή ως
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διάφορος από τον ενήλικο’, (vi) ‘Ο ρόλος και οι ευθύνες του εκπαιδευτικού’ και
συγκεκριμένα το θέμα: ‘Ο εκπαιδευτικός ως ειδικός επιστήμονας ή ως ψυχοπαιδαγωγός’,
(vii) ‘Η οργάνωση και η άσκηση της εξουσίας’ και συγκεκριμένα το θέμα: ‘Ο
εκπαιδευτικός ή οι μαθητές ελέγχουν τους κανόνες;’, (viii) ‘Η οργάνωση και η άσκηση
της εξουσίας’ και συγκεκριμένα το θέμα: ‘Εξωτερικό ή εσωτερικό σύστημα στήριξης της
συμπεριφοράς;’, (ix) Η οργάνωση και η άσκηση της εξουσίας’ και συγκεκριμένα το θέμα:
‘Ανταγωνιστικό ή συνεργατικό σύστημα;’ Και (x) ‘Η εκπαίδευση ως θεσμός κοινωνικοπολιτιστικής μεταβίβασης ή η εκπαίδευση ως θεσμός κοινωνικού μετασχηματισμού’.
(β) Ενώ, μόνο σε τέσσερις από τις παραπάνω δεκαέξι ερωτήσεις του
ερωτηματολογίου(και συγκεκριμένα στις ερωτήσεις, C1_4, C1_11, C1_12 και C1_16),
παρατηρείται οι εκπαιδευτικοί να επιλέγουν την απάντηση ‘α’ σε μεγαλύτερο ποσοστό
δείγματος, σε σχέση με τις παραπάνω δώδεκα ερωτήσεις. Πράγμα που, κατά τη γνώμη
μας, σημαίνει πως εδώ οι εκπαιδευτικοί κινούνται επιλεκτικά στο χώρο που οριοθετούν
οι δύο πόλοι του διλλήματος Εποικοδομισμός ή Συμπεριφορισμός στην εκπαίδευση,
τείνοντας προς τον Συμπεριφορισμό.
Σημειώνεται δε ότι, με τις παραπάνω ερωτήσεις επιδιώξαμε να ανιχνεύσουμε απαντήσεις
των εκπαιδευτικών, σε διλληματικές παραδοχές ή κυρίαρχες εναλλακτικές θεωρήσεις της
διδασκαλίας και μάθησης που αφορούν τους εξής εκπαιδευτικούς τομείς: (i) ‘Η
διαδικασία της μάθησης’ και συγκεκριμένα το θέμα: ‘Η μάθηση ως αθροιστική σύνθεση
ή ως ολική σύλληψη’ και (ii) Ο ρόλος και οι ευθύνες του εκπαιδευτικού’ και
συγκεκριμένα το θέμα: ‘Ο ψυχοπαιδαγωγός ως τεχνοκράτης ή ως διαλογιζόμενος
επιστήμονας’.
Συμπερασματικά δε, σύμφωνα με τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα, οι εκπαιδευτικοί
του δείγματος φαίνεται να έχουν την άποψη ότι οι εποικοδομιστικές θέσεις είναι αυτές
που τους εκφράζουν περισσότερο, όσον αφορά, γενικά, τη διδασκαλία και μάθηση.
Πράγμα που είναι σε συμφωνία και με τα ερευνητικά μας αποτελέσματα, τα οποία
φανερώνουν πως η προσωπική θεωρία των εκπαιδευτικών, όσον αφορά μια διδασκαλία
όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ τείνει να συνάδει με τον εποικοδομισμό (ερώτηση Β1 του
ερωτηματολογίου). Εδώ βέβαια εγείρεται το ερώτημα, εάν οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν
ότι η προσωπική τους θεωρία διδασκαλίας, συνάδει με τον εποικοδομισμό, εφαρμόζουν τη
θεωρία αυτή και στην καθημερινή πρακτική τους, όσον αφορά τη διδασκαλία, γενικότερα.
Συνοπτικά δε, στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας C1α. Μέσοι όροι, στις ερωτήσεις που λειτουργικοποιούν τη μεταβλητή C1
Δείγμα
Συμπεριφοριστικές Απόψεις = 1
=
Εποικοδομιστικές Απόψεις = 2
Προσωπική Θεωρία (Π.Θ.) των
318
εκπαιδευτικών
μ.ό.
τ.ά.
C1. Π.Θ. που ασπάζονται,
γενικά, για μια διδασκαλία
(με 16 επιμέρους ερωτήσεις)

Ν= 284

1,88
(1,66-1,98)

0,299
(0,155-0,406)
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(Δ) Περιγραφικά Στατιστικά και Σχόλια, για τα ερευνητικά ερωτήματα:4 και 4_α
Στις παρακάτω υποενότητες C2. και C3. παρατίθενται και σχολιάζονται πίνακες
συχνοτήτων, με σκοπό να δοθεί απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα 4 και, 4_α (βλ.
Κεφ. 3.), τα οποία αφορούν την προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί όσον
αφορά, γενικά, τη διδασκαλία.
C2. Η προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά, γενικά, τη
διδασκαλία και μάθηση
Με την ερώτηση C2(με υποερωτήσεις: C2_1 έως και C2_9 του ερωτηματολογίου,
επιδιώξαμε να πάρουμε απαντήσεις από τους εκπαιδευτικούς, σχετικά με τις
οργανωτικές, διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες εκπαιδευτικού και μαθητών,
αναφορικά με πέντε κατηγορίες διλληματικών πρακτικών ή εναλλακτικών διδακτικών
επιλογών (βλ παρ.8.4.1.)-όπου, οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν ανάμεσα σε δύο θέσεις ‘θέση
α’, η οποία συνάδει με το Συμπεριφορισμό και ‘θέση β’, η οποία συνάδει με τον
Ανθρωπισμό-Εποικοδομισμό, όσον αφορά, γενικά, τη διδασκαλία.
Με την ανάλυση δε των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις αυτές,
αποσκοπούμε στο να ανιχνευτούν συστατικά των εκπαιδευτικών πρακτικών, όπως: ‘η
προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά, γενικά τη διδασκαλία’,
έτσι ώστε να δοθεί απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 4, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο
σχετικός στόχος της έρευνας 4. Ενώ, στη συνέχεια, με την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ
των παραπάνω μεταβλητών και με άλλες μεταβλητές της έρευνας, επιδιώκεται να δοθεί
απάντηση και στα ερευνητικά ερωτήματα: 11 και 12, έτσι ώστε να επιτευχθούν και οι
σχετικοί στόχοι της έρευνας: 12 και 13 (βλ. Κεφ. 2, Κεφ. 3.).
Στον παρακάτω δε πίνακα συχνοτήτων C2. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με την εξαρτημένη μεταβλητή ‘Η προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί,
όσον αφορά, γενικά, τη διδασκαλία τους ’. Όπου, η σύνθετη μεταβλητή VC2(η οποία ανιχνεύεται
με την ερώτηση C2) λειτουργικοποιήθηκε97 στη μορφή μιας συνθετικής μεταβλητής που
αποτελείται από εννέα επιμέρους προσδιοριστικές μεταβλητές: VC2_1 έως VC2_9(οι οποίες
ανιχνεύονται αντίστοιχα με τις ερωτήσεις: C2_1 έως C2_9). Σημειώνεται δε εδώ ότι, σε κάθε μια
από τις ερωτήσεις C2_1 έως C2_9, οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν μεταξύ δύο προτάσεων και η
κωδικοποίηση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών γίνεται ως εξής: Πρόταση 1=1, Πρόταση 2=2.
Σημειώνεται επίσης ότι, στον παρακάτω πίνακα, σε καθεμιά από το τις ερωτήσεις Β7_1 έως Β7_16
φαίνεται ο μέσος όρος(μ.ό) και η τυπική απόκλιση(τ.ά) των απαντήσεων των εκπαιδευτικών(όπου,
για παράδειγμα: μ.ό.=1,95 σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί συντάσσονται με την Πρόταση 2).
Πίνακας C2. Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με την προσωπική θεωρία
που υιοθετούν, όσον αφορά, γενικά, τη διδασκαλία τους
(Όπου, η απάντηση ‘α’ συνάδει με τον Συμπεριφορισμό ενώ η απάντηση ‘β’ συνάδει με τον
Ανθρωπισμό-Εποικοδομισμό)
Στους
Το Δήλωσαν
Δείκτες
C2. Προσωπική Θεωρία που
318
υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί γενικά,
f
%
Έγκυ
μ.ό,
τ.ά.
απάντη
κατά τη διδασκαλία τους
ρο %
σαν
288
1,92
0,266
C2_1

α
β

Χρησιμοποιώ κυρίως το μονό
λογο, διηγούμαι παρουσιάζω
Χρησιμοποιώ κυρίως
ερωταποκρίσεις

22

6,9

7,6

266

83,6

92,4

Χρησιμοποιείται η εντολή του SPSS Tranform-Compute Variable(άθροισμα 9 επιμέρους μεταβλητών διά 9). Για τον
έλεγχο αξιοπιστίας χρησιμοποιείται η εντολή Analyze-Scale-Reliability Analysis, με δείκτη αξιοπιστίας Cronbach’s
Alpha= 0,745. Η τιμη του δείκτη θεωρείται επαρκής, αφού είναι μεγαλύτερη του 0,7 και πλησιάζει την τιμή 0,8.
Εεπομένως η κλίμακα μέτρησης θεωρείται αξιόπιστη (Μακράκης, 2005: 79-96. Νόβα-Καλτσούνη, 2006:101-145).
97
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288

C2_2
α
β

Οι ερωτήσεις που κυριαρχούν
είναι ανάκλησης πληροφοριών.
Οι ερωτήσεις είναι στα
πλαίσια φυσικού διαλόγου,
διαλεκτικής διερεύνησης του
θέματος.

β

Οι στόχοι του μαθήματος,
συσχετίζονται με τους
στόχους του Αναλυτικού
Προγράμματος.
Οι στόχοι του μαθήματος
συσχετίζονται με τα ενδιαφέ
ροντα, τις ανάγκες και τα
προβλήματά των μαθητών.

β

Οι διδακτικές φάσεις και
δραστηριότητες
εξελίσσονται σ’ ένα λογικά
οργανωμένο πλαίσιο.
Κατά τη διδασκαλία
λαμβάνονται υπόψη οι
ατομικές διαφορές και
ανάγκες των μαθητών.

β

Γίνονται συστηματικές προ
σπάθειες οργάνωσης των δε
δομένων του μαθήματος-στα
πλαίσια διδακτικής μεθόδου-.
Γίνονται συστηματικές
προσπάθειες ανάλυσης,
ερμηνείας, συμπερασμού,
πρόβλεψης-στα πλαίσια
διδακτικών σεναρίων-.

β

Υπάρχουν ευκαιρίες εφαρμο
γής της νέας γνώσης, όπου
δίνονται οδηγίες και διορθω
τική ανατροφοδότηση.
Υπάρχουν ευκαιρίες
εφαρμογής της νέας γνώσης,
όπου οι μαθητές καθίστανται
υπεύθυνοι για την εργασία
τους.

88,5

96

30,2

33,3

192

60,4

66,7

35

11,0

12,2

253

79,6

87,8

69

21,7

24,0

219

68,9

76,0

114

35,8

39,6

174

54,7

60,4

288

C2_7
α

80,2

288

C2_6
α

255

288

C2_5
α

11,5

288

C2_4
α

10,4

288

C2_3
α

33

Αξιολογείται η σωστή
απάντηση

28

8,8

9,7

1,89

0,319

1,67

0,472

1,88

0,327

1,76

0,428

1,60

0,490

1,90

0,297
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Αξιολογείται ο τρόπος που
επιτυγχάνεται
η
σωστή
απάντηση.

β

Δεν υπάρχει συμμετοχή των
ίδιων των μαθητών στην
αντιμετώπιση των
προβλημάτων πειθαρχίας.
Το σκεπτικό των κανόνων
και μέτρων πειθαρχίας είναι
γνωστό, κατανοητό και
αποδεκτό από τους μαθητές.

β

81,8

90,3

26

8,2

9,0

262

82,4

91,0

288

C2_9
α

260

288

C2_8
α
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Η γενική μαθησιακή
ατμόσφαιρα της τάξης είναι
καταπιεστική.
Η γενική μαθησιακή
ατμόσφαιρα της τάξης είναι
ευχάριστη

20

6,3

6,9

268

84,3

93,1

1,91

0,287

1,93

0,255

Σύμφωνα με τις απαντήσεις του δείγματος, οι εκπαιδευτικοί διακρίνονται μεταξύ: (α)
αυτών που η προσωπική θεωρία που υιοθετούν, γενικά, κατά τη διδασκαλία, τείνει να
συνάδει με Συμπεριφοριστική Θεωρία Μάθησης-ή με τη Δασκαλοκεντρική διδασκαλίακαι (β) εκείνων που η προσωπική θεωρία που υιοθετούν, γενικά, κατά τη διδασκαλία,
τείνει να συνάδει με την Εποικοδομιστική Θεωρία Μάθησης-ή με τα τη Μαθητοκεντρική
διδασκαλία-. Επιχειρώντας δε, μια συνοπτική θεώρηση των απαντήσεων των
εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις C2_1 έως C2_9, παραθέτουμε τα εξής:
(α) Στις έξι από τις εννέα παραπάνω ερωτήσεις(και συγκεκριμένα στις ερωτήσεις: C2_1,
C2_2, C2_4, C2_7, C2_8, C2_9), οι εκπαιδευτικοί του δείγματος της έρευνας απαντούν
πως συμφωνούν με τη δεύτερη θέση (‘β’) και μάλιστα με μεγάλη διαφορά σε ποσοστό
δείγματος σε σχέση με την πρώτη θέση(‘α’). Πράγμα που, κατά τη γνώμη μας, σημαίνει
πως εδώ, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος, δηλώνουν με σαφήνεια ότι οι πρακτικές που
ακολουθούν κατά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, διέπονται, κυρίως, από
εποικοδομιστικές θέσεις.
Σημειώνεται δε ότι, με τις παραπάνω ερωτήσεις επιδιώξαμε να ανιχνεύσουμε απαντήσεις
των εκπαιδευτικών, σε διλληματικές πρακτικές ή εναλλακτικές διδακτικές επιλογές που
αφορούν τους εξής εκπαιδευτικούς τομείς: (i) ‘H Λεκτική επικοινωνία’ και συγκεκριμένα
το θέμα: ‘Μονόλογος ή
Ερωτοαποκρίσεις’, (ii) ‘H Λεκτική επικοινωνία’ και
συγκεκριμένα το θέμα: ‘Τύπος και περιεχόμενο επικοινωνίας’, (iii) ‘Διδακτικές και
μαθησιακές δραστηριότητες’ και συγκεκριμένα το θέμα: ‘Επεξεργασία δεδομένων του
μαθήματος’, καθώς επίσης και το εκπαιδευτικό θέμα: ‘Πρακτικές των δασκάλων, όσον
αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της διαθεματικότητας και της
ευέλικτής ζώνης’, (iv) ‘Διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες’ και συγκεκριμένα το
θέμα: ‘Καθοδηγούμενη ή ακαθοδήγητη εξάσκηση’ και (v) ‘Κοινωνική οργάνωση της
τάξης’ και συγκεκριμένα το θέμα: ‘Έλεγχος και άσκηση εξουσίας’.
(β) Ενώ, μόνο σε τρεις από τις παραπάνω εννέα ερωτήσεις(και συγκεκριμένα στις
ερωτήσεις: C2_3, C2_6, C2_5), παρατηρείται οι εκπαιδευτικοί να επιλέγουν τη θέση ‘α’
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σε μεγαλύτερο ποσοστό δείγματος, σε σχέση με τις παραπάνω έξι ερωτήσεις. Πράγμα
που, κατά τη γνώμη μας, σημαίνει πως εδώ, οι εκπαιδευτικοί κινούνται επιλεκτικά στο
χώρο που οριοθετούν οι δύο πόλοι του διλλήματος Εποικοδομισμός ή Συμπεριφορισμός
στην εκπαίδευση, τείνοντας προς τον Συμπεριφορισμό
Σημειώνεται δε ότι, με τις παραπάνω ερωτήσεις επιδιώξαμε να ανιχνεύσουμε απαντήσεις
των εκπαιδευτικών, σε διλληματικές πρακτικές ή εναλλακτικές διδακτικές επιλογές που
αφορούν τους εξής εκπαιδευτικούς τομείς: (i) ‘Η διαδικασία της μάθησης’ και
συγκεκριμένα το θέμα: ‘Η μάθηση ως αθροιστική σύνθεση ή ως ολική σύλληψη’ και (ii)
Ο ρόλος και οι ευθύνες του εκπαιδευτικού’ και συγκεκριμένα το θέμα: ‘Ο
ψυχοπαιδαγωγός ως τεχνοκράτης ή ως διαλογιζόμενος επιστήμονας’
Συμπερασματικά δε, σύμφωνα με τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα, οι εκπαιδευτικοί
του δείγματος φαίνεται να ακολουθούν πρακτικές όσον αφορά, γενικά, τη διδασκαλία, οι
οποίες συνάδουν με τον εποικοδομισμό. Απαντώντας έτσι θετικά και στο ερώτημα που
προέκυψε κατά την ανάλυση των ερευνητικών μας δεδομένων(ερώτηση C1 του
ερωτηματολογίου), εάν οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι η προσωπική θεωρία που
ασπάζονται, όσον αφορά, γενικά, τη διδασκαλία, συνάδει με τον εποικοδομισμό,
εφαρμόζουν τη θεωρία αυτή και στην καθημερινή διδακτική πρακτική τους. Περαιτέρω
δε, τα παραπάνω αποτελέσματα είναι σε συμφωνία και με τα αποτελέσματα που
φανερώνουν πως η προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά μια
διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ τείνει να συνάδει με τον εποικοδομισμό.
(ερώτηση B7 του ερωτηματολογίου).
Συνοπτικά δε, στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας C2α. Μέσοι όροι, στις ερωτήσεις που λειτουργικοποιούν τη μεταβλητή C2
Δείγμα
Συμπεριφοριστικές Πρακτικές = 1
=
Εποικοδομιστικές Πρακτικές = 2
Προσωπική Θεωρία (Π.Θ.) των
318
εκπαιδευτικών
μ.ό.
τ.ά.
C2. Π.Θ. που υιοθετούν,
γενικά, σε μια διδασκαλία
(με 9 επιμέρους ερωτήσεις)

Ν= 288

1,83
(1,60 – 1,93)

0,349
(0,255 – 0,490)

C3. Κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί αναστοχάζονται-κρίνουν τις πρακτικές διδασκαλίας τους
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων C3. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί αναστοχάζονταικρίνουν τις πρακτικές διδασκαλίας που ακολουθούν;’.
Σημειώνεται δε εδώ, ότι με τις απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις επιδιώκεται να δοθεί
απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 4_α, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο σχετικός στόχος της
έρευνας 5. Ενώ, στη συνέχεια, με την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των παραπάνω
μεταβλητών και με άλλες μεταβλητές της έρευνας, επιδιώκεται να δοθεί απάντηση και
στο ερευνητικό ερώτημα 15, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο σχετικός στόχος της έρευνας 18
(βλ. Κεφ. 2, Κεφ. 3.).
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Πίνακας C3. Κατανομή συχνοτήτων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με το βαθμό στον
οποίο αναστοχάζονται-κρίνουν τις πρακτικές διδασκαλίας που ακολουθούν
C3.
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ Πάρα Πολύ Δείκτες
Σε
318
απά
ντη
σαν
Οι
283
εκπαιδευτικοί
(89%)
αναστοχάζονται
- κρίνουν τις
πρακτικές
διδασκαλίας τους

% Έ f %
γ
κ
υ
ρ
ο
%
1 0,3 0,4 5 1,6

f

Έ f %
γ
κ
υ
ρ
ο
%
1,8 47 14,
8

Έ f % Έ f %
γ
γ
κ
κ
υ
υ
ρ
ρ
ο
ο
%
%
16, 164 51, 58, 66 20,
6
6 0
7

Έ μ.ό τ. ά.
γ
κ
υ
ρ
ο
%
23, 4,02 0,70
3
9

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα C3., αθροιστικά, ένα μικρό ποσοστό(1,9%) των
εκπαιδευτικών του δείγματος, δηλώνουν ότι αναστοχάζονται-κρίνουν τις πρακτικές
διδασκαλίας που υιοθετούν ‘Λίγο’ και ‘Kαθόλου’, ενώ το αθροιστικό ποσοστό(87,1%)
των εκπαιδευτικών του δείγματος που δηλώνουν ότι αναστοχάζονται-κρίνουν τις
πρακτικές διδασκαλίας που υιοθετούν ‘Πάρα πολύ’, ‘Πολύ’ και ‘Μέτρια’ είναι πολύ
μεγαλύτερο. Όπου, κατά τη γνώμη μας, το μεγάλο αυτό αθροιστικό ποσοστό(87,1%) των
εκπαιδευτικών του δείγματος που αναστοχάζονται κρίνουν τις διδακτικές πρακτικές τους,
φανερώνει ενδεχομένως και τη θετική διάθεση ή ετοιμότητα των εκπαιδευτικών για
αλλαγές και εμπλουτισμό της καθημερινής διδακτικής πρακτικής τους με νέα
εκπαιδευτικά δεδομένα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν και τις Νέες Τεχνολογίες.
Ένα ερώτημα δε, που προκύπτει εδώ είναι εάν οι εκπαιδευτικοί που κρίνουν τις
διδακτικές πρακτικές τους κρίνουν παράλληλα και τις θεωρίες μάθησης, των οποίων
απόρροια είναι οι σχετικές πρακτικές που ακολουθούν.
13.3. Πίνακες Συχνοτήτων και Σχόλια για το Ερωτηματολόγιο ΔιευθυντώνΕδώ, η περιγραφή θα διαρθρωθεί σε δύο ενότητες: (1) Δημογραφικά στοιχεία του
δείγματος και (2) Περιγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας. Όπου, στις υποενότητες
Α’1. έως Β’8. των δύο αυτών των ενοτήτων, παρατίθενται οι σχετικοί πίνακες
συχνοτήτων μεταβλητών της έρευνας-μεταβλητών, οι τιμές των οποίων ανιχνεύονται
στις σχετικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου διευθυντών- και σχολιάζονται τα σχετικά
αποτελέσματα της έρευνας.
Παρακάτω δε, στα ‘Περιεχόμενα πινάκων συχνοτήτων, ερωτηματολογίου διευθυντών’,
παρουσιάζονται οι υπερσύνδεσμοι με όλες τις παραπάνω υποενόητες.
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(1) Δημογραφικά στοιχεία του δείγματος
Στις παρακάτω ενότητες Α’1 έως και Α’10, παρατίθενται οι αντίστοιχοι πίνακες
συχνοτήτων μεταβλητών της έρευνας και σχολιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με το ερωτηματολόγιο διευθυντών.
Α’1. Το Φύλο των διευθυντών
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων A’1. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Tο Φύλο των διευθυντών’.
Πίνακας Α’1. Κατανομή συχνοτήτων των διευθυντών, ανάλογα με το φύλο τους
Α’1. To Φύλο των διευθυντών
Συχνότητα
Ποσοστό
f
Άνδρας
Γυναίκα
Γενικό Σύνολο

%
39
20
59

66,1
33,9
100,0

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, ο αριθμός των γυναικών διευθυντών(20
γυναίκες) φαίνεται να είναι περίπου το ήμισυ του αριθμού των ανδρών διευθυντών(39
άνδρες) του δείγματος της έρευνας, πράγμα που θα μπορούσε να μας παραπέμψει και σε
άλλες μελέτες, σχετικές με τη σύγκριση του αριθμού ανδρών και γυναικών διευθυντών
των Δημοτικών Σχολείων της χώρας. Τα στοιχεία δε αυτά, είναι σε αντίθεση με τα
ευρήματα μας, σχετικά με τον αριθμό των ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών των
Δημοτικών Σχολείων της έρευνας, όπου ο αριθμός των γυναικών είναι περίπου 2,5 φορές
μεγαλύτερος σε σχέση με τον αριθμό των ανδρών εκπαιδευτικών του δείγματος της
έρευνας (βλ. παρ. παράγραφος 13.2. υποενότητα Α1: Φύλο των εκπαιδευτικών).
Α’2. Η Ηλικία των διευθυντών
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων A’2. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Η ηλικία των διευθυντών’.
Πίνακας Α’2. Κατανομή συχνοτήτων των διευθυντών, ανάλογα με την ηλικία τους
Α’2. Η Ηλικία των
Δείκτες
Συχνότητα
Ποσοστό
εκπαιδευτικών
f
%
μ.ό.
τ.ά.
20-30
31-40
41-50
51 και άνω
Γενικό Σύνολο

0
0
32
27
59

0,0
0,0
54,2
45,8
100,0

3,46

0,502

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, όλοι οι διευθυντές του
δείγματος της έρευνας έχουν ηλικία από 41 ετών και άνω. Με το ποσοστό των
διευθυντών με ηλικία 41-50 ετών(54,2%) να είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό(45,8%)
των διευθυντών με ηλικία 50 και άνω ετών.
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Α’3. Τα Χρόνια Υπηρεσίας των διευθυντών
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων A’3. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Τα χρόνια υπηρεσίας των διευθυντών’.
Πίνακας Α’3. Κατανομή συχνοτήτων των διευθυντών, ανάλογα με τα χρόνια
υπηρεσίας τους
Α’3. Χρόνια
Συχνότητα
Ποσοστό
Αθροιστικό
Δείκτες
Υπηρεσίας των
f
%
Ποσοστό %
μ.ό.
τ.ά.
εκπαιδευτικών
0-10
1
1,7
1,7
11-20
7
11,9
13,6
3,10
0,662
21-30
36
61,0
74,6
31 και άνω
15
25,4
100,0
Γενικό Σύνολο
59
100,0
Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία των διευθυντών των
Δημοτικών Σχολείων του δείγματος έχουν πάνω από 21 χρόνια υπηρεσίας, με το
αθροιστικό ποσοστό(86,4%) των διευθυντών με χρόνια υπηρεσίας από 21 χρόνια
υπηρεσίας και άνω να είναι πολύ μεγαλύτερο από το αθροιστικό ποσοστό(13,6%) των
διευθυντών με χρόνια υπηρεσίας από 20 χρόνια υπηρεσίας και κάτω.
Α’4. Οι βασικές σπουδές των διευθυντών
Στους παρακάτω πίνακες συχνοτήτων A’4. παρουσιάζονται, τα αποτελέσματα της
έρευνας, αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Οι βασικές σπουδές των διευθυντών’.
Πίνακας Α’4. Κατανομή συχνοτήτων των διευθυντών, ανάλογα με ανάλογα με τις
βασικές σπουδές τους
Α4. Οι βασικές σπουδές των
Συχνότητα Ποσοστό
Δείκτες
διευθυντών
f
%
μ.ό.
τ.ά
Παιδαγωγική Ακαδημία χωρίς
5
8,5
εξομοίωση
Παιδαγωγική Ακαδημία με εξομοίωση
48
81,3
Μερικό Σύνολο
53
89,8
Παιδαγωγική Ακαδημία και Παιδαγωγικό
5
8,5
2,03
0,490
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
1
1,7
Εκπαίδευσης
Μερικό Σύνολο
6
10,2
Σχολή Ειδικότητας
0
0,0
Σύνολο
59
100,0
Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα Α’4, η πλειοψηφία των διευθυντών του
δείγματος(81,3%), έχουν αποφοιτήσει από την Παιδαγωγική Ακαδημία και έχουν
παρακολουθήσει τη διετή εξομοίωση του πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας.
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Α’5. Διδάχθηκαν οι διευθυντές Πληροφορική-ΤΠΕ στις βασικές σπουδές τους;
(βασικές σπουδές: στην Παιδαγωγική Ακαδημία-Εξομοίωση Πτυχίου ή στο Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων A’5. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Διδάχθηκαν οι διευθυντές Πληροφορική-ΤΠΕ στις βασικές
σπουδές τους;’.
Πίνακας Α’5. Κατανομή συχνοτήτων των διευθυντών, ανάλογα με τα θέματα της
Πληροφορικής-ΤΠΕ που διδάχθηκαν κατά τις βασικές σπουδές τους
α/α Α5. Οι διευθυντές
Στους
Το Δήλωσαν
Δεν το δήλωσαν
κατά τις βασικές
59
σπουδές τους
όφειλαν
f
%
Έγκυ
f
%
Έγκυ
διδάχθηκαν τα
να
ρο %
ρο
θέματα
απαντή
%
Πληροφορικής-ΤΠΕ σουν
59
Κανένα θέμα
59,3
59,3
40,7
35
24 40,7
5_1

Πληροφορικής-ΤΠΕ
‘Χρήση των ΤΠΕ’

20

33,9

83,3

4

6,8

16,7

24

9

15,3

37,5

15

25,4

62,5

24

2

3,4

8,3

22

37,3

91,7

24
(40,7%)

5_2

5_3

‘Διδακτική
Αξιοποίηση των
ΤΠΕ’
‘Οι ΤΠΕ στην
υλοποίηση των
Σχεδίων Εργασίας
(Projects)’

Σημειώνεται εδώ ότι, οι 35 στους 59 διευθυντές του δείγματος(ή το 59,3%) που
δηλώνουν ότι δε διδάχθηκαν κανένα θέμα Πληροφορικής-ΤΠΕ κατά τη διάρκεια των
βασικών σπουδών, δεν όφειλαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις Α’5_1 έως Α’5_3 του
ερωτηματολογίου διευθυντών.
Το γεγονός δε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των διευθυντών του δείγματος της
έρευνας(59,3%) δηλώνουν ότι δεν είχαν την ευκαιρία κατά τη διάρκεια των βασικών
σπουδών τους να διδαχθούν Πληροφορική ή χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία, κατά τη γνώμη μας, θα μπορούσε να επηρεάζει τις απόψεις και πρακτικές
των διευθυντών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο.
Ένα ερώτημα λοιπόν που προκύπτει εδώ είναι, εάν οι διευθυντές που υπηρετούν σήμερα
στα Δημοτικά Σχολεία, ενδιαφέρονται και ενεργούν κατάλληλα, όσον αφορά τη σχετική
με τις ΤΠΕ υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου, έτσι ώστε να είναι εφικτή η διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς. Όπου οι ενέργειες τους αυτές, θα
μπορούσε να αφορούν θέματα όπως: το να υπάρχει ανεξάρτητο εργαστήριο υπολογιστών
ή και υπολογιστές σε αίθουσες διδασκαλίας, το να έχει το σχολείο σύνδεση στο
Διαδίκτυο στο εργαστήριο υπολογιστών αλλά και σε αίθουσες διδασκαλίας, το να έχουν
οι εκπαιδευτικοί στη διάθεσή τους κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία
των μαθημάτων της τάξης τους κ.ά.
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Α’6.
Διδάχθηκαν οι διευθυντές Πληροφορική-ΤΠΕ φοιτώντας σε σχολή
διαφορετική της σχολής των βασικών σπουδών τους;
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων A’6. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Διδάχθηκαν οι διευθυντές Πληροφορική-ΤΠΕ φοιτώντας σε
σχολή διαφορετική της σχολής των βασικών σπουδών τους;’.
Πίνακας Α’6. Κατανομή συχνοτήτων των διευθυντών, ανάλογα με το σε ποια σχολή
διαφορετική της σχολής των βασικών σπουδών τους διδάχθηκαν Πληροφορική- ΤΠΕ
Σε 59
α/α Α’6. Οι διευθυντές
Το Δήλωσαν
Δεν το δήλωσαν
όφειλαν
διδάχθηκαν Πληροφορικήνα
ΤΠΕ φοιτώντας σε σχολή
f
% Έγκυ
f
%
Έγκυ
απαντή
διαφορετική της σχολής των
σουν
ρο%
ρο %
βασικών σπουδών τους
Σε καμιά άλλη σχολή
50,8
59
29 49,2 49,2 30 50,8
διαφορετική της σχολής των
βασικών σπουδών τους
22 37,3 73,3
8 13,5
26,7
30
Α’6 Στο Διδασκαλείο
(50,8%)
_1
1
1,7
3,3 29 49,1
96,7
30
Α’6 Σε Μεταπτυχιακό στην
_2 Πληροφορική
0
0
0 30 50,8 100,0
30
Α’6 Σε Διδακτορικό στην
_3 Πληροφορική
2
3,3
6,7 28 47,5
93,3
30
Α’6 Σε Μεταπτυχιακό σε τομέα
διαφορετικό
της
Πληροφορικής
_4
Α’6
_5
Α’6
_6
Α’6
_7

Σε Διδακτορικό σε τομέα
διαφορετικό της Πληροφορικής

30

1

1,7

3,3

29

49,1

96,7

Σε σχολή ΠληροφορικήςΔημόσια ή Ιδιωτική-

30

6

10,1

20

24

40,7

80,0

Σε σχολή διαφορετική της
σχολής Πληροφορικής

30

2

3,3

6,7

28

47,5

93,3

Σημειώνεται εδώ ότι οι 29 στους 59 διευθυντές του δείγματος(ή το 41,2% του δείγματος)
που δηλώνουν ότι δε διδάχθηκαν Πληροφορική-ΤΠΕ σε καμιά άλλη σχολή διαφορετική
της σχολής των βασικών σπουδών τους’, δεν όφειλαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις
Α’6_1 έως Α’6_7 του ερωτηματολογίου διευθυντών.
Σύμφωνα δε με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, σε γενικές γραμμές, οι διευθυντές
που δηλώνουν ότι έχουν διδαχθεί Πληροφορική-ΤΠΕ σε σχολή διαφορετική της σχολής
των βασικών σπουδών τους, αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό(50,8%) του δείγματος.
Πράγμα που, κατά τη γνώμη μας, είναι ενθαρρυντικό-όχι όμως και το βέλτιστο, όσον
αφορά την επιδιωκόμενη και από το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο-, εφόσον ενδέχεται να επηρεάζει θετικά τις
απόψεις και τις πρακτικές των διευθυντών σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Ένα ερώτημα δε που προκύπτει εδώ είναι, εάν οι διευθυντές που έχουν διδαχθεί
Πληροφορική ή χρήση των ΤΠΕ σε σχολή διαφορετική των βασικών σπουδών τους,
επιδιώκουν παράλληλα και τον εξοπλισμό των σχολείων τους σε υποδομή κατάλληλη και
επαρκή για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ-όπως, υποδομή των ΤΠΕ στο σχολικό
εργαστήριο υπολογιστών και σε αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου-.
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Α’7. Η επιμόρφωση των διευθυντών στην Πληροφορική-ΤΠΕ
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων A’7. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Η επιμόρφωση των διευθυντών στην Πληροφορική-ΤΠΕ’.
Πίνακας Α’7. Κατανομή συχνοτήτων των διευθυντών, ανάλογα με την επιμόρφωσή
τους στην Πληροφορική-ΤΠΕ
Σε 59
α/α Α’7.
Το Δήλωσαν
Δεν το δήλωσαν
όφειλ
Η επιμόρφωση των
αν να
διευθυντών στην
f
f
% Έγκυ
% Έγκυ
απαντ
Πληροφορική-ΤΠΕ
ήσουν
ρο%
ρο %
Καμία επιμόρφωση
59
57
Α’7_1 Επιμορφώθηκαν
(96,6%)
‘Μόνοι τους’
57
Α’7_2 Με το σεμινάριο ΄Βασικές
δεξιότητες στις ΤΠΕ’

2
17

3,4
28,8

3,4
29,8

57
40

96,6
67,8

96,6
70,2

43

72,9

75,4

14

23,7

24,6

57

36

61,0

63,2

21

35,6

36,8

57

4

6,8

7,0

53

89,8

93,0

57

1

1,7

1,8

56

94,9

98,2

57

15

25,4

26,3

42

71,2

73,7

57

0

0

0

57

96,6 100,0

(ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Α’ επίπεδο)
Α’7_3 Πιστοποίηση γνώσεων

Πληροφορικής
Α’7_4 Με το σεμινάριο
‘Επιμόρφωση
επιμορφωτών στις ΤΠΕ’
(ΥΠΕΠΘ-Β’ επίπεδο)
Α’7_5 Με το σεμινάριο

΄Επιμόρφωση
επιμορφούμενων στις
ΤΠΕ’(ΥΠΕΠΘ-Β’ επίπεδο)
Α’7_6 Με σεμινάρια στην
Πληροφορική από φορείς
διαφορετικούς του
ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Α’7_7 Με άλλο τρόπο

Σημειώνεται εδώ ότι οι 2 στους 59 διευθυντές του δείγματος(ή το 3,4% ) που δηλώνουν
ότι δεν έχουν επιμορφωθεί με κανένα τρόπο στην Πληροφορική-ΤΠΕ, δεν όφειλαν να
απαντήσουν στις ερωτήσεις Α’7_1 έως Α’7_7 του ερωτηματολογίου διευθυντών.
Σύμφωνα δε με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, σε γενικές γραμμές, οι διευθυντές
που δηλώνουν ότι επιμορφώθηκαν στην Πληροφορική-ΤΠΕ με κάποιο τρόπο, αποτελούν
το μεγαλύτερο ποσοστό(96,6%) του δείγματος. Πράγμα που κατά τη γνώμη μας, είναι
πολύ ενθαρρυντικό-όσον αφορά την επιδιωκόμενη και από το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο-, εφόσον ενδέχεται να
επηρεάζει θετικά τις απόψεις και πρακτικές των διευθυντών σχετικά με τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Ένα ερώτημα δε που προκύπτει εδώ είναι, εάν οι διευθυντές που έχουν επιμορφωθεί στην
Πληροφορική-ΤΠΕ με κάποιο τρόπο, επιδιώκουν παράλληλα και τον εξοπλισμό των
σχολείων τους σε υποδομή κατάλληλη και επαρκή για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
-όπως, υποδομή των ΤΠΕ στο σχολικό εργαστήριο υπολογιστών και σε αίθουσες
διδασκαλίας του σχολείου-.
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Α’8. Θέματα Πληροφορικής-ΤΠΕ στα οποία οι διευθυντές έχουν αποκτήσει γνώσεις
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων A’8. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Θέματα Πληροφορικής-ΤΠΕ στα οποία οι διευθυντές έχουν
αποκτήσει γνώσεις’.
Πίνακας Α’8. Κατανομή συχνοτήτων των διευθυντών, ανάλογα με τα θέματα της
Πληροφορικής-ΤΠΕ στα οποία έχουν αποκτήσει γνώσεις
Στους
α/α Α’8. Τα θέματα της
Το Δήλωσαν
Δεν το δήλωσαν
59
Πληροφορική-ΤΠΕ
στα οποία έχουν αποκτήσει
γνώσεις, οι διευθυντές

όφειλαν
να απα
ντήσουν

Σε κανένα θέμα
Στο «Λογισμικό Γενικής
58
Χρήσης (Ζωγραφική,
(98,3%)
Κειμενογράφος, Λογιστικά
Φύλλα κ.ά)»
Στο «Εκπαιδευτικό
58
Λογισμικό
(από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλους
φορείς)»
Στο «Διαδίκτυο(Internet)
58
-π.χ. Παγκόσμιος
Ιστός(www), Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο(e-mail)-»
Στην «Κατασκευή
58
Ιστοσελίδας»
Στην «Κατασκευή
58
Εκπαιδευτικού Λογισμικού»’
Στη «Συγγραφή διδακτικού
58
υλικού με τη χρήση λογισμι
κού (όπως το HyperStudio)»
Στη «Διδακτική Αξιοποίηση
58
των ΤΠΕ σε διδακτικά
σενάρια με Σχέδια Εργασίας
(Projects)»
Στη «Διδακτική Αξιοποίηση
58
των ΤΠΕκατά την Ευέλικτη
Ζώνη»
58
Σε «άλλο θέμα
59

Α’8_1

Α’8_2

Α’8_3

Α’8_4
Α’8_5
Α’8_6

Α’8_7

Α’8
_8
Α’8
_9

f

%

Έγκυρο

f

%

%

Έγκυρο

1
53

1,7
89,8

1,7
91,4

58
5

98,3
8,5

%
98,3
8,6

37

62,7

63,8

21

35,6

36,2

51

86,4

87,9

7

11,9

12,1

8

13,6

13,8

50

84,7

86,2

3

5,1

5,2

55

93,2

94,8

1

1,7

1,7

57

96,6

98,3

9

15,3

15,5

49

83,1

84,5

14

23,7

24,1

44

74,6

75,9

0

0,0

0,0

58

98,3

100,0

Πληροφορικής-ΤΠΕ»

Σημειώνεται εδώ ότι ο ένας στους 59 διευθυντές του δείγματος(ή το 1,7% ), που δηλώνει
ότι δεν έχει αποκτήσει γνώσεις σε κανένα θέμα Πληροφορικής-ΤΠΕ, δεν όφειλε να
απαντήσει στις ερωτήσεις Α’7_1 έως Α’7_7 του ερωτηματολογίου διευθυντών.
Σύμφωνα δε με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, σε γενικές γραμμές, οι διευθυντές που
δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει γνώσεις σε κάποιο θέμα Πληροφορικής-ΤΠΕ αποτελούν
το μεγαλύτερο ποσοστό(98,3%) του δείγματος. Πράγμα που, κατά τη γνώμη μας, είναι
πολύ ενθαρρυντικό-όσον αφορά, την επιδιωκόμενη και από το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο-, εφόσον ενδέχεται να
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επηρεάζει θετικά τις απόψεις και πρακτικές των διευθυντών σχετικά με τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ. Επίσης, κατά την άποψή μας, το μεγάλο ποσοστό των διευθυντών
που έχουν αποκτήσει γνώσεις σε κάποιο θέμα Πληροφορικής-ΤΠΕ είναι ένα στοιχείο που
θα πρέπει να εκτιμηθεί και να αξιοποιηθεί ανάλογα από υπεύθυνους φορείς της
εκπαίδευσης, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Όπου, ένα ερώτημα που
προκύπτει εδώ είναι, εάν οι διευθυντές που έχουν αποκτήσει γνώσεις σε θέματα
Πληροφορικής-ΤΠΕ, επιδιώκουν παράλληλα και τον εξοπλισμό των σχολείων τους σε
υποδομή κατάλληλη και επαρκή για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ-όπως, σχετική με
τις ΤΠΕ υποδομή στο εργαστήριο υπολογιστών και στις αίθουσες διδασκαλίας του
σχολείου-. Αναλυτικότερα:
- Από τους διευθυντές του δείγματος που δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει γνώσεις σε
θέματα Πληροφορικής-ΤΠΕ, οι περισσότεροι αναφέρουν ότι έχουν αποκτήσει γνώσεις
στο ‘Λογισμικό Γενικής Χρήσης’(89,8% του δείγματος) και στο ‘Διαδίκτυο’(86,4% του
δείγματος) αλλά και στο ‘Εκπαιδευτικό Λογισμικό από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλους
φορείς’(62,7% του δείγματος).
Όπου, τα δύο πρώτα παραπάνω μεγάλα ποσοστά, κατά τη γνώμη μας, ενδέχεται να
συσχετίζονται με το ότι ένας μεγάλος αριθμός διευθυντών(43 διευθυντές στους 59
διευθυντές ή το 72,9% του δείγματος) δηλώνουν πως έχουν επιμορφωθεί στην
Πληροφορική-ΤΠΕ, παρακολουθώντας το σεμινάριο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.: ‘Βασικές
Δεξιότητες στις ΤΠΕ-του οποίου αντικείμενο διδασκαλίας αποτέλεσαν και το ‘Λογισμικό
Γενικής Χρήσης’ και το ‘Διαδίκτυο’-. Ενδέχεται δε ακόμα, να συσχετίζονται με το ότι
ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό διευθυντών(28,8% του δείγματος) δηλώνουν ότι έχουν
επιμορφωθεί μόνοι τους-πιθανώς και στα θέματα αυτά-.
Επίσης, το παραπάνω μεγάλο ποσοστό των διευθυντών που δηλώνουν ότι έχουν
αποκτήσει γνώσεις στο εκπαιδευτικό λογισμικό από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., κατά τη γνώμη μας,
ενδέχεται να συσχετίζεται και με τα εξής: Το εκπαιδευτικό αυτό λογισμικό ήρθε σε ένα
ικανό αριθμό Δημοτικών Σχολείων του Ηρακλείου κατά τις αρχές του σχολικού έτους
2008-2009. Και κατά το Νοέμβριο 2008, πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης ένα
σεμινάριο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σχετικό με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού
αυτού λογισμικού, κυρίως με την υλοποίηση διδακτικών σεναρίων ή σχεδίων
εργασίας(projects). Στο σεμινάριο δε αυτό, συμμετείχαν περίπου σαράντα εκπαιδευτικοί
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ αρκετοί από αυτούς ήταν διευθυντές-οι οποίοι είχαν
ήδη πιστοποιήσει τις γνώσεις τους στην Πληροφορική-.
- Λιγότεροι διευθυντές δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει γνώσεις στη ‘Διδακτική
Αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά την Ευέλικτη Ζώνη’(23,7% του δείγματος) και στη
‘Διδακτική Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια με Σχέδια Εργασίας’(15,3% του
δείγματος). Έχοντας όμως υπόψη ότι, επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε παρόμοια θέματα
δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί σε ευρεία κλίμακα, κατά την άποψή μας, τα παραπάνω
ποσοστά των διευθυντών του δείγματος, είναι αρκετά ενθαρρυντικά στοιχεία για τα
Δημοτικά Σχολεία του Ηρακλείου-τα οποία όμως απέχουν από τα επιθυμητά, κατά τις
επιταγές και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου-.
- Ακόμα λιγότεροι διευθυντές αναφέρουν ότι έχουν αποκτήσει γνώσεις στην ‘Κατασκευή
Ιστοσελίδας’(13,6% του δείγματος) στην ‘Κατασκευή Εκπαιδευτικού Λογισμικού’(5,1%
του δείγματος) και στη ‘Συγγραφή διδακτικού υλικού με τη χρήση λογισμικού, όπως το
HyperStudiο’(1,7% του δείγματος). Πράγμα που, κατά την άποψή μας, θα μπορούσε να
αποδοθεί και στο ότι παρόμοια εξειδικευμένα θέματα των ΤΠΕ, δεν αποτέλεσαν
αντικείμενο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και διευθυντών σε ευρεία κλίμακα, ως
τώρα.
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε ότι, κατά τη γνώμη μας, παρόμοια επιμόρφωση των
διευθυντών, ενδεχομένως θα συνέβαλλε και στην προώθηση της διδακτικής αξιοποίησης
των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο. Εδώ όμως, τίθεται και το ερώτημα, εάν υπάρχει η
θέληση από τη μεριά των ιθυνόντων, αλλά και οι προϋποθέσεις-οικονομικές, κτιριακές,
διδακτικού προσωπικού κ.ά.- για μια επιμόρφωση όλων των διευθυντών σε θέματα
εξειδικευμένα που άπτονται της διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ. Όπου, η ανταπόκριση
των διευθυντών σε μια τέτοια επιμόρφωση θα μπορούσε, κατά την άποψή μας, να είναι
θετική αν λάβουμε υπόψη μας το μεγάλο ποσοστό διευθυντών(75,4% του δείγματος) που
ανταποκρίθηκε θετικά στην αρχική επιμόρφωση που έγινε από το ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ.
Α’9. Έχουν οι διευθυντές Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο σπίτι ή στο γραφείο τους στο
σχολείο;
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων A’9. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Οι διευθυντές έχουν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο σπίτι ή
στο γραφείο τους στο σχολείο’.
Πίνακας Α’9. Κατανομή συχνοτήτων των διευθυντών, ανάλογα με αν έχουν
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο σπίτι ή στο γραφείο τους στο σχολείο
Στους
α/α Α’9. Οι
Ναι
Όχι
διευθυντές
59
Συχνότητα f Ποσοστό % Συχνότητα f Ποσοστό %
έχουν Η/Υ;

Α’9_1 Στο σπίτι
Α’9_2 Στο γραφείο

απάντησαν

59
59

56
59

94,9
100,0

3
0

5,1
0,0

Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα:
- Το μεγαλύτερο ποσοστό των διευθυντών (94,9% του δείγματος), δηλώνουν πως έχουν
ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι τους. Πράγμα, που κατά την άποψή μας, ενδεχομένως
φανερώνει και την επιθυμία των διευθυντών για αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο
διδακτικό τους έργο ή και σε προσωπικό επίπεδο. Περαιτέρω δε, το γεγονός αυτό θα
μπορούσε να αποδοθεί και στο ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των διευθυντών(72,9% του
δείγματος) δηλώνει πως έχει πάρει μέρος στο σεμινάριο του ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ. ‘Βασικές
Δεξιότητες στις ΤΠΕ’ και ‘Πιστοποίηση’, όπου, ακολούθησε και επιδότηση των
εκπαιδευτικών για την αγορά προσωπικού υπολογιστή.
Επίσης, το πολύ μικρό ποσοστό των διευθυντών(5,1% του δείγματος) που δηλώνουν ότι
δεν έχουν υπολογιστή στο σπίτι τους, ενδεχομένως αφορά διευθυντές που δεν έχουν
αποκτήσει γνώσεις σε κανένα θέμα Πληροφορικής-ΤΠΕ(1,7%) ή που δεν έχουν
επιμορφωθεί με κανένα τρόπο στην Πληροφορική-ΤΠΕ(3,4%).
- Όλοι οι διευθυντές(100% του δείγματος), δηλώνουν πως έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή
στο γραφείο τους στο Δημοτικό Σχολείο, πράγμα που ενδεχομένως, θα μπορούσε να
αποδοθεί στο ότι, κατά το σχολικό έτος 2001-2002 το σύνολο σχεδόν των δημόσιων
σχολείων εφοδιάστηκε με εξοπλισμό πληροφορικής (Μιχαηλίδης, 2001). Επίσης, το
γεγονός αυτό, κατά την άποψή μας, ενδεχομένως φανερώνει και την επιθυμία των
διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων για αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο
διοικητικό τους έργο στο σχολείο.
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Α’9.1. Πόσο συχνά χρησιμοποιούν οι διευθυντές τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο
σπίτι ή στο γραφείο τους
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων A’9.1. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
έρευνας, αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Πόσο συχνά οι διευθυντές χρησιμοποιούν
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο σπίτι ή στο γραφείο τους;’
Πίνακας Α’9.1. Κατανομή συχνοτήτων των διευθυντών, ανάλογα με το πόσο συχνά
χρησιμοποιούν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο σπίτι ή στο γραφείο τους

α
/
α

Α’
91
_1

Α9.1.
Πόσο
συχνά
χρησι
μοποι
ούν οι
διευ
θυντές
τις
ΤΠΕ
Στο
σπίτι

Ποτέ
Σες
59
όφει
λαν
Έ
να
f % γκ
απαν
υ
τή
ρ
σουν
ο
%

56 1
(94
,9
%)
Α’ Στο γρα 59 0
91 φείο στο (100
_2 σχολείο %)

Σπάνια

f

Έ
% γκ
υ
ρ
ο
%

Μερικές
φορές

f

Έ
% γκ
υ
ρ
ο
%

Συχνά

f

Έ
% γκ
υ
ρ
ο
%

Πολύ
Συχνά

f

Έ
% γκ
υ
ρ
ο
%

Δείκτες
μ.
ό

τ.
ά.

1,7 1,8

5

8,5 8,9 11 18,6 19,6 15 25,4 26,8 24 40,7 42,9 4,00 1,07
9

0,0 0,0

2

3,4 3,4

3

5,1 5,1 10 16,9 16,9 44 74,6 74,6 4,63 0,74
0

Σημειώνεται εδώ ότι, οι 3 από τους 59 διευθυντές του δείγματος(ή το 5,1% ) που
δηλώνουν ότι δεν έχουν υπολογιστή στο σπίτι τους(ερώτηση Α9 του ερωτηματολογίου
διευθυντών) δεν όφειλαν να απαντήσουν στην ερώτηση Α’91_1 του ερωτηματολογίου.
Λαμβάνοντας δε υπόψη τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, κατά τη γνώμη μας, το
μεγάλο αθροιστικό(Σπάνια, Μερικές Φορές, Συχνά και Πολύ Συχνά) ποσοστό(98,2%)
των διευθυντών του δείγματος που δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν υπολογιστή στο σπίτι
τους, και παρόμοια το ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό(100%) του δείγματος που δηλώνουν
ότι χρησιμοποιούν υπολογιστή στο γραφείο τους στο σχολείο, είναι στοιχεία πολύ
ενθαρρυντικά αναφορικά με την επιδιωκόμενη και από το Αναλυτικό Πρόγραμμα
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο.
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Α’9.2. Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούν οι διευθυντές τις ΤΠΕ στο σπίτι ή στο γραφείο τους
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων A’9.2. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
έρευνας, αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούν οι διευθυντές τον
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο σπίτι ή στο γραφείο τους στο σχολείο’
Πίνακας Α’9.2. Κατανομή συχνοτήτων των διευθυντών, ανάλογα με το σκοπό για
τον οποίο χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο σπίτι ή στο γραφείο τους στο σχολείο
Στο
Ποτέ
Σπάνια Μερικές Συχνά Πολύ Συχνά
Α’92. Για
Δείκτες

α/
α

ποιο σκοπό
χρησιμοποι
ούν οι
διευθυντές
τις ΤΠΕ

Α’9 Για
2_1 προσωπικές
εργασίες
Α’9 Κατά τη
2_2 διδασκαλία
Α’9 Για διοικητι
2_3 κές εργασίες
του σχολείου
Α’9 Για άλλες
2_4 εργασίες του
σχολείου

υς
59
απάν
τησ
αν

Φορές

f

%

f

%.

59

8

13,
6

1

1,7 10 16,9

15 25,4

59

25

4

6,8

7 11,8

18

59

1

42,
4
1,7

2

3,4

2 3,4

59

43

0

0,0

3 5,1

72,
9

f

%

f

%

f

%

25

μ.ό τ. ά.
42,4 3,81 1,371

30,5

5

8,5 2,56 1,500

10

16,9

44

74,6 4,59 0,853

2

3,4

11

18,6 1,95 1,623

Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, το μεγάλο αθροιστικό(‘Σπάνια’,
‘Μερικές Φορές’, ‘Συχνά’ και ‘Πολύ Συχνά’) ποσοστό των διευθυντών του δείγματος
που δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για ‘προσωπικές τους εργασίες’(86,4%),
καθώς και αυτών που δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για ‘διοικητικές εργασίες του
σχολείου’(98,3%) και αυτών που δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ‘στη
διδασκαλία98 τους’(57,6%), κατά τη γνώμη μας, είναι στοιχεία αρκετά ενθαρρυντικά-όχι
όμως τα βέλτιστα- αναφορικά με την επιδιωκόμενη και από το Αναλυτικό Πρόγραμμα
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο.
Αναφορικά δε με τους παραπάνω πίνακες Α’9. Α’9.1. και Α’9.2. ένα ερώτημα που
προκύπτει είναι, εάν οι διευθυντές που έχουν-στο σπίτι ή στο γραφείο τους στο σχολείοκαι χρησιμοποιούν υπολογιστή-για προσωπικές, διδακτικές ή διοικητικές εργασίες-,
μεριμνούν ταυτόχρονα και για την εφαρμογή της διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο
σχολείο τους, εξασφαλίζοντας σε εκπαιδευτικούς και μαθητές τις αναγκαίες
προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό-δηλαδή, ενεργώντας κατάλληλα έτσι ώστε: να υπάρχει
στο σχολείο σύγχρονη σχετική με τις ΤΠΕ υλικοτεχνική υποδομή στο εργαστήριο
υπολογιστών αλλά και σε αίθουσες διδασκαλίας, να υπάρχει στη διάθεση του σχολείου
εκπαιδευτικός υπεύθυνος εργαστηρίου και εκπαιδευτικός υπεύθυνος για την ενδοσχολική
στήριξη εκπαιδευτικών που δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι με τις Νέες Τεχνολογίες, να
υπάρχει τεχνική υποστήριξη όσον αφορά το υλικό και λογισμικό των υπολογιστών κ.ά.)

Σημειώνεται εδώ ότι οι ώρες διδασκαλίας στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου που ανατίθενται στους
διευθυντές είναι πολύ λίγες(έως 8 ώρες την εβδομάδα).
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Α’9.3. Ποιο λογισμικό έχουν χρησιμοποιήσει οι διευθυντές στο σπίτι ή στο σχολείο
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων A’9.3. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
έρευνας, αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Το λογισμικό-Προγράμματα Η/Υ- το οποίο έχουν
χρησιμοποιήσει οι διευθυντές, στο σπίτι ή στο σχολείο’
Πίνακας Α’9.3. Κατανομή συχνοτήτων των διευθυντών, ανάλογα με το λογισμικό το
οποίο έχουν χρησιμοποιήσει στο σπίτι ή στο σχολείο
Το Δήλωσαν Δεν το δήλωσαν
Α’93. Το λογισμικό που έχουν Στους
χρησιμοποιήσει οι διευθυντές 59 απά ΣυχνότΠοσοστό Συχνότ Ποσοστ
ντησαν ητα f
α/α
στο σπίτι ή στο σχολείο
%
ητα f
ό%
Α’93_1 Λογισμικό Γενικής Χρήσης
59
55
93,2
4
6,8
Α’93_2
Α’93_31
Α’93_32
Α’93_33

(Ζωγραφική, Κειμενογράφος,
Λογιστικά Φύλλα κ.ά)
Εκπαιδευτικό Λογισμικό (από το
ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλους φορείς)
Διαδίκτυο(Internet)- Παγκόσμιος
Ιστός(www»)
Διαδίκτυο-Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
(e-mail)
Διαδίκτυο-Τηλεδιάσκεψη

Α’93_34 Διαδίκτυο-Ανάρτηση Εργασιών τάξης
Α’93_4 Κατασκευή Ιστοσελίδας
Α’93_5 Κατασκευή εκπαιδευτικού

59

41

69,5

18

30,5

59

40

67,8

19

32,2

59

34

57,6

25

42,4

59
59
59
59

3
9
5
3

5,1
15,3
8,5
5,1

56
50
54
56

94,9
84,7
91,5
94,9

59

3

5,1

56

94,9

59

0

0,0

59

100,0

Λογισμικού
Α’93_6 Δημιουργία διδακτικού υλικού με τη
χρήση λογισμικού(όπως το
HyperStudio
Α’93_7 Άλλο λογισμικό

Σύμφωνα και με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, το γεγονός ότι όλοι οι διευθυντές
(100% του δείγματος) δηλώνουν ότι έχουν χρησιμοποιήσει κάποιο λογισμικό
υπολογιστών-στο σπίτι ή στο γραφείο τους ή σε διδασκαλία τους στο σχολείο-, είναι
αρκετά ικανοποιητικό, αναφορικά με την επιδιωκόμενη και από το νέο Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών ένταξη των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο.
Ειδικότερα δε, αν θέλαμε να σχολιάσουμε τις δηλώσεις των διευθυντών του δείγματος,
σχετικά με το συγκεκριμένο λογισμικό το οποίο έχουν χρησιμοποιήσει-στο σπίτι, στο
γραφείο ή κατά τη διδασκαλία τους στο σχολείο- , θα λέγαμε ότι:
- Το λογισμικό το οποίο οι διευθυντές σε ένα μεγάλο ποσοστό, δηλώνουν ότι έχουν
χρησιμοποιήσει(όμοια δε, σε μεγάλο ποσοστό δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει γνώσεις σε
αυτό, στην ερώτηση Α’8 του ερωτηματολογίου διευθυντών) είναι: το Λογισμικό Γενικής
Χρήσης(93,2%), το Εκπαιδευτικό Λογισμικό από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλους φορείς(69,5%), το
Διαδίκτυο-Παγκόσμιος Ιστός(67,8%) και το Διαδίκτυο-Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο(57,6%), ενώ
σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό(15,3%), δηλώνουν ότι έχουν χρησιμοποιήσει το
Διαδίκτυο-Ανάρτηση Εργασιών τάξης..

Όπου, η ποιότητα της αξιοποίησης των παραπάνω λογισμικών από τους διευθυντές,
αποτελεί πεδίο περαιτέρω μελέτης της καθημερινής πρακτικής των διευθυντών των
Δημοτικών Σχολείων-και γενικότερα της σχολικής κοινότητας-. Κατά τη γνώμη μας,
όμως, η ποιότητα στις παραπάνω πρακτικές των διευθυντών θα μπορούσε να ενισχυθεί,
με τη συνεχή ενδοσχολική στήριξη και επιμόρφωση των διευθυντών-και γενικότερα της
σχολικής κοινότητας-, σε εξειδικευμένο λογισμικό παρόμοιο με το παραπάνω.
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- Το λογισμικό το οποίο οι διευθυντές, σε ένα μικρό ποσοστό, δηλώνουν ότι έχουν
χρησιμοποιήσει(όμοια δε, σε μικρό ποσοστό δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει γνώσεις σε
αυτό, στην ερώτηση Α’8 του ερωτηματολογίου διευθυντών) είναι: η ‘Κατασκευή
Ιστοσελίδας’(8,5%), η ‘Κατασκευή εκπαιδευτικού Λογισμικού(5,1%) και η ‘Δημιουργία
διδακτικού υλικού με τη χρήση λογισμικού-όπως το HyperStudio-‘(5,1%). Όπου, τα
μικρά ποσοστά στη χρήση των παραπάνω λογισμικών, ενδεχομένως επιβεβαιώνουν την
έλλειψη γνώσεων των διευθυντών σε παρόμοιο λογισμικό(η οποία είχε επισημανθεί και
στην ερώτηση Α’8. του ερωτηματολογίου διευθυντών).
Κατά τη γνώμη μας δε, η συνεχής ενδοσχολική στήριξη και επιμόρφωση των διευθυντών
σε παρόμοιο λογισμικό, θα είχε ως αποτέλεσμα και την ένταξη του λογισμικού αυτού στις
πρακτικές των διευθυντών-και γενικότερα στις πρακτικές της σχολικής κοινότητας, σε
μεγαλύτερα ποσοστά.
Α’10. Τα Δημοτικά Σχολεία στα οποία υπηρετούσαν οι διευθυντές του δείγματος
Τα Δημοτικά Σχολεία στα οποία υπηρετούσαν οι διευθυντές του δείγματος της έρευνας
περιγράφονται στους πίνακες Α10_1, Α10_2 και Α10_3, τους οποίους παραθέσαμε
παραπάνω στην ενότητα ‘Δημογραφικά στοιχεία του δείγματος των εκπαιδευτικών’ (βλ.
παρ. 13.2. υποενότητα Α10.)

(2) Περιγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας
Στις παρακάτω υποενότητες Β’1. έως Β’8., παρατίθενται οι σχετικοί πίνακες συχνοτήτων
των μεταβλητών της έρευνας και σχολιάζονται τα σχετικά ευρήματα της έρευνας, ενώ
απαντώνται και τα σχετικά ερευνητικά ερωτήματα.
(Α’) Περιγραφικά Στατιστικά και Σχόλια, όσον αφορά το ερευνητικό ερώτημα 8.
Στις παρακάτω υποενότητες Β’1 έως Β’6, παρατίθενται και σχολιάζονται πίνακες
συχνοτήτων, με σκοπό να δοθεί απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 8 (βλ. Κεφ. 3.), το
οποίο αφορά, τις δηλώσεις των διευθυντών για τη σχετική με τις ΤΠΕ υλικοτεχνική
υποδομή που υπάρχει στα Δημοτικά Σχολεία-αναφορικά με τα συστατικά αυτής (βλ. παρ.
2.2.)-, έτσι ώστε να επιτευχθεί και ο σχετικός στόχος 8, της έρευνας.
Β’1. Σε ποιους χώρους υπάρχουν Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, στα Δημοτικά Σχολεία
της έρευνας
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Β’1. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Σε ποιους χώρους υπάρχουν Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ,
στα Δημοτικά Σχολεία’ του δείγματος της έρευνας.
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Πίνακας Β’1. Κατανομή συχνοτήτων των διευθυντών, ανάλογα με τις δηλώσεις τους
σχετικά με τους χώρους όπου υπάρχουν υπολογιστές, στα Δημοτικά Σχολεία
α/α
Β’1. Σε ποιους χώρους υπάρχουν
Το Δήλωσαν
Δεν το Δήλωσαν
υπολογιστές, στα Δημοτικά Σχολεία
f
%
f
%
Δεν υπάρχουν υπολογιστές
0
0,0
59
100,0
Β’1_1 Στο εργαστήριο υπολογιστών
52
88,1
7
11,9
Β’1_2 Σε αίθουσες διδασκαλίας
22
37,3
37
62,7
Στο
γραφείο
εκπαιδευτικών
Β’1_3
38
64,4
21
35,6
Στο
γραφείο
διευθυντή
Β’1_4
59 100,0
0
0,0
Β’1_5 Σε άλλες αίθουσες
13
22,0
46
78,0
- Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα Β’1, το 100,0% των διευθυντών του
δείγματος της έρευνας, δηλώνουν ότι στο Δημοτικό Σχολείο όπου υπηρετούν, υπάρχουν
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. Όπου το γεγονός αυτό, θα μπορούσε να αποδοθεί στο ότι
κατά το σχολικό έτος 2001-2002 το σύνολο σχεδόν των δημόσιων σχολείων εφοδιάστηκε
με εξοπλισμό πληροφορικής (Μιχαηλίδης, 2001).
Ένα ερώτημα δε που προκύπτει εδώ είναι, εάν κατά πόσο, η υπάρχουσα στα σχολεία
σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή, χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς κατά τη
διδασκαλία τους Όπου, σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας: Ένα μεγάλο
αθροιστικό(‘Σπάνια’, ‘Μερικές Φορές’, ‘Συχνά’ και ‘Πολύ Συχνά’) ποσοστό των
εκπαιδευτικών(66,4% του δείγματος) δηλώνουν ότι αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ στο
εργαστήριο υπολογιστών και ένα μικρότερο ποσοστό αυτών(38,7% του δείγματος)
δηλώνουν ότι αξιοποιούν τις ΤΠΕ σε αίθουσες διδασκαλίας-ερώτηση Β6. του
ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών-. Επίσης, ένα άλλο ερώτημα είναι, εάν η υποδομή αυτή
θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς ως κατάλληλη και επαρκής, αναφορικά με την
επιδιωκόμενη-και από το Αναλυτικό Πρόγραμμα-, διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Όπου, σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας: το μεγαλύτερο ποσοστό των
εκπαιδευτικών(86,2% του δείγματος) δηλώνουν ότι δεν τους είναι αρκετό το εργαστήριο
υπολογιστών του σχολείου για τη αξιοποίηση των ΤΠΕ και ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό
αυτών(83,3% του δείγματος), δηλώνουν πως επιθυμούν να έχουν Υπολογιστή και
Διαδίκτυο μέσα στην τάξη για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ- ερώτηση Β5 του
ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών-.
Περαιτέρω, όσον αφορά τους χώρους όπου υπάρχουν υπολογιστές στα Δημοτικά Σχολεία
της έρευνας, παρατηρούμε τα εξής:
- Το γεγονός ότι το 37,3% των διευθυντών του δείγματος δηλώνουν ότι υπάρχουν
υπολογιστές σε αίθουσες διδασκαλίας, κατά την άποψη μας, φαίνεται να είναι
ενθαρρυντικό, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Θα πρέπει όμως να
σημειωθεί εδώ-και από την εμπειρία μας ως δασκάλα- ότι, στις περισσότερες των
περιπτώσεων, η προμήθεια ενός ή δύο υπολογιστών για αίθουσες διδασκαλίας σε
ορισμένα Δημοτικά Σχολεία(π.χ. στο 53ο και 54ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου κ,ά.), έχει
γίνει με πρωτοβουλία των ίδιων των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν
τις δυνατότητες κατάλληλου λογισμικού ή του Διαδικτύου στη διδασκαλία μαθημάτων
τους. Ενώ, σε άλλες περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί με δική τους πρωτοβουλία φέρνουν
στην τάξη φορητό υπολογιστή είτε δικό τους(π.χ. στο 1ο και 24ο Δημοτικό Σχολείο
Ηρακλείου κ.ά) είτε φορητό υπολογιστή που έχει προμηθευτεί το σχολείο και είναι στη
διάθεση όλων των εκπαιδευτικών(π.χ. στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βουτών Ηρακλείου, στο
40ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου κ.ά. ).
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Στο σημείο δε αυτό θα πρέπει να πούμε ότι, κατά την άποψή μας, θα ήταν δόκιμο όλοι οι
εκπαιδευτικοί και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου(ή μόνο των δύο τελευταίων τάξεων,
σε ένα αρχικό στάδιο), να εφοδιαστούν με φορητούς υπολογιστές όπου θα βρίσκεται
εγκατεστημένο εκπαιδευτικό λογισμικό, κατάλληλο για τη διδασκαλία όλων των
μαθημάτων τους. Το μέτρο100 δε αυτό, σε συνδυασμό και με άλλα σχετικά μέτρα όπως:
στις αίθουσες διδασκαλίας να υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο, κατάλληλη επιμόρφωση,
συνεχής ενδοσχολική στήριξη και τεχνική υποστήριξη των εκπαιδευτικών του σχολείου,
κατά τη γνώμη μας, θα βοηθούσε κατά πολύ στην ολοκλήρωση της διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο.
- To 64,4% των διευθυντών Δημοτικών Σχολείων του δείγματος δηλώνουν ότι στο
γραφείο των εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων υπάρχουν υπολογιστές, ενώ το
100% αυτών δηλώνουν ότι στο γραφείο των διευθυντών υπάρχουν υπολογιστές. Πράγμα
που, κατά την άποψή μας, είναι αρκετά θετικό αναφορικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ
στο Δημοτικό Σχολείο, εφόσον ενδέχεται να φανερώνει και μια σχετική εξοικείωση
διευθυντών και εκπαιδευτικών με τις Νέες Τεχνολογίες. Ένα ερώτημα όμως που
προκύπτει εδώ, αφορά την ποιότητα της αξιοποίησης των ΤΠΕ από διευθυντές και
εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων-και περαιτέρω, κατά πόσο η συνεχής
ενδοσχολική στήριξη και κατάλληλη επιμόρφωση διευθυντών και εκπαιδευτικών στις
δυνατότητες των ΤΠΕ και στους τρόπους αξιοποίησης αυτών στο Δημοτικό Σχολείο, θα
μπορούσε να βοηθήσει-.
- Το γεγονός ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό(22,0%) των διευθυντών δηλώνει ότι στο
σχολείο τους υπάρχουν υπολογιστές και σε άλλες αίθουσες(όπως, στη Βιβλιοθήκη, στην
αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων, στην Αίθουσα Θεάτρου και στο Τμήμα Ένταξης-ή στο
Τμήμα Ένταξης που βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τη Βιβλιοθήκη ή στο Τμήμα Ένταξης
που βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών-), είναι, κατά τη
γνώμη μας, αρκετά θετικό αναφορικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό
Σχολείο, εφόσον ενδέχεται να φανερώνει και τη θετική διάθεση διευθυντών και
εκπαιδευτικών για αξιοποίηση δυνατοτήτων των ΤΠΕ σε διάφορες δραστηριότητες και
εκδηλώσεις του σχολείου τους-πέρα από τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Σημειώνεται εδώ ότι κατά το σχολικό έτος 2009-2010 και με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ-Δράση ‘Ψηφιακή
Τάξη’ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, 2007-2013), η πολιτεία ξεκίνησε
μια προσπάθεια να εφοδιαστούν όλοι οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου με φορητό Ηλεκτρονικό
Υπολογιστή(Notebook)-με ενσωματωμένο λογισμικό κατάλληλο για ορισμένα μαθήματα της τάξης τους-.
Όπου, οι φορητοί αυτοί υπολογιστές θα χρησιμοποιούνται από καθηγητές και μαθητές, στην αίθουσα του
τμήματος, κατά τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων-συγκεκριμένα δε, το 30% της διδασκαλίας των
Μαθηματικών, Ιστορίας, Γεωγραφίας και Βιολογίας-Φυσικών Επιστημών θα γίνεται με την αξιοποίηση
σχετικού λογισμικού- (ΥΠ.Εθ.Π.Θ., 2009).
100
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Β’2. Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που υπάρχουν στα Δημοτικά Σχολεία
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Β’2. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που υπάρχουν στα
Δημοτικά Σχολεία’.
Πίνακας Β’2. Κατανομή συχνοτήτων των διευθυντών, ανάλογα με τις δηλώσεις τους
σχετικά με τον αριθμό των Η/Υ που υπάρχουν στο Δημοτικό Σχολείο όπου
υπηρετούν
α/α Β’2.
Αριθμός
Η/Υ που
υπάρχουν
στα
Δημοτικά
Σχολεία
Β’2_
Στο
1
εργαστήριο
υπολογιστών
Β’2_ Σε αίθουσες
διδασκαλίας
2.
Β’2_ Στο γραφείο
εκπαιδευτικών
3
Β’2_ Στο γραφείο
διευθυντή
4
Β’2_ Σε άλλες
αίθουσες
5

0 Η/Υ
f

f

6-10 Η/Υ

%

f

%

0,0

3

5,1 42

37 62,7 14 23,7

%

f

Δείκτες

16-20
Η/Υ
f

%

μ.ό τ. ά.

71,2 6

10,1

1

1,7

3,73 1,112

6 10,2 1

1,7 0

0,0

1

1,7

1,58 0,951

21 35,6 36 61,0

0

0,0 2

3,4 0

0,0

0

0,0

1,71 0,645

0

0,0 56 94,9

3

5,1 0

0,0 0

0,0

0

0,0

2,05 0,222

46 78,0 12 20,3

1

1,7 0

0,0 0

0,0

0

0,0

1,24 0,468

11,9 0

f

11-15
Η/Υ
%

7

%

1-2 Η/Υ 3-5 Η/Υ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα Β’2. και αναφορικά με τον αριθμό των υπολογιστών
που υπάρχουν στα Δημοτικά Σχολεία της έρευνας, παρατηρούμε ότι:
- Το μεγαλύτερο ποσοστό(71,2%) των διευθυντών του δείγματος δηλώνουν ότι στο
εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου τους έχουν 6-10 υπολογιστές. Ο αριθμός δε αυτός
των υπολογιστών στα εργαστήρια υπολογιστών των Δημοτικών Σχολείων, κατά τη γνώμη
μας-και από την εμπειρία μας ως δασκάλα-, σε πολλές των περιπτώσεων δεν είναι
αρκετός. Επιπλέον, η μη έγκαιρη, κατά περιπτώσεις, τεχνική υποστήριξη της εύρυθμης
λειτουργίας των υπολογιστών-ή του δικτύου υπολογιστών-, καθιστά ανενεργούς
κάποιους υπολογιστές, δυσχεραίνοντας έτσι ακόμα περισσότερο τη δημιουργία
ολιγομελών ομάδων μαθητών, για μια διδασκαλία στο εργαστήριο υπολογιστών.
- Το 23,7% των διευθυντών του δείγματος, δηλώνουν ότι σε αίθουσες διδασκαλίας του
σχολείου τους υπάρχουν 1-2 υπολογιστές. Κατά τη γνώμη μας-και από την εμπειρία μας
ως δασκάλα-, αυτός ο αριθμός υπολογιστών είναι αρκετός μόνο για την παρουσίαση από
το δάσκαλο ή από μικρή ομάδα μαθητών, θεμάτων σχετικών με τα μαθήματα της τάξης.
Επίσης 1-2 υπολογιστές στην τάξη, ενώ αρκούν για να εργαστεί πάνω σε ένα θέμα ένας
μαθητής ή μια μικρή ομάδα μαθητών-ανεξάρτητα από την υπόλοιπη τάξη-, δεν αρκούν
όμως για να μελετηθεί ένα θέμα, από το δάσκαλο μαζί με όλους τους μαθητές της τάξης.
Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ξανά ότι, για να υιοθετήσουν οι εκπαιδευτικοί στις
καθημερινές πρακτικές τους μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας τους, τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να εφοδιαστούν εκπαιδευτικός και
μαθητές με φορητούς υπολογιστές, με ενσωματωμένο κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό
και με ασύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο.
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Β’3. Το είδος των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που υπάρχουν στα Δημοτικά Σχολεία
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Β’3. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Το είδος των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που υπάρχουν
στα Δημοτικά Σχολεία’.
Πίνακας Β’3. Κατανομή συχνοτήτων των διευθυντών, ανάλογα με τις δηλώσεις τους
σχετικά με το τι είδους υπολογιστές υπάρχουν στα Δημοτικά Σχολεία της έρευνας
Β’3. Τι
είδους Η/Υ
υπάρχουν
στα
Δημοτικά
Σχολεία
α/α

0
Η/Υ

f

%

1-2
Η/Υ

f

3-5
Η/Υ

%

f

%

6-10
Η/Υ

f

Β’3_ Προσωπικοί
Η/Υ (PC’s)
1

0 0,0

2 3,4

3

5,1 27

Β’3_ Υπολογιστές
Macintosh
2

59 100,0

0 0,0

0

0,0

0

Φορητοί
31 52,5
Β’3_
Υπολογιστές
3
(Laptops)

28 47,5 0

0,0

Δίκτυο
Β’3_
υπολογιστών
4

1 1,7

6 10,1

5

%

11-15
Η/Υ

f

%

45,8 18 30,5

16-20
Η/Υ

f

%

Δείκτες

μ.ό

τ. ά.

9 15,3 4,49

0,935

0,0 0 0,0

0

0,0 1,00

0,000

0

0,0 0 0,0

0

0,0 1,47

0,504

8,5 33

55,9 9 15,3

5

8,0, 4,23

0,824

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα Β’3. και αναφορικά με το είδος των υπολογιστών
που υπάρχουν στα Δημοτικά Σχολεία της έρευνας, παρατηρούμε τα εξής:
Το μεγάλο ποσοστό των διευθυντών(47,5% του δείγματος), που δηλώνει ότι στο σχολείο
τους υπάρχουν φορητοί υπολογιστές(πράγμα το οποίο-και από την εμπειρία μας ως
δασκάλα-, οφείλεται, κυρίως, σε πρωτοβουλία των διευθυντών και εκπαιδευτικών των
σχολείων), κατά τη γνώμη μας, ενδέχεται να φανερώνει και την επιθυμία των
εκπαιδευτικών να έχουν διαθέσιμη μέσα στην τάξη τους υποδομή των ΤΠΕ, αντί του να
πρέπει να μεταφερθούν με τους μαθητές της τάξης τους στο εργαστήριο υπολογιστών,
στις συγκεκριμένες μόνο διδακτικές ώρες που αυτό είναι διαθέσιμο.
Όμως, τα παραπάνω ερευνητικά μας δεδομένα δείχνουν ότι απέχουμε, ακόμα, από ένα
επαρκή εξοπλισμό των Δημοτικών Σχολείων με φορητούς υπολογιστές-και ασύρματη
τεχνολογία-, πράγμα που όταν υλοποιηθεί, κατά τη γνώμη μας, θα συμβάλλει κατά πολύ
στην ένταξη των ΤΠΕ στις καθημερινές διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών.
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Β’4. Το Λειτουργικό Σύστημα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που υπάρχουν στα
Δημοτικά Σχολεία
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Β’4. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Το Λειτουργικό Σύστημα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
που υπάρχουν στα Δημοτικά Σχολεία’.
Πίνακας Β’4. Κατανομή συχνοτήτων των διευθυντών, ανάλογα με τις δηλώσεις τους
σχετικά με το Λειτουργικό Σύστημα των υπολογιστών που υπάρχουν στα Δημοτικά
Σχολεία της έρευνας
Β’4. Το Λειτουργικό Σύστημα Στους 59
Το Δήλωσαν
Δεν
των υπολογιστών των
απάντησαν
το Δήλωσαν
α/α
Δημοτικών Σχολείων
f
%
f
%
Β’4_1 Microsoft Windows
59
100,0
0
0,0
59
Λειτουργικό
Σύστημα
των
0
Β’4_2
0
0,0
59
100,0
Όφειλαν 59
Macintosh
59
Β’4_3 Ανοιχτό Λογισμικό Linux
1
1,7
58
98,3
Β’4_4

Λειτουργικό Σύστημα
Δικτύου Υπολογιστών

7

7

11,9

46

78,0

Όφειλαν 53

Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα Β’4, το 100% των διευθυντών του
δείγματος δηλώνουν ότι στους υπολογιστές που υπάρχουν στο σχολείο τους έχει
εγκατασταθεί το Λειτουργικό Σύστημα Windows της Microsoft, ενώ μόνο ένας στους 59
διευθυντές(το 1,7% του δείγματος) δηλώνει ότι στους υπολογιστές του σχολείου του
υπάρχει εγκατεστημένο και το ανοιχτού τύπου λογισμικό Linux. Πράγμα που κατά τη
γνώμη μας, ενδέχεται να οφείλεται στο ότι διευθυντές και εκπαιδευτικοί των Δημοτικών
Σχολείων δεν έχουν επαρκή ενημέρωση, όσον αφορά το ανοιχτό λογισμικό που υπάρχει
διαθέσιμο-δωρεάν- και τις δυνατότητες αξιοποίησης του λογισμικού αυτού.
Αναλυτικότερα και σχετικά με τις εκδόσεις του Λειτουργικού Συστήματος των Windowsόσον αφορά και το σύγχρονο των υπολογιστών του σχολείου-:
- Οι διευθυντές δηλώνουν ότι το Λειτουργικό Σύστημα των υπολογιστών του σχολείου
τους, ανήκει στις παρακάτω εκδόσεις των Microsoft Windows-πράγμα που δηλώνει και το
σύγχρονο των υπολογιστών αυτών-: Στις εκδόσεις: Microsoft Windows 1998(1,7%),
Microsoft Windows 2000(11,9%), Microsoft Windows XP Home-2002(42,4%),
Microsoft Windows XP Professional-2002(5,1%), Microsoft Windows 2003(5,1%),
Microsoft Windows VISTA(1,7%), αλλά και σε δύο διαφορετικές εκδόσεις, όπως:
Microsoft Windows 1998 και Microsoft Windows XP Home-2002(1,7%), Microsoft
Windows 2000 και Microsoft Windows XP Home-2002(1,7%) ή Microsoft Windows XP
Home-2002 και Microsoft Windows VISTA(1,7%).
- Από τους 7 διευθυντές-στους 53 διευθυντές που όφειλαν να απαντήσουν-, οι 3
διευθυντές δηλώνουν ότι το Λειτουργικό Σύστημα του δικτύου υπολογιστών του
σχολείου τους είναι το Microsoft Windows 2000 Professional, ένας διευθυντής δηλώνει
το Microsoft Windows XP Professional και 3 διευθυντές δηλώνουν το Microsoft
Windows 2003 Server.
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Β’5. Το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στους Υπολογιστές των Δημοτικών Σχολείων
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Β’5. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Το Λογισμικό-Προγράμματα Η/Υ- που βρίσκεται
εγκατεστημένο στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές των Δημοτικών Σχολείων’.
Πίνακας Β’5. Κατανομή συχνοτήτων των διευθυντών, ανάλογα με τις δηλώσεις τους
σχετικά με το Λογισμικό που βρίσκεται εγκατεστημένο στους υπολογιστές των
Δημοτικών Σχολείων της έρευνας
Στους
Β’5. Το λογισμικό
Το Δήλωσαν
Δεν το δήλωσαν
που βρίσκεται
59
f
%
Έγκυρο
f
% Έγκυρο
α/α εγκατεστημένο στους απάντη
%
%
υπολογιστές των
σαν
Δημοτικών Σχολείων
Β’5_ Λογισμικό Γενικής
1
Χρήσης (Ζωγραφική,
Κειμενογράφος,
Λογιστικά Φύλλα κ.ά)
Β’5_ Εκπαιδευτικό
2
Λογισμικό(σε CD από
το ΥΠ.Ε.Π.Θ. )
Β’5_ Εκπαιδευτικό
3
Λογισμικό(σε CD/DVD
από άλλους φορείς ή το
Διαδίκτυο)
Β’5_ Εκπαιδευτικά παιχνίδια
4
(σε CD /DVD ή στο
Διαδίκτυο)
Β’5_5 Λογισμικό κατασκευής
Ιστοσελίδας
Β’5_ Λογισμικό κατασκευής
6
εκπαιδευτικού
Λογισμικού
Β’5_ Λογισμικό συγγραφής
7
διδακτικού υλικού
(π.χ. το HyperStudio)
Β’5_ Άλλο λογισμικό
8

58
(98,3%)

58

98,3

100,0

0

0,0

0,0

58
(98,3%)

43

72,9

74,1

15

25,4

25,9

58
(98,3%)

32

54,2

55,2

26

44,1

44,8

58
(98,3%)

36

61,0

62,1

22

37,3

37,9

58
(98,3%)
58
(98,3%)

4

6,8

6,9

54

91,5

93,1

2

3,4

3,4

56

94,9

96,6

58
(98,3%)

4

6,8

6,9

54

91,5

93,1

58

0

0,0

0,0

58

98,3

100,0

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα Β΄5. και αναφορικά με το Λογισμικό το οποίο
βρίσκεται εγκατεστημένο στους υπολογιστές που υπάρχουν στα Δημοτικά Σχολεία της
έρευνας παρατηρούμε τα εξής:
- Το 25,4% των διευθυντών του δείγματος δηλώνουν πως στους υπολογιστές του
σχολείου τους δε βρίσκεται εγκατεστημένο το εκπαιδευτικό λογισμικό(σε CD) που
εστάλη από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. κατά το σχολικό έτος 2008-2009 σε Δημοτικά Σχολεία, τα
οποία διέθεταν εργαστήριο υπολογιστών. Πράγμα, που κατά τη γνώμη μας, ενδέχεται να
σχετίζεται με το ότι, το 11,9% των διευθυντών του δείγματος δηλώνουν πως στο σχολείο
τους δεν υπάρχει εργαστήριο Η/Υ(ερώτηση Β’1 του ερωτηματολογίου διευθυντών).
- Μεγάλα ποσοστά των διευθυντών του δείγματος δηλώνουν ότι στους υπολογιστές του
σχολείου τους βρίσκεται εγκατεστημένο λογισμικό όπως: Λογισμικό Γενικής
Χρήσης(98,3%), Εκπαιδευτικό Λογισμικό από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.(72,9%), Εκπαιδευτικό
Λογισμικό από άλλους φορείς ή το Διαδίκτυο(54,2%) και Εκπαιδευτικά Παιχνίδια σε CD
ή στο Διαδίκτυο(61%). Πράγμα που κατά τη άποψή μας, ενδέχεται να φανερώνει και τη
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σχετική επιμόρφωση-γνώσεις σε παρόμοιο λογισμικό, των διευθυντών και εκπαιδευτικών
των Δημοτικών Σχολείων της έρευνας. [Σημειώνεται δε εδώ ότι η άποψή μας αυτή,
ενισχύεται και από σχετικά ευρήματα της παρούσας έρευνας, τα οποία δείχνουν ότι
μεγάλα ποσοστά των εκπαιδευτικών του δείγματος έχουν γνώσεις σε λογισμικό παρόμοιο
με το παραπάνω, όπως: στο λογισμικό Γενικής Χρήσης(83,0%), στο Εκπαιδευτικό
Λογισμικό από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή από άλλους φορείς(38,1%), και στο Διαδίκτυο(79,2%)
(ερώτηση Α8. του ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών)].
- Τέλος, μικρά ποσοστά των διευθυντών του δείγματος δηλώνουν ότι στους υπολογιστές
του σχολείου τους βρίσκεται εγκατεστημένο λογισμικό περισσότερο εξειδικευμένο(σε
σχέση με το Λογισμικό Γενικής Χρήσης και το Εκπαιδευτικό Λογισμικό) όπως:
Λογισμικό κατασκευής Ιστοσελίδας(6,8%), Λογισμικό κατασκευής Εκπαιδευτικού
Λογισμικού(3,4%) και Λογισμικό συγγραφής διδακτικού υλικού-όπως για παράδειγμα-το
HyperStudio-(6,8%). Πράγμα που κατά την άποψή μας, ενδεχομένως φανερώνει την
έλλειψη επιμόρφωσης-γνώσεων των διευθυντών και εκπαιδευτικών των Δημοτικών
Σχολείων σε παρόμοιο λογισμικό. [Σημειώνεται δε εδώ ότι η άποψή μας αυτή, ενισχύεται
και από σχετικά ευρήματα της παρούσας έρευνας, τα οποία δείχνουν ότι μικρά ποσοστά
των εκπαιδευτικών του δείγματος δηλώνουν ότι έχουν γνώσεις σε λογισμικό παρόμοιο με
το παραπάνω, όπως:
στην Κατασκευή Ιστοσελίδας(12,3%), στην Κατασκευή
Εκπαιδευτικού Λογισμικού(7,2%), και στη Συγγραφή διδακτικού υλικού με τη χρήση
λογισμικού, όπως για παράδειγμα το HyperStudio(5,3%) (ερώτηση Α8. του
ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών)].
Β’6. Η σύνδεση των Δημοτικών Σχολείων της έρευνας με το Διαδίκτυο
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Β’6. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Η σύνδεση των Δημοτικών Σχολείων στο Διαδίκτυο’.
Πίνακας Β’6. Κατανομή συχνοτήτων των διευθυντών, ανάλογα με τις δηλώσεις τους
σχετικά με τη σύνδεση των Δημοτικών Σχολείων της έρευνας στο Διαδίκτυο
Β’6. Χώροι των
Στους
Το Δήλωσαν
Δεν
Δημοτικών Σχολείων,
59
το Δήλωσαν
α/α όπου υπάρχει σύνδεση
απάντη f
% Έγκυρ
f
%
Έγκυ
στο Διαδίκτυο
σαν
ο%
ρο %
58
Δεν υπάρχει σύνδεση στο
0
0,0
0,0
58
98,3 100,0
(98,3%)
Διαδίκτυο
58
49 83,1
84,5
9
15,3
15,5
Β’6_ Στο εργαστήριο Η/Υ
1

(98,3%)

58
Β’6_ Σε αίθουσες διδασκαλίας
(98,3%)
2
58
Β’6_ Στο γραφείο
(98,3%)
εκπαιδευτικών
3
58
Β’6_ Στο γραφείο διευθυντή
(98,3%)
4
58
Β’6_ Σε άλλες αίθουσες του
(98,3%)
σχολείου
5

16

27,1

27,6

42

71,2

72,4

35

59,3

60,3

23

39,0

39,7

58

98,3

100,0

0

0,0

0,0

8

13,6

13,8

50

84,7

86,2

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα Β΄6. και αναφορικά με τη σύνδεση των Δημοτικών
Σχολείων της έρευνας με το Διαδίκτυο, παρατηρούμε τα εξής:
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- Σε γενικές γραμμές, το γεγονός ότι το 100% των διευθυντών του δείγματος δηλώνουν
ότι στο σχολείο τους υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο, είναι πολύ θετικό, αναφορικά με
την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο. Πιο αναλυτικά δε, σχετικά με τους
χώρους των Δημοτικών Σχολείων, όπου υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο:
Μεγάλα ποσοστά των διευθυντών του δείγματος δηλώνουν πως στο σχολείο τους υπάρχει
σύνδεση στο Διαδίκτυο: στο γραφείο Διευθυντή(98,3%), στο γραφείο
εκπαιδευτικών(59,3%), στο εργαστήριο υπολογιστών(83,1%) και σε άλλες
αίθουσες101(13,6%). Πράγμα που κατά τη γνώμη μας, ενδέχεται να φανερώνει και τη
θετική διάθεση των διευθυντών και εκπαιδευτικών, όσον αφορά την αξιοποίηση των
υπηρεσιών του Διαδικτύου στο Δημοτικό Σχολείο. Επιπλέον δε αυτού, κατά την άποψή
μας, ενδέχεται να φανερώνει και την επιμόρφωση-γνώσεις των εκπαιδευτικών, όσον
αφορά τις υπηρεσίες του Διαδικτύου. [Σημειώνεται εδώ ότι η άποψή μας αυτή, ενισχύεται
και από σχετικά ευρήματα της παρούσας έρευνας, τα οποία δείχνουν ότι: ένα μεγάλο
ποσοστό των εκπαιδευτικών (72,9%-του δείγματος) έχουν γνώσεις σε λογισμικό που
αφορά τις υπηρεσίες Διαδικτύου (ερώτηση Α8. του ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών)].
- Το 15,3% των διευθυντών του δείγματος δηλώνει ότι στο εργαστήριο υπολογιστών δεν
υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο, πράγμα που κατά τη γνώμη μας, φανερώνει ότι σε λίγα
Δημοτικά Σχολεία του δείγματος δεν έχει δοθεί έμφαση στη σύνδεση του σχολείου με το
Διαδίκτυο(π.χ. μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου)-ή έχει να κάνει με το γεγονός
ότι το 11,9% των διευθυντών δηλώνουν πως στο σχολείο τους δεν λειτουργούν
υπολογιστές στο εργαστήριο Η/Υ (ερώτηση Β’1 του ερωτηματολογίου διευθυντών)-.
- Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό διευθυντών(27,1% του δείγματος), δηλώνει ότι υπάρχει
σύνδεση στο Διαδίκτυο σε αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου τους-και ένα μεγαλύτερο
ποσοστό διευθυντών(37,3% του δείγματος) δηλώνουν ότι υπάρχουν υπολογιστές σε
αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου τους(ερώτηση Β’1_2 του ερωτηματολογίου
διευθυντών)-. Όσον αφορά δε τα παραπάνω, παραθέτουμε και τα εξής:
Σύμφωνα και με την προφορική μαρτυρία διευθυντών του δείγματος, σε ορισμένα από τα
σχολεία της έρευνας(π.χ. στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βουτών Ηρακλείου, στο 40ο Δημοτικό
Σχολείο Ηρακλείου κ.α.), υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο σε όλες τις αίθουσες
διδασκαλίας, όμως δεν υπάρχουν σταθεροί υπολογιστές μέσα στις αίθουσες αυτές. Στα
σχολεία δε αυτά, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο ή
άλλο λογισμικό, έχουν στη διάθεση τους φορητό υπολογιστή(1-2 Laptops τα οποία
βρίσκονται στο γραφείο διευθυντή), τον οποίο και μεταφέρουν στην τάξη τους κάποιες
διδακτικές ώρες, μετά από συνεννόηση με το διευθυντή του σχολείου. Τα παραπάνω,
κατά τη γνώμη μας, φανερώνουν τη θετική διάθεση των διευθυντών και εκπαιδευτικών
των δημοτικών σχολείων για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, ακόμα και
με μια μέτρια σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή, η οποία φαίνεται να υπάρχει σήμερα στα
Δημοτικά Σχολεία. Περαιτέρω δε, κατά την άποψή μας, μελλοντικός εξοπλισμός των
Δημοτικών Σχολείων σε επαρκές, σύγχρονο και κατάλληλο υλικό και λογισμικό
υπολογιστών-σε συνδυασμό με συνεχή ενδοσχολική στήριξη και επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ-, θα διευκόλυνε κατά πολύ τους
εκπαιδευτικούς, στο να εντάξουν τις Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία τους. με
παιδαγωγικό τρόπο.

