
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1ος ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
2η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΜΑΝΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠ /ΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΑΟ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΠΑΡΑΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ιανουάριος 2008

1
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:28 EEST - 3.236.241.27



Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ειλικη Συλλογή «Γκρίζα Βιβλιογραφία»

Αριθ. Εισ.: 
Ημερ. Εισ.: 

Δωρεά: 
Ταξιθετικός Κωδικός:

7301/1
07-07-2009
Συγγραφέας
Δ_________
371.33
ΜΠΑ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:28 EEST - 3.236.241.27



Πρόλογος

Η συγγραφή αυτής της εργασίας για μένα αποτελεί την εκπλήρωση ενός 
μεγάλου στόχου. Ένα δύσκολο σκαλοπάτι της γνώσης κατακτήθηκε με πολύ κόπο και 
μόχθο. Η επιλογή του θέματος δεν προέκυψε τυχαία. Ασχολήθηκα και ερεύνησα την 
Ειδική Αγωγή γιατί το κομμάτι αυτό της εκπαίδευσης «πονάει» αρκετά.

Η αρχή και το τελείωμα αυτής της εργασίας μου φάνηκε σαν ένα μεγάλο 
ταξίδι . Ξεκίνησε σχετικά εύκολα , αλλά με πολλές εκπλήξεις και ανατροπές έγινε 
δύσκολο και επικίνδυνο. Όμως , όπως πάντα με την υπομονή και τη θέληση όλα τα 
καταφέρνεις.

Νομίζω , πως οι λέξεις που έρχονται στο μυαλό ακολουθούν πιστά όλες μου 
τις αναμνήσεις από αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Η αλήθεια είναι ότι 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της συγκεκριμένη μελέτης είναι να διερευνηθούν οι στάσεις και οι 

αντιλήψεις των δασκάλων Ειδικής Αγωγής που υπηρετούν σε ειδικά δημοτικά 

σχολεία για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε το δίμηνο Απρίλιος - Μάιος του 2007 και για τη συλλογή του 

δείγματος χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς. Τα αποτελέσματα της 

μελέτης έδειξαν ότι το επίπεδο μόρφωσης των δασκάλων και η εμπειρία στη χρήση 

ΤΠΕ σχετίζονται θετικά με την Εμπιστοσύνη και την Ελκυστικότητα στη χρήση 

ΤΠΕ. Η χρήση των υπολογιστών ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία και η κατάλληλη 

υλικοτεχνική υποδομή και η στήριξη της πολιτείας προωθούν μια θετική στάση προς 

τους υπολογιστές. Το φύλο, το μέγεθος της σχολικής μονάδας και η ηλικία δεν 

σχετίζονται με την αλλαγή συμπεριφοράς προς τους υπολογιστές .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι άνθρωποι με φυσικές αδυναμίες αντιμετωπίζουν εξ' ορισμού μια ποικιλία 

από περιορισμούς όσον αφορά την πλήρη ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό και την 

ισότιμη συμμετοχή τους στις φυσικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Προκειμένου 

να επιτευχθούν τα παραπάνω , να αρθούν δηλαδή οι περιορισμοί και να μειωθούν ή 

και ακόμη να εξαλειφθούν πλήρως τα εμπόδια , υπάρχει η ανάγκη για την παροχή 

πλήρους και συστηματικής εκπαίδευσης .Ο κρισιμότερος παράγοντας στη διαδικασία 

της εκπαίδευσης των ανθρώπων που μειονεκτούν είναι κατά γενική ομολογία ο ίδιος 

ο άνθρωπος και ιδιαίτερα ο δάσκαλος.

Εντούτοις , θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σήμερα , η πολυπλοκότητα των 

παραγόντων που καθορίζουν το είδος και την ποιότητα των εκπαιδευτικών παροχών 

εμπλουτίζονται με την παροχή τεχνολογικών λύσεων , οι οποίες πολλαπλασιάζουν τις 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τους ανθρώπους οι οποίοι στο παρελθόν τις στερούνταν. 

Επιπλέον , οι σύγχρονες αυτές τεχνολογικές λύσεις αποτελούν ένα αποτελεσματικό 

εργαλείο στα χέρια των δασκάλων και θα τους βοηθήσουν να αντεπεξέλθουν με 

επιτυχία στους καινούργιους ρόλους που οι ίδιοι καλούνται να παίξουν.

Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια επηρεάζει σε 

μεγάλο βαθμό τις κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες των πολιτών σε παγκόσμια 

κλίμακα και έχει επαναπροσδιορίσει σε μεγάλο βαθμό και τις ανάγκες των ατόμων
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με μειονεξίες και αναπηρίες. Η εμπειρία και οι γνωστοί ως χθες τρόποι προσέγγισης 

της γνώσης δεν θεωρούνται πια επαρκείς. Η διαχείριση της πληροφορίας χρειάζεται 

γνωστικές ικανότητες και δεξιότητες που τα άτομα με περιορισμένες γνωστικές 

λειτουργίες και εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες δεν είναι σε θέση , χωρίς εξειδικευμένη 

υποστήριξη να προσεγγίσουν. Παράλληλα , τα τεχνολογικά επιτεύγματα , όπως το 

Παγκόσμιο Διαδίκτυο ( Internet), η Τεχνητή Νοημοσύνη ( Artificial Intelligence ), τα 

Εμπειρικά Συστήματα , η Ρομποτική , η Εικονική Πραγματικότητα, διαφοροποιούν 

σημαντικά τις δυνατότητες προσβασιμότητας και διαχείρισης της πληροφορίας σε 

όλο και περισσότερα μέλη των ομάδων που έχουν κάποια μειονεξία ή αναπηρία . 

(Χαρούπιας, 1997).

Το 1992, με το υπ' αριθμ. 47/88 ψήφισμα του Ο.Η.Ε., καθιερώθηκε η 3η 

Δεκεμβρίου κάθε έτους ως Διεθνής Ημέρα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και το 

1996 η Βουλή των Ελλήνων υιοθέτησε το παραπάνω ψήφισμα με το Νόμο 

2430/1996, με τον οποίο καθιερώθηκε η 3η Δεκεμβρίου και ως Εθνική Ημέρα των 

Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Προς την κατεύθυνση της εξίσωσης των ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία, 

της αποδοχής του δικαιώματος στη διαφορά και της εξάλειψης των κάθε είδος 

διακρίσεων, ο Ο.Η.Ε. θέσπισε το 1993 τους Πρότυπους Κανόνες. Βασικός στόχος 

των Κανόνων είναι να διασφαλίσουν το γεγονός ότι τα Α.μ.Ε.Α. έχουν τα ίδια 

δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις όπως και τα άτομα χωρίς αναπηρία.

1.1 Διατύπωση ερευνητικού προβλήματος.

Τα τελευταία 20 έτη οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (I.C.T ) 

διαδραματίζουν ένα σημαντικότατο ρόλο σε κάθε πλευρά της κοινωνίας μας. Οι 

περισσότεροι πρόσφατα υποστηρίζουν πως η ικανότητα χρήσης των υπολογιστών 

έχει γίνει όχι μόνο ένα πλεονέκτημα αλλά επιτακτική ανάγκη. Αυτό απεικονίζεται 

καθαρά και από την άποψη της κοινωνία μας ότι πλέον θεμελιώδες στοιχείο της 

εκπαίδευσης των σπουδαστών είναι να μάθουν κατάλληλα και επαρκώς να 

χρησιμοποιούν υπολογιστές (LaMont Johnson, 1997).

Η ικανότητα χρήσης των Η/Υ και η βασική εκπαίδευση αφορά όχι μόνο τη 

γνώση της ικανότητας, περιορισμοί, εφαρμογές και επιπτώσεις των υπολογιστών, 

αλλά και στις στάσεις των ατόμων και αντιλήψεις σχετικά με τους υπολογιστές 

(Levine & Donitsa-Schmidt, 1998).
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Στην Ελλάδα οι φάσεις εξοικείωσης και απόκτησης υπολογιστών στην 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ολοκληρώθηκε το 2002 ενώ στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση ολοκληρώθηκε το 2006 (www.ypepth.gr , 2003). Η ελληνική 

κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν χορηγήσει κονδύλια για προμήθεια 

μεγάλου αριθμού υπολογιστών, σύνδεση όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο 

Διαδίκτυο, ανάπτυξη προγράμματος σπουδών τεχνολογίας πληροφοριών (IT) για 

την κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού, την ενίσχυση της παραγωγής και 

αξιοποίησης των εκπαιδευτικών λογισμικών, την εφαρμογή πολλών ερευνητικών 

προγραμμάτων ICT και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, 

μεγάλης κλίμακας προγράμματα που ενισχύουν σχετικές με τον υπολογιστή 

δεξιότητες και στάσεις παίζουν τώρα έναν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των 

δασκάλων.

Εντούτοις, παρά την αυξανόμενη διαθεσιμότητα των υπολογιστών στα 

ελληνικά σχολεία, πολλοί δάσκαλοι είναι ακόμα διατακτικοί να περιλάβουν τη 

χρήση των υπολογιστών στην διδασκαλία τους. (Roussos, 2002; Vryzas & 

Tsitouridou, 2002). Αν και πολλοί δάσκαλοι θεωρούν ότι οι υπολογιστές είναι 

σημαντικό συστατικό εκπαίδευσης των μαθητών (Bikos, 1995), η έλλειψη γνώσης σε 

υπολογιστές και η μικρή εμπειρία τους οδηγεί σε μια έλλειψη εμπιστοσύνης και 

αυτοπεποίθησης να προσπαθήσουν να εισαγάγουν στη διδασκαλία τους υπολογιστές. 

Αυτή η στάση απέναντι στους υπολογιστές θεωρείται ότι μπορεί να επηρεάσει όχι 

μόνο την αποδοχή των υπολογιστών, αλλά και μελλοντικές συμπεριφορές, όπως η 

χρησιμοποίηση ενός υπολογιστή σαν επαγγελματικό εργαλείο ή εισαγωγή των 

εφαρμογών των υπολογιστών στην τάξη.

Επιπλέον , η αναγκαιότητα της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία δηλώνεται σε πολλές από τις σύγχρονες έρευνες (Edelson, Pea & 

Gomez, 1996, Flake, 1996). Μια τέτοια ενσωμάτωση απαιτεί αλλαγή στις διδακτικές 

μεθόδους με κεντρικό στόχο το δάσκαλο. Έχει αναγνωριστεί πλέον ο κρίσιμος ρόλος 

που καλείται να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός στο σχεδίασμά του μαθησιακού 

περιβάλλοντος, καθώς και η σημαντική συμβολή του στην έκβαση της οποιοσδήποτε 

καινοτομίας.

Έτσι λοιπόν, με βάση αυτές τις θεωρήσεις , σκοπός της παρούσας μελέτης 

είναι να διερευνηθεί ο ρόλος της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών ( ΤΠΕ ) στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές ανάγκες καθώς και 

ποιες είναι οι στάσεις και απόψεις των δασκάλων ειδικής αγωγής για τη χρήση των
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ΤΠΕ στην Ειδική Εκπαίδευση .Έτσι θα αναδειχθεί τόσο ο σημαντικός ρόλος των 

ΤΠΕ όσο και ο ρόλος του εκπαιδευτικού.

Γύρω από αυτούς τους δύο κατευθυντήριους άξονες κινούνται άλλωστε οι 

θεωρητικές προσεγγίσεις και οι προβληματισμοί των ειδικών για την εισαγωγή των 

Η/Υ στην ειδική εκπαίδευση και σηματοδοτούν με τη σειρά τους , την πορεία για 

αντίστοιχες πειραματικές διερευνήσεις αλλά και για προσπάθειες μετουσίωσης των 

δεδομένων της σχετικής έρευνας σε ειδική εκπαιδευτική πρακτική. Έτσι, ενώ η 

διεθνής βιβλιογραφία σε ότι αφορά την παραπάνω προβληματική , είναι πράγματι 

πλούσια σε προγράμματα με τη χρήση των ΤΠΕ τα οποία αναφέρονται σε κάθε 

μορφή των πιθανών λειτουργικών αδυναμιών του παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες (φυσικές ανικανότητες , αισθητηριακές και νοητικές ανεπάρκειες ,

μαθησιακές δυσκολίες , πολλαπλές διαταραχές κ.α. ) δεν υπάρχουν αντίστοιχα 

αρκετά διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα για τις στάσεις και απόψεις των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη.

i .2 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

1.2.1 Η Ειδική Αγωγή - Ορισμός και σκοπός της Ειδικής Αγωγής

Ο όρος Ειδική Αγωγή αναφέρεται σε ένα σύνολο εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και υπηρεσιών που αποσκοπεί στην κάλυψη των εκπαιδευτικών 

αναγκών των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πρόκειται για ένα σύνθετο σύστημα, το 

οποίο στηρίζεται στις αρχές της διάγνωσης, της συμβουλευτικής καθώς και της 

κοινωνικής, σχολικής και επαγγελματικής ένταξης.

Άτομα με Ειδικές εκπαιδευτικές Ανάγκες κατά την έννοια του νόμου 

2817/2000 θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και 

προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών , ψυχολογικών , συναισθηματικών 

και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων . Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται όσοι:

1) έχουν νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα

2) Έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες) ή ακοής 

(κωφοί, βαρήκοοι)

3) Έχουν σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώματα ή προβλήματα υγείας.

4) Έχουν προβλήματα λόγου ή ομιλίας

5) Έχουν ειδικές δυσκολίες της μάθησης , όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία , 

δυσαναγνωσία
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6) Έχουν σύνθετες γνωστικές , συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και 

όσοι παρουσιάζουν αυτισμό και άλλες διαταραχές της ανάπτυξης.

Στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαμβάνονται επίσης άτομα 

νηπιακής , παιδικής και εφηβικής ηλικίας που δεν ανήκουν σε μια από τις 

περιπτώσεις αυτές , αλλά έχουν ανάγκη από ειδική εκπαιδευτική προσέγγιση και 

φροντίδα για ορισμένο χρόνο ή ολόκληρη την περίοδο της σχολικής ζωής τους. Σε 

αυτά τα άτομα η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να παρέχει ειδική εκπαίδευση , ή οποία 

στο πλαίσιο των σκοπών της πρωτοβάθμιας , δευτεροβάθμιας και τεχνικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης επιδιώκει ιδιαίτερα : 

α) την ανάπτυξη της προσωπικότητά τους

β) την βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους ,ώστε να καταστεί δυνατή ή 

ένταξη ή επανένταξή τους στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα και η συμβίωσή τους με 

το κοινωνικό σύνολο 

γ) την επαγγελματική τους κατάρτιση και

δ) αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους 

εξέλιξη.

Πως ορίζονται, η Ανεπάρκεια , η Ανικανότητα και η Μειονεξία ;

Αποδεκτοί ορισμοί της αναπηρίας είναι μάλλον αδύνατο να βρεθούν. Η 

Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ( WHO 1997 ) , υποστηρίζει ότι η αναπηρία είναι το 

λειτουργικό αποτέλεσμα μιας μειονεξίας , δηλαδή , η φυσική, η αισθητηριακή ή η 

διανοητική διαφορά σε ένα άτομο. Η αναπηρία με αυτή την έννοια έχει ως 

αποτέλεσμα τη μειονεξία έναντι του κοινωνικού συνόλου. Η Παγκόσμια Οργάνωση 

Υγείας είναι στη διαδικασία της δημιουργίας νέων ταξινομήσεων και ορισμών για την 

αναπηρία σε σχέση με την ανικανότητα , τις ικανότητες για συμμετοχή στις κοινές 

δραστηριότητες και τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Για τις ανάγκες 

του παρόντος θα αναφερθούμε στους υπάρχοντες ορισμούς , όπως δίνονται από τον 

ΟΗΕ (1981):

• Ανεπάρκεια (Impairment) Οποιαδήποτε απώλεια ή ανωμαλία ψυχολογικής 

, σωματικής ή ανατομικής δομής ή λειτουργίας

• Ανικανότητα (Disability) Οποιοσδήποτε περιορισμός ή έλλειψη ( που 

απορρέει από μια ανεπάρκεια) της ικανότητας του ατόμου να πραγματοποιεί 

κάποια δραστηριότητα με τρόπο που θεωρείται φυσιολογικός
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• Μειονεξία ( Handicap) Ένα μειονέκτημα , το οποίο προέρχεται εξαιτίας μιας 

ανεπάρκειας ή ανικανότητας και το οποίο περιορίζει ή εμποδίζει την 

εκπλήρωση ενός ρόλου από αυτό το άτομο.

Η Ειδική Εκπαίδευση είναι ο τομέας εκείνος που πραγματεύεται την εκπαίδευση 

όλων των ατόμων που θεωρούνται ότι ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω 

κατηγορίες . Ο στόχος κάθε συστήματος εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει το μαθητή 

να έχει πιο πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία. Συνεπώς, σύμφωνα με τους παραπάνω 

ορισμούς , τα αποτελέσματα μιας καλής εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι αυτά που 

μειώνουν το μειονέκτημα που προκαλεί η αναπηρία

Η Ειδική Αγωγή, ένας νέος θεσμός στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών, 

πέρασε με γοργό ρυθμό τα τελευταία χρόνια, διάφορα στάδια επιστημονικής εξέλιξης 

και εφαρμογής. Παράλληλα, εθνικά και διεθνή συνέδρια, εφαρμογές υποστηρικτικών 

προγραμμάτων και παρεμβάσεων που στοχεύουν στη σωστότερη αντιμετώπιση του 

προβλήματος, διευρύνουν τους ορίζοντες της εκπαιδευτικής κοινότητας, 

ευαισθητοποιούν τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της και πλαισιώνουν το έργο της 

πολιτείας.

1.2.1.1 Έκταση και κατηγοριοποίηση των ειδικών αναγκών

Μαθησιακές Δυσκολίες

Για την καλύτερη διασαφήνιση του φαινομένου θα ήταν χρήσιμο να 

αποσαφηνιστούν οι όροι, μαθησιακά προβλήματα και μαθησιακές δυσκολίες, γιατί 

πολλές φορές το νόημά τους συγχέεται και είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε το 

περιεχόμενό τους.