101

Σημειώνεται εδώ ότι το 13,8% των διευθυντών του δείγματος που απαντούν ότι υπάρχει σύνδεση στο
Διαδίκτυο σε άλλες αίθουσες του σχολείου τους, έχουν δηλώσει αίθουσες όπως: στη Βιβλιοθήκη, στην
αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων, στην Αίθουσα Θεάτρου, στο Τμήμα Ένταξης-ή στο Τμήμα Ένταξης που
βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τη Βιβλιοθήκη ή στο Τμήμα Ένταξης που βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών-.
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Πίνακας Β’6.1. Κατανομή συχνοτήτων των διευθυντών, ανάλογα με τις δηλώσεις
τους σχετικά με το είδος της σύνδεσης των Δημοτικών Σχολείων στο Διαδίκτυο
Β’6. Το είδος της σύνδεση στο Σε 59
Το Δήλωσαν
Διαδίκτυο, που έχουν τα
απάντη
Δημοτικά Σχολεία
σαν
Συχνότητα
f

Ασύμμετρη Ψηφιακή
58
Συνδρομητική Γραμμή (ADSL) (98,3%)
Μέσω τηλεφώνου(Dial Up)
58

Ποσοστό
%

Έγκυρο
Ποσοστό %

55

93,2

94,8

3

5,1

5,2

Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, το μεγαλύτερο ποσοστό των διευθυντών
(93,2% του δείγματος) δηλώνει ότι το Δημοτικό Σχολείο στο οποίο υπηρετεί έχει
σύνδεση στο Διαδίκτυο, με Ασύμμετρη Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή(ADSL)-και με
φορείς: το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ή τον OΤΕ-Πρόγραμμα Connex-.
(Β’) Περιγραφικά Στατιστικά και Σχόλια για τα ερευνητικά ερωτήματα 9 και 9_α.
Στις παρακάτω υποενότητες Β’7. και Β’8. παρατίθενται και σχολιάζονται πίνακες
συχνοτήτων, με σκοπό να δοθεί απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα 9 και 9_α (βλ.
Κεφ. 3.), τα οποία αφορούν απόψεις των διευθυντών, σε θέματα σχετικά με την
αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο τους.
Β’7. Απόψεις των διευθυντών, σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι ΤΠΕ
αξιοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Β’7. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Απόψεις των διευθυντών, σχετικά με το βαθμό στον οποίο
οι ΤΠΕ αξιοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους’. Σημειώνεται δε εδώ
ότι, με τις απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις επιδιώκεται να δοθεί απάντηση στο
ερευνητικό ερώτημα 9 και να επιτευχθεί ο σχετικός στόχος της έρευνας 9.
Πίνακας Β’7. Κατανομή συχνοτήτων των διευθυντών, ανάλογα με τις απόψεις τους
σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι ΤΠΕ αξιοποιούνται από εκπαιδευτικούς του σχολείου
Β’7.
Απόψεις
διευθυντών
σχετικά με
την
αξιοποίηση
των ΤΠΕ
στο σχολείο
Β’7_1. Στη
διδασκαλία
Β’7_2. Σε
διοικητικές
εργασίες
Β’7_3. Σε
άλλες
εργασίες

Ποτέ
Σε
59
απά
ντη
σαν

f

Έγ
% κυρ f
ο%

Σπάνια

Μερικές
Φορές

Έγ
% κυρ f
ο%

Έγ
% κυρ f
ο%

1 1,7 1,8 5 8,5 8,9 17 28, 30, 26
56
8
4
(94,
9%)
10 16,9 17,5 4 6,8 7,0 8 13, 14, 14
57
6
0
(96,
6%)
28 47,5 49,1 8 13,6 14, 7 11, 12, 8
57
0
9
3
(96,
6%)

Συχνά

Έγκ
% υρο f
%

Πολύ
Συχνά

Δείκτες

Έγκ μ.ό
% υρο
%

τ.
ά.

44, 46,4 7 11,9 12,5 3,59 0,890
0
23, 24,6 21 35,6 36,9 3,56 1,488
7
13, 14,0 6 10,1 10,6 2,23 1,452
5
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα Β΄7. και αναφορικά με τις απόψεις των Διευθυντών
των Δημοτικών Σχολείων της έρευνας, σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί
αξιοποιούν τις ΤΠΕ στο σχολείο τους, παρατηρούμε τα εξής:
• Το γεγονός ότι αθροιστικά(‘Σπάνια’, ‘Μερικές Φορές’, ‘Συχνά’ και ‘Πολύ Συχνά’),
το μεγαλύτερο ποσοστό των διευθυντών του δείγματος 93,2%(ή 55 στους 59 διευθυντές)
δηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου τους αξιοποιούν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία,
κατά τη γνώμη μας, είναι πολύ θετικό αναφορικά με την επιδιωκόμενη και από το
Αναλυτικό Πρόγραμμα διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο. [Τα
αποτελέσματα δε αυτά, είναι σε συμφωνία και με άλλα ευρήματα της έρευνας, τα οποία
δείχνουν ότι αθροιστικά(‘Σπάνια’, ‘Μερικές Φορές’, ‘Συχνά’ και ‘Πολύ Συχνά’), μεγάλο
ποσοστό εκπαιδευτικών αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ στο εργαστήριο
υπολογιστών(62,9% του δείγματος) αλλά και στις αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου
τους (35,5% του δείγματος) -στην ερώτηση Β6. του ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών-]
• Επίσης, το γεγονός ότι αθροιστικά(‘Σπάνια’, ‘Μερικές Φορές’, ‘Συχνά’ και ‘Πολύ
Συχνά’), μεγάλο ποσοστό διευθυντών δηλώνουν ότι οι ΤΠΕ αξιοποιούνται στο σχολείο
τους σε διοικητικές εργασίες(79,7% του δείγματος) και σε άλλες102 εργασίες (49,1% του
δείγματος), κατά τη γνώμη μας, είναι πολύ θετικό αναφορικά με την αξιοποίηση των
ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο. Ένα ερώτημα όμως που προκύπτει εδώ είναι, η ποιότητα
της παραπάνω αξιοποίησης των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο-πράγμα που δύναται να
αποτελέσει και αντικείμενο περαιτέρω μελλοντικής σχετικής έρευνας.
Β’8. Απόψεις των διευθυντών, σχετικά με τα κίνητρά τους για ενέργειες, που
αφορούν περαιτέρω εξοπλισμό του σχολείου τους σε σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή
Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων Β’8. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας,
αναφορικά με τη μεταβλητή ‘Απόψεις των διευθυντών Δημοτικών Σχολείων, σχετικά με
τα κίνητρά τους για ενέργειες, που αφορούν περαιτέρω εξοπλισμό του σχολείου τους σε
σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή’
Σημειώνεται εδώ, ότι με τις απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις επιδιώκεται να δοθεί
απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα 9_α και να επιτευχθεί ο σχετικός στόχος της έρευνας
10.

Άλλες εργασίες όπως: η προετοιμασία των εργασιών της τάξης, η δανειστική βιβλιοθήκη της τάξης ή
του σχολείου, οι σχολικές εορταστικές εκδηλώσεις κ.ά.
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Πίνακας Β’8. Κατανομή συχνοτήτων των διευθυντών, ανάλογα με τις απόψεις τους
σχετικά με τα κίνητρα τους για ενέργειες που αφορούν, περαιτέρω εξοπλισμό του
σχολείου τους σε σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή
Β’7.
Απόψεις
διευθυντ
ών για τα
κίνητρά
τους, για
εξοπλισμό
του
σχολείου
στις ΤΠΕ
Β’8_1.
Το νέο
Δ.Ε.Π.Π.Σ.
και Α.Π.Σ.
Β’8_2.
Ενέργειες
Σχολικών
Συμβούλων
Β’8_3.
Ενέργειες
συναδέλφων
διευθυντών
Β’8_4.
Πρακτικές
εκπαιδευτι
κών του
σχολείου
Β’8_5.
Άλλο

Καθόλου
Σε
Έγ
59
f
%
κυ
απά
ρο
ντη
%
σαν

Λίγο
f

Έγ
% κυ
ρο%

Μέτρια
f

%

Έ
γ
Κ
υ
ρ
ο
%

Πολύ
f

%

Πάρα Πολύ Δείκτες
Έγ
κυ
ρο
%

f

Έγ μ.ό τ. ά.
% κυ
ρο
%

57
11 18, 19, 2 3,4 3,5 14 23, 24, 18 30, 31, 12 20, 21, 3,32 1,37
8
(96,
6
3
7
5
5
6
3 1
6%)
57
13 22, 22, 10 17, 17, 15 25, 26, 13 22, 22,
(96,
0
8
0 6
4
3
0
8
6%)

6 10, 10, 2,81 1,31
5
2 5

57
19 32, 33, 8 13, 14, 12 20, 21, 14 23, 24,
(96,
2
3
6 0
3
1
7
6
6%)

4 6,8 7,0 2,58 1,36
2

57
8 13, 14, 5 8,5 8,8 12 20, 21, 21 35, 36, 11 18, 19, 3,39 1,29
2
(96,
6
0
3
1
6
8
6 3
6%)

57(9 55 93, 96, 0 0,0 0,0
6,
2
5
6%)

0 0,0 0,0

0 0,0 0,0

2 3,4 3,5 1,96 0,18
6

Το γεγονός ότι αθροιστικά(‘Λίγο’, ‘Μέτρια’, ‘Πολύ’, ‘Πάρα Πολύ’), μεγάλο ποσοστό
διευθυντών του δείγματος δηλώνουν ότι ‘οι ενέργειες συναδέλφων διευθυντών’(64,4%)
και ‘οι πρακτικές των εκπαιδευτικών του σχολείου τους’(83%), αποτελούν γι’ αυτούς
κίνητρο για περαιτέρω εξοπλισμό του σχολείου σε σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή, κατά τη
γνώμη μας, φανερώνει και τη θετική διάθεση διευθυντών και εκπαιδευτικών για τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο.
Επίσης, το γεγονός ότι αθροιστικά(‘Λίγο’, ‘Μέτρια’, ‘Πολύ’, ‘Πάρα Πολύ’), μεγάλο
ποσοστό(74,6%) διευθυντών του δείγματος δηλώνουν ότι ‘οι ενέργειες των Σχολικών
Συμβούλων’, αποτελούν γι’ αυτούς κίνητρο για περαιτέρω εξοπλισμό του σχολείου σε
σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή, κατά τη γνώμη μας, θα μπορούσε να φανερώνει και την
αναγκαιότητα ύπαρξης Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής και στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση(όπου ως σήμερα, Σύμβουλοι Πληροφορικής υπάρχουν μόνο στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση).
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Κεφάλαιο 14. Επαγωγικά Στατιστικά
14.1. Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την
επαγωγική στατιστική ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί και οι
διευθυντές Δημοτικών Σχολείων του δείγματος της έρευνας, στις ερωτήσεις των δύο
σχετικών ερωτηματολογίων της έρευνας.
Αναλυτικότερα, στο κεφάλαιο αυτό πρόκειται να διερευνηθεί η συνάφεια ή οι στατιστικά
σημαντικές σχέσεις μεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών της έρευναςόπου, θα διερευνηθούν, κυρίως, οι σχέσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την
ερευνήτρια-. Για τον έλεγχο δε των υποθέσεων και τη διερεύνηση συνάφειας μεταξύ των
μεταβλητών της έρευνας, εφαρμόζεται κατάλληλο στατιστικό κριτήριο, η επιλογή του
οποίου ακολουθεί τα παρακάτω:
(i) Εάν εξετάζεται η συνάφεια μεταξύ δυο μεταβλητών που είναι και οι δυο κατηγορικές
με δυο κατηγορίες, κατάλληλο κριτήριο είναι το Chi Square103 x2(SPSS-AnalyzeDescriptive Statistics-Crosstabs-Statistics-Chi Square). Όπου, εάν δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις104 εφαρμογής του κριτηρίου αυτού, τότε μπορεί να αξιοποιηθεί το μη
παραμετρικό κριτήριο Fisher’s Exact Test(SPSS-Analyze-Descriptive StatisticsCrosstabs-Statistics-Chi Square-Fisher’s Exact Test) (Μακράκης, 2005:137-147. ΝόβαΚαλτσούνη, 2006: 146-153.Ανδρεαδάκης[2], 2008). Εδώ όμως θα πρέπει να επισημανθεί
ότι, η απόρριψη μιας μηδενικής υπόθεσης με το x2 δε σημαίνει μέτρηση του μεγέθους ή
της δύναμης της συνάφειας, αλλά απλά δείχνει την ύπαρξη κάποιας στατιστικής
συνάφειας (Μακράκης, 2005:137-147).
(ii) Εάν εξετάζεται η συνάφεια μεταξύ δυο μεταβλητών που η μια είναι κατηγορική με
δυο μόνο κατηγορίες και η άλλη είναι κατηγορική με περισσότερες από δυο κατηγορίες,
κατάλληλο κριτήριο είναι το x2. Όπου, εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής
του κριτηρίου αυτού, τότε μπορεί να γίνουν ανακωδικοποιήσεις(SPSS-Transform into
different variables) στη μεταβλητή που έχει περισσότερες από δυο κατηγορίες.
(iii) Εάν εξετάζεται η συνάφεια μεταξύ δυο μεταβλητών που η μια είναι κατηγορική με
δυο κατηγορίες και η άλλη είναι ποιοτική σε διαβαθμιστική κλίμακα με μονό αριθμό
κατηγοριών, κατάλληλο κριτήριο είναι το Independent Samples Τ test107 ή το Paired
samples T test(SPSS-Analyze-Compare Means-Independent Samples t-test ή Paired
samples T test). Όπου, εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής108 του κριτηρίου
103

Ο x2 έλεγχος ανεξαρτησίας είναι ένα στατιστικό κριτήριο με το οποίο εξετάζουμε αν οι
παρατηρούμενες(observed) συχνότητες σε κάθε κατηγορία είναι σημαντικά διαφορετικές από αυτές που θα
αναμέναμε(expected) στην περίπτωση που η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) ήταν αληθής-ή με
άλλα λόγια είναι αυτές που θα αναμέναμε αν οι ομάδες ήταν ίσες- (Μακράκης, 2005:137-147. ΝόβαΚαλτσούνη, 2006: 148).
104
Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του κριτηρίου x2 είναι: (α) οι αναμενόμενες συχνότητες σε όλα τα φατνία
πρέπει να είναι μεγαλύτερες ή ίσες της μονάδος και (β) οι αναμενόμενες συχνότητες μικρότερες του 5 δεν
πρέπει να υπερβαίνουν το 20-25% του συνολικού αριθμού των φατνίων (Μακράκης, 2005: 141. ΝόβαΚαλτσούνη, 2006: 152. Ανδρεαδάκης[2], 2008).
107
Στο παραμετρικό κριτήριο T test, εξετάζεται ενδεχόμενη στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους
όρους των δύο ομάδων της ανεξάρτητης μεταβλητής, από την επιρροή της εξαρτημένης μεταβλητής
(Μακράκης, 2005:103).
108
Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου Τ Test είναι: (1) Οι δύο ομάδες να
προέρχονται από πληθυσμούς με κανονικές κατανομές, πράγμα που ελέγχεται με τις εξής εντολές του
SPSS: (α) SPSS-Analyze-Descriptive Statistics-Explore-Plots-Normality plots with tests-Test of NormalityKolmogorov Smirnov ή Shapiro Wilk(όταν η ομάδα έχει λιγότερα από 50 άτομα), όπου πρέπει το p>0,05 και
(b) SPSS-Analyze-Non Parametric Tests- 1 Sample K S-Normal, όπου πρέπει το p>0,05 και (2) Επίσης, η
κλίμακα μέτρησης της εξαρτημένης μεταβλητής θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ίσων διαστημάτων-και όχι
ονομαστική ή τακτική- (Νόβα-Καλτσούνη,2006:162,217).
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αυτού, τότε μπορεί να αξιοποιηθεί το μη παραμετρικό κριτήριο Mann-Whitney Test
U(SPSS-Analyze-Non Parametric Tests-2 Independent Samples-Mann Whitney U)
(Ανδρεαδάκης[2], 2008, Νόβα-Καλτσούνη, 2006: 162-222, Μακράκης, 2005:103-112).
(iv) Εάν εξετάζεται η συνάφεια μεταξύ δυο μεταβλητών, που η μια είναι κατηγορική με
περισσότερες από δυο κατηγορίες και η άλλη είναι ποιοτική σε διαβαθμιστική κλίμακα με
μονό αριθμό κατηγοριών, κατάλληλο κριτήριο είναι το One Way Anova110(SPSSAnalyze-Compare Means-One-way ANOVA). Όπου, εάν δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις111 εφαρμογής του κριτηρίου αυτού, τότε μπορεί να αξιοποιηθεί το
αντίστοιχο μη παραμετρικό κριτήριο Kruskal-Wallis H(SPSS-Analyze-Non Parametric
Tests-K Independent Samples-Kruskal-Wallis H). Σημειώνεται εδώ ότι, εφόσον από τον
έλεγχο με το στατιστικό κριτήριο Kruskal Wallis H-ή από τον έλεγχο της ανάλυσης
διασποράς με ένα παράγοντα και με τέσσερις ομάδες-, διαπιστώνεται στατιστικά
σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων, τότε ελέγχονται περαιτέρω: (α) Οι Μέσοι
Κατάταξης113 και (β) Οι διαφορές των μέσων όρων των ομάδων, με τον έλεγχο
πολλαπλών συγκρίσεων(SPSS-Analyze-Compare Means-One Way Anova-Posthoc).
Γίνονται, δηλαδή, οι συγκρίσεις όλων των ζευγών των μέσων όρων για να διαπιστωθεί σε
ποια ζεύγη των μέσων όρων ανιχνεύονται στατιστικά σημαντικές διαφορές-ή για να
βρεθούν τα ζεύγη στα οποία πιστώνεται η διαφορά που εντοπίζεται στο σύνολο-.
(v) Εάν εξετάζεται η συνάφεια μεταξύ δυο μεταβλητών που και οι δύο είναι ποιοτικές σε
διαβαθμιστική κλίμακα με μονό αριθμό κατηγοριών, κατάλληλο κριτήριο για τη
διερεύνηση της συνάφειας ή σχέσης114 αυτών των μεταβλητών είναι ο απλός συντελεστής
συσχέτισης Pearson’s r(SPSS-Analyze-Correlate-Bivariate-Pearson). Όπου, εάν δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις115 εφαρμογής του εν λόγω κριτηρίου, τότε μπορεί να
Στο παραμετρικό κριτήριο One Way Anova, εξετάζεται ενδεχόμενη στατιστικά σημαντική διαφορά
στους μέσους όρους των ομάδων της ανεξάρτητης μεταβλητής, από την επιρροή της εξαρτημένης
μεταβλητής.
111
Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου One Way Anova είναι: (1) Οι δύο ομάδες να
προέρχονται από πληθυσμούς με κανονικές κατανομές, πράγμα που ελέγχεται με τις εξής εντολές του
SPSS: (α) SPSS-Analyze-Descriptive Statistics-Explore-Plots-Normality plots with tests-Test of NormalityKolmogorov Smirnov ή Shapiro Wilk(όταν η ομάδα έχει λιγότερα από 50 άτομα), όπου πρέπει το p>0,05 και
(b) SPSS-Analyze-Non Parametric Tests- 1 Sample K S-Normal, όπου πρέπει το p>0,05 και (2) Επίσης, η
κλίμακα μέτρησης της εξαρτημένης μεταβλητής θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ίσων διαστημάτων-και όχι
ονομαστική ή τακτική- (Νόβα-Καλτσούνη, 173).
113
Ο μέσος κατάταξης, είναι το άθροισμα των διατάξεων διαιρούμενο με τον αριθμό των περιπτώσεων
(Μακράκης, 2005:133)
114
Η συσχέτιση αναφέρεται στη διερεύνηση της συνάφειας ή σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών ή μιας
ομάδας μεταβλητών. Όπου, η παρουσία μιας ισχυρής συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών δε σημαίνει
αναγκαστικά ότι υπάρχει μια αιτιατή σχέση μεταξύ τους. Όμως, αν και η συσχέτιση δεν μπορεί να
αποδείξει την ύπαρξη αιτιατής σχέσης, οι πληροφορίες που δίνει μπορούν να θεωρηθούν ως ένδειξη
ύπαρξης λειτουργικής σχέσης-συνάφειας και ως πρόβλεψη πιθανής αιτιατής σχέσης Το μέτρο που
καθορίζει αυτή τη σχέση είναι ο συντελεστής συσχέτισης Pearson r(ή Spearman’s Rho). Όπου, ο
συντελεστής δε αυτός παίρνει τιμές από -1 έως +1 και μετρά αφενός την ύπαρξη κάποιας γραμμικής
σχέσης μεταξύ μεταβλητών και αφετέρου την ένταση αυτής της σχέσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόλυτη
τιμή του συντελεστή συσχέτισης τόσο πιο ισχυρή είναι η πρόβλεψη της μιας μεταβλητής από την άλλη.
Μια θετική τιμή παραπέμπει σε μια θετική γραμμική συσχέτιση, δηλαδή οι μεταβλητές κινούνται στην ίδια
κατεύθυνση(όταν αυξάνει η μία αυξάνει και η άλλη), ενώ μια αρνητική τιμή υποδηλώνει μια αρνητική
γραμμική συσχέτιση(όταν αυξάνει η μία μειώνεται η άλλη). Τέλος, οι τιμές του συντελεστή συσχέτισης και
η αξιολόγησή τους ταξινομούνται ως ακολούθως: 0=καμμία συσχέτιση, 0-0,2=πολύ ασθενής συσχέτιση,
0,2-0,4=ασθενής συσχέτιση, 0,4-0,6=μέτρια συσχέτιση, 0,6-0,8=ισχυρή συσχέτιση, 0,8-1=πολύ ισχυρή
συσχέτιση, 1=τέλεια συσχέτιση (Νόβα-Καλτσούνη, 2006:230-231, Μακράκης, 2005:149-150).
115
Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου Pearson’s r είναι: (1) Οι δύο ομάδες να
προέρχονται από πληθυσμούς με κανονικές κατανομές, πράγμα που ελέγχεται με τις εξής εντολές του
SPSS: (α) SPSS-Analyze-Descriptive Statistics-Explore-Plots-Normality plots with tests-Test of NormalityKolmogorov Smirnov ή Shapiro Wilk(όταν η ομάδα έχει λιγότερα από 50 άτομα), όπου πρέπει το p>0,05 και
110
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αξιοποιηθεί το αντίστοιχο μη παραμετρικό116 κριτήριο Spearman΄s rho(SPSS-AnalyzeCorrelate-Bivariate-Spearman).
Στην παρούσα δε έρευνα, για τον έλεγχο των υποθέσεων και της συνάφειας μεταξύ των
μεταβλητών, επιλέγονται, κυρίως, μη παραμετρικά στατιστικά κριτήρια, αφού οι
κλίμακες μέτρησης των ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών της έρευνας είναι
είτε ονομαστικές117 είτε τακτικές118-δηλαδή, οι μεταβλητές της έρευνας δεν έχουν
ισοδιαστημικές119 ή αναλογικές120 (συνεχείς) κλίμακες μέτρησης-οι οποίες χρειάζονται
για τη χρήση παραμετρικών στατιστικών κριτηρίων- (Νόβα-Καλτσούνη, 2006:215).
Όπου, κατά τον έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας που έγινε για να συμπεράνουμε αν η
διαφορά μεταξύ δύο μεταβλητών που προέκυπτε, ήταν σημαντικά121 μεγαλύτερη ή όχι
από μια τυχαία διαφορά, το ελάχιστο επίπεδο σημαντικότητας122 που υιοθετήθηκε είναι
το 5% . Δηλαδή, το επίπεδο σημαντικότητας που θεωρούμε αποδεκτό για να δεχθούμε ότι
υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών ή για την αποδοχή μιας
ερευνητικής υπόθεσης, είναι p<0,05 (ή p<5%).
Σημειώνεται δε ότι, η ακριβής τιμή του επιπέδου σημαντικότητας δίνεται σε όλους τους
παρακάτω πίνακες επαγωγικής ανάλυσης. Όπου για την ευχερέστερη ανάγνωση των
αποτελεσμάτων, θα χρησιμοποιηθεί έντονη γραφή(bold) για τις τιμές των στατιστικών
κριτηρίων, το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(p) και τους βαθμούς
ελευθερίας(df), μόνο στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες θα εμφανίζεται στατιστικά
σημαντική σχέση ή διαφορά.
(b) SPSS-Analyze-Non Parametric Tests- 1 Sample K S-Normal, όπου πρέπει το p>0,05 και (2) Επίσης, η
κλίμακα μέτρησης της εξαρτημένης μεταβλητής θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ίσων διαστημάτων-και όχι
ονομαστική ή τακτική- (Νόβα-Καλτσούνη,2006:162,217).
116
Σημειώνεται εδώ ότι, o συντελεστής συσχέτισης Pearson’s r, είναι κατάλληλος κυρίως για σχέσεις στις
οποίες τουλάχιστον η μια μεταβλητή(εξαρτημένη) είναι ισοδιαστημική ή αναλογική (συνεχής), ενώ ο
συντελεστής συσχέτισης Spearman rho είναι περισσότερο κατάλληλος στην περίπτωση δεδομένων που
μετρήθηκαν με τακτικές κλίμακες.
117
Στην ονομαστική κλίμακα μέτρησης, οι περιπτώσεις απαντήσεων σε μια ερώτηση ταξινομούνται σε
ομοειδείς κατηγορίες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους και οι αριθμοί που αντιστοιχούν στις
διαφορετικές κατηγορίες(εκδοχές απαντήσεων) είναι αυθαίρετα επιλεγμένοι για τις ανάγκες της
ταξινόμησης (Νόβα-Καλτσούνη, 2006:41).
118
Η τακτική κλίμακα δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να κατηγοριοποιήσουμε περιπτώσεις απαντήσεων σε
μια ερώτηση αλλά και να τις ιεραρχήσουμε (Νόβα-Καλτσούνη, 2006:42-43).
119
Στην κλίμακα ίσων διαστημάτων οι αριθμοί που αντιστοιχούν στις απαντήσεις μιας ερώτησης δεν
αποτελούν απλά σύνολα αλλά έχουν ποσοτική σημασία, η δε διαφορά τους είναι σταθερή σε όλο το μήκος
της κλίμακας. Οι αριθμοί αυτοί δεν προσδιορίζουν το «-λιγότερο-περισσότερο» ή «μικρότερομεγαλύτερο», αλλά προσδιορίζουν και αποστάσεις μεταξύ δύο σημείων της κλίμακας. Στην κλίμακα αυτή
το μηδέν(0) είναι αυθαίρετο-δηλαδή ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση δεν έχουν νόημα, ούτε και σχέσεις
λόγων μπορούν να εκφραστούν με την κλίμακα αυτή-. Τέλος, στη στατιστική ανάλυση έχει καθιερωθεί, μια
κλίμακα με περισσότερες από πέντε(5) διαβαθμίσεις να εκλαμβάνεται ως κλίμακα ίσων διαστημάτων
(Νόβα-Καλτσούνη, 2006:43-44).
120
Στην αναλογική κλίμακα έχουμε ανιούσα ή κατιούσα τάξη, ισότητα διαστημάτων και ισότητα λόγων. Το
μηδέν(0) δεν είναι αυθαίρετο αλλά είναι το «απόλυτο μηδέν». Η αναλογική κλίμακα επιτρέπει όλες τις
αριθμητικές πράξεις (Νόβα-Καλτσούνη, 2006:44).
121
Όπου, μια διαφορά στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας p=0.05, είναι η διαφορά που
μπορεί να συμβεί τυχαία σε λιγότερο από πέντε στις εκατό φορές.
122
Παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας(Significance level) 5% σημαίνει ότι δεχόμαστε την
πιθανότητα του σημαντικού ερευνητικού σφάλματος τύπου I, να είναι ως 5%. Όπου, σφάλμα τύπου Ι
σημαίνει: η έρευνα να θεωρεί ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών, ενώ στην
πραγματικότητα δεν υπάρχει. Η με άλλα λόγια, επίπεδο σημαντικότητας μικρότερο του 0.05(p<0.05),
σημαίνει πως, η πιθανότητα να κάνουμε λάθος απορρίπτοντας τη μηδενική υπόθεση-δηλαδή, ότι δεν
υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών ή ότι οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες-, είναι μικρότερη του
5% (Μακράκης, 2005:137-147. Νόβα-Καλτσούνη, 2006: 148-151. Ανδρεαδάκης[2], 2008).
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14.2. Έλεγχος Υποθέσεων και Πίνακες Συνάφειας–Ερμηνεία και Σχόλια Αποτελεσμάτων
H παρούσα παράγραφος χωρίζεται σε ενότητες(Ε1. έως Ε7.), σε κάθε μια από τις οποίες
μελετάται ο έλεγχος υποθέσεων της έρευνας σχετικά με ένα συγκεκριμένο ερευνητικό
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(A) ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: 10, 11, 12 ΚΑΙ 15
Στις παρακάτω ενότητες Ε1 έως Ε3_α, παρατίθενται και σχολιάζονται πίνακες ελέγχου
συνάφειας, με σκοπό να δοθεί απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα 10, 11, 12 και 15
(βλ. Κεφ. 3.), τα οποία αφορούν τις σχέσεις μεταξύ μεταβλητών της έρευνας, αναφορικά
με την Προσωπική Θεωρία που ασπάζονται και υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, σε μια
διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, αλλά και γενικά στη διδασκαλία τους.
Σημειώνεται εδώ ότι, η Προσωπική Θεωρία-εποικοδομιστική ή συμπεριφοριστική- των
εκπαιδευτικών, καθορίζεται στα πλαίσια σχετικών διλληματικών παραδοχών ή
εναλλακτικών διδακτικών επιλογών των εκπαιδευτικών (βλ. παρ. 8.4 και 8.4.1.).
Ε1. Έλεγχος Υποθέσεων-Πίνακες Συνάφειας, για το ερευνητικό ερώτημα 10
Εδώ, μελετάται ο έλεγχος υποθέσεων και παρατίθενται οι σχετικοί πίνακες συνάφειας
μεταβλητών της έρευνας, σχετικά με το ερευνητικό ερώτημα 10, έτσι ώστε να
επιτευχθεί και ο σχετικός στόχος της έρευνας 11.
Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στην Προσωπική Θεωρία
που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά, μια διδασκαλία στην οποία αξιοποιούνται
οι ΤΠΕ, ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που έχουν Συμπεριφοριστικές Απόψεις και σε
εκπαιδευτικούς που έχουν Εποικοδομιστικές Απόψεις, όσον αφορά, γενικά, τη
διδασκαλία. Επιλέγεται εδώ-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΒ1 και VC1 έχουν
ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E1 και ο έλεγχος
της παραπάνω υπόθεσης με το στατιστικό κριτήριο x2 . Όμως, επειδή οι προϋποθέσεις
εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 δεν πληρούνται123, θα χρησιμοποιηθεί το
πιθανολογικό κριτήριο Fisher's Exact Test.
Πίνακας Ε1: Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VC1: «Η προσωπική Θεωρία που ασπάζονται
οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά, γενικά, τη διδασκαλία» και VB1: «Η προσωπική Θεωρία που
ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ»
VB1 Προσωπική Θεωρία που
ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί,
Έλεγχος
όσον αφορά μια διδασκαλία
στατιστικής
όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ
σημαντικότη
Συμπεριφοριστι Εποικοδομιστι
τας
κές απόψεις,
κές απόψεις,
όσον αφορά μια όσον αφορά
διδασκαλία, μια διδασκαλία
Fisher's Exact
όπου αξιοποιού όπου αξιοποιο
Test
νται οι ΤΠΕ
ύνται οι ΤΠΕ Σύνολο
(2-sided)
Συμπεριφορι
VC1
4
4
8
Ν
0,000
Προσωπική στικές από
Θεωρία που ψεις, όσον
50,0%
50,0% 100,0%
ασπάζονται αφορά, γενικά, %
οι εκπαιδευ τη διδασκαλία
τικοί, όσον Εποικοδομισ
5
268
273
Ν
αφορά,
τικές από
γενικά, τη ψεις, όσον
1,8%
98,2% 100,0%
%
διδασκαλία αφορά, γενικά,
τη διδασκαλία

Σύνολο

123

Ν

9

%

3,2%

272

281

96,8% 100,0%

Δηλαδή, η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα(0,26<1) είναι μικρότερη του 1.
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H τιμή του κριτηρίου Fisher's Exact Test(Exact Sig. 2-sided)=0,000<0,05 μικρότερη του
0,05, αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των δύο μεταβλητών.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των
μεταβλητών VC1: «Προσωπική Θεωρία135 που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον
αφορά, γενικά, τη διδασκαλία» και VB1: «Προσωπική Θεωρία136 που ασπάζονται
οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ».
Ε2. Έλεγχος Υποθέσεων-Πίνακες Συνάφειας, για το ερευνητικό ερώτημα 11
Εδώ, μελετάται ο έλεγχος υποθέσεων και παρατίθενται οι σχετικοί πίνακες συνάφειας
μεταβλητών της έρευνας, σχετικά με το ερευνητικό ερώτημα 11, έτσι ώστε να
επιτευχθεί και ο σχετικός στόχος της έρευνας 12.
Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στην προσωπική θεωρία που
υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί σε μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς που υιοθετούν Συμπεριφοριστικές πρακτικές και σε εκπαιδευτικούς που
υιοθετούν Εποικοδομιστικές πρακτικές, γενικά, κατά τη διδασκαλία τους. Επιλέγεταιεφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΒ7 και VC2 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-,
η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E2 και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το
στατιστικό κριτήριο x2. Όμως, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2
δεν πληρούνται139 και θα χρησιμοποιηθεί το πιθανολογικό κριτήριο Fisher's Exact Test.

Για τη λειτουργικοποίηση της έννοιας, δημιουργήθηκε η σύνθετη μεταβλητή VC1 με προσδιοριστικές
μεταβλητές, τις μεταβλητές VC1_1 έως VC1_16. Όπου, η σύνθετη μεταβλητή δημιουργήθηκε με την
εντολή: SPSS-Τransform-Compute και ο έλεγχος αξιοπιστίας της έγινε με την εντολή: SPSS-Analyze-ScaleReliability Analysis (Μακράκης, 2005:79-96. Νόβα-Καλτσούνη, 2006:101-145).
136
Για τη λειτουργικοποίηση της έννοιας, δημιουργήθηκε η σύνθετη μεταβλητή VΒ1 με προσδιοριστικές
μεταβλητέ,ς τις μεταβλητές VΒ1_1 έως VΒ1_17. Όπου, η σύνθετη μεταβλητή δημιουργήθηκε με την
εντολή: SPSS-Τransform-Compute και ο έλεγχος αξιοπιστίας της έγινε με την εντολή: SPSS-Analyze-ScaleReliability Analysis (Μακράκης, 2005:79-96. Νόβα-Καλτσούνη, 2006:101-145).
139
Δηλαδή: η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα(0,99<1) είναι μικρότερη του 1.
135
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Πίνακας Ε2: Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VC2: «Η προσωπική Θεωρία που
υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, γενικά, κατά τη διδασκαλία τους» και VB7: «Η προσωπική
Θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, σε μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ»
VB7: Η προσωπική Θεωρία που
Έλεγχος
υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, σε μια
στατιστι
διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι
κής
ΤΠΕ
σημαντικό
Συμπεριφοριστι Εποικοδομιστικές
τητας
κές πρακτικές, σε πρακτικές, σε
διδασκαλία όπου διδασκαλία όπου
Fisher's
αξιοποιούνται οι αξιοποιούνται οι
Exact Test
Σύνολο (2-sided)
ΤΠΕ
ΤΠΕ
VC2: Η
προσωπική
Θεωρία που
υιοθετούν οι
εκπαιδευτι
κοί, γενικά,
κατά τη
διδασκαλία

Συμπεριφοριστ Ν
ικές πρακτικές,
γενικά, κατά τη %
διδασκαλία
Εποικοδομιστι Ν
κές πρακτικές,
γενικά, κατά %
τη διδασκαλία

Σύνολο

8
57,1%
6
3,3%

Ν

14

%

7,1%

6

14

0,000

42,9% 100,0%
177

183

96,7% 100,0%
183

197

92,9% 100,0%

H τιμή του κριτηρίου Fisher's Exact Test(Exact Sig. 2-sided)= 0,000<0,05 μικρότερη του
0,05, αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των δύο μεταβλητών.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των
μεταβλητών VC2 «Η προσωπική Θεωρία140: που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, γενικά,
κατά τη διδασκαλία τους» και VB7: «Η προσωπική Θεωρία141 που υιοθετούν οι
εκπαιδευτικοί, σε μια διδασκαλία στην οποία αξιοποιούνται οι ΤΠΕ».
Ε3. Έλεγχος Υποθέσεων-Πίνακες Συνάφειας, για το ερευνητικό ερώτημα 12
Εδώ, μελετάται ο έλεγχος υποθέσεων και παρατίθενται οι σχετικοί πίνακες συνάφειας
μεταβλητών της έρευνας, σχετικά με το ερευνητικό ερώτημα 12, έτσι ώστε να
επιτευχθεί και ο σχετικός στόχος της έρευνας 13.

Για τη λειτουργικοποίηση της έννοιας, δημιουργήθηκε η σύνθετη μεταβλητή VC2 με προσδιοριστικές
μεταβλητές, τις μεταβλητές VC2_1 έως VC1_9. Όπου, η σύνθετη μεταβλητή δημιουργήθηκε με την
εντολή: SPSS-Τransform-Compute και ο έλεγχος αξιοπιστίας της έγινε με την εντολή: SPSS-Analyze-ScaleReliability Analysis (Μακράκης, 2005: 79-96. Νόβα-Καλτσούνη, 2006:101-145).
141
Για τη λειτουργικοποίηση της έννοιας, δημιουργήθηκε η σύνθετη μεταβλητή VΒ7 με προσδιοριστικές
μεταβλητές, τις μεταβλητές VΒ7_1 έως VΒ7_16. Όπου, η σύνθετη μεταβλητή δημιουργήθηκε με την
εντολή: SPSS-Τransform-Compute και ο έλεγχος αξιοπιστίας της έγινε με την εντολή: SPSS-Analyze-ScaleReliability Analysis (Μακράκης, 2005:79-96. Νόβα-Καλτσούνη, 2006:101-145).
140
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(1) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στην προσωπική θεωρία
που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί σε μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, ανάμεσα
σε εκπαιδευτικούς που έχουν Συμπεριφοριστικές απόψεις και τους εκπαιδευτικούς που
έχουν Εποικοδομιστικές απόψεις, σχετικά με μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ.
Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΒ1 και VΒ7 έχουν ονομαστικές κλίμακες
μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E3(1) και ο έλεγχος των παραπάνω
υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Επειδή όμως οι προϋποθέσεις εφαρμογής του
στατιστικού κριτηρίου x2 δεν πληρούνται142, θα χρησιμοποιηθεί το πιθανολογικό
κριτήριο Fisher's Exact Test.
Πίνακας Ε3(1): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VΒ1: «Προσωπική Θεωρία
που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι
ΤΠΕ» και VB7: «Προσωπική Θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, σε μια
διδασκαλία στην οποία αξιοποιούνται οι ΤΠΕ»
VB7: Προσωπική Θεωρία που
υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί σε
μια διδασκαλία στην οποία
αξιοποιούνται οι ΤΠΕ
Συμπεριφοριστι
κές πρακτικές,
σε διδασκαλία
στην οποία
αξιοποιούνται οι
ΤΠΕ
Συμπεριφοριστι
VB1:
Προσωπική κές απόψεις, όσον
αφορά μια
Θεωρία που
ασπάζονται διδασκαλία όπου
οι εκπαιδευ αξιοποιούνται οι
ΤΠΕ
τικοί, όσον
αφορά μια
Εποικοδομιστι
διδασκαλία κές απόψεις, όσον
όπου
αφορά μια
αξιοποιούντα διδασκαλία όπου
ι οι ΤΠΕ
αξιοποιούνται οι
ΤΠΕ

Σύνολο

Εποικοδομιστι
κές πρακτικές,
σε διδασκαλία
στην οποία
αξιοποιούνται οι
ΤΠΕ
Σύνολο

Ν

4

5

9

%

44,4%

55,6%

100,0%

Ν

8

198

206

%

3,9%

96,1%

100,0%

Ν

12

%

5,6%

203

Έλεγχος
στατιστικ
ής
σημαντικό
τητας
Fisher's
Exact Test

(2-sided)
0,001

215

94,4% 100,0%

H τιμή του κριτηρίου(Exact Sig.2-sided) Fisher's Exact Test=0,001<0,05, μικρότερη του
0,05 αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των δύο μεταβλητών.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των
μεταβλητών VΒ1: «Προσωπική Θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον
αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ» και VB7: «Προσωπική Θεωρία
που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, σε μια διδασκαλία στην οποία αξιοποιούνται οι
ΤΠΕ».

142

Δηλαδή: η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 0,5<1 μικρότερη του 1.
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(2) Επίσης, ελέγχεται και η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στην
προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, γενικά, κατά τη διδασκαλία τους,
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που έχουν Συμπεριφοριστικές πρακτικές και σε
εκπαιδευτικούς που έχουν Εποικοδομιστικές πρακτικές, γενικά, κατά τη διδασκαλία τους.
Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VC1 και VC2 έχουν ονομαστικές κλίμακες
μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E3(2) και ο έλεγχος των παραπάνω
υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Επειδή όμως, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του
στατιστικού κριτηρίου x2 δεν πληρούνται143, θα χρησιμοποιηθεί το πιθανολογικό κριτήριο
Fisher's Exact Test.
Πίνακας Ε3(2): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VC1: «Προσωπική Θεωρία
που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά, γενικά, τη διδασκαλία» και VB7:
«Προσωπική Θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, γενικά, κατά τη διδασκαλία»
VC2: Προσωπική Θεωρία που
υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί,

Έλεγχος
στατιστικής
σημαντικότη
τας

γενικά, κατά τη διδασκαλία
τους

Συμπεριφοριστι Εποικοδομιστι
κές πρακτικές, κές πρακτικές,
γενικά, κατά τη γενικά, κατά
Fisher's Exact
διδασκαλία
τη διδασκαλία Σύνολο Test (2-sided)
VC1:
Προσωπική
Θεωρία που
ασπάζονται
οι εκπαιδευ
τικοί, όσον
αφορά,
γενικά, τη
διδασκαλία

Συμπεριφορι
στικές
απόψεις,
όσον αφορά,
γενικά, τη
διδασκαλία
Εποικοδομι
στικές
απόψεις,
όσον αφορά,
γενικά, τη
διδασκαλία

Σύνολο

Ν

9

2

11

%

81,8%

18,2%

100,0%

Ν

12

260

272

%

4,4%

95,6%

100,0%

Ν

21

262

283

7,4%

92,6%

100,0%

0,000

H τιμή του κριτηρίου(Exact Sig. 2-sided) Fisher's Exact Test=0,000<0,05 μικρότερη του
0,05, αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των δύο μεταβλητών.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των
μεταβλητών VC1: «Προσωπική Θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά,
γενικά, τη διδασκαλία» και VC2: «Προσωπική Θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί,
γενικά, κατά τη διδασκαλία».

143

Δηλαδή: η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι(0,82<1) μικρότερη του 1.
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Ερμηνεία και Σχόλια, όσον αφορά τα ερευνητικά ερωτήματα 10, 11 και 12
Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τα παραπάνω ευρήματα της παρούσας έρευνας: Εάν η
Προσωπική Θεωρία144 που ασπάζονται και υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά,
γενικά, τη διδασκαλία, τείνει να συμφωνεί με τον εποικοδομισμό ή τον συμπεριφορισμό
στην εκπαίδευση, τότε και η Προσωπική Θεωρία που ασπάζονται και υιοθετούν οι
εκπαιδευτικοί όσον αφορά, μια διδασκαλία όπου γίνεται χρήση των ΤΠΕ, τείνει να
συμφωνεί με τον εποικοδομισμό ή με τον συμπεριφορισμό αντίστοιχα. Επίσης, εάν η
Προσωπική Θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά μια διδασκαλία όπου
γίνεται χρήση των ΤΠΕ, αλλά και όσον αφορά τη διδασκαλία, γενικότερα, τείνει να
συμφωνεί με τον εποικοδομισμό ή με τον συμπεριφορισμό, τότε και η Προσωπική
Θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, σεμια διδασκαλία όπου γίνεται χρήση των ΤΠΕ,
αλλά και στη διδασκαλία τους, γενικότερα, τείνει να συμφωνεί με τον εποικοδομισμό ή
με τον συμπεριφορισμό αντίστοιχα.
Σχολιάζοντας δε τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να πούμε εδώ ότι, εάν ο στόχος μας είναι
μια εποικοδομιστική διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα Δημοτικά Σχολεία, τότε
φαίνεται ότι θα έπρεπε να εστιάσουμε στην Προσωπική Θεωρία που ασπάζονται και
υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, υπό την έννοια της συστηματικής μελέτης ή και
συνακόλουθων προσπαθειών για αλλαγή της Θεωρίας αυτής, προς την κατεύθυνση
κυρίως της Ανθρωπιστικής-Εποικοδομιστικής Θεωρίας Διδασκαλίας και Μάθησης. Με
το συμπέρασμά μας δε αυτό, είναι σε συμφωνία και άλλα σχετικά ερευνητικά δεδομένα
(βλ. Κεφ. 9.), όπου σε γενικές γραμμές υποστηρίζεται ότι, εάν οι απόψεις ή πρακτικές
των εκπαιδευτικών τείνουν να συμφωνούν με την Εποικοδομιστική Θεωρία Διδασκαλίας
και Μάθησης, τότε είναι πιο πιθανόν οι εκπαιδευτικοί να εντάξουν αποτελεσματικά τις
ΤΠΕ στις καθημερινές πρακτικές τους-εφόσον η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ απαιτεί
κυρίως μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας που συμφωνούν με τον εποικοδομισμό-.
Ε’3. Έλεγχος Υποθέσεων-Πίνακες Συνάφειας, για το ερευνητικό ερώτημα 15
Εδώ, μελετάται ο έλεγχος υποθέσεων και παρατίθενται οι σχετικοί πίνακες συνάφειας
μεταβλητών, σχετικά με το ερευνητικό ερώτημα 15. το οποίο αφορά την επιρροή
παραγόντων, όπως η Προσωπική Θεωρία που ασπάζονται και υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί,
στο βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί αναστοχάζονται και κρίνουν τις πρακτικές
διδασκαλίας που ακολουθούν. Έτσι θα επιτευχθεί και ο σχετικός στόχος 18. της έρευνας.
(1α) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές, όσον αφορά το βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί αναστοχάζονται-κρίνουν τις
πρακτικές διδασκαλίας που ακολουθούν, μεταξύ των εκπαιδευτικών που η Προσωπική
Θεωρία που ασπάζονται, γενικά, για τη διδασκαλία τείνει προς τον Συμπεριφορισμό ή
προς τον Εποικοδομισμό.
(1β) Επίσης, ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές, όσον αφορά το βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί αναστοχάζονται-κρίνουν τις
πρακτικές διδασκαλίας που ακολουθούν, μεταξύ των εκπαιδευτικών που η Προσωπική
Θεωρία που υιοθετούν, γενικά, κατά τη διδασκαλία συνάδει με τον Συμπεριφορισμό ή με
τον Εποικοδομισμό.
Επιλέγεται-εφόσον οι ανεξάρτητες μεταβλητές VC1, VC2 είναι κατηγορικές με δύο
κατηγορίες και με ονομαστική κλίμακα μέτρησης και η εξαρτημένη μεταβλητή VC3 είναι
ποιοτική διαβαθμιστική με μονό αριθμό κατηγοριών και με τακτική κλίμακα μέτρησης-, η
δημιουργία πίνακα μέσων όρων E3_α(1) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το
παραμετρικό στατιστικό κριτήριο Τ Test.
Με την Προσωπική Θεωρία Μάθησης-Εποικοδομιστική ή Συμπεριφοριστική- να καθορίζεται από
σχετικές διλληματικές αντιπαραθέσεις ή εναλλακτικές διδακτικές επιλογές (βλ. παρ. 8.4. και 8.4.1.).
144
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Όμως, επειδή οι προϋποθέσεις του κριτηρίου T Test δεν πληρούνται145, επιλέγεται το
αντίστοιχο απαραμετρικό στατιστικό κριτήριο Mann-Whitney Test U.
Πίνακας Ε’3(1): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VC1: «Προσωπική Θεωρία που
ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά, γενικά, τη διδασκαλία», VC2: «Προσωπική
Θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, γενικά, κατά τη διδασκαλία τους»
και της μεταβλητής VC3: «Βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί αναστοχάζονται-κρίνουν τις
πρακτικές διδασκαλίας που ακολουθούν»
(α) VC1: Προσωπική
Mann(β) VC2: Προσωπική Θεωρία
MannΘεωρία που ασπάζονται οι Whitney
που υιοθετούν οι
Whitney
εκπαιδευτικοί, όσον αφορά,
U
εκπαιδευτικοί, γενικά, κατά
U
γενικά, τη διδασκαλία
τη διδασκαλία τους
Συμπεριφορι
Εποικοδομι
στικές απόψεις,
στικές
όσον αφορά, απόψεις, όσον
γενικά, τη
αφορά, γενικά,
διδασκαλία τη διδασκαλία

Ν

μ.ό. τ.α. Ν μ.ό. τ.α.

z

p

Συμπεριφορι Εποικοδομιστικές
στικές
πρακτικές, όσον
πρακτικές, αφορά, γενικά, τη
όσον αφορά,
διδασκαλία
γενικά, τη
διδασκαλία
Ν μ.ό. τ.α. Ν μ.ό. τ.α.

z

p

VC3: Ο 10 3,80 0,78 267 4,04 0,70 -1,17 0,24 21 3,43 0,81 261 4,07 0,682 -3,81 0,0
9
9
2
1
1
βαθμός,
8 00
στον
οποίο οι
εκπαιδε
υτικοί
αναστοχ
άζονται

(α) Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, η τιμή του κριτηρίου είναι z= -1,172
και η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-tailed) p=0,241>0,05 είναι
μεγαλύτερη του 0,05. Από αυτά, προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στον παραπάνω πίνακα. Επομένως, η μηδενική
υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται, δηλαδή: δεν υπάρχει στατιστικά
σημαντική σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές VC1: «Προσωπική Θεωρία που
ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά, γενικά, τη διδασκαλία» και VC3:
«Βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί αναστοχάζοντα-κρίνουν τις πρακτικές
διδασκαλίας που ακολουθούν».
(β) Όμως, σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, η τιμή του κριτηρίου είναι
z= -3,818 και η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας p=0,000. Από αυτά, προκύπτει ότι
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά146 μεταξύ των δύο ομάδων στον παραπάνω
πίνακα. Επομένως, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται και δεχόμαστε την εναλλακτική
υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές
στις μεταβλητές VC2: «Προσωπική Θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, γενικά,
Οι δύο ομάδες δεν προέρχονται από πληθυσμούς με κανονικές κατανομές(SPSS-Analyze-Descriptive
Statistics-Explore-Plots-Normality plots with tests Test of Normality-Kolmogorov Smirnov ή Shapiro
Wilk(όταν η ομάδα έχει λιγότερα από 50 άτομα), p=0,00<0,05 και SPSS-Analyze-Non Parametric Tests- 1
Sample K S, p=0.00<0,05). Επίσης, οι κλίμακες μέτρησης των εξαρτημένων μεταβλητών VB6_1 και
VB6_2 θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ίσων διαστημάτων-ενώ είναι τακτικές-.
146
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-tailed)-βασισμένη σε
1000000 δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p= 0,000<0,05 (Δαφέρμος, 2005).
145
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κατά τη διδασκαλία τους» και VC3: «Βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί
αναστοχάζονται και κρίνουν τις πρακτικές διδασκαλίας που ακολουθούν».
Ερμηνεία κα Σχόλια, όσον αφορά το ερευνητικό ερώτημα 15
Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τα παραπάνω ευρήματα της παρούσας έρευνας,
φαίνεται ότι αν και η Προσωπική Θεωρία147 που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί όσον
αφορά, γενικά, τη διδασκαλία-ή με άλλα λόγια οι απόψεις τους, εποικοδομιστικές ή
συμπεριφοριστικές- δε φαίνεται να επηρεάζει το βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί
κρίνουν τις διδακτικές πρακτικές τους, εντούτοις η Προσωπική Θεωρία που υιοθετούν οι
εκπαιδευτικοί, γενικά, κατά τη διδασκαλία-ή με άλλα λόγια οι πρακτικές τους,
εποικοδομιστικές ή συμπεριφοριστικές-, φαίνεται να έχει σχέση με το βαθμό στον οποίο
οι εκπαιδευτικοί αναστοχάζονται και κρίνουν τις πρακτικές τους αυτές. Πιο
συγκεκριμένα, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που ακολουθούν πρακτικές που συνάδουν με
τον εποικοδομισμό, αναστοχάζονται και κρίνουν αυτές τις διδακτικές πρακτικές τους σε
μεγαλύτερο βαθμό, σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που οι πρακτικές τους συνάδουν με
τον συμπεριφορισμό.
Σχολιάζοντας δε τα παραπάνω ευρήματα, θα μπορούσαμε να πούμε εδώ ότι, οι
εκπαιδευτικοί που ενδέχεται να είναι περισσότερο θετικοί σε αλλαγές,-όσον αφορά τη
φιλοσοφία και τον τρόπο διεξαγωγής της καθημερινής τους διδασκαλίας- και που
συνακόλουθα ενδέχεται να είναι περισσότερο δεκτικοί στην ενσωμάτωση καινοτομιών
όπως οι ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, φαίνεται να είναι αυτοί που ακολουθούν διδακτικές
πρακτικές που συνάδουν με την εποικοδομιστική θεωρία μάθησης-εφόσον αυτοί οι
εκπαιδευτικοί, σε μεγαλύτερο βαθμό, αναστοχάζονται και κρίνουν τις διδακτικές
πρακτικές τους-. Με το συμπέρασμά μας δε αυτό, είναι σε συμφωνία και άλλα σχετικά
ερευνητικά δεδομένα (βλ. παρ. 9.2.), όπου ως γενικότερη διαπίστωση επισημαίνεται ότι,
η φιλοσοφία των εκπαιδευτικών, φαίνεται να παίζει μεγάλο ρόλο στο βαθμό και στον
τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί διατίθενται να εντάξουν τις ΤΠΕ στη διδακτική
διαδικασία στο σχολείο.

(Β) ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: 12_Α ΚΑΙ 12_Β.
Στις παρακάτω ενότητες Ε3_α(1) έως Ε3β(5), παρατίθενται και σχολιάζονται πίνακες
ελέγχου συνάφειας μεταβλητών, με σκοπό να δοθεί απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα
12_α και 12_β (βλ. Κεφ. 3.), τα οποία αφορούν τις σχέσεις μεταξύ μεταβλητών της
έρευνας, σχετικών με τις απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών σε θέματα που
αφορούν την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και μάθηση.
Ε3_α. Έλεγχος Υποθέσεων-Πίνακες Συνάφειας, για το ερευνητικό ερώτημα 12_α
Εδώ, μελετάται ο έλεγχος υποθέσεων και παρατίθενται οι σχετικοί πίνακες συνάφειας
μεταβλητών της έρευνας, αναφορικά με το ερευνητικό ερώτημα 12_α. Έτσι ώστε να
επιτευχθεί και ο σχετικός στόχος της έρευνας 14, αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ
μεταβλητών σχετικών με τις απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Σημειώνεται δε εδώ ότι, οι απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών θα μελετηθούν με
βάση τα συστατικά αυτών (βλ. παρ. 2.2.)
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Με την Προσωπική Θεωρία Μάθησης-Εποικοδομιστική ή Συμπεριφοριστική- να καθορίζεται από
σχετικές διλληματικές αντιπαραθέσεις ή εναλλακτικές διδακτικές επιλογές (βλ. παρ. 8.4. και 8.4.1.).
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(1) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις εκπαιδευτικές
πρακτικές, όσον αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία ως εποπτικό μέσο,
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ και σε
αυτούς που δηλώνουν το αντίθετο. Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΒ5_1
και VΒ11_1 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα
E3_α(1). και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Όπου,
οι προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται149.
Πίνακας Ε3_α(1): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VΒ5_1: «Απόψεις των
εκπαιδευτικών, όσον αφορά το εάν επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ»
και V11_1: «Οι εκπαιδευτικές πρακτικές, όσον αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία ως εποπτικό μέσο»
VB11_1: Οι εκπαιδευτικές
πρακτικές, όσον αφορά την
Έλεγχος στατιστικής
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη
σημαντικότητας
διδασκαλία ως εποπτικό
x2
μέσο
Σύνολο
Ναι
VB5_1: Απόψεις Ναι
εκπαιδευτικών,
όσον αφορά το
εάν επιθυμούν τη
Όχι
διδακτική
αξιοποίηση των
ΤΠΕ

Σύνολο

x2

Όχι

Ν

171

%

81,0%

Ν

2

%

22,2%

Ν

173
78,6%

40

211

17,777

df
1

p
0,000

19,0% 100,0%
7

9

77,8% 100,0%
47

220

21,4% 100,0%

H υψηλή τιμή του x2= 17,777 με βαθμούς ελευθερίας df=1 σηματοδοτεί μεγάλη
απόκλιση των παρατηρούμενων(Count) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές
συχνοτήτων και το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,000<0,05 μικρότερο του 0,05, αποκαλύπτει μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση151.
των δύο μεταβλητών Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας)
απορρίπτεται και δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει συστηματική
συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών V5_1: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, όσον αφορά
το εάν επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ» και VB11_1: «Oι
εκπαιδευτικές πρακτικές, όσον αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία ως
εποπτικό μέσο».

149

Δηλαδή: σε ένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 25,0% οι αναμενόμενες συχνότητες είναι
μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα(1,92>1) είναι μεγαλύτερη του 1.
151
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε 1000000
δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p = 0,000<0.05 (Δαφέρμος, 2005).
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(2) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις εκπαιδευτικές
πρακτικές, όσον αφορά, τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μαθησιακές
δραστηριότητες-και σε σχέδια εργασίας(Projects)-, όπου γίνεται χρήση εκπαιδευτικού
λογισμικού, ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ σε αυτούς που δηλώνουν το αντίθετο. Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές
VΒ5_1 και VΒ11_2 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού
πίνακα E3_α(2). και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2.
Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται152.
Πίνακας Ε3_α(2): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VΒ5_1: «Απόψεις των
εκπαιδευτικών, αναφορικά με το εάν επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ»
και V11_2: «Οι εκπαιδευτικές πρακτικές, αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ σε μαθησιακές δραστηριότητες-και σε σχέδια εργασίας(Projects)-, όπου
γίνεται χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού»
VB11_2: Οι εκπαιδευτικές
πρακτικές, αναφορικά με τη
διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ σε μαθησιακές
δραστηριότητες-και σε
σχέδια εργασίας(Projects)-,
όπου γίνεται χρήση
εκπαιδευτικού λογισμικού Σύνολο
Ναι
Όχι
VB5_1: Απόψεις
Ναι
των
εκπαιδευτικών,
αναφορικά με το
εάν επιθυμούν τη
διδακτική
Όχι
αξιοποίηση των
ΤΠΕ
Σύνολο

Ν

127

%

60,2%

Ν

2

%

22,2%

Ν

129

%

58,6%

84

211

Έλεγχος στατιστικής
σημαντικότητας
x2
x2
df
p

5,130

1

0,024

39,8% 100,0%
7

9

77,8% 100,0%
91

220

41,4% 100,0%

H τιμή του x2= 5,130 με βαθμούς ελευθερίας df=1 σηματοδοτεί απόκλιση των
παρατηρούμενων(Count) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided) p=0,024(p=0,024<0,05 ή
p μικρότερο του 0,05), αποκαλύπτει μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση153. των δύο
μεταβλητών Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και
δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ
των μεταβλητών V5_1: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το εάν
επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ» και VB11_2: «Oι εκπαιδευτικές
πρακτικές, αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μαθησιακές
δραστηριότητες-και σε σχέδια εργασίας(Projects)-, όπου γίνεται χρήση εκπαιδευτικού
λογισμικού».
Δηλαδή: σε ένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 25,0% οι αναμενόμενες συχνότητες είναι
μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 3,72>1 μεγαλύτερη του 1.
153
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε 1000000
δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p= 0,035<0.05 (Δαφέρμος, 2005).
152
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(3) Μηδενική Υπόθεση Η0 : Δεν υπάρχει διαφορά στις εκπαιδευτικές πρακτικές, όσον
αφορά, την αναζήτηση πληροφοριών μέσω Διαδικτύου κατά τη διδασκαλία, ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς που επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ και σε αυτούς που
δηλώνουν το αντίθετο. Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΒ5_1 και VΒ11_4
έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E3_α(3).
και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε
προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται154,
Πίνακας Ε3_α(3): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VΒ5_1: «Απόψεις των
εκπαιδευτικών, αναφορικά με το εάν επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ»
και V11_4: «Οι εκπαιδευτικές πρακτικές, αναφορικά με την αναζήτηση
πληροφοριών μέσω Διαδικτύου κατά τη διδασκαλία»
VB11_4: Οι εκπαιδευτικές
πρακτικές, αναφορικά με την
αναζήτηση πληροφοριών μέσω
Διαδικτύου κατά τη
διδασκαλία
Ναι
Όχι

`

VB5_1: Απόψεις των
Ν
Ναι
εκπαιδευτικών,
%
αναφορικά με το εάν
Όχι Ν
επιθυμούν τη
διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ
%
Σύνολο

181

30

Σύνολο

Έλεγχος
στατιστικής
σημαντικότητας
x2
2
x
df
p

211 0,069

85,8%

14,2%

100,0%

8

1

9

88,9%

11,1%

100,0%

Ν

189

31

220

%

85,9%

14,1%

100,0%

1 0,793

H χαμηλή τιμή του x2= 0,069 με βαθμούς ελευθερίας df=1 δεν σηματοδοτεί απόκλιση
των παρατηρούμενων(Count) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided) p=0,793>0,05
μεγαλύτερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των
δύο μεταβλητών. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται
δηλαδή: δεν υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών V5_1:
«Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το εάν επιθυμούν τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ» και VB11_4: «Οι εκπαιδευτικές πρακτικές, αναφορικά με την
αναζήτηση πληροφοριών μέσω Διαδικτύου κατά τη διδασκαλία».

Δηλαδή: σε ένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 25,0% οι αναμενόμενες συχνότητες είναι
μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 1,27>1 μεγαλύτερη του 1..
154
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(4) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις εκπαιδευτικές πρακτικές, όσον
αφορά, την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία ως εποπτικό μέσο, ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν πως να αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ και σε αυτούς
που δηλώνουν το αντίθετο. Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΒ5_2 και
VΒ11_1 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα
E3_α(4). και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε
προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται155.
Πίνακας Ε3_α(4): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VΒ5_2: «Απόψεις των
εκπαιδευτικών, αναφορικά με το εάν γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν διδακτικά τις
ΤΠΕ» και V11_1: «Oι εκπαιδευτικές πρακτικές, αναφορικά με τη αξιοποίηση των
ΤΠΕ στη διδασκαλία ως εποπτικό μέσο»
VB11_1: Οι
εκπαιδευτικές πρακτικές,
αναφορικά με τη
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία ως εποπτικό Σύνολο
μέσο
Ναι
Όχι
VB5_2: Απόψεις
εκπαιδευτικών,
αναφορικά με το
εάν γνωρίζουν πώς
να αξιοποιήσουν
διδακτικά τις ΤΠΕ
Σύνολο

Ναι

Όχι

Ν

101

%

80,8%

Ν

69

%

75,0%

Ν

170

%

78,3%

24

Έλεγχος
στατιστικής
σημαντικότητας
x2
2
x
df
p

125 1,051

1

0,305

19,2% 100,0%
23

92

25,0% 100,0%
47

217

21,7% 100,0%

H χαμηλή τιμή του x2= 1,051 με βαθμούς ελευθερίας df=1 δε σηματοδοτεί μια μεγάλη
απόκλιση των παρατηρούμενων(Count) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές
συχνοτήτων και το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,305>0,05 μεγαλύτερο 0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση των δύο μεταβλητών. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας)
επαληθεύεται, δηλαδή: δεν υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών
V5_2: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το εάν γνωρίζουν πως να
αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ» και VB11_1: «Oι εκπαιδευτικές πρακτικές,
αναφορικά με τη αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία ως εποπτικό μέσο».

Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0,0% οι αναμενόμενες συχνότητες είναι
μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 19,93>1 μεγαλύτερη του 1.
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(5) Μηδενική Υπόθεση Η0 :
Δεν υπάρχει διαφορά στις εκπαιδευτικές πρακτικές, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ σε μαθησιακές δραστηριότητες και σχέδια εργασίας(Projects), όπου γίνεται χρήση
εκπαιδευτικού λογισμικού, ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν πως να
αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ και αυτούς που δηλώνουν το αντίθετο. Επιλέγεταιεφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΒ5_2 και VΒ11_2 έχουν ονομαστικές κλίμακες
μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E3_α(4). και ο έλεγχος των παραπάνω
υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού
κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται156.
Πίνακας Ε3_α(5): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VΒ5_2: «Απόψεις των
εκπαιδευτικών, αναφορικά με το εάν γνωρίζουν πως να αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ»
και V11_2: «Oι εκπαιδευτικές πρακτικές, αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
σε μαθησιακές δραστηριότητες και σχέδια εργασίας(Projects)-, όπου γίνεται χρήση
εκπαιδευτικού λογισμικού»
VB11_2: Oι εκπαιδευτικές
πρακτικές, αναφορικά με
τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ σε μαθησιακές
Έλεγχος
δραστηριότητες-και σχέδια
στατιστικής
εργασίας(Projects)-, όπου
σημαντικότητας
Σύνολο
γίνεται χρήση
x2
εκπαιδευτικού λογισμικού
Ναι
Όχι
x2
df
p
VB5_2: Απόψεις Ναι Ν
83
42
1 0,010
125 6,699
των εκπαιδευτικών,
66,4%
33,6% 100,0%
%
αναφορικά με το εάν
γνωρίζουν πώς να Όχι Ν
45
47
92
αξιοποιήσουν
48,9%
51,1% 100,0%
%
διδακτικά τις ΤΠΕ

Σύνολο

Ν

128

%

59,0%

89

217

41,0% 100,0%

H τιμή του x2= 6,699 με βαθμούς ελευθερίας df=1 σηματοδοτεί αρκετά μεγάλη απόκλιση
των παρατηρούμενων(Count) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,010<0,05 μικρότερο του 0,05, αποκαλύπτει μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση157.
των δύο μεταβλητών, Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας)
απορρίπτεται και δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει συστηματική
συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών V5_2: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά
με το εάν γνωρίζουν πως να αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ» και VB11_2: «Oι
εκπαιδευτικές πρακτικές, αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε
μαθησιακές δραστηριότητες και σχέδια εργασίας(Projects)-, όπου γίνεται χρήση
εκπαιδευτικού λογισμικού».
Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0,0% οι αναμενόμενες συχνότητες είναι
μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 37,73>1 μεγαλύτερη του 1.
157
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε 1000000
δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p= 0,012<0.05 (Δαφέρμος, 2005).
156
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(6) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις εκπαιδευτικές πρακτικές,
αναφορικά με την αναζήτηση πληροφοριών μέσω Διαδικτύου κατά τη διδασκαλία,
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που δηλώνουν ότι γνωρίζουν πως να αξιοποιήσουν διδακτικά
τις ΤΠΕ και σε αυτούς που δηλώνουν το αντίθετο. Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω
μεταβλητές VΒ5_2 και VΒ11_4 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία
διμεταβλητού πίνακα E3_α(6) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό
κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι
πληρούνται158.
Πίνακας Ε3_α(6): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VΒ5_2: «Απόψεις των
εκπαιδευτικών, αναφορικά με το εάν γνωρίζουν πως να αξιοποιήσουν διδακτικά τις
ΤΠΕ» και V11_4: «Οι εκπαιδευτικές πρακτικές, αναφορικά με την αναζήτηση
πληροφοριών μέσω Διαδικτύου κατά τη διδασκαλία»
VB11_4: Οι
εκπαιδευτικές πρακτικές,
αναφορικά με την
Έλεγχος στατιστικής
αναζήτηση πληροφοριών
σημαντικότητας
μέσω Διαδικτύου κατά
Σύνολο
x2
τη διδασκαλία

Ναι
VB5_2: Απόψεις
εκπαιδευτικών,
αναφορικά με το
εάν γνωρίζουν
πώς να
αξιοποιήσουν
διδακτικά τις
ΤΠΕ

Σύνολο

Ναι

Όχι

Όχι

Ν

109

%

87,2%

Ν

77

%

83,7%

Ν

186

%

85,7%

16

125

x2
0,531

df
1

p
0,466

12,8% 100,0%
15

92

16,3% 100,0%
31

217

14,3% 100,0%

H χαμηλή τιμή του x2= 0,531 με βαθμούς ελευθερίας df=1 δε σηματοδοτεί απόκλιση των
παρατηρούμενων(Count) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided) p=0,466>0,05
μεγαλύτερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των
δύο μεταβλητών. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται
δηλαδή: δεν υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών V5_2:
«Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το εάν γνωρίζουν πως να αξιοποιήσουν
διδακτικά τις ΤΠΕ» και VB11_4: «Οι εκπαιδευτικές πρακτικές, αναφορικά με την
αναζήτηση πληροφοριών μέσω Διαδικτύου κατά τη διδασκαλία».

Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0,0% οι αναμενόμενες συχνότητες είναι
μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 13,14>1 μεγαλύτερη του 1.
158
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(7) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών,
αναφορικά με το εάν επιθυμούν να αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ, ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς που η Προσωπική Θεωρία που ασπάζονται όσον αφορά μια διδασκαλία
όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, συνάδει με τον εποικοδομισμό ή με τον συμπεριφορισμό.
Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΒ1 και VΒ5_1 έχουν ονομαστικές
κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E3_α(7) και ο έλεγχος των
παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Επειδή όμως, οι προϋποθέσεις
εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 δε πληρούνται159, θα χρησιμοποιηθεί το
πιθανολογικό κριτήριο Fisher's Exact Test .
Πίνακας Ε3_α(7): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών, VB1: Προσωπική Θεωρία
των εκπαιδευτικών, όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ και
VΒ5_1: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το εάν επιθυμούν να
αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ
VΒ5_1: Οι απόψεις
Έλεγχος
των εκπαιδευτικών,
στατιστικής
αναφορικά με το
σημαντικότη
εάν επιθυμούν να
τας
αξιοποιήσουν
Fisher's
διδακτικά τις ΤΠΕ
Exact Test
Σύνολο
(2-sided)
Ναι
Όχι
Συμπεριφοριστικές Ν
VB1:
9
1
10
0,554
απόψεις, όσον
Προσωπική
αφορά μια
Θεωρία των
90,0%
10,0% 100,0%
%
εκπαιδευτικών, διδασκαλία όπου
όσον αφορά μια αξιοποιούνται οι
ΤΠΕ
διδασκαλία
όπου
Εποικοδομιστικές Ν
269
22
291
αξιοποιούνται απόψεις, όσον
92,4%
7,6% 100,0%
%
οι ΤΠΕ
αφορά μια
διδασκαλία, όπου
αξιοποιούνται οι
ΤΠΕ
278
23
301
Σύνολο
Ν
%

92,4%

7,6% 100,0%

H τιμή του Fisher's Exact Test(Exact Sig. 2-sided) =0,554>0,05, μεγαλύτερη του 0,05,
αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των δύο μεταβλητών.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται δηλαδή: δεν
υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών, VB1: «Προσωπική
Θεωρία των εκπαιδευτικών, αναφορικά με μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι
ΤΠΕ» και VΒ5_1: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το εάν επιθυμούν
να αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ»

Δηλαδή: Σε ένα μόνο κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 25,0% οι αναμενόμενες συχνότητες είναι
μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 0,76<1 μικρότερη του 1.
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Ερμηνεία κα Σχόλια, όσον αφορά το ερευνητικό ερώτημα 12_α
- Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τα παραπάνω ευρήματα της παρούσας έρευνας,
διαφοροποιούνται
οι
πρακτικές160
των
εκπαιδευτικών-εποικοδομιστικές
ή
συμπεριφοριστιικές- όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, ανάλογα
με το αν οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν και γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν διδακτικά τις
ΤΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν και γνωρίζουν πως να
αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ, τείνουν να αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ σε μαθησιακές
δραστηριότητες όπου γίνεται χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού-εποικοδομισμός-, ενώ οι
εκπαιδευτικοί(που επιθυμούν) ακόμα και αν δε γνωρίζουν πως να αξιοποιούν διδακτικά
τις ΤΠΕ, τείνουν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ως εποπτικό μέσο στη διδασκαλία τουςσυμπεριφορισμός-. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί(που επιθυμούν) ακόμα και αν δε γνωρίζουν
πώς να αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ), τείνουν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για
αναζήτηση πληροφοριών, κατά τη διδασκαλία τους.
Σχολιάζοντας τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να πούμε εδώ ότι: Οι εκπαιδευτικοί που
αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ με τρόπο που συνάδει με την εποικοδομιστική θεωρία
μάθησης-π.χ. σε μαθησιακές δραστηριότητες με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού,
όπου οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα αυτενέργειας και αλληλεπίδρασης με το λογισμικό
αλλά και με τους συμμαθητές τους-, φαίνεται να είναι αυτοί που έχουν θετικές απόψειςεπιθυμούν- και αυτοπεποίθηση-γνωρίζουν- σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ. Ενώ οι εκπαιδευτικοί που αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ με τρόπο που συνάδει με
τη συμπεριφοριστική θεωρία μάθησης-π.χ. οι ΤΠΕ ως εποπτικό μέσο, όπου ο μαθητής
είναι παθητικός δέκτης και η γνώση παρέχεται κυρίως από το δάσκαλο-, φαίνεται να είναι
αυτοί που έχουν θετικές απόψεις-επιθυμούν-, αλλά ενδέχεται να μην έχουν
αυτοπεποίθηση-γνώσεις- αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
- Επιπλέον, σύμφωνα τα παραπάνω ευρήματα της παρούσας έρευνας φαίνεται ότι, οι
εκπαιδευτικοί με προσωπική θεωρία που συνάδει με τον εποικοδομισμό επιθυμούν τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, σε μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών δείγματος, σε
σχέση με τους εκπαιδευτικούς με προσωπική θεωρία που συνάδει με το συμπεριφορισμό.
Ε3_β. Έλεγχος υποθέσεων-Πίνακες Συνάφειας, για το ερευνητικό ερώτημα 12_β
Εδώ, μελετάται ο έλεγχος υποθέσεων και παρατίθενται οι πίνακες συνάφειας μεταβλητών
σχετικά με το ερευνητικό ερώτημα 12_β, έτσι ώστε να επιτευχθεί και ο σχετικός στόχος
της έρευνας 15, αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ μεταβλητών σχετικών με τις απόψεις
και πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα
πλαίσια της διαθεματικότητας, των σχεδίων εργασίας(projects) και της ευέλικτης ζώνης.
(1) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις πρακτικές των εκπαιδευτικών,
όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά τη διαθεματική επεξεργασία του
διδακτικού αντικειμένου, ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που δηλώνουν ότι οι ΤΠΕ θα πρέπει
να χρησιμοποιούνται κυρίως ως εποπτικό μέσο και σε αυτούς που δηλώνουν ότι οι ΤΠΕ
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κυρίως ως γνωστικό εργαλείο σε διδακτικά σενάρια και με
σχέδια εργασίας(projects). Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΒ1_17 και V7_4
έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E3_β(1) και

160

Με τις απόψεις και πρακτικές εκπαιδευτικών να μελετώνται με βάση τα συστατικά αυτών (βλ. παρ. 2.2.)
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ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις
εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται161.
Πίνακας Ε3_β(1): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VΒ1_17: «Απόψεις των
εκπαιδευτικών για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της διαθεματικότητας
και σχεδίων εργασίας (projects)» και VΒ7_4: «Πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά
τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της διαθεματικής επεξεργασίας του
διδακτικού αντικειμένου»
VΒ7_4: Πρακτικές
των εκπαιδευτικών,
όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ στα πλαίσια
Έλεγχος
της διαθεματικής
στατιστικής
επεξεργασίας του
σημαντικότητας
διδακτικού
x2
Σύνολο
αντικειμένου
Δε γίνεται
Γίνεται
x2
df p
μεταφορά διαθεματική
μάθησης επεξεργασία
σε άλλους διδακτικού
τομείς αντικειμένου
Οι ΤΠΕ πρέπει να Ν
VB1_17:
10
53
63 5,476 1 0,01
αξιοποιούνται
Απόψεις των
9
εκπαιδευτικών, διδακτικά, κυρίως
αναφορικά με τη ως εποπτικό μέσο %
15,9%
84,1% 100,0%
διδακτική
Οι ΤΠΕ πρέπει
9
143
Ν
152
αξιοποίηση των να αξιοποιούνται
ΤΠΕ στα
διδακτικά,
5,9%
94,1% 100,0%
%
πλαίσια της
κυρίως ως γνω
διαθεματικότη
στικό εργαλείο
τας και σχεδίων
-σε διδακτικά
εργασίας
σενάρια και με
(projects)
σχέδια εργασίας-

Σύνολο

Ν

19

%

8,8%

196
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91,2% 100,0%

H τιμή του x2= 5.476 με βαθμούς ελευθερίας df=1 σηματοδοτεί απόκλιση των
παρατηρούμενων από τις αναμενόμενες τιμές συχνοτήτων και το παρατηρούμενο επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided) p=0,019<0,05 μικρότερο του 0,05,
αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των δύο μεταβλητών162.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των
μεταβλητών VΒ1_17: «Απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ στα πλαίσια της διαθεματικότητας και σχεδίων εργασίας (projects)» και
161

Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0,0%<25% οι αναμενόμενες συχνότητες
είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 5,57>1 μεγαλύτερη του 1.
162
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε 1000000
δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p=0,032<0.05 (Δαφέρμος, 2005).
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VB7_4: «Πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ στα πλαίσια της διαθεματικής επεξεργασίας του διδακτικού αντικειμένου».
(2) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις πρακτικές των εκπαιδευτικών,
όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια και με σχέδια
εργασίας(projects), ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που δηλώνουν ότι οι ΤΠΕ θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται κυρίως ως εποπτικό μέσο και σε αυτούς που δηλώνουν ότι οι ΤΠΕ θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται κυρίως ως γνωστικό εργαλείο σε διδακτικά σενάρια και με
σχέδια εργασίας(Projects). Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΒ1_17 και
V7_5 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα
E3_β(2). και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε
προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται163
Πίνακας Ε3_β(2): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VΒ1_17: «Απόψεις των εκπαιδευτικών
για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της διαθεματικότητας και σχεδίων
εργασίας(projects)» και VΒ7_5: «Πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια και με σχέδια εργασίας(projects)»
VB7_5 Πρακτικές των
εκπαιδευτικών, όσον
Έλεγχος
Σύνολο
αφορά τη διδακτική
στατιστικής
αξιοποίηση των ΤΠΕ σε
σημαντικότητας
διδακτικά σενάρια και με
x2
σχέδια εργασίας(projects)
Τα δεδομένα Το μάθημα
x2
df
p
του μαθήματος οργανώνεται
οργανώνονται συνήθως σε
και
διδακτικά
εφαρμόζονται σενάρια και
συστηματικά εκπονούνται
projects
Οι ΤΠΕ πρέπει Ν
VB1_17:
39
24
63 4,478
1 0,034
Απόψεις των να αξιοποιούνται
61,9%
38,1% 100,0%
%
διδακτικά,
εκπαιδευτι
κών, για τη κυρίως, ως
εποπτικό μέσο
διδακτική
αξιοποίηση Οι ΤΠΕ πρέπει
70
82
152
Ν
των ΤΠΕ στα να αξιοποιού
πλαίσια της νται διδακτικά,
46,1%
53,9% 100,0%
%
διαθεματικό κυρίως, ως
τητας και
γνωστικό
σχεδίων
εργαλείο
εργασίας
-σε διδακτικά
(projects)
σενάρια και με
σχέδια εργασίαςΣύνολο

Ν
%

109
50,7%

106
215
49,3% 100,0%

Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0,0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 31,06>1
μεγαλύτερη του 1.
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H τιμή του x2= 4,478 με βαθμούς ελευθερίας df=1, σηματοδοτεί απόκλιση των
παρατηρούμενων από τις αναμενόμενες τιμές συχνοτήτων και το παρατηρούμενο επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided) p=0,034<0,05 μικρότερο του 0,05,
αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση164. των δύο μεταβλητών
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των
μεταβλητών VΒ1_17: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της διαθεματικότητας και σχεδίων
Εργασίας(projects)» και VB7_5: «Πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια και με σχέδια
εργασίας(Projects)».
(3) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις εκπαιδευτικές πρακτικές, όσον
αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μαθησιακές δραστηριότητες-και σε σχέδια
εργασίας(projects)-, όπου γίνεται χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού, ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς που δηλώνουν ότι οι ΤΠΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κυρίως ως
εποπτικό μέσο και σε αυτούς που δηλώνουν ότι οι ΤΠΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
κυρίως ως γνωστικό εργαλείο-σε διδακτικά σενάρια και με σχέδια εργασίας(projects)-.
Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΒ1_17 και V11_2 έχουν ονομαστικές
κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E3_β(3). και ο έλεγχος των
παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του
στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται165.

Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε 1000000
δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p= 0,037<0.05 (Δαφέρμος, 2005).
165
Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0,0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 26,47>1
μεγαλύτερη του 1.
164
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Πίνακας Ε3_β(3): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VΒ1_17: «Απόψεις των
εκπαιδευτικών, σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της
διαθεματικότητας και σχεδίων εργασίας(projects)» και VΒ11_2: «Εκπαιδευτικές
πρακτικές, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μαθησιακές
δραστηριότητες-και σε σχέδια εργασίας(Projects)-, όπου γίνεται χρήση
εκπαιδευτικού λογισμικού»
VB11_2: Εκπαιδευτικές
πρακτικές, όσον αφορά
τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ σε μαθησι
ακές δραστηριότητες
-και σε σχέδια
Σύνολο
εργασίας(projects)-,
όπου γίνεται χρήση
εκπαιδευτικού
λογισμικού

Όχι

Ναι

(Συμπεριφο (Εποικοδομι
ριστικές
στικές
πρακτικές) πρακτικές)
VB1_17:
Απόψεις
εκπαιδευτι
κών, για τη
διδακτική
αξιοποίηση
των ΤΠΕ,
στα πλαίσια
της
διαθεματικ
ότητας και
σχεδίων
εργασίας
(projects)

Οι ΤΠΕ πρέπει Ν
να αξιοποιού
νται διδακτικά,
%
κυρίως, ως
εποπτικό μέσο
Οι ΤΠΕ πρέπει Ν
να αξιοποιού
νται διδακτικά, %
κυρίως, ως γνω
στικό εργαλείο
-σε διδακτικά
σενάρια και με
σχέδια εργασίας
(projects)-

Σύνολο

Έλεγχος
στατιστικής
σημαντικότητας
x2

33

31

64

51,6%

48,4%

100,0%

58

98

156

37,2%

62,8%

100,0%

Ν

91

129

220

%

41,4%%

58,6

100,0%

x2
df
3,871 1

p
0,049

H τιμή του x2=3,871 με βαθμούς ελευθερίας df=1 σηματοδοτεί απόκλιση των
παρατηρούμενων από τις αναμενόμενες τιμές συχνοτήτων και το παρατηρούμενο επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided) p=0,049<0,05 μικρότερο του 0,05,
αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση166. των δύο μεταβλητών
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των
μετ;αβλητών VΒ1_17: «Απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ στα πλαίσια της διαθεματικότητας και σχεδίων εργασίας(projects)» και
VB11_2: «Εκπαιδευτικές πρακτικές, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
σε μαθησιακές δραστηριότητες-και σε σχέδια εργασίας(Projects)-, όπου γίνεται
χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού».
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε 1000000
δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p=0,052=0,05 (Δαφέρμος, 2005).
166
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(4) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις πρακτικές των εκπαιδευτικών,
όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά τις ώρες της Ευέλικτης. Ζώνης,
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που έχουν την άποψη ότι οι ΤΠΕ θα πρέπει να αξιοποιούνται
σε οποιαδήποτε διδακτική ώρα και σε αυτούς που έχουν την άποψη ότι οι ΤΠΕ θα πρέπει
να αξιοποιούνται μόνο τις διδακτικές ώρες της Ευέλικτης Ζώνης.
Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΒ2 και VΒ8 έχουν ονομαστικές κλίμακες
μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E3_β(4). και ο έλεγχος των παραπάνω
υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού
κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται167.
Πίνακας Ε3_β(4): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VΒ2: «Απόψεις των
εκπαιδευτικών, σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά τις ώρες της
Ευέλικτης Ζώνης» και VB8: «Πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά τις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης»
VB8: Πρακτικές των
Έλεγχος
εκπαιδευτικών, όσον
στατιστικής
αφορά τη διδακτική
σημαντικότητας
αξιοποίηση των ΤΠΕ Σύνολο
x2
2
Σε όλες τις Μόνο τις
x
df
p
διδακτικές
ώρες

Σε
VB2: Απόψεις
Ν
οποιαδήποτε
των
εκπαιδευτικών, διδακτική %
ώρα
σχετικά με τη
διδακτική
Μόνο τις Ν
αξιοποίηση
ώρες της
των ΤΠΕ
ευέλικτης %
ζώνης

Σύνολο

Ν
%

118

ώρες της
ευέλικτης
ζώνης

64

182 37,509

64,8%

35,2%

100,0%

6

38

44

13,6%

86,4%

100,0%

124
54,9%

102
45,1%

226
100,0%

1 p=0,000

H τιμή του x2=37,509 με βαθμούς ελευθερίας df=1, σηματοδοτεί μεγάλη απόκλιση των
παρατηρούμενων από τις αναμενόμενες τιμές συχνοτήτων και το παρατηρούμενο επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided) p=0,000<0,05 μικρότερο του 0,05,
αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των δύο μεταβλητών168.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των
μεταβλητών VΒ2: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά τις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης» και VB8: «Πρακτικές
των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά τις ώρες
της Ευέλικτης Ζώνης».
167

Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0,0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 19,86>1
μεγαλύτερη του 1.
168
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε
1000000 δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p=0,000<0.05 (Δαφέρμος, 2005).
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(5) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις πρακτικές των εκπαιδευτικών,
όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης,
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που έχουν την άποψη ότι οι ΤΠΕ θα πρέπει να αξιοποιούνται
διδακτικά στο μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης και σε αυτούς που έχουν την αντίθετη
άποψη.
Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΒ3_14 και VΒ9_14 έχουν ονομαστικές
κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E3_β(5). και ο έλεγχος των
παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του
στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται.169
Πίνακας Ε3_β(5): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών, VB3_14: «Απόψεις των
εκπαιδευτικών, σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της
Ευέλικτης Ζώνης» και VB9_14: «Πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης»
VB9_14: Πρακτικές
των εκπαιδευτικών,
όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ στο μάθημα
της Ευέλικτης Ζώνης Σύνολο

Ναι
VB3_14: Aπόψεις των Ναι Ν
εκπαιδευτικών, σχετικά
%
με τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ Όχι Ν
στο μάθημα της
%
Ευέλικτης Ζώνης

Σύνολο

Ν
%

Όχι
49

16

Έλεγχος
στατιστικής
σημαντικότητας
x2
x2
df
p

65 11,254

75,4%

24,6% 100,0%

5
31,3%

11
16
68,8% 100,0%

54
66,7%

27
81
33,3% 100,0%

1 0,001

H υψηλή τιμή του x2=11,254 με βαθμούς ελευθερίας df=1, σηματοδοτεί μεγάλη απόκλιση
των παρατηρούμενων από τις αναμενόμενες τιμές συχνοτήτων και το παρατηρούμενο
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided) p=0,001<0,05 μικρότερο του
0,05, αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση170. των δύο μεταβλητών
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των
μεταβλητών VB3_14: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης» και VB9_14: «Πρακτικές
των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της
Ευέλικτης Ζώνης».

Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0,0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 5,33>1
μεγαλύτερη του 1.
170
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε
1000000 δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p= 0,001<0.05 (Δαφέρμος, 2005).
169
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Ερμηνεία κα Σχόλια, όσον αφορά το ερευνητικό ερώτημα 12_β
- Σύμφωνα με τα παραπάνω ευρήματα της παρούσας έρευνας, διαφοροποιούνται οι
πρακτικές των εκπαιδευτικών-εποικοδομιστικές ή συμπεριφοριστικές- όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της διαθεματικότητας και σχεδίων
εργασίας(projects)-, ανάλογα με τις απόψεις-εποικοδομιστικές ή συμπεριφοριστικές- των
εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ.
Πιο συγκεκριμένα: Οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι κατά την άποψή τους οι ΤΠΕ θα
έπρεπε να χρησιμοποιούνται κυρίως ως εποπτικό μέσο-συμπεριφορισμός-, παρουσιάζουν
μεγαλύτερα ποσοστά πρακτικών(σε μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ), οι
οποίες περιγράφονται από στοιχεία όπως: οργανώνουν και εφαρμόζουν τα δεδομένα του
μαθήματος συστηματικά, δεν εφαρμόζουν μεταφορά της μάθησης σε άλλους τομείς και
δεν υλοποιούν μαθησιακές δραστηριότητες με σχέδια εργασίας(projects) με τη χρήση
εκπαιδευτικού λογισμικού-συμπεριφορισμός-. Ενώ, οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι
κατά την άποψή τους οι ΤΠΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κυρίως ως γνωστικό
εργαλείο σε διδακτικά σενάρια και με σχέδια εργασίας(projects)-εποιικοδομισμός-,
παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά πρακτικών(σε μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι
ΤΠΕ) οι οποίες περιγράφονται από στοιχεία όπως: το μάθημα οργανώνεται συνήθως σε
διδακτικά σενάρια και εκπονούνται σχέδια εργασίας(projects), γίνεται διαθεματική
επεξεργασία του διδακτικού αντικειμένου και υλοποιούνται μαθησιακές δραστηριότητεςκαι σχέδια εργασίας(Projects)- με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού-εποικοδομισμός-.
- Επίσης, σύμφωνα με τα παραπάνω ευρήματα της παρούσας έρευνας διαπιστώνεται ότι,
οι πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ μόνο κατά την
Ευέλικτη Ζώνη ή σε οποιαδήποτε διδακτική ώρα άλλων μαθημάτων τους, είναι σε
συμφωνία με τις σχετικές απόψεις αυτών.
(Γ) ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: 13 ΚΑΙ 13_Α
Στις παρακάτω ενότητες Ε4(1) έως Ε4(26) και Ε4_α(1) έως Ε4α(3), παρατίθενται και
σχολιάζονται πίνακες ελέγχου συνάφειας, με σκοπό να δοθεί απάντηση στα ερευνητικά
ερωτήματα 13 και 13_α (βλ. Κεφ. 3.), που αφορούν την επιρροή βασικών παραγόντων
που αφορούν τους εκπαιδευτικούς, στην προσωπική θεωρία και απόψεις που ασπάζονται
οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Σημειώνεται εδώ, ότι η μελέτη των απόψεων των εκπαιδευτικών θα γίνει με βάση τα
συστατικά στα οποία αυτές αναλύονται (βλ. παρ. 2.2.).
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Ε4. Έλεγχος Υποθέσεων-Πίνακες Συνάφειας, για το ερευνητικό ερώτημα 13
Εδώ, μελετάται ο έλεγχος υποθέσεων και παρατίθενται οι σχετικοί πίνακες συνάφειας
μεταβλητών, σχετικά με το ερευνητικό ερώτημα 13, αναφορικά με την επιρροή
παραγόντων-όπως: το φύλο, η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και οι βασικές σπουδές των
εκπαιδευτικών, η χρήση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς στο σπίτι, η κατάρτισή τους
στις ΤΠΕ, η επιμόρφωση τους στις ΤΠΕ και η σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή του
σχολείου-, στην προσωπική θεωρία και απόψεις που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον
αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Έτσι θα επιτευχθεί και ο σχετικός στόχος 16
της παρούσας έρευνας.
• Παράγοντας: Φύλο των εκπαιδευτικών
(1) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στην Προσωπική Θεωρία των
εκπαιδευτικών, αναφορικά με μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, ανάμεσα σε
άνδρες και σε γυναίκες εκπαιδευτικούς. Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές
VΑ1 και VΒ1 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού
πίνακα E4(1). και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι
δε προϋποθέσεις εφαρμογής του κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται171.
Πίνακας Ε4(1): Έλεγχος συνάφειας των μεταβλητών, VΑ1: «Φύλο των
εκπαιδευτικών» και VB1: «Προσωπική Θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί,
όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ»
VB1: Προσωπική Θεωρία που
Έλεγχος
Σύνολο
ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον
αφορά μια διδασκαλία όπου
αξιοποιούνται οι ΤΠΕ
Συμπεριφοριστικές Εποικοδομιστικές
απόψεις, σχετικά απόψεις, σχετικά με
με μια διδασκαλία,
μια διδασκαλία,
όπου αξιοποιούνται όπου αξιοποιούνται
οι ΤΠΕ
οι ΤΠΕ

VΑ1: Άνδρας Ν
Φύλο
%
των
εκπαι Γυναίκα Ν
δευ
%
τικών

Σύνολο

Ν
%

3

82

στατιστικής
σημαντικότητας
x2

x2

85

3,5%

96,5% 100,0%

8
3,7%

207
215
96,3% 100,0%

11
3,7%

289
300
96,3% 100,0%

0,06

df

p

1 0,937

H τιμή του x2= 0,06 με βαθμούς ελευθερίας df=1, δε σηματοδοτεί μεγάλη απόκλιση των
παρατηρούμενων από τις αναμενόμενες τιμές συχνοτήτων και το παρατηρούμενο επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided) p=0,937>0,05 μεγαλύτερο του 0,05,
αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των δύο μεταβλητών.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται δηλαδή: δεν
υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VΑ1: Φύλο των
εκπαιδευτικών» και VB1: Προσωπική Θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί,
όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ».

Δηλαδή: σε ένα μόνο κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 25% οι αναμενόμενες συχνότητες είναι
μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 3,12>1 μεγαλύτερη του 1.

171
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(2) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών,
αναφορικά με το εάν επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, ανάμεσα σε άνδρες
και σε γυναίκες εκπαιδευτικούς. Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VA1 και
VΒ5_1 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα
E4(2). και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε
προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται172.
Πίνακας Ε4(2): Έλεγχος συνάφειας των μεταβλητών VA1: «Φύλο των
εκπαιδευτικών» και της μεταβλητής VΒ5_1: «Απόψεις των εκπαιδευτικών,
αναφορικά με το εάν επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ»
Έλεγχος
VB5_1: Απόψεις των
στατιστικής
εκπαιδευτικών, αναφορικά με
σημαντικότητας
το εάν επιθυμούν τη διδακτική
Σύνολο
x2
αξιοποίηση των ΤΠΕ
Ναι
Όχι
x2
df
p
VΑ1:
Άνδρας Ν
76
9
85
1,375 1 0,241
Φύλο των
εκπαι
δευτικών

Γυναίκα

Σύνολο

%

89,4%

Ν

199

%

93,4%

Ν

275

%

92,3%

10,6% 100,0%
14

213

6,6% 100,0%
23

298

7,7% 100,0%

H τιμή του x2= 1,375 με βαθμούς ελευθερίας df=1, δε σηματοδοτεί μεγάλη απόκλιση των
παρατηρούμενων από τις αναμενόμενες τιμές συχνοτήτων και το παρατηρούμενο επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας p=0,241>0,05 μεγαλύτερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι δεν
υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των δύο μεταβλητών. Επομένως, η μηδενική
υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται δηλαδή: δεν υπάρχει συστηματική
συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VΑ1: «Φύλο των εκπαιδευτικών» και VB5_1:
«Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το εάν επιθυμούν τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ».

172

Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι αναμενόμενες
συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 6,56>1 μεγαλύτερη του 1.
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(3) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών,
αναφορικά με το εάν γνωρίζουν πως να αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ ανάμεσα σε
άνδρες και σε γυναίκες εκπαιδευτικούς. Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VA1
και VΒ5_2 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα
E4(3). και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε
προϋποθέσεις εφαρμογής, του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται173.
Πίνακας Ε4(3): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VA1: «Φύλο των
εκπαιδευτικών» και V5_2: «Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ, αναφορικά με το εάν γνωρίζουν πως να αξιοποιήσουν
διδακτικά τις ΤΠΕ»
VB5_2: Απόψεις των
εκπαιδευτικών σχετικά με τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ,
αναφορικά με το εάν γνωρίζουν
πως να αξιοποιήσουν διδακτικά
Σύνολο
τις ΤΠΕ

Ναι
VΑ1: Άνδρας
Φύλο των
εκπαιδευ
τικών

Όχι

Ν

39

44

%

47,0%

53,0%

100,0%

Γυναίκα Ν

103

109

212

%

48,6%

51,4%

100,0%

Ν

142

153

295

%

48,1%

51,9%

100,0%

Σύνολο

Έλεγχος
στατιστικής
σημαντικότητας
x2
x2
df
p

83 0,061

1 0,805

H χαμηλή τιμή του x2= 0,061 με βαθμούς ελευθερίας df=1, δε σηματοδοτεί μεγάλη
απόκλιση των παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων
και το παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,805>0,05 μεγαλύτερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση των δύο μεταβλητών. Επομένως, η μηδενική υπόθεση ανεξαρτησίας)
επαληθεύεται δηλαδή: δεν υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών
VΑ1: «Φύλο των εκπαιδευτικών» και VΒ5_2: «Απόψεις των εκπαιδευτικών,
αναφορικά με το εάν γνωρίζουν πως να αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ»

Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 40>1
μεγαλύτερη του 1.
173
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Παράγοντας: Ηλικία των εκπαιδευτικών
(4) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στην Προσωπική Θεωρία που
ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ,
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς μικρότερης και μεγαλύτερης ηλικίας. Επιλέγεται-εφόσον οι
παραπάνω μεταβλητές VΑ2 και VΒ1 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η
δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E4(4) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το
στατιστικό κριτήριο x2. Επειδή όμως, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού
κριτηρίου x2 δεν πληρούνταν174, έγινε ανακωδικοποίηση στη μεταβλητή VA2: «Ηλικία
των εκπαιδευτικών» και καταλήξαμε σε δυο ομάδες ηλικιών: (20-40), (41 και άνω), αντί
για τις τέσσερις ομάδες ηλικιών που υπήρχαν αρχικά στο ερωτηματολόγιο
εκπαιδευτικών: (20-30), (31-40), (41-5)0, (50 και άνω). Μετά δε την ανακωδικοποίηση,
οι προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται175.
Πίνακας Ε4(4): Έλεγχος συνάφειας των μεταβλητών, VΑ2: «Ηλικία των
εκπαιδευτικών» και VB1: «Προσωπική Θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί,
όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ»
VB1: Προσωπική Θεωρία που
ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον
αφορά μια διδασκαλία όπου
αξιοποιούνται οι ΤΠΕ
Συμπεριφοριστικές Εποικοδομιστικές
απόψεις,
απόψεις,
αναφορικά με μια αναφορικά με μια
διδασκαλία όπου
διδασκαλία όπου
αξιοποιούνται οι
αξιοποιούνται οι
ΤΠΕ
ΤΠΕ
VΑ2:
20-40 Ν
Ηλικία
των
%
εκπαιδευ
τικών 41 και Ν

5,3%

%

2,3%

Ν

11

%

3,6%

άνω

Σύνολο

7

4

126

Έλεγχος στατιστικής

Σύνολο σημαντικότητας x2
x2
df
p

133 1,862

1 0,172

94,7% 100,0%
168

172

97,7% 100,0%
294

305

96,4% 100,0%

H τιμή του x2= 1,862 με βαθμούς ελευθερίας df=1, δε σηματοδοτεί μεγάλη απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig 2-sidesd)
p=1,862>0,05 μεγαλύτερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση των δύο μεταβλητών. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας)
επαληθεύεται δηλαδή: δεν υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών
VΑ2: «Ηλικία των εκπαιδευτικών» και VB1: «Προσωπική Θεωρία που ασπάζονται
οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ».
Δηλαδή: σε τρία κελιά του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 37,5%>25% μεγαλύτερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες ήταν μικρότερες του 5-ενώ, η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα ήταν 1,15>1
μεγαλύτερη του 1-.
175
Δηλαδή: σε ένα κελί του παραπάνω πίνακα ή σε ποσοστό 25% οι αναμενόμενες συχνότητες είναι
μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 4,80>1 μεγαλύτερη του 1.
174
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(5) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών,
αναφορικά με το εάν επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς μικρότερης και μεγαλύτερης ηλικίας. Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω
μεταβλητές VA2 και VΒ5_1 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία
διμεταβλητού πίνακα E4(5) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό
κριτήριο x2. Επειδή όμως, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 δεν
πληρούνταν176, έγιναν ανακωδικοποιήσεις στη μεταβλητή VA2: «Ηλικία των
εκπαιδευτικών» και καταλήξαμε σε δυο ομάδες ηλικιών: (20-40) και (41 και άνω), αντί
για τις τέσσερις ομάδες ηλικιών που υπήρχαν αρχικά στο ερωτηματολόγιο
εκπαιδευτικών: (20-30), (31-40), (41-50) και (50 και άνω). Μετά δε την
ανακωδικοποίηση, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι
πληρούνται177.
Πίνακας Ε4(5): Έλεγχος συνάφειας των μεταβλητών VA2: «Ηλικία των
εκπαιδευτικών» και της μεταβλητής VΒ5_1: «Απόψεις των εκπαιδευτικών,
αναφορικά με το εάν επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ»
VB5_1: Απόψεις των
εκπαιδευτικών, αναφορικά
Έλεγχος
με το εάν επιθυμούν τη
στατιστικής
διδακτική αξιοποίηση των
σημαντικότητας
ΤΠΕ
Σύνολο
x2
Ναι
Όχι
x2
df
p
VΑ2:
20-40
128
5
133 4,961
Ν
1 0,026
Ηλικία
των
εκπαιδε
υτικών 41 και άνω

Σύνολο

%

96,2%

3,8%

100,0%

Ν

152

18

170

%

89,4%

10,6%

100,0%

Ν

280

23

303

%

92,4%

7,6%

100,0%

H τιμή του x2= 4,961 με βαθμούς ελευθερίας df=1, σηματοδοτεί αρκετά μεγάλη απόκλιση
των παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,026<0,05 μικρότερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση178. των δύο μεταβλητών Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση
ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει
συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VΑ2: «Ηλικία των εκπαιδευτικών»
και VB5_1: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το εάν επιθυμούν τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ».
Δηλαδή: σε δύο κελιά του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 26%>25% μεγαλύτερο του 25% οι αναμενόμενες
συχνότητες ήταν μικρότερες του 5-ενώ η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα ήταν 2,28>1 μεγαλύτερη του 1-.
177
Δηλαδή: σε κανένα κελί του παραπάνω πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι αναμενόμενες
συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 10,10>1 μεγαλύτερη του 1.
178
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε 1000000
δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p== 0,029<0,05 (Δαφέρμος, 2005).
176
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(6) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών,
αναφορικά με το εάν γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ,
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς μικρής και μεγάλης ηλικίας. Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω
μεταβλητές VA2 και VΒ5_2 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία
διμεταβλητού πίνακα E4(6) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό
κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής, του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι
πληρούνται179.
Πίνακας Ε4(6): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VA2: «Ηλικία των
εκπαιδευτικών» και V5_2: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το εάν
γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ»
VB5_2: Απόψεις των
εκπαιδευτικών, αναφορικά με
το εάν γνωρίζουν με ποιο
τρόπο θα αξιοποιήσουν
Σύνολο
διδακτικά τις ΤΠΕ

Ναι
VA2:
Ηλικία
των
εκπαιδευ
τικών

20-30

31-40
41-50
51-άνω

Σύνολο

Όχι

Ν

49

34

83

%

59,0%

41,0%

100,0%

Ν

25

24

49

%

51,0%

49,0%

100,0%

Ν

62

76

138

%

44,9%

55,1%

100,0%

Ν

8

22

30

%

26,7%

73,3%

100,0%

144

156

300

48,0%

52,0%

100,0%

Έλεγχος
στατιστικής
σημαντικότητας
x2
x2
df
p
10,221

3 0,017

H υψηλή τιμή του x2= 10,221 με βαθμούς ελευθερίας df=3, σηματοδοτεί μεγάλη
απόκλιση των παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων
και το παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,0107<0,05 μικρότερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση180 των δύο μεταβλητών. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση
ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση δηλαδή: υπάρχει
συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VΑ2: «Ηλικία των εκπαιδευτικών
και VΒ5_2: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το εάν γνωρίζουν με ποιο
τρόπο θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ».

179

Δηλαδή: σε κανένα κελί του παραπάνω πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 14,40>1
μεγαλύτερη του 1.
180
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται και
με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε 1000000
δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p=0,016<0,05 (Δαφέρμος, 2005).
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• Παράγοντας: Χρόνια Υπηρεσίας των εκπαιδευτικών
(7) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στην Προσωπική Θεωρία των
εκπαιδευτικών, αναφορικά με μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς με λίγα και πολλά χρόνια υπηρεσίας. Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω
μεταβλητές VΑ3 και VΒ1 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία
διμεταβλητού πίνακα E4(7) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό
κριτήριο x2. Επειδή όμως, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 δεν
πληρούνταν181, έγιναν ανακωδικοποιήσεις στη μεταβλητή VA3: «Χρόνια υπηρεσίας των
εκπαιδευτικών» και καταλήξαμε σε δυο ομάδες ετών υπηρεσίας: (10-20) και (21 και
άνω), αντί για τις τέσσερις ομάδες ετών υπηρεσίας που υπήρχαν αρχικά στο
ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών: (0-10), (11-20), (21-30) και (31 και άνω). Μετά δε την
ανακωδικοποίηση, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι
πληρούνται182.
Πίνακας Ε4(7): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VA3: «Χρόνια Υπηρεσίας των
εκπαιδευτικών» και VΒ1: «Προσωπική Θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί,
όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ»
VB1: Προσωπική Θεωρία που
Έλεγχος
Σύνολο
ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον
στατιστικής
αφορά μια διδασκαλία όπου
σημαντικότητας
αξιοποιούνται οι ΤΠΕ
x2
Συμπεριφοριστι
Εποικοδομιστι
x2
df
p
κές απόψεις,
κές απόψεις,
αναφορικά με μια
αναφορικά με
διδασκαλία όπου μια διδασκαλία
αξιοποιούνται οι
όπου αξιοποιού
ΤΠΕ
νται οι ΤΠΕ
0-20 Ν
VΑ3:
9
203
212 0,816 1 0,366
Χρόνια
4,2%
95,8% 100,0%
%
υπηρεσ
ίας των 212
91
93
Ν
επαιδευ και
2,2%
97,8% 100,0%
τικών άνω %
Σύνολο

Ν
%

11
3,6%

294
305
96,4% 100,0%

H τιμή του x2= 0,816 με βαθμούς ελευθερίας df=1, δε σηματοδοτεί μεγάλη απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided) p=0,366>0,05
μεγαλύτερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των
δύο μεταβλητών. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται
δηλαδή: δεν υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VΑ3: «Χρόνια
Υπηρεσίας των εκπαιδευτικών» και VB1: «Προσωπική Θεωρία των εκπαιδευτικών,
αναφορικά με μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ».
Δηλαδή: σε τέσσερα κελιά του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 50%>25% οι αναμενόμενες συχνότητες ήταν
μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα ήταν 0,72<1 μικρότερη του 1.
182
Δηλαδή: μόνο σε ένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 25% μεγαλύτερο του 25% οι αναμενόμενες
συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 3,35>1 μεγαλύτερη του 1.
181
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(8) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών,
αναφορικά με το εάν επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς με λίγα και πολλά χρόνια υπηρεσίας(κατηγορίες ετών υπηρεσίας: 0-10,
11-20, 21-30, 31 και άνω). Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VA3 και VΒ5_1
έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E4(8) και ο
έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις
εφαρμογής, του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται183.
Πίνακας Ε4(8): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VA3: «Χρόνια Υπηρεσίας των
εκπαιδευτικών» και της μεταβλητής VΒ5_1: «Απόψεις των εκπαιδευτικών,
αναφορικά με το εάν επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ»
VB5_1: Απόψεις των
εκπαιδευτικών,
αναφορικά με το εάν
Έλεγχος στατιστικής
επιθυμούν τη διδακτική
σημαντικότητας
αξιοποίηση των ΤΠΕ
Σύνολο
x2
Ναι
Όχι
x2
df
p
0-10
VA3:
122
5
127 7,784
Ν
3
0,051
Χρόνια
96,1%
3,9% 100,0%
%
Υπηρεσί
11-20 Ν
ας των
77
8
85
εκπαιδευ
90,6%
9,4% 100,0%
%
τικών
21-30 Ν
66
6
72
%

91,7%

8,3%

100,0%

31-άνω Ν

15

4

19

%

78,9%

21,1%

100,0%

280

23

303

92,4%

7,6%

100,0%

Σύνολο

H τιμή του x2= 7,784 με βαθμούς ελευθερίας df=1, σηματοδοτεί αρκετά μεγάλη απόκλιση
των παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμέςσυχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,051=0,05 ή p ίσο του 0,05 αποκαλύπτει ότι, ‘οριακά’, υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση184 των δύο μεταβλητών. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση
ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει
συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VΑ3: «Χρόνια Υπηρεσίας των
εκπαιδευτικών» και VB5_1: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το εάν
επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ» (Νόβα-Καλτσούνη, 2006: 148-151,
Μακράκης, 2005:137-147).
183

Δηλαδή: σε ένα μόνο κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 12,5%<25% οι αναμενόμενες συχνότητες
είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 1,44>1 μεγαλύτερη του 1.
184
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε 1000000
δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p=0,050=0,05 (Δαφέρμος, 2005).
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(9) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών,
αναφορικά με το εάν γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς με λίγα και πολλά χρόνια υπηρεσίας(κατηγορίες ετών
υπηρεσίας: 0-10, 11-20, 21-30, 31 και άνω). Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές
VA3 και VΒ5_2 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού
πίνακα E4(9) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι
δε προϋποθέσεις εφαρμογής, του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται185.
Πίνακας Ε4(9): Έλεγχος συνάφειας των μεταβλητών VA3: «Χρόνια Υπηρεσίας των
εκπαιδευτικών» και V5_2: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το εάν
γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ»
VB5_2: Απόψεις των
εκπαιδευτικών, αναφορικά
με το εάν γνωρίζουν με ποιο
τρόπο θα αξιοποιήσουν
Σύνολο
διδακτικά τις ΤΠΕ

Ναι
VA3:
Χρόνια
Υπηρεσί
ας των
εκπαιδε
υτικών

0-10

11-20
21-30
31-άνω

Σύνολο

Όχι

Ν

73

54

127

%

57,5%

42,5%

100,0%

Ν

38

45

83

%

45,8%

54,2%

100,0%

Ν

27

44

71

%

38,0%

62,0%

100,0%

Ν

6

13

19

%

31,6%

68,4%

100,0%

144

156

300

48,0%

52,0%

100,0%

Έλεγχος στατιστικής
σημαντικότητας
x2
x2
df
p
9,618

3

0,022

H υψηλή τιμή του x2= 9,618 με βαθμούς ελευθερίας: df=3 σηματοδοτεί μεγάλη απόκλιση
των παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,022<0,05 μικρότερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση186. των δύο μεταβλητών Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση
ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση δηλαδή: υπάρχει
συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VΑ3: «Χρόνια Υπηρεσίας των
εκπαιδευτικών και VΒ5_2: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το εάν
γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ.

Δηλαδή: σε κανένα κελί του παραπάνω πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 9,12>1
μεγαλύτερη του 1.
186
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται και
με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε 1000000
δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p= 0,021<0,05 (Δαφέρμος, 2005).
185
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• Παράγοντας: Βασικές Σπουδές των εκπαιδευτικών
(10) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στην Προσωπική Θεωρία των
εκπαιδευτικών, αναφορικά με μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς που έχουν αποφοιτήσει από Παιδαγωγική Ακαδημία-με εξομοίωση
πτυχίου ή χωρίς- και σε αυτούς που έχουν αποφοιτήσει από Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης-ή από άλλη Πανεπιστημιακή Σχολή ειδικότητας-. Επιλέγεταιεφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΑ4 και VΒ1 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η
δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E4(10). και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το
στατιστικό κριτήριο x2.. Επειδή όμως, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού
κριτηρίου x2 δεν πληρούνταν187, έγιναν ανακωδικοποιήσεις στη μεταβλητή VA4:
«Βασικές Σπουδές των εκπαιδευτικών» και καταλήξαμε σε δυο ομάδες σπουδών:
(1)Παιδαγωγική Ακαδημία-με εξομοίωση ή χωρίς- και (2)Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης-ή άλλη Πανεπιστημιακή Σχολή ειδικότητας-, αντί για τις τέσσερις ομάδες
σπουδών που υπήρχαν αρχικά στο ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών: (1)Παιδαγωγική
Ακαδημία χωρίς εξομοίωση, (2)Παιδαγωγική Ακαδημία με εξομοίωση, (3)Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και (4) άλλη Πανεπιστημιακή Σχολή ειδικότητας. Μετά
δε την ανακωδικοποίηση, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2
φαίνεται ότι πληρούνται188.
Πίνακας Ε4(10): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών, VΑ4: «Βασικές Σπουδές των
εκπαιδευτικών» και VB1: «Προσωπική Θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί,
όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ»
VB1: Προσωπική Θεωρία που Σύνολο
Έλεγχος
ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί,
στατιστικής
όσον αφορά μια διδασκαλία
σημαντικότητας
όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ
x2
Συμπεριφοριστ Εποικοδομιστι
x2
df
p
ικές απόψεις,
σχετικά με μια
διδασκαλία
όπου
αξιοποιούνται
οι ΤΠΕ

Παιδαγωγική
Ακαδημία-με
εξομοίωση ή
χωρίςΠαιδαγωγικό
Τμήμα
Δημοτικής
Εκπαίδευσης/
Πανεπιστημια
κή Σχολή
ειδικοτήτων
Σύνολο

VΑ4:
Βασικές
Σπουδές
των
Εκπαιδε
υτικών

κές απόψεις,
σχετικά με μια
διδασκαλία
όπου
αξιοποιούνται
οι ΤΠΕ

Ν
%

4
2,5%

Ν

7

%

4,6%

95,4% 100,0%

Ν
%

11
3,6%

297
308
96,4% 100,0%

153
157 0,974
97,5% 100,0%
144

1

0,324

151

Δηλαδή: σε τέσσερα κελιά του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 50,0%>25% οι αναμενόμενες συχνότητες
ήταν μικρότερες του 5-ενώ η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα ήταν 1,32>1 μεγαλύτερη του 1-.
188
Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι αναμενόμενες
συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 5,39>1 μεγαλύτερη του 1.
187
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H τιμή του x2= 0,974 με βαθμούς ελευθερίας df=1, δε σηματοδοτεί μεγάλη απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2sided)
p=
0,324>0,05 μεγαλύτερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση των δύο μεταβλητών. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας)
επαληθεύεται δηλαδή: δεν υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών
VΑ4: «Βασικές Σπουδές των εκπαιδευτικών» και VB1: «Προσωπική Θεωρία που
ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι
ΤΠΕ».
(11) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών,
αναφορικά με το εάν επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς που έχουν αποφοιτήσει από Παιδαγωγική Ακαδημία-με εξομοίωση
πτυχίου ή χωρίς- και σε αυτούς που έχουν αποφοιτήσει από Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης-ή από άλλη Πανεπιστημιακή Σχολή ειδικότητας-. Επιλέγεταιεφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VA4 και VΒ5_1 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-,
η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E4(11) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το
στατιστικό κριτήριο x2. Επειδή όμως, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού
κριτηρίου x2 δεν πληρούνταν189, έγιναν ανακωδικοποιήσεις στη μεταβλητή VA4:
«Βασικές Σπουδές των εκπαιδευτικών» και καταλήξαμε σε δυο ομάδες σπουδών:
(1)Παιδαγωγική Ακαδημία-με εξομοίωση ή χωρίς- και (2)Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης-ή από άλλη Πανεπιστημιακή Σχολή ειδικότητας-, αντί για τις τέσσερις
ομάδες σπουδών που υπήρχαν αρχικά στο ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών:
(1)Παιδαγωγική Ακαδημία χωρίς εξομοίωση, (2)Παιδαγωγική Ακαδημία με εξομοίωση,
(3)Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και (4)άλλη Πανεπιστημιακή Σχολή
ειδικότητας. Μετά δε την ανακωδικοποίηση, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού
κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται190.

Δηλαδή: σε δύο κελιά του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 26,0%>25% μεγαλύτερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες ήταν μικρότερες του 5-ενώ η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα ήταν 2,86>1
μεγαλύτερη του 1-.
190
Δηλαδή: σε κανένα κελί ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι αναμενόμενες συχνότητες είναι
μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 11,50>1 μεγαλύτερη του 1.
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Πίνακας Ε4(11): Έλεγχος συνάφειας των μεταβλητών VA4: «Βασικές Σπουδές των
εκπαιδευτικών» και της μεταβλητής VΒ5_1: «Απόψεις των εκπαιδευτικών,
αναφορικά με το εάν επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ»
Έλεγχος
VB5_1: Απόψεις των
στατιστικής
εκπαιδευτικών, αναφορικά με
σημαντικότητας
το εάν επιθυμούν τη διδακτική
Σύνολο
x2
αξιοποίηση των ΤΠΕ

Ναι
VΑ4:
Βασικές
σπουδές
των
επαιδευ
τικών

Παιδαγωγική
Ακαδημία-με
εξομοίωση ή
χωρίς-

Ν
%

137
89,5%

Παιδαγωγικό
Ν
Τμήμα
Δημοτικής
%
Εκπαίδευσης/
Πανεπιστημιακή
Σχολή
ειδικοτήτων

146

Σύνολο

x2

Όχι

95,4%

Ν

283

%

92,5%

df

p

16
153 3,808 1 0,051
10,5% 100,0%
7

153

4,6% 100,0%

23

306

7,5% 100,0%

H τιμή του x2= 3,808 με βαθμούς ελευθερίας: df=1, σηματοδοτεί αρκετά μεγάλη
απόκλιση των παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων
και το παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,051=0,05 ή p ίσο του 0,05, αποκαλύπτει ότι, οριακά, υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση191. των δύο μεταβλητών Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση
ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει
συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών
VΑ4: «Σπουδές των
εκπαιδευτικών» και VB5_1: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το εάν
επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ».
(12) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών,
αναφορικά με το εάν γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που έχουν αποφοιτήσει από Παιδαγωγική Ακαδημία-με
εξομοίωση πτυχίου ή χωρίς- και σε αυτούς που έχουν αποφοιτήσει από Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης-ή από άλλη Πανεπιστημιακή Σχολή ειδικότητας-.
Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VA4 και VΒ5_2 έχουν ονομαστικές
κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E4(12) και ο έλεγχος των
παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής, του
στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται192.

Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε
1000000 δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p= 0,081>0,05 (Δαφέρμος, 2005).
192
Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 17,71>1
μεγαλύτερη του 1.
191
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Πίνακας Ε4(12): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VA4: «Βασικές Σπουδές των
εκπαιδευτικών» και της μεταβλητής VB5_2: «Απόψεις των εκπαιδευτικών,
αναφορικά με το εάν γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ»
VB5_2: Απόψεις των
εκπαιδευτικών,
αναφορικά με το εάν
γνωρίζουν με ποιο
τρόπο θα αξιοποιήσουν
Σύνολο
διδακτικά τις ΤΠΕ

Ναι
Παιδαγωγική
VA4:
Βασικές Ακαδημία χωρίς
εξομοίωση
Σπουδές
Πτυχίου
των
εκπαιδευ
Παιδαγωγική
τικών
Ακαδημία με
εξομοίωση πτυχίου
Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης
Σχολή Ειδικότητας
(όπως, Ξένης
Γλώσσας, Φυσικής
Αγωγής, Μουσικής)

Ν
%

Σύνολο

9
22,5%

Ν

51

%

45,9%

Ν

66

Έλεγχος
στατιστικής
σημαντικότητας
x2
Όχι
x2
df
p
31
40 14,839
3 0,002
77,5% 100,0%
60

111

54,1% 100,0%
49

115

%

57,4%

42,6% 100,0%

Ν
%

19
51,4%

18
37
48,6% 100,0%

Ν

145

%

47,9%

158

303

52,1% 100,0%

H υψηλή τιμή του x2= 14,839 με βαθμούς ελευθερίας:df=3, σηματοδοτεί μεγάλη
απόκλιση των παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων
και το παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,002<0,05 μικρότερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση193. των δύο μεταβλητών Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση
ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση δηλαδή: υπάρχει
συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VΑ4: «Βασικές Σπουδές των
εκπαιδευτικών και VΒ5_2: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το εάν
γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ».

Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε
1000000 δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p= 0,002<0,05 (Δαφέρμος, 2005).

193
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• Παράγοντας: Κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ
(13) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών,
όσον αφορά το εάν γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ,
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που κατά τις βασικές σπουδές τους, έχουν διδαχθεί 'Χρήση
των ΤΠΕ' και σε αυτούς που δεν έχουν διδαχθεί. Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω
μεταβλητές VΑ5_1 και VΒ5_2 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία
διμεταβλητού πίνακα E4(13) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό
κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής, του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι
πληρούνται194.
Πίνακας Ε4(13): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VA5_1: «Οι εκπαιδευτικοί,
κατά τις βασικές σπουδές τους, έχουν διδαχθεί 'Χρήση των ΤΠΕ'» και VB5_2:
«Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το εάν γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα
αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ»
VB5_2: Απόψεις των
εκπαιδευτικών,
αναφορικά με το εάν
Έλεγχος στατιστικής
γνωρίζουν με ποιο τρόπο
σημαντικότητας
θα αξιοποιήσουν
x2
Σύνολο
διδακτικά τις ΤΠΕ

Ναι
VA5_1: Οι
εκπαιδευτικοί,
κατά τις βασικές
σπουδές τους,
έχουν διδαχθεί
'Χρήση των
ΤΠΕ'

Σύνολο

Ναι Ν
Όχι

Όχι
75

%

58,6%

Ν

12

%

54,5%

Ν

87

%

58,0%

53

128

x2
0,126

df
1

p
0,722

41,4% 100,0%
10

22

45,5% 100,0%
63

150

42,0% 100,0%

H τιμή του x2= 0,126 με βαθμούς ελευθερίας df=1, δε σηματοδοτεί μεγάλη απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,722>0,05 μεγαλύτερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση των δύο μεταβλητών.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση
ανεξαρτησίας) επαληθεύεται δηλαδή: δεν υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των
μεταβλητών VA5_1: Οι εκπαιδευτικοί, κατά τις βασικές σπουδές τους, έχουν
διδαχθεί 'Χρήση των ΤΠΕ'» και VB5_2: Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με
το εάν γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ».

Δηλαδή: σε κανένα κελί του παραπάνω πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 9,24>1
μεγαλύτερη του 1.
194
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(14) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών,
αναφορικά με το εάν γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ,
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που κατά τις βασικές σπουδές τους, έχουν διδαχθεί 'Διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ' και σε αυτούς που δεν έχουν διδαχθεί. Επιλέγεται-εφόσον οι
παραπάνω μεταβλητές VΑ5_2 και VΒ5_2 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η
δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E4(14) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το
στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2
φαίνεται ότι πληρούνται195.
Πίνακας Ε4(14): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VA5_2: «Οι εκπαιδευτικοί
κατά τις βασικές σπουδές τους, έχουν διδαχθεί 'Διδακτική Αξιοποίηση των ΤΠΕ'»
και VB5_2: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το εάν γνωρίζουν με ποιο
τρόπο θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ»
Έλεγχος
VB5_2: Απόψεις των
στατιστικής
εκπαιδευτικών, αναφορικά με το
σημαντικότητας
εάν γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα
αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ Σύνολο
x2
Ναι
Όχι
x2
df
p
VA5_2: Οι
Ναι Ν
46
19
65 7,678
1 0,006
εκπαιδευτικοί,
κατά τις
βασικές
σπουδές τους
έχουν διδαχθεί
'Διδακτική
αξιοποίηση των
ΤΠΕ'

Σύνολο

%

70,8%

Όχι Ν

41

%

48,2%

Ν

87

%

58,0%

29,2% 100,0%
44

85

51,8% 100,0%
63

150

42,0% 100,0%

H τιμή του x2= 7,678 με βαθμούς ελευθερίας df=1, σηματοδοτεί μεγάλη απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,006>0,05 μεγαλύτερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση196. των δύο μεταβλητών Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση
ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση δηλαδή: υπάρχει
συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VA5_2: «Οι εκπαιδευτικοί, κατά
τις βασικές σπουδές τους, έχουν διδαχθεί 'Διδακτική Αξιοποίηση των ΤΠΕ'» και
VB5_2: Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το εάν γνωρίζουν με ποιο τρόπο
θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ».

Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικούη πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 27,30>1
μεγαλύτερη του 1.
196
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε
1000000 δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p= 0,007<0,05 (Δαφέρμος, 2005).
195
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(15) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών,
αναφορικά με το εάν γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ,
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που διδάχθηκαν Πληροφορική-ΤΠΕ στο Διδασκαλείο και
σε αυτούς που δε διδάχθηκαν. Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΑ6_1 και
VΒ5_2 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα
E4(15) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε
προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται197.
Πίνακας Ε4(15): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VA6_1: «Οι εκπαιδευτικοί
διδάχθηκαν Πληροφορική-ΤΠΕ, στο Διδασκαλείο» και VB5_2: «Απόψεις των
εκπαιδευτικών, όσον αφορά το εάν γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν
διδακτικά τις ΤΠΕ»
VB5_2: Απόψεις των
εκπαιδευτικών, όσον
αφορά το εάν γνωρίζουν
Έλεγχος στατιστικής
με ποιο τρόπο θα
σημαντικότητας
αξιοποιήσουν διδακτικά
Σύνολο
x2
τις ΤΠΕ

Ναι
VA6_1: Οι
εκπαιδευτικοί
διδάχθηκαν
Πληροφορική
-ΤΠΕ, στο
Διδασκαλείο
Σύνολο

Ναι
Όχι

x2

Όχι

Ν

16

%

59,3%

Ν

26

%

66,7%

Ν

42

%

63,6%

11

27

0,378

df

p
1

0,539

40,7% 100,0%
13

39

33,3% 100,0%
24

66

36,4% 100,0%

H τιμή του x2= 0,378 με βαθμούς ελευθερίας df=1 δε σηματοδοτεί μεγάλη απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,539<0,05 μεγαλυτερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση των δύο μεταβλητών. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας)
επαληθεύεται δηλαδή: δεν υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών
VA6_1: «Οι εκπαιδευτικοί διδάχθηκαν Πληροφορική-ΤΠΕ, στο Διδασκαλείο» και
VB5_2: Απόψεις των εκπαιδευτικών, όσον αφορά το εάν δηλώνουν πως γνωρίζουν
με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ».

Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 9,82>1
μεγαλύτερη του 1.
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(16) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών,
όσον αφορά το εάν γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ,
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που έχουν επιμορφωθεί στις ΤΠΕ, με το σεμινάριο 'Βασικές
δεξιότητες στις ΤΠΕ' του ΥΠΕΠΘ και σε αυτούς που δεν έχουν επιμορφωθεί με αυτόν
τον τρόπο. Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΑ7_2 και VΒ5_2 έχουν
ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E4(16) και ο
έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις
εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται198.
Πίνακας Ε4(16): Έλεγχος συνάφειας- των μεταβλητών VA7_2: «Οι εκπαιδευτικοί
έχουν επιμορφωθεί στις ΤΠΕ, με το σεμινάριο 'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ'» του
ΥΠΕΠΘ και VB5_2: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, όσον αφορά το εάν γνωρίζουν με
ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ»
VB5_2: Απόψεις των
Σύνολο
Έλεγχος
εκπαιδευτικών, όσον
αφορά το εάν γνωρίζουν
με ποιο τρόπο θα
αξιοποιήσουν διδακτικά
τις ΤΠΕ

Ναι
VA7_2: Οι
Ναι
εκπαιδευτικοί
έχουν επιμο
ρφωθεί στις
ΤΠΕ, με το
σεμινάριο του Όχι
ΥΠ.Ε.Π.Θ.
'Βασικές δεξιό
τητες στις ΤΠΕ'

Σύνολο

στατιστικής
σημαντικότητας
x2

Όχι

Ν

86

93

179

%

48,0%

52,0%

100,0%

Ν

50

36

86

%

58,1%

41,9%

100,0%

Ν
%

136
51,3%

129
48,7%

265
100,0%

x2
2,370

df

p
1 0,124

H τιμή του x2= 2,370 με βαθμούς ελευθερίας df=1, δε σηματοδοτεί αρκετά μεγάλη
απόκλιση των παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων
και το παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,124>0,05 μεγαλύτερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση των δύο μεταβλητών.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται δηλαδή: δεν
υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VA7_2: «Οι εκπαιδευτικοί
έχουν επιμορφωθεί στις ΤΠΕ, με το σεμινάριο 'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ' του ΥΠΕΠΘ»
και VB5_2: Απόψεις των εκπαιδευτικών, όσον αφορά το εάν γνωρίζουν με ποιο
τρόπο θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ»

198

Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 41,86>1
μεγαλύτερη του 1.
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(17) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών,
όσον αφορά το εάν γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ,
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που έχουν ‘Πιστοποίηση’ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις ‘Βασικές
δεξιότητες στις ΤΠΕ' και σε αυτούς που δεν έχουν. Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω
μεταβλητές VΑ7_3 και VΒ5_2 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία
διμεταβλητού πίνακα E4(17) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό
κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι
πληρούνται199.
Πίνακας Ε4(17): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VA7_3: «Οι εκπαιδευτικοί
έχουν 'Πιστοποίηση' του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις 'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ'» και
VB5_2: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, όσον αφορά το εάν γνωρίζουν με ποιο τρόπο
θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ»
VB5_2: Απόψεις των
εκπαιδευτικών, όσον
αφορά το εάν γνωρίζουν
Έλεγχος στατιστικής
με ποιο τρόπο θα
σημαντικότητας
αξιοποιήσουν διδακτικά
Σύνολο
x2
τις ΤΠΕ

Ναι
VA7_3: Οι
εκπαιδευτικοί
έχουν
'Πιστοποίηση'
του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
στις 'Βασικές
δεξιότητες
στις ΤΠΕ'

Σύνολο

Ναι
Όχι

x2

Όχι

Ν

81

%

60,0%

Ν

55

%

42,3%

Ν

136

%

51,3%

54

135

8,298

df

p
1

0,004

40,0% 100,0%
75

130

57,7% 100,0%
129

265

48,7% 100,0%

H τιμή του x2= 8,298 με βαθμούς ελευθερίας df=1, σηματοδοτεί μεγάλη απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,004<0,05 μικρότερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση200. των δύο μεταβλητών.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθεση δηλαδή: υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των
μεταβλητών VA7_3: «Οι εκπαιδευτικοί έχουν 'Πιστοποίηση' του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις
'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ'» και VB5_2: Απόψεις των εκπαιδευτικών, όσον
αφορά το εάν γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ».

Δηλαδή: σε κανένα κελί του παραπάνω πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 63,28>1
μεγαλύτερη του 1.
200
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε
1000000 δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p=0,005<0,05 (Δαφέρμος, 2005).
199

243
Αθηνά Μ. Μαρτιμιανάκη Α.Μ. 242

Μ.Π.Σ. Ρέθυμνο 2009-2010, Εαρινό Εξάμηνο

(18) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στην προσωπική Θεωρία που
ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ,
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν πως θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ και
σε αυτούς που δηλώνουν πως δε γνωρίζουν. Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές
VΒ5_2 και VΒ1 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού
πίνακα E4(18) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι
δε προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται201.
Πίνακας Ε4(18): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VB5_2: «Απόψεις των
εκπαιδευτικών, όσον αφορά το εάν γνωρίζουν πως να αξιοποιήσουν διδακτικά τις
ΤΠΕ» και VB1: «Προσωπική Θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά
μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ»
VB1: Προσωπική Θεωρία που
ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί,
όσον αφορά μια διδασκαλία
όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ
Συμπεριφοριστ Εποικοδομιστι
ικές απόψεις,
κές απόψεις,
αναφορικά με
αναφορικά με
μια
μια
διδασκαλία
διδασκαλία
όπου
όπου
αξιοποιούνται αξιοποιούνται
οι ΤΠΕ
οι ΤΠΕ
VB5_2: Απόψεις των Ναι Ν
εκπαιδευτικών, όσον
%
αφορά το εάν
γνωρίζουν πως να Όχι
Ν
αξιοποιήσουν
%
διδακτικά τις ΤΠΕ

Σύνολο

Ν
%

6

138

Έλεγχος
στατιστικής
σημαντικότητας
x2

x2

df

p

Σύνο
λο
144 0,565

4,2%

95,8% 100,0%

4
2,6%

150
154
97,4% 100,0%

10
3,4%

288
298
96,6% 100,0%

1 0,452

H τιμή του x2= 0,565 με βαθμούς ελευθερίας df=1, δε σηματοδοτεί μεγάλη απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,452>0,05 μεγαλύτερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση των δύο μεταβλητών.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται δηλαδή: δεν
υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VB5_2: «Απόψεις των
εκπαιδευτικών, αναφορικά με το εάν γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν διδακτικά τις
ΤΠΕ» και VB1:«Προσωπική Θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά
μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ».

Δηλαδή: σε ένα μόνο κελί του παραπάνω πίνακα ή σε ποσοστό 25% οι αναμενόμενες συχνότητες είναι
μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 4,83>1 μεγαλύτερη του 1..

201

244
Αθηνά Μ. Μαρτιμιανάκη Α.Μ. 242

Μ.Π.Σ. Ρέθυμνο 2009-2010, Εαρινό Εξάμηνο

(19) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών,
όσον αφορά το εάν επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς που δηλώνουν πως γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν διδακτικά
τις ΤΠΕ και σε αυτούς που δηλώνουν πως δε γνωρίζουν.
Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΒ5_2 και VΒ5_1 έχουν ονομαστικές
κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E4(19) και ο έλεγχος των
παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του
στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται202.
Πίνακας Ε4(19): Έλεγχος συνάφειας των μεταβλητών VB5_2: «Απόψεις των
εκπαιδευτικών, όσον αφορά το εάν γνωρίζουν πως θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις
ΤΠΕ» και VB5_1: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, όσον αφορά το εάν επιθυμούν τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ»
VB5_1: Απόψεις των
εκπαιδευτικών, όσον
αφορά το εάν επιθυμούν
τη διδακτική αξιοποίηση
Σύνολο
των ΤΠΕ

Ναι
VB5_2: Απόψεις
των
εκπαιδευτικών,
αναφορικά με το
εάν γνωρίζουν πως
θα αξιοποιήσουν
διδακτικά τις ΤΠΕ

Σύνολο

Όχι

Έλεγχος
στατιστικής
σημαντικότητας
x2
df
p
145 15,295
1 0,000
100,0%

Ναι

Ν
%

143
98,6%

2
1,4%

Όχι

Ν

137

21

%

86,7%

13,3%

100,0%

Ν
%

280
92,4%

23
7,6%

303
100,0%

158

H υψηλή τιμή του x2= 15,295 με βαθμούς ελευθερίας df=1, σηματοδοτεί πολύ μεγάλη
απόκλιση των παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων
και το παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,000<0,05 μικρότερο του 0,05,, αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση203. των δύο μεταβλητών
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθεση δηλαδή: υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των
μεταβλητών VB5_2: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, όσον αφορά το εάν γνωρίζουν με
ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ» και VB5_1: «Απόψεις των
εκπαιδευτικών, όσον αφορά το εάν επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ».

Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 11,01>1
μεγαλύτερη του 1.
203
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε
1000000 δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p= 0,000<0,05 (Δαφέρμος, 2005).
202
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(20) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών, όσον
αφορά επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ,
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις
ΤΠΕ και σε αυτούς που δε γνωρίζουν.
Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΒ5_2 και VΒ5_3 έχουν ονομαστικές
κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E4(20) και ο έλεγχος των
παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του
στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται204.
Πίνακας Ε4(20): Έλεγχος συνάφειας των μεταβλητών VB5_2: «Απόψεις των
εκπαιδευτικών, όσον αφορά το εάν γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν
διδακτικά τις ΤΠΕ» και VB5_3: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τα
επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ»
VB5_3: Απόψεις των
Έλεγχος
Σύνολο
εκπαιδευτικών, όσον αφορά τα
στατιστικής
επιμορφωτικά προγράμματα
σημαντικότητας
σχετικά με τη διδακτική
x2
αξιοποίηση των ΤΠΕ

Ναι
VB5_2: Απόψεις των
Ναι Ν
εκπαιδευτικών, όσον
αφορά το εάν γνωρίζουν
%
με ποιο τρόπο θα
Όχι Ν
αξιοποιήσουν διδακτικά
τις ΤΠΕ
%

Σύνολο

Ν
%

Όχι
113

78,5%
140
88,6%
253
83,8%

31

x2
df
p
144 5,694
1 0,017

21,5% 100,0%
18

158

11,4% 100,0%
49
302
16,2% 100,0%

H τιμή του x2= 5,694 με βαθμούς ελευθερίας df=, σηματοδοτεί μια απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,017<0,05 μικρότερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση205. των δύο μεταβλητών
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθεση δηλαδή: υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των
μεταβλητών VB5_2: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, όσον αφορά το εάν γνωρίζουν με
ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ» και VB5_3: «Απόψεις των
εκπαιδευτικών, αναφορικά με τα επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ».

Δηλαδή: σε κανένα κελί του παραπάνω πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 23,36>1
μεγαλύτερη του 1.
205
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε 1000000
δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p= 0,019<0,05 (Δαφέρμος, 2005).
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(21) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών,
όσον αφορά τη συνεχή ενδοσχολική επιμόρφωση σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ, ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν
διδακτικά τις ΤΠΕ και σε αυτούς που δε γνωρίζουν.
Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΒ5_2 και VΒ5_4 έχουν ονομαστικές
κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E4(21) και ο έλεγχος των
παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του
στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται206.
Πίνακας Ε4(21): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VB5_2: «Απόψεις των
εκπαιδευτικών, όσον αφορά το εάν γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν
διδακτικά τις ΤΠΕ» και VB5_4: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με τη
συνεχή ενδοσχολική επιμόρφωση, σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ»
VB5_4: Απόψεις των
εκπαιδευτικών, αναφορικά
Έλεγχος
με τη συνεχή ενδοσχολική
στατιστικής
επιμόρφωση σχετικά με τη
σημαντικότητας
διδακτική αξιοποίηση των
Σύνολο
x2
ΤΠΕ

Ναι
VB5_2: Απόψεις των
Ναι Ν
εκπαιδευτικών, όσον
%
αφορά το εάν γνωρίζουν
με ποιο τρόπο θα
Όχι Ν
αξιοποιήσουν διδακτικά
τις ΤΠΕ
%

Σύνολο

x2

Όχι
110

76,4%
117
74,1%

Ν

227

%

75,2%

34

144 0,221

df

p
1 0,639

23,6% 100,0%
41

158

25,9% 100,0%
75

302

24,8% 100,0%

H χαμηλή τιμή του x2= 0,221 με βαθμούς ελευθερίας:df=1, δε σηματοδοτεί μεγάλη
απόκλιση των παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων
και το παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig) p=0,639>0,05
μεγαλύτερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των
δύο μεταβλητών.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται, δηλαδή: δεν
υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VB5_2: «Απόψεις των
εκπαιδευτικών, όσον αφορά το εάν γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν
διδακτικά τις ΤΠΕ» και VB5_4: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με τη συνεχή
ενδοσχολική επιμόρφωση τους, σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ».

Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 35,76>1
μεγαλύτερη του 1.
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(22) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών,
όσον αφορά τα προγράμματα 'εκπαίδευσης από απόσταση μέσω Διαδικτύου', ανάμεσα
σε εκπαιδευτικούς που έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικές με το Διαδίκτυο και σε αυτούς
που δεν έχουν αποκτήσει αυτές τις γνώσεις.
Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΒ8_3 και VΒ5_5 έχουν ονομαστικές
κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E4(22) και ο έλεγχος των
παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του
στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται207.
Πίνακας Ε4(22): Έλεγχος συνάφειας των μεταβλητών VΑ8_3: «Οι εκπαιδευτικοί
έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικές με το Διαδίκτυο» και VB5_5: «Απόψεις των
εκπαιδευτικών όσον αφορά τα προγράμματα 'εκπαίδευσης από απόσταση' μέσω
Διαδικτύου»
VB5_5: Απόψεις των
εκπαιδευτικών, όσον
αφορά τα προγράμματα
Έλεγχος
'εκπαίδευσης από
στατιστικής
απόσταση μέσω
σημαντικότητας
Διαδικτύου'
Σύνολο
x2
Ναι
Όχι
x2
df
p
Ναι Ν
VΑ8_3:
97
147
244 5,983
1 0,014
Οι εκπαιδευτικοί έχουν
39,8%
60,2% 100,0%
%
αποκτήσει γνώσεις
Όχι Ν
σχετικές με το
7
30
37
Διαδίκτυο
18,9%
81,1% 100,0%
%
Σύνολο

Ν

104

%

37,0%

177

281

63,0% 100,0%

H τιμή του x2= 5,983 με βαθμούς ελευθερίας df=1, σηματοδοτεί απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,014<0,05 ή p μικρότερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση208 των δύο μεταβλητών.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθυεση, δηλαδή: υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των
μεταβλητών VΑ8_3: «Οι εκπαιδευτικοί έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικές με το
Διαδίκτυο» και VB5_5: «Απόψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά τα προγράμματα
'εκπαίδευσης από απόστασημέσω Διαδικτύου'.

Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 13,69>1
μεγαλύτερη του 1.
208
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε
1000000 δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p= 0,017<0,05 (Δαφέρμος, 2005).
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• Παράγοντας: Χρήση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς στο σπίτι
(23) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών,
όσον αφορά το εάν επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, ανάλογα με τη
συχνότητα που οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο σπίτι για την προετοιμασία
της διδασκαλίας τους. Επιλέγεται-εφόσον η μεταβλητή VΒ91_2 έχει τακτική κλίμακα
μέτρησης και η μεταβλητή VΒ5_1 έχει ονομαστική κλίμακα μέτρησης-, η δημιουργία
διμεταβλητού πίνακα E4(23) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό
κριτήριο x2. Επειδή όμως, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 δεν
πληρούνταν209, έγιναν ανακωδικοποιήσεις στη μεταβλητή VA91_2: «Η συχνότητα με την
οποία οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο σπίτι, για την προετοιμασία της
διδασκαλίας τους» και καταλήξαμε σε δυο ομάδες δεδομένων: (1)Λίγες Φορές και (2)
Πολλές Φορές-όπου, στην ομάδα (1)Λίγες Φορές συγχωνεύτηκαν οι ομάδες (1)Ποτέ,
(2)Σπάνια και (3)Μερικές Φορές, ενώ στην ομάδα (2)Πολλές Φορές συγχωνεύτηκαν οι
ομάδες (4)Συχνά και (5)Πολύ Συχνά, οι οποίες υπήρχαν αρχικά στο ερωτηματολόγιο
εκπαιδευτικών-. Μετά δε ην ανακωδικοποίηση, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του
στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται210.
Πίνακας Ε4(23): Έλεγχος συνάφειας των μεταβλητών VA91_2: «Η συχνότητα με την οποία οι
εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν Η/Υ στο σπίτι, για προετοιμασία της διδασκαλίας τους» και VB5_1:
«Απόψεις των εκπαιδευτικών, όσον αφορά το εάν επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ»

Έλεγχος
VB5_1: Απόψεις των
στατιστικής
εκπαιδευτικών, σχετικά με
σημαντικότητας
το εάν επιθυμούν τη διδα
x2
κτική αξιοποίηση των ΤΠΕ Σύνολο
Ναι
VA91_2: Η συχνό
τητα με την οποία
οι εκπαιδευτικοί
χρησιμοποιούν τις
ΤΠΕ στο σπίτι, για
προετοιμασία της
διδασκαλίας τους

Σύνολο

Λίγες
Φορές

x2

Όχι

Ν

111

%

89,5%

Πολλές Ν
Φορές
%

155
97,5%

Ν

266

%

94,0%

13

124 7,834

df

p
1 0,005

10,5% 100,0%
4

159

2,5% 100,0%
17

283

6,0% 100,0%

H τιμή του x2= 7,834 με βαθμούς ελευθερίας df=1, σηματοδοτεί μια αρκετά μεγάλη
απόκλιση των παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων
και το παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,005<0,05 ή p μικρότερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση211 των δύο μεταβλητών. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση
ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει
συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VΒ91_2: «Η συχνότητα με την
οποία οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο σπίτι, για την προετοιμασία της
Δηλαδή: σε τέσσερα κελιά του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 40,0%>25% οι αναμενόμενες συχνότητες
ήταν μικρότερες του 5-ενώ η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα ήταν 1,38>1 μεγαλύτερη του 1-.
210
Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι αναμενόμενες
συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 7,45>1 μεγαλύτερη του 1.
211
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται και
με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε 1000000
δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p= 0,006<0,05 (Δαφέρμος, 2005).
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διδασκαλίας τους» και VB5_1: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, όσον αφορά το εάν
επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ».
(24) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών,
όσον αφορά το εάν επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, ανάλογα με τη
συχνότητα που οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο σπίτι για προσωπικές τους
εργασίες. Επιλέγεται-εφόσον η μεταβλητή VΒ91_1 έχει τακτική κλίμακα μέτρησης και η
μεταβλητή VΒ5_1 έχει ονομαστική κλίμακα μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού
πίνακα E4(24) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2.
Επειδή όμως, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 δεν
πληρούνταν212, έγιναν ανακωδικοποιήσεις στη μεταβλητή VA91_1:«Η συχνότητα με την
οποία οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο σπίτι, για προσωπικές τους εργασίες»
και καταλήξαμε σε δυο ομάδες δεδομένων: (1)Λίγες Φορές και (2)Πολλές Φορές-όπου,
στην ομάδα (1)Λίγες Φορές συγχωνεύτηκαν οι ομάδες (1)Ποτέ, (2)Σπάνια και (3)Μερικές
Φορές, ενώ στην ομάδα (2)Πολλές Φορές συγχωνεύτηκαν οι ομάδες (4)Συχνά και
(5)Πολύ Συχνά, οι οποίες υπήρχαν αρχικά στο ερωτηματολόγιο-. Μετά δε την
ανακωδικοποίηση, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του κριτηρίου x2 πληρούνται213.
Πίνακας Ε4(24): Έλεγχος συνάφειας των μεταβλητών VA91_1: «Η συχνότητα με την οποία οι
εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο σπίτι, για προσωπικές τους εργασίες» και VB5_1:
«Απόψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά το εάν επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ»
VB5_1: Απόψεις των
Έλεγχος
εκπαιδευτικών, όσον
στατιστικής
αφορά το εάν επιθυμούν
σημαντικότητας
τη διδακτική
x2
αξιοποίηση των ΤΠΕ Σύνολο

Ναι
VA91_1: Η
συχνότητα με την
οποία οι εκπαιδευτι
κοί χρησιμοποιούν
τις ΤΠΕ στο σπίτι,
για προσωπικές τους
εργασίες

Σύνολο

Λίγες Ν
Φορές
%
Πολλές Ν
Φορές
%

Όχι
86

88,7%
180
96,8%

Ν

266

%

94,0%

11

x2
df
p
97 7,435
1 0,006

11,3% 100,0%
6

186

3,2% 100,0%
17

283

6,0% 100,0%

H τιμή του x2= 7,435 με βαθμούς ελευθερίας df=1, σηματοδοτεί αρκετά μεγάλη
απόκλιση των παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων
και το παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig) p=0,006<0,05
ή p μικρότερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των
δύο μεταβλητών214. Επομένως, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται και δεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των
Δηλαδή: σε τέσσερα κελιά του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 40,0%>25% οι αναμενόμενες συχνότητες
ήταν μικρότερες του 5-ενώ η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα ήταν 1,32>1 μεγαλύτερη του 1-.
213
Δηλαδή: σε κανένα κελί του παραπάνω πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι αναμενόμενες
συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 5,83>1 μεγαλύτερη του 1.
214
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε 1000000
δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p= 0,009<0,05 (Δαφέρμος, 2005).
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μεταβλητών VΒ91_1: «Η συχνότητα με την οποία οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν
τις ΤΠΕ στο σπίτι, για προσωπικές τους εργασίες» και VB5_1: «Απόψεις των
εκπαιδευτικών, όσον αφορά το εάν επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ».
• Παράγοντας: Υποδομή του σχολείου, σχετική με τις ΤΠΕ
(25) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών,
όσον αφορά το εάν επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς που είναι ικανοποιημένοι από το εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου
και σε αυτούς που δηλώνουν πως δεν είναι. Επιλέγεται-εφόσον οι μεταβλητές VΒ5_6 και
VB5_1 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα
E4(25) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε
προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται215.
Πίνακας Ε4(25): Έλεγχος συνάφειας των μεταβλητών VB5_6: «Απόψεις των
εκπαιδευτικών, αναφορικά με το αν είναι ικανοποιημένοι από το εργαστήριο
υπολογιστών του σχολείου» και VB5_1: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με
το εάν επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ»
VB5_1: Απόψεις των
Έλεγχος
εκπαιδευτικών,
στατιστικής
αναφορικά με το εάν
σημαντικότητας
επιθυμούν τη διδακτική
x2
αξιοποίηση των ΤΠΕ Σύνολο

Ναι
VB5_6: Απόψεις των
εκπαιδευτικών, σχετικά
με το αν είναι
ικανοποιημένοι από το
εργαστήριο υπολογιστών
του σχολείου

Σύνολο

x2

Όχι

Ναι Ν

26

%

81,3%

Όχι Ν

256

%

93,8%

Ν

282

%

92,5%

6

32 6,442

df

p
1 0,011

18,8% 100,0%
17

273

6,2% 100,0%
23

305

7,5% 100,0%

H τιμή του x2= 6,442 με βαθμούς ελευθερίας:df=1 σηματοδοτεί μια απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,011<0,05 ή p μικρότερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση216.των δύο μεταβλητών
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των
μεταβλητών VB5_6: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το αν είναι
ικανοποιημένοι από το εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου» και VB5_1:
«Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το εάν επιθυμούν τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ».
Δηλαδή: σε ένα μόνο κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 25% οι αναμενόμενες συχνότητες είναι
μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 2,41>1 μεγαλύτερη του 1.
216
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε 1000000
δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p= 0,023<0,05 (Δαφέρμος, 2005).
215
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(26) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών,
όσον αφορά το εάν επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς που για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ χρειάζονται ΥπολογιστήΔιαδίκτυο μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας τους και σε αυτούς που δε χρειάζονται.
Επιλέγεται-εφόσον οι μεταβλητές VΒ5_7 και VB5_1 έχουν ονομαστικές κλίμακες
μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E4(26) και ο έλεγχος των παραπάνω
υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού
κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται217.
Πίνακας Ε4(26): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VB5_7: «Απόψεις των
εκπαιδευτικών, αναφορικά με το αν για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
χρειάζονται Υπολογιστή-Διαδίκτυο μέσα στην αίθουσα διδασκαλία τους» και
VB5_1: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το εάν επιθυμούν τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ»
VB5_1: Απόψεις των
εκπαιδευτικών,
αναφορικά με το εάν
επιθυμούν τη
διδακτική αξιοποίηση
Σύνολο
των ΤΠΕ
VB5_7: Απόψεις των
Ναι Ν
εκπαιδευτικών, αναφορικά
%
με το αν για τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ
Όχι Ν
χρειάζονται Υπολογιστή%
Διαδίκτυο μέσα στην
αίθουσα διδασκαλίας τους

Σύνολο

Ν
%

Ναι
254

Όχι
9

Έλεγχος
στατιστικής
σημαντικότητας
x2
x2
df
p
263 46,473 1 0,000

96,6%
28

3,4%
14

100,0%
42

66,7%

33,3%

100,0%

282
92,5%

23
7,5%

305
100,0%

H τιμή του x2= 46,473 με βαθμούς ελευθερίας df=1, σηματοδοτεί πολύ μεγάλη απόκλιση
των παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig) p=0,000<0,05 ή p
μικρότερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση218 των
δύο μεταβλητών.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των
μεταβλητών VB5_7: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το αν για τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ χρειάζονται Υπολογιστή-Διαδίκτυο μέσα στην
αίθουσα διδασκαλίας τους» και VB5_1: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με
το εάν επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ».

Δηλαδή: σε ένα μόνο κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 25% οι αναμενόμενες συχνότητες είναι
μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 3,17>1 μεγαλύτερη του 1.
218
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε 1000000
δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p= 0,000<0,05 (Δαφέρμος, 2005).
217
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Ερμηνεία κα Σχόλια, όσον αφορά το ερευνητικό ερώτημα 13
Σύμφωνα με τα παραπάνω ευρήματα της παρούσας έρευνας, φαίνεται ότι:
(α) Σε γενικές γραμμές, οι εκπαιδευτικοί δε διαφοροποιούνται όσον αφορά την
Προσωπική τους Θεωρία για μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕεποικοδομιστική ή συμπεριφοριστική Θεωρία-, ανάλογα με τα εξής: αν είναι άνδρες ή
γυναίκες, αν είναι μικροί ή μεγάλοι στην ηλικία, αν έχουν λίγα ή πολλά χρόνια
υπηρεσίας και ανάλογα με αν οι βασικές σπουδές τους ήταν στην Παιδαγωγική Ακαδημία
ή σε Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ή με άλλα λόγια φαίνεται πως, η
διαμόρφωση της Προσωπικής Θεωρίας των εκπαιδευτικών της έρευνας όσον αφορά μια
διδασκαλία όπου γίνεται αξιοποίηση των ΤΠΕ, δεν έχει σχέση με το φύλο, την ηλικία, τα
χρόνια υπηρεσίας και τις βασικές σπουδές των εκπαιδευτικών. Σημειώνεται δε εδώ ότι,
περαιτέρω μελλοντική έρευνα, ενδεχομένως, θα ήταν δόκιμο να εστιάσει σε παράγοντες
που διαμορφώνουν, επηρεάζουν ή αλλάζουν την Προσωπική Θεωρία των εκπαιδευτικών.
(β) Ενώ, σε γενικές γραμμές, διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών-θετικές ή
αρνητικές- όσον αφορά το αν επιθυμούν και αν γνωρίζουν πως να αξιοποιούν διδακτικά
τις ΤΠΕ, ανάλογα με την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και τις βασικές σπουδές τους.
(γ) Διαφοροποιούνται, κατά περιπτώσεις, οι απόψεις των εκπαιδευτικών-θετικές ή
αρνητικές- όσον αφορά το αν γνωρίζουν πως να αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ, ανάλογα
με την κατάρτισή και τις γνώσεις τους στις ΤΠΕ(Πιο συγκεκριμένα δε, φαίνεται ότι
διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών, ανάλογα με το αν στις βασικές σπουδές
τους έχουν διδαχθεί 'Διδακτική Αξιοποίηση των ΤΠΕ' και με το αν έχουν 'Πιστοποίηση'
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις 'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ’ ή όχι. Αντίθετα, φαίνεται ότι δεν
διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά το αν γνωρίζουν πως να
αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ, ανάλογα με το αν οι εκπαιδευτικοί κατά τις βασικές
σπουδές τους έχουν διδαχθεί 'Χρήση των ΤΠΕ', με το αν οι εκπαιδευτικοί διδάχθηκαν
Πληροφορική-ΤΠΕ στο Διδασκαλείο και με το αν οι εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί
στις ΤΠΕ με το σεμινάριο 'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ' του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή όχι).
(δ) Διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών-θετικές ή αρνητικές- όσον αφορά το
αν επιθυμούν να αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ, ανάλογα με το αν γνωρίζουν πως να
αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ και ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ από
αυτούς στο σπίτι, για προετοιμασία διδασκαλίας και για προσωπικές εργασίες. Ή με άλλα
λόγια, ο βαθμός γνώσεων και ο βαθμός χρήσης των ΤΠΕ φαίνεται ότι έχει επηρεάζει το
κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
(ε) Διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών-θετικές ή αρνητικές- όσον αφορά τα
σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ επιμορφωτικά προγράμματα, ανάλογα με
το αν γνωρίζουν πως να αξιοποιούν τις ΤΠΕ ή όχι. Αντίθετα, δε διαφοροποιούνται οι
απόψεις των εκπαιδευτικών-θετικές ή αρνητικές- όσον αφορά τη συνεχή ενδοσχολική
επιμόρφωση στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, ανάλογα με το αν γνωρίζουν πως να
αξιοποιούν τις ΤΠΕ ή όχι. Και τέλος, διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικώνθετικές ή αρνητικές- όσον αφορά την επιμόρφωση τους στις ΤΠΕ με εκπαίδευση από
απόσταση μέσω Διαδικτύου, ανάλογα με το αν έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικές με το
Διαδίκτυο ή όχι.
(στ) Διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών, όσον αφορά το αν επιθυμούν να
αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ-θετικές ή αρνητικές-, ανάλογα με το αν είναι
ικανοποιημένοι με τη σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή του σχολείου ή όχι.
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Σχολιάζοντας δε τα παραπάνω συνοπτικά, θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής, όσον αφορά
τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ:
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα τα οποία φανερώνουν ότι οι
εκπαιδευτικοί που σε μεγαλύτερο ποσοστό επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ,
είναι αυτοί που για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ χρειάζονται υπολογιστές και
Διαδίκτυο μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας τους-και δεν είναι ικανοποιημένοι από το
εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου-, θα λέγαμε ότι η ανάγκη των εκπαιδευτικών για
εξοπλισμό των σχολικών αιθουσών με κατάλληλη σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή, είναι
φανερή και χρήζει περισσότερης μελλοντικής έρευνας αλλά και σχετικών ενεργειών από
μέρους των εκπαιδευτικών ιθυνόντων.
Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα, τα οποία φανερώνουν
ότι οι εκπαιδευτικοί-ανεξάρτητα με το βαθμό γνώσεων τους στις ΤΠΕ- επιθυμούν συνεχή
ενδοσχολική επιμόρφωση σχετική με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ και ειδικότερα,
οι εκπαιδευτικοί που έχουν γνώσεις σχετικές με Διαδίκτυο επιθυμούν επιμόρφωση με
‘εκπαίδευση από απόσταση’, ενώ οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι δε γνωρίζουν πως
να αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ επιθυμούν επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με
τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, θα λέγαμε ότι η ανάγκη των εκπαιδευτικών για
επιμόρφωση σχετική με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, είναι φανερή και χρήζει
περισσότερης μελλοντικής έρευνας αλλά και σχετικών ενεργειών από μέρους των
εκπαιδευτικών ιθυνόντων.