Σύμφωνα με τον Παπαθεμελή (2003) ο όρος μαθησιακά προβλήματα (ΜΠ) 

είναι γενικότερος και περιλαμβάνει κάθε είδους ιδιαιτερότητες και προβλήματα, που 

παρεμποδίζουν τις μαθησιακές διαδικασίες, όπως αισθητηριακές διαταραχές 

(τυφλότητα, κωφότητα), κινητικά προβλήματα, νοητική στέρηση, συναισθηματικές 

διαταραχές, υπερκινητικότητα και ψυχοπαθολογία. Αντίθετα ο όρος μαθησιακές 

δυσκολίες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ) και κατά το πιο δόκιμο, ειδική 

εξελικτική μαθησιακή δυσκολία, αναφέρεται σε ένα πλήθος δυσλεξιών, που 

συμπεριλαμβάνουν όρους όπως δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία δυσαριθμησία κ.λπ. 

Ουσιαστικά, μιλάμε για προβλήματα, που έχουν να κάνουν με τη γενικότερη χρήση 

του γραπτού λόγου.
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To National Joint Committee on Learning Disabilities (Hammil, 1987 ) 

ύστερα από εξάχρονη διεπιστημονική έρευνα κατέληξε στον εξής ορισμό: 

"Μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος ο οποίος αναφέρεται σε μια 

ετερογενή ομάδα διαταραχών που προέρχεται από σοβαρές δυσκολίες στην εκμάθηση 

και χρήση του λόγου, της ανάγνωσης, της γραφής, της λογικής σκέψης και των 

μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς και υποστηρίζεται ότι 

οφείλονται σε δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Συχνά 

μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να υπάρχουν και σε συνθήκες ανεπάρκειας π.χ. 

αισθητηριακές βλάβες, νοητική καθυστέρηση, κοινωνική ή συναισθηματική 

διαταραχή. Μπορεί επίσης να συνυπάρχουν και με περιβαλλοντικού τύπου 

προβλήματα όπως πολιτισμική αποστέρηση, ακατάλληλη ή ανεπαρκή διδασκαλία 

κ.τ.λ. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι δεν είναι άμεσο αποτέλεσμα των συνθηκών 

αυτών"

Χαρακτηριστικά της δυσλεξίας

(Ειδική δυσκολία ανάγνωσης και γραφής)

Όπως υποστηρίζουν οι Μαρκοβίτης & Τζουριάδου (1991) η δυσλεξία είναι η 

πιο μελετημένη μορφή μαθησιακής δυσκολίας. Είναι η κατάσταση κατά την οποία το 

παιδί αποδίδει στην ανάγνωση και γραφή κάτω από το επίπεδο που αντιστοιχεί στο 

νοητικό του δυναμικό και στην επίδοσή του στα άλλα μαθήματα.

Τα χαρακτηριστικά του δυσλεκτικού παιδιού (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 

1991) ομαδοποιούνται α) σε επίπεδο εκμάθησης της ανάγνωσης και δευτερευόντως 

της γραφής και της ορθογραφίας, β) σε επίπεδο δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τον 

οπτικοαντιληπτικό, κινητικό και γνωστικό τομέα, γ) σε ψυχοκοινωνικά προβλήματα 

που είναι τόσο έντονα, ώστε να γίνονται αντικείμενο διερεύνησης.

Ειδική δυσκολία αριθμητικής

Για την περιγραφή αυτής της δυσκολίας έχουν χρησιμοποιηθεί και οι όροι 

εξελικτική διαταραχή στην αριθμητική, δυσαριθμησία, δυσκαλκουλία (Μαρκοβίτης 

& Τζουριάδου, 1991). Ο Παπαθεμελής (2003) τις δυσκολίες των παιδιών στα 

μαθηματικά τις εστιάζει στις εξής κατηγορίες:

i. Στον τομέα των προμαθηματικών δεξιοτήτων.
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Το παιδί δυσκολεύεται σε δραστηριότητες, που αφορούν την 

αντίληψη ποσότητας, ομαδοποιήσεις, σειροθετήσεις, ταξινομήσεις, διάκριση των 

αριθμών, όταν προφέρονται ως λέξεις, γνώση της σειράς των αριθμών, αρίθμηση- 

μέτρηση αντικειμένων.

ϊϊ. Σε καθ' εαυτού αριθμητικές δεξιότητες.

Υπάρχει πρόβλημα στην αντιστοίχηση του αριθμού και της ποσότητας 

που εκφράζει, στην κατανόηση του συστήματος αρίθμησης και την αξία των ψηφίων 

ενός αριθμού ανάλογα με τη θέση του. Είναι δύσκολη η κατανόηση της ποσότητας 

μηδέν.

iii. Στην εκτέλεση των τεσσάρων πράξεων.

Ιδιαίτερα δύσκολη εμφανίζεται η πράξη της πρόσθεσης στο επίπεδο 

υπέρβασης της δεκάδας. Σε κάθετες πράξεις γίνεται λανθασμένη τοποθέτηση των 

αριθμών και οι αριθμοί προστίθενται ή αφαιρούνται όπως "βολεύει" καλύτερα. Στις 

πράξεις πολλαπλασιασμού και διαίρεσης, ανυπέρβλητες δυσκολίες προκαλούν τόσο η 

ελλιπής γνώση της προπαίδειας, όσο και τα ελλείμματα στις πράξεις της πρόσθεσης 

και αφαίρεσης.

ΐν. Στην επίλυση προβλημάτων.

Υπάρχει κατ' αρχήν δυσκολία στην κατανόηση συνολικά του προβλήματος.

Δεν εντοπίζονται και δεν αξιολογούνται επαρκώς οι χρήσιμες για τη λύση 

πληροφορίες, ούτε επιλέγεται μια συγκεκριμένη ακολουθία ενεργειών.

Εξελικτική διαταραχή του λόγου

Οι Μαρκοβίτης & Τζουριάδου (1991) συγκαταλέγουν στις μαθησιακές 

δυσκολίες και την εξελικτική διαταραχή του λόγου, η οποία είναι επίσης γνωστή και 

με τους όρους δυσφασία, εξελικτική δυσφασία, εξελικτική αφασία. Στην προσχολική 

ηλικία, τα παιδιά με τέτοιου είδους διαταραχές παρουσιάζουν επιβράδυνση στην 

ανάπτυξη του προφορικού λόγου. Αφορά παιδιά που εξελίσσονται κανονικά, δεν 

παρουσιάζουν αισθητηριακές, κινητικές ή φωνητικές βλάβες. Το πρόβλημα τους 

οφείλεται σε μια ιδιαιτερότητα της νοητικής τους δομής που εμποδίζει την πρόσληψη 

ή και την έκφραση του λόγου.

Υπερκινητικότητα

Από τα προβλήματα της κινητικής λειτουργίας που συνδέονται με τις 

μαθησιακές δυσκολίες το πιο συχνό και περισσότερο μελετημένο είναι η
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υπερκινητικότητα. Συχνά και στο παρελθόν αλλά και σήμερα ταυτίζεται με τις ίδιες 

τις μαθησιακές δυσκολίες. Ταυτόσημοι επίσης γνωστοί όροι είναι: υπερκινητικό 

σύνδρομο, διαταραχή προσοχής με υπερκινητικότητα, ελάχιστη εγκεφαλική 

δυσλειτουργία, ελάχιστη εγκεφαλική βλάβη. Τα παιδιά αυτά στην προσχολική ηλικία 

παρουσιάζουν μια γενικευμένη κινητική υπερδραστηριότητα, ενώ στη σχολική ηλικία 

είναι πιο φανερή μια νευρικότητα και ανησυχία, καθώς και δυσκολία ολοκλήρωσης 

οδηγιών, ενώ η υπερκινητικότητά τους εκδηλώνεται τώρα σε κοινωνικές 

δραστηριότητες. (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991)

Κινητικά προβλήματα και αισθητηριακές δυσλειτουργίες

Στην ομάδα αυτή ανήκουν μαθητές που παρουσιάζουν σωματικές 

δυσλειτουργίες (αδυναμίες κίνησης) ή δυσλειτουργίες των αισθητηρίων οργάνων 

(προβλήματα όρασης και ακοής). Είναι μεγάλος ο αριθμός των μαθητών εκείνων που 

δεν μπορούν να κάνουν έστω και απλές κινήσεις: όπως να πιάσουν μολύβι, να 

ξεφυλλίσουν ένα βιβλίο, να γράψουν. Ορισμένοι μάλιστα αδυνατούν να 

προσηλώσουν το βλέμμα τους, να κρατήσουν σταθερό το κεφάλι τους.

Αδυναμίες στο νοητικό τομέα ή νοητική υστέρηση

Πρόκειται για τους μαθητές εκείνους που μαθαίνουν με πολύ αργούς ρυθμούς 

σε σχέση με τους υπολοίπους ή για εκείνους που παρουσιάζουν νοητική υστέρηση 

(Δείκτη νοημοσύνης < 70). Παρουσιάζουν μεγαλύτερες δυσκολίες σε ορισμένους 

τομείς, όπως π.χ το να γίνουν κατανοητοί από τους άλλους, να μάθουν να διαβάζουν 

ή να γράφουν, να χρησιμοποιούν χρώματα κ.α. Πολλοί όμως άνθρωποι με νοητική 

υστέρηση είναι ικανοί να μάθουν αυτά και πολλά άλλα πράγματα εφόσον τους δοθεί 

ικανοποιητική υποστήριξη και εκπαίδευση. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να καταρτίσει 

ειδικό πρόγραμμα για τη μείωση των αδυναμιών της προσοχής του καθυστερημένου 

μαθητή αμέσως μετά την είσοδό του στο σχολείο.

Οι πιο γνωστές ειδικές εκπαιδευτικές μονάδες για παιδιά με ελαφρά και 

μέτρια νοητική υστέρηση είναι τα ειδικά σχολεία και τα τμήματα ένταξης.

Αυτισμός

Τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά του αυτισμού (Κυπριωτάκης, 1997 ) 

αφορούν τόσο στις γνωστικές και συναισθηματικές λειτουργίες του ατόμου, όσο και 

στην ανάπτυξη της συμπεριφοράς του. Το άτομο χαρακτηρίζεται από ιδιότυπη ως
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πλήρη έλλειψη ανταπόκρισης προς τους άλλους. Συγχρόνως εμφανίζεται στροφή του 

ατόμου με αυτισμό προς τον εαυτό του (από όπου προέρχεται, ίσως, ο όρος 

αυτισμός).

Παρουσιάζεται σοβαρή καθυστέρηση της γλωσσικής εξέλιξης. Εάν έχει 

αναπτυχθεί η ομιλία, συνοδεύεται από σοβαρές διαταραχές. Εμφανίζονται αλλόκοτες 

αντιδράσεις προς τις διάφορες πλευρές του περιβάλλοντος, όπως αλλόκοτη και 

στερεοτυπική ή τελετουργική συμπεριφορά. Γενικότερα, τρεις είναι οι βασικές 

διαταραχές, που παρουσιάζονται, στο φάσμα του αυτισμού: α) διαταραχή στην 

κοινωνική αλληλεπίδραση, β) διαταραχή στην επικοινωνία, γ) διαταραχή στη 

φαντασία / δημιουργική σκέψη. ( Καλύβα, 2005 )

Κώφωση - Βαρηκοΐα

Κωφός είναι αυτός που είτε φοράει ακουστικά είτε όχι, δεν αντιλαμβάνεται 

την ομιλία με την ακοή του μόνο. Χρησιμοποιεί κύρια το οπτικό κανάλι για να 

αντιληφθεί τους συνομιλητές του. Η απώλεια ακοής είναι από 70dB και πάνω.

Βαρήκοος είναι αυτός που είτε φοράει ακουστικά είτε όχι, δυσκολεύεται να 

αντιληφθεί την ομιλία με την ακοή του μόνο. Πάντως το μεγαλύτερο ποσοστό των 

πληροφοριών της ομιλίας το αντιλαμβάνεται από την ακοή του. Η ακουστική βλάβη 

στις περιπτώσεις αυτές είναι από 35dB έως 69dB.

Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι επικοινωνίας και διδασκαλίας είναι: Η 

προφορική μέθοδος, η ολική επικοινωνία, η δίγλωσση - διπολιτισμική προσέγγιση. ( 

Κυπριωτάκης 2000).

Προβλήματα όρασης

Στα άτομα με προβλήματα όρασης παρέχεται ειδική αγωγή και επαγγελματική 

εκπαίδευση (σε ΣΜΕΑ ή κοινές σχολικές μονάδες).

Μεταξύ των ειδικότερων επιδιώξεων της εκπαίδευσης των ατόμων με προβλήματα 

όρασης είναι και οι εξής: α) Κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων για εκτέλεση των 

απαραίτητων καθημερινών δραστηριοτήτων, β) Απόκτηση ικανότητας για αυτοτελή 

και ανεξάρτητη κίνηση, αυτοεξυπηρέτηση και χρησιμοποίηση των μέσων 

επικοινωνίας, γ) Ανάπτυξη της ικανότητας για συμβιβασμό με την τυφλότητα, αυτοα

ποδοχή, καθώς και ανάπτυξη και συνδιαμόρφωση κοινωνικών σχέσεων με τυφλούς 

και βλέποντες. δ) Απόκτηση ικανότητας για ενεργητική συμμετοχή στις διάφορες 

κοινωνικοπολιτιστικές εκδηλώσεις, ε) Ανάπτυξη ικανότητας για την καλύτερη
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δυνατή χρησιμοποίηση των υπόλοιπων αισθήσεων, στ) Απόκτηση της ικανότητας για 

ανάγνωση και γραφή με το ανάγλυφο σύστημα Braille καθώς και για χρησιμοποίηση 

των λοιπών βοηθητικών μέσων για τους τυφλούς, ζ) Κατάκτηση των απαραίτητων 

γνώσεων, τεχνικών και δεξιοτήτων για την εκμάθηση και εξάσκηση κατάλληλου 

επαγγέλματος, όπου δεν εμποδίζεται από το προβλήματα όρασης, η) Γνώση των 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους στον ατομικό, κοινωνικό και επαγγελματικό 

χώρο. ( Λιοδάκης, 2000 ).

1.2.1.2 Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Τάσεις στη Ειδική Αγωγή

Η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο θέμα της καθολικής 

πρόσβασης ( e-Accessibility ) παραμένει η συμμετοχή όλων των Ευρωπαίων στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, το χρώμα, την 

κατάσταση της υγείας ή την οικονομική τους ευχέρεια.

Τα σημεία - κλειδιά στη νέα ευρωπαϊκή τοποθέτηση είναι : οι θέσεις που 

περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία e-Europe και τους ερευνητικούς τομείς των ως 

σήμερα Προγραμμάτων-Πλαισίων για το συγκεκριμένο θέμα , τα αποτελέσματα της 

εσωτερικής διαβούλευσης της επιτρόπου για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα 

ΜΜΕ Βιβιάν Ρέντινγκ, με υπηρεσιακούς παράγοντες , τα στοιχεία που 

συγκεντρώθηκαν από ομάδες εργασίας στις χώρες-μέλη και ομάδες ειδικών , τα 

αποτελέσματα της ημερίδας εργασίας που οργανώθηκε στις Βρυξέλλες τον 

περασμένο Οκτώβριο 2006 και ιδιαίτερα εκείνα της δημόσιας online διαβούλευσης 

που πραγματοποιήθηκε φέτος , τον Ιανουάριο 2007 και τον Φεβρουάριο 2007 .

Αν και δεν έχει δώσει ακόμα τίποτα επίσημο στη δημοσιότητα, η ίδια η 

Επιτροπή αποκαλύπτει στον δικτυακό της τόπο

(http://euiOpa.eu.int/information_society/policy/accessibility/com_ea_2005/index_en. 

htm) πως οι τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχτεί η πολιτική της είναι

■ Η απαίτηση να περιληφθούν στις συμφωνίες προμηθειών του δημοσίου 

ειδικές διατάξεις για εξασφάλιση της καθολικής πρόσβασης των χρηστών

■ Η πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, από τους υπολογιστές και τα 

κινητά τηλέφωνα ως τη χρήση του Internet, με χαρακτηριστικό σήμα σ' ό,τι 

αφορά στην καθολική πρόσβαση και η έκδοση ειδικών οδηγιών με 

προδιαγραφές οι οποίες θα καταργούν τα σύνορα και θα βελτιώνουν το 

ποσοστό καθολικής συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
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■ Η αναβάθμιση και βελτίωση του νομικού πλαισίου - που υπάρχει ήδη σε 

μερικές χώρες-μέλη της Ε.Ε, αλλά και εκτός Ευρώπης- ώστε να επιβάλλεται 

πλέον και δια νόμου η καθολική πρόσβαση.

Άλλωστε, το σχόλιο της κ. Ρέντινγκ είναι αρκετά χαρακτηριστικό για τις 

προθέσεις και τη φιλοσοφία της: «Ο/ Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

είναι πανίσχυρα εργαλεία που μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους κοντότερα τον έναν 

στον άλλον, να βελτιώσουν την κατάσταση στο χώρο της υγείας και της πρόνοιας, να 

τους επιτρέψουν να κάνουν τη δουλειά και την κοινωνική τους ζωή πλουσιότερες και 

καλύτερες για τους ίδιους». ( διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο του ΥΓΊΕΠΘ, 

www.ypepth.gr)

Όμως, πάνω από 90 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες είτε δεν μπορούν να 

απολαύσουν αυτά τα αγαθά στο βαθμό που τα δικαιούνται είτε δεν το κάνουν στην 

πράξη, λόγω μεγάλης ηλικίας ή κάποιας αναπηρίας. Επομένως, αποτελεί επιτακτική 

ανάγκη από κοινωνική, ηθική και πολιτική άποψη να γίνουν τα προϊόντα και οι 

υπηρεσίες των ΤΠΕ προσβάσιμα και σ’ αυτούς. Κάτι που έχει νόημα, άλλωστε, κι 

από καθαρά οικονομική άποψη: περίπου 48% των Ευρωπαίων ηλικίας άνω των 50 

ετών δηλώνουν σήμερα πως οι ΤΙ ΙΕ δεν καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους, όμως οι 

περισσότεροι προσθέτουν ότι θα αγόραζαν καινούριο κινητό τηλέφωνο, υπολογιστή ή 

υπηρεσίες Internet, αν μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν...».

Το 1994, περισσότεροι από 300 συμμετέχοντες από 92 κυβερνήσεις και 25 

διεθνείς οργανισμούς συναντήθηκαν στην Σαλαμάνκα της Ισπανίας στο Διεθνές 

Συνέδριο Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες με κύριο σκοπό να συζητήσουν 

τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος για μια ενιαία μορφή 

εκπαίδευσης η οποία θα περιλαμβάνει τους μαθητές με διαφορετικές ικανότητες . ( 

Soler, 1996)

Στο πλαίσιο της «Εκπαίδευσης για Όλους» , ελήφθησαν υπόψη οι αλλαγές 

που χρειάζονται οι βασικές εκπαιδευτικές πολιτικές ώστε να προαχθεί η ενταξιακή 

εκπαίδευση1 .Η Δήλωση και το Πλαίσιο Δράσης στην Ειδική Εκπαίδευση ( The 

Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education) 

υιοθέτησε ομόφωνα την άποψη ότι η βασική αρχή της ενταξιακής εκπαίδευσης είναι 

ότι:

1 Η διαδικασία της ένταξης και της ενσωμάτωσης των μαθητών με ειδικές ανάγκες στα κύρια 
εκπαιδευτικά συστήματα, αποτελεί σήμερα ζήτημα αιχμής στις πολιτικές των περισσοτέρων κρατών 
σε όλο τον κόσμο.
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«τα κανονικά σχολεία θα πρέπει να δέχονται όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις 

όποιες σωματικές , διανοητικές , συναισθηματικές , κοινωνικές, γλωσσικές ή 

άλλες αδυναμίες»

Επιβεβαιώνεται με αυτό τον τρόπο η δέσμευση στην ουσία της έννοιας «Εκπαίδευση 

για Όλους» , μέσα από την αναγνώριση της επείγουσας ανάγκης για παροχή 

εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά , νέους και ενήλικες.

«Ο ενταξιακός προσανατολισμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την 

καταπολέμηση των διακρίσεων , για τη δημιουργία δεικτικών κοινοτήτων , το

χτίσιμο μιας κοινωνίας ένταξης και την επίτευξη εκπαίδευσης για όλους......... »

(Άρθρο 2, Δήλωση της Σαλαμάνκα)

«Οι εκπαιδευτικές πολιτικές σε κάθε επίπεδο , θα πρέπει να ορίζουν ότι τα 

παιδιά με αδυναμίες, πρέπει να παρακολουθούν το σχολείο της γειτονιάς τους, 

δηλαδή το σχολείο στο οποίο θα πήγαιναν εάν δεν υπήρχαν οι αδυναμίες 

αυτές.» (Άρθρο 18, Σαλαμάνκα Πλαίσιο Δράσης)

Η δήλωση και το Πλαίσιο Δράσης της Σαλαμάνκας ζητά από όλους τους επίσημους 

φορείς να μεριμνήσουν ώστε:

• Να ενταχθεί το θέμα της ειδικής εκπαίδευσης σε κάθε συζήτηση περί 

εκπαιδευτικών θεμάτων σε όλα τα συνέδρια

• Να κινητοποιήσει τις οργανώσεις των δασκάλων ώστε να παράσχουν την 

υποστήριξη τους σε θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες της ειδικής 

εκπαίδευσης .

• Να παρακινήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα ώστε να εντείνει την έρευνα και 

τη συνεργασία , καθώς και να ιδρύσει περιφερειακά κέντρα πληροφόρησης 

και τεκμηρίωσης

• Να συγκεντρώσει πόρους μέσα από τη δημιουργία ενός εκτενούς 

προγράμματος για ενταξιακά σχολεία και να εξασφαλίσει την κοινοτική 

υποστήριξη , με στόχο την έναρξη πιλοτικών προγραμμάτων που θα εισάγουν 

νέες προσεγγίσεις αναφορικά με την ανάγκη για την παροχή ειδικής 

εκπαίδευσης. ( Διακήρυξη της Σαλαμάνκα, 7-10/06/1994)
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Η εκπαιδευτική πολιτική στον χώρο της ειδικής εκπαίδευσης εστιάζει το ενδιαφέρον 

της παγκόσμια σε τέσσερα κύρια ζητήματα :

α) στ7/ν ενσωμάτωση μαθητών με ειδικές ανάγκες σε κανονικά σχολεία

β) στ?/ν πρώιμη παρέμβαση , τον εντοπισμό δηλαδή του προβλήματος όταν το παιδί

είναι ακόμη σε μικρή ηλικία.

γ) στη χρήση γενικών εργαλείων υποστήριξης , μέσα σε ένα περιβάλλον πολλών και 

ποικίλλων ατομικών αναγκών.

δ) η δημιουργία εξειδικευμένου προσωπικού κυρίως για τα κανονικά σχολεία που 

πρέπει να εντάξουν παιδιά με ειδικές ανάγκες. ( Papatheodorou, Τ, Blamires Μ., 

2000)

Ενσωμάτωση

Η πιο σημαντική εξέλιξη στην οργάνωση και το σχεδίασμά των Ειδικών 

Εκπαιδευτικών Αναγκών στη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών , κινείται 

στην κατεύθυνση μιας όσο το δυνατόν πιο πλήρους ενσωμάτωσης μαθητών με ειδικές 

ανάγκες στα κοινά συστήματα εκπαίδευσης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μεγάλη 

αλλαγή από την εξαίρεση και τον ιδρυματισμό , μέχρι τη δικαίωση και την ένταξη , 

ξεκίνησε όταν το Κογκρέσο των ΗΠΑ επικύρωσε το νόμο 94-142, την Πράξη περί 

της Εκπαίδευσης όλων των Παιδιών με Αναπηρίες. Οι Ashman και Elkins (1990) 

ξεχωρίζουν δύο θεωρίες που εισάγονται με την ως άνω Πράξη , οι οποίες είχαν 

τεράστια επίδραση σε όλο τον κόσμο.

Η πρώτη θεωρία , αφορά στην παροχή ενός «ελάχιστα περιοριστικού 

περιβάλλοντος» για την εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι 

εάν οποιαδήποτε πλευρά της εκπαίδευσης του μαθητή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 

κάποιο κανονικό σχολείο , τότε οι εκπαιδευτικές αρχές είναι υποχρεωμένες να το 

εξασφαλίσουν. Οι μαθητές δεν θα πρέπει να εξαιρούνται από την παροχή κανονικής 

εκπαίδευσης εκτός εάν η κατάσταση τους το απαιτεί ρητά.

Η δεύτερη θεωρία αποτελεί το Πλάνο της Ατομικής Εκπαίδευσης (Individual 

Education Plan ) . Η πλευρά αυτή της Αμερικανικής Πράξης θέτει μία νομική 

απαίτηση στο σχολείο να συζητά με τους γονείς και να καταθέτει γραπτή δέσμευση 

ως προς το πρόγραμμα υποστήριξης το οποίο κρίνεται ότι πρέπει να λάβει ο μαθητής. 

Οι κύριοι στόχοι είναι να εξασφαλιστεί ότι αυτά που παρέχονται στους μαθητές είναι 

ακριβώς αυτά που χρειάζονται , βάσει των συγκεκριμένων αναγκών τους και ότι η
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ένταξή τους σε ένα σχολικό περιβάλλον δεν θα έχει απλά το χαρακτήρα τοποθέτησης 

του μαθητή σε κάποιο σχολείο , γεγονός που θα αποβεί άχρηστο και αντιπαραγωγικό.

Πρώιμη παρέμβαση

Ένα άλλο θέμα που έχει προκόψει, είναι αυτό της θεραπείας σε σχέση με την 

παρέμβαση και την υποστήριξη. Με βάση τη θεωρία ότι η πρόληψη είναι καλύτερη 

από τη θεραπεία , γίνονται ολοένα και περισσότερες προσπάθειες να εντοπισθούν οι 

μαθησιακές δυσκολίες σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο της εκπαίδευσης του 

μαθητή. Η πρώιμη παρέμβαση θεωρείται ότι αποτελεί σε πολιτικό επίπεδο 

πρωτεύοντα στόχο, δεδομένου ότι μέσω αυτής επιτυγχάνεται μείωση του κόστους 

των προγραμμάτων αποκατάστασης τα οποία δεν θα είναι πια ή τουλάχιστον θα είναι 

λιγότερο απαραίτητα για τους μαθητές στα μετέπειτα χρόνια.

Εντοπισμός Αναγκών και «γαρακτηρισμόο» ( Ετικετοποίηση - labeling )

Ο χαρακτηρισμός των μαθητών και η κατηγοριοποίηση των αδυναμιών τους 

είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα .Οι περισσότεροι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ο 

χαρακτηρισμός των μαθητών βάσει των κατηγοριών των αναγκών τους μπορεί να 

οδηγήσει σε προγράμματα υποστήριξης τα οποία μπορεί να βοηθήσουν σε γενικό 

επίπεδο , αλλά να δράσουν ενάντια στις ατομικές ανάγκες των μαθητών.

Τα σχολεία συχνά βρίσκονται στο κέντρο της διαμάχης μεταξύ των γονέων 

που πιέζουν ζητώντας την υποστήριξη των παιδιών τους και των αρχών που 

υποστηρίζουν ότι τα διάφορα μέσα πρέπει να διατίθενται για την κάλυψη των 

αναγκών όλων των μαθητών και όχι σε συγκεκριμένες ομάδες ενδιαφέροντος. Σε 

τέτοιες συνθήκες , οι λύσεις που παρέχει η τεχνολογία της πληροφορικής φαίνεται να 

δημιουργεί λιγότερες απαιτήσεις σε προσωπικό και να έχει τη δυνατότητα να 

εξυπηρετήσει όλους τους μαθητές .

Η Εκπαίδευση των Δασκάλων Ειδικής Αγωγής

Σε ότι αφορά την εκπαίδευση των Δασκάλων αλλά και του απαραίτητου 

βοηθητικού προσωπικού στα περιβάλλοντα της Ειδικής Εκπαίδευσης ο 

προβληματισμός έχει παγκόσμιο χαρακτήρα. Λόγω της μεγάλης γκάμας των ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών η λύση στο πρόβλημα αυτό δεν φαίνεται στο άμεσο μέλλον. 

ΕΙολλοί μαθητές φοιτούν σε τάξεις στις οποίες οι δάσκαλοι αδυνατούν να τους 

παρέχουν την υποστηρικτική προσοχή που συχνά χρειάζονται. Οι αδυναμίες των 

μαθητών αυτών περιορίζουν τη συμμετοχή τους , αφού τις περισσότερες φορές 

εκλείπουν διορθωτικές παρεμβάσεις ή το υλικό που θα τους βοηθούσε. Έτσι η
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αδυναμία στη συμμετοχή , η αποτυχία και η χαμηλή αυτοεκτίμηση δημιουργούν ένα 

κύκλο που γεννά την αντίθεση της θεωρίας της ενσωμάτωσης και παράλληλα μια 

αίσθηση εκπαιδευτικής και κοινωνικής απομόνωσης .

Οι εφαρμογές της τεχνολογίας , της πληροφορίας και της επικοινωνίας 

μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο ακόμη και σε τέτοιες περιπτώσεις όπως για 

παράδειγμα , με τη χρήση εργαλείων αξιολόγησης , παρακολούθησης και αναφοράς 

ενσωματωμένων μαθησιακών συστημάτων. Τέτοια πακέτα καθιστούν τους μαθητές 

ικανούς να εργαστούν με το δικό τους ρυθμό και στο δικό τους επίπεδο και παρέχουν 

αναφορές προόδου στους δασκάλους τους. Μερικές φορές μαθητές με πολύ χαμηλή 

απόδοση στην τάξη επιδεικνύουν εντυπωσιακά αποτελέσματα σε ενσωματωμένα 

μαθησιακά συστήματα, προς έκπληξη των δασκάλων τους που είχαν ήδη 

διαμορφωμένη την πεποίθηση για την χαμηλή τους απόδοση.

Το ιδανικό σχολείο θα μπορούσε να περιγράφει ως εκπαιδευτικός χώρος στον 

οποίο το εξειδικευμένο προσωπικό , δάσκαλοι και ειδικοί θεραπευτές θα μπορούσαν 

να ενσωματώσουν μαθητές με ειδικές ανάγκες στις κανονικές τάξεις ή θα 

αναζητούσαν επιτυχείς τρόπους με τους οποίους οι μαθητές με ειδικές ανάγκες θα 

μπορούν να αντιμετωπίζουν οι ίδιοι τις αδυναμίες τους χωρίς το αίσθημα της 

απομόνωσης. Θα μπορούν ακόμη να νιώθουν σε μικρό βαθμό τη διαφορετικότητά 

τους . Οι στόχοι αυτοί είναι αναμφίβολα δύσκολοι αλλά τόσο ερευνητές όσο και η 

σχετική βιβλιογραφία , υπογραμμίζουν τον αναπτυσσόμενο ρόλο που παίζουν οι ΤΠΕ 

στην επίτευξη αυτών των στόχων.

1.2.1.3 II Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα

Η ανάγκη για ειδική εκπαιδευτική μεταχείριση των ΑμεΑ, και κυρίως των 

παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Μαθησιακές Δυσκολίες, ήταν γνωστή 

στον τόπο μας από τις αρχές του 19ου αιώνα. Η συστηματική μελέτη του 

προβλήματος, όμως, άρχισε με το Νόμο 1566/1985 για τη δομή και λειτουργία της 

Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον οποίο η Ειδική Αγωγή 

ενσωματώνεται και αποτελεί τμήμα του γενικού εκπαιδευτικού συστήματος, στο 

οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά, ενισχυτικά και υποστηρικτικά.

Η ίδρυση και η λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής 

(Σ.Μ.Ε.Α.) και των Τμημάτων Ένταξης έχει ως βασικό σκοπό την Ένταξη 

(Integration) και Ενσωμάτωση (Inclusion) των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες (Ε.Ε.Α.) στο μαθησιακό και ευρύτερο κοινωνικό σύνολο (Ζώνιου - Σιδέρη,
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2000). Οι παραπάνω όροι, στα πλαίσια της συνεκπαίδευσης - σχολικής 

ενσωμάτωσης, αναφέρονται στην τάση που επικρατεί διεθνώς, τις τελευταίες κυρίως 

δεκαετίες, για συνύπαρξη και συνδιδασκαλία όσο το δυνατόν περισσότερων μαθητών 

με Ε.Ε.Α., με μαθητές που δεν έχουν Ε.Ε.Α., μέσα στα κοινά σχολεία, σε κοινές 

σχολικές τάξεις, όπου θα παρέχεται η κατάλληλη ειδική παιδαγωγική βοήθεια και 

υποστήριξη από ειδικευμένους εκπαιδευτικούς και άλλους ειδικούς. Διεθνείς μελέτες 

δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τα 

σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα σε ικανοποιητικό βαθμό. Το ποσοστό αυτό 

αγγίζει το 10% του μαθητικού πληθυσμού και αφορά κυρίως παιδιά με Μαθησιακές 

Δυσκολίες (Μ.Δ).

Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών με Μ.Δ (περίπου 85%) παρουσιάζει 

δυσκολίες στις αναγνωστικές δεξιότητες (Αναγνωστικές Δυσκολίες). Αποτελούν ένα 

«κρίσιμο μέγεθος», που δεν έχει τύχει της προσοχής που του αναλογεί. Αποτελούν 

μια σημαντική μερίδα του μαθητικού πληθυσμού που μπορεί και πρέπει να δέχεται 

εκπαίδευση στα «κανονικά σχολεία», σε σχέση με τους μαθητές που λόγω κινητικών 

ή άλλων περιορισμών (π.χ κωφά - τυφλά) είναι υποχρεωμένοι να δέχονται 

εκπαίδευση σε εξειδικευμένους χώρους (Ζώνιου - Σιδέρη, 2004).

Οι παρακάτω πίνακες (ΥΠΕΠΘ, Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, Ιούνιος 2005) 

δείχνουν τον αριθμό των μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες που φοιτούν στα Ειδικά 

σχολεία και των τμημάτων που λειτουργούν προκειμένου να καλυφθούν οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες της Ελλάδας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ 

ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΔΕΙΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΥΠΕΠΘ)
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Ειδικά
Νηπιαγωγεία 110 10 35 59 0 101 70 385 115 68

Ειδικά
Δημοτικά 1.494 51 203 239 88 509 273 2.857 668 425

Ειδικά
γυμνάσια 51 73 51 34 3 25 237 45 53
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Τμήματα
Ένταξης

Νηπιαγωγείων 74 3 7 13 80 53 18 248 78 34
Τμήματα
Ένταξης

Δημοτικών 1.037 64 98 136 10.878 209 137 12.559 1.253 540
Τμήματα
Ένταξης
β/θμιας 109 22 41 7 766 2 72 1.019 279 131

Ειδικά Λύκεια 26 47 7 80 45 33
ΤΕΕ Ειδικής 

Αγωγής 35 31 40 68 12 186 40 9

ΕΕΕΕΚ 1.054 4 15 30 128 145 91 1.467 264 61

Σύνολα 3.964 154 529 622 12.042 1.022 705 19.038 2.787 1.354
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Τμήματα
Πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης 115 78 668 1.253 2.114
Σύνολο μαθητών 
Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 385 248 2.857 12.559 16.049
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Τμήματα
Δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης 264 279 45 17 40 645

Σύνολο μαθητών 
Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 1.467 1.019 237 80 186 2.989

Ειδικότερα στα τμήματα ένταξης εντάσσονται μαθητές που το είδος και ο 

βαθμός του «προβλήματος» δεν απαιτούν σοβαρές διευθετήσεις. Τέτοιες περιπτώσεις 

είναι τα παιδιά με ελαφρά νοητική καθυστέρηση, με προβλήματα στο λόγο, με 

δυσκολίες μάθησης κ.λ.π. Ένα από τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα των Τμημάτων 

Ένταξης είναι ότι, χωρίς να αποκόπτεται το «μειονεκτικό» παιδί από τα άλλα παιδιά, 

δίνεται η δυνατότητα να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις και οι απαραίτητες 

προσαρμογές στο πρόγραμμα των μαθημάτων, στα μέσα και στις μεθόδους 

εκπαίδευσης για την επιτυχή αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων του.

■ Εκπαιδευτικά και Υποστηρικτικά Προγράμματα για μαθητές με Ε.Ε.Α

Υπάρχουν αρκετά εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα τα οποία 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συσκευών και εφαρμογών λογισμικού που 

διευκολύνουν την επικοινωνία και την κίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Οι 

εφαρμογές τεχνολογίας υποστήριξης είναι βασισμένες στις τεχνολογίες της 

ασύρματης επικοινωνίας, της ρομποτικής και της εικονικής πραγματικότητας. 

Παρακάτω ( Διαθέσιμο στο www.ypepth.gr - Ειδική Αγωγή) αναφέρονται μερικές 

κατηγορίες εφαρμογών της τεχνολογίας υποστήριξης:

•S Εναλλακτικά πληκτρολόγια

Πληκτρολόγια με διαφορετικού μεγέθους πλήκτρα, διαφορετική διάταξη 

πλήκτρων. Πληκτρολόγια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ένα μόνο χέρι ή 

διαθέτουν χρωματική κωδικοποίηση των πλήκτρων.