Ε4_α. Έλεγχος Υποθέσεων-Πίνακες Συνάφειας, για το ερευνητικό ερώτημα 13_α
Εδώ, μελετάται ο έλεγχος υποθέσεων και παρατίθενται οι σχετικοί πίνακες συνάφειας
μεταβλητών, σχετικά με το ερευνητικό ερώτημα 13_α, το οποίο αναφέρεται στην
επιρροή παραγόντων-όπως, η κατάρτισή των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της Διαθεματικότητας και των Σχεδίων
Εργασίας(Projects)-, στις απόψεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της Διαθεματικότητας και των Σχεδίων
Εργασίας(Projects). Έτσι θα επιτευχθεί και ο σχετικός στόχος 17 της παρούσας έρευνας.
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(1) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις απόψεις των
εκπαιδευτικών, αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της
Διαθεματικότητας και των Σχεδίων Εργασίας, ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που κατά τις
βασικές σπουδές τους, έχουν διδαχθεί 'Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε υλοποίηση Σχεδίων
Εργασίας(Projects) και σε αυτούς που δεν έχουν διδαχθεί. Επιλέγεται-εφόσον οι
παραπάνω μεταβλητές VΑ5_3 και VΒ1_17 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η
δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E4_α(1) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το
στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις δε εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2
φαίνεται ότι πληρούνται219.
Πίνακας Ε4_α(1): Έλεγχος συνάφειας των μεταβλητών VΑ5_3: «Οι εκπαιδευτικοί, κατά

τις βασικές σπουδές τους, έχουν διδαχθεί 'Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε υλοποίηση
Σχεδίων Εργασίας(Projects)» και VB1_17: «Απόψεις των εκπαιδευτικών,
αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της
Διαθεματικότητας και των Σχεδίων Εργασίας (Projects)»
VB1_17: Απόψεις των
Έλεγχος
εκπαιδευτικών, αναφορικά με τη
στατιστικής
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα Σύνολο σημαντικότη
πλαίσια της Διαθεματικότητας και
τας x2
των Σχεδίων Εργασίας (Projects)
Οι ΤΠΕ πρέπει
Οι ΤΠΕ πρέπει να
να
αξιοποιούνται
αξιοποιούνται διδακτικά, κυρίως, ως
διδακτικά,
γνωστικό εργαλείο-σε
κυρίως, ως
διδακτικά σενάρια και
εποπτικό μέσο με Σχέδια Εργασίας

VA5_3: Οι
Ναι Ν
εκπαιδευτικοί, κατά
τις βασικές σπουδές
%
τους, έχουν διδαχθεί
'Αξιοποίηση των Όχι Ν
ΤΠΕ σε υλοποίηση
%
Σχεδίων Εργασίας
(Projects)'

Σύνολο

Ν
%

12
30,0%
34

x2

28

40 0,01
1
70,0% 100,0%

76

df

1

p

0,91
5

110

30,9%

69,1% 100,0%

46
30,7%

104
150
69,3% 100,0%

H τιμή του x2= 0,011 με βαθμούς ελευθερίας df=1, δε σηματοδοτεί μεγάλη απόκλιση των
παρατηρούμενων από τις αναμενόμενες τιμές συχνοτήτων και το παρατηρούμενο επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided) p=0,915>0,05 ή p μεγαλύτερο του
0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των δύο
μεταβλητών.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται δηλαδή: δεν
υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών, VA5_3:«Οι εκπαιδευτικοί,
κατά τις βασικές σπουδές τους, έχουν διδαχθεί 'Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε υλοποίηση
Σχεδίων Εργασίας(Projects)'» και VB1_17: «Απόψεις των εκπαιδευτικών,
αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της
Διαθεματικότητας και των Σχεδίων Εργασίας (Projects)».
Δηλαδή: σε κανένα κελί του παραπάνω πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 12,27>1
μεγαλύτερη του 1.
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(2) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις απόψεις των
εκπαιδευτικών, σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της
Διαθεματικότητας και Σχεδίων Εργασίας, ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που έχουν
αποκτήσει γνώσεις, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια
και με σχέδια εργασίας(projects) και σε αυτούς που δεν έχουν αποκτήσει αυτές τις
γνώσεις. Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΑ8_7 και VΒ1_17 έχουν
ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E4_α(2) και ο
έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις
εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται220.
Πίνακας Ε4_α(2): Έλεγχος συνάφειας των μεταβλητών VΑ8_7: «Οι εκπαιδευτικοί έχουν
αποκτήσει γνώσεις, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια και με
σχέδια εργασίας(Projects)» και VB1_17: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της Διαθεματικότητας και Σχεδίων Εργασίας (Projects)»
VB1_17: Απόψεις των
Έλεγχος
εκπαιδευτικών, σχετικά με τη
στατιστικής
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα
σημαντικότητας
πλαίσια της Διαθεματικότητας και
x2
των Σχεδίων Εργασίας (Projects)
Σύνολο
Οι ΤΠΕ πρέπει
Οι ΤΠΕ πρέπει να
x2 df p
να
αξιοποιούνται
αξιοποιούνται διδακτικά, κυρίως, ως
διδακτικά,
γνωστικό εργαλείο-σε
κυρίως, ως
διδακτικά σενάρια και
εποπτικό μέσο
με Σχέδια Εργασίας
Ναι Ν
VΑ8_7: Οι
18
42
60 0,025 1 0,875
εκπαιδευτικοί
έχουν αποκτήσει
30,0%
70,0% 100,0%
%
γνώσεις, όσον
αφορά τη
Όχι Ν
64
157
221
διδακτική
αξιοποίηση των
ΤΠΕ σε
29,0%
71,0% 100,0%
%
διδακτικά
σενάρια και με
σχέδια εργασίας

Σύνολο

Ν
%

82
29,2%

199
281
70,8% 100,0%

H τιμή του x2= 0,025 με βαθμούς ελευθερίας df=1, δε σηματοδοτεί μεγάλη απόκλιση των
παρατηρούμενων από τις αναμενόμενες τιμές συχνοτήτων και το παρατηρούμενο επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided) p=0,875>0,05 ή p μεγαλύτερο του
0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των δύο
μεταβλητών. Επομένως, η μηδενική υπόθεση επαληθεύεται δηλαδή: δεν υπάρχει
συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών, VΑ8_7:«Οι εκπαιδευτικοί έχουν
αποκτήσει γνώσεις, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια
και με σχέδια εργασίας(Projects))'» και VB1_17:«Απόψεις των εκπαιδευτικών, σχετικά

με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της Διαθεματικότητας και
Σχεδίων Εργασίας (Projects)».
Δηλαδή: σε κανένα κελί του παραπάνω πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι αναμενόμενες
συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 17,51>1 μεγαλύτερη του 1.
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(3) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στο εάν οι εκπαιδευτικοί
έχουν αποκτήσει γνώσεις, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά
σενάρια και με Σχέδια Εργασίας(Projects), ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που δηλώνουν ότι
κατά τις βασικές σπουδές τους, έχουν διδαχθεί 'Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε υλοποίηση
Σχεδίων Εργασίας(Projects)’ και σε αυτούς που δηλώνουν ότι δεν διδαχθεί. Επιλέγεταιεφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΑ5_3 και VΑ8_7 και έχουν ονομαστικές κλίμακες
μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E4_α(3) και ο έλεγχος των παραπάνω
υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού
κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται221.
Πίνακας Ε4_α(3): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VA5_3: «Οι εκπαιδευτικοί, κατά τις
βασικές σπουδές τους, έχουν διδαχθεί 'Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε υλοποίηση Σχεδίων
Εργασίας(Projects)'» και VΑ8_7: «Οι εκπαιδευτικοί έχουν αποκτήσει γνώσεις, όσον αφορά
τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, σε διδακτικά σενάρια και με σχέδια εργασίας(Projects)»
VΑ8_7: Οι εκπαιδευτικοί έχουν
Έλεγχος
αποκτήσει γνώσεις, όσον αφορά
στατιστικής
τη διδακτική αξιοποίηση των
σημαντικότητας
ΤΠΕ, σε διδακτικά σενάρια και
x2
με σχέδια εργασίας(Projects) Σύνολο

Ναι
VA5_3: Οι
Ναι Ν
εκπαιδευτικοί, κατά
τις βασικές σπουδές
%
τους, έχουν διδαχθεί
'Αξιοποίηση των
Όχι Ν
ΤΠΕ σε υλοποίηση
Σχεδίων Εργασίας
%
(Projects)'

Σύνολο

Ν
%

x2

Όχι
22

53,7%
23

19

41 15,860

df

p

1 0,000

46,3% 100,0%
89

112

20,5%

79,5% 100,0%

45
29,4%

108
153
70,6% 100,0%

H τιμή του x2= 15,860 με βαθμούς ελευθερίας df=1, σηματοδοτεί πολύ μεγάλη απόκλιση
των παρατηρούμενων από τις αναμενόμενες τιμές συχνοτήτων και το παρατηρούμενο
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig 2-sided) p=0,000<0,05 ή p μικρότερο
του 0,05, αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των δύο
μεταβλητών222.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των
μεταβλητών, VA5_3:«Οι εκπαιδευτικοί, κατά τις βασικές σπουδές τους, έχουν
διδαχθεί 'Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε υλοποίηση Σχεδίων Εργασίας(Projects)'» και
VΑ8_7: «Οι εκπαιδευτικοί έχουν αποκτήσει γνώσεις, όσον αφορά τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια και με σχέδια εργασίας(Projects)».

Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 12,06>1
μεγαλύτερη του 1.
222
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε
1000000 δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p= 0,000<0,05 (Δαφέρμος, 2005).
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Ερμηνεία κα Σχόλια, όσον αφορά το ερευνητικό ερώτημα 13_α
Σε γενικές γραμμές, δε φαίνεται να διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών
σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της Διαθεματικότητας και
Σχεδίων Εργασίας(Projects)-εποικοδομιστικές ή συμπεριφοριστιές απόψεις-, ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς που κατά τις βασικές σπουδές τους, έχουν διδαχθεί 'Αξιοποίηση των ΤΠΕ
σε υλοποίηση Σχεδίων Εργασίας(Projects)' και σε αυτούς που δεν έχουν διδαχθεί, όπως
και ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που αποκτήσει γνώσεις όσον αφορά τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια και με σχέδια εργασίας(Projects)' και σε
αυτούς που δεν έχουν αποκτήσει αυτές τις γνώσεις. Σημειώνεται δε εδώ ότι, το αν οι
εκπαιδευτικοί έχουν αποκτήσει γνώσεις όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
σε διδακτικά σενάρια και με σχέδια εργασίας(Projects), φαίνεται να επηρεάζεται από το
αν οι εκπαιδευτικοί, κατά τις βασικές σπουδές τους, έχουν διδαχθεί 'Αξιοποίηση των ΤΠΕ
σε υλοποίηση Σχεδίων Εργασίας(Projects).
(Δ) ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: 14 ΚΑΙ 14_Α
Στις παρακάτω ενότητες Ε5(1) έως Ε5(31) και Ε5_α(1) έως Ε5α(6), παρατίθενται και
σχολιάζονται πίνακες ελέγχου συνάφειας, με σκοπό να δοθεί απάντηση στα ερευνητικά
ερωτήματα 14 και 14_α (βλ. Κεφ. 3.), που αφορούν την επιρροή βασικών παραγόντων
που αφορούν τους εκπαιδευτικούς, στην προσωπική θεωρία και πρακτικές που υιοθετούν
οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Σημειώνεται εδώ ότι , η
μελέτη των πρακτικών των εκπαιδευτικών θα γίνει με βάση τα συστατικά στα οποία
αυτές αναλύονται (βλ. παρ. 2.2.)
Ε5. Έλεγχος Υποθέσεων-Πίνακες Συνάφειας, για το ερευνητικό ερώτημα 14
Εδώ, μελετάται ο έλεγχος υποθέσεων και παρατίθενται οι σχετικοί πίνακες συνάφειας
μεταβλητών, σχετικά με το ερευνητικό ερώτημα 14, το οποίο αφορά την επιρροή
παραγόντων-όπως: το φύλο, η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και οι βασικές σπουδές των
εκπαιδευτικών, η χρήση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς στο σπίτι, η κατάρτισή και η
επιμόρφωση τους στις ΤΠΕ και η σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή του σχολείου-, στην
προσωπική θεωρία και πρακτικές που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Έτσι θα επιτευχθεί και ο σχετικός στόχος 16 της
έρευνας.
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Παράγοντας: Φύλο των εκπαιδευτικών

(1) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στην Προσωπική Θεωρία
που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί σε μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, ανάμεσα
σε άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικούς.
Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΑ1 και VΒ7 έχουν ονομαστικές κλίμακες
μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E5(1) και ο έλεγχος των παραπάνω
υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του
στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται223.
Πίνακας Ε5(1): Έλεγχος συνάφειας, μεταβλητών VA1: «Φύλο των εκπαιδευτικών» και
VB7: «Η προσωπική Θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, σε μια διδασκαλία
όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ»
Έλεγχος
στατιστικής
σημαντικότητας
x2

VB7: Προσωπική Θεωρία που
υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, σε
μια διδασκαλία όπου
αξιοποιούνται οι ΤΠΕ

x2

Συμπεριφοριστικές Εποικοδομιστικές
πρακτικές, σε
πρακτικές, σε
διδασκαλία όπου διδασκαλία όπου
αξιοποιούνται οι αξιοποιούνται οι
ΤΠΕ
ΤΠΕ
VΑ1: Άνδρας Ν
Φύλο
%
εκπαιδευ
τικών Γυναίκα Ν

6,6%
10

93,4% 100,0%
142
152

%
Ν
%

6,6%
14
6,6%

93,4% 100,0%
199
213
93,4% 100,0%

Σύνολο

4

57

61 0,000

df

p

1 0,995

H τιμή του x2=0,000 με βαθμούς ελευθερίας df=1, δε σηματοδοτεί απόκλιση των
παρατηρούμενων από τις αναμενόμενες τιμές συχνοτήτων και το παρατηρούμενο επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας(asymp. Sig. 2-sided) p=0,995>0,05 ή p μεγαλύτερο του
0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των δύο
μεταβλητών.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται δηλαδή: δεν
υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών, VΑ1: «Φύλο των
εκπαιδευτικών» και VΒ7: «Η προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί,
σε μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ».

Δηλαδή: μόνο σε ένα κελί του παραπάνω πίνακα ή σε ποσοστό 25% οι αναμενόμενες συχνότητες είναι
μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 4,01>1 μεγαλύτερη του 1.
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(2α) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά
μεταξύ ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών, σε σχέση με τη συχνότητα διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ από αυτούς στο εργαστήριο υπολογιστών. (2β) Επίσης, ελέγχεται
η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών
και γυναικών εκπαιδευτικών, σε σχέση με τη συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των
ΤΠΕ από αυτούς στην αίθουσα διδασκαλίας τους. Επιλέγεται-εφόσον η μεταβλητή VA1
είναι κατηγορική με δύο κατηγορίες και με ονομαστική κλίμακα μέτρησης και οι
μεταβλητές VΒ6_1 και VΒ6_2 είναι ποιοτικές διαβαθμιστικές με μονό αριθμό
κατηγοριών και με τακτική κλίμακα μέτρησης,- η δημιουργία πίνακα των μέσων όρων
E4(2) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το παραμετρικό στατιστικό κριτήριο Τ
test. Όμως, επειδή οι προϋποθέσεις του κριτηρίου T test δεν πληρούνται224, επιλέγεται το
αντίστοιχο απαραμετρικό στατιστικό κριτήριο Mann-Whitney Test.
Πίνακας Ε5(2): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VA1: «Φύλο των εκπαιδευτικών» και
της μεταβλητής VΒ6_1: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους
εκπαιδευτικούς, στο εργαστήριο υπολογιστών».
Έλεγχος
VΑ1:
στατιστικής
Σύνο σημαντικότητας
Φύλο των εκπαιδευτικών
λο Mann-Whitney U

Άνδρας
α/
μ.ό. τ.α.
Ν
α
(α)VΒ6_1: Συχνότητα 2,29 1,121 85

διδακτικής
αξιοποίησης των
ΤΠΕ από τους
εκπαιδευτικούς, σε
εργαστήριο Η/Υ
(β)VΒ6_2: Συχνότητα 1,83 1,170
διδακτικής
αξιοποίησης των
ΤΠΕ από τους
εκπαιδευτικούς, σε
αίθουσες
διδασκαλίας».

86

Γυναίκα
μ.ό.
τ.α
Ν
2,14 1,07 214

1,71

1,139

214

z

p

Ν
299

-1,105

0,269

300

-0,897

0,370

(α) Η τιμή του κριτηρίου είναι z= -1,105 και η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας
(Asymp. Sig. 2-tailed) p=0,269>0,05 είναι μεγαλύτερη του 0,05. Από αυτά, προκύπτει
δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ομάδων του
παραπάνω πίνακα. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται
δηλαδή: δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές VΑ1:
«Φύλο των εκπαιδευτικών» και VB6_1: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των
ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, στο εργαστήριο υπολογιστών».
(β) Η τιμή του κριτηρίου είναι z= -0,897και η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας
(Asymp. Sig. 2-tailed) p=0,370>0,05 είναι μεγαλύτερη του 0,05. Από αυτά, προκύπτει
224

Οι δύο ομάδες δεν προέρχονται από πληθυσμούς με κανονικές κατανομές(SPSS-Analyze-Descriptive
Statistics-Explore-Plots-Normality plots with tests-Test of Normality-Kolmogorov Smirnov, p=0.000<0.05
και SPSS-Analyze-Non Parametric Tests-1 Sample K S, p=0.000<0,05). Επίσης, η κλίμακα μέτρησης της
εξαρτημένης μεταβλητής VB6_1 είναι τακτική, ενώ θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ίσων διαστημάτων.
.
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δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ομάδων του
παραπάνω πίνακα. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται
δηλαδή: δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές VΑ1:
«Φύλο των εκπαιδευτικών» και VB6_2: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των
ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, στην αίθουσα διδασκαλίας τους».
• Παράγοντας: Ηλικία των εκπαιδευτικών
(3) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στην προσωπική θεωρία που
υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, σε μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς με μικρή ή μεγάλη ηλικία. Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές
VΑ2 και VΒ7 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού
πίνακα E5(3) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2.
Επειδή όμως, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του κριτηρίου x2 δεν πληρούνταν225, έγιναν
ανακωδικοποιήσεις στη μεταβλητή VA2: «Ηλικία των εκπαιδευτικών» και καταλήξαμε
σε δυο ομάδες ηλικιών: (20-40) και (41 και άνω), αντί για τις τέσσερις ομάδες ηλικιών
που υπήρχαν αρχικά στο ερωτηματολόγιο (20-30), (31-40), (41-50) και (50 και άνω).
Μετά δε την ανακωδικοποίηση, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου
x2 φαίνεται ότι πληρούνται226.
Πίνακας Ε5(3): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VA2: «Ηλικία εκπαιδευτικών» και VB7:
«Προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, σε διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ»
Έλεγχος
VB7: Προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι
στατιστικής
εκπαιδευτικοί, σε μια διδασκαλία όπου
σημαντικότητας
Σύνολο
αξιοποιούνται οι ΤΠΕ
x2
Συμπεριφοριστικές
Εποικοδομιστικές
πρακτικές, σε
πρακτικές, σε
διδασκαλία όπου
διδασκαλία όπου
x2
df
p
αξιοποιούνται οι ΤΠΕ αξιοποιούνται οι ΤΠΕ

VΑ2: 20Ηλικία 40
των
εκπαιδ 41
ευτικώ και
άνω
ν
Σύνολο

Ν

9

%

8,0%

92,0% 100,0%

Ν
%

5
4,9%

98
103
95,1% 100,0%

Ν
%

14
6,5%

202
216
93,5% 100,0%

104

113 0,860

1 0,354

H τιμή του x2= 0,860 με βαθμούς ελευθερίας df=1, δε σηματοδοτεί μεγάλη απόκλιση των
παρατηρούμενων από τις αναμενόμενες τιμές συχνοτήτων και το παρατηρούμενο επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided) p=0,354>0,05 ή p μεγαλύτερο του
0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των δύο
μεταβλητών. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται
δηλαδή: δεν υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VΑ2: «Ηλικία
των εκπαιδευτικών» και VΒ7: «Η προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι
εκπαιδευτικοί, σε μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ».
Δηλαδή: σε τρία κελιά του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 37,5%>25% οι αναμενόμενες συχνότητες ήταν
μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα ήταν 0,78<1 μικρότερη του 1.
226
Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% οι αναμενόμενες συχνότητες
είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 6,68>1 μεγαλύτερη του 1.
225
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(4α) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών με ηλικίες: 20-30, 31-40, 41-50, 51 και άνω ετών,
όσον αφορά τη συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από αυτούς στο εργαστήριο
υπολογιστών. (4β) Επίσης, ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχουν
στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών με ηλικίες: 20-30, 31-40, 4150, 51 και άνω ετών, όσον αφορά τη συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από
αυτούς στην αίθουσα διδασκαλίας τους. Επιλέγεται-εφόσον η μεταβλητή VA2 είναι
κατηγορική με περισσότερες από δύο κατηγορίες και οι μεταβλητές VΒ6_1 και VΒ6_2
είναι ποιοτικές διαβαθμιστικές με μονό αριθμό κατηγοριών,- η δημιουργία πίνακα των
μέσων όρων E5(4) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το παραμετρικό
στατιστικό κριτήριο One Way Anova. Όμως, επειδή οι προϋποθέσεις του κριτηρίου One
Way Anova δεν πληρούνται228, επιλέγεται το αντίστοιχο απαραμετρικό στατιστικό
κριτήριο Kruskal Wallis H..
Πίνακας229 Ε5(4): Έλεγχος συνάφειας, της μεταβλητής VA2: «Ηλικία των εκπαιδευτικών»
και των μεταβλητών VΒ6_1:«Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους
εκπαιδευτικούς, στο εργαστήριο υπολογιστών» και VΒ6_2: «Συχνότητα διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, στην αίθουσα διδασκαλίας τους»
VΑ2:
Έλεγχος
Ηλικία των εκπαιδευτικών
Kruskal Wallis H
20-30
31-40
41-50
51 και άνω Σύ x2 df
p
νο
λο

μ.ό. τ.α. Ν μ.ό. τ.α Ν μ.ό. τ.α Ν μ.ό. τ.α Ν Ν
VΒ6_1:
2,28 1,051 83 2,311,17 49 2,19 1,06 141 1,68 0,97 31 304 8,723 3
Συχνότητα
6
8
9
διδακτικής
αξιοποίησης
των ΤΠΕ
από εκπαι
δευτικούς,
σε εργαστη
ριο Η/Υ
VΒ6_2:
2,12 1,231 82 1,54 0,83 50 1,66 1,20 142 1,29 0,69 31 305 21,92 3
Συχνότητα
8
2
3
6
διδακτικής
αξιοποίησης
των ΤΠΕ
από εκπαι
δευτικούς,
σε αίθουσες
διδασκαλίας
228

0,033

0,000

Οι ομάδες δεν προέρχονται από πληθυσμούς με κανονικές κατανομές(SPSS-Analyze-Descriptive
Statistics-Explore-Plots-Normality plots with tests-Test of Normality-Kolmogorov Smirnov ή Shapiro
Wilk(όταν η ομάδα έχει λιγότερα από 50 άτομα), p=0.000 και SPSS-Analyze-Non Parametric Tests- 1 Sample
K S, p=0.000). Επίσης, η κλίμακα μέτρησης της εξαρτημένης μεταβλητής VB6_1 είναι τακτική, ενώ θα
έπρεπε να είναι τουλάχιστον ίσων διαστημάτων.
229
Στον πίνακα Ε5(4) φαίνονται οι μέσοι όροι των εκπαιδευτικών του δείγματος που έδωσαν απάντηση(ανά
ομάδα ηλικίας), οι οποίοι αξιοποιούν τις ΤΠΕ στο εργαστήριο υπολογιστών(‘Ποτέ’=1, ‘Σπάνια’=2, ‘Μερικές
Φορές’=3, ‘Συχνά’=4 και ‘Πολύ Συχνά’=5. Σημειώνεται εδώ ότι, για παράδειγμα ο μέσος όρος(μ.ό.)=2,2
σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί μιας συγκεκριμένης ομάδας ηλικιών(π.χ. 20-30 ετών) αξιοποιούν-κατά μέσο
όρο- τις ΤΠΕ στο εργαστήριο υπολογιστών ‘Σπάνια’
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(α) Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, η τιμή του κριτηρίου είναι x2=8,723
με df=3 και η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig.) p=0,033<0,05 είναι
μικρότερη του 0,05. Αυτά τα αποτελέσματα της ανάλυσης, μας δείχνουν ότι υπάρχουν
στατιστικά230 σημαντικές διαφορές μεταξύ των τεσσάρων ομάδων της μεταβλητής
‘ηλικία των εκπαιδευτικών’. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας)
απορρίπτεται και δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση δηλαδή: υπάρχει στατιστικά
σημαντική σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές VΑ2: «Ηλικία των εκπαιδευτικών» και
VB6_1: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς,
στο εργαστήριο υπολογιστών». (β) Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω
πίνακα, η τιμή του κριτηρίου είναι x2=21,926 με df=3 και η τιμή της στατιστικής
σημαντικότητας(Asymp. Sig.) p=0,000<0,05 είναι μικρότερη του 0,05. Αυτά τα
αποτελέσματα της ανάλυσης, μας δείχνουν ότι υπάρχουν στατιστικά231 σημαντικές
διαφορές μεταξύ των τεσσάρων ομάδων της μεταβλητής ‘ηλικία των εκπαιδευτικών’.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθεση δηλαδή: υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις
μεταβλητές VΑ2: «Ηλικία των εκπαιδευτικών» και VB6_2: «Συχνότητα διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, στην αίθουσα διδασκαλίας τους».
Επιπλέον, στον πίνακα Ε5(4α_1) φαίνονται τα ποσοστά-ανά ομάδα ηλικίας- των εκπαιδευτικών
του δείγματος που έδωσαν απάντηση(304 σε 318 εκπαιδευτικούς), οι οποίοι αξιοποιούν τις ΤΠΕ
στο εργαστήριο υπολογιστών ‘Ποτέ’, ‘Σπάνια’, ‘Μερικές Φορές’, ‘Συχνά’ και ‘Πολύ Συχνά’.
Πίνακας Ε5(4α_1): Διμεταβλητός Πίνακας για τις μεταβλητές, VA2: «Ηλικία εκπαιδευτικών»
και VB6_1: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, στο εργαστήριο υπολογιστών»
VB6_1: Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των
ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, στο εργαστήριο
υπολογιστών

Ποτέ
VA2:
Ηλικία
των
εκπαιδε
υτικών

20-30
31-40
41-50
51 και άνω

Σύνολο

Ν

Ν

Ν

Ν

Ν

Μερικές
Φορές

Σπάνια

23

26

24

27,7%

31,3%

28,9%

16

12

13

32,7%

24,5%

26,5%

48

36

42

34,0%

25,5%

29,8%

19

5

5

61,3%

16,1%

16,1%

106

79

84

34,9%

26,0%

27,6%

Πολύ
Συχνά Σύνολο

Συχνά
8

2

83

9,6% 2,4%

100,0%

6

2

49

12,2% 4,1%

100,0%

12

3

141

8,5% 2,1%

100,0%

2

0

31

6,5% 0,0%

100,0%

28

7

304

9,2% 2,3%

100,0%

Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-tailed)-βασισμένη σε
1000000 δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p=0.032.
231
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-tailed)-βασισμένη σε
1000000 δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p=0.000.
230
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Και στον πίνακα Ε5(4α_2), φαίνονται τα ποσοστά-ανά ομάδα ηλικίας- των εκπαιδευτικών του
δείγματος που έδωσαν απάντηση(305 σε 318 εκπαιδευτικούς) οι οποίοι αξιοποιούν τις ΤΠΕ στην
αίθουσα διδασκαλίας τους ‘Ποτέ’, ‘Σπάνια’, ‘Μερικές Φορές’, ‘Συχνά’ και ‘Πολύ Συχνά’.
Πίνακας Ε5(4α_2): Διμεταβλητός Πίνακας για τις μεταβλητές, VA2: «Ηλικία εκπαιδευτικών»
και VB6_1: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ σε αίθουσες διδασκαλίας»

VB6_2: Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των
ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, σε αίθουσες
διδασκαλίας
Μερικές
Πολύ
Ποτέ
Σπάνια
Φορές
Συχνά Συχνά Σύνολο
VA2: 20-30
Ηλικία
των
εκπαιδε 31-40
υτικών

Ν

41-50

Ν

51 και άνω
Σύνολο

34

21

16

41,5%

25,6%

19,5%

33

8

8

66,0%

16,0%

16,0%

101

13

11

71,1%

9,2%

7,7%

25

4

1

80,6%

12,9%

3,2%

193

46

36

63,3%

15,1%

11,8%

Ν

Ν

Ν

5

6

82

6,1% 7,3%

100,0%

1

0

50

2,0% 0,0%

100,0%

9

8

142

6,3% 5,6%

100,0%

1

0

31

3,2% 0,0%

100,0%

16

14

305

5,2% 4,6%

100,0%

Περαιτέρω δε, εφόσον από τον παραπάνω έλεγχο με το στατιστικό κριτήριο Kruskal
Wallis H(έλεγχος της ανάλυσης διασποράς, με ένα παράγοντα και με τέσσερις ομάδες),
διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων, στους παρακάτω
πίνακες Ε5(4β) ως Ε5(4γ_2)-, ελέγχουμε και τα εξής: (i) τους Μέσους Κατάταξης και (ii)
τις Διαφορές των Μέσων Όρων των παραπάνω ομάδων:
ΠίνακαςΕ5(4β): Μέσοι Κατάταξης
α/α
VA2: Ηλικία των
εκπαιδευτικών
(i)

(ii)

VB6_1: Συχνότητα
διδακτικής αξιοποίησης
των ΤΠΕ από τους
εκπαιδευτικούς, στο
εργαστήριο υπολογιστών
VB6_2: Συχνότητα
διδακτικής αξιοποίησης
των ΤΠΕ από τους
εκπαιδευτικούς, στην
αίθουσα διδασκαλίας τους

20-30 ετών
31-40 ετών
41-50 ετών
51-άνω ετών
Σύνολο
20-30 ετών
31-40 ετών
41-50 ετών
51-άνω ετών
Σύνολο

N
83
49
141
31
304
82
50
142
31
305

Μέσοι κατάταξης
160,92
160,58
153,79
111,32
185,04
145,53
143,55
123,61
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Όπου, (i) σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα Ε5(4β), οι διαφορές μεταξύ των
μέσων κατάταξης πιστώνονται κυρίως μεταξύ του μέσου κατάταξης της τέταρτης
ομάδας(51 και άνω ετών) και των μέσων κατάταξης των δύο πρώτων ομάδων (20-30 και
31-40 ετών) ηλικιών των εκπαιδευτικών. Και (ii) σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω
πίνακα Ε5(4β), οι διαφορές μεταξύ των μέσων κατάταξης πιστώνονται κυρίως μεταξύ του
μέσου κατάταξης της πρώτης ομάδας(20-30) και των μέσων κατάταξης των τριών
επόμενων ομάδων (31-40, 41-50, 51 και άνω ετών) ηλικιών των εκπαιδευτικών.
Αναλυτικότερα δε, στους παρακάτω πίνακες Ε5(4γ_1) και Ε5(4γ_2) γίνεται ο έλεγχος
πολλαπλών συγκρίσεων. Δηλαδή, γίνονται οι συγκρίσεις όλων των ζευγών των μέσων
όρων, για να διαπιστωθεί σε ποια ζεύγη πιστώνεται η διαφορά που εντοπίζεται στο σύνολο.
(i) Πίνακας Ε5(4γ_1): Πολλαπλές Συγκρίσεις, για την εξαρτημένη μεταβλητή, VB6_1:
Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, στο
εργαστήριο υπολογιστών
Επίπεδο στατιστικής
Πολλαπλές VA2: Ηλικία των
VA2: Ηλικία των
233
σημαντικότητας p
συγκρίσεις
εκπαιδευτικών
εκπαιδευτικών
20-30

Tukey HSD

31-40

41-50

51-άνω

20-30
Scheffe

31-40
41-50
51-άνω
20-30
41-50
51-άνω
20-30
31-40
51-άνω
20-30
31-40
41-50
31-40

41-50
51-άνω
31-40
20-30
41-50
51-άνω
41-50
20-30
31-40
51-άνω
51-άνω
20-30
31-40
41-50
*Σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05

233

0,999
0,939
0,041
0,999
0,918
0,054
0,939
0,918
0,077
0,041
0,054
0,077
0,999
0,954
0,073
0,999
0,937
0,091
0,954
0,937
0,123
0,073
0,091
0,123

Γίνεται χρήση δύο μεθόδων πολλαπλών συγκρίσεων για να ελεγχθεί εάν δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα.
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Όπου σύμφωνα και με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα Ε5(4γ_1), παρατηρούμε ότι οι
διαφορές μεταξύ των ομάδων πιστώνονται κυρίως στις διαφορές της τέταρτης ομάδας(51
και άνω ετών) με τις άλλες ομάδες ηλικιών(20-30, 31-40 και 41-50 ετών) των
εκπαιδευτικών.
(ii) Πίνακας Ε5(4γ_2): Πολλαπλές Συγκρίσεις, για την εξαρτημένη μεταβλητή,
VB6_2: Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς,
στην αίθουσα διδασκαλίας τους
Επίπεδο στατιστικής
Πολλαπλές VA2: Ηλικία των
VA2: Ηλικία των
σημαντικότητας p
συγκρίσεις234 εκπαιδευτικών
εκπαιδευτικών
20-30
Tukey HSD

31-40

41-50

51-άνω

20-30
Scheffe

31-40

41-50

51-άνω

31-40

0,021

41-50

0,017

51-άνω

0,003

20-30

0,021

41-50

0,910

51-άνω

0,762

20-30

0,017

31-40

0,910

51-άνω

0,337

20-30

0,003

31-40

0,762

41-50

0,337

31-40

0,021

41-50

0,017

51-άνω

0,003

20-30

0,021

41-50

0,910

51-άνω

0,762

20-30

0,017

31-40

0,910

51-άνω

0,337

20-30

0,003

31-40

0,762

41-50
*Σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05

234

0,337

Γίνεται χρήση δύο μεθόδων πολλαπλών συγκρίσεων, για να ελεγχθεί εάν δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα.
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Όπου σύμφωνα και με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα Ε5(4γ_2), παρατηρούμε ότι οι
διαφορές μεταξύ των ομάδων πιστώνονται κυρίως στις διαφορές της πρώτης ομάδας(2030 ετών) με τις τρεις τελευταίες ομάδες ηλικιών(31-40, 41-50, 51 και άνω ετών) των
εκπαιδευτικών.
Παράγοντας: Χρόνια Υπηρεσίας των εκπαιδευτικών
(5) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στην Προσωπική Θεωρία που
υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ,
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς με λίγα ή πολλά χρόνια υπηρεσίας. Επιλέγεται-εφόσον οι
παραπάνω μεταβλητές VΑ3 και VΒ7 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η
δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E5(5) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το
στατιστικό κριτήριο x2. Επειδή όμως, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού
κριτηρίου x2 δεν πληρούνταν235, έγιναν ανακωδικοποιήσεις στη μεταβλητή VA2:
«Χρόνια Υπηρεσίας εκπαιδευτικών» και καταλήξαμε σε δυο ομάδες ετών υπηρεσίας:
(0-20) και (21 και άνω) έτη υπηρεσίας, αντί για τις τέσσερις ομάδες ετών υπηρεσίας που
υπήρχαν αρχικά στο ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών: (0-10), (11-20), (21-30), (31 και
άνω) έτη υπηρεσίας. Μετά δε την ανακωδικοποίηση, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του
στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται236.
Πίνακας Ε5(5): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VA3: «Χρόνια Υπηρεσίας των
εκπαιδευτικών» και VB7: «Η προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί,
όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ»
VB7: Η προσωπική θεωρία που
Έλεγχος
υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί σε
στατιστικής
μια διδασκαλία όπου
σημαντικότητας
αξιοποιούνται οι ΤΠΕ
Σύνολο
x2
2
Συμπεριφοριστ Εποικοδομιστικ
x
df
p

VΑ3:
Χρόνια
Υπηρεσί
ας των
εκπαιδευ
τικών

0-20

21 άνω

Σύνολο

ικές πρακτικές,
σε διδασκαλία
όπου
αξιοποιούνται
οι ΤΠΕ

ές πρακτικές, σε
διδασκαλία
όπου
αξιοποιούνται οι
ΤΠΕ

Ν

13

152

%

7,9%

Ν
%

1

Ν
%

2,0%
14
6,5%

165

2,251

1 0,134

92,1% 100,0%
50

51

98,0% 100,0%
202

216

93,5% 100,0%

H τιμή του x2= 2,251 με βαθμούς ελευθερίας df=1, δε σηματοδοτεί μεγάλη απόκλιση των
παρατηρούμενων από τις αναμενόμενες τιμές συχνοτήτων και το παρατηρούμενο επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας(asymp. Sig. 2-sided) p=0,134>0,05 ή p μεγαλύτερο του
0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των δύο
μεταβλητών. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται
Δηλαδή: σε τρία κελιά του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 37,5%>25% οι αναμενόμενες συχνότητες
ήταν μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα ήταν 0,39<1 μικρότερη του 1.
236
Δηλαδή: σε κανένα κελί του παραπάνω πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% οι αναμενόμενες συχνότητες
είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 3,31>1 μεγαλύτερη του 1.
235
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δηλαδή: δεν υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VΑ3: «Χρόνια
Υπηρεσίας των εκπαιδευτικών» και VΒ7: «H Προσωπική Θεωρία που υιοθετούν οι
εκπαιδευτικοί, σε μια διδασκαλία στην οποία αξιοποιούνται οι ΤΠΕ».
(6α) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών με χρόνια υπηρεσίας: 0-10, 11-20, 21-30, 31 και
άνω, όσον αφορά τη συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από αυτούς στο
εργαστήριο υπολογιστών. (6β) Επίσης, ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν
υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών με χρόνια
υπηρεσίας: 0-10, 11-20, 21-30, 31 και άνω, όσον αφορά τη συχνότητα διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ από αυτούς στην αίθουσα διδασκαλίας τους. Επιλέγεται-εφόσον η
μεταβλητή VA3 είναι κατηγορική με περισσότερες από δύο κατηγορίες και οι μεταβλητές
VΒ6_1 και VΒ6_2 είναι ποιοτικές διαβαθμιστικές με μονό αριθμό κατηγοριών, η
δημιουργία πίνακα των μέσων όρων E5(6) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το
παραμετρικό στατιστικό κριτήριο One Way Anova. Όμως, επειδή οι προϋποθέσεις του
κριτηρίου One Way Anova δεν πληρούνται238, επιλέγεται το αντίστοιχο απαραμετρικό
στατιστικό κριτήριο Kruskal Wallis H.
Πίνακας Ε5(6): Έλεγχος συνάφειας μεταξύ της μεταβλητής VA3: «Χρόνια Υπηρεσίας των
εκπαιδευτικών» και των μεταβλητών VΒ6_1:«Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ
από τους εκπαιδευτικούς, στο εργαστήριο υπολογιστών» και VΒ6_2:«Συχνότητα διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, στην αίθουσα διδασκαλίας τους»
Έλεγχος
στατιστικής
VΑ3:
σημαντικότητα
Χρόνια Υπηρεσίας των εκπαιδευτικών
ς Kruskal
Wallis H

31 και άνω

Σύν
ολο

μ.ό. τ.α. Ν μ.ό. τ.α Ν μ.ό. τ.α Ν μ.ό. τ.α Ν

Ν

0-10

11-20

(α) VΒ6_1:
2,27 1,06 128 2,23 1,13
Συχνότητα
3
4
διδακτικής
αξιοποίησης
των ΤΠΕ,
στο εργαστή
ριο Η/Υ
(β) VΒ6_2:
1,94 1,17 126 1,56 1,08
Συχνότητα
1
6
διδακτικής
αξιοποίησης
των ΤΠΕ,
σε αίθουσες
διδασκαλίας

21-30

x2

df

p

84 2,17 1,06 72 1,45 0,82 20 304 11,43 3 0,010
1
6
8

87 1,71 1,21 72 1,20 0,52 20 305 15,23
5
5
3

3 0,002

Οι ομάδες δεν προέρχονται από πληθυσμούς με κανονικές κατανομές(SPSS-Analyze-DescriptivesExplore-Plots-Normality plots with tests-Test of Normality-Kolmogorov Smirnov ή Shapiro Wilk(όταν η
ομάδα έχει λιγότερα από 50 άτομα), p=0.000 και SPSS-Analyze-Non Parametric Tests- 1 Sample K S,
p=0.000) (Mακράκης, 2005¨124). Επίσης, οι κλίμακες μέτρησης των εξαρτημένων μεταβλητών VB6_1 και
VB6_2 είναι τακτικές, ενώ θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ίσων διαστημάτων.
238
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(α) Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, η τιμή του κριτηρίου είναι
x2(3,304)=11,438 με df=3 και η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig.)
p=0,010<0,05 είναι μικρότερη του 0,05. Αυτά τα αποτελέσματα της ανάλυσης, μας
δείχνουν ότι υπάρχουν στατιστικά239 σημαντικές διαφορές μεταξύ των τεσσάρων ομάδων
της μεταβλητής ‘Χρόνια Υπηρεσίας των εκπαιδευτικών’. Επομένως, η μηδενική
υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση
δηλαδή: υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές VΑ3:
«Χρόνια Υπηρεσίας των εκπαιδευτικών» και VB6_1: «Συχνότητα διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, στο εργαστήριο υπολογιστών».
(β) Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, η τιμή του κριτηρίου είναι
x2(3,305)= 15,235 με df=3 και η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας p=0,002<0,05
είναι μικρότερη του 0,05. Αυτά τα αποτελέσματα της ανάλυσης, μας δείχνουν ότι
υπάρχουν στατιστικά240 σημαντικές διαφορές μεταξύ των τεσσάρων ομάδων της
μεταβλητής ‘Χρόνια Υπηρεσίας των εκπαιδευτικών’. Επομένως, η μηδενική
υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση
δηλαδή: υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές VΑ3:
«Χρόνια Υπηρεσίας των εκπαιδευτικών» και VB6_2: «Συχνότητα διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, στην αίθουσα διδασκαλίας τους».
Περαιτέρω, εφόσον από τον παραπάνω έλεγχο με το στατιστικό κριτήριο Kruskal
Wallis H(έλεγχος της ανάλυσης διασποράς με ένα παράγοντα και με τέσσερις ομάδες),
διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων, στους παρακάτω
πίνακες Ε5(6α) ως Ε5(6γ_2)-, ελέγχουμε και τα εξής: (i) τους Μέσους Κατάταξης και (ii)
τις Διαφορές των Μέσων Όρων των παραπάνω ομάδων:
ΠίνακαςΕ5(6α): Μέσοι Κατάταξης
α/α
VA3: Χρόνια
Υπηρεσίας των
εκπαιδευτικών
VB6_1:
Συχνότητα
0-10
(i)
διδακτικής αξιοποίησης
11-20
των ΤΠΕ από τους
21-30
εκπαιδευτικούς, στο
31 και άνω
εργαστήριο υπολογιστών
Σύνολο
(ii) VB6_2: Συχνότητα
0-10
διδακτικής αξιοποίησης
11-20
των ΤΠΕ από τους
21-30
εκπαιδευτικούς, στην
31 και άνω
αίθουσα διδασκαλίας τους
Σύνολο

N
128
84
72
20
304
126
87
72
20
305

Μέσοι
κατάταξης
160,42
154,68
152,63
92,20
171,65
140,12
145,92
116,98

(i) Όπου σύμφωνα και με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα Ε5(6α) παρατηρούμε ότι, οι
διαφορές μεταξύ των μέσων κατάταξης πιστώνονται κυρίως μεταξύ του μέσου κατάταξης
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-tailed)-βασισμένη σε
1000000 δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p=0.009<0,05.
240
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-tailed)-βασισμένη σε
1000000 δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p=0.002<0.05.
239
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της τέταρτης ομάδας(31 και άνω) και των μέσων κατάταξης των τριών πρώτων
ομάδων(0-10 και 11-20, 21-30) ετών υπηρεσίας των εκπαιδευτικών. (ιι) Επίσης,
σύμφωνα και με τα στοιχεία ταυ παραπάνω πίνακα Ε5(6β) παρατηρούμε ότι ,οι διαφορές
μεταξύ των μέσων κατάταξης πιστώνονται κυρίως μεταξύ των μέσων κατάταξης της
πρώτης(0-10) και της τέταρτης ομάδας(31 και άνω) ετών υπηρεσίας των εκπαιδευτικών.
Αναλυτικότερα δε, στους παρακάτω πίνακες Ε5(6β_1) και Ε5(6β_2) γίνεται ο έλεγχος
πολλαπλών συγκρίσεων. Δηλαδή, γίνονται οι συγκρίσεις όλων των ζευγών των μέσων
όρων, για να διαπιστωθεί σε ποια ζεύγη πιστώνεται η διαφορά που εντοπίζεται στο σύνολο.
(α) Πίνακα Ε5(6β_1): Πολλαπλές Συγκρίσεις για την εξαρτημένη μεταβλητή VB6_1:
Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, στο
εργαστήριο υπολογιστών
Πολλαπλές
Επίπεδο στατιστικής
VA3: Χρόνια
VA3 : Χρόνια
242
σημαντικότητας
συγκρίσεις
Υπηρεσίας των
Υπηρεσίας των
p
εκπαιδευτικών
εκπαιδευτικών
Tukey HSD

0-10

11-20

21-30

31-άνω

Scheffe

0-10

11-20

21-30

31-άνω

11-20
21-30
31-άνω
0-10
21-30
31-άνω
0-10
11-20
31-άνω
0-10
11-20
21-30
11-20
21-30

0,928

31-άνω

0,018

0-10

0,992

21-30

0,989

31-άνω

0,038

0-10

0,928

11-20

0,989

31-άνω

0,073

0-10

0,018

11-20

0,038

21-30
*Σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05
242

0,989
0,905
0,008
0,989
0,986
0,020
0,905
0,986
0,042
0,008
0,020
0,042
0,992

0,073

Γίνεται χρήση δύο μεθόδων πολλαπλών συγκρίσεων, για να ελεγχθεί εάν δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα.
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Όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα Ε5(6β_1), οι διαφορές μεταξύ των
ομάδων πιστώνονται, κυρίως, στις διαφορές της τέταρτης ομάδας(31 και άνω) με τις τρεις
πρώτες ομάδες(0-10, 11-20, 21-30) ετών υπηρεσίας των εκπαιδευτικών.
(β) Πίνακα Ε5(6β_2): Πολλαπλές συγκρίσεις για την εξαρτημένη μεταβλητή VB6_2:
Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, στην αίθουσα
διδασκαλίας

Πολλαπλές
VA3: Χρόνια VA3: Χρόνια Υπηρεσίας
συγκρίσεις243 Υπηρεσίας των
των εκπαιδευτικών
εκπαιδευτικών
Tukey HSD

0-10

11-20

21-30

31-άνω

0-10
Scheffe

11-20

21-30

31-άνω

*Σε

243

Επίπεδο στατιστικής
σημαντικότητας
p

11-20

0,084

21-30

0,520

31-άνω

0,035

0-10

0,084

21-30

0,851

31-άνω

0,565

0-10

0,520

11-20

0,851

31-άνω

0,284

0-10

0,035

11-20

0,565

21-30

0,284

11-20

0,133

21-30

0,599

31-άνω

0,063

0-10

0,133

21-30

0,884

31-άνω

0,640

0-10

0,599

11-20

0,884

31-άνω

0,367

0-10

0,063

11-20

0,640

21-30
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05

0,367

Γίνεται χρήση δύο μεθόδων πολλαπλών συγκρίσεων, για να ελεγχθεί εάν δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα.
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Όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα Ε5(6β_2), οι διαφορές μεταξύ των
ομάδων πιστώνονται, κυρίως, στη διαφορά μεταξύ της πρώτης(0-10 ετών) και της
τέταρτης ομάδας(31 και άνω) ετών υπηρεσίας των εκπαιδευτικών.
Παράγοντας: Βασικές Σπουδές των εκπαιδευτικών
(7) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στην Προσωπική Θεωρία που
υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, σε μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς με βασικές σπουδές: στην Παιδαγωγική Ακαδημία-με εξομοίωση ή
χωρίς- ή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης-και σε άλλη Πανεπιστημιακή
Σχολή ειδικότητας-. Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΑ4 και VΒ7 έχουν
ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E5(7) και ο
έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις
εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται244.
Πίνακας Ε5(7): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VA4: «Βασικές Σπουδές των
εκπαιδευτικών» και VB7: «Η προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί,
σε μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ»
VB7: Η προσωπική θεωρία που
Έλεγχος στατιστικής
υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, σε μια
σημαντικότητας
διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι
x2
ΤΠΕ
Συμπεριφοριστικές Εποικοδομιστικές
x2 df p
πρακτικές, σε
πρακτικές, σε
διδασκαλία όπου διδασκαλία όπου
αξιοποιούνται οι αξιοποιούνται οι
Σύνολο
ΤΠΕ
ΤΠΕ
Παιδαγωγική
VΑ4:
Βασικές Ακαδημία
σπουδές χωρίς
εξομοίωση
των
εκπαιδευΠαιδαγωγική
τικών
Ακαδημία με
εξομοίωση
Παιδαγωγικό
Τμήμα
Δημοτικής
Εκπαίδευσης

Ν

2

%

10,5%

Ν

19 2,748

69

74

Ν

93,2% 100,0%
89
97

%

8,2%

91,8% 100,0%

Ν

0

Ν
%

1 0,432

89,5% 100,0%

6,8%
8

%

Σχολή 245
Ειδικότητας %

Σύνολο

5

17

28

28

0,0%

100,0% 100,0%

15
6,9%

203
218
93,1% 100,0%

H τιμή του x2= 2,748 με βαθμούς ελευθερίας df=1, δε σηματοδοτεί μεγάλη απόκλιση των
παρατηρούμενων από τις αναμενόμενες τιμές συχνοτήτων και το παρατηρούμενο επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided) p=0,432>0,05 ή p μεγαλύτερο του
0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των δύο
Δηλαδή: σε δύο κελιά του παραπάνω πίνακα ή σε ποσοστό 25% οι αναμενόμενες συχνότητες είναι
μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 1,31.>1 μεγαλύτερη του 1.
245
Όπως: Ξένης Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής, Μουσικής
244
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μεταβλητών. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται
δηλαδή: δεν υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VΑ3:
«Βασικές Σπουδές των εκπαιδευτικών» και VΒ7: «Η προσωπική θεωρία που
υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, σε μια διδασκαλία στην οποία αξιοποιούνται οι ΤΠΕ».
(8α) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών με βασικές σπουδές: στην Παιδαγωγική Ακαδημίαμε εξομοίωση πτυχίου ή χωρίς- ή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης-και
σε άλλη Πανεπιστημιακή Σχολή ειδικότητας- όσον αφορά τη συχνότητα διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ από αυτούς στο εργαστήριο υπολογιστών. (8β) Επίσης, ελέγχεται
η Μηδενική Υπόθεση Η0:: Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των
εκπαιδευτικών με βασικές σπουδές: στην Παιδαγωγική Ακαδημία-με εξομοίωση πτυχίου
ή χωρίς- ή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης-και σε άλλη
Πανεπιστημιακή Σχολή ειδικότητας-, όσον αφορά τη συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης
των ΤΠΕ από αυτούς στην αίθουσα διδασκαλίας τους. Επιλέγεται-εφόσον η μεταβλητή
VA4 είναι κατηγορική με περισσότερες από δύο κατηγορίες και οι μεταβλητές VΒ6_1
και VΒ6_2 είναι ποιοτικές διαβαθμιστικές με μονό αριθμό κατηγοριών, η δημιουργία
πίνακα των μέσων όρων E5(8) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το
παραμετρικό στατιστικό κριτήριο One Way Anova. Όμως, επειδή οι προϋποθέσεις του
κριτηρίου One Way Anova δεν πληρούνται247, επιλέγεται το αντίστοιχο απαραμετρικό
στατιστικό κριτήριο Kruskal Wallis H.
Πίνακας Ε5(8): Έλεγχος συνάφειας, της μεταβλητής VA4: «Βασικές Σπουδές των
εκπαιδευτικών» και των μεταβλητών VΒ6_1: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των
ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, στο εργαστήριο υπολογιστών» και VΒ6_1: «Συχνότητα
διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, στην αίθουσα διδασκαλία»
VΑ4:Βασικές Σπουδές των εκπαιδευτικών
Παιδαγωγική Παιδαγωγική Παιδαγωγικό Σχολή Ειδικό
Έλεγχος
Σύν
Ακαδ. χωρίς Ακαδημία με Τμήμα Δημο
τητας248
Kruskal
εξομοίωση
εξομοίωση τικής Εκπ/σης
ολο
Wallis H
μ.ό. τ.α. Ν μ.ό. τ.α Ν μ.ό. τ.α Ν μ.ό. τ.α Ν Ν x2 df p
(α) VΒ6_1: 1,81 1,04 42 2,20 1,087 113 2,23 1,065 114 2,34 1,09 38 307 6,971 3 0,073
2
7
Συχνότητα
διδακτικής
αξιοποίησης
των ΤΠΕ σε
εργαστήριο
Η/Υ
(β) VΒ6_2: 1,24 0,72 42 1,71 1,205 115 1,98 1,182 114 1,51 0,96 37 308 22,70 3 0,000
6
1
Συχνότητα
3
διδακτικής
αξιοποίησης
των ΤΠΕ σε
αίθουσες
διδασκαλίας
247

Οι ομάδες δεν προέρχονται από πληθυσμούς με κανονικές κατανομές(SPSS-Analyze-Descriptive
Statistics-Explore-Plots-Normality plots with tests-Test of Normality-Kolmogorov Smirnov ή Shapiro
Wilk(όταν η ομάδα έχει λιγότερα από 50 άτομα), p=0.000 και SPSS-Analyze-Non Parametric Tests- 1
Sample K S, p=0.000) (Mακράκης, 2005¨124). Επίσης, η κλίμακα μέτρησης της εξαρτημένης μεταβλητής
VB6_1 θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ίσων διαστημάτων-ενώ είναι τακτική-..
248
Όπως: Ξένης Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής, Μουσικής κ.ά.
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(α) Όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, η τιμή του κριτηρίου είναι x2=
6,971 με βαθμούς ελευθερίας df=3 και τιμή της στατιστικής σημαντικότητας(Asymp.
Sig.) p=0,073>0,05 ή p μεγαλύτεροo του 0,05. Το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης
δείχνει ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τεσσάρων ομάδων
στον παραπάνω πίνακα. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας)
επαληθεύεται υπόθεση δηλαδή: δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα
σπουδές
των
εκπαιδευτικών»
και
στις
μεταβλητές
VΑ4:«Βασικές
VB6_1:«Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, στο
εργαστήριο υπολογιστών». (β) Ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, η
τιμή του κριτηρίου είναι x2= 22,703 με βαθμούς ελευθερίας df=3 και τιμή της
στατιστικής σημαντικότητας p=0,000>0,05 ή p μικρότερο του 0,05. Το αποτέλεσμα δε
αυτής της ανάλυσης δείχνει ότι, υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των
τεσσάρων ομάδων της μεταβλητής ‘Βασικές σπουδές των εκπαιδευτικών’. Επομένως, η
μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την εναλλακτική
υπόθεση δηλαδή: υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές
VΑ4:«Βασικές Σπουδές των εκπαιδευτικών» και VB6_1: «Συχνότητα διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, στην αίθουσα διδασκαλία τους».
Περαιτέρω δε, εφόσον από τον παραπάνω έλεγχο με το στατιστικό κριτήριο Kruskal
Wallis H(έλεγχος της ανάλυσης διασποράς με ένα παράγοντα και με τέσσερις ομάδες),
διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων, στους παρακάτω
πίνακες Ε5(8α_2) και Ε5(8β_2), ελέγχουμε και τα εξής: (i) τους Μέσους Κατάταξης και
(ii) τις Διαφορές των Μέσων Όρων των παραπάνω ομάδων:
ΠίνακαςΕ5(8α_2): Μέσοι Κατάταξης
α/α
(β)

VB6_2:
Συχνότητα
διδακτικής
αξιοποίησης των
ΤΠΕ από τους
εκπαιδευτικούς,
σε αίθουσες
διδασκαλίας

VΑ4:
Βασικές Σπουδές των εκπαιδευτικών
Παιδαγωγική Ακαδημία χωρίς
εξομοίωση Πτυχίου
Παιδαγωγική Ακαδημία με εξομοίωση
πτυχίου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης
Σχολή Ειδικότητας (όπως: Ξένης
Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής, Μουσικής)

Σύνολο

42

Μέσοι
κατάταξης
116,61

115

149,90

114

177,92

37

139,66

N

308

(β) Όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα Ε5(8α_2), οι διαφορές μεταξύ
των μέσων κατάταξης πιστώνονται κυρίως μεταξύ του μέσου κατάταξης της πρώτης
ομάδας(Παιδαγωγική Ακαδημία χωρίς εξομοίωση Πτυχίου) και της τρίτης
ομάδας(Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης) των βασικών σπουδών των
εκπαιδευτικών:
Αναλυτικότερα δε, στον παρακάτω πίνακα Ε5(8β_2) γίνεται ο έλεγχος πολλαπλών
συγκρίσεων. Δηλαδή, γίνονται οι συγκρίσεις όλων των ζευγών των μέσων όρων, για να
διαπιστωθεί σε ποια ζεύγη των μέσων όρων πιστώνεται η διαφορά που εντοπίζεται στο
σύνολο.
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Πίνακας Ε5(8β_2): Πολλαπλές συγκρίσεις για την ανεξάρτητη μεταβλητή, VB6_2:
Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, σε αίθουσες
διδασκαλίας
Πολλα
πλές
συγκρί
σεις249

Tukey
HSD

VA4:
Βασικές
Σπουδές
εκπαιδευτικ
ών
Παιδαγωγική
Ακαδημία
χωρίς
εξομοίωση
Πτυχίου
Παιδαγωγική
Ακαδημία με
εξομοίωση
πτυχίου
Παιδαγωγικό
Τμήμα
Δημοτικής
Εκπαίδευσης
Σχολή
Ειδικότητας

Παιδαγωγική
Ακαδημία
Scheffe
χωρίς
εξομοίωση
Πτυχίου
Παιδαγωγική
Ακαδημία με
εξομοίωση
πτυχίου
Παιδαγωγικό
Τμήμα
Δημοτικής
Εκπαίδευσης
Σχολή
Ειδικότητας
*Σε

VA4: Βασικές Σπουδές των εκπαιδευτικών

Παιδαγωγική Ακαδημία με εξομοίωση πτυχίου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επίπεδο
στατιστικής
σημαντικότη
τας p
0,087

Σχολή Ειδικότητας

0,001
0,693

Παιδαγωγική Ακαδημία χωρίς εξομοίωση Πτυχίου

0,087

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

0,263

Σχολή Ειδικότητας

0,780

Παιδαγωγική Ακαδημία χωρίς εξομοίωση Πτυχίου
Παιδαγωγική Ακαδημία με εξομοίωση πτυχίου

0,001
0,263

Σχολή Ειδικότητας

0,120

Παιδαγωγική Ακαδημία χωρίς εξομοίωση Πτυχίου

0,693

Παιδαγωγική Ακαδημία με εξομοίωση πτυχίου

0,780

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

0,120

Παιδαγωγική Ακαδημία με εξομοίωση πτυχίου

0,137

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σχολή Ειδικότητας

0,004
0,753

Παιδαγωγική Ακαδημία χωρίς εξομοίωση Πτυχίου

0,137

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

0,344

Σχολή Ειδικότητας

0,826

Παιδαγωγική Ακαδημία χωρίς εξομοίωση Πτυχίου

0,004

Παιδαγωγική Ακαδημία με εξομοίωση πτυχίου

0,344

Σχολή Ειδικότητας

0,179

Παιδαγωγική Ακαδημία χωρίς εξομοίωση Πτυχίου

0,753

Παιδαγωγική Ακαδημία με εξομοίωση πτυχίου

0,826

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

0,179

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05

Όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα Ε5(8β_2), οι διαφορές μεταξύ των
ομάδων πιστώνονται κυρίως στις διαφορές της πρώτης ομάδας(Παιδαγωγική Ακαδημία
χωρίς εξομοίωση Πτυχίου) και της τρίτης ομάδας(Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης) των βασικών σπουδών των εκπαιδευτικών.

249

Γίνεται χρήση δύο μεθόδων πολλαπλών συγκρίσεων, για να ελεγθεί εάν δίνουν όμοιο αποτέλεσμα.
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Παράγοντας: Κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ

Α. Αναφορικά με τις πρακτικές των εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
(9) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις εκπαιδευτικές
πρακτικές όσον αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία ως εποπτικό μέσο,
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που κατά τις βασικές σπουδές τους, έχουν διδαχθεί
'Χρήση των ΤΠΕ’ και σε αυτούς που δεν έχουν διδαχθεί. Επιλέγεται-εφόσον οι
παραπάνω μεταβλητές VΑ5_1 και VΒ11_1 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η
δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E5(9) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το
στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2
φαίνεται ότι πληρούνται250
Πίνακας Ε5(9): Έλεγχος συνάφειας των μεταβλητών, VA5_1: «Οι εκπαιδευτικοί,
κατά τις βασικές σπουδές τους, έχουν διδαχθεί 'Χρήση των ΤΠΕ'» και VB11_1: «Οι
εκπαιδευτικές πρακτικές, αναφορικά με τη αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία ως
εποπτικό μέσο»
VB11_1: Οι εκπαιδευτικές
πρακτικές, αναφορικά με τη
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία ως εποπτικό μέσο
Ναι
Όχι
Ναι
VA5_1: Οι
εκπαιδευτικοί,
κατά τις
βασικές
Όχι
σπουδές τους,
έχουν διδαχθεί
'Χρήση των
ΤΠΕ'
Σύνολο

Σύνολο

Ν

95

17

112

%

84,8%

15,2%

100,0%

Ν

17

3

20

%

85,0%

15,0%

100,0%

Ν

112

20

132

%

84,8%

15,2%

100,0%

Έλεγχος στατιστικής
σημαντικότητας
x2
x2
df
p

0,000

1 0,984

H τιμή του x2= 0,000 με βαθμούς ελευθερίας df=1, δε σηματοδοτεί απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,984>0,05 ή p μεγαλύτερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σημαντική συσχέτιση των δύο μεταβλητών. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση
ανεξαρτησίας) επαληθεύεται δηλαδή: δεν υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των
μεταβλητών VA5_1: «Οι εκπαιδευτικοί, κατά τις βασικές σπουδές τους, έχουν
διδαχθεί 'Χρήση των ΤΠΕ'» και VB11_1:«Oι εκπαιδευτικές πρακτικές α,
αναφορικά με τη αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία ως εποπτικό μέσο».

Δηλαδή: μόνο σε ένα κελί του παραπάνω πίνακα ή σε ποσοστό 25% οι αναμενόμενες συχνότητες είναι
μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 3,03>1 μεγαλύτερη του 1.
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(10) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις εκπαιδευτικές
πρακτικές, αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μαθησιακές
δραστηριότητες-και σε σχέδια εργασίας(projects)- όπου γίνεται χρήση εκπαιδευτικού
λογισμικού, ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που κατά τις βασικές σπουδές τους, έχουν
διδαχθεί 'Διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ' και σε αυτούς που δεν έχουν διδαχθεί.
Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΑ5_2 και VΒ11_2 έχουν ονομαστικές
κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E5(10). και ο έλεγχος των
παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2 . Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του
στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται251.
Πίνακας Ε5(10): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών, VA5_2: «Οι εκπαιδευτικοί,
κατά τις βασικές σπουδές τους έχουν διδαχθεί 'Διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ'»
και VB11_2: «Οι εκπαιδευτικές πρακτικές, αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ σε μαθησιακές δραστηριότητες-και σε σχέδια εργασίας(projects)- όπου
γίνεται χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού»
VB11_2: Οι εκπαιδευτικές
πρακτικές, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ σε μαθησιακές
δραστηριότητες-και σε
σχέδια εργασίας(projects)-,
όπου γίνεται χρήση
εκπαιδευτικού λογισμικού
Ναι
Όχι
VA5_2: Οι Ναι
εκπαιδευτικοί
κατά τις
βασικές
σπουδές τους
έχουν διδαχθεί Όχι
'Διδακτική
αξιοποίηση
των ΤΠΕ'
Σύνολο

Σύνολο

Ν

41

17

58

%

70,7%

29,3%

100,0%

Ν

38

36

74

%

51,4%

48,6%

100,0%

Ν

79

53

132

%

59,8%

40,2%

100,0%

Έλεγχος στατιστικής
σημαντικότητας
x2
x2
df
p

5,060

1 0,024

H τιμή του x2= 5,060 με βαθμούς ελευθερίας df=1, σηματοδοτεί απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,024<0,05 ή p μικρότερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση των δύο μεταβλητών252. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση
ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει
συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VA5_2:«Οι εκπαιδευτικοί, κατά τις
βασικές σπουδές τους έχουν διδαχθεί 'Διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ'» και
Δηλαδή: σε κανένα κελί του παραπάνω πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 23,29>1
μεγαλύτερη του 1.
252
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε
1000000 δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p= 0,032<0,05 (Δαφέρμος, 2005).
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VB11_2: «Οι εκπαιδευτικές πρακτικές, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ σε μαθησιακές δραστηριότητες-και σε σχέδια εργασίας(projects)- όπου γίνεται
χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού».
(11) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις εκπαιδευτικές
πρακτικές, αναφορικά με τη αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία ως εποπτικό μέσο
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που διδάχθηκαν Πληροφορική-ΤΠΕ στο Διδασκαλείο και σε
αυτούς που δε διδάχθηκαν. Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΑ6_1 και
VΒ11_1 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα
E5(11) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε
προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται253.
Πίνακας Ε5(11): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών, VA6_1: «Οι εκπαιδευτικοί
διδάχθηκαν Πληροφορική-ΤΠΕ στο Διδασκαλείο» και VB11_1: «Οι εκπαιδευτικές
πρακτικές, αναφορικά με τη αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία ως εποπτικό
μέσο»
VB11_1: Οι εκπαιδευτικές
πρακτικές, αναφορικά με
τη αξιοποίηση των ΤΠΕ
στη διδασκαλία ως
εποπτικό μέσο
Ναι
Όχι
Ναι
VA6_1: Οι
εκπαιδευτικοί
διδάχθηκαν
Πληροφορική- Όχι
ΤΠΕ στο
Διδασκαλείο
Σύνολο

Ν

Σύνολο

x2

%

19
82,6%

4
17,4%

23
100,0%

Ν

27

6

33

%

81,8%
46
82,1%

18,2%
10
17,9%

100,0%
56
100,0%

Ν
%

Έλεγχος
στατιστικής
σημαντικότητας
x2

0,006

df

p

1 0,939

H τιμή του x2= 0,006 με βαθμούς ελευθερίας df=1 δε σηματοδοτεί μεγάλη απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,939>0,05 ή p μεγαλύτερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σημαντική συσχέτιση των δύο μεταβλητών.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται δηλαδή: δεν
υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VA6_1: «Οι εκπαιδευτικοί
διδάχθηκαν Πληροφορική-ΤΠΕ στο Διδασκαλείο» και VB11_1: «Οι εκπαιδευτικές
πρακτικές, όσον αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία ως εποπτικό
μέσο».

Δηλαδή: σε κανένα κελί του παραπάνω πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 4,11>1
μεγαλύτερη του 1.
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(12) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις εκπαιδευτικές
πρακτικές, αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μαθησιακές
δραστηριότητες-και σε σχέδια εργασίας(projects)- όπου γίνεται χρήση εκπαιδευτικού
λογισμικού, ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που διδάχθηκαν Πληροφορική-ΤΠΕ στο
Διδασκαλείο και σε αυτούς που δε διδάχθηκαν. Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω
μεταβλητές VΑ6_1 και VΒ11_2 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία
διμεταβλητού πίνακα E5(12) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό
κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι
πληρούνται254.
Πίνακας Ε5(12): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VA6_1: «Οι εκπαιδευτικοί
διδάχθηκαν Πληροφορική-ΤΠΕ στο Διδασκαλείο» και VB11_2: «Οι εκπαιδευτικές
πρακτικές, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μαθησιακές
δραστηριότητες-και σε σχέδια εργασίας(projects)- όπου γίνεται χρήση
εκπαιδευτικού λογισμικού»
VB11_2: Οι εκπαιδευτικές
πρακτικές, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ σε μαθησιακές
δραστηριότητες-και σε σχέδια
εργασίας(projects)- όπου
γίνεται χρήση εκπαιδευτικού
λογισμικού

Ναι
Ναι
VA6_1: Οι
εκπαιδευτικο
ί διδάχθηκαν
Πληροφορικ Όχι
ή-ΤΠΕ, στο
Διδασκαλείο
Σύνολο

Σύνολο

x2

Όχι

Ν

15

%

65,2%

34,8% 100,0%

Ν

21
63,6%

12
33
36,4% 100,0%

36
64,3%

20
56
35,7% 100,0%

%
Ν
%

Έλεγχος
στατιστικής
σημαντικότητας
x2

8

23

0,01
5

d
f
1

p
0,90
3

H τιμή του x2= 0,015 με βαθμούς ελευθερίας df=1, δε σηματοδοτεί μεγάλη απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,903>0,05 ή p μεγαλύτερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σημαντική συσχέτιση των δύο μεταβλητών.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας επαληθεύεται δηλαδή: δεν
υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VA6_1: «Οι εκπαιδευτικοί
διδάχθηκαν Πληροφορική-ΤΠΕ στο Διδασκαλείο» και VB11_2: «Οι εκπαιδευτικές
πρακτικές, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μαθησιακές
δραστηριότητες-και σε σχέδια εργασίας(projects)-, όπου γίνεται χρήση
εκπαιδευτικού λογισμικού».

Δηλαδή: σε κανένα κελί του παραπάνω πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 8,21>1
μεγαλύτερη του 1.
254
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(13) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις εκπαιδευτικές
πρακτικές, όσον αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία ως εποπτικό μέσο,
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που έχουν επιμορφωθεί στις ΤΠΕ, με το σεμινάριο του
ΥΠΕΠΘ 'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ' και σε αυτούς που δεν έχουν επιμορφωθεί με το
σεμινάριο αυτό. Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΑ7_2 και VΒ11_1 έχουν
ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E5(13) και ο
έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις
εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται255.
Πίνακας Ε5(13): Έλεγχος συνάφειας των μεταβλητών, VA7_2: «Οι εκπαιδευτικοί
έχουν επιμορφωθεί στις ΤΠΕ με το σεμινάριο 'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ' του
ΥΠΕΠΘ» και VB11_1: «Οι εκπαιδευτικές πρακτικές, όσον αφορά τηn αξιοποίηση
των ΤΠΕ στη διδασκαλία ως εποπτικό μέσο»
VB11_1: Οι εκπαιδευτικές
πρακτικές, όσον αφορά την
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία ως εποπτικό
μέσο
Ναι
Όχι
Ναι Ν
VA7_2: «Οι
εκπαιδευτικοί έχουν
%
επιμορφωθεί στις
ΤΠΕ, με το σεμινάριο Όχι
Ν
του ΥΠΕΠΘ 'Βασικές
δεξιότητες στις ΤΠΕ'
%
Σύνολο

95
74,8%
64
85,3%

Ν

159

%

78,7%

32

Σύνολο

Έλεγχος
στατιστικής
σημαντικότητας
x2
x2
df
p

127 3,120

1 0,077

25,2% 100,0%
11

75

14,7% 100,0%
43

202

21,3% 100,0%

H τιμή του x2= 3,120 με βαθμούς ελευθερίας df=1, δε σηματοδοτεί απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,077>0,05 ή p μεγαλύτερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σημαντική συσχέτιση των δύο μεταβλητών.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται δηλαδή: δεν
υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VA7_2: «Οι εκπαιδευτικοί
έχουν επιμορφωθεί στις ΤΠΕ, με το σεμινάριο του ΥΠΕΠΘ 'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ'

και VB11_1:«Oι εκπαιδευτικές πρακτικές, όσον αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ
στη διδασκαλία ως εποπτικό μέσο».

255

Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 15,97>1
μεγαλύτερη του 1.
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(14) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις εκπαιδευτικές πρακτικές, όσον
αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μαθησιακές δραστηριότητες-και σε σχέδια
εργασίας(projects)- όπου γίνεται χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού, ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς που έχουν επιμορφωθεί στις ΤΠΕ, με το σεμινάριο του ΥΠΕΠΘ 'Βασικές
δεξιότητες στις ΤΠΕ' και σε αυτούς που δεν έχουν επιμορφωθεί με το σεμινάριο αυτό.
Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΑ7_2 και VΒ11_2 έχουν ονομαστικές
κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E5(14) και ο έλεγχος των
παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του
στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται256.
Πίνακας Ε5(14): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών, VA7_2: «Οι εκπαιδευτικοί
έχουν επιμορφωθεί στις ΤΠΕ, με το σεμινάριο του ΥΠΕΠΘ 'Βασικές δεξιότητες στις
ΤΠΕ'» και VB11_2: «Οι εκπαιδευτικές πρακτικές, όσον αφορά τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μαθησιακές δραστηριότητες-και σε σχέδια
εργασίας(Projects)- όπου γίνεται χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού»
VB11_2: Oι εκπαιδευτικές
πρακτικές, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ σε μαθησιακές
δραστηριότητες-και σε
σχέδια εργασίας (Projects)-,
όπου γίνεται χρήση
εκπαιδευτικού λογισμικού

Ναι
Ναι
VA7_2: Οι
εκπαιδευτικοί
έχουν
επιμορφωθεί
στις ΤΠΕ, με Όχι
το σεμινάριο
του ΥΠΕΠΘ
'Βασικές δεξιό
τητες σe ΤΠΕ'
Σύνολο

Σύνολο

Έλεγχος στατιστικής
σημαντικότητας
x2

x2

Όχι

Ν

73

54

127

%

57,5%

42,5%

100,0%

Ν

43

32

75

%

57,3%

42,7%

100,0%

Ν

116

86

202

%

57,4%

42,6%

100,0%

0,000

df

p
1 0,984

H τιμή του x2= 0,000 με βαθμούς ελευθερίας df=1, δε σηματοδοτεί απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,984>0,05 ή p μεγαλύτερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σημαντική συσχέτιση των δύο μεταβλητών. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση
ανεξαρτησίας επαληθεύεται δηλαδή: δεν υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των
μεταβλητών VA7_2: Οι εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί στις ΤΠΕ, με το
σεμινάριο του ΥΠΕΠΘ 'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ'» και VB11_2:«Oι
εκπαιδευτικές πρακτικές, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε
μαθησιακές δραστηριότητες-και σε σχέδια εργασίας(projects)- κατά τις οποίες
γίνεται χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού».
Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι αναμενόμενες
συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 31,93>1 μεγαλύτερη του 1.
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(15) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις εκπαιδευτικές πρακτικές,
αναφορικά με τη αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία ως εποπτικό μέσο ανάμεσα στους
εκπαιδευτικούς που έχουν 'Πιστοποίηση' του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις 'Βασικές δεξιότητες στις
ΤΠΕ' και σε αυτούς που δεν έχουν αυτήν την ‘Πιστοποίηση’. Επιλέγεται-εφόσον οι
παραπάνω μεταβλητές VΑ7_3 και VΒ11_1 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η
δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E5(15) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το
στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2
φαίνεται ότι πληρούνται257.
Πίνακας Ε5(15): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών, VA7_3: «Οι εκπαιδευτικοί
έχουν 'Πιστοποίηση' του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις 'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ»' και
VB11_1: «Οι εκπαιδευτικές πρακτικές, όσον αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία ως εποπτικό μέσο»
VB11_1: Oι εκπαιδευτικές
Έλεγχος
πρακτικές, όσον αφορά την
στατιστικής
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη
σημαντικότητας
διδασκαλία ως εποπτικό μέσο Σύνολο
x2
Ναι
Όχι
x2
df
p
VA7_3: Οι
Ναι Ν
εκπαιδευτικοί έχουν
%
'Πιστοποίηση' του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις
Όχι Ν
'Βασικές δεξιότητες
στις ΤΠΕ'
%
Σύνολο

101
88,6%
58
65,9%

Ν

159

%

78,7%

13

114 15,256

1

0,000

11,4% 100,0%
30

88

34,1% 100,0%
43

202

21,3% 100,0%

H υψηλή τιμή του x2= 15,256 με βαθμούς ελευθερίας df=1, σηματοδοτεί μεγάλη
απόκλιση των παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων
και το παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,000<0,05 ή p μικρότερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση των δύο μεταβλητών258.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθεση: υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών
VA7_3: «Οι εκπαιδευτικοί έχουν 'Πιστοποίηση' του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις 'Βασικές
δεξιότητες στις ΤΠΕ'» και VB11_1:«Oι εκπαιδευτικές πρακτικές, όσον αφορά την
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία ως εποπτικό μέσο».

Δηλαδή: σε κανένα κελί του παραπάνω πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 18,73.>1
μεγαλύτερη του 1..
258
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε
1000000 δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p= 0,000<0,05 (Δαφέρμος, 2005).
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(16) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις εκπαιδευτικές πρακτικές,
αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μαθησιακές δραστηριότητες-και σε
σχέδια εργασίας(projects)- όπου γίνεται χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού, ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς που έχουν 'Πιστοποίηση' του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις 'Βασικές δεξιότητες στις
ΤΠΕ' και σε αυτούς που δεν έχουν αυτήν την ‘Πιστοποίηση’.
Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΑ7_3 και VΒ11_2 έχουν ονομαστικές
κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E5(16) και ο έλεγχος των
παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του
στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται259.
Πίνακας Ε5(16): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών, VA7_3: «Οι εκπαιδευτικοί
έχουν 'Πιστοποίηση' του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις 'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ'» και
VB11_2: «Οι εκπαιδευτικές πρακτικές, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ σε μαθησιακές δραστηριότητες-και σε σχέδια εργασίας(projects)-, όπου γίνεται
χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού»
VB11_2: Οι εκπαιδευτικές
πρακτικές, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
σε μαθησιακές δραστηριότητεςκαι σε σχέδια εργασίας
Έλεγχος στατιστικής
(projects)-, όπου γίνεται χρήση
σημαντικότητας
εκπαιδευτικού λογισμικού
Σύνολο
x2

Ναι
Ναι
VA7_3: Οι
εκπαιδευτικοί
έχουν
'Πιστοποίηση'
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Όχι
στις 'Βασικές
δεξιότητες στις
ΤΠΕ'
Σύνολο

x2

Όχι

Ν

65

%

57,0%

Ν

51

%

58,0%

Ν

116

%

57,4%

49

114

0,018

df

p
1 0,894

43,0% 100,0%
37

88

42,0% 100,0%
86

202

42,6% 100,0%

H τιμή του x2= 0,018 με βαθμούς ελευθερίας df=1, δε σηματοδοτεί μεγάλη απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,984<0,05 ή p μικρότερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σημαντική συσχέτιση των δύο μεταβλητών.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας επαληθεύεται δηλαδή: δεν
υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VA7_3: «Οι εκπαιδευτικοί
έχουν 'Πιστοποίηση' του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις 'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ'» και
VB11_2: «Οι εκπαιδευτικές πρακτικές, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ σε μαθησιακές δραστηριότητες-και σε σχέδια εργασίας(projects)-, όπου γίνεται
χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού».

Δηλαδή: σε κανένα κελί του παραπάνω πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 37,47>1
μεγαλύτερη του 1.
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(17) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις εκπαιδευτικές πρακτικές,
αναφορικά με τη αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία ως εποπτικό μέσο ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς που έχουν αποκτήσει γνώσεις όσον αφορά το Λογισμικό Γενικής Χρήσης
και σε αυτούς που δεν έχουν αποκτήσει αυτές τις γνώσεις.
Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΑ8_1 και VΒ11_1 έχουν ονομαστικές
κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E5(17) και ο έλεγχος των
παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του
στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται260.
Πίνακας Ε5(17): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών, VΑ8_1: «Οι εκπαιδευτικοί
έχουν αποκτήσει γνώσεις, όσον αφορά το Λογισμικό Γενικής Χρήσης» και VB11_1:
«Οι εκπαιδευτικές πρακτικές, όσον αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία
ως εποπτικό μέσο»
VB11_1: Οι εκπαιδευτικές
Έλεγχος στατιστικής
πρακτικές, αναφορικά με τη
σημαντικότητας
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία ως εποπτικό μέσο Σύνολο
x2
Ναι
Όχι
x2
df
p
Ναι Ν
VΑ8_1: Οι
εκπαιδευτικοί
%
έχουν αποκτήσει
γνώσεις, όσον
Όχι Ν
αφορά το
Λογισμικό
%
Γενικής Χρήσης
Σύνολο

164
80,4%
12
63,2%

Ν

176

%

78,9%

40

204

3,104

1 0,078

19,6% 100,0%
7

19

36,8% 100,0%
47

223

21,1% 100,0%

H τιμή του x2= 3,104 με βαθμούς ελευθερίας df=1, δε σηματοδοτεί μεγάλη απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,078>0,05 ή p μεγαλύτερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σημαντική συσχέτιση των δύο μεταβλητών.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται δηλαδή: δεν
υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VΑ8_1: «Οι εκπαιδευτικοί
έχουν αποκτήσει γνώσεις, όσον αφορά το Λογισμικό Γενικής Χρήσης» και VB11_1:
«Οι εκπαιδευτικές πρακτικές, αναφορικά με τη αξιοποίηση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία ως εποπτικό μέσο».

Δηλαδή: σε ένα μόνο κελί του παραπάνω πίνακα ή σε ποσοστό 25% οι αναμενόμενες συχνότητες είναι
μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 4,00>1 μεγαλύτερη του 1.
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(18) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις εκπαιδευτικές πρακτικές,
αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μαθησιακές δραστηριότητες-και σε
σχέδια εργασίας(projects)- όπου γίνεται χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού, ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς που έχουν αποκτήσει γνώσεις όσον αφορά το Λογισμικό Γενικής Χρήσης
και σε αυτούς που δεν έχουν αποκτήσει αυτές τις γνώσεις.
Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΑ8_1 και VΒ11_2 έχουν ονομαστικές
κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E5(18) και ο έλεγχος των
παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του
στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται261.
Πίνακας Ε5(18): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών, VΑ8_1: «Οι εκπαιδευτικοί
έχουν αποκτήσει γνώσεις όσον αφορά το Λογισμικό Γενικής Χρήσης» και VB11_2: «Oι
εκπαιδευτικές πρακτικές, αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε
μαθησιακές δραστηριότητες-και σε σχέδια εργασίας(projects)- όπου γίνεται χρήση
εκπαιδευτικού λογισμικού»
VB11_2: Οι εκπαιδευτικές
πρακτικές, αναφορικά με τη
διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ σε μαθησιακές
δραστηριότητες-και σε σχέδια
εργασίας(projects)- όπου
γίνεται χρήση εκπαιδευτικού
λογισμικού
Σύνολο

Ναι
Ναι
VΑ8_1: Οι
εκπαιδευτικοί
έχουν
αποκτήσει
γνώσεις, όσον Όχι
αφορά το
Λογισμικό
Γενικής
Χρήσης
Σύνολο

Όχι

Ν

118

%

57,8%

Ν

12

%

63,2%

36,8% 100,0%

Ν

130
58,3%

93
223
41,7% 100,0%

%

86

204

Έλεγχος
στατιστικής
σημαντικότητας
x2

x2
0,202

df
p
1 0,653

42,2% 100,0%
7

19

H τιμή του x2= 0,202 με βαθμούς ελευθερίας df=1 δε σηματοδοτεί μεγάλη απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,653>0,05 ή p μεγαλύτερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σημαντική συσχέτιση των δύο μεταβλητών.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας επαληθεύεται δηλαδή: δεν
υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VΑ8_1: «Οι εκπαιδευτικοί
έχουν αποκτήσει γνώσεις, όσον αφορά το Λογισμικό Γενικής Χρήσης» και VB11_2:
«Οι εκπαιδευτικές πρακτικές, αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε
μαθησιακές δραστηριότητες-και σε σχέδια εργασίας(projects)- όπου γίνεται χρήση
εκπαιδευτικού λογισμικού».
Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 7,92.>1
μεγαλύτερη του 1.
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(19) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις εκπαιδευτικές πρακτικές,
αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μαθησιακές δραστηριότητες-και σε
σχέδια εργασίας (Projects)- όπου γίνεται χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού, ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς που έχουν αποκτήσει γνώσεις όσον αφορά το εκπαιδευτικό λογισμικό και
σε αυτούς που δεν έχουν αποκτήσει αυτές τις γνώσεις.
Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΑ8_2 και VΒ11_2 έχουν ονομαστικές
κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E5(19) και ο έλεγχος των
παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του
στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται262.
Πίνακας Ε5(19): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών, VΑ8_2: «Οι εκπαιδευτικοί
έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικές όσον αφορά το εκπαιδευτικό λογισμικό» και
VB11_2: «Oι εκπαιδευτικές πρακτικές, αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ σε μαθησιακές δραστηριότητες-και σε σχέδια εργασίας(projects)- όπου γίνεται
χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού»
VB11_2: Oι εκπαιδευτικές
πρακτικές, αναφορικά με τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
σε μαθησιακές δραστηριότητεςκαι σε σχέδια εργασίας
(Projects)- όπου γίνεται χρήση
εκπαιδευτικού λογισμικού
Σύνολο

Ναι
VΑ8_2: Οι
εκπαιδευτικοί
έχουν
αποκτήσει
γνώσεις όσον
αφορά το
εκπαιδευτικό
λογισμικό

Σύνολο

Ναι

Όχι

Όχι

x2
98 0,096

Ν

56

%

57,1%

Ν

74

%

59,2%

40,8% 100,0%

Ν

130
58,3%

93
223
41,7% 100,0%

%

42

Έλεγχος
στατιστικής
σημαντικότητας
x2

df
1

p
0,757

42,9% 100,0%
51

125

H τιμή του x2= 0,096 με βαθμούς ελευθερίας df=1, δε σηματοδοτεί μεγάλη απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,757>0,05 ή p μεγαλύτερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σημαντική συσχέτιση των δύο μεταβλητών.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας επαληθεύεται δηλαδή: δεν
υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VΑ8_2: «Οι εκπαιδευτικοί
έχουν αποκτήσει γνώσεις, όσον αφορά το εκπαιδευτικό λογισμικό» και VB11_2: «Oι
εκπαιδευτικές πρακτικές, αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε
μαθησιακές δραστηριότητες-και σε σχέδια εργασίας(projects), όπου γίνεται χρήση
εκπαιδευτικού λογισμικού».

Δηλαδή: σε κανένα κελί του παραπάνω πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 40,87>1
μεγαλύτερη του 1
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(20) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις εκπαιδευτικές πρακτικές,
αναφορικά με την αναζήτηση πληροφοριών μέσω Διαδικτύου κατά τη διδασκαλία,
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που έχουν αποκτήσει γνώσεις όσον αφορά το Διαδίκτυο και
σε αυτούς που δεν έχουν αποκτήσει αυτές τις γνώσεις.
Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΑ8_3 και VΒ11_4 έχουν ονομαστικές
κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E5(20) και ο έλεγχος των
παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του
στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται263.
Πίνακας Ε5(20): Έλεγχος συνάφειας των μεταβλητών, VΑ8_3: Οι εκπαιδευτικοί
έχουν αποκτήσει γνώσεις όσον αφορά το Διαδίκτυο και VB11_4: Οι εκπαιδευτικές
πρακτικές, αναφορικά με την αναζήτηση πληροφοριών μέσω Διαδικτύου κατά τη
διδασκαλία
VB11_4: Οι εκπαιδευτικές
Έλεγχος
πρακτικές, αναφορικά με την
στατιστικής
αναζήτηση πληροφοριών μέσω
σημαντικότητας
Διαδικτύου κατά τη
διδασκαλία
Σύνολο
x2
Ναι
Όχι
x2
df
p
Ναι
VΑ8_3: Οι
εκπαιδευτικοί
έχουν
αποκτήσει
γνώσεις όσον Όχι
αφορά το
Διαδίκτυο
Σύνολο

Ν

174

%

87,9%

Ν

17

%

68,0%

Ν

191

%

85,7%

24

198 7,137

1 0,008

12,1% 100,0%
8

25

32,0% 100,0%
32

223

14,3% 100,0%

H τιμή του x2= 7,137 με βαθμούς ελευθερίας df=1, σηματοδοτεί αρκετά μεγάλη απόκλιση
των παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,008<0,05 ή p μικρότερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση των δύο μεταβλητών264.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας απορρίπτεται και δεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των
μεταβλητών VΑ8_3: «Οι εκπαιδευτικοί έχουν αποκτήσει γνώσεις, όσον αφορά το
Διαδίκτυο» και VB11_4: «Οι εκπαιδευτικές πρακτικές, αναφορικά με την
αναζήτηση πληροφοριών μέσω Διαδικτύου κατά τη διδασκαλία».