S Ηλεκτρονικές συσκευές κατάδειξης (electronic pointing devices)
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Επιτρέπουν τον έλεγχο του κέρσορα της οθόνης χωρίς τη χρήση χεριών. Μία 

κατηγορία συσκευών βασίζεται σε τεχνολογίες υπερήχων ή υπέρυθρων ακτινών και 

αναγνωρίζουν την κίνηση του ματιού, σήματα των νεύρων ή εγκεφαλικά κύματα. 

Άλλη κατηγορία είναι αυτή που ενεργοποιείται από την εισπνοή και εκπνοή.

S Πληκτρολόγια οθόνης

Εφαρμογές που εμφανίζουν ένα πληκτρολόγιο στην οθόνη. Ο χρήστης μπορεί να 

το χειριστεί με ποντίκι, οθόνη αφής ή κάποια μη συμβατική συσκευή κατάδειξης.

S Φίλτρα πληκτρολογίου

Προβλέπουν τις λέξεις που πρόκειται να πληκτρολογηθούν από τους πρώτους 

κιόλας χαρακτήρες και έτσι μειώνουν την ανάγκη χρήσης πληκτρολογίου στο 

ελάχιστο.

'λ Φωνητικά Προγράμματα Πλοήγησης

Επιτρέπουν στο χρήστη την εκτέλεση εντολών και την εισαγωγή στοιχείων με 

απλή αναγνώριση της φωνής του και όχι με τη χρήση ποντικιού ή πληκτρολογίου. 

Ορισμένα προγράμματα λειτουργούν και μέσω τηλεφώνου.

S Μεγεθυντικές συσκευές οθόνης

Διευρύνουν μέρος της οθόνης καθώς ο χρήστης κινεί την εστίαση. Μερικές 

επιτρέπουν στο χρήστη να μεγεθύνει μια συγκεκριμένη περιοχή της οθόνης.

Αναγνώστες Οθόνης

Εξειδικευμένο λογισμικό που «διαβάζει» εικόνες ή οπτικό υλικό 

(συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων και των περιγραφών των κουμπιών ελέγχου, 

των καταλόγων επιλογής, του κειμένου, και της στίξης ) και το μεταφράζει σε 

φωνητικό υλικό. Η χροιά της φωνής αλλάζει ανάλογα με τη φωτεινότητα της εικόνας 

ή το μέγεθος του αντικειμένου που περιγράφει.

S Οθόνες Braille

Το περιεχόμενο της οθόνης αναγνωρίζεται γραμμή-γραμμή και αναπαρίσταται σε 

μορφή Braille με τη βοήθεια πλαστικών ή μεταλλικών βελονών που εγείρονται 

ανάλογα. Ο χρήστης αναγνωρίζει με τα χέρια του τους χαρακτήρες Braille και στη 

συνέχεια επιλέγει την ανάγνωση της επόμενης γραμμής.

'λ Μεγεθυντές Κειμένου

Προγράμματα που εμφανίζουν το κείμενο που πληκτρολογείται με πολύ μεγάλους 

χαρακτήρες χωρίς να είναι απαραίτητη η αλλαγή της ανάλυσης της οθόνης.
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■S Λεκτικοί Συνθέτες

Αναγνωρίζουν τους χαρακτήρες που πληκτρολογούνται από το χρήστη και στη 

συνέχεια «διαβάζουν» το κείμενο.

S Οπτικοί Σαρωτές

Συσκευές οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων (OCR) χειρός που «διαβάζουν» ένα 

δακτυλογραφημένο κείμενο και το μεταφράζουν από γραπτό σε προφορικό λόγο.

'λ Λογισμικό Μετάφρασης Από/Σε Braille

Μεταφράζει πληκτρολογημένα γράμματα στους ανάγλυφους χαρακτήρες Braille. 

Κυκλοφορεί σε 30 περίπου γλώσσες και περιλαμβάνει οδηγούς εκτυπωτών Braille για 

διάφορα λειτουργικά συστήματα Η/Υ.

'λ Εκτυπωτές Braille

Εκτυπωτές που μετατρέπουν τα δεδομένα σε γραφή Braille και τα εκτυπώνουν με 

ανάγλυφο τρόπο.

·/ Κείμενα Κλειστού Κυκλώματος

Μορφή υποτιτλισμού που χρησιμοποιείται στην τηλεόραση και σε περιορισμένες 

κινηματογραφικές αίθουσες και είναι ορατός μόνο σε άτομα που διαθέτουν την ειδική 

συσκευή αποκωδικοποίησης. Έχει προταθεί και για το Internet, καθώς αυξάνεται ο 

όγκος του οπτικοακουστικού υλικού που διατίθεται στο Διαδίκτυο.

S Αμφίδρομοι Βομβητές

Μικρές φορητές συσκευές που χρησιμοποιούνται από τους κωφάλαλους ως κινητά 

τηλέφωνα αντί για την υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων (SMS). Μεταδίδουν 

μηνύματα από/προς άλλους βομβητές, καθώς και από/προς ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές.

Πλέγμα Απομόνωσης πλήκτρων & συμβατό πληκτρολόγιο

Το πλέγμα απομόνωσης πλήκτρων προσαρτάται πάνω στο πληκτρολόγιο και είτε 

αποτρέπει την ανεπιθύμητη ενεργοποίηση των πλήκτρων είτε λειτουργεί ως οδηγός 

για την ενεργοποίηση των πλήκτρων, για χρήστες με σοβαρές δυσκολίες πρόσβασης.

S Ποντίκι Μοχλός

Ειδικό ποντίκι που υλοποιεί την λειτουργικότητα του ποντικιού με την χρήση μοχλού. 

Το ποντίκι - μοχλός πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένα πλήκτρα για τις λειτουργίες:
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Δεξί click, αριστερό click, σύρσιμο (drug), ρύθμιση της ταχύτητας κίνησης του 

δρομέα (cursor) στην οθόνη, κλείδωμα κίνησης του δρομέα (cursor) στην οριζόντια 

και στην κάθετη διεύθυνση.

Διαθέτει πλέγμα απομόνωσης πλήκτρων για τα ενσωματωμένα στο ποντίκι-μοχλό 

πλήκτρα. Ο μοχλός της συσκευής μπορεί να επιδέχεται στο άκρο του διαφορετικές 

λαβές ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με διαφορετικές κινητικές 

ικανότητες των άνω άκρων. Η εναλλαγή των λαβών πάνω στο μοχλό γίνεται με 

εύκολο τρόπο χωρίς τη χρήση εργαλείων. Συνοδεύεται από σφαιρική ή άλλου 

σχήματος λαβή.

'λ Ποντίκι Μπίλια

Ειδικό ποντίκι που υλοποιεί την λειτουργικότητα του ποντικιού με την χρήση 

μπίλιας (trackball). Το ποντίκι - μπίλια πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένα πλήκτρα 

για τις λειτουργίες: Δεξί click, αριστερό click, σύρσιμο (drug), ρύθμιση της 

ταχύτητας κίνησης του δρομέα (cursor) στην οθόνη, κλείδωμα κίνησης του δρομέα 

(cursor) στην οριζόντια και στην κάθετη διεύθυνση. Διαθέτει πλέγμα απομόνωσης 

πλήκτρων για τα ενσωματωμένα στο ποντίκι-μπίλια πλήκτρα.

^ Ρυθμιζόμενο Τραπέζι Εργασίας

Πρέπει να διαθέτει:

Ελάχιστο ύψος 35cm και μέγιστο ύψος 110cm και είναι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος. Οι 

ρυθμίσεις του ύψους είναι εφικτές χωρίς εργαλεία και χωρίς να χρειάζεται να 

διακοπεί η χρήση του τραπεζιού.

Επιφάνεια εργασίας του τραπεζιού έχει διαστάσεις: μήκος 120cm, πλάτος 65 cm (με 

απόκλιση +/- 5 cm από την προδιαγραφή)

Βάση πάνω από την επιφάνεια εργασίας όπου δύναται να τοποθετηθεί η οθόνη Η/Υ ή 

άλλα εξαρτήματα.

Επιτρέπει την πρόσβαση και εργασία σε χρήστες ποικίλων ηλικιών καθώς και 

χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων.

Το τραπέζι εργασίας φέρει τροχούς ώστε να επιτρέπεται η ευκολία της μετακίνησής 

τους προς τον χρήστη.
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1.2.2 Τ.ίΙ,Ε και Εκπαίδευση - Ευρωπαϊκές πολιτικές και τάσεις

1.2.2.1 Η Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη χρήση των ΤΠΕ στην Γενική Εκπαίδευση

Η ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας ( ΤΠΕ ) στην 

εκπαίδευση αποτελεί σήμερα ένα από τα πρώτα θέματα στην ημερήσια διάταξη της 

πολιτικής παγκόσμια. Η εκπαίδευση πρόκειται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη 

μετάβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Οι διαδικασίες και οι ενέργειες οι οποίες 

απαιτούνται για τη μετάβαση αυτή , περιγράφονται με σαφήνεια στο ηλεκτρονικό 

Ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ( e- Europe 2000 ) και στη μελέτη του ΟΟΣΑ 

«Μαθαίνοντας πώς να αλλάζουμε : οι ΤΠΕ στα σχολεία (2001 ).

Η μελέτη αυτή δείχνει πως οι ΤΠΕ μπορούν πράγματι να μεταμορφώσουν τις 

σχολικές εμπειρίες των μαθητών σε όλες τις χώρες . Η μελέτη υπογραμμίζει το πώς οι 

χώρες πραγματοποιούν μεγάλες οικονομικές επενδύσεις και επενδύσεις σε χρόνο για 

να εφοδιαστούν πλήρως τα σχολεία με ηλεκτρονικό εξοπλισμό , λογισμικό και 

σύνδεση στο διαδίκτυο. Τα στοιχεία από το δίκτυο «Ευρυδίκη» (Αριθμοί Κλειδιά 

2000) δείχνουν πως όλες σχεδόν οι Ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν εθνική πολιτική 

που προωθεί την ένταξη των ΤΠΕ στον τομέα της εκπαίδευσης.

Επιπλέον, οι περισσότερες χώρες σήμερα υλοποιούν εθνικά ή περιφερειακά 

προγράμματα και πρωτοβουλίες για τη ένταξη και υποστήριξη των ΤΠΕ στις μονάδες 

πρωτοβάθμιας , δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το συμβούλιο Υπουργών στήριξε την πρωτοβουλία για την ηλεκτρονική 

μάθηση και τόνισε τη σημασία των ΤΠΕ για την εκπαίδευση και κατάρτιση στο 

ψήφισμα του σχετικά με την πρωτοβουλία «Ηλεκτρονική μάθηση» της 13 Ιουλίου 

2001 , ενθαρρύνοντας τα κράτη-μέλη «να συνεχίσουν τις προσπάθειες τους για 

αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης». 

Είχε προηγηθεί η έκθεση του συμβουλίου Παιδείας με θέμα «Οι συγκεκριμένοι 

μελλοντικοί στόχοι των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης2 3» , στην οποία

υπογραμμίζεται η σημασία των ΤΠΕ στα σύγχρονα συστήματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης , επιβεβαιώνοντας ότι οι ΤΠΕ είναι « πολύ σημαντικές στα ανοικτά 

πλαίσια μάθησης και στη διδασκαλία μέσω υπολογιστών».

2 Ψήφισμα του συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία «Ηλεκτρονική Μάθηση» EE C204, 20-7-2001, 
σ. 6-7.
3 COM (2001)59 τελικό
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Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος . Στο 

πλαίσιο της διαδικασίας του Λουξεμβούργου, το Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη-μέλη 

να επιδιώκουν «την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) για όλους τους 

πολίτες4» στο δε ψήφισμα του της 18ης Οκτωβρίου 20015 ενθάρρυνε τα κράτη-μέλη 

να λάβουν μέτρα στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης με στόχο την πλήρη 

συμμετοχή των μειονεκτούντων ατόμων στην κοινωνία της γνώσης. Οι ενέργειες 

στον τομέα αυτό θα αφορούν τη συμβολή των ΊΓΠΕ στη μάθηση, ιδίως για εκείνους 

που δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν της παραδοσιακής εκπαίδευσης είτε λόγω της 

κοινωνικής και γεωγραφικής τους κατάστασης ή των ειδικών αναγκών τους.

Προκειμένου να καλυφθούν οι πρωτοβουλίες γενικά , έχουν προσδιοριστεί έξι 

κατηγορίες στόχων . Οι στόχοι αυτοί συνδέονται με τον εξοπλισμό , την αγορά και 

την κατασκευή λογισμικού, τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών και των μαθητών και 

τη χρήση του Internet. Τα συμπεράσματα από τη συνολική αναδρομή στους στόχους 

των προγραμμάτων της εισαγωγής και της χρήσης των ΤΠΕ στα Ευρωπαϊκά 

συστήματα δείχνουν φανερά πως υπάρχουν πέντε τομείς προτεραιοτήτων , οι οποίες 

καλύπτουν: 1. την υποδομή

2. την υποστήριξη των πρακτικών εφαρμογών

3. την κατάρτιση των εκπαιδευτικών

4. τη συνεργασία για την έρευνα

5. και την αξιολόγηση

Οι περισσότερες χώρες έχουν γενικές πολιτικές για τις ΤΠΕ , όχι ειδικά για 

την Ειδική Αγωγή, οι οποίες περιλαμβάνουν προσεγγίσεις και στόχους σχετικά με το 

χώρο αυτό. Οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι των εθνικών πολιτικών 

για τις ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά συστήματα επιβάλλουν την άμεση παροχή της 

υποδομής σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.

1.2.2.2 II Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη χρήση των ΤΠΕ στην .Ειδική Εκπαίδευση

Οι πληροφορίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρήση των ΤΠΕ σε μαθητές με 

διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι πολύ περιορισμένες. Κατ' αναλογία , ενώ 

υπάρχει ένα ευρύ διεθνές φόρουμ ερευνών , που εστιάζει το ενδιαφέρον στη

4 COM (2001) 669 τελικό Τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής των κρατών -μελών για την απασχόληση το 2002.
5 EE C292 της 18-10-2001, σ. 6-8.
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βελτίωση της προσβασιμότητας των ΤΠΕ από πιθανούς χρήστες με όλων των ειδών 

τις αναπηρίες , σπάνια συμπεριλαμβάνει συζητήσεις που αφορούν στις ανάγκες των 

μαθητών οι οποίοι πρόκειται να παρακολουθήσουν τα προγράμματα της ειδικής 

εκπαίδευσης , ή στους δασκάλους και τους ειδικούς που ασχολούνται μαζί τους ( 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός / Watkins , 2001 ). Οι πληροφορίες για τις πολιτικές και τη 

μεθοδολογία των ΤΠΕ μέσα στο χώρο της Ειδικής Αγωγής για τα σημαντικά 

προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των ΤΠΕ μέσα σε ένα εκπαιδευτικό 

πλαίσιο δεν είναι εύκολα διαθέσιμες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είτε σε εκπαιδευτικούς ή 

σε ερευνητές των Τεχνολογιών.

Στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχει ιδιαίτερη εθνική πολιτική για την ένταξη 

των ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή. Η γενικότερη πολιτική ένταξης των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση προωθεί την παροχή ίσων ευκαιριών για εκπαίδευση γύρω από και μέσα 

από τις ΤΠΕ. Σε μερικές χώρες , η εθνική εκπαιδευτική πολιτική προβλέπει για τους 

μαθητές Ειδικής Αγωγής τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους μαθητές - και 

αυτό συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση στις κατάλληλες ΤΠΕ.

Τα προγράμματα ένταξης των ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή απαιτούν μια σαφή 

περιγραφή του τρόπου χρήσης τους μέσα σ' αυτό το συγκεκριμένο περιβάλλον. Μια 

γενική περιγραφή θα μπορούσε να ικανοποιεί μια σειρά από λειτουργίες όπως:

• σαν ένα εργαλείο για μαθητές και καθηγητές

• σαν μέρος του ευρύτερου μαθησιακού περιβάλλοντος

• σαν ένα βοήθημα επικοινωνίας για μαθητές και εκπαιδευτικούς

• σαν τεχνολογία υποστήριξης για την ικανοποίηση ιδιαίτερων αναγκών. 

Θα πρέπει όμως να αναγνωριστούν κάποιοι παράγοντες που είναι πιθανό να 

δυσχεραίνουν τη χρήση των ΤΠΕ στα συγκεκριμένα περιβάλλοντα . Σύμφωνα με τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ειδικής Αγωγής οι κυριότεροι αρνητικοί παράγοντες είναι:

• Έλλειψη αυτοπεποίθησης από πλευράς των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή 

των ΤΠΕ στα προγράμματα Ειδικής Αγωγής και στο αναλυτικό πρόγραμμα.

• Έλλειψη ανταλλαγής πληροφοριών και κοινών εμπειριών σε επίπεδο σχολικής 

μονάδας αλλά και ανάμεσα στις σχολικές μονάδες

• Περιορισμένη δυνατότητα των σχολείων για ειδικό εξοπλισμό και λογισμικό ή 

περιορισμένη δυνατότητα αναβάθμισης του ήδη υπάρχοντος.

• Περιορισμένη πρόσβαση σε υποστήριξη και πληροφόρηση από 

εμπειρογνώμονες σε επίπεδο σχολικής μονάδας
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• Ανελαστικές οργανωτικές δομές του σχολείου

• Προβλήματα στη χρήση των ΤΠΕ λόγω ηλικίας και φύλου των δασκάλων.

• Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την περιορισμένη χρήση των ΤΠΕ .

• Έλλειψη πρωτοβουλιών για τους εκπαιδευτικούς ώστε να αναλάβουν 

αρμοδιότητες σχετικές με τις ΤΠΕ στα σχολεία.

Αρνητική στάση προς τις αλλαγές γενικά και ειδικά στην αλλαγή που έφεραν 

οι ΤΠΕ.

• Περιορισμένη δυνατότητα , πρόσβαση και συμμετοχή στη σχετική 

τεχνολογική κατάρτιση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών

• Έλλειψη συντονισμού στις πηγές υποστήριξης πληροφόρησης και 

συμβουλευτικής

• Έλλειψη ενδιαφέροντος του ειδικευμένου προσωπικού υποστήριξης στην 

Ειδική Αγωγή ( ψυχολόγων, θεραπευτών του λόγου, εργοθεραπευτών κλπ)

• Περιορισμένες δυνατότητες εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των 

ερευνητικών δεδομένων.

Εξίσου συγκεκριμένοι με τους αρνητικούς παράγοντες , είναι και οι παράγοντες που 

δίνουν μια θετική εικόνα για τη χρήση των ΤΠΕ στην ειδική εκπαίδευση . Ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ειδικής Αγωγής αναφέρει τους εξής :

• Κατάλληλος μηχανικός εξοπλισμός , λογισμικό και υποστήριξη σε επίπεδο 

σχολείου και σχολικής τάξης

• Δυνατότητα πρόσβασης σε ειδική κατάρτιση για την ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών.

• Ειδική ενημέρωση και παραδείγματα από την πρακτική άλλων εκπαιδευτικών

• Συνεργασία των εκπαιδευτικών και ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων

• Κίνητρα σε εκπαιδευτικούς για μεγαλύτερη συμμετοχή και ικανότητα χρήσης 

των ΤΠΕ

• Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των ΤΠΕ , όσον αφορά στη μάθηση 

και στη συμμετοχή των μαθητών .

• Μεγαλύτερη χρήση των ΤΠΕ στο σπίτι , από τους γονείς και στην κοινωνία 

γενικότερα

• Συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων που παρουσιάζουν οι νέες στρατηγικές 

διδασκαλίας μέσα από την εφαρμογή των ΤΠΕ
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• Μεγαλύτερη γνώση που προκύπτει από τα θετικά σημεία των ΤΠΕ σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης

• Περιφερειακός συντονισμός όλων των μορφών ΤΠΕ στην υποστήριξη της 

Ειδικής Αγωγής.

ί.2.2.3 Ο ρόλος των Γ.ΓΙ.Ε στη μαθησιακή διαδικασία 

ΤΙΙΕ και Μάθηση - ΤΠΕ και Σύγχρονη Παιδαγωγική

Η αλματώδης εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) επηρεάζει όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας 

και η Εκπαίδευση δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι τάσεις που διαμορφώνονται για τις 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις του Σύγχρονου Σχολείου, είναι η εφαρμογή των ΤΠΕ με 

έμφαση στη συνεργατική μάθηση, η άρση των περιορισμών χώρου και χρόνου στη 

μάθηση, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η μεταβολή του ρόλου του εκπαιδευτικού από 

διδακτικό σε συμβουλευτικό και καθοδηγητικό και η θεώρηση ότι η τάξη και το 

σχολείο αποτελούν μαθησιακά εργαλεία, ευέλικτα και ανοικτά στην κοινωνία. 

(Ράπτης , Ράπτη ,2001 )

Είναι πλέον κοινός τόπος ότι οι νέες συνθήκες της «Κοινωνίας της Γνώσης» 

επιβάλλουν την ανάγκη αναμόρφωσης του Εκπαιδευτικού Συστήματος σε όλες τις 

ανεπτυγμένες χώρες ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες, αλλά και τις διαχρονικές 

ανάγκες του ανθρώπου και τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Είναι φανερό 

ότι ένας εμπνευσμένος και διαλεκτικά επεξεργασμένος εκπαιδευτικός σχεδιασμός 

κάτω από το νέο πρίσμα των «δεδομένων» - αλλά και των επιθυμητών επιδιώξεων - 

είναι απαραίτητος. Είναι δε ευνόητο ότι στο σχεδίασμά αυτό θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη και οι παιδαγωγικές δυνατότητες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ), όχι τόσο για την επίτευξη ενός αμφιβόλου αξίας τεχνολογικού 

εκσυγχρονισμού, αλλά για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών στην υπηρεσία 

του ανθρώπου, της κοινωνίας, του πολιτισμού και της μάθησης. ( ΕΤΠΕ, 2001 )

Όπως καταγράφεται στη διεθνή βιβλιογραφία και εμπειρία, οι δυνατότητες 

των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας μπορούν να αξιοποιηθούν 

για μια ριζική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σχολείο (κατ’ 

επέκταση και της κοινωνίας) κάτω όμως από ορισμένες προϋποθέσεις, που όταν 

απουσιάζουν, είναι δυνατόν να οδηγήσουν ακόμη και στην ενίσχυση, αντί της
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υπέρβασης, ορισμένων ανεπιθύμητων χαρακτηριστικών και εκπαιδευτικών 

αποτελεσμάτων. Εκείνο βέβαια που θα τους προσδώσει αξία, είναι η παιδαγωγική 

χρήση των δυνατοτήτων αυτών και όχι τόσο η τεχνολογική διάστασή τους καθ’ 

εαυτή.

Ο σχεδιασμός εφαρμογών και χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση βασίζεται σε 

παιδαγωγικές θεωρίες και θεωρίες μάθησης ( Συμπεριφοριστικές, Οικοδομητιστικές 

και Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις ) , οι οποίες προσφέρουν το κατάλληλο 

θεωρητικό πλαίσιο στη διατύπωση βασικών προδιαγραφών που διέπουν την 

υπολογιστική υποστήριξη της διδασκαλίας.

Σήμερα , έχουν διαμορφωθεί μια σειρά από σύγχρονες αντιλήψεις και αρχές 

για τη μάθηση και τη διδασκαλία και την ανάλογη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ . 

Η εποικοδομητική θεωρία για τη μάθηση , η αντίληψη για την εγκατεστημένη γνώση 

, η συνεργατική μάθηση, η συστημική προσέγγιση , η τάση των πολυμέσων 

αποτελούν ορισμένες από τις σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις. Η ενεργός εμπλοκή του 

μαθητή στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης, η επιδίωξη της κριτικής 

σκέψης, η αξιοποίηση των ΤΠΕ , ο διαθεματικός τρόπος προσέγγισης της γνώσης, 

έχουν αποβεί τα αξιώματα της σύγχρονης διδακτικής. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

αναβαθμίζεται σε συντονιστή και γεννήτορα ιδεών.

Η διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση διαδέχεται την στείρα 

δασκαλοκεντρική μετάδοση γνώσεων και με την αξιοποίηση των ΤΠΕ 

διαμορφώνεται ένα κλίμα γόνιμης και εποικοδομητικής συνεργασίας εκπαιδευτικών , 

μαθητών και κοινωνίας.. Γίνεται αυτονόητο πως ο εκπαιδευτικός για να ασκήσει το 

νέο του ρόλο χρειάζεται παιδαγωγική υποστήριξη , παροχή εκπαιδευτικών και 

τεχνικών μέσων που θα αξιοποιηθούν μέσα από μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία 

επιμόρφωσης. (Papert S., 1980 ).

Έτσι η Σύγχρονη παιδαγωγική επιτάσσει ένα πρότυπο διερευνητικής 

ενεργητικής , βιωματικής μάθησης με προσωπικό νόημα για το μαθητή , 

συνεργατική μάθηση σε μικρές ομάδες, παιδαγωγική και συμβουλευτική καθοδήγηση 

, ποιοτική αξιολόγηση επίδοσης, διαλογική σχέση δασκάλου- μαθητή, με ανάλογο 

βαθμό ευθύνης και αυτονομίας του μαθητή, σε ένα εξελισσόμενο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Οι πεποιθήσεις των καθηγητών για το ρόλο της Τεχνολογίας στην 

εκπαίδευση καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο διδασκαλίας και την αποδοχή 

του «καινούργιου» στην εκπαιδευτική διαδικασία Ο υπολογιστής γίνεται με αυτόν 

τον τρόπο εργαλείο έκφρασης και διερεύνησης των μαθητών , και μέσο
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εξυπηρέτησης προεπιλεγμένων στόχων για τον εκπαιδευτικό. (Badura ,1997, Olson, 

1995 )

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία είναι μια πραγματικότητα με 

την οποία έρχονται καθημερινά σε επαφή τόσο οι εκπαιδευτικοί - πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - όσο και οι μαθητές/ριες . Ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής θα πρέπει καταρχάς να ιδωθεί ως ένα ευέλικτο εργαλείο - ίσως το πιο 

ευέλικτο από όσα κατασκεύασε μέχρι τώρα ο άνθρωπος - με απεριόριστες χρήσεις 

και εφαρμογές ( Ανθουλιάς ,1989) . Το στοιχείο αυτό είναι αυτό που τον 

διαφοροποιεί σε σχέση με τα άλλα εποπτικά μέσα διδασκαλίας , των οποίων οι 

εφαρμογές είναι περιορισμένες . Με την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη 

χρήση του υπολογιστή ως εκπαιδευτικού εργαλείου , έχει επέλθει πραγματική 

επανάσταση στα εκπαιδευτικά πράγματα.

Όπως αναφέρουν οι Ράπτης και Ράπτη (2004) ο υπολογιστής μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί όχι μόνο ως ένα εποπτικό μέσο διδασκαλίας και πηγή πληροφόρησης 

αλλά και ως δυναμικό εργαλείο γνωστικής ανάπτυξης , χάρη στις πολλές ιδιότητές 

του, που παρέχουν εξαιρετικές δυνατότητες για τη δημιουργία ενός γόνιμου και 

προωθημένου μαθησιακού περιβάλλοντος , το οποίο με την κατάλληλη 

διαμεσολάβηση του / της εκπαιδευτικού , ευνοεί τη λειτουργία και την ανάπτυξη των 

μαθητών/ τριών σε ανώτερα επίπεδα μάθησης και επικοινωνίας , καθώς και την 

εφαρμογή πολλών σύγχρονων διδακτικών αρχών , οι οποίες δεν είναι εύκολο να 

υιοθετηθούν στην παραδοσιακή τάξη. (Ράπτης & Ράπτη, 2004 ).

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα αναφορών σχετικά με τα 

πλεονεκτήματα της χρήσης του υπολογιστή στην εκπαιδευτική πράξη. Σύμφωνα με 

τον Poole (1997) υπάρχουν πέντε κύριοι λόγοι, που υπαγορεύουν τη χρήση των ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική διαδικασία που είναι οι ακόλουθοι:

• η υποβοήθηση της μάθησης

• η υποβοήθηση της διδασκαλίας

• η υποβοήθηση της κοινωνικοποίησης του παιδιού

• η υποβοήθηση της κοινωνικής ένταξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες 

(π.χ μαθησιακές δυσκολίες ή κινητικά προβλήματα), και

• η υποβοήθηση της δημιουργικότητας και αποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών.
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Οι Ράπτης και Ράπτη(2004) αναφέρουν ότι η εκπαιδευτική χρήση του 

υπολογιστή μπορεί να ταξινομηθεί στις ακόλουθες τέσσερις βασικές κατηγορίες :

> Εκμάθηση της χρήσης του υπολογιστή ως ξεχωριστό γνωστικό 

αντικείμενο , με στόχο την προώθηση του τεχνολογικού αλφαβητισμού. Τα 

τελευταία χρόνια η εισβολή του Η/Υ σε πολλούς τομείς της καθημερινότητάς 

μας έχει καταστήσει τη χρήση του αναγκαία. Ο Η/Υ συνδέεται με ένα 

σύνολο δεξιοτήτων , οι οποίες είναι απαραίτητες για τις καθημερινές ανάγκες 

του σύγχρονου ανθρώπου. Κατά συνέπεια , σύντομα κάποιος θα θεωρείται 

«τεχνολογικά αναλφάβητος εάν δεν έχει αποκτήσει ορισμένες βασικές 

δεξιότητες σε σχέση με τη χρήση του Η/Υ και να γνωρίζει να τον 

χρησιμοποιεί για να διευκολύνει τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές του

Θ
δραστηριότητες. (Ράπτης & Ράπτη , 2004 ).

Αξιοποίηση του υπολογιστή ως πηγή πληροφόρησης και 

επικοινωνιακό μέσο. Οι τεράστιες δυνατότητες υπολογισμού , 

απομνημόνευσης , απεικόνισης , δικτύων πληροφόρησης κ.α που διαθέτει ο 

Η/Υ τον καθιστούν μια σπουδαία πηγή πληροφόρησης , καθώς επίσης και ένα 

σημαντικό μέσο διασύνδεσης και επικοινωνίας (Internet, Computer Mediated 

Communication ). Κατά συνέπεια , η πληροφόρηση δεν έχει μόνο 

εκπαιδευτική διάσταση , αλλά παράλληλα επιστημονική, οικονομική και 

κοινωνική , καθώς αποτελεί «φυσικό δικαίωμα» κάθε πολίτη της σύγχρονης 

κοινωνίας (Ράπτης & Ράπτη , 2004 , Dehler & Porraw-Hernandez,1998).

> Αξιοποίηση του υπολογιστή ως διδακτικό μέσο. Μια τρίτη λειτουργία 

του υπολογιστή, η οποία έχει άμεση σχέση με τη διδακτική διαδικασία, 

αποτελεί η δυνατότητα αξιοποίησής του ως εποπτικό και βοηθητικό μέσο 

διδασκαλίας. Ο Η/Υ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση σημαντικών 

στόχων της μάθησης σε πολλά γνωστικά αντικείμενα ( Φυσικές Επιστήμες , 

Μαθηματικά, Τέχνη κ.α ) και η διαφορά του σε σχέση με τα άλλα εποπτικά 

μέσα είναι ότι συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά των άλλων μέσων με 

πλείστες λειτουργικές δυνατότητες .( Σολομωνίδου , 2003, Ράπτης & Ράπτη , 

2004).

> Τέλος , αναφέρεται ότι ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως

νοητικό ή γνωστικό εργαλείο (Mind tool). Στόχος των νοητικών ή 

γνωστικών αυτών εργαλείων είναι να καλλιεργήσουν την εποικοδομητική 

μάθηση (constructive learning ), κατά την οποία ο μαθητής / τρία οικοδομεί
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τη γνώση του και δεν επαναλαμβάνει απλώς τη γνώση που πήρε από τον 

εκπαιδευτικό (Jonassen, 1996) . Η συγκεκριμένη λειτουργία του υπολογιστή 

μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημιουργικής μάθησης , με την 

προϋπόθεση ότι πάντοτε χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα λογισμικού. (Ράπτης & Ράπτη , 1999)

Για την εισαγωγή του υπολογιστή στην τάξη και την ένταξή του στη 

μαθησιακή διαδικασία απαιτείτε η αλλαγή της παραδοσιακής τάξης , καθώς τόσο ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού όσο και αυτός του μαθητή .( Davis, Desforges, Jessel, 

Somekh, Taylor& Vaughan, 1997 ). Μέσα από τη χρήση του υπολογιστή ως 

μαθησιακού εργαλείου παρέχεται η δυνατότητα για το μαθητή να μετατρέπεται σε 

ενεργό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας , να εργάζεται με τους δικούς του 

ρυθμούς και με βάση τις δικές του ικανότητες. Από την άλλη πλευρά ο εκπαιδευτικός 

γίνετε οργανωτής και καθοδηγητής των μαθητών καταργώντας τις δασκαλοκεντρικές 

αντιλήψεις που επικρατούν στο σχολείο. Η χρήση των ΤΠΕ ευνοεί την παροχή ίσων 

ευκαιριών σε όλα τα παιδιά , ανεξαρτήτως φυλής , φύλου, κοινωνικοοικονομικής 

προέλευσης . ( Σολομωνίδου, 2003).

1.2.2.4 Τ« θετικά κ«ι τα αρνητικά των υπολογιστών στη μαθησιακή διαδικασία

ΘΕΤΙΚΑ

Μέσα από τη βιβλιογραφική διερεύνηση παρατηρείται ένας σχετικά μεγάλος 

αριθμός ερευνητών, (Odlin & Hutchins, 1996, MacArthur, 1996, Anderson-Inman, 

1999, Anderson-Inman & Knox-Quinn, 1997, Lewis & Neil, 1999, Wilkinson- 

Tilbrook, 1995, Mick, Hawkridge & Vincent, 1992, Ντολιοπούλου, 1999, Ράπτης & 

Ράπτη, 2000, Σιμάτος, 1995), που συμφωνούν με το μέγεθος της θετικής προσφοράς 

των υπολογιστών στη μαθησιακή διαδικασία στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

V Τα πλεονεκτήματα του υπολογιστή μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω: 

Οι υπολογιστές είναι σταθεροί στη "συμπεριφορά τους". Ένα παιδί νιώθει να 

απειλείται λιγότερο, όταν διορθώνεται από τον υπολογιστή, απ' ότι από το 

δάσκαλο ή το γονέα.

V Τα προγράμματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές. Μπορεί να 

επιτευχθεί επανάληψη της μάθησης και ενδυνάμωση της προηγούμενης 

μάθησης.
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S Τα περισσότερα παιδιά βρίσκουν ότι είναι σχετικά εύκολο να χειριστεί κανείς 

τους υπολογιστές, μόλις του δοθεί η βασική βοήθεια. Φαίνεται να έχουν την 

"έβδομη αίσθηση" την οποία δεν κατέχουν οι προηγούμενες γενιές.

^ Πολλά προγράμματα είναι πολυαισθητηριακά, δηλαδή συμπεριλαμβάνουν το 

οπτικό, ακουστικό και κιναισθητικό στοιχείο, απαραίτητα για την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων στον γλωσσικό και μαθηματικό αλφαβητισμό.

'λ Πολλά παιδιά ανακαλύπτουν ένα νέο κίνητρο μάθησης, όταν απογοητεύονται 

ή αισθάνονται ότι απειλούνται από την άμεση διδασκαλία.

S Οι απαντήσεις δίνονται άμεσα. Αυτό μπορεί να μειώσει το ποσοστό λαθών.

S Η εκμάθηση του χειρισμού του υπολογιστή ή το "φόρτωμα" προγραμμάτων 

μπορεί να βοηθήσει στην κατάκτηση επάλληλης σκέψης (sequential thinking).

•S Πολλά παιδιά θεωρούν ευκολότερο να διαβάσουν ένα κείμενο στην οθόνη του 

υπολογιστή απ' ότι ένα δικό τους γραπτό κείμενο.

S Οι πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν και να τυπωθούν. Τα παιδιά 

αισθάνονται περήφανα με την παρουσίαση των εργασιών τους.

'λ Οι υπολογιστές και τα προγράμματα μπορούν να προσαρμοστούν στις 

ατομικές ανάγκες και δυσκολίες του κάθε παιδιού. Π. χ. κατάλληλα 

τροποποιημένα πληκτρολόγια, ειδικά ποντίκια, προγράμματα προσαρμοσμένα 

στις ατομικές ανάγκες.

'λ Τα διδακτικά προγράμματα προσφέρουν άμεση πληροφόρηση στο μαθητή για 

το αποτέλεσμα της κάθε δράσης του και θετική ενίσχυση σε κάθε σωστή 

απάντηση.