Δηλαδή: σε ένα κελί του παραπάνω πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 3,59>1
μεγαλύτερη του 1.
264
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε 1000000
δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p= 0,014<0,05 (Δαφέρμος, 2005).
263
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Ερμηνεία κα Σχόλια, όσον αφορά το ερευνητικό ερώτημα 14(Ι)
Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τα παραπάνω ευρήματα της παρούσας έρευνας, σχετικά
με τις πρακτικές των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕεποικοδομιστικά ή συμπεριφοριστικά-, φαίνεται ότι:
(α) Οι εκπαιδευτικοί δε διαφοροποιούνται όσον αφορά τις πρακτικές τους σε μια
διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ-εποικοδομιστικές ή συμπεριφοριστικές
πρακτικές-, ανάλογα με το αν είναι άνδρες ή γυναίκες, ανάλογα με το αν η ηλικία τους
ανήκει στις ομάδες ηλικιών: (20-40 ετών) ή (41 και άνω ετών), ανάλογα με το αν τα
χρόνια υπηρεσίας τους ανήκουν στις ομάδες: (0-20 έτη) ή (21 και άνω έτη) και ανάλογα
με το αν οι βασικές σπουδές τους ήταν στην Παιδαγωγική Ακαδημία ή σε Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Από τα παραπάνω δε, μπορούμε να συνάγουμε πως η διαμόρφωση των πρακτικών των
εκπαιδευτικών όσον αφορά μια διδασκαλία όπου γίνεται αξιοποίηση των ΤΠΕ-όμοια με
τη διαμόρφωση της προσωπικής θεωρίας που ασπάζονται, όπως είδαμε παραπάνω-, δεν
έχει σχέση με το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και τις βασικές σπουδές των
εκπαιδευτικών. Σημειώνεται δε εδώ ότι, περαιτέρω μελλοντική έρευνα, ενδεχομένως, θα
μπορούσε να εστιάσει σε παράγοντες που μπορούν να διαμορφώσουν, να επηρεάσουν ή
και να αλλάξουν τις εκπαιδευτικές αυτές πρακτικές.
(β) Φαίνεται ότι διαφοροποιούνται, κατά περιπτώσεις, οι πρακτικές των εκπαιδευτικών
όσον αφορά τον τρόπο που αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ-εποικοδομιστικά ή
συμπεριφοριστικά-, ανάλογα με την κατάρτιση-γνώσεις και επιμόρφωση- των
εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ. Πιο αναλυτικά:
Φαίνεται ότι, οι εκπαιδευτικοί που έχουν πάρει την ‘Πιστοποίηση’ του YΠ.Ε.Π.Θ. στις
‘Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ’ εφαρμόζουν κυρίως συμπεριφοριστικές πρακτικές κατά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ-όπως, χρήση των ΤΠΕ ως εποπτικό μέσο- και μάλιστα με
σημαντική διαφορά σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν την ‘Πιστοποίηση’
και ότι οι εκπαιδευτικοί που κατά τις βασικές σπουδές τους έχουν διδαχθεί ‘Διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ’ και έχουν γνώσεις αξιοποίησης του Διαδικτύου εφαρμόζουν κυρίως
εποικοδομιστικές πρακτικές κατά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ-όπως, εκπόνηση
μαθησιακών δραστηριοτήτων ή και projects με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού- και
μάλιστα με σημαντική διαφορά σε σχέση με εκπαιδευτικούς που δεν έχουν τις γνώσεις
αυτές. Στο σημείο δε αυτό, θα λέγαμε ότι και εδώ γίνεται φανερή η ανάγκη για κατάλληλη
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ-σε θέματα σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ
στη διδασκαλία-. Όπου η επιμόρφωση αυτή, θεωρούμε-με βάση και τα παραπάνω
ευρήματα-, θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να εντάξουν τις ΤΠΕ στις διδακτικές
πρακτικές τους σύμφωνα και με τις αρχές του εποικοδομισμού, πράγμα που ενδέχεται να
αποφέρει σημαντικά οφέλη στη διδασκαλία και μάθηση (βλ. παρ. 7.4. και 8.4. ).
Αντίθετα φαίνεται ότι, το να παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί, κατά τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ, πρακτικές κυρίως εποικοδομιστικές-όπως, εκπόνηση μαθησιακών
δραστηριοτήτων ή και projects με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού-, δε σχετίζεται
σημαντικά με την κατάρτιση αυτών στις ΤΠΕ που αφορά: το αν διδάχθηκαν
Πληροφορική-ΤΠΕ στο Διδασκαλείο, το αν έχουν επιμορφωθεί με το σεμινάριο του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ' και έχουν πάρει την ‘Πιστοποίηση’ και το αν
έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικές με το ‘Λογισμικό Γενικής Χρήσης’ και με το
‘Εκπαιδευτικό Λογισμικό’. Επίσης, το να παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί, κατά τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ, πρακτικές κυρίως συμπεριφοριστικές-όπως, χρήση των ΤΠΕ ως
εποπτικό μέσο-, δε φαίνεται να σχετίζεται σημαντικά με την κατάρτιση αυτών στις ΤΠΕ
που αφορά: το αν κατά τις βασικές σπουδές τους διδάχθηκαν 'Χρήση των ΤΠΕ', το αν
διδάχθηκαν Πληροφορική-ΤΠΕ στο Διδασκαλείο, το αν έχουν επιμορφωθεί στις ΤΠΕ, με
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το σεμινάριο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ' και το αν έχουν αποκτήσει
γνώσεις σχετικές με το ‘Λογισμικό Γενικής Χρήσης’. Με βάση δε τα παραπάνω θα λέγαμε
ότι, δε φαίνεται να είναι επαρκής η παρούσα κατάρτιση-γνώσεις και επιμόρφωση- των
εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ για μια αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθημερινή διδασκαλία και
μάλιστα με τρόπους που να συνάδουν κυρίως με την εποικοδομιστική θεωρία μάθησης.
Στο σημείο αυτό θα προσθέταμε ότι, περαιτέρω μελλοντική έρευνα αναφορικά με τα
θέματα και τους τρόπους-επιμορφωτικά προγράμματα, ενδοσχολική επιμόρφωση,
εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως κ.ά) μελλοντικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε
να βοηθηθούν στο να εντάξουν στην καθημερινή πρακτική τους τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ-και μάλιστα, σε συμφωνία κυρίως με την εποικοδομιστική θεωρία μάθησης-, θα
ήταν χρήσιμη στην εκπαίδευση κατά πολύ (βλ. παρ. 6.3.2.).
Β. Αναφορικά με τη συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους
εκπαιδευτικούς, στο εργαστήριο υπολογιστών ή στην αίθουσα διδασκαλίας τους:
(21α) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών που κατά τις βασικές σπουδές τους έχουν διδαχθεί
'Χρήση των ΤΠΕ' και σε αυτούς που δεν έχουν διδαχθεί, όσον αφορά τη συχνότητα
διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από αυτούς στο εργαστήριο υπολογιστών.
(21β) Επίσης ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών που κατά τις βασικές σπουδές τους έχουν διδαχθεί
'Χρήση των ΤΠΕ' και σε αυτούς που δεν έχουν διδαχθεί, όσον αφορά τη συχνότητα
διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από αυτούς στην αίθουσα διδασκαλίας τους.
Επιλέγεται-εφόσον η μεταβλητή VA1 είναι κατηγορική με δύο κατηγορίες και με
ονομαστική κλίμακα μέτρησης και η μεταβλητή VΒ6_1 και VΒ6_2 είναι ποιοτικές
διαβαθμιστικές με μονό αριθμό κατηγοριών και με τακτική κλίμακα μέτρησης,- η
δημιουργία πίνακα των μέσων όρων E5(21) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με
το παραμετρικό στατιστικό κριτήριο Τ test. Όμως, επειδή οι προϋποθέσεις του
στατιστικού κριτηρίου T test δεν πληρούνται265, επιλέγεται το αντίστοιχο απαραμετρικό
στατιστικό κριτήριο Mann-Whitney Test U.

265

Οι δύο ομάδες δεν προέρχονται από πληθυσμούς με κανονικές κατανομές(SPSS-Analyze-Descriptive
Statistics-Explore-Plots-Normality plots with tests-Test of Normality-Kolmogorov Smirnov ή Shapiro
Wilk(όταν η ομάδα έχει λιγότερα από 50 άτομα), p=0,00<0,05 και SPSS-Analyze-Non Parametric Tests- 1
Sample K S, p=0.00<0,05). Επίσης, η κλίμακα μέτρησης της εξαρτημένης μεταβλητής VB6_1 είναι
τακτική, ενώ θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ίσων διαστημάτων..
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Πίνακας Ε5(21): Έλεγχος συνάφειας, της μεταβλητής VA5_1: «Οι εκπαιδευτικοί,
κατά τις βασικές σπουδές τους, έχουν διδαχθεί 'Χρήση των ΤΠΕ'» και των
μεταβλητών VΒ6_1: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, στο εργαστήριο
υπολογιστών» και VΒ6_1: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, στην
αίθουσα διδασκαλία τους»
VA5_1: Οι εκπαιδευτικοί, κατά τις
βασικές σπουδές τους, έχουν διδαχθεί
'Χρήση των ΤΠΕ'

Ναι
μ.ό. τ.α.

Ν

μ.ό.

Όχι
τ.α

Ν

Έλεγχος
στατιστικής
σημαντικότη
Σύνο τας Mannλο
Whitney U

Ν

α/α
(α) VΒ6_1: Συχνότητα

2,30 1,06 9 128 2,50 0,964 22

150 -0,955 0,339

(β) VΒ6_2: Συχνότητα

2,08 1,300 130 1,95 1,161 21

151 -0,370 0,712

διδακτικής αξιοποίησης
των ΤΠΕ, στο
εργαστήριο υπολογιστών
διδακτικής αξιοποίησης
των ΤΠΕ, σε αίθουσες
διδασκαλίας

z

p

(α) Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, η τιμή του κριτηρίου είναι z= -0,955
και η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας (Asymp. Sig. 2-tailed) p=0,339>0,05 είναι
μεγαλύτερη του 0,05. Από αυτά, προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ των δύο παραπάνω ομάδων. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση
ανεξαρτησίας) επαληθεύεται δηλαδή: δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση
ανάμεσα στις μεταβλητές VA5_1: Οι εκπαιδευτικοί, κατά τις βασικές σπουδές τους,
έχουν διδαχθεί 'Χρήση των ΤΠΕ' και VB6_1: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης
των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, στο εργαστήριο υπολογιστών».
(β) Επίσης, η τιμή του κριτηρίου είναι z= -0,370 και η τιμή της στατιστικής
σημαντικότητας (Asymp. Sig. 2-tailed) p=0,712>0,05 είναι μεγαλύτερη του 0,05. Από
αυτά, προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο
παραπάνω ομάδων. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας)
επαληθεύεται δηλαδή: δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις
μεταβλητές VA5_1: Οι εκπαιδευτικοί, κατά τις βασικές σπουδές τους, έχουν
διδαχθεί 'Χρήση των ΤΠΕ' και VB6_2: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των
ΤΠΕ σε αίθουσες διδασκαλίας».
(22α) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών που κατά τις βασικές σπουδές τους έχουν διδαχθεί
'Διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ' και σε αυτούς που δεν έχουν διδαχθεί, όσον αφορά τη
συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από αυτούς στο εργαστήριο υπολογιστών.
(22β) Επίσης ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών που κατά τις βασικές σπουδές τους έχουν διδαχθεί
'Διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ'» και σε αυτούς που δεν έχουν διδαχθεί, όσον αφορά τη
συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από αυτούς στην αίθουσα διδασκαλίας τους.
Επιλέγεται-εφόσον η μεταβλητή VA5_2 είναι κατηγορική με δύο κατηγορίες και με
ονομαστική κλίμακα μέτρησης και η μεταβλητή VΒ6_1 και VΒ6_2 είναι ποιοτικές
διαβαθμιστικές με μονό αριθμό κατηγοριών και με τακτική κλίμακα μέτρησης,- η
δημιουργία πίνακα των μέσων όρων E5(22) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με
το παραμετρικό στατιστικό κριτήριο Τ Τest.
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Όμως, επειδή οι προϋποθέσεις του κριτηρίου T test δεν πληρούνται266, επιλέγεται το
αντίστοιχο απαραμετρικό στατιστικό κριτήριο Mann-Whitney Test .U
Πίνακας Ε5(22): Έλεγχος συνάφειας μεταξύ της μεταβλητής VA5_2: «Οι
εκπαιδευτικοί, κατά τις βασικές σπουδές τους, έχουν διδαχθεί
'Διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ'» και των μεταβλητών VΒ6_1: «Συχνότητα διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ, στο εργαστήριο υπολογιστών» και VΒ6_1: «Συχνότητα
διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, στην αίθουσα διδασκαλία»
VA5_2: Οι εκπαιδευτικοί, κατά τις
α
βασικές σπουδές τους, έχουν διδαχθεί
/
Έλεγχος
'Διδακτική
αξιοποίηση
των
ΤΠΕ'»
Σύνο
Mannα
Ναι
Όχι
λο
Whitney U
Ν
μ.ό.
τ.α. Ν μ.ό. τ.α.
Ν
z
p
2,52 1,052 88 2,20
1,041 150
-1,831 0,067
62
(α) VΒ6_1: Συχνότητα
διδακτικής αξιοποίη
σης των ΤΠΕ, στο
εργαστήριο Η/Υ
(β) VΒ6_2: Συχνότητα
διδακτικής
αξιοποίησης των
ΤΠΕ, σε αίθουσες
διδασκαλίας

63

2,37

1,429

88

1,85

1,120 151

-2,100 0,036

(α) Η τιμή του κριτηρίου είναι z= -1,831 και η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας
p=0,067>0,05 είναι μεγαλύτερη του 0,05. Από αυτά, προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στον παραπάνω πίνακα. Επομένως, η
μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται δηλαδή: δεν υπάρχει
στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές VA5_2: «Οι εκπαιδευτικοί,
κατά τις βασικές σπουδές τους, έχουν διδαχθεί 'Διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ»
και VB6_1: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, στο εργαστήριο
υπολογιστών».
(β) Επίσης, η τιμή του κριτηρίου είναι z= -2,100¨και η τιμή της στατιστικής
σημαντικότητας p=0,036<0,05 είναι μικρότερη του 0,05. Από αυτά, προκύπτει ότι
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στον παραπάνω πίνακα.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις
μεταβλητές VA5_2: Οι εκπαιδευτικοί, κατά τις βασικές σπουδές τους, έχουν
διδαχθεί 'Διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ' και VB6_2: «Συχνότητα διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ, σε αίθουσες διδασκαλίας».
(23α) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών που έχουν διδαχθεί Πληροφορική-ΤΠΕ στο
Διδασκαλείο και σε αυτούς που δεν έχουν διδαχθεί, όσον αφορά τη συχνότητα διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ από αυτούς στο εργαστήριο υπολογιστών.
Οι δύο ομάδες δεν προέρχονται από πληθυσμούς με κανονικές κατανομές(SPSS-Analyze-Descriptive
Statistics-Explore-Plots-Normality plots with tests-Test of Normality-Kolmogorov Smirnov ή Shapiro
Wilk(όταν η ομάδα έχει λιγότερα από 50 άτομα), p=0,00<0,05 και SPSS-Analyze-Non Parametric Tests- 1
Sample K S, p=0.00<0,05). Επίσης, οι κλίμακες μέτρησης των εξαρτημένων μεταβλητών VB6_1 και
VB6_2 θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ίσων διαστημάτων-ενώ είναι τακτικές-.
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(23β) Επίσης ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών που κατά τις βασικές σπουδές τους έχουν
Πληροφορική-ΤΠΕ στο Διδασκαλείο και σε αυτούς που δεν έχουν διδαχθεί, όσον αφορά
τη συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από αυτούς σε αίθουσες διδασκαλίας.
Επιλέγεται-εφόσον η μεταβλητή VA6_1 είναι κατηγορική με δύο κατηγορίες και με
ονομαστική κλίμακα μέτρησης και η μεταβλητή VΒ6_1 και VΒ6_2 είναι ποιοτικές
διαβαθμιστικές με μονό αριθμό κατηγοριών και με τακτική κλίμακα μέτρησης,- η
δημιουργία πίνακα των μέσων όρων E5(23) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με
το παραμετρικό στατιστικό κριτήριοΤ Τest. Όμως, επειδή οι προυποθέσεις του κριτηρίου
T test δεν πληρούνται267, επιλέγεται το αντίστοιχο απαραμετρικό στατιστικό κριτήριο
Mann-Whitney Test U.
Πίνακας Ε5(23): Έλεγχος συνάφειας μεταξύ της μεταβλητής VA6_1: «Οι εκπαιδευτικοί
διδάχθηκαν Πληροφορική-ΤΠΕ στο Διδασκαλείο και των μεταβλητών» VΒ6_1: «Συχνότητα
διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο εργαστήριο υπολογιστών και VΒ6_2: Συχνότητα
διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ σε αίθουσες διδασκαλίας»
Σύ
Έλεγχος
VA6_1: Οι εκπαιδευτικοί
νο
Mann-Whitney
διδάχθηκαν Πληροφορική-ΤΠΕ στο
λο
U
Διδασκαλείο

α/
α
(α) VΒ6_1: Συχνότητα
διδακτικής αξιοποίη
σης των ΤΠΕ, στο
εργαστήριο Η/Υ
(β) VΒ6_2: Συχνότητα
διδακτικής αξιοποίη
σης των ΤΠΕ, σε
αίθουσες διασκαλίας

Ναι
Ν μ.ό. τ.α
25 2,36 1,036

27 2,56 1,649

Ν
40

Όχι
μ.ό.
τ.α
2,73 1,240

Ν
z
p
65 -1,322 0,186

40

2,10 1,317

67 -1,074 0,283

(α) Η τιμή του κριτηρίου είναι z= -1,322 και η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας
p=0,186>0,05 είναι μεγαλύτερη του 0,05. Από αυτά, προκύπτει ότι δεν υπάρχει
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στον παραπάνω πίνακα.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται δηλαδή: δεν
υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές VA6_1: «Οι
εκπαιδευτικοί διδάχθηκαν Πληροφορική-ΤΠΕ στο Διδασκαλείο» και VB6_1:
«Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, στο εργαστήριο υπολογιστών». (β)
Επίσης, η τιμή του κριτηρίου είναι z= -1,074 και η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας
p=0,283>0,05 είναι μεγαλύτερη του 0,05. Από αυτά, προκύπτει δεν υπάρχει στατιστικά
σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στον παραπάνω πίνακα. Επομένως, η
μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται δηλαδή: δεν υπάρχει
στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές VA6_1: «Οι εκπαιδευτικοί
διδάχθηκαν Πληροφορική-ΤΠΕ στο Διδασκαλείο» και VB6_2: «Συχνότητα
διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, σε αίθουσες διδασκαλίας».
267

Οι δύο ομάδες δεν προέρχονται από πληθυσμούς με κανονικές κατανομές(SPSS-Analyze-Descriptive
Statistics-Explore-Plots-Normality plots with tests-Test of Normality-Kolmogorov Smirnov ή Shapiro
Wilk(όταν η ομάδα έχει λιγότερα από 50 άτομα), p=0,00<0,05 και SPSS-Analyze-Non Parametric Tests- 1
Sample K S, p=0.00<0,05). Επίσης, η κλίμακα μέτρησης της εξαρτημένης μεταβλητής VB6_1 θα έπρεπε να
είναι τουλάχιστον ίσων διαστημάτων-ενώ είναι τακτική-.
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(24α) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών που επιμορφωθεί στις ΤΠΕ με το σεμινάριο του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ’ και σε αυτούς που δεν έχουν επιμορφωθεί με
το σεμινάριο αυτό, όσον αφορά τη συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από
αυτούς στο εργαστήριο υπολογιστών.
(24β) Επίσης ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών που επιμορφωθεί στις ΤΠΕ με το σεμινάριο του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ’ και σε αυτούς που δεν έχουν επιμορφωθεί με
το σεμινάριο αυτό, όσον αφορά τη συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από
αυτούς σε αίθουσες διδασκαλίας. Επιλέγεται-εφόσον η μεταβλητή VA7_2 είναι
κατηγορική με δύο κατηγορίες και με ονομαστική κλίμακα μέτρησης και η μεταβλητή
VΒ6_1 και VΒ6_2 είναι ποιοτικές διαβαθμιστικές με μονό αριθμό κατηγοριών και με
τακτική κλίμακα μέτρησης,- η δημιουργία πίνακα των μέσων όρων E5(24) και ο έλεγχος
των παραπάνω υποθέσεων με το παραμετρικό στατιστικό κριτήριοΤ Τest. Όμως, επειδή
οι προϋποθέσεις του κριτηρίου T test δεν πληρούνται268, επιλέγεται το αντίστοιχο
απαραμετρικό στατιστικό κριτήριο Mann-Whitney Test U.
Πίνακας Ε5(24): Έλεγχος συνάφειας μεταξύ της μεταβλητής VA7_2: «Οι εκπαιδευτικοί
έχουν επιμορφωθεί στις ΤΠΕ, με το σεμινάριο του ΥΠ.Ε.Π.Θ 'Βασικές δεξιότητες στις
ΤΠΕ'» και των μεταβλητών VΒ6_1: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, στο
εργαστήριο υπολογιστών» και VΒ6_2: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, σε
αίθουσες διδασκαλίας»
VA7_2: Οι εκπαιδευτικοί έχουν
α/α
Έλεγχος
επιμορφωθεί στις ΤΠΕ, με το
στατιστικής
σεμινάριο του ΥΠ..ΕΠ.Θ.
σημαντικότητας
'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ'
Σύν Mann-Whitney
Ναι
Όχι
ολο
U

Ν
(α) VΒ6_1: Συχνότητα

διδακτικής αξιοποίησης
των ΤΠΕ από τους
εκπαιδευτικούς, στο
εργαστήριο Η/Υ
(β) VΒ6_2: Συχνότητα
διδακτικής αξιοποίησης
των ΤΠΕ από τους
εκπαιδευτικούς, σε
αίθουσες διδασκαλίας

μ.ό. τ.α. Ν

μ.ό.

τ.α.

Ν

z

p

180 2,12 1,125 89

2,44 0,929

269

-2,817

0,005

182 1,65 1,106 88

1,90 1,204

270

-1,961

0,050

(α) Η τιμή του κριτηρίου είναι z= -2,817 και η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας
p=0,005<0,05 είναι μικρότερη του 0,05. Από αυτά, προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά
σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στον παραπάνω πίνακα. Επομένως, η
μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την εναλλακτική
υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές
VA7_2: «Οι εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί στις ΤΠΕ, με το σεμινάριο του
Οι δύο ομάδες δεν προέρχονται από πληθυσμούς με κανονικές κατανομές(SPSS-Analyze-Descriptive
Statistics-Explore-Plots-Normality plots with tests-Test of Normality-Kolmogorov Smirnov ή Shapiro
Wilk(όταν η ομάδα έχει λιγότερα από 50 άτομα),, p=0,00<0,05 και SPSS-Analyze-Non Parametric Tests- 1
Sample K S, p=0.00<0,05). Επίσης, οι κλίμακες μέτρησης των εξαρτημένων μεταβλητών VB6_1 και
VB6_2 θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ίσων διαστημάτων-ενώ είναι τακτικές-.
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ΥΠ..ΕΠ.Θ. 'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ'» και VB6_1: «Συχνότητα διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ, στο εργαστήριο υπολογιστών».
(β) Επίσης, η τιμή του κριτηρίου είναι z= -1,961 και η τιμή της στατιστικής
σημαντικότητας p=0,050. Από αυτά, προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στον παραπάνω πίνακα. Επομένως, η μηδενική
υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση,
δηλαδή: υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές VA7_2: «Οι
εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί στις ΤΠΕ, με το σεμινάριο του ΥΠ..ΕΠ.Θ.
'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ'» και VB6_2: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης
των ΤΠΕ, σε αίθουσες διδασκαλίας».
(25α) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών που έχουν επιμορφωθεί με σεμινάρια στην
Πληροφορική-ΤΠΕ από άλλους φορείς(εκτός του ΥΠ.Ε.Π.Θ.) και σε αυτούς που δεν
έχουν επιμορφωθεί με παρόμοια σεμινάρια, όσον αφορά τη συχνότητα διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ από αυτούς στο εργαστήριο υπολογιστών.
(25β) Επίσης ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχουν στατιστικά
σημαντικές διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών που έχουν επιμορφωθεί με σεμινάρια
στην Πληροφορική-ΤΠΕ από άλλους φορείς(εκτός του ΥΠ.Ε.Π.Θ.) και σε αυτούς που
δεν έχουν επιμορφωθεί με παρόμοια σεμινάρια, όσον αφορά τη συχνότητα διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ από αυτούς στην αίθουσα διδασκαλίας τους.
Επιλέγεται-εφόσον η μεταβλητή VA7_6 είναι κατηγορική με δύο κατηγορίες και με
ονομαστική κλίμακα μέτρησης και η μεταβλητή VΒ6_1 και VΒ6_2 είναι ποιοτικές
διαβαθμιστικές με μονό αριθμό κατηγοριών και με τακτική κλίμακα μέτρησης,- η
δημιουργία πίνακα των μέσων όρων E5(25) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με
το παραμετρικό στατιστικό κριτήριοΤ Τest).
Όμως, επειδή οι προυποθέσεις του κριτηρίου T test δεν πληρούνται269, επιλέγεται το
αντίστοιχο απαραμετρικό στατιστικό κριτήριο Mann-Whitney Test U.

Οι δύο ομάδες δεν προέρχονται από πληθυσμούς με κανονικές κατανομές(SPSS-Analyze-Descriptive
Statistics-Explore-Plots-Normality plots with tests-Test of Normality-Kolmogorov Smirnov ή Shapiro
Wilk(όταν η ομάδα έχει λιγότερα από 50 άτομα), p=0,00<0,05 και SPSS-Analyze-Non Parametric Tests- 1
Sample K S, p=0.00<0,05). Επίσης, οι κλίμακες μέτρησης των εξαρτημένων μεταβλητών VB6_1 και
VB6_2 θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ίσων διαστημάτων-ενώ είναι τακτικές-.
269
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Πίνακας Ε5(25): Έλεγχος συνάφειας μεταξύ της μεταβλητής VA7_6: «Οι
εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί με σεμινάρια στην Πληροφορική-ΤΠΕ από
άλλους φορείς(εκτός του ΥΠ.Ε.Π.Θ.)» και των μεταβλητών VΒ6_1: «Συχνότητα
διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο εργαστήριο υπολογιστών» και VΒ6_2:
«Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ σε αίθουσες διδασκαλίας»
VA7_6: Οι εκπαιδευτικοί έχουν
επιμορφωθεί με σεμινάρια στην
Πληροφορική-ΤΠΕ από άλλους
φορείς(εκτός του ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

Ναι
Ν μ.ό. τ.α. Ν

Όχι
μ.ό.

Έλεγχος
στατιστικής
σημαντικότη
Σύνο τας Mannλο
Whitney U

α/
α
(α) VΒ6_1: Συχνότητα

51 2,41 1,099 218

2,18 1,065 269

-1,420 0,155

(β) VΒ6_2: Συχνότητα

53 2,06 1,307 217

1,65 1,087 270

-2,148 0,032

τ.α.

Ν

z

p

διδακτικής αξιοποίησης των
ΤΠΕ, στο εργαστήριο Η/Υ
διδακτικής αξιοποίησης των
ΤΠΕ, σε αίθουσες
διδασκαλίας

(α) Η τιμή του κριτηρίου είναι z= -1,420 και η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας
p=0,155>0,05 είναι μεγαλύτερη του 0,05. Από αυτά, προκύπτει ότι δεν υπάρχει
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στον παραπάνω πίνακα.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται, δηλαδή: δεν
υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές VA7_6: «Οι
εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί με σεμινάρια στην Πληροφορική-ΤΠΕ από
άλλους φορείς(εκτός του ΥΠ.Ε.Π.Θ.)» και VB6_1: «Συχνότητα διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ στο εργαστήριο υπολογιστών». (β) Επίσης, η τιμή του
κριτηρίου είναι z= -2,148 και η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας p=0,032. Από την
τιμή αυτή της στατιστικής σημαντικότητας, προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στον παραπάνω πίνακα. Επομένως, η μηδενική
υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση,
δηλαδή: υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές VA7_6: «Οι
εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί με σεμινάρια στην Πληροφορική-ΤΠΕ από
άλλους φορείς(εκτός του
ΥΠ.Ε.Π.Θ.)» και VB6_2: «Συχνότητα διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ σε αίθουσες διδασκαλίας».
(26α) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών που δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικές
με τις ΤΠΕ όσον αφορά το ‘Λογισμικό Γενικής Χρήσης’ και σε αυτούς που δηλώνουν ότι
δεν έχουν αποκτήσει αυτές τις γνώσεις, όσον αφορά τη συχνότητα διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ από αυτούς στο εργαστήριο υπολογιστών.
(26β) Επίσης, ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών που δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει γνώσεις όσον
αφορά το ‘Λογισμικό Γενικής Χρήσης’ και σε αυτούς που δηλώνουν ότι δεν έχουν
αποκτήσει αυτές τις γνώσεις,, όσον αφορά τη συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των
ΤΠΕ από αυτούς στην αίθουσα διδασκαλίας τους.
Επιλέγεται-εφόσον η μεταβλητή VA8_1 είναι κατηγορική με δύο κατηγορίες και με
ονομαστική κλίμακα μέτρησης και η μεταβλητή VΒ6_1 και VΒ6_2 είναι ποιοτικές
διαβαθμιστικές με μονό αριθμό κατηγοριών και με τακτική κλίμακα μέτρησης,- η
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δημιουργία πίνακα των μέσων όρων E5(26) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με
το παραμετρικό στατιστικό κριτήριο Τ Τest. Όμως, επειδή οι προϋποθέσεις του κριτηρίου
T test δεν πληρούνται270, επιλέγεται το αντίστοιχο απαραμετρικό στατιστικό κριτήριο
Mann-Whitney Test U.
Πίνακας Ε5(26): Έλεγχος συνάφειας μεταξύ της μεταβλητής VA8_1: «Οι εκπαιδευτικοί
δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει γνώσεις όσον αφορά το Λογισμικό Γενικής Χρήσης» και των
μεταβλητών VΒ6_1: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο εργαστήριο Η/Υ»
και VΒ6_2: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, σε αίθουσες διδασκαλίας»
Έλεγχος
VA8_1: «Οι εκπαιδευτικοί
στατιστικής
δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει
σημαντικότη
γνώσεις όσον αφορά το
τας
‘Λογισμικό Γενικής Χρήσης’»
Σύνο
MannΝαι
Όχι
λο
Whitney U

α/α
(α) VΒ6_1: «Συχνότητα

διδακτικής αξιοποίησης
των ΤΠΕ, στο
εργαστήριο υπολογιστών
(β) VΒ6_2: «Συχνότητα
διδακτικής αξιοποίησης
των ΤΠΕ, σε αίθουσες
διδασκαλίας

Ν

μ.ό. τ.α. Ν

μ.ό.

τ.α.

255 2,311,085 26 1,88 0,816

Ν
281

z
p
-1,843 0,065

256 1,82 1,190 26 1,46 0,859

281

-1,491 0,136

(α) Η τιμή του κριτηρίου είναι z= -1,843 και η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας
p=0,065>0,05 είναι μεγαλύτερη του 0,05. Από αυτά, προκύπτει ότι δεν υπάρχει
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο παραπάνω ομάδων. Επομένως, η
μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται, δηλαδή: δεν υπάρχει
στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές VA8_1: «Οι εκπαιδευτικοί
δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει γνώσεις όσον αφορά το ‘Λογισμικό Γενικής
Χρήσης’» και VB6_1: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, στο
εργαστήριο υπολογιστών». (β) Επίσης, η τιμή του κριτηρίου είναι z= -1,491 και η τιμή
της στατιστικής σημαντικότητας p=0,136>0,05. Από αυτά, προκύπτει ότι δεν υπάρχει
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο παραπάνω ομάδων. Επομένως, η
μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται, δηλαδή: δεν υπάρχει
στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές VA8_1: «Οι εκπαιδευτικοί
δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει γνώσεις όσον αφορά το ‘Λογισμικό Γενικής
Χρήσης’» και VB6_2: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, σε αίθουσες
διδασκαλίας».
(27α) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών που δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει γνώσεις όσον
αφορά το ‘Εκπαιδευτικό λογισμικό’ και σε αυτούς που δηλώνουν ότι δεν έχουν
αποκτήσει αυτές τις γνώσεις, όσον αφορά τη συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των
ΤΠΕ από αυτούς στο εργαστήριο υπολογιστών.
Οι δύο ομάδες δεν προέρχονται από πληθυσμούς με κανονικές κατανομές(SPSS-Analyze-Descriptive
Statistics-Explore-Plots-Normality plots with tests-Test of Normality-Kolmogorov Smirnov ή Shapiro
Wilk(όταν η ομάδα έχει λιγότερα από 50 άτομα),, p=0,00<0,05 και SPSS-Analyze-Non Parametric Tests- 1
Sample K S, p=0.00<0,05). Επίσης, οι κλίμακες μέτρησης των εξαρτημένων μεταβλητών VB6_1 και
VB6_2 θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ίσων διαστημάτων-ενώ είναι τακτικές-.
270
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(27β) Επίσης, ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών που δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει γνώσεις όσον
αφορά το ‘Εκπαιδευτικό λογισμικό’ και σε αυτούς που δηλώνουν ότι δεν έχουν
αποκτήσει αυτές τις γνώσεις, όσον αφορά τη συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των
ΤΠΕ από αυτούς στην αίθουσα διδασκαλίας τους.
Επιλέγεται-εφόσον η μεταβλητή VA8_2 είναι κατηγορική με δύο κατηγορίες και με
ονομαστική κλίμακα μέτρησης και οι μεταβλητές VΒ6_1 και VΒ6_2 είναι ποιοτικές
διαβαθμιστικές με μονό αριθμό κατηγοριών και με τακτική κλίμακα μέτρησης, η
δημιουργία πίνακα των μέσων όρων E5(27) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με
το παραμετρικό στατιστικό κριτήριο Τ Τest. Όμως, επειδή οι προυποθέσεις του κριτηρίου
T test δεν πληρούνται271, επιλέγεται το αντίστοιχο απαραμετρικό στατιστικό κριτήριο
Mann-Whitney Test U.
Πίνακας Ε5(27): Έλεγχος συνάφειας μεταξύ της μεταβλητής VA8_2: «Οι εκπαιδευτικοί
έχουν αποκτήσει γνώσεις όσον αφορά το ‘Εκπαιδευτικό λογισμικό’» και των μεταβλητών
VΒ6_1: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, στο εργαστήριο υπολογιστών» και
VΒ6_2: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, στην αίθουσα διδασκαλία τους»
Έλεγχος
VA8_2: Οι εκπαιδευτικοί έχουν
στατιστικής
αποκτήσει γνώσεις όσον αφορά το
σημαντικότητ
‘Εκπαιδευτικό λογισμικό’
Σύνο
ας MannΝαι
Όχι
λο
Whitney U

α/α
(α)

Ν μ.ό. τ.α. Ν

VΒ6_1: «Συχνότητα
114 2,48 1,131 167
αξιοποίησης των ΤΠΕ, στο
εργαστήριο υπολογιστών»
117 2,01 1,323 165
(β) VΒ6_2: «Συχνότητα
αξιοποίησης των ΤΠΕ, σε
αίθουσες διδασκαλίας

μ.ό.

τ.α.

Ν

z

p

2,13 1,003 281

-2,481 0,013

1,64 1,019 281

-2,148 0,032

(α) Η τιμή του κριτηρίου είναι z= -2,481 και η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας
(Asymp. Sig. 2-tailed) p=0,013<0,05 είναι μικρότερη του 0,05. Από αυτά, προκύπτει ότι
υπάρχει στατιστικά272 σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στον παραπάνω
πίνακα. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και
δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση
ανάμεσα στις μεταβλητές VA8_2: «Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει
γνώσεις όσον αφορά το ‘Εκπαιδευτικό λογισμικό’» και VB6_1: «Συχνότητα
διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, στο εργαστήριο υπολογιστών». (β) Επίσης, η τιμή
του κριτηρίου είναι z= -2,148 και η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2tailed) p=0,032<0.05 είναι μικρότερη του 0,05. Από αυτά, προκύπτει ότι υπάρχει

Οι δύο ομάδες δεν προέρχονται από πληθυσμούς με κανονικές κατανομές(SPSS-Analyze-Descriptive
Statistics-Explore-Plots-Normality plots with tests-Test of Normality-Kolmogorov Smirnov ή Shapiro
Wilk(όταν η ομάδα έχει λιγότερα από 50 άτομα),, p=0,00<0,05 και SPSS-Analyze-Non Parametric Tests- 1
Sample K S, p=0.00<0,05). Επίσης, οι κλίμακες μέτρησης των εξαρτημένων μεταβλητών VB6_1 και
VB6_2 θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ίσων διαστημάτων-ενώ είναι τακτικές-.
272
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-tailed)-βασισμένη σε
1000000 δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p= 0,013<0,05 (Δαφέρμος, 2005).
271
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στατιστικά273 σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στον παραπάνω πίνακα.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις
μεταβλητές VA8_2: «Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει γνώσεις όσον
αφορά το ‘Εκπαιδευτικό λογισμικό’» και VB6_2: «Συχνότητα διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ, σε αίθουσες διδασκαλίας».
(28α) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά,
αναφορικά με τη συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο εργαστήριο
υπολογιστών, μεταξύ των εκπαιδευτικών που έχουν αποκτήσει γνώσεις όσον αφορά το
‘Διαδίκτυο’ και σε αυτούς που δηλώνουν το αντίθετο. (28β) Επίσης, ελέγχεται η
Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, αναφορικά με τη
συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ σε αίθουσες διδασκαλίας, μεταξύ των
εκπαιδευτικών που έχουν αποκτήσει γνώσεις όσον αφορά το ‘Διαδίκτυο’ και σε αυτούς
που δηλώνουν το αντίθετο. Επιλέγεται-εφόσον η μεταβλητή VA8_3 είναι κατηγορική με
δύο κατηγορίες και με ονομαστική κλίμακα μέτρησης και η μεταβλητή VΒ6_1 και
VΒ6_2 είναι ποιοτικές διαβαθμιστικές με μονό αριθμό κατηγοριών και με τακτική
κλίμακα μέτρησης,- η δημιουργία πίνακα των μέσων όρων E5(28) και ο έλεγχος των
παραπάνω υποθέσεων με το παραμετρικό στατιστικό κριτήριοΤ test. Όμως, επειδή οι
προυποθέσεις του κριτηρίου T test δεν πληρούνται274, επιλέγεται το αντίστοιχο
απαραμετρικό στατιστικό κριτήριο Mann-Whitney Test U.
Πίνακας Ε5(28): Έλεγχος συνάφειας μεταξύ της μεταβλητής VΑ8_3: «Οι
εκπαιδευτικοί έχουν αποκτήσει γνώσεις, όσον αφορά το ‘Διαδίκτυο’» και των
μεταβλητών VΒ6_1: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, στο εργαστήριο
υπολογιστών» και VΒ6_2: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, σε
αίθουσες διδασκαλίας»
VΑ8_3: «Οι εκπαιδευτικοί έχουν
αποκτήσει γνώσεις όσον αφορά,
το ‘Διαδίκτυο’»
Ν

Ναι
μ.ό. τ.α. Ν

Όχι
μ.ό.

τ.α.

Έλεγχος
στατιστικής
σημαντικότη
Σύνο τας Mannλο
Whitney U

Ν

α/α
(α) VΒ6_1: «Συχνότητα

245 2,31 1,084

36

2,00

0,926 281

-1,617 0,106

(β) VΒ6_2: «Συχνότητα

247 1,83 1,187

35

1,51

0,981 282

-1,704 0,088

z

p

διδακτικής αξιοποίησης
των ΤΠΕ, στο εργαστήριο
υπολογιστών»
διδακτικής αξιοποίησης
των ΤΠΕ, στην αίθουσα
διδασκαλίας τους»

Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-tailed)-βασισμένη σε
1000000 δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p= 0,031<0,05 (Δαφέρμος, 2005).
274
Οι δύο ομάδες δεν προέρχονται από πληθυσμούς με κανονικές κατανομές(SPSS-Analyze-Descriptive
Statistics-Explore-Plots-Normality plots with tests-Test of Normality-Kolmogorov Smirnov ή Shapiro
Wilk(όταν η ομάδα έχει λιγότερα από 50 άτομα), p=0,00<0,05 και SPSS-Analyze-Non Parametric Tests- 1
Sample K S, p=0.00<0,05). Επίσης, οι κλίμακες μέτρησης των εξαρτημένων μεταβλητών VB6_1 και
VB6_2 θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ίσων διαστημάτων-ενώ είναι τακτικές-.
273
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(α) Η τιμή του κριτηρίου είναι z= -1,617 και η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας
p=0,106>0,05 είναι μεγαλύτερη του 0,05. Από αυτά, προκύπτει ότι δεν υπάρχει
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στον παραπάνω πίνακα.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται, δηλαδή: δεν
υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές VΑ8_3: «Οι
εκπαιδευτικοί έχουν αποκτήσει γνώσεις, αναφορικά με το ‘Διαδίκτυο’» και VB6_1:
«Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, στο εργαστήριο υπολογιστών».
(β) Επίσης, η τιμή του κριτηρίου είναι z= -1,704 και η τιμή της στατιστικής
σημαντικότητας είναι p=0,088>0,05 μεγαλύτερη του 0,05. Από αυτά, προκύπτει ότι δεν
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στον παραπάνω πίνακα.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται, δηλαδή: δεν
υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές VΑ8_3: «Οι
εκπαιδευτικοί έχουν αποκτήσει γνώσεις, αναφορικά με το ‘Διαδίκτυο’» και VB6_2:
«Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, σε αίθουσες διδασκαλίας».
Παράγοντας: Η χρήση των ΤΠΕ από τον εκπαιδευτικό στο σπίτι
(29α) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση,
μεταξύ της συχνότητας με την οποία οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο σπίτι
για προσωπικές τους εργασίες και της συχνότητας διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από
τους εκπαιδευτικούς στο εργαστήριο υπολογιστών.
(29β) Επίσης, ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική
σχέση, μεταξύ της συχνότητας με την οποία οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο
σπίτι για προσωπικές τους εργασίες και της συχνότητας διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ
από τους εκπαιδευτικούς, στην αίθουσα διδασκαλίας τους.
Επιλέγεται-εφόσον η μεταβλητή VA91_1 είναι ποιοτική διαβαθμιστική με μονό αριθμό
κατηγοριών και οι μεταβλητές VΒ6_1 και VΒ6_2 είναι ποιοτικές διαβαθμιστικές με
μονό αριθμό κατηγοριών η διερεύνηση της σχέσης των παραπάνω μεταβλητών με τον
απλό συντελεστή συσχέτισης Pearson. Όμως, επειδή οι προϋποθέσεις εφαρμογής του
συντελεστή συσχέτισης Pearson δεν πληρούνται275, επιλέγεται ο αντίστοιχος συντελεστής
συσχέτισης Spearman rho, o οποίος είναι περισσότερο κατάλληλος στην περίπτωση
δεδομένων που μετρήθηκαν με τακτικές κλίμακες.

Η κατανομή θα έπρεπε να είναι κανονική, ενώ δεν είναι(SPSS-Analyze-Descriptive Statistics-ExplorePlots-Normality plots with tests-Test of Normality-Kolmogorov Smirnov ή Shapiro Wilk(όταν η ομάδα έχει
λιγότερα από 50 άτομα), p=0,00<0,05 και SPSS-Analyze-Non Parametric Tests- 1 Sample K S,
p=0.00<0,05). Επίσης, οι κλίμακες μέτρησης όλων ή των εξαρτημένων μεταβλητών VB6_1 και VB6_2
θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ίσων διαστημάτων-ενώ είναι τακτικές-.
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Πίνακας Ε5(29): Διερεύνηση στατιστικά σημαντικής σχέσης ανάμεσα στις μεταβλητές
VA91_1: «Η συχνότητα με την οποία οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο σπίτι, για
προσωπικές τους εργασίες», και στις μεταβλητές Β6_1: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης
των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, στο εργαστήριο υπολογιστών», VΒ6_2: «Συχνότητα
διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, στην αίθουσα διδασκαλία τους»
VΒ6_1: Συχνότητα
VΒ6_2: Συχνότητα
Έλεγχος στατιστικής
διδακτικής αξιοποίησης των διδακτικής αξιοποίησης
σημαντικότητας
ΤΠΕ, στο εργαστήριο
των ΤΠΕ, σε αίθουσες
Spearman’s Rho
υπολογιστών
διδασκαλίας

(α) VA91_1: «Η συχνότητα με

Ν
283

Rho
0,261**

την οποία οι εκπαιδευτικοί
χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο
σπίτι, για προσωπικές τους
εργασίες
(β) VA91_2: «Η συχνότητα με
0,235**
283
την οποία οι εκπαιδευτικοί
χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο
σπίτι, για την προετοιμασία
της διδασκαλίας τους
** Στατιστικώς σημαντική συσχέτιση στο 1%.

p
0,000

Ν
285

Rho
p
**
0,291
0,000

0,000

285

0,292** 0,000

(α) Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα Ε5(29), υπάρχει μια θετική ασθενή συσχέτιση
(όταν αυξάνει η μία αυξάνει και η άλλη), μεταξύ των μεταβλητών VA91_1: «Η
συχνότητα με την οποία οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο σπίτι, για
προσωπικές τους εργασίες» και VΒ6_1: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των
ΤΠΕ, στο εργαστήριο υπολογιστών» με: Spearman’s Rhο Correlation=0,261 και τιμή
στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-tailed) p=0.000<0,01, σε επίπεδο στατιστικής
σημαντικότητας276 0,01. Επίσης, υπάρχει μια θετική ασθενή συσχέτιση (όταν αυξάνει
η μία αυξάνει και η άλλη), μεταξύ των μεταβλητών VA91_1: «Η συχνότητα με την
οποία οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο σπίτι, για προσωπικές τους
εργασίες» και VΒ6_2: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, στην αίθουσα
διδασκαλίας τους» με: Spearman’s Rhο Correlation=0,291 και τιμή στατιστικής
σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-tailed)
p=0.000<0,01,
σε επίπεδο στατιστικής
σημαντικότητας 0,01.
(β) Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα Ε5(29), υπάρχει μια θετική ασθενή συσχέτιση
(όταν αυξάνει η μία αυξάνει και η άλλη), μεταξύ των μεταβλητών VA91_2: «Η
συχνότητα με την οποία οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο σπίτι, για την
προετοιμασία της διδασκαλίας τους» και VΒ6_1: «Συχνότητα διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ, στο εργαστήριο υπολογιστών» με: Spearman’s Rhο
Correlation=0,235 και τιμή στατιστικής σημαντικότητας p=0.000<0,01 σε επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας 0,01. Επίσης, υπάρχει μια θετική ασθενή
συσχέτιση(όταν αυξάνει η μία αυξάνει και η άλλη), μεταξύ των μεταβλητών
VA91_2: «Η συχνότητα με την οποία οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο
σπίτι, για την προετοιμασία της διδασκαλίας τους» και VΒ6_2: «Συχνότητα
διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, σε αίθουσες διδασκαλίας» με: Spearman’s Rhο
Correlation=0,292 και τιμή στατιστικής σημαντικότητας p=0.000<0,01 σε επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας 0,01.
Η πιθανότητα να κάνουμε λάθος απορρίπτοντας τη μηδενική υπόθεση-η οποία αναφέρεται στην έλλειψη
συσχέτισης των δύο μεταβλητών-, είναι έως 1%.
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• Παράγοντας: Υποδομή-σχετική με τις ΤΠΕ- του σχολείου
(30α) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά,
όσον αφορά τη συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο εργαστήριο
υπολογιστών, μεταξύ των εκπαιδευτικών που δηλώνουν ότι για τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ τους αρκεί το εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου και σε αυτούς που
δηλώνουν το αντίθετο.
(30β) Επίσης, ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: : Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική
διαφορά, όσον αφορά τη συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ σε αίθουσες
διδασκαλίας, μεταξύ των εκπαιδευτικών που δηλώνουν ότι για τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ τους αρκεί το εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου και σε αυτούς που
δηλώνουν το αντίθετο.
Επιλέγεται-εφόσον η μεταβλητή VA5_6 είναι κατηγορική με δύο κατηγορίες και με
ονομαστική κλίμακα μέτρησης και η μεταβλητή VΒ6_1 και VΒ6_2 είναι ποιοτικές
διαβαθμιστικές με μονό αριθμό κατηγοριών και με τακτική κλίμακα μέτρησης,- η
δημιουργία πίνακα των μέσων όρων E5(30) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με
το παραμετρικό στατιστικό κριτήριο Τ Test. Όμως, επειδή οι προυποθέσεις του κριτηρίου
T Τest δεν πληρούνται278, επιλέγεται το αντίστοιχο απαραμετρικό στατιστικό κριτήριο
Mann-Whitney Test U.
Πίνακας Ε5(30): Έλεγχος συνάφειας, μεταξύ της μεταβλητής VB5_6: «Απόψεις των
εκπαιδευτικών, αναφορικά με το αν για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ τους
αρκεί το εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου» και των μεταβλητών VΒ6_1:
«Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των, στο εργαστήριο υπολογιστών» και VΒ6_2:
«Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, σε αίθουσες διδασκαλίας»
VB5_6: Απόψεις των
α/
Έλεγχος
εκπαιδευτικών,
αναφορικά
με
το
αν
στατιστικής
α
για τη διδακτική αξιοποίηση των Σύνο σημαντικότη
ΤΠΕ τους αρκεί το εργαστήριο
υπολογιστών

Ναι
Ν μ.ό. τ.α.
(α) VΒ6_1: Συχνότητα

διδακτικής αξιοποίησης
των, στο εργαστήριο
υπολογιστών
(β) VΒ6_2: Συχνότητα
διδακτικής αξιοποίησης
των ΤΠΕ, σε αίθουσες
διδασκαλίας

λο

Όχι
μ.ό.

τ.α.

33 2,00 1,118 269

2,18

1,068 302

32 1,22 0,659 271

1,77

Ν

1,160

Ν

303

τας
MannWhitney U

z

p

-1,008 0,313

-2,926 0,003

(α) Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, η τιμή του κριτηρίου είναι z= -1,008
και η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-tailed) p=0,313>0,05 είναι
μεγαλύτερη του 0,05. Από αυτά, προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στον παραπάνω πίνακα.
Οι δύο ομάδες δεν προέρχονται από πληθυσμούς με κανονικές κατανομές(SPSS-Analyze-Descriptive
Statistics-Explore-Plots-Normality plots with tests-Test of Normality-Kolmogorov Smirnov ή Shapiro
Wilk(όταν η ομάδα έχει λιγότερα από 50 άτομα), p=0,00<0,05 και SPSS-Analyze-Non Parametric Tests- 1
Sample K S, p=0.00<0,05). Επίσης, οι κλίμακες μέτρησης των εξαρτημένων μεταβλητών VB6_1 και
VB6_2 θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ίσων διαστημάτων-ενώ είναι τακτικές-.
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Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται, δηλαδή: δεν
υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές VB5_6: «Απόψεις
των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ τους
αρκεί το εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου» και VB6_1: «Συχνότητα
διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, στο εργαστήριο υπολογιστών».
(β) Επίσης σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, η τιμή του κριτηρίου είναι z=
-2,926 και η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-tailed) p=0,003<0,05
279
είναι μικρότερη του 0,05. Από αυτά, προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά
σημαντική
διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στον παραπάνω πίνακα.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις
μεταβλητές VB5_6: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το αν για τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ τους αρκεί το εργαστήριο υπολογιστών του
σχολείου» και VB6_2: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, σε αίθουσες
διδασκαλίας».
(31α) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά,
όσον αφορά τη συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο εργαστήριο
υπολογιστών, μεταξύ των εκπαιδευτικών που δηλώνουν ότι για τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ χρειάζονται Υπολογιστές και Διαδίκτυο μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας τους
και σε αυτούς που δηλώνουν το αντίθετο.
(31β) Επίσης, ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική
διαφορά, όσον αφορά τη συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ σε αίθουσες
διδασκαλίας, μεταξύ των εκπαιδευτικών που δηλώνουν ότι για τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ χρειάζονται Υπολογιστές και Διαδίκτυο μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας τους
και σε αυτούς που δηλώνουν το αντίθετο.
Επιλέγεται-εφόσον η μεταβλητή VA5_7 είναι κατηγορική με δύο κατηγορίες και με
ονομαστική κλίμακα μέτρησης και οι μεταβλητές VΒ6_1 και VΒ6_2 είναι ποιοτικές
διαβαθμιστικές με μονό αριθμό κατηγοριών και με τακτική κλίμακα μέτρησης-, η
δημιουργία πίνακα των μέσων όρων E5(31). και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με
το παραμετρικό στατιστικό κριτήριο Τ Τest. Όμως, επειδή οι προυποθέσεις του κριτηρίου
T Τest δεν πληρούνται281, επιλέγεται το αντίστοιχο απαραμετρικό στατιστικό κριτήριο
Mann-Whitney Test U.

Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε 1000000
δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p= 0,003<0,05 (Δαφέρμος, 2005).
281
Οι δύο ομάδες δεν προέρχονται από πληθυσμούς με κανονικές κατανομές(SPSS-Analyze-Descriptive
Statistics-Explore-Plots-Normality plots with tests-Test of Normality-Kolmogorov Smirnov ή Shapiro
Wilk(όταν η ομάδα έχει λιγότερα από 50 άτομα) με p=0,00<0,05 και SPSS-Analyze-Non Parametric Tests1 Sample K S με p=0.00<0,05). Επίσης, οι κλίμακες μέτρησης των εξαρτημένων μεταβλητών VB6_1 και
VB6_2 θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ίσων διαστημάτων-ενώ είναι τακτικές-.
279
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Πίνακας Ε5(31): Έλεγχος συνάφειας, της μεταβλητής VB5_7: «Απόψεις των
εκπαιδευτικών, αναφορικά με το αν δηλώνουν ότι για τη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ χρειάζονται Υπολογιστές-Διαδίκτυο μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας τους» και
των μεταβλητών VΒ6_1: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, στο
εργαστήριο υπολογιστών» και VΒ6_2: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των
ΤΠΕ, σε αίθουσες διδασκαλίας»
VB5_7: «Απόψεις των
Έλεγχος
α/
εκπαιδευτικών,
αναφορικά
με
το
αν
στατιστικής
α
δηλώνουν ότι για τη διδακτική
Σύ σημαντικότητ
αξιοποίηση των ΤΠΕ χρειάζονται
Υπολογιστές-Διαδίκτυο μέσα στην
αίθουσα διδασκαλίας τους»

(α) VΒ6_1: Συχνότητα

διδακτικής
αξιοποίησης των
ΤΠΕ, στο εργαστήριο
υπολογιστών
(β) VΒ6_2: Συχνότητα
διδακτικής
αξιοποίησης των
ΤΠΕ, σε αίθουσες
διδασκαλίας

ας
MannWhitney U

τ.α.

Ν

Όχι
μ.ό.

260

2,22 1,071

43

1,77 0,996 303

-2,722 0,006

262

1,76 1,154

42

1,43 0,914 304

-2,015 0,044

Ν

Ναι
μ.ό.

νο
λο

τ.α.

Ν

z

p

(α) Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, η τιμή του κριτηρίου είναι z= -2,722
και η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-tailed) p=0,006<0,05 είναι
μικρότερη του 0,05. Από αυτά, προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά
μεταξύ των δύο ομάδων στον παραπάνω πίνακα.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις
μεταβλητές VB5_7: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το αν δηλώνουν
ότι για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ χρειάζονται Υπολογιστές-Διαδίκτυο μέσα
στην αίθουσα διδασκαλίας τους» και VB6_1: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης
των ΤΠΕ στο εργαστήριο υπολογιστών».
(β) Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, η τιμή του κριτηρίου είναι z=
-2,015 και η τιμή της στατιστικής σημαντικότητας p=0,044<0,05 είναι μικρότερη του
0,05. Από αυτά, προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο
ομάδων στον παραπάνω πίνακα.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις
μεταβλητές VB5_7: «Απόψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το αν δηλώνουν
ότι για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ χρειάζονται Υπολογιστές-Διαδίκτυο μέσα
στην αίθουσα διδασκαλίας τους» και VB6_2: «Συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης
των ΤΠΕ σε αίθουσες διδασκαλίας».
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Ερμηνεία κα Σχόλια, όσον αφορά το ερευνητικό ερώτημα 14(ΙΙ)
Η ανάλυση των ερευνητικών μας δεδομένων σχετικά με τις πρακτικές των εκπαιδευτικών,
όσον αφορά τη συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, μας δείχνει τα εξής:
Σε γενικές γραμμές, ενώ μεγάλος αριθμός των εκπαιδευτικών του δείγματος δηλώνουν ότι
έχουν αξιοποιήσει διδακτικά τις ΤΠΕ στο σχολείο-και όμοια-και ένας μεγάλος αριθμός
εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ- (βλ. παρ.
13.2.), εντούτοις η συχνότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ στο σχολείο-στο εργαστήριο
υπολογιστών και σε αίθουσες διδασκαλίας φαίνεται να είναι χαμηλή(κυρίως ‘σπάνια’).
Σχολιάζοντας δε τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε εδώ ότι, οι εκπαιδευτικοί του
δείγματος της έρευνας φαίνεται να επιθυμούν και να επιχειρούν τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ στο σχολείο, όμως η συχνότητα της αξιοποίησης αυτής των ΤΠΕ φαίνεται να
είναι χαμηλή. Στο σημείο δε αυτό θα προσθέταμε ότι, οι παράγοντες που επηρεάζουν τη
συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ στο εργαστήριο υπολογιστών και σε αίθουσες διδασκαλίας
-και κατά συνέπεια επηρεάζουν το όλο θέμα της διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο
Δημοτικό Σχολείο-, θα μπορούσαν να είναι και θέμα περαιτέρω μελλοντικής έρευνας ή
μελέτης. Αναλυτικότερα:
(i) Δε φαίνεται να διαφοροποιούνται οι πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη
συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο εργαστήριο υπολογιστών ή σε αίθουσες
διδασκαλίας, ανάλογα με το αν είναι άνδρες ή γυναίκες.
(ii) Ενώ, φαίνεται ότι διαφοροποιούνται οι πρακτικές των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη
συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο εργαστήριο υπολογιστών και στις
αίθουσες διδασκαλίας τους, ανάλογα με την ηλικία τους. Όπου, παρόλο που περισσότεροι
σε αριθμό εκπαιδευτικοί μεγαλύτερης ηλικίας 41-50 ετών) αξιοποιούν τις ΤΠΕ στο
εργαστήριο υπολογιστών ή σε αίθουσες διδασκαλίας (βλ. παρ. 13.2.), φαίνεται ότι οι
νεότεροι(20-40 ετών) εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που αξιοποιούν συχνότερα τις ΤΠΕ στο
εργαστήριο υπολογιστών ή σε αίθουσες διδασκαλίας.
(iii) Φαίνεται να διαφοροποιούνται οι πρακτικές των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη
συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο εργαστήριο υπολογιστών και σε
αίθουσες διδασκαλίας, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας αυτών. Όπου, περισσότεροι
είναι σε αριθμό οι εκπαιδευτικοί με χρόνια υπηρεσίας(0-30) που αξιοποιούν τις ΤΠΕ στο
εργαστήριο υπολογιστών (βλ. παρ. 13.2.) και μάλιστα σε μεγαλύτερη συχνότητα, σε
σχέση με τους εκπαιδευτικούς με χρόνια υπηρεσίας(31 και άνω). Και, περισσότεροι είναι
σε αριθμό οι εκπαιδευτικοί με έτη υπηρεσίας(0-10) που αξιοποιούν τις ΤΠΕ στην
αίθουσα διδασκαλίας τους και μάλιστα σε μεγαλύτερη συχνότητα, σε σχέση με τους
εκπαιδευτικούς με περισσότερα έτη υπηρεσίας-και κυρίως σε σχέση με τους
εκπαιδευτικούς με έτη υπηρεσίας (31 και άνω)-.
Γενικότερα δε φαίνεται ότι, η συχνότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ στο εργαστήριο
υπολογιστών είναι μεγαλύτερη από τη συχνότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ σε αίθουσες
διδασκαλίας(ενώ, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που αξιοποιούν τις ΤΠΕ στο εργαστήριο
υπολογιστών φαίνεται να είναι περίπου ο ίδιος με τον αριθμό των εκπαιδευτικών που
αξιοποιούν τις ΤΠΕ σε αίθουσες διδασκαλίας-ανά ομάδα ετών υπηρεσίας-). Πράγμα που
κατά την άποψή μας, θα μπορούσε να αποδοθεί-εκτός άλλων- και στο ότι, ενώ τα
περισσότερα σχολεία διαθέτουν εργαστήριο υπολογιστών, πολύ λίγα έχουν εξοπλίσει τις
αίθουσες διδασκαλίας σε υποδομή των ΤΠΕ-όπου, σε κάποιες περιπτώσεις, οι ίδιοι οι
εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που θα φέρουν στην αίθουσα διδασκαλίας το φορητό τους
υπολογιστή, για τις ανάγκες της διδασκαλίας τους-.
Σχολιάζοντας δε τα παραπάνω ευρήματα, θα μπορούσαμε να πούμε εδώ ότι, η ανάγκη για
κατάλληλα τοποθετημένο(υπό την έννοια της τοποθέτησης υπολογιστών όχι μόνο στο
εργαστήριο αλλά και σε αίθουσες διδασκαλίας) και σύγχρονο(υπό την έννοια της
διαθεσιμότητας σε φορητούς υπολογιστές και ασύρματη τεχνολογία, σε σύνδεση στο

304
Αθηνά Μ. Μαρτιμιανάκη Α.Μ. 242

Μ.Π.Σ. Ρέθυμνο 2009-2010, Εαρινό Εξάμηνο

Διαδίκτυο και σε εκπαιδευτικό λογισμικό κατάλληλο για τις ανάγκες όλων των
μαθημάτων κ.ά.) εξοπλισμό των σχολείων όσον αφορά τις ΤΠΕ, φαίνεται καθαρά και
εδώ-όπως έχει δείξει και η σχετική έρευνα (βλ. παρ. 9.2.)-. Περαιτέρω δε, το θέμα αυτό
θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικών ερευνών αλλά και σχετικών
ενεργειών από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς φορείς.
(iv) Φαίνεται ότι οι βασικές σπουδές των εκπαιδευτικών δεν επηρεάζουν τη συχνότητα
διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο εργαστήριο υπολογιστών. Ενώ, οι βασικές σπουδές
των εκπαιδευτικών φαίνεται να επηρεάζουν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ μέσα στις
αίθουσες διδασκαλίας: με τους εκπαιδευτικούς με πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος-που
αφορά κυρίως νεότερους εκπαιδευτικούς και με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας- να είναι
αυτοί που αξιοποιούν συχνότερα τις ΤΠΕ στην αίθουσα τους, σε σχέση με τους
εκπαιδευτικούς με πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Όπου αυτό θα μπορούσε ίσως να
αποδοθεί στο ότι, οι εκπαιδευτικοί Παιδαγωγικών Τμημάτων, κατά τις βασικές σπουδές
τους, έρχονται σε επαφή με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία αντικειμένων
σχετικών με μαθήματα Δημοτικού Σχολείου, πράγμα που μας ωθεί στο να επισημάνουμε
ξανά τη σπουδαιότητα της επιμόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών σε παρόμοια θέματα.
(v) Φαίνεται να διαφοροποιούνται, κατά περιπτώσεις, οι πρακτικές των εκπαιδευτικών
όσον αφορά τη συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο εργαστήριο
υπολογιστών και στις αίθουσες διδασκαλίας τους, ανάλογα με την κατάρτιση-γνώσεις και
επιμόρφωση- των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ. Πιο αναλυτικά:
. Οι εκπαιδευτικές πρακτικές όσον αφορά τη συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των
ΤΠΕ στο εργαστήριο υπολογιστών και σε αίθουσες διδασκαλίας, φαίνεται ότι
διαφοροποιούνται ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που έχουν επιμορφωθεί στις ΤΠΕ με το
σεμινάριο του ΥΠ..ΕΠ.Θ. 'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ' και σε αυτούς που δεν έχουν
επιμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο, καθώς επίσης και ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που
έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικές με το ‘Εκπαιδευτικό λογισμικό’ και σε αυτούς που δεν
έχουν αυτές τις γνώσεις. Ενώ οι παραπάνω πρακτικές, δε φαίνεται να επηρεάζονται από
το αν οι εκπαιδευτικοί κατά τις βασικές σπουδές τους έχουν διδαχθεί 'Χρήση των ΤΠΕ',
από το αν στο Διδασκαλείο διδάχθηκαν Πληροφορική-ΤΠΕ και από το αν έχουν
αποκτήσει γνώσεις σχετικές με το ‘Λογισμικό Γενικής Χρήσης’ και το ‘Διαδίκτυο’ ή όχι.
. Επίσης, οι εκπαιδευτικές πρακτικές όσον αφορά τη συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης
των ΤΠΕ σε αίθουσες διδασκαλίας, φαίνεται ότι διαφοροποιούνται ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς που κατά τις βασικές σπουδές τους έχουν διδαχθεί 'Διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ' και σε αυτούς που δεν έχουν διδαχθεί και ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που
έχουν επιμορφωθεί με σεμινάρια στην Πληροφορική-ΤΠΕ από άλλους φορείς(εκτός του
ΥΠ.Ε.Π.Θ.) και σε αυτούς που δεν έχουν επιμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο. Ενώ, οι
εκπαιδευτικές πρακτικές όσον αφορά τη συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο
εργαστήριο υπολογιστών, δε φαίνεται να επηρεάζονται από το αν οι εκπαιδευτικοί κατά
τις βασικές σπουδές τους έχουν διδαχθεί 'Διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ’ και από το αν
οι εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί με σεμινάρια στην Πληροφορική-ΤΠΕ από άλλους
φορείς(εκτός του ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ή όχι.
Επομένως σε γενικές γραμμές, τα ερευνητικά μας δεδομένα φανερώνουν ότι οι
εκπαιδευτικοί που αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ-είτε στο εργαστήριο υπολογιστών είτε
σε αίθουσες διδασκαλίας-, με σημαντικά υψηλότερη συχνότητα, φαίνεται να είναι οι
εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο του ΥΠ..ΕΠ.Θ. 'Βασικές
δεξιότητες στις ΤΠΕ' και αυτοί που έχουν γνώσεις σχετικές με ‘Εκπαιδευτικό λογισμικό’.
Φανερώνουν επίσης ότι, οι εκπαιδευτικοί που αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ-σε
αίθουσες διδασκαλίας-, με σημαντικά υψηλότερη συχνότητα, φαίνεται να είναι εκείνοι
που κατά τις βασικές σπουδές τους έχουν διδαχθεί 'Διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ' και
εκείνοι που έχουν επιμορφωθεί με σεμινάρια στην Πληροφορική-ΤΠΕ από άλλους
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φορείς(εκτός του ΥΠ.Ε.Π.Θ.). Σχολιάζοντας δε τα παραπάνω θα μπορούσαμε να πούμε,
πως εδώ γίνεται φανερό ότι η συχνότητα της διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο
σχολείο είναι σε άμεση συνάρτηση με θέματα που αφορούν την κατάρτιση των
εκπαιδευτικών. Κατά συνέπεια, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών-με διάφορους
τρόπους- σε θέματα σχετικά με το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ κατά τη
διδασκαλία, θεωρούμε ότι θα συνέβαλε, κατά πολύ, στη συχνότητα και ποιότητα της
διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο (βλ. παρ. 6.3.2).
(vi) Φαίνεται να υπάρχει κάποια θετική συσχέτιση μεταξύ, της συχνότητας της
διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο εργαστήριο υπολογιστών και σε αίθουσες
διδασκαλίας και της συχνότητας της χρήσης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς στο
σπίτι-είτε για προετοιμασία της διδασκαλίας, είτε για προσωπικές τους εργασίες-. Ή με
άλλα λόγια, φαίνεται ότι η συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους
εκπαιδευτικούς, στο εργαστήριο υπολογιστών και σε αίθουσες διδασκαλίας τείνει να
αυξάνεται όταν αυξάνεται η συχνότητα με την οποία οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις
ΤΠΕ στο σπίτι -ια προετοιμασία της διδασκαλίας ή για προσωπικές τους εργασίες-.
(vii) Διαφοροποιούνται, οι πρακτικές των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη συχνότητα
διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ σε αίθουσες διδασκαλίας και-κατά περιπτώσεις- στο
εργαστήριο υπολογιστών, ανάλογα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη σχετική με τις
ΤΠΕ υποδομή του σχολείου. Πιο αναλυτικά:
Οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι δεν τους είναι αρκετό το εργαστήριο υπολογιστών για
τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε αυτό(269 σε 302 εκπαιδευτικούς που απάντησαν)
είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που δηλώνουν ότι τους είναι αρκετό και οι
εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ χρειάζονται
Υπολογιστές και Διαδίκτυο μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας τους(262 σε 304
εκπαιδευτικούς που απάντησαν) είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που δηλώνουν ότι
δε χρειάζονται (βλ. παρ. 13.2.).
Περαιτέρω δε, οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
δεν τους αρκεί το εργαστήριο υπολογιστών, φαίνεται ότι αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ
σε αίθουσες διδασκαλίας με συχνότητα σημαντικά μεγαλύτερη(μ.ό.= 1,77 ή ‘σπάνια’), σε
σχέση με τους εκπαιδευτικούς που δηλώνουν ότι για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
τους αρκεί το εργαστήριο υπολογιστών(μ.ό.= 1,22 ή ‘ποτέ’ προς ‘σπάνια’).-Ενώ η
συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο εργαστήριο υπολογιστών, δε φαίνεται
να επηρεάζεται από το αν οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι για τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ τους αρκεί το εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου ή όχι-.
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
χρειάζονται Υπολογιστές και Διαδίκτυο μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας τους, φαίνεται
ότι αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ σε αίθουσες διδασκαλίας(μ.ό.= 1,76 ή ‘σπάνια’) και
στο εργαστήριο υπολογιστών(μ.ό.= 2,22 ή ‘σπάνια’ προς ‘μερικές φορές’) με συχνότητα
σημαντικά μεγαλύτερη, σε σχέση με τη συχνότητα με την οποία, οι εκπαιδευτικοί που
δηλώνουν ότι για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ δε χρειάζονται Υπολογιστές και
Διαδίκτυο μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας τους, αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ είτε σε
αίθουσες διδασκαλίας(μ.ό.= 1,43 ή ‘ποτέ’ προς ‘σπάνια’) είτε στο εργαστήριο
υπολογιστών(μ.ό.= 1,77 ή ‘σπάνια’).
Σχολιάζοντας δε τα παραπάνω, θα λέγαμε ότι εδώ διαφαίνεται μια τάση των
εκπαιδευτικών για αξιοποίηση των ΤΠΕ και μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας τους-πέρα
από το εργαστήριο υπολογιστών-. Όμως, η συχνότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ είτε στο
εργαστήριο υπολογιστών(‘σπάνια’ προς ‘μερικές φορές’) είτε σε αίθουσες
διδασκαλίας(‘σπάνια’), φαίνεται να είναι χαμηλή. Στο σημείο δε αυτό, θα πρέπει να
προσθέσουμε ότι η συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ σε αίθουσες
διδασκαλίας φαίνεται να πλησιάζει τη συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης στο εργαστήριο
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υπολογιστών, παρά το γεγονός ότι λίγα είναι τα σχολεία που διαθέτουν εξοπλισμό των
ΤΠΕ σε αίθουσες διδασκαλίας-ενώ τα περισσότερα σχολείο διαθέτουν εξοπλισμό των
ΤΠΕ σε εργαστήριο υπολογιστών-. Πράγμα που συνηγορεί στην διαφαινόμενη τάση για
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ μέσα σε αίθουσες διδασκαλίας και που θα μπορούσε να
αποτελέσει και θέμα προς διερεύνηση σε περαιτέρω σχετική μελλοντική έρευνα.
Ε5_α. Έλεγχος Υποθέσεων-Πίνακες Συνάφειας, για το ερευνητικό ερώτημα 14_α
Εδώ, μελετάται ο έλεγχος υποθέσεων και παρατίθενται οι σχετικοί πίνακες συνάφειας
μεταβλητών, σχετικά με το ερευνητικό ερώτημα 14_α, το οποίο αφορά την επιρροή
παραγόντων όπως: η κατάρτισή στις ΤΠΕ-γνώσεις και επιμόρφωση στις ΤΠΕ, στις
πρακτικές που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ στα πλαίσια της Διαθεματικότητας και Σχεδίων Εργασίας(Projects). Έτσι θα
επιτευχθεί και ο σχετικός στόχος 17 της παρούσας έρευνας.
(1) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις πρακτικές των
εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά τη διαθεματική
επεξεργασία του διδακτικού αντικειμένου, ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που κατά τις
βασικές σπουδές τους έχουν διδαχθεί 'Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε υλοποίηση σχεδίων
εργασίας(projects)’ και σε αυτούς που δεν διδαχθεί αυτό το αντικείμενο. Επιλέγεταιεφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΑ5_3 και VΒ7_4 έχουν ονομαστικές κλίμακες
μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E5_α(1) και ο έλεγχος των παραπάνω
υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του
στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται282.
Πίνακας Ε5_α(1): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VΑ5_3: «Οι εκπαιδευτικοί, κατά τις
βασικές σπουδές τους έχουν διδαχθεί 'Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε υλοποίηση σχεδίων
εργασίας(projects)'» και VB7_4: «Πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά τη διαθεματική επεξεργασία διδακτικού αντικειμένου»
VB7_4: Πρακτικές των
εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη
Έλεγχος
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
στατιστικής
κατά τη διαθεματική επεξεργασία
σημαντικότητας
διδακτικού αντικειμένου
x2
Σύνολο

Ναι
Ναι
VΑ5_3: Οι
εκπαιδευτικοί,
στις βασικές
σπουδές τους,
έχουν διδαχθεί
'Αξιοποίηση
των ΤΠΕ σε Όχι
υλοποίηση
σχεδίων
εργασίας
(projects)
Σύνολο

x2

Όχι

Ν

0

%

0,0%

Ν

16

%

17,6%

Ν

16

%

12,6%

36

36 7,242

df

p

1

0,007

100,0% 100,0%
75

91

82,4% 100,0%
111

127

87,4% 100,0%

Δηλαδή: σε ένα μόνο κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 25% οι αναμενόμενες συχνότητες είναι
μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 4,54>1 μεγαλύτερη του 1.
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H τιμή του x2= 7,242 με βαθμούς ελευθερίας df=1 σηματοδοτεί αρκετά μεγάλη απόκλιση
των παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,007<0,05 ή p μικρότερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση283. των δύο μεταβλητών Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση
ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει
συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VΑ5_3: Οι εκπαιδευτικοί, κατά τις
βασικές σπουδές τους, έχουν διδαχθεί 'Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε υλοποίηση σχεδίων
εργασίας(projects)'» και VB7_4: «Πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά τη διαθεματική επεξεργασία διδακτικού
αντικειμένου».
(2) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις πρακτικές των εκπαιδευτικών,
όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια και με σχέδια
εργασίας(projects), ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που κατά τις βασικές σπουδές τους έχουν
διδαχθεί 'Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε υλοποίηση σχεδίων εργασίας(projects)’ και σε αυτούς
που δεν διδαχθεί αυτό το αντικείμενο. Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές
VΑ5_3 και VΒ7_5 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού
πίνακα E5_α(2) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2.
Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται284.
Πίνακας Ε5_α(2): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VB5_3: «Οι εκπαιδευτικοί, κατά τις
βασικές σπουδές τους έχουν διδαχθεί 'Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε υλοποίηση σχεδίων
εργασίας(projects)'» και VB7_5: «Πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια και με σχέδια εργασίας(projects)
VB7_5: Πρακτικές των
εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη
Έλεγχος
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
στατιστικής
σε διδακτικά σενάρια και με
σημαντικότητας
σχέδια εργασίας(projects)
Σύνολο
x2

Ναι
Ναι
VΑ5_3: Οι
εκπαιδευτικοί,
στις βασικές
σπουδές τους,
έχουν διδαχθεί
'Αξιοποίηση
των ΤΠΕ σε Όχι
υλοποίηση
σχεδίων
εργασίας
projects)
Σύνολο

x2

Όχι

Ν

16

%

44,4%

Ν

50

%

54,9%

Ν

66

%

52,0%

20

36 1,139

df

p

1

0,286

55,6% 100,0%
41

91

45,1% 100,0%
61

127

48,0% 100,0%

Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided), όπου το επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας είναι p= 0,006<0,05 (Δαφέρμος, 2005).
284
Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% οι αναμενόμενες συχνότητες είναι
μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 17,29>1 μεγαλύτερη του 1.
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H τιμή του x2= 1,139 με βαθμούς ελευθερίας df=1 δε σηματοδοτεί αρκετά μεγάλη
απόκλιση των παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων
και το παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig, 2-sided)
p=0,286>0,05 ή p μεγαλύτερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σημαντική συσχέτιση των δύο μεταβλητών. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση
ανεξαρτησίας επαληθεύεται, δηλαδή: δεν υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των
μεταβλητών VΑ5_3: Οι εκπαιδευτικοί, κατά τις βασικές σπουδές τους, έχουν
διδαχθεί 'Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε υλοποίηση σχεδίων εργασίας(projects)'» και
VB7_5: «Πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια και με σχέδια εργασίας(projects)».
(3) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις εκπαιδευτικές πρακτικές, όσον
αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μαθησιακές δραστηριότητες-και σε σχέδια
εργασίας(projects)- όπου γίνεται χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού, ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς που κατά τις βασικές σπουδές τους έχουν διδαχθεί 'Αξιοποίηση των ΤΠΕ
σε υλοποίηση σχεδίων εργασίας(projects)’ και σε αυτούς που δεν διδαχθεί αυτό το
αντικείμενο. Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΑ5_3 και VΒ11_2 έχουν
ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E5_α(3) και ο
έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι προϋποθέσεις
εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται285.
Πίνακας Ε5_α(3): Έλεγχος συνάφειας των μεταβλητών VΑ5_3: «Οι εκπαιδευτικοί, κατά τις
βασικές σπουδές τους έχουν διδαχθεί 'Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε υλοποίηση σχεδίων
εργασίας(projects)'» και VB11_2: «Οι εκπαιδευτικές πρακτικές, όσον αφορά τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μαθησιακές δραστηριότητες-και σε σχέδια εργασίας(projects)- όπου
γίνεται χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού
VB11_2: Οι εκπαιδευτικές
πρακτικές, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
σε μαθησιακές δραστηριότητεςΈλεγχος
και σε σχέδια εργασίας(projects)στατιστικής
όπου γίνεται χρήση
σημαντικότητας
εκπαιδευτικού λογισμικού
Σύνολο
x2

Ναι
Ναι
VΑ5_3: Οι
εκπαιδευτικοί,
στις βασικές
σπουδές τους,
έχουν διδαχθεί
'Αξιοποίηση
των ΤΠΕ σε Όχι
υλοποίηση
σχεδίων
εργασίας
(projects)’
Σύνολο

x2

Όχι

Ν

29

%

76,3%

Ν

50

%

53,2%

Ν

79

%

59,8%

9

38 6,022

df

p

1

0,014

23,7% 100,0%
44

94

46,8% 100,0%
53

132

40,2% 100,0%

Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι αναμενόμενες
συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 15,26>1 μεγαλύτερη του 1.
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H τιμή του x2= 6,022 με βαθμούς ελευθερίας df=1 σηματοδοτεί κάποια απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2_sided)
p=0,014<0,05 ή p μικρότερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση286 των δύο μεταβλητών. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση
ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει
συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VB5_3: Οι εκπαιδευτικοί, κατά τις
βασικές σπουδές τους, έχουν διδαχθεί 'Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε υλοποίηση σχεδίων
εργασίας(projects)'» και VB11_2: «Οι εκπαιδευτικές πρακτικές, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μαθησιακές δραστηριότητες-και σε σχέδια
εργασίας(projects)- όπου γίνεται χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού».
(4) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις πρακτικές των εκπαιδευτικών,
όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά τη διαθεματική επεξεργασία
διδακτικού αντικειμένου, ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει
γνώσεις, αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια και με
σχέδια εργασίας(projects) και σε αυτούς που δηλώνουν το αντίθετο. Επιλέγεται-εφόσον
οι παραπάνω μεταβλητές VΑ8_7 και VΒ7_4 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η
δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E5_α(4) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το
στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2
φαίνεται ότι πληρούνται287.
Πίνακας Ε5_α(4): Έλεγχος συνάφειας μεταβλητών VΑ8_7: «Οι εκπαιδευτικοί έχουν αποκτήσει
γνώσεις, στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια και με σχέδια
εργασίας(projects)» και VB7_4: «Πρακτικές εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά τη διαθεματική επεξεργασία διδακτικού αντικειμένου»
VB7_4: Πρακτικές των
εκπαιδευτικών, όσον αφορά
Έλεγχος στατιστικής
Σύνολο
τη διδακτική αξιοποίηση
σημαντικότητας
των ΤΠΕ κατά τη
x2
διαθεματική επεξεργασία
διδακτικού αντικειμένου

Ναι
Ναι
εκπαιδευτικοί
έχουν αποκτήσει
γνώσεις, αναφορικά
με τη διδακτική
αξιοποίηση των
Όχι
ΤΠΕ σε διδακτικά
σενάρια και με
σχέδια εργασίας
VΑ8_7: Οι

Σύνολο

Όχι

Ν

5

%

9,1%

Ν

17

%

10,5%

89,5% 100,0%

Ν

22
10,1%

195
217
89,9% 100,0%

%

50

55

x2

df

p

0,089

1

0,766

90,9% 100,0%
145

162

Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided), όπου το επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας είναι p= 0,018<0,05 (Δαφέρμος, 2005).
287
Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% οι αναμενόμενες συχνότητες
είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 5,58>1 μεγαλύτερη του 1.
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H τιμή του x2= 0,089 με βαθμούς ελευθερίας df=1, δε σηματοδοτεί σημαντική απόκλιση
των παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig, 2-sided)
p=0,766>0,05 ή p μεγαλύτερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σημαντική συσχέτιση των δύο μεταβλητών. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση
ανεξαρτησίας) επαληθεύεται, δηλαδή: δεν υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των
μεταβλητών VΑ8_7: Οι εκπαιδευτικοί έχουν αποκτήσει γνώσεις, αναφορικά με τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια και με σχέδια εργασίας(projects)»

και VB7_4: «Πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ κατά τη διαθεματική επεξεργασία διδακτικού αντικειμένου».
(5) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις πρακτικές των εκπαιδευτικών,
όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια και με σχέδια
εργασίας(projects), ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που έχουν αποκτήσει γνώσεις,
αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια και με σχέδια
εργασίας(projects) και σε αυτούς που δηλώνουν το αντίθετο. Επιλέγεται-εφόσον οι
παραπάνω μεταβλητές VΑ8_7 και VΒ7_5 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η
δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E5_α(5) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το
στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2
φαίνεται ότι πληρούνται288.
Πίνακας Ε5_α(5): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VΑ8_7: «Οι εκπαιδευτικοί έχουν
αποκτήσει γνώσεις, αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια
και με σχέδια εργασίας(projects)» και VB7_5: «Πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά
τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια και με σχέδια εργασίας(projects)»
VB7_5: Πρακτικές των
εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη
Έλεγχος
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
στατιστικής
σε διδακτικά σενάρια και με
σημαντικότητας
σχέδια εργασίας(projects)
x2
Σύνολο

Ναι
Ναι
VΑ8_7: Οι
εκπαιδευτικοί
έχουν αποκτήσει
γνώσεις,
αναφορικά με τη
διδακτική
αξιοποίηση των Όχι
ΤΠΕ σε
διδακτικά
σενάρια και με
σχέδια εργασίας
(projects)
Σύνολο

x2

Όχι

Ν

22

33

%

40,0%

60,0%

100,0%

Ν

90

72

162

%

55,6%

44,4%

100,0%

Ν

112

105

217

%

51,6%

48,4%

100,0%

55 3,978

df

p
1 0,046

Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι αναμενόμενες
συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 26,61>1 μεγαλύτερη του 1.
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H τιμή του x2= 3,978 με βαθμούς ελευθερίας df=1 σηματοδοτεί κάποια απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp.Sig-2 sided) p=0,046>0,05
ή p μικρότερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση289.
των δύο μεταβλητών Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας)
απορρίπτεται και δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει συστηματική
συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VΑ8_7: «Οι εκπαιδευτικοί έχουν αποκτήσει γνώσεις,
αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια και με σχέδια
εργασίας(projects)» και VB7_5: «Πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη

διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια και με σχέδια εργασίας».
(6) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά στις εκπαιδευτικές πρακτικές,
αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μαθησιακές δραστηριότητες-και σε
σχέδια εργασίας(projects)- όπου γίνεται χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού, ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς που έχουν αποκτήσει γνώσεις, αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια και με σχέδια εργασίας(projects) και σε αυτούς που
δηλώνουν το αντίθετο. Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΑ8_7 και VΒ11_2
έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E5_α(6) και
ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις
εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται290.
Πίνακας Ε5_α(6): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VΑ8_7: «Οι εκπαιδευτικοί έχουν
αποκτήσει γνώσεις, αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια και
με σχέδια εργασίας(projects)» και VB11_2: «Οι εκπαιδευτικές πρακτικές, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μαθησιακές δραστηριότητες-και σε σχέδια
εργασίας(projects)- όπου γίνεται χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού»
VB11_2: Οι εκπαιδευτικές
πρακτικές, όσον αφορά τη
Έλεγχος
Σύνολο
διδακτική αξιοποίηση των
στατιστικής
ΤΠΕ σε μαθησιακές
σημαντικότητας
δραστηριότητες-και σε
x2
σχέδια εργασίας(projects)όπου γίνεται χρήση
εκπαιδευτικού λογισμικού

Ναι
VΑ8_7: Οι
Ναι Ν
εκπαιδευτικοί έχουν
αποκτήσει γνώσεις,
%
αναφορικά με τη
Όχι Ν
διδακτική αξιοποί
ηση των ΤΠΕ, σε
%
διδακτικά σενάρια
και με σχέδια
εργασίας (Projects)
Σύνολο

Όχι
43

78,2%
87
51,8%

Ν

130

%

58,3%

12

x2
df
p
55 11,875 1 0,001

21,8% 100,0%
81

168

48,2% 100,0%

93

223

41,7% 100,0%

Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, δεν επιβεβαιώνεται
με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided), όπου το επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας είναι p= 0,061>0,05 (Δαφέρμος, 2005).
290
Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% οι αναμενόμενες συχνότητες είναι
μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 22,94>1 μεγαλύτερη του 1.
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H τιμή του x2= 11,875 με βαθμούς ελευθερίας df=1 σηματοδοτεί μεγάλη απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,001<0,05 ή p μικρότερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση291. των δύο μεταβλητών Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση
ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει
συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VΑ8_7: «Οι εκπαιδευτικοί έχουν
αποκτήσει γνώσεις, αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά
σενάρια και με σχέδια εργασίας(projects)» και VB11_2: «Οι εκπαιδευτικές
πρακτικές, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μαθησιακές
δραστηριότητες-και σε σχέδια εργασίας(projects)- όπου γίνεται χρήση
εκπαιδευτικού λογισμικού».
Ερμηνεία κα Σχόλια, όσον αφορά το ερευνητικό ερώτημα 14_α
Σε γενικές γραμμές, η ανάλυση των ερευνητικών μας δεδομένων σχετικά με τις
πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα
πλαίσια της διαθεματικότητας των σχεδίων εργασίας(projects) και της ευέλικτης ζώνης,
μας δείχνει ότι:
Φαίνεται να διαφοροποιούνται οι πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της διαθεματικότητας(εποικοδομιστικές-π.χ.
συνήθως γίνεται διαθεματική επεξεργασία του διδακτικού αντικειμένου- ή
συμπεριφοριστικές-π.χ. συνήθως δε γίνεται μεταφορά της μάθησης σε άλλους τομείς-),
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που κατά τις βασικές σπουδές τους έχουν διδαχθεί
'αξιοποίηση των ΤΠΕ σε υλοποίηση σχεδίων εργασίας(projects)' και σε αυτούς που δεν
έχουν διδαχθεί. Ενώ, δε φαίνεται να διαφοροποιούνται οι παραπάνω πρακτικές των
εκπαιδευτικών, ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που έχουν αποκτήσει γνώσεις, αναφορικά με
τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια και με σχέδια εργασίας(projects)
και σε αυτούς που δεν έχουν αποκτήσει αυτές τις γνώσεις.
Επίσης, φαίνεται να διαφοροποιούνται οι πρακτικές των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της διαθεματικότητας(εποικοδομιστικές-π.χ.
οι εκπαιδευτικοί συνήθως οργανώνουν και υλοποιούν το μάθημα τους σε διδακτικά
σενάρια και σε σχέδια εργασίας) ή συμπεριφοριστικές-π.χ. οι εκπαιδευτικοί συνήθως
οργανώνουν και εφαρμόζουν τα δεδομένα του μαθήματος τους με συστηματικό τρόπο),
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς που έχουν αποκτήσει γνώσεις, αναφορικά με τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια και με σχέδια εργασίας(projects) και σε
αυτούς που δεν έχουν αποκτήσει αυτές τις γνώσεις. Ενώ, δε φαίνεται να
διαφοροποιούνται οι παραπάνω πρακτικές των εκπαιδευτικών, ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς που κατά τις βασικές σπουδές τους έχουν διδαχθεί 'αξιοποίηση των ΤΠΕ
σε υλοποίηση σχεδίων εργασίας(projects)' και σε αυτούς που δεν έχουν διδαχθεί.
Τέλος, φαίνεται να διαφοροποιούνται οι πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μαθησιακές δραστηριότητες και σε σχέδια
εργασίας(projects) όπου γίνεται χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού, ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς που κατά τις βασικές σπουδές τους έχουν διδαχθεί 'αξιοποίηση των ΤΠΕ
σε υλοποίηση σχεδίων εργασίας(projects)' και σε αυτούς που δεν έχουν διδαχθεί όπως και
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που έχουν αποκτήσει γνώσεις αναφορικά με τη διδακτική
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε 1000000
δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p= 0,001<0,05 (Δαφέρμος, 2005).
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αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια και με σχέδια εργασίας(projects) και σε
αυτούς που δεν έχουν αποκτήσει αυτές τις γνώσεις.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, ενώ οι εκπαιδευτικοί που κατά τις
βασικές σπουδές τους έχουν διδαχθεί 'αξιοποίηση των ΤΠΕ σε υλοποίηση σχεδίων
εργασίας(projects)' είναι πολύ λίγοι(38 στους 132 του δείγματος που έδωσαν απάντηση),
οι περισσότεροι από αυτούς(οι 29 στους 38 αυτούς εκπαιδευτικούς) εφαρμόζουν
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μαθησιακές δραστηριότητες-και σε σχέδια
εργασίας(projects)- όπου γίνεται χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού. Επιπλέον δε, από τους
εκπαιδευτικούς που κατά τις βασικές σπουδές τους δεν έχουν διδαχθεί 'αξιοποίηση των
ΤΠΕ σε υλοποίηση σχεδίων εργασίας(projects)'(94 στους 132 του δείγματος που έδωσαν
απάντηση), οι περισσότεροι(50 στους 94 αυτούς εκπαιδευτικούς) δηλώνουν ότι
εφαρμόζουν διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μαθησιακές δραστηριότητες όπου γίνεται
χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού (βλ. παρ. 13.2.). Όπου ένα ερώτημα που προκύπτει εδώ,
αφορά την ποιότητα αυτής της διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ που εφαρμόζουν οι
εκπαιδευτικοί-εάν π.χ. συνάδει με τις αρχές της εποικοδομιστικής θεωρίας μάθησης κ.ά.-.
Ενώ, ένα άλλο ερώτημα αφορά, το αν οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποκτούν-κατά τις
βασικές σπουδές τους-, γνώσεις σχετικές με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλα τα
αντικείμενα μάθησης του Δημοτικού Σχολείου, ειδικότερα δε, στα πλαίσια της
διαθεματικότητας και των σχεδίων εργασίας(projects) και πως μπορεί να γίνει αυτό-π.χ.
με την εμπλοκή των Παιδαγωγικών Τμημάτων και άλλων εκπαιδευτικών φορέων στο
θέμα αυτό-.
Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, ενώ οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποκτήσει
γνώσεις σχετικές με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια και με
σχέδια εργασίας(projects) είναι λίγοι(55 στους 223 του δείγματος που έδωσαν απάντηση),
οι περισσότεροι από αυτούς(43 στους 55 αυτούς εκπαιδευτικούς) δηλώνουν ότι
εφαρμόζουν διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μαθησιακές δραστηριότητες-με σχέδια
εργασίας(projects)- όπου γίνεται χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού. Επιπλέον δε, από τους
εκπαιδευτικούς που δεν έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικές με τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια και με σχέδια εργασίας(projects)(168 στους 223
εκπαιδευτικούς του δείγματος που έδωσαν απάντηση) οι περισσότεροι(87 στους 168
αυτούς εκπαιδευτικούς) δηλώνουν ότι εφαρμόζουν διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε
μαθησιακές δραστηριότητες όπου γίνεται χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού (βλ. παρ.
13.2.). Όπου ένα ερώτημα που προκύπτει εδώ, αφορά την ποιότητα αυτής της διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί- π.χ. εάν συνάδει με τις αρχές
της εποικοδομιστικής θεωρίας μάθησης κ.ά.-. Ενώ, ένα άλλο ερώτημα αφορά, το αν όλοι
οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποκτήσουν, με συστηματικό τρόπο, γνώσεις σχετικές με
τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλα τα μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου,
ειδικότερα δε, στα πλαίσια της διαθεματικότητας και σχεδίων εργασίας(projects) και πως
μπορεί να γίνει αυτό-π.χ. με την εμπλοκή υπεύθυνων εκπαιδευτικών φορέων και την
εκπόνηση σχετικών προγραμμάτων επιμόρφωσης αλλά και συνεχούς ενδοσχολικής
στήριξης των εκπαιδευτικών στο έργο αυτό-.
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(Ε) ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: 16
Ε6. Έλεγχος Υποθέσεων-Πίνακες Συνάφειας, για το ερευνητικό ερώτημα 16
Εδώ, μελετάται ο έλεγχος υποθέσεων και παρατίθενται οι σχετικοί πίνακες συνάφειας
μεταβλητών της έρευνας, σχετικά με το ερευνητικό ερώτημα 16. το οποίο αφορά την
επιρροή παραγόντων, όπως είναι: η κατάρτιση-γνώσεις και επιμόρφωση- των διευθυντών
στις ΤΠΕ και η χρήση των ΤΠΕ από τον διευθυντή στο σπίτι ή στο σχολείο, στον
εξοπλισμό των Δημοτικών Σχολείων σε σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή.
Σημειώνεται εδώ ότι, δε θεωρήθηκε αναγκαίο να ερευνηθούν πιθανές στατιστικά
σημαντικές σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών: Φύλο, Ηλικία, Χρόνια Υπηρεσίας και
Βασικές Σπουδές των διευθυντών με εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας, εφόσον οι
περισσότεροι από τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων είναι άνδρες με ηλικία
μεγαλύτερη των 40 ετών και με πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας, που έχουν πτυχίο
Παιδαγωγικής Ακαδημίας με εξομοίωση πτυχίου.
Όσον αφορά δε, την κατάρτιση των διευθυντών στις ΤΠΕ και τη χρήση των ΤΠΕ από το
διευθυντή στο σπίτι ή στο σχολείο, ενδεικτικά-και λαμβάνοντας υπόψη και τα
αποτελέσματα των περιγραφικών στατιστικών-, επιλέγεται να ερευνηθούν εδώ,
στατιστικά σημαντικές σχέσεις μεταξύ των παρακάτω ανεξάρτητων και εξαρτημένων
μεταβλητών της έρευνας:
• Παράγοντας: Η κατάρτισή των διευθυντών Δημοτικών Σχολείων στις ΤΠΕ
(1) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά, όσον αφορά το εάν υπάρχουν
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές σε εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου, ανάμεσα σε
Δημοτικά Σχολεία όπου οι διευθυντές έχουν 'Πιστοποίηση' του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις 'Βασικές
δεξιότητες στις ΤΠΕ' και σε αυτά όπου οι Διευθυντές δηλώνουν το αντίθετο.
Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VA'7_3 και VΒ’1_1_έχουν ονομαστικές
κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E6(1) και ο έλεγχος των
παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2.
Επειδή δε, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 δεν πληρούνται293,
θα χρησιμοποιηθεί το πιθανολογικό κριτήριο Fisher's Exact Test .