'λ Ο υπολογιστής είναι ακούραστος. Δεν αντιδρά αρνητικά όταν του ζητηθεί να 

επαναλάβει πληροφορίες ή δραστηριότητες.

•S Ο υπολογιστής έχει τη δυνατότητα να προάγει την κοινωνική αποδοχή στα 

άτομα με ΜΔ, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να παράγουν έργο χωρίς το 

στίγμα της υποχώρησης (stigma of Withdrawal) και χωρίς να υπάρχει 

επιπρόσθετη στήριξη από το δάσκαλο στην τάξη.

S Η ιδιωτική φύση της διάδρασης ανάμεσα στον υπολογιστή και το παιδί 

υποβοηθάει στη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος, στο οποίο το παιδί 

μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, να ρισκάρει χωρίς το φόβο της 

γελοιοποίησης και του λάθους.
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•S Η διδασκαλία είναι εξατομικευμένη, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να 

επαναλάβει όσες φορές θέλει μια άσκηση και να αφομοιώσει το γνωστικό 

αντικείμενο με το δικό του ρυθμό.

^ Δε συνδέεται με προηγούμενη αποτυχία (βιβλίο, τετράδιο) και έχει τη 

δυναμική να προσελκύσει το μαθητή.

^ Υπάρχει ποικιλία και εναλλαγή στην εφαρμογή. Μπορούμε να αλλάζουμε τα 

χαρακτηριστικά της εφαρμογής εύκολα (χρώμα, ήχος κ. α. ), ανανεώνοντας 

έτσι το ενδιαφέρον του μαθητή.

ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Ο υπολογιστής δεν πρέπει να χαρακτηριστεί ως πανάκεια για την επίλυση των 

μαθησιακών προβλημάτων. Όπως υποστηρίζουν οι Ράπτης & Ράπτη (2000), Στασινός 

(1987), παράλληλα με τις πολλές δυνατότητες, ο υπολογιστής έχει και κάποιες 

λειτουργικές ιδιότητες που συνθέτουν το πρόβλημα των αδυναμιών του.

S Κίνδυνος για την υγεία των παιδιών από την έκθεση τους στην ακτινοβολία 

που εκπέμπει ο Η / Υ, καθώς επίσης και κίνδυνος για προβλήματα οράσεως, 

ορθοπεδικής φύσεως κ.λπ.

^ Κίνδυνος υποκατάστασης του δασκάλου και μείωση της ανθρώπινης επαφής, 

της φυσικής και δυναμικής αλληλεπίδρασης που παραδοσιακά διέπει τη 

σχέση δασκάλου - μαθητή.

'λ Κίνδυνος για στροφή στην κοινωνική απομόνωση, εσωστρέφεια και μοναξιά, 

αν ο Η / Υ εισβάλλει ανεξέλεγκτα στην καθημερινή ζωή των μαθητών.

^ Κίνδυνος άμβλυνσης της κριτικής ικανότητας των μαθητών, λόγω της 

κυριαρχίας της έτοιμης πληροφορίας και της εικόνας.

S Τα λεκτικά μηνύματα που προσλαμβάνει κανείς από τον υπολογιστή δεν είναι 

παρά μονότονοι ρυθμοί (Στασινός, 1987), και έτσι δεν έχουν την ανθρώπινη 

αμεσότητα που χαρακτηρίζουν τα χαρακτηριστικά των ανθρώπινων σχέσεων 

στη φυσική τους διάσταση. Είναι μια "τεχνητή ομιλία" από την οποία λείπει η 

αμεσότητα και ο αυθορμητισμός, καθώς λειτουργεί χωρίς συνείδηση και 

συναισθηματικούς τόνους. Δεν μπορεί να καλύψει λοιπόν την ανθρώπινη 

ανάγκη "ενός ζεστού χαμόγελου επιβράβευσης", ανάγκη που είναι ιδιαίτερα 

αυξημένη στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ούτε μπορεί να 

υποκαταστήσει την προσωπικότητα του δασκάλου.

^ Ένα άλλο εξίσου σημαντικό πρόβλημα είναι η επιλογή λογισμικού καθώς 

υπάρχουν προγράμματα που δεν προάγουν καθόλου τη διαδικασία μάθησης (
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Σιμάτος,1995). Καταδεικνύεται λοιπόν η ανάγκη της συνεχούς ενημέρωσης 

και παρακολούθησης, από τον εκπαιδευτικό, των εξελίξεων στον τομέα του 

εκπαιδευτικού λογισμικού καθώς επίσης και η ανάγκη να δοκιμάζονται τα 

εργαλεία και οι σχετικές εφαρμογές πριν εφαρμοστούν στα παιδιά.

Οι MacArthur(1996), Anderson-Inman(1999), καθώς και ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Ειδικής Αγωγής (Ευρωπαϊκός Οργανισμός/\ν3ί1<τη8,2001) εντοπίζουν το 

πρόβλημα της ελάχιστης ερευνητικής υποστήριξης των προγραμμάτων που 

διατίθενται για να υποβοηθήσουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Δεν υπάρχουν 

πολλές έρευνες που να διερευνούν την αποτελεσματικότητα των διαφόρων 

προγραμμάτων και αν πράγματι επιτυγχάνουν τους στόχους που έχουν θέσει. Γι αυτό 

υποστηρίζουν ότι είναι ανάγκη να αναπτυχθούν καινούριες εκπαιδευτικές μέθοδοι 

που να ενσωματώνουν και τη χρήση του υπολογιστή στη μαθησιακή διαδικασία. 

Είναι βέβαια αυτονόητο ότι το υλικό μέρος του υπολογιστή και το λογισμικό πρέπει 

να είναι προσαρμοσμένο σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

ϊ.2.2.5 Κοινωνία της Πληροφορίας και Ειδική Αγωγή

Ο όρος «Κοινωνία της Πληροφορίας», παρότι έχει διάφορες έννοιες , συχνά 

χρησιμοποιείται για την αναφορά στο νέο κοινωνικό- οικονομικό και τεχνολογικό 

παράδειγμα που απορρέει από τη γενική διαδικασία αλλαγών που παρατηρείται στις 

μέρες μας. Η κοινωνία της πληροφορίας δεν είναι μόνο αποτέλεσμα ριζοσπαστικής 

τεχνολογικής προόδου μέσα από την έρευνα και την ανάπτυξη ή μιας επαυξητικής 

καινοτομίας βάσει των αναγκών σε ειδικούς τομείς της βιομηχανίας. Είναι προϊόν της 

συνεχούς τεχνολογικής τήξης ανάμεσα στην τεχνολογία της πληροφόρησης και των 

επικοινωνιών , η οποία επιφέρει νέες ευκαιρίες και ανοίγει καινούργια παράθυρα 

στην αγορά ( Stephanidis,2001).

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κοινωνίας της πληροφορίας είναι η εμφάνιση 

ενός έξυπνου διανεμημένου περιβάλλοντος, με διαθέσιμη πρόσβαση σε 

πληροφόρηση ετερογενών βάσεων δεδομένων και διαπροσωπικών επικοινωνιών 

μέσα από μια μεγάλη ποικιλία τεχνολογιών πρόσβασης. Από την πρώιμη 

υπολογιστική τους φύση που κυριαρχούσε στη δεκαετία του '60 , τα συστήματα των 

Η/Υ γίνονται σταδιακά εργαλεία για επικοινωνία , συνεργασία και κοινωνική 

αλληλεπίδραση. Κατά συνέπεια , ανθρώπινες δραστηριότητες μέσω υπολογιστών 

υπόκεινται σε θεμελιώδεις αλλαγές . Μια ευρύτατη ποικιλία νέων δραστηριοτήτων 

εμφανίζονται , όπως η πρόσβαση σε on-line πληροφόρηση , η ηλεκτρονική
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επικοινωνία , οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, η ηλεκτρονική διδασκαλία , η τηλ-εργασία 

και τηλε-παρουσία κτλ.

Σε αυτό το πλαίσιο , η παραδοσιακή χρήση των υπολογιστών συμπληρώνεται 

όλο και περισσότερο από την οικιακή ή την ομαδική χρήση , γεγονός που εντάσσει 

τον υπολογιστή σε μια ευρύτερη γκάμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων μέσα σε μια 

μεγαλύτερη ποικιλία περιβαλλόντων όπως το σχολείο , η αγορά και άλλα αστικά και 

κοινωνικά περιβάλλοντα. .

Η Κοινωνία της Πληροφορίας στοχεύει τελικά στην βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των πολιτών όλου του κόσμου επιφέροντας ριζικές αλλαγές στον τρόπο 

εργασίας και επικοινωνίας. Ο πληθυσμός των χρηστών της τεχνολογίας διευρύνεται. 

Το ίδιο και ο τύπος η λειτουργία και το περιεχόμενο των νέων προϊόντων και των 

υπηρεσιών οι οποίες επεκτείνονται. Οι τεχνολογίες πρόσβασης διαφοροποιούνται.

Παράλληλα όμως τα νέα αυτά προϊόντα εισάγουν και νέες δυσκολίες και 

φραγμούς όσον αφορά στις απαιτήσεις της χρήσης τους, εισάγοντας με αυτό τον 

τρόπο νέους κινδύνους για νέες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού και διάκρισης 

μεταξύ των ανθρώπων ( Stephanidis , Emiliani 2002 ) . Έτσι λοιπόν, η έννοια της 

παγκόσμιας πρόσβασης γίνετε πάρα πολύ σημαντική για να εξασφαλιστεί η 

κοινωνική αποδοχή της νέας κοινωνίας της πληροφορίας. Παγκόσμια πρόσβαση 

σημαίνει προσβασιμότητα και δυνατότητα χρήσης των τεχνολογιών της κοινωνίας 

της πληροφορίας ( Information Society Technologies- 1ST ) από τον καθένα. Ο 

στόχος της είναι να διευκολύνει την ισότιμη πρόσβαση και την ενεργή συμμετοχή 

όλων των πολιτών στις υπάρχουσες και τις νεοεμφανιζόμενες ανθρώπινες 

δραστηριότητες μέσω των τεχνολογιών. Η εκπαίδευση που βασίζεται στους 

υπολογιστές και κυρίως στη χρήση του διαδικτύου , σταδιακά αποκτά ένα θεμελιώδη 

ρόλο στη δημιουργία νέων ενταξιακών μορφών εκπαίδευσης.

Ο ρόλος της τεχνολογίας μέσα στο πλαίσιο αυτό , δεν περιορίζεται στην 

παροχή πιο αποτελεσματικών λύσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων 

αποστάσεως και χρόνου αλλά καλείται επίσης να δημιουργήσει και να καταστήσει 

ευρέως διαθέσιμες νέες μορφές μάθησης. Από αυτή την άποψη , ένα από τα πιο 

υποσχόμενα χαρακτηριστικά της κοινωνίας της πληροφορίας είναι η συγκεκριμένη 

δυνατότητα να παρέχει προσαρμογή και εξατομίκευση πηγών μάθησης , βάσει των 

χαρακτηριστικών του χρήστη. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσονται οι στρατηγικές που 

διευκολύνουν την ένταξη στα σχολεία του μέλλοντος , αντιμετωπίζοντας τις
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εκπαιδευτικές ανάγκες συγκεκριμένων μαθητών με διάφορες απαιτήσεις και 

ικανότητες.

Συνεπώς , η πρόκληση είναι να αναπτυχθούν και να εφαρμοσθούν οι 

κατάλληλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που θα καλύπτουν τις μαθησιακές απαιτήσεις 

όλων των παιδιών και των νέων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες . Η έννοια των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 

διευρύνεται σταδιακά ώστε να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες .

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι ήταν 

παραδοσιακά αποκλεισμένοι από την τεχνολογική εξέλιξη , παρότι αποτελούν 

ποσοστό μεγαλύτερο από το 20% του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 

ποσοστό αυτό τείνει να αυξηθεί λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και υπολογίζεται 

ότι θα φθάσει το 25% μέχρι το 2030. Αποτελεί γι'αυτό το λόγο όχι μόνο ηθική αλλά 

και νομική υποχρέωση της πολιτείας , να συμπεριλάβει το μέρος αυτού του 

πληθυσμού στην αναδυόμενη κοινωνίας της πληροφορίας. Επιπλέον , υπάρχει μια 

αυξανόμενη συνειδητοποίηση στη βιομηχανία ότι οι συγκεκριμένες πληθυσμιακές 

ομάδες δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται ασήμαντες με τους όρους της αγοράς.

Επομένως, μεταξύ των συστατικών της επιτυχίας της αναδυόμενης κοινωνίας 

των πληροφοριών , η δυνατότητα πρόσβασης και χρησιμοποίησης των τεχνολογιών 

αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία. Η προοπτική στη δυνατότητα πρόσβασης έχει 

εξεταστεί με διάφορους τρόπους . Η παραδοσιακή προσπέλαση εμπίπτει στην έννοια 

της καθολικής πρόσβασης και σε ότι αφορά στα άτομα με ειδικές ανάγκες σημαίνει 

τη υιοθέτηση των βοηθητικών ( assistive) τεχνολογιών οι οποίες προσαρμόζουν τα 

προϊόντα στις δυνατότητες και τις απαιτήσεις των μεμονωμένων χρηστών. Οι 

προσαρμογές διευκολύνουν την πρόσβαση και την αλληλεπίδραση μέσω κατάλληλων 

μηχανισμών και εξειδικευμενών συσκευών εισόδου /εξόδου (π.χ Οθόνες αφής ).

Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη σημασία της δυνατότητας πρόσβασης 

ως ουσιαστική απαίτηση στην κοινωνία της πληροφορίας , έχουν υπάρξει προτάσεις 

και αξιώσεις για την ανάπτυξη δυναμικών στρατηγικών με στόχο την ανεύρεση 

συστηματικών λύσεων στο πρόβλημα της δυνατότητας πρόσβασης. Σε αυτό το 

πλαίσιο , η έννοια της καθολικής πρόσβασης γίνεται πολύ σημαντική για την 

εξασφάλιση της κοινωνικής αποδοχής της αναδυόμενης κοινωνίας της πληροφορίας

Η καθολική πρόσβαση υπονοεί τη δυνατότητα πρόσβασης και τη δυνατότητα 

χρησιμοποίησης των τεχνολογιών στην κοινωνία της πληροφορίας (1ST) από όλους 

ανεξαιρέτως τους ανθρώπους , σε οποιαδήποτε σημείο , σε οποιαδήποτε στιγμή.
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Στόχος είναι η ισότιμη πρόσβαση και η ενεργός συμμετοχή όλων των πολιτών στις 

υπάρχουσες και αναδυόμενες μέσω υπολογιστή ανθρώπινες δραστηριότητες. Έτσι, οι 

ανάγκες των χρηστών λαμβάνονται υπόψη στις πρόωρες φάσεις σχεδιασμού των 

νέων προϊόντων και των υπηρεσιών.

1.2.2.6 Η χρήση των ΊΓ.Ϊί.Ε στην Ειδική Αγωγή : Η κατάσταση στην Ευρώπη και

την Ελλάδα.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) αλλάζει ριζικά τόσο τους τρόπους 

εκπαίδευσης και πρόσβασης στη γνώση όσο και τις διαδικασίες μέσω των οποίων η 

γνώση αυτή μεταφέρεται στους πολίτες. Σήμερα, η νέα απαίτηση που προβάλλει είναι 

η ανάγκη προετοιμασίας των αυριανών πολιτών στο να χειρίζονται το τεχνολογικό 

περιβάλλον με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ανακτούν και να 

ανανεώνουν τη γνώση τους με ταχείς ρυθμούς. Έτσι, το σύγχρονο εκπαιδευτικό 

σύστημα καλείται να αντιμετωπίσει την πρόκληση αυτή, προετοιμάζοντας τους 

αυριανούς πολίτες οι οποίοι θα κληθούν να ζήσουν σε μία κοινωνία διαρκούς 

ανανέωσης της γνώσης.

Υποχρέωση της πολιτείας είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στη μάθηση και 

στην απόκτηση των ικανοτήτων που θα καταστήσουν τους αυριανούς πολίτες 

ικανούς να παρακολουθούν απρόσκοπτα τις τεχνολογικές εξελίξεις και να 

εξοικειώνονται με αυτές, συμμετέχοντας ενεργά και ισότιμα στον ψηφιακό κόσμο. 

Στα πλαίσια αυτά, ιδιαίτερη προσπάθεια θα πρέπει να καταβληθεί προς όφελος των 

νέων που κατοικούν στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές και των Ατόμων με 

Αναπηρία (ΑμΕΑ), εξασφαλίζοντάς τους πρόσβαση μέσω δημοσίων σημείων 

σύνδεσης, έτσι ώστε άμεσα όλοι οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης να είναι 

«ψηφιακά εγγράμματοι». Με κανένα τρόπο οι κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες δεν 

πρέπει να αποκλειστούν από την ΚτΠ και οι Τ.Π.Ε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

ως εργαλείο για την ειδική εκπαίδευση αυτών των ατόμων.

Γύρω στα 10% του πληθυσμού στην Ευρώπη έχει κάποια μορφή αναπηρίας 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000) και υπολογίζεται ότι υπάρχουν 84 εκατομμύρια 

μαθητές -περίπου 22% ή 1 στους 5 του συνολικού πληθυσμού σχολικής ηλικίας - 

που χρειάζονται ειδική εκπαίδευση είτε μέσα σε κοινές τάξεις, σαν μέρος μιας ειδικής 

τάξης, είτε σε ένα ξεχωριστό ίδρυμα (Ευρυδίκη, 2000). Στην Ελλάδα ένα στα δέκα 

παιδιά είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. Από τα κύρια εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες είναι η αρνητική στάση και η προκατάληψη της κοινωνίας.
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Πρέπει να αλλάξουν στερεότυπα, νοοτροπίες και συμπεριφορές που οδηγούν στον 

αποκλεισμό. Ο αποκλεισμός των ΑμεΑ από την ΚτΠ κάνει ορατό τον κίνδυνο 

δημιουργίας νέων μορφών κοινωνικού αποκλεισμού.

Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η ίση μεταχείριση πρέπει να 

διαμορφώνουν την πραγματικότητα που αντανακλάται στην καθημερινή ζωή όλων 

των πολιτών. Είναι σημαντική ευκαιρία για να αποδειχθούν όλα τα ζητήματα που 

σχετίζονται με τις ειδικές ανάγκες. Πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους ότι οι 

πολιτικές και τα προγράμματα για αυτά τα άτομα αποτελούν διάσταση της 

κοινωνικής ανάπτυξης την οποία καλούνται όλοι, πολίτες και πολιτεία, να στηρίξουν 

και να ενισχύσουν. Αποτελούν πολύτιμη δύναμη της κάθε οργανωμένης, 

δημοκρατικής και πολιτισμένης κοινωνίας η οποία οφείλει να προσφέρει στους 

πολίτες της, την ισότητα ευκαιριών. Απαιτείται μία πολύπλευρη στρατηγική που να 

επικεντρώνεται στο δικαίωμα των ατόμων με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν 

πλήρως και ισάξια στην ενεργό κοινωνία, σε όλες τις μορφές της και σε όλα τα 

επίπεδα.

1.2.2.7 Ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση των Τ.Π.Ε από μαθητές με

Ε.Ε.Α { μαθησιακές δυσκολίες)

Η συνεχώς αυξανόμενη έμφαση , που δίνεται στον τομέα της ένταξης ατόμων 

με διαφόρων τύπων δυσκολίες στη γενική εκπαίδευση, γεννά την ανάγκη και την 

ευθύνη για το σχεδίασμά κα τη δημιουργία νέων διδακτικών μέσων και τεχνικών, με 

στόχο την υποβοήθηση της μάθησης των ατόμων αυτών. ( Male, 2003).Είναι γεγονός 

ότι ο σημαντικός αριθμός παιδιών σχολικής ηλικίας δυσκολεύεται να 

παρακολουθήσει το σχολικό πρόγραμμα , καθώς πάσχουν από κάποιας μορφής 

μαθησιακή δυσκολία.

Για τον όρο «Μαθησιακή δυσκολία» έχουν ειπωθεί κατά καιρούς διάφοροι 

ορισμοί. Ο τελευταίος ευρέως αποδεκτός όρος αναφέρει ότι « Μαθησιακές Δυσκολίες 

είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι 

οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση 

ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης , γραφής συλλογισμού ή μαθηματικών 

ικανοτήτων. Με τις μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να συνυπάρχουν προβλήματα σε 

συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης, με άλλες καταστάσεις μειονεξίας 

(αισθητηριακές βλάβες , νοητική υστέρηση κ.α ) ή να δέχονται την επίδραση
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εξωτερικών παραγόντων. ( Hammill,1990, αναφ. από Παντελιάδου, 2000, National 

Joint Committee on Learning Disabilities, δικτυακός τόπος ).

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ( Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ειδικής 

Αγωγής - Watkins, 2001) περίπου 10% του πληθυσμού της Ευρώπης παρουσιάζει 

κάποια μορφή αναπηρίας , ενώ υπολογίζεται ότι υπάρχουν 84 εκατομμύρια μαθητές 

και μαθήτριες δηλαδή περίπου το 22% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού , που 

χρειάζονται ειδική εκπαίδευση.

Έχει διαπιστωθεί ότι οι υπολογιστές ασκούν θετική επίδραση στους 

λεγάμενους «μη παραδοσιακούς» μαθητές , δηλαδή σε αυτούς που έχουν μαθησιακές 

δυσκολίες , εκδηλώνουν χαμηλό κίνητρο για μάθηση, είναι μαθησιακά μη 

προνομιούχοι, κλπ. ( Page, 2002). Περίπου από τα μέσα της δεκαετίας του '80 και 

κυρίως από την δεκαετία του '90 η εκπαίδευση με τη βοήθεια του υπολογιστή ( 

Computer Assisted Instruction ) χρησιμοποιείται ως διδακτικό εργαλείο στη 

διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ( Fitzgerald & Werner, 1996 ). Τα 

στοιχεία εκείνα που καθιστούν τη χρήση του υπολογιστή σημαντικό εργαλείο στη 

διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες είναι πολλά και σημαντικά ( Dailey & 

Rosemberg, 1994). Ειδικότερα οι υπολογιστές :

> Είναι φιλικοί προς τους χρήστες και δεν είναι «εκλεκτικοί ή 

απειλητικοί»

> Παρέχουν στα παιδιά αμέριστα την προσοχή τους.

> Επιτρέπουν στα παιδιά να μαθαίνουν με το δικό τους ρυθμό.

> Παρέχουν ενίσχυση, διορθωτική ανάδραση και άμεση επιβράβευση

> Επιτρέπουν τη χρήση προγραμμάτων εξάσκησης

> Ταιριάζουν στην ανακαλυπτική μέθοδο της μάθησης

> Βοηθούν τους μαθητές να αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων

> Βοηθούν τα παιδιά να επικεντρώνουν την προσοχή τους στο εκάστοτε 

έργο.

Σύμφωνα με την Renet Bender και τον William Bender (1996) οι υπολογιστές 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε είδους επαναληπτική δραστηριότητα 

στην ορθογραφία , τα μαθηματικά, τη γλώσσα και άλλα μαθήματα. Οι ίδιοι 

συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η διδασκαλία με τη βοήθεια του υπολογιστή μπορεί να 

αλλάξει την στάση των παιδιών απέναντι στη μάθηση . Έτσι το παιδί είναι πιθανό να 

αντιμετωπίσει λιγότερη απογοήτευση και μεγαλύτερα επίπεδα επιτυχίας γεγονός που
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συχνά οδηγεί σε βελτίωση της γενικότερης στάσης του απέναντι στο σχολείο. 

(Bender & Bender , 1996 ).

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι η συμβολή της χρήσης του 

υπολογιστή ως μαθησιακού εργαλείου από παιδιά με διαφόρων τύπων μαθησιακές 

δυσκολίες είναι σημαντική ( Anderson- Inman, 1990; Fitzgerald & Koury,1996; 

Maccini, McNaughton & Ruhl, 1999; Hall, Hughes & Filbert, 2000; McArthur, 

Ferreti & Okolo,2001, Σολομωνίδου , 2000).

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του '80 ο Ted Hasselbring (1982) εντόπισε 

τη θετική επίδραση ενός λογισμικού με τίτλο « Computerized Spelling Remediation 

Program” , το οποίο είχε σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες , με 

σκοπό να τα βοηθήσει να εξασκούνται στην ανάγνωση.

Επίσης , μελέτη άλλων ερευνητών έδειξε ότι η άσκηση μέσω υπολογιστή για 

διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων βελτίωσε σε σημαντικό βαθμό την επίδοση στην 

ορθογραφία παιδιών πέμπτης και έκτης τάξης με μαθησιακές δυσκολίες , σε σύγκριση 

με παιδιά που εξασκήθηκαν στην ορθογραφία με τον παραδοσιακό γραπτό τρόπο. 

(McArthur, Haynes, Malouf & Harris, 1987 ).

Στις έρευνές τους , οι Brannan (1984), Wilier (1984) και McArthur και 

Graham (1987) βρήκαν ότι η χρήση των επεξεργαστών κειμένου βοηθούσε τα παιδιά 

με μαθησιακές δυσκολίες να γράφουν περισσότερο. Την ίδια χρονιά (1987) δυο 

ομάδες ερευνητών αναφέρουν τη θετική επίδραση εκπαιδευτικών λογισμικών «Hint 

and Hunt” και “Construct -a- Word” τα οποία ήταν σχεδιασμένα για την εκμάθηση 

της ορθογραφίας και της αποκωδικοποίησης , σε παιδιά δημοτικού , με χαμηλές 

επιδόσεις στην ανάγνωση.(Roth & Beck ,1987; Jones , Torgesen and Sexton,1987).

To 1993 , ερευνητές μελέτησαν την επίδραση της τεχνολογίας στη διδασκαλία 

του γλωσσικού μαθήματος σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και βρέθηκε ενώ 

αρχικά εκδήλωναν αντίσταση στο να γράψουν , στη συνέχεια έδειχναν προθυμία. 

(Bing, Swicegood, Delaney και Hallum, 1993). Γενικά , υποστηρίζεται από τη 

βιβλιογραφία ότι στον τομέα της ανάγνωσης και γραφής ή χρήση των ΤΠΕ επιδρά 

θετικά σε μαθητές /τριες με μαθησιακές δυσκολίες (Bitter & Pierson, 1999).

Στον τομέα των Μαθηματικών οι Pellegrino και συν. (1991) , μελετώντας σε 

μια μεγάλης κλίμακας έρευνα την επίδραση του λογισμικού «The Adventures of 

Jasper Woodbury” σε παιδιά με δυσκολίες , διαπίστωσαν σημαντική αύξηση στην 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων στα παιδιά αυτά. ( Male , 2003, ) Οι Kitz και 

Thorpe (1995) μελέτησαν την επίδραση της χρήσης του υπολογιστή για τη
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διδασκαλία της άλγεβρας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι μέσω του 

εκπαιδευτικού λογισμικού τα παιδιά σημείωσαν υψηλότερη επίδοση από τα παιδιά 

που διδάχθηκαν την άλγεβρα από το δάσκαλο τους.

Οι Horton, Lovitt και Slocum (1988) ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν τον 

υπολογιστή προκειμένου να διδάξουν Γεωγραφία. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι η χρήση του υπολογιστή ήταν ιδιαιτέρως αποτελεσματική στην εκμάθηση 

της διδασκόμενης πληροφορίας (Horton, Lovitt και Slocum ,1988).

Στην Ελλάδα το ζήτημα της επίδρασης που μπορεί να ασκήσει ο υπολογιστής 

ως μέσο διδασκαλίας σε παιδιά με διάφορα προβλήματα δεν έχει διερευνηθεί 

αρκετά. Ενδεικτικά , αναφέρουμε μια έρευνα όπου ρωτήθηκαν εκπ /κοί δημοτικών 

σχολείων εξοπλισμένα με υπολογιστές για το ρόλο που θεωρούν ότι μπορεί να παίξει 

ο υπολογιστής ως μαθησιακό εργαλείο σε παιδιά με προβλήματα διαταραχής - 

διάσπασης προσοχής και υπερκινητικότητας . Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

θετική αλλαγή στη συμπεριφορά των παιδιών με στοιχεία ΔΕΠ/Υ σε διάφορα 

μαθήματα και θεωρούν ότι ο υπολογιστής μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές και ότι 

αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού , λόγω της 

πολυμορφίας των δυνατοτήτων και των λειτουργιών του. ( Γκαραγκούνη - Αραίου, 

Σολομωνίδου, & Ζαφειροπούλου, 2003 ).

\Ι
1.2.2.8 Ερευνητικά δεδομένα για τις στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών 

Ειδικής Αγωγής για τη χρήση των Τ.Π.Ε στην Εκπαίδευση

Οι στάσεις , αντιλήψεις και προθέσεις έχουν διαδραματίσει εδώ και καιρό ένα 

ρόλο στην κοινωνική ψυχολογία και έχουν αναφερθεί ως προβλεπτικοί παράγοντες 

της συμπεριφοράς. (Ajzen & Fishbein, 1980). Είναι δύσκολο να διατυπωθεί ένας 

κοινά αποδεκτός ορισμός για τις στάσεις. Μπορούμε όμως να πούμε ότι οι στάσεις « 

αντιπροσωπεύουν την αντίληψη των κοινωνικών φαινομένων από την πλευρά του 

ανθρώπου» ( Γεώργας, 1986 ). Παρά τις δυσκολίες στον ορισμό τους , οι 

περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι οι στάσεις έχουν την τάση να διατηρούνται 

σταθερές και επομένως αλλάζουν δύσκολα.

Σύμφωνα με την θεωρητική θέση των Ajzen and Fishbeins (1977, 1980) η 

έννοια της στάσης απέναντι στους υπολογιστές έχει αναγνωρισθεί ως κρίσιμος 

καθοριστικός παράγοντας στη χρήση τους και την αποδοχή των ΤΠΕ (Smith, Caputi, 

& Rawstorne, 2000). Σύμφωνα με τον Kay (1993) και τη θεωρία του Ajens (1988)
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σχετικά με την προγραμματισμένη συμπεριφορά μπορούμε να διακρίνουμε τις 

στάσεις των εκπαιδευτικών προς τους υπολογιστές σε τρία συστατικά : Το 

συμπεριφοριστικό (Confidence), το συναισθηματικό (Effective) και το γνωστικό ( 

Cognitive).

Η συνειδητοποίηση της στάσης απέναντι στους υπολογιστές από τους 

μαθητές και από τους δασκάλους αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την 

αξιολόγηση προγραμμάτων ICT που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση . Έχει βρεθεί ότι 

η αρνητική στάση των εκπαιδευτικών στους υπολογιστές έχει συσχετισθεί με την 

αποτυχία διαφόρων προγραμμάτων ICT ( Roussos, Tsaousis, Karamanis, & Politis, 

2000).

Οι Richards, and Lancaster (1987) υποστηρίζουν ότι προωθώντας μια θετική 

στάση απέναντι στους υπολογιστές είναι κρίσιμης σπουδαιότητας διότι οι 

εκπαιδευτικοί θα αναπτύσσουν πρωτίστως θετικές στάσεις και οι άλλοι στόχοι της 

βασικής εκπαίδευσης υπολογιστών θα έχουν δευτερεύουσα σημασία.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ειδικής Αγωγής έχει αναφερθεί 

έλλειψη αυτοπεποίθησης από πλευράς εκπαιδευτικών για εφαρμογή των ΤΠΕ στα 

προγράμματα Ειδικής Αγωγής , έχουν εντοπισθεί προβλήματα στην εφαρμογή των 

ΤΠΕ λόγω ηλικίας και φύλου διδασκόντων . Ακόμη έχει αναφερθεί από ένα κομμάτι 

εκπαιδευτικών αρνητική στάση προς τις αλλαγές που έχουν επιφέρει οι ΤΠΕ, λόγω 

έλλειψης συντονισμού και ενδιαφέροντος από πηγές πληροφόρησης και 

συμβουλευτικής και γενικά μια αρνητική στάση και περιορισμένη δυνατότητα 

πρόσβασης και πρωτοβουλιών .

Πάντως, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ειδικής Αγωγής εκτός από τους 

αρνητικούς παράγοντες που έχει σημειώσει, αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί τονίζουν 

τη σημασία από τη χρήση ΤΠΕ όσον αφορά τη μαθησιακή διαδικασία , 

συνειδητοποιούν τις δυνατότητες που παρουσιάζουν οι νέες στρατηγικές διδασκαλίας 

με τη βοήθεια της τεχνολογίας , αποκτούν περισσότερη αυτοπεποίθηση και 

συμμετέχουν πιο ενεργά με περισσότερα κίνητρα.

Μελέτες από αρκετούς ερευνητές σχετικά με τη στάση των εκπαιδευτικώνt---- ------ ------- “
απέναντι στους υπολογιστές επιβεβαιώνουν πως το φύλο και η ηλικία δεν αποτελούν 

παράγοντα αλλαγής της συμπεριφοράς προς τους υπολογιστές. (Honeyman & White, 

1987, Kuhn, 1989, Loyd & Gressard, 1984a, 1984b, Mackowiak, 1988 , Wallace, 

1988 in Maurer, 1994, Sievert, Albritton, Roper, & Clayton, 1988).
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Σε έρευνα που έγινε στην Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε τάξεις δημόσιων 

σχολείων (Kleiner, and Lewis, (2003) όσον αφορά τις απόψεις δασκάλων σχετικά με 

την τεχνολογία, βρέθηκε ότι το 2000-01, οι τεχνολογίες που επέτρεψαν στους 

δασκάλους για να επικοινωνήσουν με άλλους ή πόροι πρόσβασης έξω από την τάξη 

(ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το World Wide Web, και τηλέφωνο) προσδιορίστηκαν 

από τους δασκάλους ως "ουσιαστικές" για τη διδασκαλία τους. Οι περισσότεροι 

δάσκαλοι ανέφεραν ότι βρήκαν την τεχνολογία τάξεών τους να είναι "αρκετά 

διαθέσιμη." Εντούτοις, οι δάσκαλοι με σχετικά λίγους υπολογιστές στην τάξη 

εξέθεσαν την ικανοποιητική διαθεσιμότητα της τεχνολογίας λιγότερο συχνά από τους 

δασκάλους με περισσότερους υπολογιστές.

Από τον Ευρωπαϊκό Φορέα Ειδικής Αγωγής (2003) με την συνεργασία του 

Δικτύου Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση στην Ευρώπη ΕΥΡΥΔΙΚΗ , σχετικά με 

τις στάσεις των εκπαιδευτικών , συχνά αναφέρεται ότι η στάση των εκπαιδευτικών 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία τους ( με μαθητές με ειδικές ανάγκες), 

την κατάρτισή τους, την υπάρχουσα στήριξη και μερικούς άλλους παράγοντες όπως 

το μέγεθος της τάξης και ο φόρτος εργασίας των εκπαιδευτικών. 

Ειδικότερα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι καθηγητές εκδηλώνουν λιγότερο 

ενδιαφέρον να συμπεριλάβουν μαθητές με ειδικές ανάγκες στην τάξη τους 

(ειδικότερα όταν παρουσιάζουν συναισθηματική δυσκολία και δυσκολία 

συμπεριφοράς.)

Σε έρευνα που έγινε ( Μαυροειδής , Φλωρίδης , 2004) βρέθηκε ότι οι

εκπαιδευτικοί επιθυμούν την οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης που θα είναι 

ευέλικτα, συλλογικά και θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες στο

χώρο εργασίας. Διαπιστώθηκε ακόμα ότι οι εκπαιδευτικοί εμπιστεύονται τις
( ----------------------- -—- "

δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και πως έχουν υψηλές προσδοκίες από τα εξ 

αποστάσεως προγράμματα, ενώ εκφράστηκαν και ορισμένες επιφυλάξεις που 

σχετίζονται με το βαθμό εξοικείωσης τους με την χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (Η/Υ) και με την εκτίμηση ότι στα εξ αποστάσεως προγράμματα 

απουσιάζουν οι προσωπικές επαφές και η πρακτική άσκηση. Με βάση τα ευρήματα 

αυτά και την εμπειρία από την αξιολόγηση προηγούμενων προγραμμάτων 

διερευνώνται τρόποι με τους οποίους η επιμόρφωση από απόσταση μπορεί να 

ανταποκριθεί στις τρέχουσες ανάγκες και προτείνονται βασικές αρχές για το 

σχεδίασμά και την οργάνωση εναλλακτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών σε θέματα Ειδικής Αγωγής.
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Σε άλλη έρευνα που έγινε ( Λαμπροπούλου , Τσιατά , Χατζή μιχαήλ , Κανάρη 

, 2004 ) διαπιστώθηκε ότι ενώ οι εκπαιδευτικοί βελτιώνονται σημαντικά ως προς την 

επάρκειά τους στη χρήση των νέων τεχνολογιών, δεν ενισχύουν σημαντικά μέσα από 

αυτή, την ποιότητα του εκπαιδευτικού τους έργου. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

μπορούν να βελτιωθούν με την παροχή καλύτερης εκπαίδευσης και την ύπαρξη 

ανάλογου υποστηρικτικού πλαισίου.