Δηλαδή: σε δύο κελιά του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 50%>25% μεγαλύτερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5-ενώ η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 2,21>1
μεγαλύτερη του 1-.

293

315
Αθηνά Μ. Μαρτιμιανάκη Α.Μ. 242

Μ.Π.Σ. Ρέθυμνο 2009-2010, Εαρινό Εξάμηνο

Πίνακας Ε6(1): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VA'7_3: «Οι διευθυντές έχουν
'Πιστοποίηση' του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις 'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ'» και VΒ’1_1:
«Οι Διευθυντές δηλώνουν ότι υπάρχουν υπολογιστές σε εργαστήριο υπολογιστών του
Δημοτικού Σχολείου»
Έλεγχος
VΒ’1_1: Οι Διευθυντές
στατιστικής
δηλώνουν ότι υπάρχουν
σημαντικότητας
υπολογιστές σε εργαστήριο
υπολογιστών του
Fisher's Exact
Δημοτικού Σχολείου
Test
Ναι
Όχι
Σύνολο
VA'7_3: Οι
Ναι Ν
34
2
0,179
36
διευθυντές έχουν
'Πιστοποίηση' του
%
ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις
'Βασικές δεξιότητες Όχι Ν
στις ΤΠΕ'

Σύνολο

94,4%

5,6%

100,0%

17

4

21

%

81,0%

19,0%

100,0%

Ν

51

6

57

%

89,5%

10,5%

100,0%

H τιμή του κριτηρίου(Exact Sig. 2-sided) Fisher's Exact Test= 0,179>0,05 μεγαλύτερη του
0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των δύο
μεταβλητών. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται,
δηλαδή: δεν υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VA'7_3: «Οι
διευθυντές έχουν 'Πιστοποίηση' του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις 'Βασικές δεξιότητες στις
ΤΠΕ'» και VΒ’1_1: «Οι Διευθυντές δηλώνουν ότι υπάρχουν υπολογιστές σε
εργαστήριο υπολογιστών του Δημοτικού Σχολείου».
(2) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά, σχετικά με τον αριθμό των
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που υπάρχουν στο εργαστήριο υπολογιστών του
σχολείου(1-5 Η/Υ, 6-10 Η/Υ, 11-15 Η/Υ, 16-20 Η/Υ), ανάμεσα σε Δημοτικά Σχολεία
όπου οι διευθυντές δηλώνουν ότι έχουν 'Πιστοποίηση' του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις 'Βασικές
δεξιότητες στις ΤΠΕ' και σε αυτά όπου οι Διευθυντές δηλώνουν το αντίθετο.
Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VA'7_3 και VΒ’2_1_έχουν ονομαστικές
κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E6(2) και ο έλεγχος των
παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Επειδή όμως, οι προϋποθέσεις
εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 δεν πληρούνταν294,), έγινε ανακωδικοποίηση
των τιμών της μεταβλητής VΒ’2_1: «Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που
υπάρχουν στο εργαστήριο υπολογιστών του Δημοτικού Σχολείου» και καταλήξαμε σε
δυο ομάδες ‘αριθμού Η/Υ’: (1) Λίγοι Η/Υ(1-10 Η/Υ) και (2) Πολλοί Η/Υ(11-20 Η/Υ)
αντί για τις τέσσερις ομάδες ‘αριθμού Η/Υ’ που υπήρχαν αρχικά στο ερωτηματολόγιο
εκπαιδευτικών: (1) 1-5 Η/Υ (2) 6-10 Η/Υ, (3)11-15 Η/Υ και (4) 16-20 Η/Υ. Εφόσον δε
και μετά την παραπάνω ανακωδικοποίση, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού
κριτηρίου x2 δεν πληρούνται295, θα χρησιμοποιηθεί το πιθανολογικό κριτήριο Fisher's
Exact Test.
Δηλαδή: σε έξι κελιά του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 75,0%>25% οι αναμενόμενες συχνότητες ήταν
μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα ήταν 0,33<1 μικρότερη του 1.
295
Δηλαδή: σε δύο κελιά του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 50%>25% οι αναμενόμενες συχνότητες είναι
μικρότερες του 5-ενώ η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 2,33>1 μεγαλύτερη του 1-.
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Πίνακας Ε6(2): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VA'7_3: «Οι διευθυντές έχουν
'Πιστοποίηση' του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις 'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ'» και VΒ’2_1:
«Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που υπάρχουν στο εργαστήριο υπολογιστών
του Δημοτικού Σχολείου».
VΒ’2_1: Αριθμός
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
που υπάρχουν στο
εργαστήριο υπολογιστών του
Δημοτικού Σχολείου
Λίγοι
Πολλοί
Ηλεκτρονικοί Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές Υπολογιστές
(1-10 Η/Υ)
(11-20 Η/Υ)

Έλεγχος
στατιστικής
σημαντικότητας
Σύνολο

VA'7_3: Οι
Ναι Ν
διευθυντές έχουν
'Πιστοποίηση' του
%
ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις
'Βασικές δεξιότητες Όχι
Ν
στις ΤΠΕ'

28

6

34

82,4%

17,6%

100,0%

16

1

17

%

94,1%

5,9%

100,0%

Ν

44

7

51

%

86,3%

13,7%

100,0%

Σύνολο

Fisher's Exact Test

0,401

H τιμή του κριτηρίου(Exact Sig. 2-sided) Fisher's Exact Test= 0,401>0,05 μεγαλύτερη του
0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των δύο
μεταβλητών.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται, δηλαδή: δεν
υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VA'7_3: «Οι διευθυντές έχουν
'Πιστοποίηση' του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις 'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ'» και VΒ’2_1:
«Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που υπάρχουν στο εργαστήριο υπολογιστών του
Δημοτικού Σχολείου».
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(3) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά, σχετικά με το εάν υπάρχουν
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές σε αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου, ανάμεσα σε Δημοτικά
Σχολεία όπου οι διευθυντές δηλώνουν ότι έχουν 'Πιστοποίηση' του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις
'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ' και σε αυτά όπου οι Διευθυντές δηλώνουν το αντίθετο.
Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VA'7_3 και VΒ’1_2 έχουν ονομαστικές
κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E6(3) και ο έλεγχος των
παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του
στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται296.
Πίνακας Ε6(3): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VA'7_3: «Οι διευθυντές έχουν
'Πιστοποίηση' του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις 'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ'» και VΒ’1_2:
«Οι Διευθυντές δηλώνουν ότι υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε αίθουσες
διδασκαλίας του Δημοτικού Σχολείου»
VΒ’1_2: Οι Διευθυντές
Έλεγχος
δηλώνουν ότι υπάρχουν
στατιστικής
ηλεκτρονικοί υπολογιστές
σημαντικότητας
σε αίθουσες διδασκαλίας
του Δημοτικού Σχολείου
x2
Ναι
Όχι
x2
df
p
Σύνολο
VA'7_3: Οι
Ναι Ν
14
22
36 0,004 1 0,953
διευθυντές έχουν
'Πιστοποίηση' του
38,9%
61,1% 100,0%
%
ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις
'Βασικές δεξιότητες
στις ΤΠΕ'
Όχι Ν
8
13
21

Σύνολο

%

38,1%

61,9%

100,0%

Ν

22

35

57

%

38,6%

61,4%

100,0%

H τιμή του x2= 0,004 με βαθμούς ελευθερίας df=1, δε σηματοδοτεί κάποια απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,953>0,05 ή p μεγαλύτερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σημαντική συσχέτιση των δύο μεταβλητών.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται, δηλαδή: δεν
υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VA'7_3: «Οι διευθυντές
έχουν 'Πιστοποίηση' του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις 'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ'» και
VΒ’1_2: «Οι Διευθυντές δηλώνουν ότι υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε
αίθουσες διδασκαλίας του Δημοτικού Σχολείου».

Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 8,11>1
μεγαλύτερη του 1.

296
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(4) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά, σχετικά με το εάν στους υπολογιστές
Δημοτικού Σχολείου έχει εγκατασταθεί ‘Εκπαιδευτικό Λογισμικό’, ανάμεσα σε Δημοτικά
Σχολεία όπου οι διευθυντές έχουν αποκτήσει γνώσεις όσον αφορά το 'Εκπαιδευτικό
λογισμικό' και σε αυτά όπου οι Διευθυντές δηλώνουν το αντίθετο.
Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές VΑ’8_2 και VΒ’5_2έχουν ονομαστικές
κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E6(4) και ο έλεγχος των
παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του
στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται297.
Πίνακας Ε6(4): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VΑ’8_2: «Οι διευθυντές έχουν
αποκτήσει γνώσεις σχετικές με τις ΤΠΕ όσον αφορά το 'Εκπαιδευτικό λογισμικό'»
και VΒ’5_2: «Στους υπολογιστές του Δημοτικού Σχολείου έχει εγκατασταθεί
‘Εκπαιδευτικό Λογισμικό’»
VΒ’5_2: Στους υπολογιστές
Έλεγχος
του Δημοτικού Σχολείου
στατιστικής
έχει εγκατασταθεί
σημαντικότητας
‘Εκπαιδευτικό Λογισμικό
x2
2
Ναι
Όχι
x
df
p
Σύνολο
Ναι Ν
VΑ’8_2: Οι
31
6
37 4,959 1 0,026
διευθυντές έχουν
83,8%
16,2% 100,0%
%
αποκτήσει γνώσεις
όσον αφορά το
Όχι Ν
12
9
21
'Εκπαιδευτικό
57,1%
42,9% 100,0%
%
λογισμικό'
Σύνολο

Ν
%

43
74,1%

15
25,9%

58
100,0%

H τιμή του x2= 4,959 με βαθμούς ελευθερίας df=1, σηματοδοτεί κάποια απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,026<0,05 ή p μικρότερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση298. των δύο μεταβλητών
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) απορρίπτεται και δεχόμαστε την
εναλλακτική υπόθεση, δηλαδή: υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των
μεταβλητών VΑ’8_2: «Οι διευθυντές έχουν αποκτήσει γνώσεις, αναφορικά με το
'Εκπαιδευτικό λογισμικό'» και VΒ’5_2: «Στους υπολογιστές του Δημοτικού
Σχολείου έχει εγκατασταθεί ‘Εκπαιδευτικό Λογισμικό’.

297

Δηλαδή: σε κανένα κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 0%<25% μικρότερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 5,43>1
μεγαλύτερη του 1.
298
Σημειώνεται εδώ ότι, η στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών, επιβεβαιώνεται
και με την εφαρμογή της προσομοιωτικής μεθόδου Monte Carlo(Exact Sig. 2-sided)-βασισμένη σε
1000000 δείγματα-, όπου το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι p= 0,034<0,05 (Δαφέρμος, 2005).
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(5) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά, σχετικά με το εάν στο
εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο, ανάμεσα σε
Δημοτικά Σχολεία όπου οι διευθυντές έχουν αποκτήσει γνώσεις όσον αφορά το
'Διαδίκτυο' και σε αυτά όπου οι διευθυντές δηλώνουν το αντίθετο. Επιλέγεται-εφόσον οι
παραπάνω μεταβλητές VA'8_3 και VΒ’6_1_έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η
δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E6(5) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το
στατιστικό κριτήριο x2. Οι δε προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2
φαίνεται ότι πληρούνται299.
Πίνακας Ε6(5): Έλεγχος συνάφειας των μεταβλητών VΑ8_3: «Οι διευθυντές έχουν
αποκτήσει γνώσεις σχετικές με τις ΤΠΕ, όσον αφορά το 'Διαδίκτυο'» και VB’6_1:
«Στο εργαστήριο υπολογιστών του Δημοτικού Σχολείου υπάρχει σύνδεση στο
Διαδίκτυο»
Έλεγχος
VB’6_1: Στο εργαστήριο
Σύνολο
στατιστικής
υπολογιστών του Δημοτικού
σημαντικότητας
Σχολείου υπάρχει σύνδεση
x2
στο Διαδίκτυο
Ναι
Όχι
x2 df
p
Ναι Ν
VΑ8_3: Οι
42
9
51 1,46 1
0,22
διευθυντές έχουν
2
7
%
82,4%
17,6% 100,0%
αποκτήσει γνώσεις,
Όχι Ν
όσον αφορά το
7
0
7
'Διαδίκτυο'
%
100,0%
0,0% 100,0%
Σύνολο

Ν

49

%

84,5%

9

58

15,5% 100,0%

H τιμή του x2= 1,462 με βαθμούς ελευθερίας df=1, δε σηματοδοτεί μεγάλη απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,227>0,05 ή p μεγαλύτερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σημαντική συσχέτιση των δύο μεταβλητών.
Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται, δηλαδή: δεν
υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VΑ8_3: «Οι διευθυντές
έχουν αποκτήσει γνώσεις όσον αφορά το 'Διαδίκτυο'» και VB’6_1: «Στο εργαστήριο
υπολογιστών του Δημοτικού Σχολείου υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο».
(6) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά, σχετικά με το εάν σε αίθουσες
διδασκαλίας του σχολείου υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο, ανάμεσα σε Δημοτικά Σχολεία
όπου οι διευθυντές έχουν αποκτήσει γνώσεις αναφορικά με το 'Διαδίκτυο' και σε αυτά
όπου οι διευθυντές δηλώνουν το αντίθετο. Επιλέγεται-εφόσον οι παραπάνω μεταβλητές
VA'8_3 και VΒ’6_2 έχουν ονομαστικές κλίμακες μέτρησης-, η δημιουργία διμεταβλητού
πίνακα E6(6) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Οι
δε προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 φαίνεται ότι πληρούνται300.
Δηλαδή: σε ένα μόνο κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 25% οι αναμενόμενες συχνότητες είναι
μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 1,09>1 μεγαλύτερη του 1.
300
Δηλαδή: σε ένα μόνο κελί του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 25% οι αναμενόμενες συχνότητες είναι
μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 1,93>1 μεγαλύτερη του 1.
299
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Πίνακας Ε6(6): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VΑ’8_3: «Οι διευθυντές έχουν
αποκτήσει γνώσεις, αναφορικά με το 'Διαδίκτυο'» και VB’6_2: «Σε αίθουσες
διδασκαλίας του Δημοτικού Σχολείου υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο»
VB’6_2: Σε αίθουσες
διδασκαλίας του
Δημοτικού Σχολείου
υπάρχει σύνδεση στο
Διαδίκτυο

Ναι

Σύνολο

Όχι

Έλεγχος
στατιστικής
σημαντικότητας
x2

x2
51 0,929

VΑ’8_3: Οι
Ναι
διευθυντές έχουν
αποκτήσει γνώσεις,
αναφορικά με το Όχι
'Διαδίκτυο'

Ν

13

38

%
Ν
%

25,5%
3
42,9%

74,5%
4
57,1%

Σύνολο

Ν

16

42

58

%

27,6%

72,4%

100,0%

df
1

p
0,335

100,0%
7
100,0%

H τιμή του x2= 0,929 με βαθμούς ελευθερίας df=1, δε σηματοδοτεί μεγάλη απόκλιση των
παρατηρούμενων(Ν) από τις αναμενόμενες(Expected) τιμές συχνοτήτων και το
παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας(Asymp. Sig. 2-sided)
p=0,335>0,05 ή p μεγαλύτερο του 0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σημαντική συσχέτιση των δύο μεταβλητών. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση
ανεξαρτησίας) επαληθεύεται, δηλαδή: δεν υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των
μεταβλητών VΑ8_3: «Οι διευθυντές έχουν αποκτήσει γνώσεις αναφορικά με το
'Διαδίκτυο'» και VB’6_2: «Σε αίθουσες διδασκαλίας του Δημοτικού Σχολείου
υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο».
• Παράγοντας: Η χρήση των ΤΠΕ από το διευθυντή στο γραφείο του στο
Δημοτικό Σχολείο
(7) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά, σχετικά με το εάν
υπάρχουν Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές σε εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου,
ανάμεσα σε Δημοτικά Σχολεία όπου οι διευθυντές δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ
στο γραφείο τους στο Δημοτικό Σχολείο, ‘Λίγες φορές’ ή ‘Πολλές φορές’.
Όπου για την ευχερέστερη ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, έγινε ανακωδικωποίηση
των τιμών της μεταβλητής VA’91_2: «Η συχνότητα με την οποία οι διευθυντές
χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο γραφείο τους στο Δημοτικό Σχολείο» και καταλήξαμε σε
δυο ομάδες συχνότητας χρήσης των ΤΠΕ: (1) ‘Λίγες Φορές’(=‘Ποτέ’, ’Σπάνια’,
‘Μερικές Φορές’) και (2) Πολλές Φορές(=‘Συχνά’, Πολύ Συχνά’). Έτσι, η μεταβλητή
VA'91_2 γίνεται κατηγορική με δύο κατηγορίες και με ονομαστική κλίμακα μέτρησης.
Εφόσον δε και η μεταβλητή VΒ’1_1 είναι κατηγορική με ονομαστική κλίμακα μέτρησης,
επιλέγεται η δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E6(7) και ο έλεγχος των παραπάνω
υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο x2. Επειδή όμως, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του
στατιστικού κριτηρίου x2 δεν πληρούνται301, θα χρησιμοποιηθεί το πιθανολογικό
κριτήριο Fisher's Exact Test.
Δηλαδή: σε δύο κελιά του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 50%>25% μεγαλύτερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 0,59<1
μικρότερη του 1

301
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Πίνακας Ε6(7): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VA’91_2: «Η συχνότητα με
την οποία οι διευθυντές χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο γραφείο τους στο Δημοτικό
Σχολείο» και VΒ’1_1: «Οι Διευθυντές δηλώνουν ότι υπάρχουν υπολογιστές
ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε εργαστήριο υπολογιστών του Δημοτικού Σχολείου»

VA’91_2: Η
συχνότητα με
την οποία οι
διευθυντές
χρησιμοποιούν
τις ΤΠΕ στο
γραφείο τους
στο Δημοτικό
Σχολείο
Σύνολο

Λίγες
Φορές

VΒ’1_1: Οι Διευθυντές
δηλώνουν ότι υπάρχουν
Έλεγχος
υπολογιστές σε εργαστήριο
στατιστικής
υπολογιστών του
σημαντικότητας
Δημοτικού Σχολείου
Σύνολο
Ναι
Όχι
Fisher's Exact Test
4
1
5
0,481
Ν
%

80,0%

20,0%

100,0%

Πολλές Ν
Φορές

48

6

54

%

88,9%

11,1%

100,0%

Ν

52

7

59

%

88,1%

11,9%

100,0%

H τιμή του κριτηρίου(Exact Sig. 2-sided) Fisher's Exact Test=0,481>0,05 μεγαλύτερη του
0,05, αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των δύο
μεταβλητών. Επομένως, η μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται,
δηλαδή: δεν υπάρχει συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VA’91_2: «Η
συχνότητα με την οποία οι διευθυντές χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο γραφείο τους στο
Δημοτικό Σχολείο»
και VΒ’1_1: «Οι Διευθυντές δηλώνουν ότι υπάρχουν
ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε εργαστήριο υπολογιστών του Δημοτικού Σχολείου»
(8) Ελέγχεται η Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά, όσον αφορά τον αριθμό
των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που υπάρχουν στο εργαστήριο υπολογιστών του
σχολείου(1-5 Η/Υ, 6-10 Η/Υ, 11-15 Η/Υ, 16-20 Η/Υ), ανάμεσα σε Δημοτικά Σχολεία
όπου οι διευθυντές δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο γραφείο τους στο
Δημοτικό Σχολείο, λίγες φορές ή πολλές φορές.
Όπου για την ευχερέστερη ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, έγινε ανακωδικωποίηση
των τιμών της μεταβλητής VA’91_2: «Η συχνότητα με την οποία οι διευθυντές
χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο γραφείο τους στο Δημοτικό Σχολείο» και καταλήξαμε σε
δυο ομάδες ‘συχνότητας χρήσης των ΤΠΕ’: (1) ‘Λίγες Φορές’(=‘Ποτέ’, ‘Σπάνια’,
‘Μερικές Φορές’) και (2) Πολλές Φορές(=‘Συχνά’, ‘Πολύ Συχνά’). Έτσι, η μεταβλητή
VA'91_2 γίνεται κατηγορική με δύο κατηγορίες και με ονομαστική κλίμακα μέτρησης.
Εφόσον δε, και η μεταβλητή VΒ’2_1 έχει ονομαστική κλίμακα μέτρησης, επιλέγεται η
δημιουργία διμεταβλητού πίνακα E6(8) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το
στατιστικό κριτήριο x2.
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Επειδή όμως, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 δεν
πληρούνταν302, έγινε ανακωδικοποίηση των τιμών της μεταβλητής VΒ’2_1: «Αριθμός
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που υπάρχουν στο εργαστήριο υπολογιστών του Δημοτικού
Σχολείου» και καταλήξαμε303 σε δυο ομάδες ‘αριθμού Η/Υ’: (1) Λίγοι Η/Υ(1-10 Η/Υ)
και (2) Πολλοί Η/Υ(11-20 Η/Υ) αντί για τις τέσσερις ομάδες ‘αριθμού Η/Υ’ που υπήρχαν
αρχικά στο ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών: (1) 1-5 Η/Υ (2) 6-10 Η/Υ, (3)11-15 Η/Υ και
(4) 16-20 Η/Υ. Εφόσον δε, και μετά την παραπάνω ανακωδικοποίση οι προϋποθέσεις
εφαρμογής του στατιστικού κριτηρίου x2 δεν πληρούνται305, θα χρησιμοποιηθεί το
πιθανολογικό κριτήριο Fisher's Exact Test.
Πίνακας Ε6(8): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VA’91_2: «Η συχνότητα με
την οποία οι διευθυντές χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο γραφείο τους στο Δημοτικό
Σχολείο» και VΒ’2_1: «Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που υπάρχουν στο
εργαστήριο υπολογιστών του Δημοτικού Σχολείου»
VΒ’2_1: Αριθμός
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
που υπάρχουν στο εργαστήριο
υπολογιστών του Δημοτικού
Σχολείου
Λίγοι
Πολλοί
Ηλεκτρονικοί Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές Υπολογιστές
(1-10 Η/Υ)
(11-20 Η/Υ) Σύνολο
VA’91_2: Η
συχνότητα με
την οποία οι
διευθυντές
χρησιμοποιούν
τις ΤΠΕ στο
γραφείο τους
στο Δημοτικό
Σχολείο

Σύνολο

Λίγες
Φορές

Πολλές
Φορές

Ν

3

1

4

%

75,0%

25,0%

100,0%

Ν

42

6

48

%

87,5%

12,5%

100,0%

Ν

45

7

52

%

86,5%

13,5%

100,0%

Έλεγχος
στατιστικής
σημαντικότητας
Fisher's Exact
Test

0,450

H τιμή του κριτηρίου Fisher's Exact Test= 0,450>0,05 μεγαλύτερη του 0,05, αποκαλύπτει
ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των δύο μεταβλητών. Επομένως, η
μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται, δηλαδή: δεν υπάρχει
συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VA’91_2: «Η συχνότητα με την
οποία οι διευθυντές χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο γραφείο τους στο Δημοτικό
Σχολείο» και VΒ’2_1: «Αριθμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που υπάρχουν στο
εργαστήριο υπολογιστών του Δημοτικού Σχολείου»
Δηλαδή: σε έξι κελιά του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 75,0%>25% μεγαλύτερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες ήταν μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα ήταν 0,08<1
μικρότερη του 1.
303
Σημειώνεται εδώ ότι, οι απαντήσεις των διευθυντών, αναφορικά με το ότι στο εργαστήριο υπολογιστών
υπήρχαν υπολογιστές 0 Η/Υ, δεν λήφθηκαν υπόψη στην παρούσα ανάλυση(θεωρήθηκαν ως missing values).
305
Δηλαδή σε δύο κελιά του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 50%>25% μεγαλύτερο του 25% οι
αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες του 5 και η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 0,54<1
μικρότερη του 1.
302
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(9) Μηδενική Υπόθεση Η0: Δεν υπάρχει διαφορά, όσον αφορά το εάν υπάρχουν
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές σε αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου, ανάμεσα σε Δημοτικά
Σχολεία όπου οι διευθυντές χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο γραφείο τους στο Δημοτικό
Σχολείο, ‘Λίγες φορές’ και ‘Πολλές φορές’. Όπου, για την ευχερέστερη ανάλυση των
δεδομένων της έρευνας, έγινε ανακωδικωποίηση των τιμών της μεταβλητής VA’91_2:
«Η συχνότητα με την οποία οι διευθυντές χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο γραφείο τους στο
Δημοτικό Σχολείο» και καταλήξαμε σε δυο ομάδες ‘συχνότητας χρήσης των ΤΠΕ’: (1)
‘Λίγες Φορές’(=‘Ποτέ’, ‘Σπάνια’, ‘Μερικές Φορές’) και (2) Πολλές Φορές(=‘Συχνά’,
‘Πολύ Συχνά’). Επομένως η μεταβλητή VA'91_2 γίνεται κατηγορική με δύο κατηγορίες
και με ονομαστική κλίμακα μέτρησης. Εφόσον δε, και η μεταβλητή VΒ’1_2 είναι
κατηγορική με ονομαστική κλίμακα μέτρησης, επιλέγεται η δημιουργία διμεταβλητού
πίνακα E6(9) και ο έλεγχος των παραπάνω υποθέσεων με το στατιστικό κριτήριο
x2.Εφόσον δε, και μετά την παραπάνω ανακωδικοποίση, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του
στατιστικού κριτηρίου x2 δεν πληρούνται,306 θα χρησιμοποιηθεί το πιθανολογικό
κριτήριο Fisher's Exact Test.
Πίνακας Ε6(9): Έλεγχος συνάφειας, των μεταβλητών VA’91_2: «Η συχνότητα με
την οποία οι διευθυντές χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο γραφείο τους στο Δημοτικό
Σχολείο» και VΒ’1_2: «Οι Διευθυντές δηλώνουν ότι υπάρχουν ηλεκτρονικοί
υπολογιστές(Η/Υ) σε αίθουσες διδασκαλίας του Δημοτικού Σχολείου»
VΒ’1_2: Οι Διευθυντές
Έλεγχος
δηλώνουν ότι υπάρχουν
στατιστικής
Η/Υ σε αίθουσες
σημαντικότητας
διδασκαλίας του
Δημοτικού Σχολείου
Fisher's Exact
Ναι
Όχι
Test
Σύνολο
Λίγες Ν
VA’91_2: Η
3
2
5
0,351
Φορές
συχνότητα με την
60,0%
40,0% 100,0%
%
οποία οι διευθυντές
Πολλές
19
35
54
Ν
χρησιμοποιούν τις
Φορές
ΤΠΕ στο γραφείο
35,2%
64,8% 100,0%
%
τους στο Δημοτικό
Σχολείο
Σύνολο

Ν

22

%

37,3%

37

59

62,7% 100,0%

H τιμή του κριτηρίου Fisher's Exact Test= 0,351>0,05 μεγαλύτερη του 0,05, αποκαλύπτει
ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των δύο μεταβλητών. Επομένως, η
μηδενική υπόθεση(υπόθεση ανεξαρτησίας) επαληθεύεται, δηλαδή: δεν υπάρχει
συστηματική συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών VA’91_2: «Η συχνότητα με την
οποία οι διευθυντές χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ
στο γραφείο τους στο Δημοτικό
Σχολείο» και VΒ’1_2: «Οι Διευθυντές δηλώνουν ότι υπάρχουν ηλεκτρονικοί
υπολογιστές σε αίθουσες διδασκαλίας του Δημοτικού Σχολείου».

Δηλαδή: σε δύο κελιά του σχετικού πίνακα ή σε ποσοστό 50%>25% οι αναμενόμενες συχνότητες είναι
μικρότερες του 5-ενώ η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα είναι 1,86>1 μεγαλύτερη του 1-.
306
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Ερμηνεία κα Σχόλια, όσον αφορά το ερευνητικό ερώτημα 16
Σε γενικές γραμμές, η ανάλυση των παραπάνω ερευνητικών μας δεδομένων, όσον αφορά
την επιρροή παραγόντων(όπως, η κατάρτισή-γνώσεις και επιμόρφωση- των διευθυντών
στις ΤΠΕ και η χρήση των ΤΠΕ από τους διευθυντές στο γραφείο τους στο σχολείο)
στον εξοπλισμό των
Δημοτικών Σχολείων σε σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή,
μας οδηγεί στις ακόλουθες διαπιστώσεις:
Η κατάρτισή στις ΤΠΕ και η χρήση των ΤΠΕ από τους διευθυντές στο γραφείο τους στο
σχολείο, δε φαίνεται να συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά, με τον εξοπλισμό των
Δημοτικών Σχολείων σε σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή. Αναλυτικότερα:
Το αν σε εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου υπάρχει υποδομή σχετική με τις ΤΠΕ
-και ο αριθμός των υπολογιστών που υπάρχουν στο εργαστήριο αυτό-, καθώς και το αν
σε αίθουσες του σχολείου υπάρχει υποδομή σχετική με τις ΤΠΕ, δε φαίνεται να έχει
στατιστικά σημαντική σχέση, με το αν οι διευθυντές έχουν πάρει την ‘Πιστοποίηση’ στις
‘Βασικές γνώσεις στις ΤΠΕ’ ή όχι, ούτε με τη συχνότητα με την οποία οι διευθυντές
χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο γραφείο τους στο Δημοτικό Σχολείο.
Επίσης, το αν στο εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου ή σε αίθουσες διδασκαλίας
υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο, δεν φαίνεται να έχει στατιστικά σημαντική σχέση, με το
αν οι διευθυντές έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικές με το 'Διαδίκτυο' ή όχι.
Ενώ, σε δημοτικά σχολεία όπου οι διευθυντές δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει γνώσεις
σχετικές με το 'Εκπαιδευτικό λογισμικό', φαίνεται ότι διατίθεται ‘Εκπαιδευτικό
Λογισμικό’ με στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με σχολεία όπου οι διευθυντές
τους δεν έχουν αποκτήσει αυτές τις γνώσεις.
Σχολιάζοντας δε τα παραπάνω θα λέγαμε ότι, οι παράγοντες που είναι σε συνάρτηση με
το να υπάρχει στα Δημοτικά Σχολεία-σε αίθουσες διδασκαλίας και στο εργαστήριο
υπολογιστών- υποδομή επαρκής και κατάλληλη για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε
όλα τα αντικείμενα μάθησης, είναι πολύ σημαντικό να εντοπιστούν και να αναλυθούνπράγμα που θα μπορούσε να αποτελέσει και θέμα σχετικών μελλοντικών ερευνών, με
θετική συμβολή, κατά τη γνώμη μας, στο θέμα της διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ-.
Κεφάλαιο 15. Συζήτηση των αποτελεσμάτων, Συμπεράσματα της παρούσας μελέτης
και Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
15.1. Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό, αρχικά συζητώνται τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, ενώ στη
συνέχεια παρατίθενται τα συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν με την ολοκλήρωση της
μελέτης, ερμηνείας και συζήτησης των αποτελεσμάτων αυτής-με βάση και τις απαντήσεις
του δείγματος των εκπαιδευτικών και διευθυντών Δημοτικών Σχολείων.
Τέλος, αναφερόμαστε σε προτάσεις για ενδεχόμενη μελλοντική σχετική έρευνα.
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15.2. Συζήτηση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας
Με την παραπάνω στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των ερευνητικών μας δεδομένων
(βλ. Κεφ. 13. Και 14.), καταλήγουμε σε ορισμένες διαπιστώσεις, οι οποίες και
συζητώνται εδώ, με βάση τους παρακάτω δύο άξονες Α. και Β. -και σε σχέση και με τα
ευρήματα άλλων ερευνών, σύμφωνα και με τη Βιβλιογραφική μας Ανασκόπηση (βλ.
Κεφ. 9.)-.
Α. Διασύνδεση των κυρίως πορισμάτων της έρευνας με τη Θεωρία και Μεθοδολογία
(α) Η επαγωγική ανάλυση των ερευνητικών μας δεδομένων(βλ. Κεφ. 14.), φανερώνει
στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της Προσωπικής Θεωρίας που ασπάζονται και της
Προσωπικής Θεωρίας υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, σε μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται
οι ΤΠΕ, αλλά και σε μια διδασκαλία γενικότερα(ερευνητικά ερωτήματα 10, 11 και 12).
Δηλαδή, εάν η Προσωπική Θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί-οι παιδαγωγικές
τους απόψεις- τείνει να συμφωνεί με τον εποικοδομισμό ή με το συμπεριφορισμό, τότε
και η Προσωπική Θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί-οι διδακτικές πρακτικές τους-,
τείνει να συμφωνεί με τον εποικοδομισμό ή με το συμπεριφορισμό αντίστοιχα. Τα
ευρήματα μας δε αυτά, σε γενικές γραμμές, συμφωνούν και με την ως τώρα έρευνα, η
οποία δείχνει σημαντική σχέση μεταξύ του προσωπικού συστήματος παιδαγωγικών
απόψεων των εκπαιδευτικών και του τρόπου με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν
διδακτικά τις ΤΠΕ (Kagan, 1992. Richardson, 1996. Becker & Riel, 1999. Riel & Becker,
2000. Higgins & Moseley, 2001. Pelgrum, 2001. Zhao & Cziko, 2001. Windschitl & Sahl,
2002. Loveless, 2004. Ertmer, 2005. Sang, Valce, Van Braak, Tondeur, 2009).
(β) Η επαγωγική ανάλυση των ερευνητικών μας δεδομένων(βλ. Κεφ. 14.), φανερώνει
στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των απόψεων και των πρακτικών των
εκπαιδευτικών, όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ(ερευνητικά
ερωτήματα 12_α και 12_β). Δηλαδή, εάν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για θέματα που
αφορούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι θετικές τότε και οι εκπαιδευτικές
πρακτικές όσον αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη φαίνεται να είναι
θετικές-ή εποικοδομιστικές-. Τα ευρήματα μας δε αυτά, σε γενικές γραμμές, συμφωνούν
και με την ως τώρα έρευνα, η οποία δείχνει σημαντική σχέση μεταξύ των απόψεων και
των πρακτικών των εκπαιδευτικών, όσον αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία (Akbaba & Kurubacak, 1998. Cox, Preston, & Cox, 1999. Clark, 2001. van
Braak, 2001. van Braak, Tondeur, & Valcke, 2004. Huang and Liaw 2005).
(γ) Η επαγωγική ανάλυση των ερευνητικών μας δεδομένων(βλ. Κεφ. 14.), φανερώνει
στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ παραγόντων που αφορούν τον εκπαιδευτικό(όπως,
‘η ηλικία’, ‘τα χρόνια υπηρεσίας’, ‘οι βασικές σπουδές’, ‘η συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ
από τον εκπαιδευτικό στο σπίτι’, ‘οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη σχετική με τις
ΤΠΕ υποδομή του σχολείου’, ‘η κατάρτιση ή γνώσεις και επιμόρφωσή στις ΤΠΕ’-κατά
περιπτώσεις-, αλλά όχι ‘το φύλο’) και των απόψεων των εκπαιδευτικών-θετικές ή
αρνητικές απόψεις- σε θέματα που αφορούν τη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ(ερευνητικά ερωτήματα 13 έως 13_α). Επίσης, η επαγωγική ανάλυση των
ερευνητικών μας δεδομένων(βλ. Κεφ. 14.), φανερώνει στατιστικά σημαντική σχέση
μεταξύ παραγόντων που αφορούν τον εκπαιδευτικό(όπως, ‘η ηλικία’, ‘τα χρόνια
υπηρεσίας’, ‘οι βασικές σπουδές’, ‘η συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ από τον εκπαιδευτικό
στο σπίτι’ και ‘οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή του
σχολείου’, ‘η κατάρτιση ή γνώσεις και επιμόρφωσή στις ΤΠΕ’-κατά περιπτώσεις-, αλλά
όχι ‘το φύλο’) και των πρακτικών των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ-αναφορικά με το αν είναι εποικοδομιστικές ή συμπεριφοριστικές
και αναφορικά με τη συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ-. Τα ευρήματα μας δε αυτά, σε κάποιες
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περιπτώσεις είναι σε συμφωνία και με την ως τώρα έρευνα ενώ σε άλλες δεν είναι(βλ.
παρ. 9.2. (γ) και (δ)).
(δ) Επίσης, την παρούσα έρευνα και κυρίως κατά την Περιγραφική Ανάλυση των
ερευνητικών μας δεδομένων(βλ. Κεφ. 13), επιδιώχθηκε να απαντηθούν ερωτήματα τα
οποία αφορούν την Προσωπική Θεωρία Διδασκαλίας και τις Απόψεις που ασπάζονται οι
εκπαιδευτικοί, καθώς και την Προσωπική Θεωρία Διδασκαλίας και τις Πρακτικές που
υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, σε μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, αλλά και σε
μια διδασκαλία γενικότερα(ερευνητικά ερωτήματα 1 έως 4_α) -Δηλαδή, εάν η προσωπική
θεωρία των εκπαιδευτικών τείνει να συνάδει με την εποικοδομιστική ή με τη
συμπεριφοριστική θεωρία μάθησης και αν οι απόψεις και πρακτικές τους τείνουν να είναι
θετικές ή αρνητικές-. Στα ερωτήματα δε αυτά, επιχειρήσαμε να δώσουμε απάντηση με
βάση τα ποσοτικά δεδομένα, τα οποία προέκυψαν από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών
στις σχετικές ερωτήσεις του κλειστού ερωτηματολογίου της παρούσας έρευνας.
Όμως, η όλη έρευνα ανέδειξε την ανάγκη για τη στοιχειοθέτηση νέας έρευνας-ποιοτικής
έρευνας, με παρατήρηση και συνεντεύξεις σε εκπαιδευτικούς, διευθυντές και μαθητές ή
και έρευνας δράσης-, για να απαντηθούν σαφέστερα και πληρέστερα, ερωτήματα που
αφορούν την Προσωπική Θεωρία Διδασκαλίας, τις Απόψεις και Πρακτικές των
εκπαιδευτικών, καθώς και τις σχέσεις που προκύπτουν μεταξύ των παιδαγωγικών
απόψεων και εκπαιδευτικών πρακτικών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Β. Πρακτική σημασία των αποτελεσμάτων της έρευνας, σε επίπεδο εκπαιδευτικής
πολιτικής
Η όλη προσπάθεια310 εκπαιδευτικών φορέων για μια αποτελεσματική διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ στα Δημοτικά Σχολεία- κατά τις επιταγές και του νέου Αναλυτικού
Προγράμματος Σπουδών- (βλ. Κεφ. 6. και Κεφ. 7.), θα μπορούσε, ενδεχομένως, να
ενισχυθεί με τη διερεύνηση και ανάλυση των σχέσεων μεταξύ, της προσωπικής θεωρίας
που ασπάζονται και υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί και θεμάτων που άπτονται της διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ (Loveless, 2004), πράγμα το οποίο και επιχειρήσαμε στην
παρούσα μελέτη.
Με τη σκεπτικό δε, ότι εάν η προσωπική θεωρία διδασκαλίας των εκπαιδευτικών συνάδει
με τον εποικοδομισμό, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι αξιοποιούν τις ΤΠΕ συχνότερα
(Becker, 2001. Niederhauser & Stoddart, 2001. Ertmer, 2005. Hermans, Tondeur, Valcke,
van Braak, 2008) και με πιο αποτελεσματικό, μαθητοκεντρικό-εποικοδομιστικό τρόπο
(Nespor, 1987. Pajares,1992. Pisapia, 1994), φαίνεται εδώ να προκύπτει το συμπέρασμα
ότι, για μια ολοκληρωμένη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, ενδεχομένως, απαιτούνται
αλλαγές στην προσωπική θεωρία διδασκαλίας που ασπάζονται και υιοθετούν οι
εκπαιδευτικοί-αλλαγές, προσωπικές, οργανωτικές, παιδαγωγικές- (Ertmer[1], 1999).
Πράγμα, που κατά την άποψή μας, είναι σημαντικό-σε επίπεδο έρευνας, αλλά και σε
επίπεδο σπουδών και επιμόρφωσης-, επειδή η έρευνα σχετικά με τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ εστιάζει κυρίως σε εξωτερικούς παράγοντες-π.χ. υλικοτεχνική
σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή, σχολικό περιβάλλον κ.ά.- και λιγότερο σε εσωτερικούς
παράγοντες που αφορούν τον εκπαιδευτικό και την προσωπική θεωρία μάθησης αυτού
(Orlando, 2009. Sang, Valce, Van Braak, Tondeur, 2009.)-αν και σύμφωνα με ερευνητικά
δεδομένα, η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ δυσχεραίνεται από δύο επίπεδα εμποδίων: τα
εξωτερικά εμπόδια(πρώτο επίπεδο) και τα εσωτερικά εμπόδια(δεύτερο επίπεδο)
(Ertmer[1], 1999. Ertmer, 2005)-.
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15.3. Συμπεράσματα της παρούσας μελέτης
Αφού ολοκληρώθηκε η περιγραφική και επαγωγική ανάλυση και ερμηνεία των ερευνητικών
μας δεδομένων καθώς και η συζήτηση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, είναι
δυνατόν στη συνέχεια, να διατυπωθούν συνοπτικά και τα ακόλουθα γενικά
συμπεράσματα της παρούσας έρευνας, με βάση τους παρακάτω άξονες(Α. έως ΙΒ.)
-και σύμφωνα και με τις απαντήσεις του δείγματος της έρευνας-:
Α. Η Προσωπική Θεωρία που ασπάζονται και υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί του
δείγματος, όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ-αλλά και όσον
αφορά γενικά τη διδασκαλία Φαίνεται πως η προσωπική θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί-στην πλειοψηφία
τους- όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, τείνει να συνάδει με την
εποικοδομιστική θεωρία μάθησης, ενώ σχετικά μικρός αριθμός εκπαιδευτικών δηλώνει
ότι αυτές οι απόψεις τους συντάσσονται με συμπεριφοριστικές θέσεις(ερώτηση
Β1:‘Προσωπική θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά μια διδασκαλία
όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ’ στο ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών).
 Οι εκπαιδευτικοί, στην πλειοψηφία τους, δηλώνουν ότι η προσωπική θεωρία που
ασπάζονται όσον αφορά γενικά τη διδασκαλία, διέπεται κυρίως από εποικοδομιστικές
θέσεις, ενώ σχετικά μικρός αριθμός εκπαιδευτικών τάσσεται υπέρ της συμπεριφοριστικής
θεωρίας μάθησης(ερώτηση C1:‘Προσωπική θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί
όσον αφορά, γενικά, τη διδασκαλία και μάθηση’ στο ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών).
 Οι εκπαιδευτικοί, στην πλειοψηφία τους, δηλώνουν ότι η προσωπική θεωρία που
υιοθετούν κατά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ τείνει να συνάδει με τον
εποικοδομισμό, ενώ σχετικά μικρός αριθμός εκπαιδευτικών δηλώνει ότι αυτές οι
πρακτικές τους συντάσσονται με τον συμπεριφοριστική θεωρία μάθησης(ερώτηση
Β7:‘Προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, σε μια διδασκαλία όπου
αξιοποιούνται οι ΤΠΕ’ στο ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών).
 Οι εκπαιδευτικοί, στην πλειοψηφία τους, δηλώνουν ότι η προσωπική θεωρία που
υιοθετούν, γενικά, κατά τη διδασκαλία τους, διέπεται κυρίως από εποικοδομιστικές
θέσεις, ενώ σχετικά μικρός αριθμός εκπαιδευτικών δηλώνει ότι αυτές οι πρακτικές τους
συντάσσονται με τη συμπεριφοριστική θεωρία μάθησης (ερώτηση C2:‘Προσωπική
θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί, γενικά, κατά τη διδασκαλία τους’ στο
ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών).
 Φαίνεται ότι, οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους(αθροιστικό ποσοστό 87,1%),
αναστοχάζονται-κρίνουν τις διδακτικές πρακτικές τους ‘Πάρα Πολύ’, ‘Πολύ’ και
‘Μέτρια’, ενώ σχετικά μικρός αριθμός εκπαιδευτικών(αθροιστικό, ποσοστό 1,9%),
αναστοχάζονται-κρίνουν τις διδακτικές πρακτικές τους ‘Λίγο’ και ‘Πολύ Λίγο’.
B. Αναφορικά με τις σχέσεις που προκύπτουν μεταξύ της Προσωπικής Θεωρίας που
ασπάζονται και υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος, όσον αφορά μια
διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ-αλλά και όσον αφορά γενικά τη διδασκαλία Φαίνεται ότι, εάν η προσωπική θεωρία που ασπάζονται και υιοθετούν οι
εκπαιδευτικοί όσον αφορά γενικά τη διδασκαλία τους, τείνει να συμφωνεί με τον
εποικοδομισμό ή με το συμπεριφορισμό, τότε και η προσωπική θεωρία που ασπάζονται
και υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ,
τείνει να συμφωνεί με τον εποικοδομισμό ή με το συμπεριφορισμό αντίστοιχα.
 Φαίνεται ότι, εάν η προσωπική θεωρία που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά
μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ-αλλά και όσον αφορά γενικά τη διδασκαλία
και μάθηση- τείνει να συμφωνεί με τον εποικοδομισμό ή με το συμπεριφορισμό, τότε
όμοια και η προσωπική θεωρία που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί σε μια διδασκαλία όπου
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αξιοποιούνται οι ΤΠΕ-αλλά και γενικά σε μια διδασκαλία τους-, τείνει να συμφωνεί με
τον εποικοδομισμό ή με το συμπεριφορισμό αντίστοιχα.
 Φαίνεται ότι, οι εκπαιδευτικοί που η προσωπική θεωρία τους(οι απόψεις και
πρακτικές τους) συνάδει με την εποικοδομιστική θεωρία μάθησης, αναστοχάζονται και
κρίνουν τις διδακτικές πρακτικές τους σε μεγαλύτερο βαθμό(‘Πολύ’), σε σχέση με τους
εκπαιδευτικούς που η προσωπική θεωρία τους(οι απόψεις και πρακτικές τους) συνάδει με
τη συμπεριφοριστική θεωρία μάθησης(κατά μέσο όρο ‘Μέτρια’).
 Ως γενικότερη δε
διαπίστωση επισημαίνεται εδώ ότι, η φιλοσοφία των
εκπαιδευτικών-σχετικά με το αν η προσωπική τους θεωρία συνάδει με τον
εποικοδομιστική ή με τη συμπεριφοριστική θεωρία μάθησης- παίζει μεγάλο ρόλο στον
τρόπο(με εποικοδομιστικό ή συμπεριφοριστικό τρόπο), με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί
προτίθενται και εντάσσουν τις ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία. Επιπλέον, φαίνεται ότι, οι
εκπαιδευτικοί με προσωπική θεωρία που συνάδει με τον εποικοδομισμό, επιθυμούν τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών δείγματος, σε
σχέση με τους εκπαιδευτικούς με προσωπική θεωρία που συνάδει με το συμπεριφορισμό.
Γ. Αναφορικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με θέματα που αφορούν τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
 Σε γενικές γραμμές, οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι θετικές. Αναλυτικότερα:
- Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγματος(89,0%), δηλώνουν ότι
επιθυμούν να αξιοποιήσουν παιδαγωγικά τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους.
- Ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών του δείγματος(45,6%), δηλώνουν ότι γνωρίζουν
πως να αξιοποιήσουν παιδαγωγικά τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους.
- Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγματος(80,8%, δηλώνουν ότι
επιθυμούν να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά προγράμματα, σχετικά με τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ.
- Το μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών του δείγματος(72,3%), δηλώνουν ότι
επιθυμούν συνεχή ενδοσχολική επιμόρφωση, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ.
- Ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών του δείγματος(34,3%), δηλώνουν ότι επιθυμούν
‘εκπαίδευση από απόσταση’-μέσω Διαδικτύου(Ιnternet)-, όσον αφορά τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ.
- Το μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών του δείγματος, δηλώνουν ότι για τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ δεν τους αρκεί το εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου(86,2%)
αλλά θέλουν να έχουν υπολογιστές και Διαδίκτυο μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας
τους(83,3%).
- Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγματος(69,2%), δηλώνουν ότι
θέλουν να υπάρχουν ώρες Πληροφορικής στο πρωινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα της τάξης
τους, οι οποίες να διατίθενται στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Στο σημείο δε αυτό, παραθέτουμε και τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών σε ανοιχτή
ερώτηση του ερωτηματολογίου, σχετική με τις απόψεις-θέσεις τους για τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ. Όπου οι δηλώσεις αυτές, ενισχύουν και τα παραπάνω
συμπεράσματα-αναφορικά με τις σχετικές απόψεις των εκπαιδευτικών-: (i) «Θέλω σωστή
επιμόρφωση και εξυπηρέτηση από το αρμόδιο γραφείο, διότι ούτε παροχή Internet μέσω
σχολικού δικτύου έχουμε στο σχολείο, ούτε εξετάσεις πιστοποίησης έδωσα καθώς το εν
λόγω γραφείο δε λειτουργεί πλέον», (ii) «Θέλω επιμόρφωση για δημιουργία ιστοσελίδων
και παραγωγή διαδραστικού διδακτικού λογισμικού», (iii) «Επιθυμώ αυτόνομη αίθουσα
υπολογιστών ή επιθυμώ ανεξάρτητο εργαστήριο υπολογιστών», (iv) «Θέλω υπολογιστή για
κάθε εκπαιδευτικό, στην τάξη του», (v) «Θέλω όλοι οι μαθητές μου να έχουν υπολογιστή
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και Διαδίκτυο», (vi) «Θέλω Εκπαιδευτικό Λογισμικό για μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες» και (vii) «Θέλω να υπάρχει στο σχολείο, μόνιμα, ένας εκπαιδευτικός που να
παρέχει βοήθεια σε μας που δεν έχουμε άνεση στη χρήση των ΤΠΕ».
 Επίσης, ένα πολύ μεγάλο αθροιστικό ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγματος,
δηλώνουν ότι κατά την άποψή τους οι ΤΠΕ θα πρέπει να αξιοποιούνται κατά τις ώρες
διδασκαλίας μαθημάτων(είτε σε οποιαδήποτε διδακτική ώρα(78,6%), είτε μόνο κατά τις
ώρες της Ευέλικτης Ζώνης(18,9%)).
 Ένα πολύ μεγάλο αθροιστικό ποσοστό(96,5%) των εκπαιδευτικών του δείγματος,
δηλώνουν ότι κατά την άποψή τους οι ΤΠΕ θα πρέπει να αξιοποιούνται κατά τη
διδασκαλία μαθημάτων της τάξης τους(είτε σε οποιοδήποτε μάθημα(57,9) είτε σε
επιλεγμένα μαθήματα(38,6). Τα μαθήματα δε στα οποία οι εκπαιδευτικοί, σε ένα μεγάλο
ποσοστό, δηλώνουν ότι θα έπρεπε να γίνεται διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι: η
Ευέλικτη Ζώνη(32,4%), η Γεωγραφία(31,1%), η Μελέτη Περιβάλλοντος(30,5%), η
Γλώσσα(26,7%), η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση(25,5%), τα Φυσικά(24,5%), η
Ιστορία(24,5%) και τα Μαθηματικά(22,6%), ενώ σε μικρότερο ποσοστό επιλέγονται τα
μαθήματα: Εικαστικά(17,3%), Ξένη Γλώσσα(15,1%) και Μουσική(13,5%) και με ακόμα
μικρότερο ποσοστό επιλέγονται τα μαθήματα: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή(8,5%),
Θρησκευτικά(6,3%) και Φυσική Αγωγή(1,6%).
 Ένα πολύ μεγάλο αθροιστικά ποσοστό(96,9%) των εκπαιδευτικών του δείγματος,
δηλώνουν ότι κατά την άποψή τους οι ΤΠΕ θα πρέπει να αξιοποιούνται στις τάξεις του
Δημοτικού Σχολείου(είτε σε οποιαδήποτε τάξη(74,9) είτε σε συγκεκριμένες
τάξεις(22,0%)). Οι τάξεις δε του Δημοτικού Σχολείου στις οποίες οι εκπαιδευτικοί, σε
ένα μεγάλο ποσοστό, θεωρούν ότι θα έπρεπε να γίνεται διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
είναι: η ΣΤ’ τάξη(21,4%) η Ε’ τάξη(21,1%) και η Δ’ τάξη(14,8%), ενώ με μικρότερα
ποσοστά επιλέγονται η Γ’ τάξη(8,5%), το Τμήμα Ολοήμερου(11,3%), και το Τμήμα
Ένταξης/Υποδοχής(7,2%) και με πολύ μικρά ποσοστά επιλέγονται οι τάξεις: η Α’
τάξη(0,9%) και η Β’ τάξη(1,3%).
Δ. Αναφορικά με τις πρακτικές των εκπαιδευτικών, σχετικά με θέματα που αφορούν
τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
 Σε γενικές γραμμές, οι πρακτικές των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ τείνουν στο να είναι θετικές. Αναλυτικότερα:
- Αθροιστικά(‘Σπάνια’, ‘Μερικές Φορές’, ‘Συχνά’ και ‘Πολύ Συχνά’), ένα μεγάλο
ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγματος(62,9%) δηλώνουν ότι αξιοποιούν διδακτικά
τις ΤΠΕ στο εργαστήριο υπολογιστών, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό(35,5%) των
εκπαιδευτικών του δείγματος δηλώνουν ότι αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ στην αίθουσα
της τάξης τους. Σημειώνεται όμως εδώ ότι, η συχνότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ στο
εργαστήριο υπολογιστών δεν είναι υψηλή(μ.ό.= 2,18 ή ‘Σπάνια’ προς ‘Μερικές Φορές’)
και η συχνότητα η συχνότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ σε αίθουσες διδασκαλίας είναι
ακόμα χαμηλότερη(μ.ό.=1,72 ή ‘Σπάνια’).
- Το μεγαλύτερο ποσοστό(70,4%) των εκπαιδευτικών του δείγματος, δηλώνουν ότι έχουν
αξιοποιήσει διδακτικά τις ΤΠΕ με κάποιο τρόπο. Πιο αναλυτικά: Οι εκπαιδευτικοί των
Δημοτικών σχολείων της έρευνας δηλώνουν ότι εντάσσουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία
μαθημάτων τους, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, με τρόπους που συνάδουν με τον
εποικοδομισμό όπως: με την εκπόνηση μαθησιακών δραστηριοτήτων(ή και Projects)
όπου γίνεται αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού(41,2%), με τη χρήση εκπαιδευτικών
παιχνιδιών(49,1%) και με την αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο(60,4%) καθώς και
σε ένα μικρότερο ποσοστό: με την ανάρτηση εργασιών της τάξης στο Διαδίκτυο(17,3%),
με την επικοινωνία με άλλα σχολεία μέσω Διαδικτύου-Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο(16,7%)
και με τη συνεργασία με άλλα σχολεία μέσω Διαδικτύου-Τηλεδιάσκεψη(14,8%).
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Επίσης, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί εντάσσουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθημάτων
τους και με τρόπους που συνάδουν με τον συμπεριφορισμό, όπως με τη χρήση των ΤΠΕ
ως εποπτικό μέσο(55,3%).
- Ένα μεγάλο αθροιστικό ποσοστό(71,1%) των εκπαιδευτικών του δείγματος, δηλώνουν
ότι αξιοποιούν τις ΤΠΕ σε ώρες διδασκαλίας τους(είτε σε οποιαδήποτε διδακτική
ώρα(39,0%) είτε μόνο κατά τις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης(32,1%)).
- Ένα μεγάλο αθροιστικό ποσοστό(71,1%) των εκπαιδευτικών του δείγματος, δηλώνουν
ότι αξιοποιούν τις ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία μαθημάτων της τάξης τους(είτε σε
οποιοδήποτε μάθημα(18,6%) είτε σε επιλεγμένα μαθήματα(52,5%). Τα μαθήματα δε στα
οποία οι εκπαιδευτικοί, σε ένα μεγάλο ποσοστό, δηλώνουν ότι αξιοποιούν διδακτικά τις
ΤΠΕ(και όμοια, σε ένα μεγάλο ποσοστό έχουν την άποψη ότι θα πρέπει να γίνεται
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε αυτά) είναι: η Ευέλικτη Ζώνη(34%), η
Γλώσσα(23,6%), η Ιστορία(16,7%), η Μελέτη Περιβάλλοντος(15,7%), τα
Μαθηματικά(14,2%), η Γεωγραφία(14,2%), τα Φυσικά(10,4%) και η Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση(9,4%). Ενώ σε ένα μικρότερο ποσοστό, δηλώνουν ότι αξιοποιούν τις ΤΠΕ
στα μαθήματα: Εικαστικά(6,6%), Ξένη Γλώσσα(5%), Θρησκευτικά(5,0%),
Μουσική(4,1%), Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή(3,1%) και Φυσική Αγωγή(3,1%).
- Ένα μεγάλο αθροιστικό ποσοστό(70,7%) των εκπαιδευτικών του δείγματος, δηλώνουν
ότι έχουν αξιοποιήσει διδακτικά κάποιο λογισμικό. Το λογισμικό δε στο οποίο οι
εκπαιδευτικοί, σε ένα μεγάλο ποσοστό, δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν κατά τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μαθήματα της τάξης τους(και όμοια, σε ένα μεγάλο ποσοστό
δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει γνώσεις σε αυτό) είναι: Διαδίκτυο-Παγκόσμιος
Ιστός(50,9%), Εκπαιδευτικό Λογισμικό σε CD/DVD-από φορείς διαφορετικούς του το
ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή στο Διαδίκτυο-(45,9%), Εκπαιδευτικά Παιχνίδια-σε CD/DVD ή στο
Διαδίκτυο-(41,2%), Εκπαιδευτικό Λογισμικό σε CD από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.(39,6%) και
Λογισμικό Γενικής Χρήσης(43,4%). Ενώ σε ένα μικρότερο ποσοστό, δηλώνουν πως
αξιοποιούν διδακτικά λογισμικό όπως: Διαδίκτυο-Ανάρτηση Εργασιών τάξης(11,3%) και
Διαδίκτυο-Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο(10,7%).
- Ένα μεγάλο αθροιστικό ποσοστό(69,8%) των εκπαιδευτικών του δείγματος, δηλώνουν
ότι κατά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ έχουν αντιμετωπίσει κάποια εμπόδια ή
ανασταλτικούς παράγοντες, τα οποία, σε ένα μεγάλο ποσοστό, αφορούν: τον
περιορισμένο διδακτικό χρόνο(60,4%), το μεγάλο όγκο διδακτέας ύλης(47,2%), την
ελλιπή ενημέρωση σχετικά με επιμορφωτικά προγράμματα για την αξιοποίηση των
ΤΠΕ(39,9%), τη δυσκαμψία του Αναλυτικού Προγράμματος(31,8%) και μαθητές που δεν
έχουν εμπειρία ομαδοσυνεργατικών μεθόδων εργασίας(31,8%).
Ε. Αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ των απόψεων και των πρακτικών των
εκπαιδευτικών, σχετικά με θέματα που αφορούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
Σε γενικές γραμμές, οι απόψεις των εκπαιδευτικών φαίνεται ότι επηρεάζουν τις πρακτικές
των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Αναλυτικότερα:
οι
πρακτικές
των
εκπαιδευτικών-εποικοδομιστικές
ή
Διαφοροποιούνται
συμπεριφοριστικές- σε θέματα που αφορούν μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ,
ανάλογα με το αν οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ ή όχι και ανάλογα με το αν οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι γνωρίζουν πως να
αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ ή όχι.
Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν και γνωρίζουν με ποιο
τρόπο θα αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ, τείνουν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ κατά τη
διδακτική διαδικασία, κυρίως, σε μαθησιακές δραστηριότητες όπου γίνεται χρήση
εκπαιδευτικού λογισμικού-εποικοδομισμός-, ενώ οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι
επιθυμούν να αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ(και ανεξάρτητα από το αν δηλώνουν πως
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γνωρίζουν πως να αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ ή όχι) τείνουν να χρησιμοποιούν τις
ΤΠΕ κατά τη διδακτική διαδικασία, κυρίως, ως εποπτικό μέσο-συμπεριφορισμός-.
Σημειώνεται όμως εδώ ότι, δε φαίνεται να διαφοροποιούνται οι πρακτικές των
εκπαιδευτικών όσον αφορά τη χρήση του Διαδικτύου για αναζήτηση πληροφοριών κατά
τη διδασκαλία, ανάλογα με αν οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι επιθυμούν ή γνωρίζουν
πως να αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ ή όχι.
Στ. Αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ των απόψεων και πρακτικών των
εκπαιδευτικών, σχετικά με θέματα που αφορούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
στα πλαίσια της Διαθεματικότητας, των σχεδίων εργασίας(Projects) και της
Ευέλικτης Ζώνης
Σε γενικές γραμμές, οι απόψεις των εκπαιδευτικών φαίνεται ότι επηρεάζουν τις πρακτικές
αυτών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της
διαθεματικότητας, σχεδίων εργασίας(projects) και ευέλικτης ζώνης. Αναλυτικότερα:
. Διαφοροποιούνται οι πρακτικές των εκπαιδευτικών-εποικοδομιστικές ή
συμπεριφοριστικές-, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της
διαθεματικότητας και σχεδίων εργασίας(projects)-, ανάλογα με τις απόψεις των
εκπαιδευτικών-εποικοδομιστικές ή συμπεριφοριστικές-, σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ.
Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι κατά την άποψή τους οι ΤΠΕ θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται κυρίως ως γνωστικό εργαλείο σε διδακτικά σενάρια και με
σχέδια εργασίας(projects)-εποικοδομιστικές απόψεις-, παρουσιάζουν πρακτικές σε μια
διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, οι οποίες περιγράφονται από στοιχεία όπως: το
μάθημα οργανώνεται συνήθως σε διδακτικά σενάρια και σχέδια εργασίας(projects),
υλοποιούνται μαθησιακές δραστηριότητες-ή σχέδια εργασίας(projects)- με χρήση
εκπαιδευτικού λογισμικού και γίνεται διαθεματική επεξεργασία του αντικειμένου
μάθησης-εποικοδομιστικές πρακτικές-. Ενώ, οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι κατά την
άποψή τους οι ΤΠΕ θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται κυρίως ως εποπτικό μέσο
-συμπεριφοριστικές απόψεις-, παρουσιάζουν πρακτικές σε μια διδασκαλία όπου
αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, οι οποίες περιγράφονται από στοιχεία όπως: οργανώνουν και
εφαρμόζουν τα δεδομένα του μαθήματος συστηματικά, δεν εφαρμόζουν μεταφορά της
μάθησης σε άλλους τομείς και δεν υλοποιούν μαθησιακές δραστηριότητες ή σχέδια
εργασίας(projects) με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού-συμπεριφοριστικές πρακτικές-.
. Αναφορικά δε με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης,
διαπιστώνεται εδώ ότι, οι πρακτικές των εκπαιδευτικών σχετικά με το αν αξιοποιούν τις
ΤΠΕ μόνο κατά την Ευέλικτη Ζώνη ή σε οποιαδήποτε διδακτική τους ώρα, είναι σε
συμφωνία με τις αντίστοιχες απόψεις αυτών.
Ζ. Αναφορικά με τις σχέσεις που φαίνεται να υπάρχουν, μεταξύ παραγόντων που
αφορούν τον εκπαιδευτικό(όπως, το φύλο, η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, οι βασικές
σπουδές, η κατάρτισή-γνώσεις και επιμόρφωση- στις ΤΠΕ, η χρήση των ΤΠΕ από
τον εκπαιδευτικό στο σπίτι, οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη σχετική με τις
ΤΠΕ υποδομή του σχολείου) με την προσωπική θεωρία και απόψεις που ασπάζονται
οι εκπαιδευτικοί, για θέματα σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
Σε γενικές γραμμές, η διαμόρφωση της προσωπικής θεωρίας που ασπάζονται οι
εκπαιδευτικοί, για μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ-εποικοδομιστική ή
συμπεριφοριστική-, δε φαίνεται να επηρεάζεται από το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια
υπηρεσίας, τις βασικές σπουδές και τις απόψεις τους για τις γνώσεις τους στις ΤΠΕ.
Επίσης, σε γενικές γραμμές, παράγοντες που αφορούν τον εκπαιδευτικό, όπως: ‘η ηλικία’,
‘τα χρόνια υπηρεσίας’, ‘οι βασικές σπουδές’, ‘η κατάρτιση-γνώσεις και επιμόρφωσή στις
ΤΠΕ-‘(κατά περιπτώσεις), ‘η συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ στο σπίτι’ και ‘οι απόψεις των
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εκπαιδευτικών για τη σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή του σχολείου’, φαίνεται πως
επηρεάζουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών-θετικές ή αρνητικές απόψεις- σε θέματα που
αφορούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ενώ, ο παράγοντας ‘φύλο’ δε φαίνεται να
επηρεάζει το αν οι παραπάνω απόψεις είναι θετικές ή αρνητικές.. Αναλυτικότερα:
- Διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών-θετικές ή αρνητικές-, σχετικά με το αν
επιθυμούν και αν γνωρίζουν να αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ, ανάλογα με την ηλικία
τους(με τους εκπαιδευτικούς 20-40 ετών, να δηλώνουν ότι επιθυμούν και γνωρίζουν να
αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ σε μεγαλύτερο ποσοστό, σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς
41 και άνω ετών), τα χρόνια υπηρεσίας τους(με τους εκπαιδευτικούς με 0-20 έτη
υπηρεσίας, να δηλώνουν ότι επιθυμούν και γνωρίζουν να αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ
σε μεγαλύτερο ποσοστό, σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς με 21 και άνω έτη υπηρεσίας),
τις βασικές σπουδές τους(με τους εκπαιδευτικούς με βασικές σπουδές σε Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, να δηλώνουν ότι επιθυμούν και γνωρίζουν πως να
αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ σε μεγαλύτερο ποσοστό, σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς
με βασικές σπουδές στην Παιδαγωγική Ακαδημία).
- Διαφοροποιούνται, κατά περιπτώσεις, οι απόψεις των εκπαιδευτικών-θετικές ή
αρνητικές- σχετικά με το αν γνωρίζουν πως να αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ, ανάλογα
με την κατάρτισή-γνώσεις και επιμόρφωση- τους στις ΤΠΕ. Σημειώνεται δε εδώ ότι, οι
μορφές κατάρτισης των εκπαιδευτικών που προκαλούν διαφοροποίηση στις απόψεις
αυτών, αφορούν: το αν έχουν διδαχθεί 'Διδακτική Αξιοποίηση των ΤΠΕ' και το αν έχουν
αποκτήσει την 'Πιστοποίηση' του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στις 'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ', (ενώ
δεν αφορούν τα εξής: αν κατά βασικές σπουδές τους έχουν διδαχθεί 'Χρήση των ΤΠΕ', αν
διδάχθηκαν Πληροφορική-ΤΠΕ στο Διδασκαλείο και αν έχουν επιμορφωθεί με το
σεμινάριο 'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ' του ΥΠ.Ε.Π.Θ.).
- Οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι δε γνωρίζουν πως να αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ,
δηλώνουν ότι επιθυμούν επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ, σε μεγαλύτερο ποσοστό-στατιστικά σημαντική διαφορά-, σε σχέση
με αυτούς που δηλώνουν πως γνωρίζουν πως να αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ. Επίσης,
οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν πως έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικές με το Διαδίκτυο,
δηλώνουν ότι επιθυμούν επιμόρφωση με ‘εκπαίδευση από απόσταση’, σε μεγαλύτερο
ποσοστό-με στατιστικά σημαντική διαφορά-, σε σχέση με αυτούς που δηλώνουν πως δεν
έχουν αυτές τις γνώσεις. Ενώ, όλοι οι εκπαιδευτικοί-ανεξάρτητα με το βαθμό γνώσεων
τους στις ΤΠΕ-, επιθυμούν συνεχή ενδοσχολική επιμόρφωση σχετική με τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ.
- Φαίνεται ότι διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών-θετικές ή αρνητικές-,
σχετικά με το εάν επιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, ανάλογα με το αν
γνωρίζουν πως να αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ ή όχι.
- Επίσης, διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών-θετικές ή αρνητικές- σχετικά
με το αν επιθυμούν να αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης
των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς στο σπίτι, είτε για προετοιμασία της διδασκαλίας
τους(με τους εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ‘Πολλές Φορές’, να επιθυμούν
τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μεγαλύτερο ποσοστό, από τους εκπαιδευτικούς που
χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ‘Λίγες Φορές’), είτε για προσωπικές τους εργασίες(με τους
εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ‘Πολλές Φορές’, να επιθυμούν τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ σε μεγαλύτερο ποσοστό, από τους εκπαιδευτικούς που
χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ‘Λίγες Φορές’).
- Και, οι εκπαιδευτικοί που σε μεγαλύτερο ποσοστό-με στατιστικά σημαντική διαφοράεπιθυμούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, φαίνεται να είναι αυτοί που δεν είναι
ικανοποιημένοι από το εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου αλλά για τη διδακτική
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αξιοποίηση των ΤΠΕ χρειάζονται υπολογιστές και Διαδίκτυο μέσα στην αίθουσα
διδασκαλίας τους.
- Ενώ, οι απόψεις των εκπαιδευτικών-θετικές ή αρνητικές-, σχετικά με το αν επιθυμούν
και αν γνωρίζουν πως να αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ, δε φαίνεται να επηρεάζονται από
το φύλο αυτών.
Η. Αναφορικά με τις σχέσεις που φαίνεται να υπάρχουν, μεταξύ παραγόντων που
αφορούν τον εκπαιδευτικό(όπως, το φύλο, η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, οι βασικές
σπουδές, η κατάρτισή-γνώσεις και επιμόρφωση- στις ΤΠΕ, η χρήση των ΤΠΕ από
τον εκπαιδευτικό στο σπίτι, οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη σχετική με τις
ΤΠΕ υποδομή του σχολείου) με την προσωπική θεωρία και πρακτικές που υιοθετούν
οι εκπαιδευτικοί, σε θέματα σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
Σε γενικές γραμμές, η διαμόρφωση των προσωπικής θεωρίας που υιοθετούν οι
εκπαιδευτικοί, σε μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ-εποικοδομιστική ή
συμπεριφοριστική-, δε φαίνεται να επηρεάζεται από το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια
υπηρεσίας και τις βασικές σπουδές αυτών(όμοια με τη διαμόρφωση της προσωπικής
θεωρίας που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί, όπως είδαμε παραπάνω),.
Επίσης, σε γενικές γραμμές, παράγοντες που αφορούν τον εκπαιδευτικό, όπως ‘η ηλικία’,
‘τα χρόνια υπηρεσίας’, ‘οι βασικές σπουδές’, ‘η κατάρτιση-γνώσεις και επιμόρφωσή- στις
ΤΠΕ‘(κατά περιπτώσεις), ‘η συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ από τον εκπαιδευτικό στο
σπίτι’ και ‘οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή του
σχολείου’, φαίνεται να επηρεάζουν τις πρακτικές των εκπαιδευτικών κατά τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ-αναφορικά με το αν οι πρακτικές αυτές είναι εποικοδομιστικές ή
συμπεριφοριστικές ή αναφορικά με τη συχνότητα της αξιοποίησης των ΤΠΕ-. Ενώ, ο
παράγοντας ‘φύλο’ δε φαίνεται να επηρεάζει τις παραπάνω πρακτικές εκπαιδευτικών,
όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Αναλυτικότερα:
- Διαφοροποιούνται, κατά περιπτώσεις, οι πρακτικές των εκπαιδευτικών κατά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ-όσον αφορά το αν συνάδουν με την εποικοδομιστική ή
συμπεριφοριστική θεωρία μάθησης-, ανάλογα με την κατάρτιση-γνώσεις και
επιμόρφωση- των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ. Πιο συγκεκριμένα:
(i) Οι εκπαιδευτικοί που κατά τις βασικές σπουδές τους έχουν διδαχθεί ‘Διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ’ και έχουν αποκτήσει ‘Γνώσεις αξιοποίησης του Διαδικτύου’,
φαίνεται να εφαρμόζουν κυρίως εποικοδομιστικές πρακτικές κατά τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ-όπως, υλοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων και Projects με
χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού- και μάλιστα με στατιστικά σημαντική διαφορά, σε
σχέση με εκπαιδευτικούς που δεν έχουν τις γνώσεις αυτές. Και, οι εκπαιδευτικοί που
έχουν πάρει την ‘Πιστοποίηση’ του YΠ.Ε.Π.Θ. στις ‘Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ’,
φαίνεται να εφαρμόζουν κυρίως συμπεριφοριστικές πρακτικές κατά τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ-όπως, χρήση των ΤΠΕ ως εποπτικό μέσο-, και μάλιστα με
στατιστικά σημαντική διαφορά, σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν τις
γνώσεις αυτές. (ii) Ενώ, το αν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
παρουσιάζουν πρακτικές κυρίως εποικοδομιστικές-όπως, υλοποίηση μαθησιακών
δραστηριοτήτων και Projects με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού-, δε φαίνεται να
σχετίζεται σημαντικά με την κατάρτιση αυτών στις ΤΠΕ που αφορά τα εξής: αν
‘διδάχθηκαν Πληροφορική-ΤΠΕ στο Διδασκαλείο’, αν έχουν επιμορφωθεί με το
σεμινάριο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 'Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ’, αν έχουν πάρει την
‘Πιστοποίηση, και αν έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικές με το ‘Λογισμικό Γενικής
Χρήσης’ και με το ‘Εκπαιδευτικό Λογισμικό’. Και, το να παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί,
κατά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, πρακτικές κυρίως συμπεριφοριστικές-όπως,
χρήση των ΤΠΕ ως εποπτικό μέσο-, δε φαίνεται να σχετίζεται σημαντικά με την

334
Αθηνά Μ. Μαρτιμιανάκη Α.Μ. 242

Μ.Π.Σ. Ρέθυμνο 2009-2010, Εαρινό Εξάμηνο

κατάρτιση αυτών στις ΤΠΕ που αφορά τα εξής: αν κατά τις βασικές σπουδές τους
διδάχθηκαν 'Χρήση των ΤΠΕ', αν ‘διδάχθηκαν Πληροφορική-ΤΠΕ στο Διδασκαλείο’, αν
έχουν επιμορφωθεί στις ΤΠΕ με το σεμινάριο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 'Βασικές δεξιότητες στις
ΤΠΕ' και αν έχουν αποκτήσει γνώσεις στο ‘Λογισμικό Γενικής Χρήσης’.
- Επίσης, ενώ σε γενικές γραμμές, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να επιθυμούν και να
επιχειρούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σχολείο(Κεφ. 13.), εντούτοις, φαίνεται
ότι η συχνότητα της διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ-είτε στο εργαστήριο
υπολογιστών είτε σε αίθουσες διδασκαλίας- είναι χαμηλή και επηρεάζεται από την
ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών ή και από τις βασικές σπουδές αυτώνσχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε αίθουσες διδασκαλίας-.
- Φαίνεται δε ότι, οι πρακτικές των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη συχνότητα διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ στο εργαστήριο υπολογιστών και σε αίθουσες διδασκαλίας,
διαφοροποιούνται-κατά περιπτώσεις- ανάλογα με την κατάρτιση-γνώσεις και
επιμόρφωση- των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που
αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ-είτε στο εργαστήριο υπολογιστών είτε σε αίθουσες
διδασκαλίας- με στατιστικά σημαντικά υψηλότερη συχνότητα, φαίνεται να είναι οι
εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο του ΥΠ..ΕΠ.Θ. 'Βασικές
δεξιότητες στις ΤΠΕ' και αυτοί που έχουν γνώσεις σχετικές με ‘Εκπαιδευτικό λογισμικό’.
Και οι εκπαιδευτικοί που αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ-σε αίθουσες διδασκαλίας- με
στατιστικά σημαντικά υψηλότερη συχνότητα, φαίνεται να είναι εκείνοι που κατά τις
βασικές σπουδές τους, έχουν διδαχθεί 'Διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ' και εκείνοι που
έχουν επιμορφωθεί με σεμινάρια στην Πληροφορική-ΤΠΕ από άλλους φορείς(εκτός του
ΥΠ.Ε.Π.Θ.).
- Και, διαφοροποιούνται οι πρακτικές των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη συχνότητα
διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ σε αίθουσες διδασκαλίας και στο εργαστήριο
υπολογιστών-κατά περιπτώσεις-, ανάλογα τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη
σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που
δηλώνουν ότι για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ χρειάζονται Υπολογιστή και
Διαδίκτυο μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας τους, φαίνεται να αξιοποιούν διδακτικά τις
ΤΠΕ σε αίθουσες διδασκαλίας(μ.ό.= 1,76 ή ‘Σπάνια’) αλλά και σε εργαστήριο
υπολογιστών(μ.ό.= 2,22 ή ‘Σπάνια’ προς ‘Μερικές φορές’) με συχνότητα μεγαλύτερη, σε
σχέση με τη συχνότητα με την οποία, οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι για τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ δε χρειάζονται Υπολογιστή και Διαδίκτυο μέσα στην αίθουσα
διδασκαλίας, αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ σε αίθουσες διδασκαλίας(μ.ό.= 1,43 ή ‘Ποτέ’
προς ‘Σπάνια’) και σε εργαστήριο υπολογιστών(μ.ό.= 1,77 ή ‘Σπάνια’). Οι εκπαιδευτικοί
δε, που δηλώνουν ότι για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ δεν τους αρκεί το
εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου, φαίνεται ότι αξιοποιούν διδακτικά τις ΤΠΕ σε
αίθουσες διδασκαλίας με συχνότητα μεγαλύτερη(μ.ό.= 1,77 ή ‘Σπάνια’), σε σχέση με
τους εκπαιδευτικούς που δηλώνουν ότι για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ τους αρκεί
το εργαστήριο υπολογιστών(μ.ό.= 1,22 ή ‘Ποτέ’ προς ‘Σπάνια’). -Ενώ, οι εκπαιδευτικές
πρακτικές όσον αφορά τη συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο εργαστήριο
υπολογιστών, δε φαίνεται να επηρεάζονται από το αν οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι για
τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ τους αρκεί το εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου- Περαιτέρω φαίνεται ότι, η συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους
εκπαιδευτικούς στο εργαστήριο υπολογιστών και σε αίθουσες διδασκαλίας, τείνει να
αυξάνεται όταν αυξάνεται και η συχνότητα με την οποία οι εκπαιδευτικοί
χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στο σπίτι-για προετοιμασία της διδασκαλίας ή για προσωπικές
τους εργασίες-.
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- Ενώ, δε φαίνεται να διαφοροποιούνται οι πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη
συχνότητα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο εργαστήριο υπολογιστών ή σε αίθουσες
διδασκαλίας ανάλογα με το αν είναι άνδρες ή γυναίκες.
- Τέλος μπορούμε να συνάγουμε εδώ πως, παρά το ότι η συχνότητα της διδακτικής
αξιοποίησης των ΤΠΕ και στο εργαστήριο υπολογιστών(‘σπάνια’ προς ‘μερικές φορές’)
και σε αίθουσες διδασκαλίας(‘σπάνια’) παρουσιάζεται γενικά χαμηλή, φαίνεται να
υπάρχει μια τάση των εκπαιδευτικών για διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ μέσα στις
αίθουσες διδασκαλίας τους. Αυτό δε το συμπέρασμα μας, ενισχύεται και από την
παρατήρηση πως, σύμφωνα με τα ευρήματά μας, η συχνότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ σε
αίθουσες διδασκαλίας πλησιάζει τη συχνότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ σε εργαστήριο
υπολογιστών, παρά το γεγονός ότι σε λίγα Δημοτικά Σχολεία διατίθεται υποδομή των
ΤΠΕ σε αίθουσες διδασκαλίας, ενώ αντιθέτως στα περισσότερα σχολεία διατίθεται
υποδομή των ΤΠΕ σε εργαστήριο υπολογιστών.
Θ. Αναφορικά με τις σχέσεις, μεταξύ παραγόντων που αφορούν τους
εκπαιδευτικούς(όπως, η κατάρτισή-γνώσεις και επιμόρφωση- των εκπαιδευτικών
στις ΤΠΕ) με τις απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη
διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της διαθεματικότητας και των σχεδίων
εργασίας(projects)- Σε γενικές γραμμές, δε φαίνεται να διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών,
σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της διαθεματικότητας και
σχεδίων εργασίας(projects)-εποικοδομιστικές ή συμπεριφοριστικές απόψεις- ανάλογα με
την κατάρτιση-γνώσεις και επιμόρφωση- των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ.
- Ενώ φαίνεται ότι, κατά περιπτώσεις, διαφοροποιούνται οι πρακτικές των
εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα πλαίσια της
διαθεματικότητας και σχεδίων εργασίας(projects)-εποικοδομιστικές ή συμπεριφοριστικές
πρακτικές-, ανάλογα με την κατάρτιση-γνώσεις και επιμόρφωση- τους στις ΤΠΕ. Οι
κύριοι δε παράγοντες, που προκαλούν τη διαφοροποίηση αυτών των εκπαιδευτικών
πρακτικών είναι οι εξής: (i) αν κατά τις βασικές σπουδές τους έχουν διδαχθεί 'Αξιοποίηση
των ΤΠΕ σε υλοποίηση σχεδίων εργασίας(projects)’ και (ii) αν έχουν αποκτήσει γνώσεις,
αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια και σε σχέδια
εργασίας(projects). -Σημειώνεται δε εδώ ότι, το αν οι εκπαιδευτικοί έχουν αποκτήσει
γνώσεις, αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια και σε
σχέδια εργασίας(projects), φαίνεται να έχει στατιστικά σημαντική σχέση ή να
επηρεάζεται από το αν οι εκπαιδευτικοί, κατά τις βασικές σπουδές τους, έχουν διδαχθεί
'Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε υλοποίηση σχεδίων εργασίας(projects)-.
Ι. Οι δηλώσεις των Διευθυντών, αναφορικά με την σχετική με τις ΤΠΕ υλικοτεχνική
υποδομή που υπάρχει στα Δημοτικά Σχολεία
Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι, στα Δημοτικά Σχολεία της έρευνας υπάρχει
εγκατεστημένη και λειτουργεί σχετική με τις ΤΠΕ υποδομή. Όμως, αναφορικά με την
ποιότητα και την επάρκεια της υποδομής αυτής-επάρκεια σε ποσότητα, αλλά και όσον
αφορά την κατάλληλη τοποθέτηση υπολογιστών σε χώρους του Δημοτικού σχολείου-,
κατά τη γνώμη μας, υπάρχουν ερωτηματικά. Αναλυτικότερα:
- Το μεγαλύτερο ποσοστό των διευθυντών(88,1% του δείγματος), δηλώνουν ότι στα
Δημοτικά Σχολεία τους υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι οποίοι είναι
τοποθετημένοι σε εργαστήριο υπολογιστών και μάλιστα σε αριθμό: 6-10
υπολογιστές(71,2% των διευθυντών του δείγματος), 11-15 υπολογιστές(10,1% των
διευθυντών), 3-5 υπολογιστές(5,1% των διευθυντών) και 16-20 υπολογιστές(1,7% των
διευθυντών). -Ή φαίνεται ότι, στα εργαστήρια υπολογιστών των Δημοτικών Σχολείων της
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έρευνας υπάρχουν τοποθετημένοι, κατά μέσο όρο, 6-10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές- Αρκετά μεγάλο ποσοστό των διευθυντών(37,3% του δείγματος), δηλώνουν ότι
υπάρχουν υπολογιστές τοποθετημένοι σε αίθουσες διδασκαλίας και μάλιστα σε αριθμό:
1-2 υπολογιστές(το 23,7% των διευθυντών), 3-5 υπολογιστές(10,2% των διευθυντών), 610 υπολογιστές(1,7% των διευθυντών) και 16-20 υπολογιστές(1,7% των διευθυντών). -Ή
φαίνεται ότι, σε αίθουσες διδασκαλίας των Δημοτικών Σχολείων της έρευνας, υπάρχουν
τοποθετημένοι, κατά μέσο όρο, 1-2 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές- Όλοι οι διευθυντές του δείγματος, δηλώνουν ότι υπάρχουν υπολογιστές τοποθετημένοι
στο γραφείο διευθυντή και μάλιστα σε αριθμό: 1-2 υπολογιστές(94,9% των διευθυντών),
3-5 υπολογιστές(5,1% των διευθυντών). -Ή φαίνεται ότι, στο γραφείο διευθυντών των
σχολείων της έρευνας υπάρχουν τοποθετημένοι, κατά μέσο όρο, 1-2 Υπολογιστές- Το μεγαλύτερο ποσοστό των διευθυντών(64,4% του δείγματος), δηλώνουν ότι
υπάρχουν υπολογιστές στο γραφείο δασκάλων του σχολείου και μάλιστα σε αριθμό: 1-2
υπολογιστές(61,0% των διευθυντών) και 6-10 υπολογιστές(3,4% των διευθυντών. -Ή
φαίνεται ότι, στο γραφείο δασκάλων των Δημοτικών Σχολείων της έρευνας, υπάρχουν
τοποθετημένοι, κατά μέσο όρο, 1-2 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές.
- Ένα σχετικά μικρό ποσοστό των διευθυντών(22,0% του δείγματος), δηλώνουν ότι
υπάρχουν υπολογιστές τοποθετημένοι και σε άλλους χώρους των Δημοτικών Σχολείων
τους, όπως στη Βιβλιοθήκη, στην αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων, στην Αίθουσα Θεάτρου
και στο Τμήμα Ένταξης-ή στο Τμήμα Ένταξης, το οποίο βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τη
Βιβλιοθήκη ή και με το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών-. Φαίνεται δε, ότι στους χώρους
αυτούς βρίσκονται τοποθετημένοι, κατά μέσο όρο, 0-2 υπολογιστές.
- To μεγαλύτερο ποσοστό των διευθυντών(89,8% του δείγματος), δηλώνουν ότι στο
σχολείο τους υπάρχει δίκτυο υπολογιστών, το οποίο αποτελείται από, κατά μέσο όρο,
6-10 υπολογιστές.
- Ένα μεγάλο ποσοστό των διευθυντών(47,5% του δείγματος), δηλώνουν ότι στο
Δημοτικό Σχολείο τους υπάρχουν, κατά μέσο όρο, 0-2 φορητοί υπολογιστές.
- Επίσης οι διευθυντές δηλώνουν ότι, το λογισμικό που βρίσκεται εγκατεστημένο στους
υπολογιστές των σχολείων τους, αφορά κυρίως τα εξής: το Λειτουργικό Σύστημα
Windows της Microsoft.(100% των διευθυντών), το Λογισμικό Γενικής Χρήσης(98,3%
των διευθυντών), το Εκπαιδευτικό Λογισμικό σε CD /DVD από άλλους φορείς ή το
Διαδίκτυο(54,2% των διευθυντών), τα Εκπαιδευτικά παιχνίδια σε CD /DVD ή στο
Διαδίκτυο(61,0% των διευθυντών), το Λογισμικό κατασκευής Ιστοσελίδας(6,8% των
διευθυντών), το
Λογισμικό συγγραφής διδακτικού υλικού όπως π.χ. το
HyperStudio(6,8% των διευθυντών) και το Λογισμικό κατασκευής εκπαιδευτικού
Λογισμικού(3,4% των διευθυντών).
- Τέλος το μεγαλύτερο ποσοστό των διευθυντών(93,2% του δείγματος), δηλώνουν πως
στο Δημοτικό Σχολείο τους υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο-με Ασύμμετρη Ψηφιακή
Συνδρομητική Γραμμή(ADSL)-. Υπάρχει δε σύνδεση στο Διαδίκτυο στους εξής χώρους
του σχολείου: στο εργαστήριο υπολογιστών(83,1% των διευθυντών), σε αίθουσες
διδασκαλίας(27,1% των διευθυντών), στο γραφείο διευθυντή(98,3% των διευθυντών) και
στο γραφείο δασκάλων(59,3% των διευθυντών) και σε άλλες αίθουσες(13,6%).
Ια. Απόψεις των Διευθυντών αναφορικά με θέματα που αφορούν τη διδακτική
αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σχολείο τους
- Οι διευθυντές του δείγματος της έρευνας δηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου
τους, αθροιστικά(‘Σπάνια’, ‘Μερικές Φορές’, ‘Συχνά’, ‘Πολύ Συχνά’), αξιοποιούν τις
ΤΠΕ στα εξής: ‘κατά τη διδασκαλία τους’(98,3% των διευθυντών), ‘σε διοικητικές
εργασίες του σχολείου’(83,1% των διευθυντών) και σε ‘άλλες εργασίες’(52,5% των
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διευθυντών)-όπως, στην προετοιμασία εργασιών της τάξης, για τη Δανειστική βιβλιοθήκη
της τάξης ή του σχολείου και σε σχολικές εορταστικές εκδηλώσεις- Οι διευθυντές δηλώνουν ότι για περαιτέρω ενέργειες τους, αναφορικά με τον εξοπλισμό
του σχολείου σε σχετική με τις ΤΠΕ υλικοτεχνική υποδομή(υλικό-λογισμικό Η/Υ),
αποτελούν κίνητρο γι’ αυτούς τα εξής: (i) το νέο Α.Π.Σ. και το νέο Δ.Ε.Π.Π.Σ(κατά μέσο
όρο, ‘Μέτρια’ προς ‘Πολύ’), (ii) Οι πρακτικές των εκπαιδευτικών του σχολείου(κατά
μέσο όρο, ‘Μέτρια’ προς ‘Πολύ’), (iii) οι ενέργειες των Σχολικών Συμβούλων(κατά μέσο
όρο, ‘Μέτρια’) και (iv) οι ενέργειες συναδέλφων διευθυντών Δημοτικών Σχολείων(κατά
μέσο όρο, ‘Μέτρια’).
Iβ. Αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ παραγόντων που αφορούν τους
διευθυντές(όπως, η κατάρτισή στις ΤΠΕ και η χρήση των ΤΠΕ από τους διευθυντές
στο γραφείο τους στο σχολείο) και τον εξοπλισμό των Δημοτικών Σχολείων σε
υποδομή όσον αφορά τις ΤΠΕ
Σε γενικές γραμμές, η κατάρτισή στις ΤΠΕ και η χρήση των ΤΠΕ από τους διευθυντές
στο γραφείο τους στο σχολείο, δε φαίνεται να επηρεάζει τον τρόπο και το βαθμό στον
οποίο οι Διευθυντές ενεργούν, όσον αφορά τον εξοπλισμό του σχολείου τους, σε σχετική
με τις ΤΠΕ υποδομή..
15.4. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα, αναφορικά με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Ερωτήματα τα οποία εγείρονται και τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν και θέμα για
περαιτέρω μελλοντική ερευνητική εργασία σχετικά με τις ΤΠΕ, έχουν αναφερθεί σε
αρκετά σημεία της παρούσας εργασίας. Επιπλέον δε αυτών, παρακάτω παρατίθενται
προτάσεις για περαιτέρω μελλοντική έρευνα σε θέματα που έχουν σχέση με τη χρήση των
ΤΠΕ στο σχολείο, όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή της παρούσας ερευνητικής
εργασίας-αλλά και από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας-:
(α) Σχετικά, με τις παιδαγωγικές απόψεις ή την προσωπική θεωρία διδασκαλίας και
μάθησης που ασπάζονται και υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί
- Ενώ η έρευνα για τις απόψεις των εκπαιδευτικών δεν είναι κάτι καινούριο (Pajares,
1992), σχετικά λίγοι ερευνητές έχουν μελετήσει τη σχέση μεταξύ των παιδαγωγικών
απόψεων των εκπαιδευτικών ή αλλιώς της προσωπικής θεωρίας διδασκαλίας και
μάθησης των εκπαιδευτικών και της χρήσης των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία (Ertmer, χ.χ.).
Θεωρείται όμως ότι χωρίς σαφή κατανόηση αυτής της σχέσης, ερευνητές και
εκπαιδευτικοί ιθύνοντες θα συνεχίσουν να μελετούν και να προωθούν διδακτικές χρήσεις
της τεχνολογίας, των οποίων όμως την υλοποίηση δεν θα είναι σε θέση να στηρίξουν
-εξαιτίας των θεμελιωδών παιδαγωγικών απόψεων των εκπαιδευτικών που διέπουν αυτές
τις χρήσεις- (Ertmer, χ.χ.). Περαιτέρω, και με δεδομένο τη σαφή κατανόηση των
παιδαγωγικών απόψεων ή αλλιώς της προσωπικής θεωρίας διδασκαλίας και μάθησης που
ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί καθώς και των σχέσεων αυτής με τις εκπαιδευτικές
πρακτικές όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, κατά την άποψή μας, κάποιες
επιπλέον ερωτήσεις και θέματα προβάλλονται για περαιτέρω έρευνα, όπως: (i) πώς και
πότε σχηματίζεται ή αλλάζει η προσωπική θεωρία διδασκαλίας και μάθησης, (ii) ποια τα
κατάλληλα εργαλεία μέτρησης των διαφορετικών τύπων των προσωπικών θεωριών των
εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία, (iii) σε ποιο βαθμό οι παιδαγωγικές απόψεις
χαρακτηρίζουν τη διδακτική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού και πως αυτές επηρεάζουν
την ενσωμάτωση καινοτομιών όπως οι ΤΠΕ στις διδακτικές πρακτικές αυτούκαινοτομιών που αφορούν διδακτικές μεθόδους ή διδακτικά εργαλεία-, (iv) ομοιότητες
και διαφορές μεταξύ των προσωπικών θεωριών των εκπαιδευτικών, γενικά, για τη
διδασκαλία και μάθηση και των θεωριών των εκπαιδευτικών, συγκεκριμένα, για τη
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διδασκαλία και μάθηση με τη χρήση των ΤΠΕ και (v) Κατά πόσο, παράγοντες του
ευρύτερου εκπαιδευτικού και σχολικού περιβάλλοντος, επηρεάζουν ή εμποδίζουν τους
εκπαιδευτικούς στο να εφαρμόζουν τις παιδαγωγικές απόψεις ή την προσωπική τους
θεωρία διδασκαλίας και μάθησης, στη καθημερινή διδακτική πρακτική τους. Σημειώνεται
δε εδώ ότι, έρευνες σε θέματα όπως τα παραπάνω, θεωρείται ότι θα προσφέρουν πολλά
στο μέλλον, όσον αφορά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ (Ertner, χ.χ.).
- Περαιτέρω δε, εγείρονται και κάποια άλλα ερωτήματα αναφορικά με την Προσωπική
Θεωρία Διδασκαλίας των εκπαιδευτικών-εποικοδομιστική ή συμπεριφοριστική-, τα οποία,
κατά την άποψή μας, θα ήταν δόκιμο να αποτελέσουν και θέμα σχετικών μελλοντικών
ερευνών, όπως τα εξής: (ii) Τι γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί311 για την εποικοδομιστική
θεωρία μάθησης, πως την καταλαβαίνουν και πως την εφαρμόζουν τελικά κατά την
καθημερινή διδασκαλία τους; (ii) Εάν οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι ασπάζονται ή
υιοθετούν προσωπική θεωρία που συνάδει με την εποικοδομιστική θεωρία μάθησης,
απαντούν θετικά
επειδή πράγματι τους εκφράζει η θεωρία αυτή ή επειδή η
εποικοδομιστική θεωρία θεωρείται ‘καλύτερη’ σε σχέση με τη συμπεριφοριστική θεωρία
μάθησης;
(β) Σχετικά, με παράγοντες που εμποδίζουν ή βοηθούν τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
Αν και στο θέμα των προοπτικών των εκπαιδευτικών σε σχέση με τα εμπόδια στη χρήση
των ΤΠΕ έχει δοθεί μεγάλη προσοχή, οι ανησυχίες των εκπαιδευτικών δεν έχουν
μελετηθεί, σε μεγάλη έκταση, κατά τρόπο συστημικό και ολιστικό (Karasavvidis, 2009).
Για παράδειγμα: σε σχετική έρευνα(η οποία υλοποιήθηκε με τη μορφή σειράς μαθημάτων
εκμάθησης-εν ώρα υπηρεσίας- όπου παρουσιάστηκε παράδειγμα συνεργατικής,
υποστηριζόμενης από τις ΤΠΕ μάθησης), μελετήθηκαν οι ανησυχίες των εκπαιδευτικών
σχετικά με την καινοτομία των ΤΠΕ, στο θεωρητικό πλαίσιο της ‘Θεωρίας της
Δραστηριότητας312’. Στην έρευνα δε αυτή, συμμετείχαν πενήντα ένας εκπαιδευτικοί, οι
οποίοι σε σχετική συζήτηση, στο Διαδίκτυο, για το κάτω από ποιες συνθήκες, κατά την
άποψή τους, η συνεργατική υποστηριζόμενη από τις ΤΠΕ μάθηση μπορεί να
ενσωματωθεί στις καθημερινές τους πρακτικές, ανέφεραν περιορισμούς σχετικούς με το
διδακτικό χρόνο και το αναλυτικό πρόγραμμα ως τα κυριότερα εμπόδια για την
καινοτομία των ΤΠΕ. Ενώ, στη συνέχεια, η μελέτη των εμποδίων αυτών με βάση τη
‘Θεωρία της Δραστηριότητας’, βοήθησε στο να προσδιοριστούν σημαντικές αντιφάσεις
στο σύστημα δραστηριότητας των εκπαιδευτικών, καθώς και οι συνέπειες τους στο
σχεδιασμό και την εφαρμογή της τεχνολογίας (Karasavvidis, 2009).
311

Στο σημείο αυτό, κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε τα γραπτά σχόλια κάποιων από τους
εκπαιδευτικούς του δείγματος, σχετικά με τις ερωτήσεις Β1_1 έως Β1_7 οι οποίες αφορούν την προσωπική
θεωρία διδασκαλίας που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί: Μια δασκάλα σχολιάζοντας τις ερωτήσεις σχετικά
με την Προσωπική Θεωρία των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και συγκεκριμένα για τις σχετικές
εποικοδομιστικές θέσεις, γράφει: «Αυτό θα ήταν το ιδανικό, αλλά πολλές φορές δεν εφαρμόζεται λόγω των
συνθηκών». Όπου, η δασκάλα δε διευκρινίζει, περαιτέρω, τι εννοεί λέγοντας ‘λόγω των συνθηκών’, αλλά
από την προσωπική εμπειρία μας ως δασκάλα θα λέγαμε ότι, παράγοντες οικονομικοί, κτιριακοί, σχετικοί με
την οργάνωση των ΤΠΕ στους χώρους του σχολείου, σχετικοί με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, σχετικοί με
παρεμβάσεις γονέων ή διευθυντών κ.ά. θα μπορούσαν να είναι παράγοντες που διαμορφώνουν συνθήκες μη
κατάλληλες για την εφαρμογή της εποικοδομιστικής θεωρίας μάθησης στη διδακτική πράξη.
312
Η ‘Θεωρία της Δραστηριότητας’ έχει εμπνεύσει θεωρητικό προβληματισμό σε διάφορους τομείς-όπως
στην Εκπαίδευση, στη Ψυχολογία, στη Διοίκηση, στον Πολιτισμό, σε Συστήματα Πληροφοριών κ.ά.-, οι
οποίοι αποτελούν πεδία όπου υπάρχουν προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν και ανθρώπινη δραστηριότητα.
Πολλοί δε ερευνητές, αναγνωρίζουν ότι αυτή τη Θεωρία βοηθά στο να κατανοηθεί, συστημικά και
ολιστικά, το πως οι άνθρωποι κάνουν πράγματα με τη βοήθεια εξελιγμένων εργαλείων, σε δυναμικά
περιβάλλοντα όπως τα παραπάνω (Hashim, Jonesy, 2007).
.

339
Αθηνά Μ. Μαρτιμιανάκη Α.Μ. 242

Μ.Π.Σ. Ρέθυμνο 2009-2010, Εαρινό Εξάμηνο

Βασιζόμενοι στο παραπάνω σκεπτικό, θεωρούμε ότι και περαιτέρω μελλοντική έρευνα,
θα μπορούσε να εστιάσει στη μελέτη των προοπτικών των εκπαιδευτικών, όσον αφορά
την ενσωμάτωση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία, στο θεωρητικόεννοιολογικό πλαίσιο της ‘Θεωρίας της Δραστηριότητας’, με σημαντικά αποτελέσματα.
Επίσης, σχετική μελλοντική μελέτη παραγόντων που εμποδίζουν ή βοηθούν τους
εκπαιδευτικούς στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ σε διδακτικές πρακτικές τους, θα μπορούσε
να εστιάσει και σε ειδικότερα θέματα όπως: (i) εμπόδια στη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ σε πολύ συγκεκριμένους τομείς της εκπαίδευσης-π.χ. στη διδασκαλία συγκεκριμένων
μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου κ.ά.- ή (ii) εμπόδια στη διδακτική αξιοποίηση πολύ
συγκεκριμένων τεχνολογιών-π.χ. του Διαδικτύου, της ψηφιακής εικόνας κ.ά.- κ.λ.π.
(γ) Σχετικά, με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο εργαστήριο υπολογιστών και
σε αίθουσες διδασκαλίας τους σχολείου
Εάν επιθυμούμε την ένταξη της διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στις καθημερινές
πρακτικές των εκπαιδευτικών στο σχολείο, θεωρούμε ότι θα ήταν σκόπιμο να επιχειρηθεί
με περαιτέρω έρευνα, να δοθεί απάντηση σε ερωτήματα όπως:
(i) Έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί επαρκή πρόσβαση στις ΤΠΕ, στην αίθουσα του
εργαστηρίου υπολογιστών αλλά και στις αίθουσες διδασκαλίας τους; Αναλυτικότερα δε:
(ii) Το υλικό υπολογιστών είναι κατάλληλα οργανωμένο στους χώρους του σχολείου, έτσι
ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να έχουν εύκολη πρόσβαση στις ΤΠΕ και κατά συνέπεια να
τους είναι πιο εύκολο, το να ενσωματώσουν τις ΤΠΕ στις διδακτικές πρακτικές τους; Και
(iii) Έχουν ληφθεί υπόψη από το σχολείο, πρακτικά θέματα σχετικά με τις ΤΠΕ, όπως ο
χώρος και ο τρόπος τοποθέτησης των υπολογιστών, καθώς και θέματα υγείας και
ασφάλειας των χρηστών-μαθητών και εκπαιδευτικών-;
(iv) Επίσης, είναι επαρκώς ενημερωμένοι οι εκπαιδευτικοί σχετικά, με το πώς να
αξιοποιούν τις ΤΠΕ αποτελεσματικά, σε μικρές ομάδες εργασίας μαθητών;
Επιπλέον, με βάση προβληματισμούς όπως τους παραπάνω και με το σκεπτικό ότι οι
εκπαιδευτικοί ενδέχεται στο μέλλον να αξιοποιούν τις ΤΠΕ και μέσα στην αίθουσα
διδασκαλίας τους-εκτός από το εργαστήριο υπολογιστών- σε μεγαλύτερη συχνότητα,
περισσότερη έρευνα, θεωρούμε ότι, θα χρειαστεί αναφορικά με το θέμα της οργάνωσης
της αίθουσας διδασκαλίας, για μια αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία.
Επίσης, περισσότερη έρευνα, θεωρούμε ότι, θα χρειαστεί και αναφορικά με το πως οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να οργανώσουν και να χειριστούν-οι ίδιοι και οι μαθητές τουςαποτελεσματικά μια διαδραστική τεχνολογία, η οποία τείνει να ενσωματωθεί στις
πρακτικές διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στην τάξη (British Educational
Communications and Technology Agency, χ.χ.).
(δ) Σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ για μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες
Μελλοντική περαιτέρω έρευνα, θα μπορούσε να εστιάσει και στο θέμα της σχεδίασης
μαθημάτων με αξιοποίηση των ΤΠΕ, τα οποία θα βοηθούν μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες στο να συμμετέχουν πλήρως στο μάθημα στην τάξη-δίνοντας τους έτσι,
περισσότερες ευκαιρίες στο να επικοινωνούν με τους άλλους μαθητές και να δουλεύουν
από κοινού για τη διεκπεραίωση κοινής εργασίας- (British Educational Communications
and Technology Agency, χ.χ.).
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ Β’ ΜΕΡΟΥΣ
Ερευνητικά δεδομένα μας δείχνουν ότι, συνθήκες που αφορούν το χώρο εργασίας ή και
τις ίδιες τις ΤΠΕ-εξωτερικά εμπόδια-, μπορούν να περιορίσουν τη διάδοση της
ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών (Cuban, 1986.
Cuban, 2000). Φαίνεται επίσης ότι, κάτω από κατάλληλες συνθήκες-όπου, οι
εκπαιδευτικοί έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη διδακτική αξιοποίηση
των ΤΠΕ, το Αναλυτικό Πρόγραμμα των σχολείων επιτρέπει τη διάθεση χρόνου για τη
χρήση των ΤΠΕ από τους μαθητές ως μέρος των μαθησιακών τους δραστηριοτήτων,
όπου διατίθεται επαρκές και κατάλληλο υλικό και λογισμικό υπολογιστών το οποίο
επιτρέπει οι δραστηριότητες στον υπολογιστή να υλοποιούνται παράλληλα με άλλες
εργασίες μάθησης και όπου η φιλοσοφία των εκπαιδευτικών υποστηρίζει μια
μαθητοκεντρική, εποικοδομιστική παιδαγωγική που ενσωματώνει συνεργατικές
μαθησιακές δραστηριότητες σχετικές και με τα ενδιαφέροντα των μαθητών(projects)-,
οι ΤΠΕ μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο και λειτουργικό διδακτικό εργαλείο ή
μέσο μάθησης (Becker, 2000).
Στην παρούσα εργασία, επικεντρωθήκαμε στη μελέτη των απόψεων και πρακτικών των
εκπαιδευτικών-σε σχέση και με την προσωπική θεωρία διδασκαλίας αυτών-,
αποσκοπώντας στο να συμβάλλουμε, κατά το δυνατόν, στο σημαντικό και πολυδιάστατο
θέμα της αξιοποίησης των ΤΠΕ, στη διδασκαλία της νέας γενιάς πολιτών της χώρας μας.
Τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας μας, σε γενικές γραμμές, φανερώνουν θετικές
απόψεις και εποικοδομιστικές πρακτικές των εκπαιδευτικών του δείγματος-καθώς και
σημαντικές σχέσεις μεταξύ αυτών-, όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Εναπόκειται δε, σε μελλοντική σχετική έρευνα -για παράδειγμα, σχετική ποιοτική έρευνα
ή έρευνα δράσης-, παρεμφερής μελέτη των απόψεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών,
όσον αφορά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, με τρόπο που να μας δώσει μια πλέον
συστημική και ολιστική εικόνα του θέματος.
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Γ. Διαδικτυακές Τοποθεσίες
1.
Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ-Ε(e-Δίκτυο ΤΠΕ-Ε), διαθέσιμη
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://e-diktyo.eu/uploads/doc/Epistolh_YPEPTH.doc.
2.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.pi-schools.gr.
3.
Physics-H Φυσική στο Διαδίκτυο, διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.physics4u.gr/articles/shannon.html.
4.
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ (2007-2013) - Δράση ‘Ψηφιακή Τάξη’(του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών), διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=384.
5.
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών - Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού
Σχεδιασμού, διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.infosoc.gr/NR/rdonlyres/341EF361-8D7F-4608-839950510F0D565F/4476/%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CE%
A6%CE%BF%CF%81%CE%B7%CF%84%CF%8C%CF%82%CE%B7%CE%
BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE
%BA%CF%8C%CF%82%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%C
E%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82%CE%B1%CE%BD%
CE%AC%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE040220.pd
f.
6.
Unesco,
διαθέσιμη
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://portal.unesco.org/education/en/ev.phpURL_ID=41955&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
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ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α. Ελληνική
1.
Κατσίλης, Ι. (2001). Περιγραφική Στατιστική εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές
Επιστήμες και την Εκπαίδευση, Με έμφαση στην ανάλυση με Υπολογιστές. Αθήνα:
Gutenberg.
2.
Καψάλης Γ. Δ., Κατσίκης Α. Ν. (2002). (Επιμ.). Πανελλήνιο Συνέδριο “Σχολική
Γνώση & Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Τόμος Α’”, Ιωάννινα,
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιωάννινα: Γραφικές Τέχνες Θεοδωρίδη.
3.
Κογκούλης, Ι. (1996). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (4η εκδ.). Θεσσαλονίκη:
Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε.
4.
Ματσαγγούρας Η. Γ. (2000). Η Σχολική Τάξη, Χώρος-Ομάδα-ΠειθαρχίαΜέθοδος (2η εκδ.). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
5.
Ματσαγγούρας Η. Γ. (2000). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση. Αθήνα:
Εκδόσεις Γρηγόρη.
6.
Μπέλλας Θ. (1998). Δομή και γραφή της επιστημονικής εργασίας, Με βάση την
εμπειρική παιδαγωγική έρευνα, για υποψήφιους μεταπτυχιακών. Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα.
7.
Παντάνο-Ρόκου, Φ. (2002). Διαδραστικές εφαρμογές πολυμέσων, Τεχνολογία,
σχεδιασμός και διαδικασίες υλοποίησης. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική Α.Ε.
8.
Παπανδρέου Α. (2002). Αποτελεσματική Διδασκαλία. Λευκωσία: Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο Κύπρου, Myron Press Ltd.
9.
Υφαντόπουλος, Γ., Νικολαϊδου Κ. (2008). Η Στατιστική στην Κοινωνική Έρευνα.
Αθήνα: Gutenberg.
Β. Ξένη
1.
Jonassen, D. (1996). Computers in the Classroom, Mindtools for Critical
Thinking. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
2.
Willkinson, A. C. (1983). Classroom Computers and Cognitive Science. New
York: Academic Press.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. Το Ερωτηματολόγιο Εκπαιδευτικών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΚΥΚΛΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ Μ. ΜΑΡΤΙΜΙΑΝΑΚΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ
-Δασκάλα στο 52ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, κινητό: 6948 623707
τηλ.: 2810 259538, fax: 2810 259538, e-mail: www.amartimianaki@edc.uoc.grΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αγαπητέ/ή συνάδελφε, κατά το σχολικό έτος 2008-2009 διεξάγεται έρευνα με θέμα:

‘Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Απόψεις και Πρακτικές των Εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας(ΤΠΕ)’
Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων και με
αυτό αποσκοπούμε κυρίως, στο να ανιχνευθούν οι απόψεις και οι πρακτικές των
εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ-Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές(Η/Υ), Πολυμέσα και Υπερμέσα, Διαδίκτυο(Internet)-.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θεωρούμε πως θα είναι σημαντικά, εφόσον στο νέο
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και στο νέο
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών(Α.Π.Σ.) προωθείται η αξιοποίηση των ΤΠΕ(H/YInternet) στη διδακτική διαδικασία-ειδικότερα δε, στα πλαίσια των Σχεδίων
Εργασίας(Projects) και της Ευέλικτης Ζώνης-.
Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε περίπου είκοσι(20) λεπτά από το χρόνο σας, για να
απαντήσετε στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου.
Στις ερωτήσεις θα καλείστε, να απαντήσετε με Χ ή να κυκλώσετε μια επιλογή ή να
συμπληρώσετε κάποιο κουτάκι.
Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο παρακαλούμε όπως παραδώσετε στο Διευθυντή του
σχολείου σας, από όπου και θα το παραλάβουμε σε χρονικό διάστημα πέντε(5)
εργάσιμων ημερών.
Όλες οι πληροφορίες είναι ανώνυμες, εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά για τη δημιουργία στατιστικών αποτελεσμάτων.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα κοινοποιηθούν σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία που
συμμετείχαν στην έρευνα.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη συμβολή σας.
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Προσωπικά – Κοινωνικά Στοιχεία Εκπαιδευτικών

1. Φύλο: (Απαντήσετε με Χ)
Άντρας
Γυναίκα
3. Χρόνια Υπηρεσίας:
0 - 10
11 - 20
21 - 30

2. Ηλικία:
20 - 30
31 - 40

41 - 50

51 και άνω

31 και άνω

4 Σπουδές:
(Απαντήσετε με Χ, σε μια ή περισσότερες επιλογές)
Παιδαγωγική Ακαδημία (2ετής φοίτηση)
Εξομοίωση
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (4ετής φοίτηση)
Άλλη Σχολή (Ειδικοτήτων) ………………………………………….
5. Κατά τις σπουδές σας, διδαχθήκατε Πληροφορική-ΤΠΕ(Υπολογιστές(Η/Υ)-Διαδίκτυο(Internet));
Χρήση των Διδακτική Αξιοποίηση
Οι ΤΠΕ στην υλοποίηση
Δε διδάχθηκα
ΤΠΕ
των ΤΠΕ
Σχεδίων Εργασίας(Projects)
6. Διδαχθήκατε Πληροφορική–ΤΠΕ(H/Y-Internet) φοιτώντας στα παρακάτω;
Διδασκαλείο
Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό
στην Πληροφορική
Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό
σε άλλο τομέα, Ποιο;………………...
Σχολή Πληροφορικής
Άλλη Σχολή
Ποια:………………………………….
Σε κανένα
7. Επιμορφωθήκατε στην Πληροφορική–ΤΠΕ(H/Y-Internet) με τα παρακάτω;
Έχω επιμορφωθεί μόνος/η μου
Σεμινάριο: ‘Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ’ (ΥΠΕΠΘ - Α’ επίπεδο)
Πιστοποίηση γνώσεων Πληροφορικής
(ΥΠΕΠΘ - Α’ επίπεδο)
Σεμινάριο: ‘Επιμόρφωση επιμορφωτών στις ΤΠΕ’
(ΥΠΕΠΘ - Β’ επίπεδο)
Σεμινάριο: ‘Επιμόρφωση επιμορφούμενων στις ΤΠΕ’(ΥΠΕΠΘ - Β’ επίπεδο)
Σεμινάρια στην Πληροφορική – ΤΠΕ (από άλλους φορείς)
Με άλλο:…………………………………………………………………………..
Δεν έχω επιμορφωθεί

Ναι Όχι

8. Σε ποια θέματα Πληροφορικής-ΤΠΕ(H/Y-Internet) έχετε αποκτήσει γνώσεις; Ναι Όχι
Λογισμικό Γενικής Χρήσης (Ζωγραφική, Κειμενογράφος, Λογιστικά Φύλλα κ.ά.)
Εκπαιδευτικό Λογισμικό (από το ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ. ή άλλους φορείς)
Διαδίκτυο(Internet) –π.χ. Παγκόσμιος Ιστός(www), Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο(e-mail)Κατασκευή Ιστοσελίδας
Κατασκευή Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Συγγραφή διδακτικού υλικού με τη χρήση λογισμικού (όπως, το HyperStudio)
Διδακτική Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια με Σχέδια Εργασίας(Projects)
Διδακτική Αξιοποίηση των ΤΠΕ(Η/Υ, Υπερμέσα, Internet) κατά την Ευέλικτη Ζώνη
Σε άλλο:…………………………………………………………………………..
Σε κανένα
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9. Έχετε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή(H/Y) στο σπίτι σας; (Απαντήσετε με Χ )
Ναι
Όχι
9.1. Εάν έχετε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο σπίτι, πόσο συχνά τον χρησιμοποιείτε;
(Απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις με Χ)

Πολύ Συχνά Συχνά Μερικές φορές Σπάνια Ποτέ

Για προσωπικές σας εργασίες
Για την προετοιμασία της διδασκαλίας
10. Διδάσκετε στο Δημοτικό Σχολείο(Δ.Σ.):
(Συμπληρώσετε τα κουτάκια)
Oργανικότητα Ονομασία Σχολείου
Γραφείο Α/θμιας Εκπ/σης
Τάξη ή Τάξεις
………./θέσιο …………………Δ.Σ. ………………A/θμιας
…………………….
ΜΕΡΟΣ Β’
(Α) Απόψεις - Θεωρία των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ
-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές(Η/Υ), Πολυμέσα και Υπερμέσα, Διαδίκτυο(Internet)1. Ποιες είναι οι απόψεις-η θεωρία σας, για μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ;
Στα παρακάτω ζεύγη θέσεων κυκλώσετε τη θέση που σας εκφράζει περισσότερο:
1α Το περιεχόμενο της διδασκαλίας
1β Το περιεχόμενο της διδασκαλίας πρέπει
πρέπει να είναι η έτοιμη επιστημονική
να είναι οι διαδικασίες συλλογής, οργάνωσης
γνώση που περιέχουν οι διδασκόμενοι
και κριτικής επεξεργασίας των δεδομένων
κλάδοι.
που οδηγούν στην επιστημονική γνώση.
2α Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα(Α.Π.)
2β Στο Α.Π. πρέπει να προβάλλεται η
πρέπει να προβάλλεται η σπουδαιότητα σπουδαιότητα της βιωματικής γνώσης, η οποία
της επιστημονικής γνώσης.
συσχετίζεται με τις προσωπικές εμπειρίες τα
ενδιαφέροντα και τα προβλήματά του μαθητή.
3α Η εκπαίδευση θεωρείται ως
3β Στον προγραμματισμό και λειτουργία της
εξωτερική παροχή.
εκπαίδευσης πρέπει να υπάρχει συμμετοχή
και των μαθητών.
4α Ο εκπαιδευτικός είναι μεταδότης
4β Ο εκπαιδευτικός είναι διαμεσολαβητής
της γνώσης.
της μάθησης, ο οποίος βοηθά και στηρίζει
τους μαθητές κατά τη διδακτική πράξη.
5α Ο μαθητής πρέπει να αποδέχεται το 5β Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αποδίδει
περιεχόμενο της εκπαίδευσης ως
σημασία στη διαλεκτική αντιπαράθεση και
«παρακαταθήκη» δοκιμασμένη στο
τη δράση μέσα στα σχολικά πλαίσια, αλλά
χρόνο και γενικά αποδεκτή.
και σε σχέση με τα κοινωνικά προβλήματα.
6α Έργο του σχολείου είναι να
6β Οι έννοιες και οι νοητικές λειτουργίες
βοηθήσει κάθε μαθητή να οικειοποιηθεί συλλαμβάνονται αρχικά διατομικά-μεταξύ
ατομικά τη γνώση.
των ατόμων- και έπειτα γίνονται ατομικό
κτήμα του μαθητή.
7α Προτείνονται προγράμματα
7β Προτείνεται η ομαδοσυνεργατική
εξατομικευμένης διδασκαλίας με αρχές διδασκαλία-η οποία προβλέπει διαδικασίες
της προγραμματισμένης διδασκαλίας-η ομαδικής επεξεργασίας του μαθησιακού
οποία αναλύει το έργο στα δομικά του
υλικού-.
στοιχεία και το παρουσιάζει σταδιακά-.
8α Η σχολική ζωή πρέπει να είναι
8β Στη σχολική ζωή, το παιχνίδι πρέπει να
σύμφωνη με τις απαιτήσεις των
αντιμετωπίζεται ως αναγκαία συνθήκη για
ενηλίκων και δεν υπάρχει χρόνος για
την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού.
παιχνίδι.
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9α Πρέπει να διδάσκονται σε όλους
τους μαθητές τα ίδια πράγματα, με την
ίδια μέθοδο και τον ίδιο ρυθμό.
10α Αντικείμενο της εκπαίδευσης είναι
η ανάπτυξη στο παιδί χαρακτηριστικών
και δεξιοτήτων που θα του είναι
αναγκαία για τη ζωή του ενηλίκου.
11α Ο εκπαιδευτικός είναι ο
κατάλληλος ειδικός επιστήμονας για να
προσφέρει τις υπηρεσίες του στο μη
ειδικό μαθητή.
12α Ο εκπαιδευτικός πρέπει να
εφαρμόζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα,
διατυπώνοντας τους στόχους του Α.Π. με
παρατηρήσιμους και μετρήσιμους όρους.
13α Ο εκπαιδευτικός πρέπει να
«παραδίδει» την ύλη αποσπασματικά με
βάση το σχολικό εγχειρίδιο-χωρίς να έχει
γενική αντίληψη του όλου προγράμματος
και της σχέσης του όλου με τα μέρη-.
14α Ο εκπαιδευτικός καθορίζει την
αλληλουχία, το χρόνο έναρξης και τη
διάρκεια των μαθησιακών
δραστηριοτήτων.
15α Πρέπει να επιμερίζεται ισότιμα το
διδακτικό υλικό, ο χρόνος και η
προσοχή του εκπαιδευτικού σε όλους
τους μαθητές και τις τάξεις.
16α Οι ΤΠΕ πρέπει να διδάσκονται ως
ένα ξεχωριστό μάθημα, από
εκπαιδευτικό με ειδικότητα στην
Πληροφορική.
17α Οι ΤΠΕ πρέπει να
χρησιμοποιούνται κυρίως ως εποπτικό
μέσο κατά τη διδασκαλία.

9β Η διδασκαλία πρέπει να προσαρμόζεται
στο στυλ και το ρυθμό μάθησης κάθε μαθητή.
10β Έργο του σχολείου είναι να εξασφαλίσει
στο παιδί ευχάριστη παιδική ζωή και πλούσιες
εμπειρίες, οι οποίες θα συμβάλλουν στην
αυτοπραγμάτωσή του ως ενήλικος.
11β Ο μαθητής ως ισότιμος εταίρος
δραστηριοποιείται εκουσίως, επειδή αυτή η
σχέση του προσφέρει την ικανοποίηση του
βιώματος της ανάπτυξής του.
12β Ο εκπαιδευτικός πρέπει να προσαρμόζει
το Αναλυτικό Πρόγραμμα(Α.Π.) στις
συνθήκες που κυριαρχούν στην τάξη και να το
συσχετίζει με τα προβλήματα της εποχής.
13β Κατά την ώρα του μαθήματος, πρέπει
να αναζητείται η εγκυρότητα και η
χρηστικότητα της θεωρητικής γνώσης και να
γίνονται εφαρμογές σε πραγματικές
καταστάσεις με ενδιαφέρον για τους μαθητές.
14β Ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους
μαθητές του καθορίζει την αλληλουχία, το
χρόνο έναρξης και τη διάρκεια των
μαθησιακών δραστηριοτήτων.
15β Η παροχή ευκαιριών μάθησης πρέπει να
γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις
αρχικές ελλείψεις των μαθητών.
16β Οι ΤΠΕ πρέπει να αξιοποιούνται
παιδαγωγικά κατά τη διδασκαλία όλων των
μαθημάτων, από τον εκπαιδευτικό της τάξης.
17β Οι ΤΠΕ πρέπει να χρησιμοποιούνται
κυρίως ως γνωστικό εργαλείο κατά τη
διδασκαλία-π.χ. σε διδακτικά σενάρια με την
εκπόνηση Σχεδίων Εργασίας (Projects)-.

2. Ποιες ώρες πιστεύετε πως πρέπει να αξιοποιούνται διδακτικά οι ΤΠΕ; (Απαντήσετε με Χ)
Όλες τις διδακτικές σας ώρες Μόνο τις διδακτικές ώρες της Ευέλικτης Ζώνης Καμία
3. Σε ποια μαθήματα πιστεύετε πως πρέπει να αξιοποιούνται διδακτικά οι ΤΠΕ(Η/Υ-Internet);
Γλώσσα
Ιστορία
Εικαστικά
Περιβαλλοντική Εκπ/ση
Μαθηματικά
Θρησκευτικά
Μουσική
Ευέλικτη Ζώνη
Φυσικά
Γεωγραφία
Φυσική Αγωγή
Σε όλα
Μελέτη
Κοινωνική και
Ξένη Γλώσσα
Σε κανένα
Περιβάλλοντος
Πολιτική Αγωγή
4. Σε ποιες τάξεις πιστεύετε πως πρέπει να αξιοποιούνται διδακτικά οι ΤΠΕ(Η/Υ-Internet);
Α’
Β’
Γ’
Δ’
Ε’
ΣΤ’ Τμήμα Ένταξης Ολοήμερο Σε όλες Σε καμία
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5. Συμφωνείτε με τα παρακάτω, σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ; Ναι Όχι
Θέλω να αξιοποιήσω παιδαγωγικά τις ΤΠΕ στη διδασκαλία μου.
Γνωρίζω με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσω παιδαγωγικά τις ΤΠΕ στη διδασκαλία μου.
Θέλω επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Θέλω συνεχή ενδοσχολική επιμόρφωση σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Επιθυμώ «Εκπαίδευση από Απόσταση» σχετικά με τις ΤΠΕ-μέσω Διαδικτύου(Internet)-.
Μου αρκεί το Εργαστήριο Υπολογιστών του σχολείου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Θέλω να έχω Υπολογιστή και Διαδίκτυο μέσα στην τάξη, για την αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Θέλω να υπάρχουν ώρες Πληροφορικής στο πρωινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα κάθε τάξης.
Άλλο
(Β) Πρακτικές εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ(Η/Υ-Internet)
6. Πόσο συχνά αξιοποιείτε τις ΤΠΕ(Η/Υ-Internet) κατά τη διδασκαλία σας;
(Απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις με Χ) Πολύ Συχνά Συχνά Μερικές φορές

Σπάνια Ποτέ

Στο εργαστήριο Υπολογιστών
Στην αίθουσα της τάξης σας
Εάν δεν αξιοποιείτε διδακτικά ποτέ τις ΤΠΕ, συνεχίσετε με το Μέρος Γ’ του ερωτηματολογίου.

7. Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές πρακτικές σας σε μια διδασκαλία όπου αξιοποιούνται οι ΤΠΕ;
Στα παρακάτω ζεύγη πρακτικών κυκλώσετε την πρακτική που εφαρμόζετε πιο συχνά:
1α Μονόλογος και ερωταποκρίσεις.
2α Το κυρίαρχο ύφος της λεκτικής
επικοινωνίας στην τάξη είναι πληροφοριακό
και καθοδηγητικό.
3α Συγκεκριμένοι διδακτικοί στόχοι.
4α Δε γίνεται μεταφορά της μάθησης σε
άλλους τομείς.
5α Τα δεδομένα του μαθήματος
οργανώνονται και εφαρμόζονται συστηματικά.
6α Ο βαθμός συμμετοχής των μαθητών στη
διδακτική διαδικασία είναι χαμηλός.
7α Το επίπεδο των μαθητικών
δραστηριοτήτων συνήθως είναι χαμηλό.

1β Διάλογος και διαμαθητική επικοινωνία.
2β Το κυρίαρχο ύφος της λεκτικής επικοινωνίας
στην τάξη είναι συζητητικό και χιουμοριστικό.

3β Γενικοί διδακτικοί στόχοι.
4β Γίνεται διαθεματική επεξεργασία του
διδακτικού αντικειμένου.
5β Το μάθημα οργανώνεται συνήθως σε
διδακτικά σενάρια και εκπονούνται Projects.
6β Ο βαθμός συμμετοχής των μαθητών στη
διδακτική διαδικασία είναι υψηλός.
7β Το επίπεδο των μαθητικών
δραστηριοτήτων συνήθως είναι υψηλό.
8α Ο εκπαιδευτικός έχει τον έλεγχο της 8β Ο εκπαιδευτικός μαζί με τους μαθητές
έχουν τον έλεγχο της τάξης.
τάξης.
9α Οι σχέσεις εκπαιδευτικού και μαθητών
9β Οι σχέσεις εκπαιδευτικού και μαθητών
είναι σχέσεις ιεραρχικές.
είναι σχέσεις σχετικά αυτόνομες.
10α Η αξιοποίηση χρόνου αναφέρεται στη
10β Η αξιοποίηση χρόνου αναφέρεται και στη
μαθησιακή εργασία.
μαθησιακή εργασία και παιχνίδι.
11α Η ακαδημαϊκή εργασία
11β Η ακαδημαϊκή εργασία αντιμετωπίζεται
αντιμετωπίζεται ως καταναγκαστική.
ως ευχάριστη.
12α Δίνεται αξία στην ακαδημαϊκή εργασία. 12β Δίνεται αξία και στην ακαδημαϊκή και
στην εργαστηριακή εργασία.
13α Το πολιτιστικό κεφάλαιο κάποιων
13β Ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί το πολιτιστικό
μαθητών σε μια πολυπολιτισμική τάξη δεν
κεφάλαιο όλων των μαθητών σε μια
αξιοποιείται.
πολυπολιτισμική τάξη.
14α Κάθε μαθητής εργάζεται μόνος του.
14β Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες.
15α Οι μαθητές δεν επικοινωνούν με
15β Οι μαθητές συνεργάζονται με μαθητές
μαθητές άλλων σχολείων.
άλλων σχολείων-π.χ. μέσω Internet-.
16α Η γνώση παρέχεται από το δάσκαλο.
16β Οι μαθητές ερευνούν και αναζητούν
πληροφορίες-π.χ. μέσω Διαδικτύου(Internet)-
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8. Ποιες διδακτικές ώρες αξιοποιείτε διδακτικά τις ΤΠΕ(Η/Υ-Internet); (Απαντήσετε με Χ)
Όλες τις διδακτικές σας ώρες Μόνο τις διδακτικές ώρες της Ευέλικτης Ζώνης Καμία
9. Σε ποια μαθήματα αξιοποιείτε διδακτικά τις ΤΠΕ(Η/Υ-Internet);
Γλώσσα
Ιστορία
Εικαστικά
Περιβ/κή Εκπ/ση
Μαθηματικά
Θρησκευτικά
Μουσική
Ευέλικτη Ζώνη
Φυσικά
Γεωγραφία
Φυσική Αγωγή
Σε όλα
Μελέτη Περιβ/ντος
Κοινωνική Αγωγή
Ξένη Γλώσσα
Σε κανένα
10. Τι λογισμικό(προγράμματα H/Y) έχετε χρησιμοποιήσει κατά τη διδασκαλία;
Ναι Όχι
Λογισμικό Γενικής Χρήσης (Ζωγραφική, Κειμενογράφος, Λογιστικά Φύλλα κ.ά.)
Εκπαιδευτικό Λογισμικό (σε CD από τοΥΠ.ΕΘ.Π.Θ.)
Εκπαιδευτικό Λογισμικό (σε CD/DVD από άλλους φορείς ή στο Διαδίκτυο(Internet))
Εκπαιδευτικά παιχνίδια (σε CD/DVD ή στο Διαδίκτυο(Internet))
Διαδίκτυο(Internet),
Τι από τα παρακάτω:
Ανάρτηση εργασιών της τάξης
Παγκόσμιο Ιστό (www) e-mail Τηλεδιάσκεψη
Προσομοιώσεις
Μοντελοποιήσεις
Κατασκευή Ιστοσελίδας
Διδακτικό υλικό που έχει γραφεί με τη χρήση λογισμικού (όπως, το HyperStudio)
Άλλο:…………………………………………………………………………………..
11. Οι ΤΠΕ(Η/Υ-Internet) αξιοποιούνται κατά τη διδασκαλία με ποιο σκοπό;
Ναι Όχι
Ως εποπτικό μέσο
Για μαθησιακές δραστηριότητες με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού (π.χ. για Projects)
Για εκπαιδευτικά παιχνίδια
Για αναζήτηση πληροφοριών (π.χ. με το Internet - παγκόσμιος ιστός(www))
Για επικοινωνία με άλλα σχολεία (π.χ. με e-mail)
Για συνεργασία με άλλα σχολεία (π.χ. με e-mail, τηλεδιάσκεψη)
Για ανάρτηση-δημοσίευση εργασιών στο Διαδίκτυο(Internet)
12. Αντιμετωπίζετε εμπόδια–ανασταλτικούς παράγοντες στην αξιοποίηση των ΤΠΕ; Ναι Όχι
Διδακτικός χρόνος περιορισμένος
Μεγάλος όγκος διδακτέας ύλης
Δυσκαμψία Αναλυτικού Προγράμματος
«Παρεμβάσεις» διευθυντών ή συμβούλων
«Παρεμβάσεις» συναδέλφων εκπαιδευτικών
«Πίεση» γονέων-π.χ. για την κάλυψη της ύλης ή για άλλο λόγοΜαθητές που δεν έχουν εμπειρία ομαδοσυνεργατικών μεθόδων εργασίας
Ελλιπής ενημέρωση σχετικά με επιμορφωτικά προγράμματα για την αξιοποίηση των ΤΠΕ

ΜΕΡΟΣ Γ’
(Α) Προσωπική Θεωρία Διδασκαλίας και Μάθησης που ασπάζονται οι εκπαιδευτικοί
1. Ποια θεωρητικά μοντέλα Διδασκαλίας και Μάθησης υποστηρίζετε γενικά;
Στα παρακάτω ζεύγη θέσεων κυκλώσετε τη θέση που σας εκφράζει περισσότερο:
1α Η σχολική γνώση είναι ένα δεδομένο 1β Η σχολική γνώση είναι κάτι που
σύνολο πληροφοριών που προέρχονται
προσπαθούμε να συλλάβουμε, με την άμεση
από την παρατήρηση και επεξεργασία
επικοινωνία με μια πραγματικότητα που
μιας «αντικειμενικής» πραγματικότητας.
είναι διαρκώς μεταβαλλόμενη.
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2α Σκοπός του Αναλυτικού
Προγράμματος πρέπει να είναι το να
καταστήσει κτήμα των μαθητών την
επιστημονική γνώση.
3α Κατά τη διδασκαλία, ο εκπαιδευτικός
πρέπει να ακολουθεί τη μονολογική
πληροφόρηση, την επίδειξη, την
επεξήγηση και την κατευθυνόμενη
διερεύνηση.
4α Η μάθηση επέρχεται καθώς το άτομο
συνθέτει σταδιακά και αθροιστικά τα
επιμέρους τμήματα ενός όλου.
5α Ο εκπαιδευτικός πρέπει να
προσπαθεί να εξασφαλίσει την αποφυγή
του λάθους(π.χ. με την επανάληψη).
6α Για τη μάθηση, προτείνεται η χρήση
εξωτερικών κινήτρων, όπως
αμοιβές, ποινές και η εφαρμογή
συναγωνιστικών μορφών εργασίας.

2β Σκοπός του Αναλυτικού Προγράμματος
πρέπει να είναι το να τελειοποιήσει το
γνωστικό σύστημα επεξεργασίας των
μαθητών.
3β Κατά τη διδασκαλία, ο εκπαιδευτικός
πρέπει να ασκεί τους μαθητές σε δεξιότητες
συλλογής, οργάνωσης, επεξεργασίας
δεδομένων και να παρεμβάλλει συστηματικά
ερωτήματα και δραστηριότητες.
4β Η μάθηση επέρχεται όταν το αντικείμενο
γίνει αντιληπτό ως σύνολο και ενταχθεί από το
άτομο στα γνωστικά σχήματα που διαθέτει.
5β Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αποδέχεται το
λάθος ως θετικό-αξιοποιήσιμο στοιχείο της
μαθησιακής διαδικασίας.
6β Για τη μάθηση, προτείνεται η
ενεργοποίηση εσωτερικών κινήτρων για
δράση, γνώση και επιτυχία
-μέσω δραστηριοτήτων επίλυσης
προβληματικών καταστάσεων-.
7α Οι διδασκαλίες πρέπει να έχουν τη
7β Οι διδασκαλίες πρέπει να διασφαλίζουν
μορφή εκγύμνασης και να βασίζονται
τη σταδιακή οικοδόμηση της γνώσης από
στην άσκηση, την επανάληψη και την
τους μαθητές-με τις εμπειρίες που αποκτούν
καθοδηγούμενη εφαρμογή.
από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον-.
8α Η διδασκαλία πρέπει να κινείται στη 8β Η μάθηση πρέπει να θεωρείται ως
λογική της «προσφοράς» από μέρους του διαλεκτική επικοινωνία μεταξύ του ατόμου
εκπαιδευτικού και της «αφομοίωσης» από και του περιβάλλοντος, η οποία ενέχει το
πλευράς του μαθητή.
στοιχείο της διερεύνησης και επεξεργασίας.
9α Το περιεχόμενο της διδασκαλίας
9β Το περιεχόμενο και οι διαδικασίες της
πρέπει να αναφέρεται σε πράγματα που
διδασκαλίας πρέπει να συσχετίζονται με τις
θα είναι «αύριο» χρήσιμα στο μαθητή.
ανάγκες και τα διαφέροντα του παιδιού.
10α Κύριος σκοπός του εκπαιδευτικού
10β Ο εκπαιδευτικός στοχεύει στην
είναι να μυήσει του μαθητές του στην
ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή
επιστήμη
-δηλαδή, ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει ως
-δηλαδή, ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει
κριτήριο ρύθμισης της συμπεριφοράς του τις
ως κριτήριο ρύθμισης της συμπεριφοράς
ανάγκες και τα βιώματα του παιδιού-.
του το διδακτικό αντικείμενο-.
11α Ο εκπαιδευτικός πρέπει να
11β Ο εκπαιδευτικός πρέπει, μέσα από μια
εφαρμόζει στο σχολικό πλαίσιο τους
στοχαστικοκριτική ανάλυση της διδασκαλίας
νόμους της μάθησης που έχει επισημάνει
του, να αναζητεί το πως οι διδακτικές
η ψυχοπαιδαγωγική έρευνα, για να
επιλογές του-π.χ. περιεχομένου, σκοπών,
επιτύχει τους διδακτικούς σκοπούς του.
μέσων- επηρεάζουν τις διαδικασίες
κοινωνικής αναπαραγωγής και αλλαγής.
12α Ο εκπαιδευτικός πρέπει να
12β Ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους
καθορίζει τα βασικά στοιχεία της
μαθητές του πρέπει να καθορίζει κάποιους
διδασκαλίας
από τους παράγοντες της διδασκαλίας, έτσι
-δηλαδή τα στοιχεία: περιεχόμενο, σκοπό, ώστε η μαθησιακή διαδικασία να έχει
μέσα, διαδικασίες, τρόπο οργάνωσης και προσωπικό νόημα στη συνείδηση κάθε
μαθητή.
παρουσίασης των προϊόντων
επεξεργασίας κ.ά.-.
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13α Οι κανονισμοί συμπεριφοράς πρέπει
να παρουσιάζονται στους μαθητές ως
δεδομένοι.
14α Πρέπει να υπάρχουν εξωτερικά
μέσα για τη στήριξη των κανόνων
συμπεριφοράς-π.χ. αμοιβές και ποινές-.
15α Ο εκπαιδευτικός πρέπει να
οργανώνει την τάξη του σύμφωνα με το
ανταγωνιστικό σύστημα.
16α Η αξιολόγηση της διδασκαλίας
πρέπει να αναζητεί κυρίως ποιες επιλογές
σκοπών, μέσων και διαδικασιών είναι
αποτελεσματικές.

13β Ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές πρέπει
να προβληματίζονται και να διατυπώνουν
τους κανονισμούς συμπεριφοράς.
14β Πρέπει να ενθαρρύνεται ο εσωτερικός
αυτοέλεγχος των μαθητών, για τη στήριξη
των κανόνων συμπεριφοράς.
15β Ο εκπαιδευτικός πρέπει να οργανώνει
την τάξη του σύμφωνα με το συνεργατικό
σύστημα.
16β Η αξιολόγηση της διδασκαλίας πρέπει
να αναζητεί κυρίως τις απώτερες επιπτώσεις
που έχουν οι επιλογές σκοπών, μέσων και
διαδικασιών στο άτομο και στην κοινωνία.

(Β) Εκπαιδευτικές Πρακτικές των εκπαιδευτικών
2. Ποιες εκπαιδευτικές πρακτικές υιοθετείτε γενικά, κατά τη διδασκαλία σας;
Στα παρακάτω ζεύγη πρακτικών κυκλώσετε την πρακτική που εφαρμόζετε πιο συχνά:
1α Χρησιμοποιώ κυρίως το μονόλογο,
1β Χρησιμοποιώ κυρίως ερωταποκρίσεις.
διηγούμαι / παρουσιάζω.
2α Οι ερωτήσεις που κυριαρχούν είναι
2β Οι ερωτήσεις είναι στα πλαίσια φυσικού
ανάκλησης πληροφοριών.
διαλόγου, διαλεκτικής διερεύνησης του
θέματος.
3α Οι στόχοι του μαθήματος,
3β Οι στόχοι του μαθήματος
συσχετίζονται με τους στόχους του
συσχετίζονται με τα ενδιαφέροντα, τις
Αναλυτικού Προγράμματος.
ανάγκες και τα προβλήματά των μαθητών.
4α Οι διδακτικές φάσεις και
4β Κατά τη διδασκαλία λαμβάνονται
δραστηριότητες εξελίσσονται σ’ ένα
υπόψη οι ατομικές διαφορές και ανάγκες
λογικά οργανωμένο πλαίσιο.
των μαθητών.
5α Γίνονται συστηματικές προσπάθειες
5β Γίνονται συστηματικές προσπάθειες
οργάνωσης των δεδομένων του
ανάλυσης, ερμηνείας, συμπερασμού,
μαθήματος-στα πλαίσια διδακτικής
πρόβλεψης-στα πλαίσια διδακτικών
μεθόδου-.
σεναρίων-.
6α Υπάρχουν ευκαιρίες εφαρμογής της
6β Υπάρχουν ευκαιρίες εφαρμογής της
νέας γνώσης, όπου δίνονται οδηγίες και
νέας γνώσης, όπου οι μαθητές καθίστανται
διορθωτική ανατροφοδότηση.
υπεύθυνοι για την εργασία τους.
7α Αξιολογείται η σωστή απάντηση.
7β Αξιολογείται ο τρόπος που
επιτυγχάνεται η σωστή απάντηση.
8α Δεν υπάρχει συμμετοχή των ίδιων
8β Το σκεπτικό των κανόνων και μέτρων
των μαθητών στην αντιμετώπιση των
πειθαρχίας είναι γνωστό, κατανοητό και
προβλημάτων πειθαρχίας.
αποδεκτό από τους μαθητές.
9α Η γενική μαθησιακή ατμόσφαιρα της 9β Η γενική μαθησιακή ατμόσφαιρα της
τάξης είναι καταπιεστική.
τάξης είναι ευχάριστη.
3. Σε ποιο βαθμό αναστοχάζεστε - κρίνετε τις πρακτικές διδασκαλίας που ακολουθείτε;
Πάρα Πολύ
Πολύ
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία !!!
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Β. Το Ερωτηματολόγιο Διευθυντών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΚΥΚΛΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ Μ. ΜΑΡΤΙΜΙΑΝΑΚΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ
-Δασκάλα στο 52ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, κινητό: 6948 623707
τηλ.: 2810 259538, fax: 2810 259538, e-mail: www.amartimianaki@edc.uoc.grΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αγαπητέ/ή συνάδελφε, κατά το σχολικό έτος 2008-2009 διεξάγεται έρευνα με θέμα:
«Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)»
Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε Διευθυντές/τριες Δημοτικών Σχολείων και με
αυτό αποσκοπούμε κυρίως, στο να καταγραφεί η υπάρχουσα στα σχολεία υλικοτεχνική
υποδομή σχετικά με τις ΤΠΕ-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές(Η/Υ), Πολυμέσα και
Υπερμέσα, Διαδίκτυο(Internet)-.
Θα ακολουθήσει χορήγηση ερωτηματολογίου το οποίο απευθύνεται στους
εκπαιδευτικούς των σχολείων και με το οποίο αποσκοπούμε κυρίως, στο να ανιχνευθούν
οι απόψεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θεωρούμε πως θα είναι σημαντικά, εφόσον στο νέο
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και στο νέο
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών(Α.Π.Σ.) προωθείται η αξιοποίηση των ΤΠΕ(H/YInternet) στη διδακτική διαδικασία-ειδικότερα δε, στα πλαίσια των Σχεδίων
Εργασίας(Projects) και της Ευέλικτης Ζώνης-.
Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε περίπου δεκαπέντε(15) λεπτά από το χρόνο σας, για να
απαντήσετε στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου.
Στις ερωτήσεις θα καλείστε, να απαντήσετε με Χ ή να συμπληρώσετε κάποιο κουτάκι.
Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια-του Διευθυντή και των εκπαιδευτικών- παρακαλούμε
όπως παραλάβουμε από εσάς, σε χρονικό διάστημα πέντε(5) εργάσιμων ημερών.
Όλες οι πληροφορίες είναι ανώνυμες, εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά για τη δημιουργία στατιστικών αποτελεσμάτων.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα κοινοποιηθούν σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία που
συμμετείχαν στην έρευνα.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη συμβολή σας.
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Προσωπικά – Κοινωνικά Στοιχεία Διευθυντών/τριών

1. Φύλο: (Απαντήσετε με Χ)
Άντρας
Γυναίκα
3. Χρόνια Υπηρεσίας:
0 - 10
11 - 20
21 - 30

2. Ηλικία:
20 - 30
31 - 40

41 - 50

51 και άνω

31 και άνω

4 Σπουδές:
(Απαντήσετε με Χ, σε μια ή περισσότερες επιλογές)
Παιδαγωγική Ακαδημία (2ετής φοίτηση)
Εξομοίωση
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (4ετής φοίτηση)
Άλλη Σχολή (Ειδικοτήτων) …………………………………….
5. Κατά τις σπουδές σας, διδαχθήκατε Πληροφορική-ΤΠΕ(Υπολογιστές(Η/Υ)-Διαδίκτυο(Internet));
Χρήση των Διδακτική Αξιοποίηση
Οι ΤΠΕ στην υλοποίηση
Δε διδάχθηκα
ΤΠΕ
των ΤΠΕ
Σχεδίων Εργασίας(Projects)
6. Διδαχθήκατε Πληροφορική–ΤΠΕ(H/Y-Internet) φοιτώντας στα παρακάτω;
Διδασκαλείο
Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό
στην Πληροφορική
Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό
σε άλλο τομέα, Ποιο;………………...
Σχολή Πληροφορικής
Άλλη Σχολή
Ποια:………………………………….
Σε κανένα
7. Επιμορφωθήκατε στην Πληροφορική–ΤΠΕ(H/Y-Internet) με τα παρακάτω;
Έχω επιμορφωθεί μόνος/η μου
Σεμινάριο: ‘Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ’ (ΥΠΕΠΘ - Α’ επίπεδο)
Πιστοποίηση γνώσεων Πληροφορικής
(ΥΠΕΠΘ - Α’ επίπεδο)
Σεμινάριο: ‘Επιμόρφωση επιμορφωτών στις ΤΠΕ’
(ΥΠΕΠΘ - Β’ επίπεδο)
Σεμινάριο: ‘Επιμόρφωση επιμορφούμενων στις ΤΠΕ’(ΥΠΕΠΘ - Β’ επίπεδο)
Σεμινάρια στην Πληροφορική – ΤΠΕ (από άλλους φορείς)
Με άλλο:…………………………………………………………………………..
Δεν έχω επιμορφωθεί

Ναι

Όχι

8. Σε ποια θέματα Πληροφορικής-ΤΠΕ(H/Y-Internet) έχετε αποκτήσει γνώσεις; Ναι
Λογισμικό Γενικής Χρήσης (Ζωγραφική, Κειμενογράφος, Λογιστικά Φύλλα κ.ά.)
Εκπαιδευτικό Λογισμικό (από το ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ. ή άλλους φορείς)
Διαδίκτυο(Internet) –π.χ. Παγκόσμιος Ιστός(www), Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο(e-mail)Κατασκευή Ιστοσελίδας
Κατασκευή Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Συγγραφή διδακτικού υλικού με τη χρήση λογισμικού (όπως, το HyperStudio)
Διδακτική Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διδακτικά σενάρια με Σχέδια Εργασίας(Projects)
Διδακτική Αξιοποίηση των ΤΠΕ(Η/Υ, Υπερμέσα, Internet) κατά την Ευέλικτη Ζώνη
Σε άλλο:…………………………………………………………………………..
Σε κανένα

Όχι
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9. Έχετε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή(H/Y); (Απαντήσετε με Χ)
Ναι
Όχι
Στο σπίτι
Στο γραφείο σας, στο σχολείο
Εάν δεν έχετε Υπολογιστή στο σπίτι ή στο σχολείο, συνεχίσετε με την ερώτηση 10. του Μέρους Α.

9.1. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή(Η/Υ);
(Απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις
Πολύ Συχνά Μερικές Σπάνια
με Χ)
Συχνά
φορές
Στο σπίτι
Στο γραφείο σας, στο σχολείο

Ποτέ

9.2. Για ποιο σκοπό αξιοποιείτε στο σπίτι ή στο σχολείο τις ΤΠΕ(Η/Υ-Internet);
(Απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις Πολύ Συχνά Μερικές Σπάνια Ποτέ
με X )
Συχνά
φορές
Για προσωπικές σας εργασίες
Κατά τη διδασκαλία σας
Για διοικητικές εργασίες σχολείου
Για άλλες εργασίες του σχολείου,
Ποιες;……………………………
9.3. Ποιο λογισμικό(προγράμματα Η/Υ) έχετε χρησιμοποιήσει ως τώρα;
(Απαντήσετε με Χ, σε μια ή περισσότερες επιλογές )

Ναι Όχι

Λογισμικό Γενικής Χρήσης (Ζωγραφική, Κειμενογράφος, Λογιστικά Φύλλα κ.ά.)
Εκπαιδευτικό Λογισμικό (από το ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ. ή άλλους φορείς)
Διαδίκτυο(Internet),
Ποιο από τα παρακάτω;
Παγκόσμιος Ιστός(www) e-mail Τηλεδιάσκεψη Ανάρτηση εργασιών σχολείου
Κατασκευή Ιστοσελίδας
Κατασκευή Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Δημιουργία διδακτικού υλικού με τη χρήση λογισμικού (όπως, το HyperStudio)
Άλλο; …………………………………………………………………………….
10. Είστε Διευθυντής/τρια Δημοτικό Σχολείο(Δ.Σ.): (Συμπληρώσετε τα κουτάκια)
Oργανικότητα
Ονομασία Σχολείου
Γραφείο Α/θμιας Εκπ/σης
………./θέσιο …………………..Δ.Σ.
…..……….Α/θμιας Εκπ/σης……………….
ΜΕΡΟΣ Β’

Υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου σχετικά με τις ΤΠΕ-Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές(Η/Υ), Πολυμέσα και Υπερμέσα, Διαδίκτυο(Internet)-

1. Υπάρχουν Υπολογιστές(Η/Υ) στο σχολείο σας; (Απαντήσετε με Χ, σε μια ή περισσότερες επιλογές)
Στο εργαστήριο Σε αίθουσες Στο γραφείο Στο γραφείο Σε άλλες
Δεν
Η/Υ
διδασκαλίας εκπαιδευτικών Διευθυντή
αίθουσες υπάρχουν Η/Υ
Εάν δεν υπάρχουν Υπολογιστές στο σχολείο σας, συνεχίσετε με την ερώτηση 8 του Μέρους Β’.
2. Πόσοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές(Η/Υ) υπάρχουν στο σχολείο; (Συμπληρώσετε τον αριθμό Η/Υ)

Στο εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Σε αίθουσες διδασκαλίας
Στο γραφείο δασκάλων
Στο γραφείο Διευθυντή
Σε άλλες αίθουσες, Ποιες;…………………………………………………

…………
…………
…………
…………
…………
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3. Τι είδους Υπολογιστές(H/Y) έχετε στο σχολείο σας;
Προσωπικούς υπολογιστές(PC’s)
Υπολογιστές Macintosh
Φορητούς υπολογιστές(Laptops)
Δίκτυο υπολογιστών - Με πόσους Υπολογιστές;

(Συμπληρώσετε τον αριθμό Η/Υ)
……………
……………
……………
……………

4. Ποιο Λειτουργικό Σύστημα έχουν οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές(Η/Υ) του σχολείου σας;
(Απαντήσετε με Χ, σε μια ή περισσότερες επιλογές και συμπληρώσετε τα κουτάκια)

Windows (της Microsoft),
Ποια έκδοση; ……………………..
Λειτουργικό των Macintosh (της Apple), Ποια έκδοση; ……………………..
Linux (Ανοιχτού τύπου Λειτουργικό),
Ποια έκδοση; ……………………..
Λειτουργικό Σύστημα δικτύου υπολογιστών, Ποιο; …………………………….
5. Τι λογισμικό(προγράμματα) έχει εγκατασταθεί στους Η/Υ του σχολείου;
Λογισμικό Γενικής Χρήσης (Ζωγραφική, Κειμενογράφος, Λογιστικά Φύλλα κ.ά.),
Ποιο; Μicrosoft Office της Apple το Open Office (Ανοιχτού τύπου εφαρμογές)

Ναι Όχι

Εκπαιδευτικό Λογισμικό (σε CD από τοΥΠ.ΕΘ.Π.Θ.)
Εκπαιδευτικό Λογισμικό (σε CD/DVD από άλλους φορείς ή στο Διαδίκτυο)
Εκπαιδευτικά παιχνίδια (σε CD/DVD ή στο Διαδίκτυο(Internet))
Λογισμικό κατασκευής Ιστοσελίδας
Λογισμικό κατασκευής Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Λογισμικό συγγραφής διδακτικού υλικού (όπως. το ΗyperStudio)
Άλλο; ………………………………….………………………………..
6. Το σχολείο έχει σύνδεση στο Διαδίκτυο; (Απαντήσετε με Χ, σε μια ή περισσότερες επιλογές)
Στο εργαστήριο Σε αίθουσες Στο γραφείο Στο γραφείο Σε άλλες Το σχολείο δεν
Η/Υ
διδασκαλίας
δασκάλων
Διευθυντή
αίθουσες
έχει Ιnternet
6.1. Τι είδους σύνδεση έχει το σχολείο με το Διαδίκτυο(Internet); (Απαντήσετε με Χ)
Ασύμμετρη Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή (ADSL), Φορέας:…………………………
Σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω τηλεφώνου (Dial Up), Φορέας:…………………………
7. Οι ΤΠΕ(Η/Υ-Internet) αξιοποιούνται στο σχολείο σας;
(Απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις με Χ)
Πολύ Συχνά Μερικές Σπάνια Ποτέ
Συχνά
φορές
Από εκπαιδευτικούς του σχολείου στη διδασκαλία
Από τους εκπαιδευτικούς για διοικητικές εργασίες
Από τους εκπαιδευτικούς για άλλες εργασίες σχολείου
Ποιες;.………………………………………………
8. Αποτελούν κίνητρο για ενέργειες σας, σχετικά με περαιτέρω εξοπλισμό του σχολείου
σε υλικοτεχνική υποδομή(υλικό-λογισμικό) όσον αφορά τις ΤΠΕ(H/Y-Internet), τα παρακάτω;
(Απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις με Χ )
Πάρα Πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο
Καθόλου

Το νέο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το νέο Α.Π.Σ.
Οι ενέργειες των Σχολικών Συμβούλων
Οι ενέργειες συναδέλφων Διευθυντών
Οι πρακτικές εκπαιδευτικών του σχολείου
Άλλο; …………………………………….
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία !!!
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Γ. Βεβαίωση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου
Βεβαίωση, σχετικά με τον πληθυσμό των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν σε Δημοτικά
Σχολεία της ευρύτερης πόλης του Ηρακλείου, κατά το σχολικό έτος διεξαγωγής της
έρευνας 2008-2009.

376
Αθηνά Μ. Μαρτιμιανάκη Α.Μ. 242

Μ.Π.Σ. Ρέθυμνο 2009-2010, Εαρινό Εξάμηνο

Δ. Εκπαιδευτικά Θέματα
(α) Εκπαιδευτικά Θέματα από δασκάλους με μεράκι
(Ημερησία, Φύλλο Εφημερίδας 06-07.03.2010: 39)
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(β) Τρεις εκπαιδευτικοί μιλούν στην «Η»
(Ημερησία, Φύλλο Εφημερίδας 13-14.03.2010: 40-41)
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Ε. Διλληματικές Αντιπαραθέσεις των Εκπαιδευτικών
(α) Διλλήματα θεωρητικών παραδοχών στην εκπαίδευση
Κατηγορίες
Διλλήματα
(1) Επιστημολογία του
(α) Η Γνώση ως δεδομένο ή η Γνώση ως ζητούμενο
αναλυτικού προγράμματος
(2) Το περιεχόμενο του
(α) Η Σχολική Γνώση ως περιεχόμενοή ή
αναλυτικού προγράμματος η Σχολική Γνώση ως εσωτερική διαδικασία
(β) Η Σχολική Γνώση ως Επιστημονική Γνώση ή
η Σχολική Γνώση ως Βιωματική Γνώση
(3) Ο κοινωνικός ρόλος του
Αναλυτικού Προγράμματος
(α) Η εκπαίδευση ως ’Εξωτερική Παροχή’ προς το
(Α) Ατομοκεντρικές
επιδιώξεις του Αναλυτικού άτομο (με α. Ακαδημαϊκή κατεύθυνση και
β. Τεχνολογική κατεύθυνση) ή
Προγράμματος
(β) Η εκπαίδευση ως Διαδικασία Εσωτερικής
Ανάπτυξης του ατόμου (με α. Ψυχογνωστική
κατεύθυνση και β. Ανθρωπιστική κατεύθυνση)
(α) Η εκπαίδευση ως θεσμός Κοινωνικοπολιτιστικής
(Β) Κοινωνικοκεντρικές
επιδιώξεις του Αναλυτικού μεταβίβασης ή
(β) Η εκπαίδευση ως θεσμός Κοινωνικού
Προγράμματος
Μετασχηματισμού (με α. Προγράμματα
Εκδημοκρατισμού και Εκσυγχρονισμού και
β. Προγράμματα Κοινωνικής Δράσης)
(4) Η διαδικασία της μάθησης (α) Η μάθηση ως αθροιστική σύνθεση ή
η μάθηση ως ολική σύλληψη
(β) Πως αντιμετωπίζεται το μαθησιακό λάθος,
από τις δύο αντιλήψεις
(συμπεριφοριστικές/εποικοδομητικές αντιλήψεις)
(γ) Η μάθηση ως αποτέλεσμα εξωτερικής ή η
μάθηση ως αποτέλεσμα εσωτερικής κινητοποίησης
(δ) Η μάθηση ως παθητική προσαρμογή ή
η μάθηση ως διαδικασία αλληλεπίδρασης
(ε) Η μάθηση ως ατομική διαδικασία ή
η μάθηση ως συλλογική διαδικασία.
(5) Η αντίληψη για τη φύση
(α) Ο μαθητής ως μικρογραφία ενηλίκου ή
ο μαθιητής ως διάφορος από τον ενήλικο
και το ρόλο του μαθητή
(β) Ο μαθητής ως παθητικός αποδέκτης ή
ο μαθητής ως αυτόνομο άτομο
(γ) Ο μαθητής ως μοναδικότητα ή
ο μαθητής ως μέλος ομοιογενούς ομάδας
(δ) Η παιδική ηλικία ως προστάδιο εξέλιξης ή
η παιδική ηλικία ως αυτόνομο στάδιο εξέλιξης
(ε) Ο μαθητής ως αποδέκτης υπηρεσιών ή
ο μαθητής ως πρόσωπο
(6) Ο ρόλος και οι ευθύνες του (α) Ο εκπαιδευτικός ως υπάλληλος ή
ο εκπαιδευτικός ως κοινωνικός πρωτεργάτης
εκπαιδευτικού
(β) Ο εκπαιδευτικός ως ειδικός επιστήμονας ή
ο εκπαιδευτικός ως ψυχοπαιδαγωγός
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(γ) Ο ψυχοπαιδαγωγός ως τεχνοκράτης ή
ο ψυχοπαιδαγωγός ως διαλογιζόμενος επιστήμονας
(δ) Ο εκπαιδευτικός ως μεταπράτης ή ο εκπαιδευτικός
ως διαμορφωτής του Αναλυτικού Προγράμματος
(ε) Ο εκπαιδευτικός ως υπάλληλος ή ο
εκπαιδευτικός ως αυτόνομος επιστήμονας
(στ) Ο εκπαιδευτικός ως κανονιστική αυθεντία ή
ο εκπαιδευτικός ως διαλεκτικός εταίρος
(7) Η οργάνωση και η άσκηση (α) Ο εκπαιδευτικός ή οι μαθητές ελέγχουν τη
διδασκαλία;
της εξουσίας
(β) Ο εκπαιδευτικός ή οι μαθητές ελέγχουν το
χρόνο;
(γ) Ο εκπαιδευτικός ή οι μαθητές ελέγχουν τους
κανόνες;
(δ) Εξωτερικό ή Εσωτερικό σύστημα στήριξης της
συμπεριφοράς;
(ε) Γενική και απρόσωπη ή εξατομικευμένη
αντιμετώπιση της παρεκτροπής;
(στ) Ισότιμη ή διαφοροποιημένη παροχή ευκαιριών
μάθησης;
(ζ) Ανταγωνιστικό ή συνεργατικό σύστημα
οργάνωσης;
Αναλυτικότερα, για τις παραπάνω κατηγορίες διλλημάτων σχετικά με τις θεωρητικές
παραδοχές των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη διδασκαλία και τη μάθηση παραθέτουμε τα
εξής (Ματσαγγούρας, 2000:278-338):
Κατηγορία (1): Επιστημολογία του αναλυτικού προγράμματος
Η Επιστημολογία-αρχικά κλάδος της Φιλοσοφίας-, ως αυτόνομος επιστημονικός κλάδος,
ασχολείται με τη φύση, την προέλευση, τα όρια, τη μέθοδο, την αξιολόγηση και τη
χρησιμότητα της γνώσης. Τα τελευταία δε χρόνια, έχει γίνει πιο σαφής η σχέση που
υπάρχει μεταξύ των Κοινωνικών Επιστημών και της Επιστημολογίας. Αναλυτικότερα, οι
προβληματισμοί της Επιστημολογίας αφορούν ιδιαίτερα και τη Διδακτική, εφόσον και οι
δύο επιστήμες ασχολούνται με τη γνώση-η Επιστημολογία με την παραγωγή της γνώσης
και η Διδακτική με την αναπαραγωγή της γνώσης μέσα από τη διδασκαλία-. Επίσης, ο
τρόπος που, σύμφωνα με την Επιστημολογία, ορίζεται η φύση και οι όροι παραγωγής της
γνώσης, έχει άμεσες επιπτώσεις στον τρόπο θεώρησης και διεξαγωγής της διδασκαλίας,
από τον εκπαιδευτικό. Υπό αυτήν την έννοια, η Επιστημολογία του αναλυτικού
προγράμματος έχει άμεση σχέση με την Προσωπική Θεωρία Διδασκαλίας του
εκπαιδευτικού. Και αυτό γιατί, σε κάθε διδασκαλία τίθενται επιστημολογικά ερωτήματα
που αφορούν τη γνώση και οι απαντήσεις που, συνειδητά ή μη, δίνουν οι εκπαιδευτικοί
στα ερωτήματα αυτά, καθορίζουν και τις παιδαγωγικές απόψεις και πρακτικές τους,
σχετικά με επιλογές τους μέσα από το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος, τον
τρόπο παρουσίασης του περιεχομένου αυτού στην τάξη και τον τρόπο και τα κριτήρια
αξιολόγησης της σχολικής μάθησης.
Ενδεικτικά, παρουσιάζονται παρακάτω, κάποιες εναλλακτικές θεωρήσεις του αναλυτικού
προγράμματος, οι οποίες αποτελούν και διλλήματα για τον εκπαιδευτικό που αφορούν
την προσωπική του θεωρία διδασκαλίας. Σημειώνεται εδώ ότι, τα διλλήματα αυτά
ελήφθησαν υπόψη-καθένα σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό- κατά τη σύνταξη του
ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών της παρούσας έρευνας(και συγκεκριμένα σχετικά με τη
σύνταξη των ερωτήσεων B1, C1 και Β7):
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(i) (α) Η Γνώση ως Δεδομένο ή (β) Η Γνώση ως Ζητούμενο;
Ο συμπεριφορισμός(ή μπιχεβιορισμός) και οι κοινωνικός εποικοδομισμός(ή
κονστρακτιβισμός), στο χώρο της Ψυχολογίας, εκφράζουν αντίστοιχα τις παραπάνω δύο
θέσεις σχετικά με την επιστημολογία του αναλυτικού προγράμματος. Αναλυτικότερα, για
τις δύο αυτές θέσεις: (α) Οι εκπαιδευτικοί που αποδέχονται τις θέσεις του
συμπεριφορισμού, όσον αφορά την επιστημολογία του αναλυτικού προγράμματος,
θεωρούν ότι η γνώση είναι ένα δεδομένο σύνολο πληροφοριών, αρχών, γενικεύσεων και
αιτιωδών σχέσεων, συμβάντων ή γεγονότων, οι οποίες προέρχονται από τη συστηματική
και ακριβή παρατήρηση και επεξεργασία μιας ‘αντικειμενικής πραγματικότητας’.
Επίσης, θεωρούν ότι σκοπός του αναλυτικού προγράμματος είναι να καταστήσει κτήμα
των μαθητών τη γνώση αυτή, αντικαθιστώντας τις ‘απλοϊκές’ αντιλήψεις των
υποκειμενικών βιωμάτων με τις ποιοτικά ανώτερες εξηγήσεις της επιστημονικής γνώσης.
Ως κατάλληλη δε μέθοδο διδασκαλίας, θεωρούν τη μονολογική πληροφόρηση, την
επίδειξη, την επεξήγηση και την κατευθυνόμενη διερεύνηση, ενώ παραθεωρούν τις
προσωπικές αντιλήψεις και γνώσεις των μαθητών. Τα στοιχεία, τέλος, αυτά δεν
αμφισβητούνται αλλά γίνονται δεκτά ως δεδομένα και απλά αναζητούνται τρόποι
βελτίωσής τους. (β) Η δεύτερη επιστημολογική άποψη, κατά κανόνα, δεν αμφιβάλλει για
την αντικειμενική ύπαρξη του κόσμου, τονίζει όμως ότι τα άτομα διαφοροποιούνται στον
τρόπο που αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Οι εκπαιδευτικοί που αποδέχονται τις θέσεις της
Εποικοδομητικής διδασκαλίας-όσον αφορά την επιστημολογία του αναλυτικού
προγράμματος-, απορρίπτουν την άποψη ότι υπάρχει μια αντικειμενική αλήθεια για την
πολύπλοκη και πολυδιάστατη πραγματικότητα. Θεωρούν ότι πέρα από τα πληροφοριακά
στοιχεία της πραγματιστικής(factual) γνώσης που είναι κοινώς αποδεκτά, τα υπόλοιπα
στοιχεία του αναλυτικού προγράμματος που αναφέρονται στη συνολική περιγραφή και
ερμηνεία του κόσμου υπάγονται στην κατηγορία της συνεχώς προσδιοριζόμενης και
αναπροσδιοριζόμενης γνώσης. Η επιστημολογική αυτή θέση διαφοροποιεί σημαντικά και
τις διδακτικές προσεγγίσεις, σε σχέση με την προηγούμενη. Το σχολείο αποδέχεται τα
προσωπικά σχήματα αντίληψης και προσέγγισης της πραγματικότητας των μαθητών και
προωθώντας τα καλλιεργεί στα παιδιά μια επιστημολογική αντίληψη και στάση που
καλλιεργεί τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία της συνεχούς
αναζήτησης και του συστηματικού αναπροσδιορισμού των συμπερασμάτων. Δηλαδή,
μέσα στη σχετικότητα των προσεγγίσεων της πραγματικότητας και της γνώσης που
προκύπτει από αυτές, έχουν θέση και οι μαθητικές αντιλήψεις και γνώσεις, οι οποίες
αξιολογούνται όχι πλέον με κριτήριο την αδιαμφισβήτητη επιστημονική αλήθεια, αλλά
συγκριτικά με βάση την αποτελεσματικότητά τους στην προώθηση της αναζήτησης.
Κατηγορία (2): Το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος
Ενδεικτικά, παρουσιάζονται παρακάτω, κάποιες εναλλακτικές θεωρήσεις του αναλυτικού
προγράμματος, οι οποίες αποτελούν και διλλήματα για τον εκπαιδευτικό που αφορούν
την προσωπική του θεωρία διδασκαλίας. Σημειώνεται εδώ ότι, τα διλλήματα αυτά
ελήφθησαν υπόψη-καθένα σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό- κατά τη σύνταξη του
ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών της παρούσας έρευνας(και συγκεκριμένα σχετικά με τη
σύνταξη των ερωτήσεων B1, C1 και Β7):
(i) (α) Η σχολική γνώση ως περιεχόμενο ή (β) Η σχολική γνώση ως εσωτερική διαδικασία;
Το δίλλημα εδώ αναφέρεται στο κατά πόσο η σχολική γνώση, δηλαδή το περιεχόμενο της
διδασκαλίας πρέπει να αναφέρεται στην συστηματοποιημένη γνώση που περιέχουν οι
διδασκόμενοι κλάδοι-όπως, π.χ. τα Μαθηματικά, η Γλώσσα κ.ά.- ή στη διαδικασία
σκέψης, διερεύνησης και αξιολόγησης που οδηγεί στην απόκτηση έγκυρης γνώσης.
Οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με τη φιλοσοφία τους, συνήθως, κλίνουν περισσότερο προς τη
μία
ή
την
άλλη
κατεύθυνση
των
διλλημάτων.
Πιο
αναλυτικά:
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(α) Οι εκπαιδευτικοί που αποδέχονται τις θέσεις της συμπεριφοριστικής θεωρίας
διδασκαλίας-και εκφράζουν το πνεύμα του αντικειμενισμού και ορθολογισμούκαθορίζουν ως περιεχόμενο της διδασκαλίας, περισσότερο, την αποκρυσταλλωμένη και
έτοιμη επιστημονική γνώση και αντιλαμβάνονται και την εκπαίδευση ως εξωτερική
παροχή. (β) Ενώ οι εκπαιδευτικοί που συνάδουν με την εποικοδομητική θεωρία
διδασκαλίας-και εκφράζουν το πνεύμα του γνωστικισμού-, θεωρούν ως περιεχόμενο της
διδασκαλίας, περισσότερο, τις διαδικασίες συλλογής, οργάνωσης και κριτικής
επεξεργασίας των δεδομένων που οδηγούν στην επιστημονική γνώση ή με άλλα λόγια
στρέφουν την προσοχή τους προς τη διαδικασία απόκτησης της γνώσης και
αντιλαμβάνονται την εκπαίδευση ως εσωτερική διαδικασία. Σύμφωνα με τη δεύτερη αυτή
θέση, σκοπός της διδασκαλίας θεωρείται η τελειοποίηση του γνωστικού συστήματος
επεξεργασίας των μαθητών, έτσι ώστε να καταστούν ικανοί να αυτορυθμίζουν την πορεία
μάθησης τους-όπως απαιτεί και η σύγχρονη κοινωνία της γνώσης-. Πιο συγκεκριμένα, ο
εκπαιδευτικός δεν παραδίδει τη γνώση στο μαθητή έτοιμη για ‘αφομοίωση’ ούτε τον
αφήνει να την ανακαλύψει μόνος του, αλλά διδάσκει και ασκεί τους μαθητές του σε
δεξιότητες συλλογής, οργάνωσης και επεξεργασίας των δεδομένων, παρεμβάλλοντας
συστηματικά ερωτήματα και δραστηριότητες τα οποία θέτουν σε δοκιμασία τις ατελείς
γνωστικές δομές των μαθητών, ωθώντας τους έτσι, στο να αναθεωρούν, να εμπλουτίζουν
και να αναδιοργανώνουν σε τελειότερα σχήματα τις γνώσεις και τις γνωστικές δομές
τους. Επομένως, σύμφωνα με τη δεύτερη θέση, η γνώση θεωρείται ως κάτι που
προσπαθούμε να συλλάβουμε διαρκώς, μέσα σε μια ‘προβληματική πραγματικότητα’.
(ii) (α) Η σχολική γνώση ως Επιστημονική γνώση ή (β) Η σχολική γνώση ως
Βιωματική γνώση; Το δίλλημα εδώ συνίσταται στο κατά πόσο η σχολική γνώση,
δηλαδή το περιεχόμενο της διδασκαλίας, πρέπει να αφορά-με κριτήριο τη σχέση του
μαθητή με τη γνώση-, την απρόσωπη, ‘εξειδικευμένη’, ‘επιστημονική’ γνώση(η οποία
αναφέρεται σε γεγονότα, δεξιότητες, απόψεις, διαδικασίες, μεθοδολογίες κ.ά τα οποία
κωδικοποιούν με επιστημονικά αποδεκτές διαδικασίες την κοινή και δοκιμασμένη
εμπειρία του ανθρώπινου γένους που προσφέρεται θεματολογικά οργανωμένη και
εκφράζεται με νοητικές αφαιρέσεις χωρίς να συσχετίζεται με τις εμπειρίες του ατόμου) ή
στην προσωπική, ‘βιωματική’ γνώση(η οποία σχετίζεται με τις προσωπικές εμπειρίες των
μαθητών, τα ενδιαφέροντα και προβλήματά τους και γενικά με τον τρόπο που
ερμηνεύουν τον κόσμο). Έτσι, (α) Οι εκπαιδευτικοί με παιδαγωγικές απόψεις που
συνάδουν με τη συμπεριφοριστική θεωρία διδασκαλίας και θεωρούν την εκπαίδευση ως
εξωτερική παροχή, βασίζουν τη σχολική μάθηση, κυρίως, στην επιστημονική γνώση
-γενικευμένη, εννοιολογικά δομημένη και λογικά ελεγμένη γνώση-, ενώ (β) οι
εκπαιδευτικοί με παιδαγωγικές απόψεις που συνάδουν με την εποικοδομητική θεωρία
διδασκαλίας και αντιλαμβάνονται την εκπαίδευση ως εσωτερική διαδικασία, βασίζουν τη
σχολική μάθηση, κυρίως, στην βιωματική γνώση-στις αντιλήψεις που έχουν οι μαθητές
για τα διδασκόμενα θέματα-. Σημειώνεται εδώ ότι, οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδακτική
πράξη, ενδεχομένως, κινούνται μεταξύ των δύο αυτών άκρων, ανάλογα και με τις
διδακτικές ανάγκες. Όπου σε κάθε περίπτωση, η προσωπική γνώση, τα βιώματα και
ενδιαφέρονται των μαθητών, θεωρείται ότι μπορούν να αξιοποιηθούν στην προσέγγιση
ενός νέου θέματος-σύμφωνα με την εποικοδομητική προσέγγιση διδασκαλίας- ή και κατά
την επιλογή θεμάτων, που μαθητικές ομάδες αναλαμβάνουν να επεξεργαστούν-στα
πλαίσια σχεδίων εργασίας(Projects)-.
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Κατηγορία (3): Ο κοινωνικός ρόλος του Αναλυτικού Προγράμματος(Α.Π.)
Ενδεικτικά, παρουσιάζονται παρακάτω, κάποιες εναλλακτικές θεωρήσεις του αναλυτικού
προγράμματος, οι οποίες αποτελούν και διλλήματα για τον εκπαιδευτικό που αφορούν
την προσωπική του θεωρία διδασκαλίας. Σημειώνεται εδώ ότι, τα διλλήματα αυτά
ελήφθησαν υπόψη-καθένα σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό- κατά τη σύνταξη του
ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών της παρούσας έρευνας(και συγκεκριμένα σχετικά με τη
σύνταξη των ερωτήσεων B1, C1 και Β7):
(Α) Ατομοκεντρικές επιδιώξεις του Α.Π.
(i) (α) Η εκπαίδευση ως ’εξωτερική παροχή’ προς το άτομο(και σχετικά με την
α. Ακαδημαϊκή κατεύθυνση και τη β. Τεχνολογική κατεύθυνση) ή (β) Η εκπαίδευση ως
Διαδικασία Εσωτερικής Ανάπτυξης του ατόμου(και σχετικά με την α. Ψυχογνωστική ή
Αναπτυξιακή κατεύθυνση και την β. Ανθρωπιστική κατεύθυνση);
Το δίλλημα εδώ αναφέρεται στις παιδαγωγικές απόψεις του εκπαιδευτικού, σχετικά με τις
επιδιώξεις και την προσφορά του αναλυτικού προγράμματος προς το μαθητή, ως άτομο
-όπου, ανάλογα με αυτές τις επιδιώξεις καθορίζονται και το περιεχόμενο και οι σχετικές
μορφές διδασκαλίας-. Το κεντρικό αυτό δίλλημα, εξετάζει αν ο εκπαιδευτικός θεωρεί πως
το αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να αποβλέπει στην εξωτερική παροχή γνώσεων,
δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων ή πως πρέπει να αποβλέπει στην εσωτερική κινητοποίηση
του μαθητή με σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξή του(είτε προς την ψυχογνωστικήαναπτυξιακή είτε προς την ανθρωπιστική κατεύθυνση) και αναπτύσσεται σε σχετικά
επιμέρους διλλήματα, όπως είναι: (α) Οι εκπαιδευτικοί που αντιλαμβάνονται την
εκπαίδευση ως εξωτερική παροχή, διαφοροποιούνται και ως προς τον τρόπο που
αντιλαμβάνονται το σκοπό και το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος, υπό την
έννοια ότι, α. άλλοι επικεντρώνουν την προσοχή τους στο ποια γνώση πρέπει να
απαρτίζει το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος(ακαδημαϊκή κατεύθυνση) και
β. και άλλοι στο ερώτημα πως πρέπει να οργανωθεί και να προσφερθεί το περιεχόμενο
του αναλυτικού προγράμματος(τεχνολογική κατεύθυνση). (β) Επίσης, οι εκπαιδευτικοί
που αντιλαμβάνονται την εκπαίδευση ως εσωτερική διαδικασία ανάπτυξης του ατόμου,
διαφοροποιούνται και ως προς τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τη διαδικασία αυτή. Πιο
συγκεκριμένα, α. Προς την ψυχογνωστική-αναπτυξιακή κατεύθυνση: Οι εκπαιδευτικοί
θεωρούν ότι το αναλυτικό πρόγραμμα δεν πρέπει να οργανώνεται σύμφωνα με τις
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ενηλίκων ούτε σύμφωνα με τις αρχές των επιμέρους
επιστημών, αλλά σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις γνώσεις, τις αντιλήψεις, τα σχήματα,
τις γνωστικές συγκρούσεις, τις ανάγκες και τις πνευματικές δυνατότητες των μαθητών.
Εδώ, κυρίαρχη μορφή στη διδακτική πράξη είναι ο μαθητής που στην προσπάθειά του να
κατανοήσει τον κόσμο είναι σε συνεχή αλληλεπικοινωνία μαζί του. Με την
αλληλεπικοινωνία αυτή, ο μαθητής εμπλουτίζει τις εμπειρίες του, οι οποίες οδηγούν
στην ανάπτυξη και στη μάθηση-πράγμα που θεωρείται και ως κύριος σκοπός του
αναλυτικού προγράμματος-. Η γνώση εδώ, θεωρείται ως φυσικό αποτέλεσμα της
ανάπτυξης και της μάθησης-όπου, η ανάπτυξη και η μάθηση στηρίζονται στις
προσωπικές εμπειρίες του μαθητή, όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα από την
επικοινωνία και προσωπικές αντιπαραθέσεις με το κοινωνικό του περιβάλλον-. Επομένως
θεωρείται ότι, η γνώση ενώ έχει προσωπικό χαρακτήρα είναι κοινωνικά προσδιορισμένη,
με σημείο εκκίνησης την προσωπική εμπειρία και τα προσωπικά γνωστικά σχήματα και
ότι ο μαθητής προσεγγίζει και οικειοποιείται την ‘απρόσωπη’, ‘αντικειμενική’ γνώση. Η
διδακτική διαδικασία που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί εδώ, είναι μαθητοκεντρική
-επειδή η σχολική εργασία προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις
πνευματικές δυνατότητες του μαθητή- και συνήθως λαμβάνει χώρα μέσα στα πλαίσια της
συνεργατικής αλληλεπικοινωνίας με τη μαθητική ομάδα και παίρνει τη μορφή της
ελεύθερης
ή
της
κατευθυνόμενης
διερεύνησης.
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β. Προς την ανθρωπιστική-ουμανιστική κατεύθυνση: Εδώ, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι
η μάθηση ουσιαστικοποιείται όταν συντελείται μέσα από μαθησιακές διαδικασίες που
έχουν νόημα για το μαθητή ή όταν η μάθηση γίνει βιωματική. Ο μαθητής θεωρείται ότι
πρέπει να συμμετέχει στην επιλογή στόχων, μέσων και διαδικασιών της διδασκαλίας και
κριτήρια αυτής της επιλογής θεωρείται ότι πρέπει να είναι τα ενδιαφέροντα των μαθητών
που διαμορφώνονται μέσα από την ελεύθερη επικοινωνία με το μαθητή και το
περιβάλλον του. Τονίζεται δε, η σημασία της συναισθηματικής ανάπτυξης, των
διαπροσωπικών σχέσεων, της αισθητικής καλλιέργειας και της αυτοσυνείδησης,
περισσότερο από τη σημασία της νοητικής ανάπτυξης, των διαμαθητικών σχέσεων και
της μαθητικής ομάδας. Τέλος, ο εκπαιδευτικός θεωρείται ως διαμεσολαβητής της
μάθησης, που βοηθά και στηρίζει τους μαθητές και όχι ως μεταδότης της γνώσης.
(Β) Κοινωνικοκεντρικές επιδιώξεις του Α.Π.
(i) (α) Η εκπαίδευση ως θεσμός Κοινωνικοπολιτιστικής μεταβίβασης ή
(β) Η εκπαίδευση ως Θεσμός Κοινωνικού Μετασχηματισμού(α. με Προγράμματα
Εκδημοκρατισμού και Εκσυγχρονισμού και β. με Προγράμματα κοινωνικής δράσης);
(α) Σύμφωνα με παραδοσιακές αντιλήψεις, το κοινωνικό σύστημα εκλαμβάνεται ως
δεδομένο, η εκπαίδευση θεωρείται ως ένας θεσμός πολιτιστικής μεταβίβασης και το
σχολείο θεωρείται ως ένας μηχανισμός, που μέσω του αναλυτικού προγράμματος και των
θεσμών του, διευκολύνει τη βελτίωση της κοινωνικής λειτουργίας. Εδώ δε, ο
εκπαιδευτικός επιλέγει ως διδακτικές μεθόδους: το διδακτικό μονόλογο, την εξάσκηση,
την παρώθηση, την επίδειξη, το παράδειγμα και ενδεχομένως τον εκδογματισμό.
(β) Σύμφωνα με σύγχρονες αντιλήψεις, το σχολείο μπορεί και πρέπει να συμβάλλει στη
λύση κοινωνικών προβλημάτων. Όσον αφορά δε τον τρόπο που πρέπει να γίνει αυτό,
υπάρχουν δύο παιδαγωγικές προτάσεις: α. Η φιλελεύθερη πρόταση, με Προγράμματα
Εκδημοκρατισμού και Εκσυγχρονισμού. Όπου, οι αρχές του εκδημοκρατισμού,
εκφράζονται μέσα από τα προγράμματα ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Με τα
προγράμματα αυτά να προβλέπουν μεταβίβαση μέρους της εξουσίας του εκπαιδευτικού
στη μαθητική ομάδα, η οποία χειρίζεται την εξουσία μέσα από συνεργατικές διαδικασίες
δίνοντας στους
μαθητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν
δημοκρατικούς θεσμούς. Το δε εκσυγχρονιστικό στοιχείο, αφορά τη σύνδεση του
σχολείου με τις οικονομικές ανάγκες της αναπτυσσόμενης κοινωνίας. Και
β. Η ριζοσπαστική πρόταση, με Προγράμματα κοινωνικής δράσης: Εδώ, ο εκπαιδευτικός
θεωρείται πρωτοπόρος μεταρρυθμιστής και όχι εκφραστής και διορθωτής μιας
προβληματικής πραγματικότητας. Ο εκπαιδευτικός, τον οποίο χαρακτηρίζει η περίσκεψη,
η αφοσίωση και η δράση, χρησιμοποιεί ως βασικό όργανο για την υλοποίηση των
σκοπών του το διάλογο. Αποδίδει δε σημασία, όχι μόνο στο περιεχόμενο του διαλόγου
αλλά και στη διαδικασία της διαλεκτικής αντιπαράθεσης στην τάξη.
Κατηγορία (4): Η διαδικασία της μάθησης:
Οι παιδαγωγικές απόψεις του εκπαιδευτικού σχετικά με τη διαδικασία της μάθησης
αλληλοσυσχετίζονται με την αντίληψη που έχει για τη φύση της γνώσης και για το
μαθητή ως άτομο και όλα τα παραπάνω επηρεάζουν σημαντικά τις διδακτικές του
επιλογές. Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά, κάποιες εναλλακτικές θεωρήσεις της
μάθησης ως διαδικασία, οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα και διλλήματα των
εκπαιδευτικών-με τις σχετικές επιλογές των εκπαιδευτικών να αφορούν και την
προσωπική τους θεωρία διδασκαλίας-. Σημειώνεται εδώ ότι, τα διλλήματα αυτά
ελήφθησαν υπόψη-καθένα σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό- κατά τη σύνταξη του
ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών της παρούσας έρευνας(και συγκεκριμένα σχετικά με τη
σύνταξη των ερωτήσεων B1, C1 και Β7):
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(i) (α) Η μάθηση ως αθροιστική σύνθεση ή (β) Η μάθηση ως Ολική σύλληψη
(α) Οι εκπαιδευτικοί που συμφωνούν με τη συμπεριφοριστική θεωρία διδασκαλίας και
αντιλαμβάνονται την εκπαίδευση ως εξωτερική παροχή, θεωρούν ότι η εκπαιδευτική
παροχή συντελείται με αθροιστικό τρόπο ή ότι η μάθηση επέρχεται καθώς ο μαθητής
συνθέτει
σταδιακά
και
αθροιστικά
επιμέρους
τμήματα
αυτής.
(β) Ενώ, οι εκπαιδευτικοί που συμφωνούν με την εποικοδομητική θεωρία διδασκαλίας
και αντιλαμβάνονται την εκπαίδευση ως εσωτερική διαδικασία, κλίνουν προς την
ολιστική αντίληψη για τη μάθηση. Θεωρούν δηλαδή, ότι η μάθηση ενός αντικειμένου έχει
σημασία και εδραιώνεται μόνο όταν το αντικείμενο αυτό γίνει αντιληπτό ως σύνολο και
ενταχθεί από το άτομο στα γνωστικά σχήματα που διαθέτει.
(ii) Πως αντιμετωπίζεται το μαθησιακό λάθος από τις δύο αντιλήψεις-(α)
συμπεριφοριστική ή (β) εποικοδομητική αντίληψη για τη διδασκαλία και μάθηση(α) Ο εκπαιδευτικός που συμφωνεί με την συμπεριφοριστική θεωρία διδασκαλίας,
επικεντρώνει την προσοχή του στην εξωτερική συμπεριφορά του μαθητή και προσπαθεί
να εξασφαλίσει την αποφυγή του λάθους. (β) Ενώ, ο εκπαιδευτικός που συμφωνεί με την
εποικοδομητική θεωρία διδασκαλίας, αποδέχεται το λάθος ως θετικό στοιχείο της
μαθησιακής διδασκαλίας, επειδή αποκαλύπτει τα αδιέξοδα της εσωτερικής διαδικασίας
του μαθητή-που αποτελεί και το αντικείμενο προσοχής και μελέτης του εκπαιδευτικού-.
(iii) (α) Η μάθηση ως αποτέλεσμα εξωτερικής κινητοποίησης ή (β) Η μάθηση ως
αποτέλεσμα εσωτερικής κινητοποίησης
(α) Οι εκπαιδευτικοί που συμφωνούν με τη συμπεριφοριστική θεωρία διδασκαλίας και
αντιλαμβάνονται την εκπαίδευση ως εξωτερική παροχή, θεωρούν ότι τα εξωτερικά
κίνητρα-όπως αμοιβές και ποινές, η εφαρμογή συναγωνιστικών μορφών εργασίας κ.άείναι αναγκαία στη διαδικασία τη εκπαίδευσης και για την καθοδήγηση της ανθρώπινης
συμπεριφοράς. (β) Ενώ, οι εκπαιδευτικοί που συμφωνούν με την εποικοδομητική θεωρία
διδασκαλίας και αντιλαμβάνονται την εκπαίδευση ως εσωτερική διαδικασία, πιστεύουν
ότι τα εξωτερικά κίνητρα είναι περιττά και πως πρέπει να χρησιμοποιούνται συστηματικά
τα εσωτερικά κίνητρα-για δράση, γνώση και επιτυχία- που έμφυτα κατέχουν οι μαθητές.
Όμως, η ενεργοποίηση των εσωτερικών κινήτρων των μαθητών κατά τη διδασκαλία,
προϋποθέτει τα δυνατότητα υλοποίησης και άλλων διδακτικών επιλογών σχετικών με μια
εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας όπως: α. ότι υπάρχει ένα διευρυμένο
πλαίσιο ελεύθερης επιλογής δραστηριοτήτων από τους μαθητές, β. ότι οι μαθησιακές
δραστηριότητες παρέχουν στους μαθητές δυνατότητες άμεσης αλληλεπίδρασης με
πρόσωπα κα πράγματα, γ. ότι το διδακτικό αντικείμενο αναφέρεται στην επίλυση
προβληματικών καταστάσεων και ερωτημάτων αποκλίνουσας σκέψης κ.ά.
(iv) (α) Η μάθηση ως παθητική προσαρμογή ή (β) η μάθηση ως διαδικασία
αλληλεπίδρασης
(α) Οι εκπαιδευτικοί που συμφωνούν με τη συμπεριφοριστική θεωρία διδασκαλίας και
αντιλαμβάνονται την εκπαίδευση ως εξωτερική παροχή, συμφωνούν και με την άποψη
ότι τα αντικείμενα της ακαδημαϊκής και κοινωνικής μάθησης καθορίζονται με κριτήρια
πολιτιστικά και κοινωνικά, τα οποία όμως συχνά είναι άσχετα με το παιδί. Ως εκ τούτου,
η διαδικασία της μάθησης συνίσταται στη διαδικασία της προσαρμογής ή η διδασκαλία
έχει τη μορφή εκγύμνασης και βασίζεται στην άσκηση, την επανάληψη και την
καθοδηγούμενη εφαρμογή. Δηλαδή, οι διδακτικές πρακτικές είναι στη λογική της
‘προσφοράς’ από τον εκπαιδευτικό και της ‘αφομοίωσης’ από το μαθητή.
(β) Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί που συμφωνούν με την εποικοδομητική θεωρία
διδασκαλίας και αντιλαμβάνονται την εκπαίδευση ως εσωτερική διαδικασία,
αντιλαμβάνονται τη μάθηση και την ανάπτυξη ως διαλεκτική επικοινωνία μεταξύ του
ατόμου και του περιβάλλοντος η οποία ενέχει το στοιχείο της διερεύνησης και της
ενεργητικής επεξεργασίας. Επομένως εδώ, οι διδακτικές προσεγγίσεις δίνουν στους
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μαθητές τη δυνατότητα σταδιακής οικοδόμησης της γνώσης, η οποία αποκτάται με τις
εμπειρίες που αποκτούν μέσα από την επαφή και αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.
(v) (α) Η μάθηση ως ατομική διαδικασία ή (β) Η μάθηση ως συλλογική διαδικασία.
(α) Οι εκπαιδευτικοί που συμφωνούν με τη συμπεριφοριστική θεωρία διδασκαλίας και
αντιλαμβάνονται την εκπαίδευση ως εξωτερική παροχή και τη γνώση ως αντικειμενική
και δεδομένη, θεωρούν και την απόκτηση της γνώσης αυτής ως ατομική διαδικασία και
υιοθετούν την τμηματική παρουσίαση του μαθήματος. Θεωρούν δηλαδή ότι, έργο του
σχολείου είναι να βοηθήσει κάθε μαθητή, ατομικά, να οικειοποιηθεί313 τη γνώση αυτή.
(β) Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί που συμφωνούν με την εποικοδομητική θεωρία
διδασκαλίας και αντιλαμβάνονται την εκπαίδευση ως εσωτερική διαδικασία και τη γνώση
ως ζητούμενο και ως κοινωνικά προσδιοριζόμενη, θεωρούν την απόκτηση της γνώσης ως
συλλογική διαδικασία και κοινωνικό γεγονός και υιοθετούν την ολική παρουσίαση του
μαθήματος. Δηλαδή, οι έννοιες και νοητικές λειτουργίες θεωρείται ότι συλλαμβάνονται
αρχικά διατομικά-μεταξύ των ατόμων κατά την αλληλεπίδρασή τους- και έπειτα μέσα
από διαδικασίες εσωτερικοποίησης γίνονται ατομικό κτήμα των μαθητών. Για το σκοπό
αυτό, στο διδακτικό επίπεδο, προτείνεται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία η οποία
προβλέπει διαδικασίες ομαδικής επεξεργασίας του μαθησιακού υλικού, προωθώντας έτσι
τη συνεργατικότητα και άλλες κοινωνικές δεξιότητες.
Κατηγορία (5):Η αντίληψη για τη φύση και το ρόλο του μαθητή
Οι αντιλήψεις για το παιδί και το ρόλο του μαθητή σε συνδυασμό με τη θεώρηση της
παιδαγωγικής σχέσης ως σχέση αλληλεπίδρασης, δημιουργούν σχετικά διδακτικά
δεδομένα. Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά, κάποιες εναλλακτικές θεωρήσεις για τη
φύση και το ρόλο του μαθητή που αποτελούν ταυτόχρονα και διλλήματα των
εκπαιδευτικών-με τις σχετικές επιλογές των εκπαιδευτικών να αφορούν και την
προσωπική τους θεωρία διδασκαλίας-. Σημειώνεται εδώ ότι, τα διλλήματα αυτά
ελήφθησαν υπόψη-καθένα σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό- κατά τη σύνταξη του
ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών της παρούσας έρευνας(και συγκεκριμένα σχετικά με τη
σύνταξη των ερωτήσεων B1, C1 και Β7):
(i) (α) Ο μαθητής ως μικρογραφία ενηλίκου ή (β) Ο μαθητής ως διάφορος από τον
ενήλικο
(α) Οι εκπαιδευτικοί που συμφωνούν με τη συμπεριφοριστική θεωρία διδασκαλίας,
αντιμετωπίζουν το παιδί ως ενήλικο σε μικρογραφία, δηλαδή θεωρούν ότι το παιδί
διαφέρει από τον ενήλικο μόνο ποσοτικά και όχι ποιοτικά. Έτσι θεωρείται ότι, η
διδακτική αντιμετώπιση των παιδιών πρέπει να διαφέρει μόνο στην ‘ποσότητα’ και στο
ρυθμό διδασκαλίας, σε σύγκριση με αυτή των ενηλίκων. Θεωρείται επίσης ότι, το
περιεχόμενο της διδασκαλίας πρέπει να αναφέρεται σε πράγματα που θα είναι αύριο
χρήσιμα στο παιδί και πως όλη οργάνωση της σχολικής ζωής πρέπει να είναι σύμφωνη με
τις απαιτήσεις της ζωής των ενηλίκων, οι οποίες δεν αφήνουν περιθώριο χρόνου για
παιχνίδι. (β) Οι εκπαιδευτικοί που συμφωνούν με τη εποικοδομητική θεωρία
διδασκαλίας, θεωρούν ότι υπάρχουν και ποιοτικές διαφοροποιήσεις μεταξύ παιδιών και
ενηλίκων. Θεωρείται εδώ ότι, το περιεχόμενο της διδασκαλίας, οι διαδικασίες μάθησης
και το γενικότερο κλίμα της σχολικής πραγματικότητας θα πρέπει να είναι σε σχέση με
τις ανάγκες και τα διαφέροντα του παιδιού. Επίσης, το παιχνίδι δεν αντιμετωπίζεται σαν
χαμένος χρόνος αλλά ως αναγκαία συνθήκη για την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού.

Την αντίληψη αυτή εκφράζουν και τα προγράμματα εξατομικευμένης διδασκαλίας που εφαρμόζουν τις
αρχές της προγραμματισμένης διδασκαλίας, η οποία αναλύει το συνολικό έργο στα δομικά του στοιχεία και
τα παρουσιάζει σταδιακά.
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(ii) (α) Ο μαθητής ως παθητικός αποδέκτης ή (β) Ο μαθητής ως αυτόνομο άτομο
(α) Οι εκπαιδευτικοί που συμφωνούν με τη συμπεριφοριστική θεωρία διδασκαλίας και
θεωρούν την εκπαίδευση ως εξωτερική παροχή και τη γνώση ως κάτι αντικειμενικά
υπαρκτό που μπορεί με λεκτικό τρόπο να μεταδοθεί από άτομο σε άτομο, θεωρούν και το
μαθητή ως παθητικό δέκτη αυτής της γνώσης. Η προσέγγιση της διδασκαλίας εδώ γίνεται
κυρίως με πληροφοριακής φύσεως μονολογικές παραδόσεις του εκπαιδευτικού και με
ασκήσεις εμπέδωσης του μαθήματος από τους μαθητές-οι οποίες αφορούν κυρίως τις
δυνατότητες απομνημόνευσης των μαθητών-. (β) Οι εκπαιδευτικοί που συμφωνούν με τη
εποικοδομητική θεωρία διδασκαλίας, αντιμετωπίζουν το μαθητή ως νοητικά αυτόνομο
και κοινωνικά υπεύθυνο άτομο και ως ενεργητικό αποδέκτη και συμμέτοχο σε μια
διαδικασία αλληλεπιδράσεων. Εδώ, υπάρχει ένα ανοιχτό σύστημα διδασκαλίας που
διαφοροποιεί-κατά περιπτώσεις μαθητών- τους σκοπούς της και διασφαλίζει δυνατότητες
αυτοέκφρασης και αυτοπραγμάτωσης των μαθητών. Κατά τη διδακτική δε διαδικασία, με
την αναζήτηση, τη διαλεκτική αντιπαράθεση και αμφισβήτηση, με τις αναφορές στις
σχέσεις του ανθρώπου με τον εαυτό του, με τους άλλους και με το φυσικό περιβάλλον,
αναπτύσσονται και οι ανώτερες γνωστικές λειτουργίες των μαθητών-εκτός από την
απομνημόνευση-. Τέλος, έργο του σχολείου θεωρείται πως πρέπει να αποτελεί και η
προσφορά πλήθους και ποικιλίας ευκαιριών επικοινωνίας, στους μαθητές.
(iii) (α) Ο μαθητής ως μοναδικότητα ή (β) Ο μαθητής ως μέλος ομοιογενούς ομάδας
(α) Οι εκπαιδευτικοί που συμφωνούν με τη συμπεριφοριστική θεωρία διδασκαλίας και
θεωρούν την εκπαίδευση ως εξωτερική παροχή, βλέπουν, κυρίως, τα κοινά
χαρακτηριστικά των μαθητών με την ηλικιακή ομάδα όπου ανήκουν. (β) Ενώ, οι
εκπαιδευτικοί που συμφωνούν με τη εποικοδομητική θεωρία διδασκαλίας και θεωρούν
την εκπαίδευση ως εσωτερική διαδικασία, τονίζουν τη σημασία των ατομικών διαφορών
των μαθητών, για την εκπαίδευση.
(iv) (α) Η παιδική ηλικία ως προστάδιο ή (β) Η παιδική ηλικία ως αυτόνομο στάδιο
εξέλιξης
(α) Οι εκπαιδευτικοί που συμφωνούν με τη συμπεριφοριστική θεωρία διδασκαλίας
θεωρούν ότι το παιδί είναι άπειρο, ανώριμο με αδυναμία κρίσης και έλλειψη γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων και ότι η παιδική ηλικία έχει αξία αν θεωρηθεί ως μεταβατική
περίοδος για τη ζωή του ενηλίκου. Θεωρούν επίσης, ότι έργο του σχολείου είναι να
επεξεργαστεί την άμορφη φύση του παιδιού και να δώσει στο παιδί τα στοιχεία που
στερείται για να αντιμετωπίσει τη ζωή του ενήλικα. Αντικείμενο δηλαδή της
εκπαίδευσης, δεν είναι το παιδί σαν άτομο αλλά η ανάπτυξη χαρακτηριστικών και
δεξιοτήτων που θα είναι αναγκαία στο παιδί όταν αυτό ενηλικιωθεί. Οι αντιλήψεις δε
αυτές, εκφράζονται με το ότι το παιδί δε συμμετέχει στις αποφάσεις που το αφορούν και
με το ότι το παιχνίδι θεωρείται ‘χαμένος χρόνος’, για το σχολείο. (β) Οι εκπαιδευτικοί
που συμφωνούν με τη εποικοδομητική θεωρία διδασκαλίας, θεωρούν ότι το παιδί κατέχει
φυσικές δυνατότητες και αγαθότητα, που προσδίδουν στην παιδική ηλικία μεγάλη
σπουδαιότητα. Έργο δε του σχολείου θεωρούν πως είναι, το να εξασφαλιστεί στο παιδί
ευχάριστη παιδική ηλικία και πλούσιες εμπειρίες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξή του
και θα το βοηθήσουν να επιτύχει την αυτοπραγμάτωσή του ως ενήλικος.
(v) (α) Ο μαθητής ως αποδέκτης υπηρεσιών ή (β) Ο μαθητής ως πρόσωπο
(α) Παραδοσιακά και σύμφωνα με τις θέσεις του συμπεριφορισμού, το παιδί θεωρείται
ως ανώριμο, με έλλειψη κρίσης και γνώσεων και ως εκ τούτου ο μαθητής θεωρείται ως
‘πελάτης’ και ο εκπαιδευτικός θεωρείται ως ο κατάλληλος ειδικός επιστήμονας για να
προσφέρει τις υπηρεσίες του στο μαθητή. (β) Αντίθετα, σύμφωνα με τις θέσεις της
Ανθρωπιστικής Παιδαγωγικής, ο μαθητής θεωρείται ότι μετέχει στην ανθρώπινη
επικοινωνία ως ισότιμος εταίρος και μέσα από αυτήν την επικοινωνία, προσφέρει τη
θέλησή του να λειτουργήσει ως μαθητής και δραστηριοποιείται εκουσίως-επειδή η σχέση
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αυτή του προσφέρει την ικανοποίηση του βιώματος της ανάπτυξης του και το μέσο
καταγραφής και παρακολούθησης της ανάπτυξης αυτής-.
Κατηγορία (6): Ο ρόλος και οι ευθύνες του εκπαιδευτικού
Ο εκπαιδευτικός καλείται να επιτελέσει ταυτόχρονα πολλούς ρόλους όπως, ο
παιδαγωγικός, ο υπαλληλικός και ο κοινωνικός Ο τρόπος δε, με τον οποίο ο
εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται το ρόλο και τις ευθύνες του είναι ιδιαίτερα σημαντικός,
διότι ανάλογα με αυτόν καθορίζεται και ο ρόλος που αναγνωρίζεται στους μαθητές καθώς
και η όλη κατάσταση στην τάξη. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός μέσα από τις αναπόφευκτες
επιλογές κατά τη διδασκαλία-η οποία ως σκόπιμη πράξη ενέχει το στοιχείο της επιλογής-,
καθίσταται αξιολογητής μέσων, περιεχομένου και στόχων διδασκαλίας-έχοντας
ταυτόχρονα και την ευθύνη τις επιπτώσεις που έχουν οι επιλογές του στο άτομο και στο
κοινωνικό σύνολο-. Οι επιλογές αυτές του εκπαιδευτικού μέσα στο πλήθος των
ανταγωγιστικών στόχων, αναγκών και ιδεών είναι ιδιαίτερα δύσκολη και διλληματική.
Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά, κάποιες εναλλακτικές θεωρήσεις για το ρόλο του
εκπαιδευτικού που αποτελούν ταυτόχρονα και διλλήματα των εκπαιδευτικών-με τις
σχετικές επιλογές των εκπαιδευτικών να αφορούν και την προσωπική τους θεωρία
διδασκαλίας-. Σημειώνεται εδώ ότι, τα διλλήματα αυτά ελήφθησαν υπόψη-καθένα σε
μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό- κατά τη σύνταξη του ερωτηματολογίου
εκπαιδευτικών της παρούσας έρευνας(και συγκεκριμένα σχετικά με τη σύνταξη των
ερωτήσεων B1, C1 και Β7):
(i) (α) Ο εκπαιδευτικός ως υπάλληλος ή (β) Ο εκπαιδευτικός ως κοινωνικός
πρωτεργάτης
(α) Σύμφωνα με την πρώτη θέση, ο υπαλληλικός ρόλος του εκπαιδευτικού προτάσσεται
έναντι όλων των άλλων. (β) Αντίθετα, σύμφωνα με τη δεύτερη θέση ο εκπαιδευτικός
θεωρείται ότι αποκτά το κύρος του από τον ρόλο που θα διαδραματίσει στην
αναμορφωτική πορεία της κοινωνίας.
(ii) (α) Ο εκπαιδευτικός ως ειδικός επιστήμονας ή (β) Ο εκπαιδευτικός ως
ψυχοπαιδαγωγός
(α) Σύμφωνα με την πρώτη θέση, ο εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται την επαγγελματική του
ταυτότητα και ρόλο ως ειδικός επιστήμονας, έχει ως κύριο σκοπό το να μυήσει τους
μαθητές στην επιστήμη του και ως κριτήριο ρύθμισης της συμπεριφοράς του το διδακτικό
αντικείμενο(λογότροπος εκπαιδευτικός). (β) Αντίθετα, σύμφωνα με τη δεύτερη θέση, ο
εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται την επαγγελματική του ταυτότητα και ρόλο ως
ψυχοπαιδαγωγός, θεωρεί ως βασικό σκοπό της Αγωγής την ολόπλευρη ανάπτυξη του
παιδιού και έχει ως κριτήριο ρύθμισης της συμπεριφοράς του τις ανάγκες και τα βιώματα
του παιδιού(παιδότροπος εκπαιδευτικός).
(iii) (α) Ο ψυχοπαιδαγωγός εκπαιδευτικός ως τεχνοκράτης ή (β) Ο ψυχοπαιδαγωγός
εκπαιδευτικός ως διαλογιζόμενος επιστήμονας
(α) Σύμφωνα με την πρώτη θέση, ο εκπαιδευτικός θεωρείται ότι πρέπει να εφαρμόζει στο
σχολικό πλαίσιο τους νόμους της μάθησης και ανάπτυξης που έχει επισημάνει η
ψυχοπαιδαγωγική έρευνα, για να επιτύχει τους διδακτικούς σκοπούς του(τεχνοκράτης
ψυχοπαιδαγωγός). Οι στόχοι και το περιεχόμενο διδασκαλίας έχουν καθοριστεί από τους
‘ειδικούς’ και ο προβληματισμός του εκπαιδευτικού αφορά τις μεθοδολογικές επιλογές
που θα του επιτρέψουν να υλοποιήσει το προδιαγεγραμμένο πρόγραμμα.
(β) Αντίθετα σύμφωνα με τη δεύτερη θέση, αμφισβητείται η καθολικότητα των νόμων
που διατυπώνει η θετικιστικά προσανατολισμένη ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και οι τομείς
της εκπαίδευσης δε θεωρούνται δεδομένοι-τομείς της εκπαίδεσης όπως: οι σκοποί, η
μεθοδολογία και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, αλλά και η σχέση της εκπαίδευσης με
τη διαδικασία του κοινωνικού γίγνεσθαι-. Ως εκ τούτου, ο εκπαιδευτικός μέσα από μια
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συνεχή διαδικασία στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης και έρευνας, αναζητεί να εντοπίσει
πώς οι επιλογές σκοπών, περιεχομένου, μέσων διδασκαλίας και μορφών κοινωνικής
οργάνωσης που κάνει ο ίδιος, το αναλυτικό πρόγραμμα και το παραπρόγραμμα,
επηρεάζουν την ποιότητα της σχολικής μάθησης, την πορεία του ατόμου και τις
διαδικασίες πολιτιστικοκοινωνικής αναπαραγωγής και αλλαγής(στοχαστικο-κριτικός
εκαπιδευτικός).
(iv) (α) Ο εκπαιδευτικός ως μεταπράτης ή (β) Ο εκπαιδευτικός ως διαμορφωτής του
Αναλυτικού Προγράμματος
(α) Στο παραδοσιακό σχολείο, ο εκπαιδευτικός θεωρείται ως μεταπράτης του αναλυτικού
προγράμματος, δηλαδή ότι θα πρέπει να εφαρμόζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα
διατυπώνοντας τους διδακτικούς στόχους αυτού, με παρατηρήσιμους και μετρήσιμους
όρους. Εδώ, ο εκπαιδευτικός θεωρείται ως υπάλληλος που υπηρετεί σε ένα κλειστό
σχολικό σύστημα, επομένως θα πρέπει να περιορίζεται κυρίως στο να παραδίδει την ύλη
αποσπασματικά με βάση το σχολικό εγχειρίδιο, χωρίς να έχει γενική αντίληψη του όλου
προγράμματος και της σχέσης που συνδέει τα μέρη με το όλον. (β) Σύμφωνα με τις
εποικοδομητικές θέσεις, ο εκπαιδευτικός αν και κινείται μέσα στα πλαίσια του
αναλυτικού προγράμματος, θεωρείται ότι πρέπει να έχει τη γενική εικόνα του όλου και
σαφή αντίληψη του τρόπου με τον οποίο οι πληροφορίες, οι έννοιες και οι γενικεύσεις
μιας συγκεκριμένης ενότητας σχετίζονται με το όλο, επειδή αυτή η γνώση θα του
επιτρέψει να εφαρμόσει το αναλυτικό πρόγραμμα στις συνθήκες που κυριαρχούν στην
τάξη και να το συσχετίσει με τα άμεσα προβλήματα της εποχής. Θεωρείται επίσης εδώ
ότι, κατά την ώρα του μαθήματος πρέπει να αναζητείται η χρηστικότητα και η
εγκυρότητα της θεωρητικής γνώσης και να γίνονται εφαρμογές αυτής σε πραγματικές
καταστάσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους μαθητές.
(v) (α) Ο εκπαιδευτικός ως υπάλληλος ή (β) Ο εκπαιδευτικός ως αυτόνομος επιστήμονας
(α) Παραδοσιακά, η αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού ως δημοσίου υπαλλήλου, υπόλογου
στην κεντρική διοίκηση συνεπάγεται την αποδοχή στενού υπηρεσιακού ελέγχου της
διδακτικής του εργασίας που αφήνει μικρά περιθώρια διδακτικών επιλογών. (β) Σύμφωνα
με τη δεύτερη θέση, ο εκπαιδευτικός έχει μεν επαγγελματική ευθύνη έναντι των μαθητών
του και του κοινωνικού συνόλου, θεωρείται όμως ότι θα πρέπει να μειωθεί ο διοικητικός
έλεγχος και η εξωτερική καθοδήγηση του έργου του και να οριοθετηθεί η αυτονομία του.
Υποστηρίζεται δηλαδή ότι, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να διατηρεί προβληματική
θεώρηση της διδακτικής του πράξης και να μην εκλαμβάνει ως δεδομένα, αλλά να
εξετάζει κριτικά και να επαναπροσδιορίζει για μελλοντική χρήση τα εξής: τους σκοπούς,
τις μεθόδους και το περιεχόμενο της διδασκαλίας του, μέσα στα πλαίσια που έχουν
συλλογικά διατυπωθεί-υπό την έννοια ότι, υπάρχει ουσιαστική συλλογική συμμετοχή και
των εκπαιδευτικών στα όργανα χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής-.
(vi) (α) Ο εκπαιδευτικός ως κανονιστική αυθεντία ή (β) Ο εκπαιδευτικός ως
διαλεκτικός εταίρος
Το πως αντιλαμβάνεται και βιώνει ο εκπαιδευτικός τις σχέσεις μεταξύ αυτού και των
μαθητών του, είναι στοιχείο που καθορίζει την επιστημονική του ταυτότητα και τη
διδακτική του συμπεριφορά: (α) Σύμφωνα με την παραδοσιακή άποψη, ο ρόλος του
εκπαιδευτικού είναι αυτός της κανονιστικής αυθεντίας, που απορρέει από την ειδημοσύνη
του και από τον καθοδηγητικό ρόλο που καλείται να παίξει μέσα στην αγωγή. Στα
πλαίσια της αντίληψης αυτής, ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί και κρατά ‘αποστάσεις’ από
τους μαθητές του-υπό την έννοια ότι η σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή είναι
ιεραρχική, με το μαθητή υπάκουο και τον εκπαιδευτικό σε θέση εξουσίας-. Η απόσταση
δε αυτή θεωρείται ότι είναι χρήσιμο να διατηρηθεί, επειδή εξασφαλίζει το κύρος της
αυθεντίας του εκπαιδευτικού και μεγιστοποιεί την παιδευτική του δύναμη,
ως παράγοντας της εκπαίδευσης. (β) Αντίθετα, η σύγχρονη Ανθρωπιστική Παιδαγωγική
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θεωρεί ότι η παιδευτική διαδικασία επιτελείται μέσα σε ένα θετικό ψυχολογικό κλίμα και
στη βάση μιας διαλεκτικής και αμοιβαίας σχέσης ή μέσα από την αλληλεπίδραση
εκπαιδευτικού και μαθητών. Όπου, το κλίμα αυτό θεωρείται πως πρέπει να φέρνει τον
εκπαιδευτικό κοντά στο παιδί, επειδή το παιδί έχει ανάγκη από αποδοχή και πραγματικές
ειλικρινείς σχέσεις-και όχι από σχέσεις στα μέτρα κοινωνικών και επαγγελματικών
ρόλων-. Η εξάλειψη δε των αποστάσεων-υπό την έννοια συλλογικών διαδικασιών στις
οποίες συμμετέχουν και οι μαθητές-, θεωρείται ότι μετασχηματίζουν τις σχέσεις
εκπαιδευτικού και μαθητών από εξουσιαστικές και κανονιστικές σε σχέσεις διαλεκτικής
επικοινωνίας και στήριξης της αναπτυξιακής πορείας των μαθητών.
Κατηγορία (7): Η οργάνωση και η άσκηση της εξουσίας
Το σχολείο ως ιεραρχικά δομημένο κοινωνικό σύστημα, έχει τη δύναμη και τις τεχνικές(ή
την εξουσία) να διαμορφώνει τους ρόλους του εκπαιδευτικού και του μαθητή και να
καθορίζει τις μεταξύ τους σχέσεις και τις σχέσεις τους με το χώρο, το χρόνο, τα μέσα και
τις δραστηριότητες της διδασκαλίας και της σχολικής ζωής γενικότερα. Οι διευθετήσεις
δε αυτές, γίνονται με βάση τον τρόπο που το σχολείο αντιλαμβάνεται την αποστολή του:
Παραδοσιακά. θεωρείται ότι η αποστολή του σχολείου είναι η μετάδοση γνώσεων,
δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών στους μαθητές και η αναγκαιότητα της σχολικής
πειθαρχίας προβάλλει εδώ ως λογικό συνεπακόλουθο. Αντιθέτως, οι θέσεις της
ανθρωπιστικής θεωρίας διδασκαλίας συμφωνούν με τη συμμετοχή του μαθητή στην
άσκηση της εξουσίας και με την ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας και αυτοαξιολόγησης των
μαθητών. Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά, κάποιες εναλλακτικές θεωρήσεις για τη
σχολική εξουσία και πειθαρχία, που αποτελούν ταυτόχρονα και διλλήματα των
εκπαιδευτικών-με τις σχετικές επιλογές των εκπαιδευτικών να αφορούν και την
προσωπική τους θεωρία διδασκαλίας-. Σημειώνεται εδώ ότι, τα διλλήματα αυτά
ελήφθησαν υπόψη-καθένα σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό- κατά τη σύνταξη του
ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών της παρούσας έρευνας(και συγκεκριμένα σχετικά με τη
σύνταξη των ερωτήσεων B1, C1 και Β7):
(i) Ο εκπαιδευτικός ή οι μαθητές ελέγχουν τη διδασκαλία
(α) Στο παραδοσιακό σχολείο, όπου η εκπαίδευση θεωρείται ως εξωτερική παροχή-η
οποία αφορά τη μεταβίβαση κοινωνικοπολιτιστικών στοιχείων στους μαθητές-, θεωρείται
ότι ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που καθορίζει το σκοπό, το περιεχόμενο, τα μέσα, τις
διαδικασίες και τον τρόπο οργάνωσης και παρουσίασης της επεξεργασίας των δεδομένων
σε μια διδασκαλία. Θεωρείται δε ότι, το μαθητικό ενδιαφέρον ή η συμμετοχή των
μαθητών στο μάθημα εξασφαλίζεται με τη χρήση αμοιβών και ποινών και ότι η ενεργός
εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία, εξασφαλίζεται με τη χρήση διαλογικών
διδασκαλιών. Σημειώνεται όμως ότι εδώ, τα αποτελέσματα είναι μικρά επειδή ο μαθητής
ενεργοποιείται στα πλαίσια μιας διαδικασίας της οποίας ο βαθύτερος στόχος του
διαφεύγει. (β) Σύμφωνα με τη σύγχρονη Διδακτική, η πορεία της προσωπικής μάθησης
διαμορφώνεται μέσα από τα ερεθίσματα και βιώματα που αποκτά ο μαθητής κατά την
επικοινωνία μέσα στο πλαίσιο της τάξης. Όπου, βασικός παράγοντας που διαμορφώνει
το είδος, το περιεχόμενο και το πλαίσιο αυτής της επικοινωνίας είναι ο εκπαιδευτικός, ο
οποίος έχει τη γνώση και την ευθύνη να διασφαλίσει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις
της αυτοανάπτυξης του μαθητή. Στα πλαίσια δε αυτά, ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με
τους μαθητές του, καθορίζει κάποιους από τους παράγοντες της διδασκαλίας, έτσι ώστε
να διασφαλίζεται ότι η μαθησιακή διαδικασία θα προσλάβει προσωπικό νόημα στη
συνείδηση κάθε μαθητή.
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(ii) Ο εκπαιδευτικός ή οι μαθητές ελέγχουν το χρόνο;
Η χρήση και κατανομή του χρόνου, δεν είναι απόρροια της διδακτέας ύλης, ούτε
απόρροια μιας τυχαίας επιλογής που αποσκοπεί στο να διευκολύνει πρακτικά τη
λειτουργία της διδακτικής διαδικασίας, αλλά είναι έκφραση της επίσημης θεωρίας της
διδασκαλίας-που αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραμμα- καθώς και της προσωπικής
θεωρίας του εκπαιδευτικού: (α) Στα συγκεντρωτικά σχολικά συστήματα, θεωρείται ότι η
κεντρική εξουσία μέσω του εβδομαδιαίου και ημερήσιου προγράμματος πρέπει να
καθορίζει την κατανομή του χρόνου στα επιμέρους διδακτικά αντικείμενα και ότι ο
εκπαιδευτικός μέσα στα πλαίσια του ημερήσιου προγράμματος πρέπει να καθορίζει την
αλληλουχία, το χρόνο έναρξης και τη διάρκεια των επιμέρους μαθησιακών
δραστηριοτήτων. (β) Αντίθετα και σύμφωνα με τις παιδοκεντρικές αντιλήψεις του
σύγχρονου σχολείου, θα πρέπει να συμμετέχουν και οι μαθητές στις παραπάνω
αποφάσεις.
(iii) Ο εκπαιδευτικός ή οι μαθητές ελέγχουν τους κανόνες;
H φύση, η αποστολή και οι συνθήκες της σχολικής τάξης, επιβάλλουν την ύπαρξη
κανονισμών, οι οποίοι σκοπό έχουν να προλάβουν τις συγκρούσεις, να διευκολύνουν την
επίλυσή τους, να περιορίσουν την αβεβαιότητα και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα
της ομάδας. Οι κανονισμοί αυτοί αφορούν κυρίως, τη διαμαθητική κοινωνική
συμπεριφορά, τις σχέσεις μαθητή και εκπαιδευτικού, τη ρύθμιση των διδακτικών
διαδικασιών, του χώρου, του χρόνου, των μέσων και το είδος των κινήτρων σε μια
διδακτική παρέμβαση. Το περιεχόμενο και ο τρόπος που συντάσσονται και επιβάλλονται
οι κανονισμοί καθορίζουν την αποτελεσματικότητά τους αλλά και την παιδαγωγική
σημασία τους και εκφράζουν τη γενικότερη παιδαγωγική φιλοσοφία του εκπαιδευτικού:
(α) Σύμφωνα με την παραδοσιακή Παιδαγωγική-που θεωρεί την κοινωνικοποίηση ως μια
διαδικασία προσαρμογής της παιδικής φύσης στους καθιερωμένους κανόνες και νόμους-,
θεωρείται ότι οι κανονισμοί συμπεριφοράς πρέπει να παρουσιάζονται στους μαθητές ως
δεδομένοι και ότι πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την επιβολή τους. Θεωρείται δηλαδή
ότι ο εκπαιδευτικός, ως εκπρόσωπος της κοινωνίας των ενηλίκων, πρέπει να καθορίζει
και να επιβάλει τους κανονισμούς και οι μαθητές πρέπει να αποδέχονται και να σέβονται
τους κανονισμούς αυτούς. Σημειώνεται εδώ ότι η πρακτική αυτή, συμβάλει στην παγίωση
της ετερόνομης κοινωνικοποίησης των μαθητών.
(β) Αντίθετα, σύμφωνα με τη σύγχρονη Παιδαγωγική-που θεωρεί ότι η διαδικασία
κοινωνικοποίησης δεν αρχίζει με την υποταγή σε προϋπάρχοντες κανονισμούς αλλά με
την ανάπτυξη τρόπων πρόληψης και υπέρβασης των διαπροσωπικών συγκρούσεων και
κοινωνικών δυσλειτουργιών-, η ευθύνη του προβληματισμού, της διαδικασίας
διατύπωσης και της στήριξης των κανονισμών ανατίθεται στην οργανωμένη ομάδα-στην
οποία συμμετέχουν εκπαιδευτικός και μαθητές-. Σημειώνεται εδώ, ότι με τον τρόπο αυτό
υπηρετείται η αυτόνομη κοινωνικοποίηση των μαθητών.
(iv) Εξωτερικό ή εσωτερικό σύστημα στήριξης της συμπεριφοράς
(α) Σύμφωνα με την παραδοσιακή Παιδαγωγική-που θεωρεί την κοινωνικοποίηση ως μια
διαδικασία προσαρμογής στις καθιερωμένες κοινωνικές νόρμες-, θεωρείται ότι ο
εκπαιδευτικός πρέπει να χρησιμοποιεί εξωτερικά μέσα-όπως, αμοιβές ή ποινές- για να
στηρίξει τους εξωτερικά επιβαλλόμενους κανόνες συμπεριφοράς και για να αποθαρρύνει
κάθε απόκλιση από αυτούς. (β) Αντίθετα, σύμφωνα με τη σύγχρονη Παιδαγωγική-που
θεωρεί την κοινωνικοποίηση ως μια διαδικασία υπέρβασης των διαπροσωπικών
συγκρούσεων και κοινωνικών δυσλειτουργιών-, θεωρείται ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται
ο εσωτερικός αυτοέλεγχος των μαθητών ή ότι η έμφαση πρέπει να δίνεται στην
αναζήτηση και την ενθάρρυνση μορφών συμπεριφοράς που είναι αποδεκτές και όχι τόσο
στην αποκατάσταση της παρεκτροπής.
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(v) Γενική και απρόσωπη ή εξατομικευμένη αντιμετώπιση της παρεκτροπής;
Το δίλλημα αυτό αφορά, την εφαρμογή ή όχι της αρχής της ισότητας στον τομέα
αντιμετώπισης της παρεκτροπής στο σχολείο: (α) Σύμφωνα με την πρώτη άποψη, ο
εκπαιδευτικός πρέπει να αντιμετωπίζει ‘αντικειμενικά’ και ‘απρόσωπα’ τους
παρεκτρεπόμενους μαθητές και να επιβάλλει ομοιόμορφα τις προβλεπόμενες ποινές.
(β) Αντίθετα, σύμφωνα με τη δεύτερη άποψη ο εκπαιδευτικός είναι παιδαγωγός και
πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή για να ανταποκριθεί στις
ανάγκες του και να συμβάλλει την ανάπτυξή του. Από την αρχή δε αυτή, δεν εξαιρείται
ούτε ο τρόπος εφαρμογής των κανονισμών και αντιμετώπισης των παρεκτροπών.
(vi) Ισότιμη ή διαφοροποιημένη παροχή ευκαιριών μάθησης
Το δίλλημα αυτό αφορά, την εφαρμογή ή όχι της αρχής της ισότητας στον τομέα της
παροχής ευκαιριών μάθησης: (α) Σύμφωνα με την πρώτη άποψη, πρέπει να επιμερίζεται
ισότιμα ο χρόνος, η προσοχή του εκπαιδευτικού και το διδακτικό υλικό σε όλους τους
μαθητές και τάξεις. Σημειώνεται όμως εδώ ότι, η εκκίνηση των μαθητών διαφοροποιείται
λόγω της διαφορετικής κοινωνικοοικονομικής τους προέλευσης και ότι αυτό έχει ως
αποτέλεσμα η αρχή της παροχής ίσων ευκαιριών να λειτουργεί στην ουσία ως
μηχανισμός διατήρησης των αποστάσεων. (β) Αντίθετα, σύμφωνα με τη δεύτερη άποψη
στην αρχή της ισότητας αντιπροτείνεται η αρχή της διαφοροποίησης της παροχής
ευκαιριών, για να δημιουργηθούν ίσες δυνατότητες-και όχι μόνο ίσες ευκαιρίες- σε όλους
τους μαθητές. Θεωρείται επομένως εδώ ότι, η παροχή ευκαιριών μάθησης πρέπει να
γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις αρχικές ελλείψεις των μαθητών.
(vii) Ανταγωνιστικό ή συνεργατικό σύστημα οργάνωσης
Το δίλλημα αυτό αφορά το πώς αντιλαμβάνεται ο εκπαιδευτικός το ρόλο του και το ρόλο
των μαθητών και επιπλέον προδικάζει την τοποθέτηση του εκπαιδευτικού σε όλα τα
διλλήματα που προηγήθηκαν.
(β) Διλλήματα εκπαιδευτικών πρακτικών
Κατηγορία
(1)
Λεκτική επικοινωνία
(α) Μονόλογος
(β) Ερωτοαποκρίσεις
(γ) Τύπος και περιεχόμενο επικοινωνίας
(2)
Διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες
(α) Οργάνωση του χώρου της τάξης και του υλικού
(β) Οργάνωση του διδακτικού πλαισίου
(γ) Παρουσίαση του μαθήματος - Επαφή μαθητών με δεδομένα μαθήματος
(δ) Επεξεργασία δεδομένων του μαθήματος
(ε) Καθοδηγούμενη και ακαθοδήγητη εξάσκηση
(στ) Η συμμετοχή των μαθητών
(ζ) Αξιολόγηση της διδασκαλίας
(3)
Κοινωνική οργάνωση της τάξης
(α) Έλεγχος και Άσκηση εξουσίας
(β) Σχολική πειθαρχία
(4)
Παραπρόγραμμα
(5)
Ψυχολογικό κλίμα της τάξης
Αναλυτικότερα, για τις παραπάνω κατηγορίες-υποκατηγορίες διλλημάτων σχετικά με τις
εκπαιδευτικές πρακτικές, παραθέτουμε τα εξής (Ματσαγγούρας, 2000: 229-265):
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Κατηγορία (1): Η λεκτική επικοινωνία,
Η λεκτική επικοινωνία, είναι το σημαντικότερο μέσο που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός
για να διεκπεραιώσει το διδακτικό του έργο και μπορεί να καλύπτει έως και 90% του
διδακτικού χρόνου. Ο εκπαιδευτικός μέσω του προφορικού λόγου, πληροφορεί,
καθοδηγεί, ελέγχει, αξιολογεί, προβληματίζει, περιγράφει, συνάπτει διαπροσωπικές
σχέσεις και γενικά διεξάγει ους περισσότερους από τους οργανωτικο-διδακτικούς του
ρόλους. Η έρευνα σχετικά με τη διερεύνηση της διδακτικής συμπεριφοράς του
εκπαιδευτικού-με απώτερο στόχο τον εντοπισμό της αποτελεσματικής διδασκαλίας-, έχει
στραφεί και προς την κατεύθυνση της ανάλυσης της λεκτικής επικοινωνίας. Τα βασικά δε
ερωτήματα, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προβληματισμού των ερευνητών,
αφορούν (α) το μονόλογο του εκπαιδευτικού, (β) τις ερωτοαποκρίσεις εκπαιδευτικού και
μαθητών και (γ) το περιεχόμενο, τον τύπο και το ύφος της επικοινωνίας.
Ενδεικτικά, παρόμοια ερωτήματα αποτελούν τα παρακάτω, τα οποία και ελήφθησαν
υπόψη-καθένα σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό- κατά τη σύνταξη του
ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών της παρούσας έρευνας(και συγκεκριμένα, σχετικά με τη
σύνταξη των ερωτήσεων B7 και C2):
(α) Αναφορικά με το μονόλογο του εκπαιδευτικού: (i) Ποια είναι η έκταση, το
περιεχόμενο και η διδακτική λειτουργία του μονολόγου; (β) Αναφορικά με τις
ερωτοαποκρίσεις εκπαιδευτικού και μαθητών: (i) Ποια είναι η συχνότητα, το επίπεδο
και η δομή των ερωτήσεων του εκπαιδευτικού και των μαθητών; (ii) To περιεχόμενο και
ο τρόπος υποβολής των ερωτήσεων του εκπαιδευτικού, ποιους γενικότερους
προσανατολισμούς υποδηλώνουν; (iii) Ο τρόπος χρήσης των ερωτήσεων καθιστά το
μάθημα δασκαλοκεντρικό ή μαθητοκεντρικό; (iv) Εξελίσσεται η λεκτική επικοινωνία σε
διαλεκτική συζήτηση ή παραμένει στο επίπεδο της εξεταστική ερωτοαπόκρισης;
(v) Ποιους διδακτικούς ρόλους επιτελούν οι ερωτήσεις του εκπαιδευτικού; και (vi) Πως
αξιοποιούνται διδακτικά οι ερωτήσεις των μαθητών; (γ) Αναφορικά με το περιεχόμενο
τον τύπο και το ύφος της επικοινωνίας: (i) Ποιος τύπος επικοινωνίας επικρατεί, o
μονόδρομος(=μονόλογος δασκάλου), ο αμφίδρομος(=ερωτοαποκρίσεις) ή ο
δαιδαλώδης(=διαμαθητική επικοινωνία); (ii) Το κυρίαρχο ύφος της επικοινωνίας είναι
πληροφοριακό, καθοδηγητικό, επιτιμητικό, χιουμοριστικό ή συζητητικό; και (iii) O
σκοπός της επικοινωνίας είναι γνωσιοκεντρικός, συναισθηματικοκεντρικός ή
ηθικοκεντρικός.
Κατηγορία (2): Διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες
Η ανάλυση της διδακτικής πράξης αναφέρεται κυρίως σε θέματα που αφορούν, τη φύση
και το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος, το ρόλο του εκπαιδευτικού, τη φύση
και το ρόλο του μαθητή, τη διαδικασία της μάθησης και τη διαδικασία της διδασκαλίας.
Εδώ, επικεντρωνόμαστε συγκεκριμένα στη διαδικασία τη διδασκαλίας-ενώ για τα άλλα
θέματα έγινε αναφορά παραπάνω (βλ. Παράρτημα Ε (α))-. Τα βασικά δε ερωτήματα, που
μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο προβληματισμού των ερευνητών, σχετικά με τη
διαδικασία της διδασκαλίας αφορούν: (α) την οργάνωση του χώρου της τάξης και του
υλικού, (β) την οργάνωση του διδακτικού πλαισίου, (γ) την παρουσίαση του μαθήματος
-την επαφή των μαθητών με δεδομένα του μαθήματος-, (δ) την επεξεργασία δεδομένων
του μαθήματος, (ε) την καθοδηγούμενη και ακαθοδήγητη εξάσκηση, (στ) τη συμμετοχή
των μαθητών και (ζ) την αξιολόγηση της διδασκαλίας.
Ενδεικτικά, παρόμοια ερωτήματα αποτελούν τα παρακάτω, τα οποία και ελήφθησαν
υπόψη-καθένα σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό- κατά τη σύνταξη του
ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών της παρούσας έρευνας(και συγκεκριμένα σχετικά με τη
σύνταξη των ερωτήσεων B7 και C2):
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(α) Αναφορικά με την οργάνωση του χώρου της τάξης και του υλικού: (i) H
οργάνωση του χώρου, εξυπηρετεί τη μορφή διδασκαλίας που χρησιμοποιεί ο
εκπαιδευτικός; (ii) Ποια παιδαγωγικο-διδακτική αντίληψη εκφράζει η διάταξη του χώρου
της τάξης και του υλικού;
(β) Αναφορικά με την οργάνωση του διδακτικού πλαισίου: (i) Οι διδακτικοί στόχοι
που έθεσε ο εκπαιδευτικός, πως σχετίζονται με το αναλυτικό πρόγραμμα και ποια
παιδαγωγική ιδεολογία εκφράζουν; (ii) Οι στόχοι του νέου μαθήματος, γνωστοποιούνται
στους μαθητές και συσχετίζονται με τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τα προβλήματά
τους; (iii) Γίνεται και με ποιους τρόπους η προσέλκυση του μαθητικού ενδιαφέροντος για
το μάθημα που θα ακολουθήσει;
(γ) Παρουσίαση του μαθήματος-Επαφή των μαθητών με τα δεδομένα του
μαθήματος: (i) Οι διδακτικές φάσεις και δραστηριότητες εξελίσσονται με άνεση και
φυσικότητα μέσα σε ένα λογικά οργανωμένο πλαίσιο; (ii) Έλαβε ο εκπαιδευτικός υπόψη
του τις ατομικές διαφορές των μαθητών, σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο;
(δ) Επεξεργασία δεδομένων του μαθήματος: (i) Γίνονται συστηματικές προσπάθειες
οργάνωσης των δεδομένων του μαθήματος; (ii) Γίνονται συστηματικές προσπάθειες
ανάλυσης, ερμηνείας, συμπερασμού, πρόβλεψης και άλλων δραστηριοτήτων που
προωθούν τη μάθηση πέρα από την απλή πληροφόρηση; (iii) Γίνεται διαθεματική
επεξεργασία του διδακτικού αντικειμένου; (iv) Γίνονται προσπάθειες συστηματοποίησης
και
μεταφοράς
της
μάθησης
σε
παρεμφερείς
τομείς;
(ε) Αναφορικά με την καθοδηγούμενη και ακαθοδήγητη εξάσκηση: (i) Υπάρχουν
ευκαιρίες εξάσκησης και εφαρμογής της νέας γνώσης; (ii) Δίνονται ξεκάθαρες οδηγίες;
Παρέχεται διορθωτική ανατροφοδότηση; (iii) Οι μαθητές καθίστανται υπεύθυνοι για την
εργασία τους;
(στ) Αναφορικά με τη συμμετοχή των μαθητών: (i) Πως κρίνουν οι εκπαιδευτικοί το
βαθμό γενικής συμμετοχής των μαθητών; (ii) Πως κρίνουν οι εκπαιδευτικοί το επίπεδο
των μαθητικών δραστηριοτήτων;
(ζ) Αναφορικά με την αξιολόγηση της διδασκαλίας: (i) Γίνονται διαδικασίες
αξιολόγησης της διδασκαλίας και με τι μέσα;-π.χ. Πως αξιολογούνται οι απαντήσεις των
μαθητών;- (ii) Ποιες ενέργειες και δεξιότητες κρίνονται ως αποτελεσματικές και ποιες
αναποτελεσματικές για τη διδασκαλία και με τι κριτήρια;
Κατηγορία (3): Η Κοινωνική οργάνωση της τάξης
Οι μορφές της κοινωνικής οργάνωσης της τάξης, το σύστημα στήριξης της σχολικής
πειθαρχίας και το στιλ διδακτικής συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού αποτελούν
αντικείμενα μελέτης της Μικροκοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης-στο επίπεδο της
σχολικής τάξης-, της οποίας τα συμπεράσματα δύνανται να διευρύνουν τη θεωρητική
αντίληψη του εκπαιδευτικού για το διδακτικό του έργο και υποδεικνύουν σαφείς
οργανωτικο-διδακτικές αρχές. Έτσι, ένας σύγχρονος εκπαιδευτικός θα πρέπει να γνωρίζει
ότι ο τρόπος οργάνωσης της τάξης του είναι ένα σημαντικό θέμα, διότι σηματοδοτεί,
υπαινίσσεται και καθορίζει αποφασιστικά τι και πώς θα μάθουν οι μαθητές της τάξης314
του. Οι σχετικές με τα παραπάνω πρακτικές των εκπαιδευτικών, δεν αποτελούν απλές
πρακτικές οργανωτικής φύσης, αλλά σημαντικές επιλογές που δημιουργούν πλαίσια
εξουσίας και πειθαρχίας τα οποία παραπέμπουν σε διαφορετικούς τύπους
κοινωνικοποίησης των μαθητών-για παράδειγμα οι πρακτικές του παραδοσιακού
σχολείου παραπέμπουν σε μορφές κοινωνικοποίησης που ευνοούν τα συγκεντρωτικά και
Για παράδειγμα, σημαντικό δεν είναι μόνο το να μάθουν οι μαθητές τους κανόνες της γραμματικής και
τις αριθμητικές πράξεις αλλά και το αν θα τα μάθουν μέσα από ατομικά, ανταγωνιστικά ή συνεργατικά
σχήματα και με την απόλυτη καθοδήγηση του δασκάλου ή με την απλή στήριξή του (Ματσαγγούρας,
2000:245).
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ιεραρχικά συστήματα οργάνωσης και διοίκησης, σε αντίθεση με τα αποκεντρωτικά και
συλλογικά σχήματα που υποστηρίζει η σύγχρονη εκπαίδευση-. Πιο αναλυτικά:
Αναφορικά με το ‘στιλ διδακτικής συμπεριφοράς’ των εκπαιδευτικών, σημειώνεται εδώ
ότι, αποτελεί έναν όρο της παιδαγωγικής βιβλιογραφίας, ο οποίος χρησιμοποιείται για να
προσδιορίσει χαρακτηριστικές μορφές διδακτικής συμπεριφοράς που εκφράζουν
συγκεκριμένες παιδαγωγικές πρακτικές, απόψεις, πεποιθήσεις και στάσεις, των
εκπαιδευτικών. Διακρίνονται δε, τρία βασικά στιλ
τα οποία παραπέμπουν σε
διαφορετικές καταστάσεις συγκεντρωτισμού και αποκέντρωσης της εξουσίας:
(1) Παραδοσιακά, η εκπαίδευση και στο μακροεπίπεδο(σχολικό σύστημα) και στο
μικροεπίπεδο(σχολική τάξη) είναι οργανωμένη κατά το συγκεντρωτικό ιεραρχικό
σύστημα, σύμφωνα με το οποίο ο εκπαιδευτικός της τάξης τοποθετείται στην τελευταία
βαθμίδα της ιεραρχίας του σχολικού συστήματος και στην πρώτη βαθμίδα της ιεραρχίας
της σχολικής τάξης. Η εξουσία του μέσα στην τάξη πηγάζει από το γεγονός ότι κατέχει
εξειδικευμένη γνώση και κυρίως από το γεγονός ότι εκπροσωπεί την κοινωνία των
ενηλίκων και το οργανωμένο σχολικό σύστημα, ενώπιων των ‘ανώριμων’ μαθητών.
Το συγκεντρωτικό ή αυταρχικό στιλ, χαρακτηρίζεται από την άσκηση εξουσίας με
κυριαρχικό τρόπο και εκφράζει την παραδοσιακή αντίληψη315 για την εκπαίδευση.
Ο αυταρχισμός εκφράζεται στο επίπεδο της διδασκαλίας με τη δασκαλοκεντρική
μονολογική πληροφόρηση και με την προβολή κοινωνικών προτύπων προς μίμηση, στο
δε επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων με την επιβολή ψυχολογικής και σωματικής βίας
που
την
στηρίζει
η
συστηματική
χρήση
ποινών
και
αμοιβών.
(2) Το κίνημα της Προοδευτικής Αγωγής καθώς και άλλα που ακολούθησαν, τόνισαν την
παιδαγωγική σημασία που έχει για την ανάπτυξη του ατόμου και τον εκδημοκρατισμό της
κοινωνίας, η αποκέντρωση της εξουσίας από τον εκπαιδευτικό προς τους μαθητές και
υπέδειξαν τρόπους υλοποίησης αυτής316. Έτσι, το αυταρχικό στιλ ξεπεράστηκε θεωρητικά
και σε κάποιο βαθμό και στην πράξη με το κίνημα της Νέας Αγωγής, το οποίο στη
μαθητική υποταγή αντιπρότεινε τη μαθητική αυτενέργεια και αυτονομία. Το συμμετοχικό
ή δημοκρατικό στιλ, εισηγείται τη μορφή οργάνωσης των διαπροσωπικών σχέσεων της
τάξης, κατά το οποίο ο εκπαιδευτικός μεταβιβάζει μέρος τουλάχιστον της εξουσίας του
στους μαθητές και οι μαθητές με την καθοδήγηση ή με τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού
διαμορφώνουν μέσα από συλλογικές διαδικασίες την κοινή δράση τους.
(3) Το ελευθεριάζων στιλ, αναφέρεται στο είδος των διαπροσωπικών σχέσεων όπου ο
εκπαιδευτικός αφήνει απόλυτη ελευθερία κινήσεων στους μαθητές και ο ίδιος συμμετέχει
όταν του ζητηθεί από τους μαθητές του, χωρίς όμως να εξασφαλίζει τελικά οποιαδήποτε
μορφή κοινωνικής δομής στην τάξη του.
Παρακάτω παραθέτουμε βασικά ερωτήματα που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο
προβληματισμού των ερευνητών σχετικά με την κοινωνική οργάνωση της τάξης και
αφορούν, (α) Τον έλεγχο και την άσκηση εξουσίας και (β) Τη σχολική πειθαρχία.
Τα ερωτήματα αυτά-όπως και όσα παραθέσαμε παραπάνω για το στιλ διδακτικής
συμπεριφοράς-, ελήφθησαν υπόψη-σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό- κατά τη
σύνταξη του ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών της παρούσας έρευνας(και συγκεκριμένα,
σχετικά με τη σύνταξη των ερωτήσεων B7 και C2):
(α) Αναφορικά με, τον έλεγχο και άσκηση εξουσίας: (i) Ποιούς τομείς και σε ποιο
βαθμό ελέγχει ο εκπαιδευτικός; (ii) Ποιους τομείς και σε ποιο βαθμό ελέγχουν οι
Η παραδοσιακή αντίληψη για την εκπαίδευση επικρατούσε θεωρητικά και πρακτικά, παρά τις
διαφοροποιήσεις φωτισμένων παιδαγωγών όπως, ο Rousseau και άλλοι, μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα
(Ματσαγγούρας, 2000:246-247).
316
Π.χ. η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία που αποτελεί το προσφορότερο ίσως πλαίσιο κοινωνικής
οργάνωσης της τάξης για την αποκέντρωση της οργανωτικο-διοικητικής και της διδακτικής εξουσίας του
εκπαιδευτικού προς την οργανωμένη μαθητική ομάδα (Ματσαγγούρας, 2000:246-248).
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μαθητές ως άτομα και ως οργανωμένη ομάδα; (iii) Σε σύγκριση με τον εκπαιδευτικό,
ποιες είναι οι δυνατότητες των μαθητών; (iv) Σε σύγκριση με το αναλυτικό πρόγραμμα
και τη διοίκηση, ποιες είναι οι δυνατότητες ελέγχου που έχει ο εκπαιδευτικός;
(β) Αναφορικά με, τη σχολική πειθαρχία: (i) Το σκεπτικό των κανόνων και μέτρων
πειθαρχίας είναι γνωστό, κατανοητό και αποδεκτό από τους μαθητές; (ii) Υπάρχει
συμμετοχή των ίδιων των μαθητών στην αντιμετώπιση των προβλημάτων πειθαρχίας;
(iii) Ποιες είναι οι θεωρητικές αρχές για τη φύση και το ρόλο της πειθαρχία και του
εκπαιδευτικού που κυριαρχούν στην τάξη;
Κατηγορία (4): Παραπρόγραμμα
Πέρα από το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, συνήθως στο σχολείο, υπάρχει και το
παραπρόγραμμα(hidden/unwritten curriculum), το οποίο είναι ένα άλλο πρόγραμμα που
λειτουργεί παράλληλα, αλλά άτυπα και πολλές φορές ανταγωνιστικά προς το επίσημο
πρόγραμμα και διδάσκει τους μαθητές πράγματα που δεν είναι προγραμματισμένα.
Το περιεχόμενο του παραπρογράμματος, απαρτίζουν το σύνολο των σιωπηρών
παραδοχών και εμμέσων μηνυμάτων της σχολικής ζωής, όπως διαμορφώνονται μέσα από
τη δομή της τάξης, τη μεθοδολογία της διδασκαλίας, το ρόλο του εκπαιδευτικού, το ρόλο
των μαθητών, το είδος των ερωτήσεων που υποβάλλει ο εκπαιδευτικός, τις μορφές
συμπεριφοράς που ενθαρρύνονται, τα δικαιώματα ου εκχωρούνται, τις μορφές
επικοινωνίας, το είδος των διαπροσωπικών σχέσεων, το περιεχόμενο της διδασκαλίας και
ότι άλλο απαρτίζει τη ‘σχολική ζωή’ και συνθέτει την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της
σχολικής317 ζωής. Παρακάτω δε, παραθέτουμε βασικά ερωτήματα που μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο προβληματισμού των ερευνητών σχετικά με το
παραπρόγραμμα, τα οποία και ελήφθησαν υπόψη-σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμόκατά τη σύνταξη του ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών της παρούσας έρευνας(και
συγκεκριμένα σχετικά με τη σύνταξη των ερωτήσεων B7 και C2): (i) Οι τεχνικές
πειθαρχίας προωθούν την αυτονομία, τον αυτοέλεγχο ή την εξάρτηση και την ιεραρχική
υπακοή; (ii) Η αξιοποίηση χρόνου τι μήνυμα δίνει στους μαθητές για την εργασία και το
παιχνίδι; (iii) Η ακαδημαϊκή εργασία αντιμετωπίζεται ως ευχάριστη ή ως
καταναγκαστική δραστηριότητα; (iv) Ποια η άξια της ακαδημαϊκής σε σχέση με την
εργαστηριακή εργασία;
Κατηγορία (5): Ψυχολογικό κλίμα της τάξης
Το ψυχολογικό κλίμα της τάξης, αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές ως
άτομα και ως υποομάδες(π.χ. αγόρια/κορίτσια, αδύνατοι/μέτριοι/άριστοι) βιώνουν
ψυχολογικά τις σχέσεις τους με τον εκπαιδευτικό(π.χ. αποδοχή-ενθάρρυνση/απόρριψηεπίκριση), με τους συμμαθητές τους(π.χ. συνεργατικότητα-κοινοί στόχοι-ομοιογένειασυνοχή ομάδας/ανταγωνιστικότητα-απόρριψη-εσωτερικές τριβές) και με το διδακτικό
αντικείμενο(π.χ.
ενδιαφέρον-εύκολο-ευχάριστο/δύσκολο-πληκτικό-ξένο
προς
τα
ενδιαφέροντα των μαθητών). Η διδακτική έρευνα, συγκαταλέγει το ψυχολογικό κλίμα της
τάξης μεταξύ των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την ακαδημαϊκή και κοινωνική
μάθηση και συμπεριφορά. Παρακάτω δε παραθέτουμε ενδεικτικά ένα βασικό ερώτημα
που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού των ερευνητών σχετικά με το
ψυχολογικό κλίμα της τάξης, το οποίο και ελήφθη υπόψη κατά τη σύνταξη του
ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών της παρούσας έρευνας(και συγκεκριμένα σχετικά με τη
σύνταξη της ερώτησης C2). (i) Ποια είναι η γενική μαθησιακή ατμόσφαιρα της τάξης,
ευχάριστη ή καταπιεστική;
Π.χ. από τον τρόπο αντιμετώπισής του από το δάσκαλο ο μαθητής οικοδομεί την αυτοαντίληψη του
(Ματσαγγούρας, 2000: 255-257).
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