Σε έρευνα που έγινε από τους Basal & Kurubacak, (2003), διαπιστώθηκε ότι 

οι Τούρκοι δάσκαλοι ολοένα και πιο πολύ αποκτούν θετική στάση προς τους 

υπολογιστές και ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες στα προγράμματα ειδικής 

εκπαίδευσης στην Τουρκία Η χρήση των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα έχει 

αυξηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες δύο δεκαετίες στη Τουρκία με αποτέλεσμα έναν 

γενικότερο αντίκτυπο στη Γενική και Ειδική Εκπαίδευση .

Σε έρευνα που έγινε ( Mick, 1992 ) διαπιστώθηκε μια επιβράδυνση στην 

ανάπτυξη και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών παρόλο που οι ΤΠΕ έχουν όλες τις 

δυνατότητες ν' ανοίξουν τους δημιουργικούς ορίζοντες των παιδιών. Ο λόγος της 

επιβράδυνσης είναι η έλλειψη γνώσεων του δασκάλου πάνω στο τι είναι οι ΤΠΕ και 

τι προσφέρουν. Αναφέρθηκε ότι κάποιοι αντιμετωπίζουν με φοβία τις ΤΠΕ έχοντας 

μνήμες παλαιότερων περίπλοκων τεχνολογιών. Άλλοι πάλι, αν και γνωρίζουν τη 

θετική τους προσφορά, αντιδρούν στη χρήση τους, επειδή νιώθουν ευάλωτοι και 

νιώθουν ότι χάνουν τον έλεγχο της τάξης μπροστά στους μαθητές τους , καθώς αυτοί 

μεγαλώνουν σ' ένα κόσμο πλούσιο σε τεχνολογικά ερεθίσματα

Αρκετές ερευνητές έχουν διαπιστώσει πως η έλλειψη γνώσης και εμπειρίας 

σε υπολογιστές μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της εμπιστοσύνης και της 

ελκυστικότητας στη χρήση ΤΠΕ αυξάνοντας αντίστοιχα τους φόβους και το άγχος 

για την εφαρμογή τους ( Roussos, 2002; Vryzas & Tsitouridou, 2002, Bikos, 1995). 

Έχουν όμως σημειωθεί σε σχετικές έρευνες ανάμικτα αποτελέσματα μετά από μια 

επιμόρφωση σε υπολογιστές (Maurer, 1994 )

Επίσης αρκετοί δάσκαλοι πιστεύουν πως οι υπολογιστές αποτελούν βασικό 

συστατικό της εκπαίδευσης των μαθητών τους ( Bikos, 1995) αλλά η έλλειψη γνώσης 

και εμπειρίας σε υπολογιστές οδηγεί σε μια έλλειψη αυτοπεποίθησης στην 

προσπάθεια τους να τους εισαγάγουν στην διδασκαλία τους στην τάξη. Αυτή η 

έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους υπολογιστές αυξάνει το άγχος και τους απωθεί από 

τη χρήση τους . ( Rosen &Weill, 1995 )
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Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Leonardo Da Vinci “SPERO” 

διεξήχθη Πανευρωπαϊκή έρευνα με θέμα «Ηλεκτρονική Μάθηση και Ειδική Αγωγή». 

Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν αποκαλυπτικά και όπως φαίνεται τα θέματα που 

φαίνεται να απασχολούν τους εκπαιδευτικούς μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως 

εξής: 1) Έλλειψη Η/Υ, 2) Έλλειψη εκπαιδευτικού λογισμικού, 3) Εκπαίδευση στις 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. (Διαθέσιμο στον Ιστότοπο 

http://www.image.ntua.gr/spero, 5/11/2004 ). Πιο συγκεκριμένα, ρωτήθηκαν 388 

Έλληνες εκπαιδευτικοί όσον αφορά την παιδαγωγική χρήση των ΤΠΕ , και δήλωσαν 

πως η ευρεία χρήση των ΤΠΕ ως εργαλείων στο σχολείο θα συντελέσει σε αλλαγές 

απόψεων σχετικά με την πρακτική στη διδασκαλία, θα πρέπει να σχεδιαστούν νέες 

διδακτικές δραστηριότητες για τους μαθητές , θα αποτελέσει προσωπική πρόκληση 

για το διδακτικό προσωπικό η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Σχετικά με την διαφορετικότητα και την συνεκπαίδευση των μαθητών οι 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως οι ΤΠΕ θα επιτρέψουν την προσαρμογή των μαθητών 

σε διαφορετικούς ρυθμούς εργασίας , θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της 

μάθησης εξοικονομώντας τον χρόνο των εκπαιδευτικών, θα ενισχύσουν την 

επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, θα επιτρέψουν στους ικανότερους μαθητές να 

διευρύνουν τον ορίζοντα μάθησής τους. Επιπλέον , δηλώνουν ότι το διαδίκτυο είναι 

πολύ χρήσιμο εργαλείο υποστήριξης , το χρησιμοποιούν σχεδόν καθημερινά στο 

σπίτι αλλά 1-2 ημέρες την εβδομάδα στο σχολείο κυρίως για αναζήτηση 

πληροφοριών . Σχετικά με το εκπαιδευτικό λογισμικό αναφέρουν ότι υπάρχουν 

ελλείψεις τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα. (Διαθέσιμο στον Ιστότοπο 

http://www.image.ntua.gr/spero )

Παραλληλισμός των εκπαιδευτικών διαδικασιών στην Αγγλία, στην 

Ισπανία, την Ρουμανία , την Δανία, την Ουγγαρία καθώς και αποτελέσματα από την 

έρευνα “ SPERO” έδειξαν ότι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής πιστεύουν πως θα 

υπάρξουν αλλαγές στις καθημερινές δραστηριότητες στο σχολείο από τη χρήση των 

ΤΠΕ προς το καλύτερο , θα κινητοποιήσουν τους μαθητές , θα ενισχυθεί η 

εκπαιδευτική διαδικασία και θα είναι πολύ χρήσιμες για το διδακτικό πρόγραμμα. 

Μια ειδοποιός διαφορά που φαίνεται σε σχέση με τους έλληνες είναι πως οι 

ευρωπαίοι έτεροι δείχνουν πιο εξοικειωμένοι με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική 

πράξη , οι σχολικές μονάδες είναι πιο οργανωμένες ιδίως στην Αγγλία, 

χρησιμοποιούν συχνότερα ΤΠΕ και πιστεύουν πως η χρήση ΤΠΕ στα σχολεία θα 

διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στα επόμενα έτη. ( Διαθέσιμο για κάθε χώρα στον
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Ιστότοπο http://www.image.ntua. gr/spero/statsspero/profiles/stats.A.B.info.php? 1=5 

)·
Σε άλλη έρευνα των Bushrow, Κ. Μ., Turner, K.D., (1994), φάνηκε ότι 

ελλοχεύουν πολλά εμπόδια στη χρήση των ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως εκπαιδευτικοί κυρίως διευθυντές ειδικής 

Αγωγής σε σχολεία αγροτικής περιοχής έχουν αρκετούς λόγους που δεν 

χρησιμοποιούν την Τεχνολογία. Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες 

προβλημάτων : την ανησυχία των εκπαιδευτικών, το υψηλό κόστος και ο φόβος της 

αλλαγής. Σε άλλη μελέτη πέντε παράγοντες χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για να 

υλοποιήσουν την αλλαγή και να χρησιμοποιήσουν ΤΠΕ στην ειδική εκπαίδευση: Οι 

διδακτικές και εκπαιδευτικές οδηγίες πρέπει να είναι σαφείς και να οδηγούν στην 

ανάπτυξη, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικοί να 

δεσμευθούν με την αλλαγή, συνεχή υποστήριξη και βοήθεια στους εκπαιδευτικούς , 

σταθερή καθοδήγηση και βοήθεια από τους διοικητές της εκπαίδευσης. ( Hord, 1992 

)■
Σε μια έρευνα με δασκάλους από επτά σχολεία στη Μελβούρνη ( Bailey, 1992 

), εντοπίστηκαν οι παράγοντες οι οποίοι οδηγούν τους εκπαιδευτικούς να δέχονται ή 

να απορρίπτουν τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Στην πραγματικότητα τα 

εμπόδια εστιάζονται στο παράδοξο ότι έχουν διατεθεί πόροι για την αγορά του 

εξοπλισμού αλλά όχι και για το χρόνο που χρειάζονταν οι δάσκαλοι ώστε να 

αξιολογήσουν το υλικό και να μάθουν τη χρήση του. Ο χρόνος ήταν ένας πολύ 

σημαντικός παράγοντας αλλά υπήρχαν και άλλα σημαντικά θέματα που σχετίζονταν 

με την πρόσβαση , την έλλειψη παιδαγωγικής υποστήριξης για την ενσωμάτωση του 

λογισμικού στη διδασκαλία τους , την ποιότητα του λογισμικού και την 

καταλληλότητά του για τα σχολεία της Αυστραλίας.

Η αλήθεια είναι πως οι υπολογιστές στην ειδική εκπαίδευση 

χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για εξάσκηση , και προκαλεί τους ειδικούς 

δασκάλους να θεωρήσουν τους υπολογιστές ως ένα περιβάλλον που παρέχει πλούσιες 

ευκαιρίες για αυξημένη παρακίνηση , για την αποβολή της παθητικότητας στη 

μάθηση και για την ανάπτυξη κοινωνικής γνώσης. ( Papatheodorou , Blamires , 2000 

)·

Παρά το γεγονός όμως ότι οι δάσκαλοι εκτιμούν τις δυνατότητες 

παρότρυνσης και επίτευξης μαθησιακών στόχων που παρέχει οι ΤΠΕ , για πολλούς 

λόγους εμμένουν στις παραδοσιακές και δοκιμασμένες μεθόδους . Για να αλλάξουν
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γνώμη θα πρέπει να τους παρουσιαστούν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι με τη 

χρήση ΤΠΕ θα είναι σε θέση να κάνουν αυτά που συνήθως κάνουν καλύτερα και ότι 

οι μαθητές θα έχουν σημαντικά οφέλη. Θα μπορούσαν φυσικά να εξαναγκαστούν να 

εντάξουν τη χρήση υπολογιστών έτσι ώστε να συμμορφωθούν με το στόχο της 

ανάπτυξης των ικανοτήτων των μαθητών στη χρήση των ΤΠΕ , αλλά με αυτό τον 

τρόπο η συμμετοχή τους θα ήταν ανειλικρινής και απρόθυμη.

Σε σύγκριση με περιβάλλοντα μη ειδικής εκπαίδευσης μπορεί να είναι πιο 

εύκολο να πειστούν οι δάσκαλοι να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ, απλούστατα εξαιτίας 

του γεγονότος ότι πολλά από τα πιθανά οφέλη όπως η βελτίωση της επικοινωνίας και 

της συμμετοχής , είναι πολύ πιο εμφανή . Όμως η επίτευξη των αποτελεσμάτων 

αυτών εξακολουθεί να είναι θέμα της εκπαίδευσης των δασκάλων. ( Dimitriadi , 

2000)

ί .3 Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων - ερωτημάτων

Μέσα σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο και με βάση τις θεωρητικές προσεγγίσεις 

και τους προβληματισμούς που καταγράψαμε παραπάνω , βασικός σκοπός της 

μελέτης είναι να διερευνήσουμε τις στάσεις και αντιλήψεις των Ελλήνων δασκάλων 

Ειδικής Αγωγής Αθμιας Εκπ/σης αναφορικά με τη χρήση των Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ. Π. Ε.) στην εκπαιδευτική πράξη.

Ειδικότερα οι στόχοι της μελέτης είναι να συγκεντρωθούν πληροφορίες 

σχετικά με :

■ την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι δάσκαλοι ειδικής Αγωγής γενικά 

στη χρήση ΤΠΕ

■ την εμπιστοσύνη και τα συναισθήματα που διαμορφώνουν για τη 

χρήση ΤΠΕ

■ την εμπιστοσύνη που δείχνουν στη χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία

■ ρόλο των ΤΠΕ στη Μάθηση και γενικότερα στα νέα Παιδαγωγικά 

περιβάλλοντα διδασκαλίας

■ την ποιότητα της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων

■ τη στήριξη της Πολιτείας στους εκπαιδευτικούς σε γνώση ώστε να 

διδάσκουν χρησιμοποιώντας ΤΠΕ

Επίσης θα εξεταστεί κατά πόσο η επίδραση των στάσεων και αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών επιδρούν μεταξύ των διαφόρων παραγόντων που προαναφέρθηκαν και 

πως σχετίζονται σε συνάρτηση με διάφορες δημογραφικές μεταβλητές (
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Προϋπηρεσία, Φύλο, Ηλικία, Μόρφωση κ.α ) έτσι ώστε να διαπιστωθεί τόσο ο 

σημαντικός ρόλος των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη , όσο και ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού.

Η έρευνα αυτή αποσκοπεί να απαντήσει στις παρακάτω ερευνητικές 

υποθέσεις ή ερωτήματα:

• Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών σχετικά με την 

εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ και την ελκυστικότητα για χρήση ΤΠΕ.

• Η ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας σχετίζονται αρνητικά με την 

εμπιστοσύνη που δείχνουν οι εκπαιδευτικοί στη χρήση ΤΠΕ.

• Οι εκπαιδευτικοί με ανώτατο επίπεδο μόρφωσης έλκονται περισσότερο 

και δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τις ΤΠΕ από τους 

εκπαιδευτικούς που έχουν ανώτερο επίπεδο μόρφωσης.

• Οι εκπαιδευτικοί με υψηλή έκθεση σε ΤΠΕ έλκονται περισσότερο και 

δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ.

• Υπάρχει διαφορά , μεταξύ των « αυτοδίδακτων εκπαιδευτικών » στις ΤΠΕ 

και των επίσημα καταρτισμένων εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, σχετικά με 

την Ελκυστικότητα και στην Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ ;

• Η υλικοτεχνική υποδομή και η στήριξης της Πολιτείας σχετίζονται θετικά 

με την εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ γενικά, την εμπιστοσύνη στη χρήση 

ΤΠΕ στην Τάξη και την ελκυστικότητα για ΤΠΕ.

• Η αποδοχή των ΤΠΕ στη Μάθηση από τους εκπαιδευτικούς επηρεάζεται 

από το επίπεδο επαφής με ΤΠΕ.

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων αναμένουμε να βρούμε εκπαιδευτικούς 

να έλκονται περισσότερο από τους υπολογιστές και εκπαιδευτικούς που δεν 

ενδιαφέρονται για τις ΤΠΕ . Επίσης οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής που έχουν 

ανώτατο επίπεδο μόρφωσης και έχουν υψηλή έκθεση σε Τ.Π.Ε δείχνουν μεγαλύτερη 

εμπιστοσύνη στη χρήση Τ.Π.Ε και τις βρίσκουν ελκυστικές.

Τέλος αναμένουμε κάποιους επιμέρους παράγοντες ( π.χ Φύλο, Προϋπηρεσία, 

Μόρφωση ) να επιδρούν στη διαμόρφωση στάσης των εκπαιδευτικών προς τους 

υπολογιστές.
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Από τα ευρήματα της έρευνας φιλοδοξούμε να γίνει αφορμή να γίνουν και 

στο μέλλον παρόμοιες και σε μεγαλύτερο βάθος έρευνες για τη βελτίωση της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην Ειδική Εκπαίδευση.
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Κεφάλαιο 2

ΜΕΘΟΔΟΣ
Δείγμα

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το δίμηνο Απρίλιος - Μάιος του 2007 και 

συμμετείχαν συνολικά 92 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, οι οποίοι υπηρετούν σε ειδικά δημοτικά σχολεία από διάφορες περιοχές 

της χώρας. Η επιλογή του δείγματος έγινε με βάση την ευκολία πρόσβασης ( 

convenience ), και συλλέχθηκε από ειδικά δημοτικά σχολεία από τους Νομούς 

Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων , Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Θεσσαλονίκης και Αθήνας.. 

Το δείγμα συλλέχθηκε από σχολεία πολλών νομών και εκπροσωπούνται σε αυτό οι 

διαφορετικές περιοχές. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών από κάθε νομό φαίνεται στο 

παρακάτω γράφημα.

Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα και συμπληρώθηκαν από τους 

συμμετέχοντες απουσία του ερευνητή. Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων και η 

ανάλυση των δεδομένων έγινε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) 14.0 for Windows.

Πιο συγκεκριμένα το 30,4% του δείγματος είναι άνδρες και το 69,6% 

γυναίκες .Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι έγγαμοι σε ποσοστό 63% και το 

29,3% άγαμοι και 6,5% διαζευγμένοι.. Η ηλικία των εκπαιδευτικών στην πλειοψηφία 

τους κυμαίνεται από 35-44 ετών σε ποσοστό 39,1% και έπονται οι 45-53 ετών σε 

ποσοστό 30,4%, από 25-34 ετών το 22,8% και ένα μικρό ποσοστό 6,5% από 54 ετών 

και άνω.
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Στα χρόνια προϋπηρεσίας υπερτερούν σε ποσοστό 38% οι έχοντες από 0-10 

έτη και ακολουθούν με 31,5% από 11-20 έτη , με ποσοστό 22,8% από 21-30 έτη και 

τέλος από 30 έτη και πάνω σε ποσοστό 7,6% . Από τους 92 εκπαιδευτικούς οι 79 

είναι μόνιμοι ( 78,3% ) και μόλις 19 ( 20,7% ) είναι αναπληρωτές και ( 1 ) ένας 

ωρομίσθιος. ( βλέπε πίνακες κατανομής και συχνότητας των τιμών- Παράρτημα )

Επίπεδο μόρφωσης

Όσον αφορά τις σπουδές των εκπαιδευτικών η περιγραφική ανάλυση έδειξε 

ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών έχει ( 66,3% ) βασικό πτυχίο Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας και ένα 29,3% πτυχίο από άλλο τμήμα ΑΕΙ. . Επιπλέον το 18,5% του 

δείγματος έχει δεύτερο πτυχίο ( Master ) ενώ το 3,3% κατέχει διδακτορικό τίτλο . 

Σχετικά με πρόσθετα προσόντα οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι κατέχουν πτυχία 

ξένων γλωσσών σε ποσοστό 50% και ότι έχουν μετεκπαιδευτεί στο Διδασκαλείο το 

33,7% και έχουν παρακολουθήσει Εξομοίωση το 39,1% του δείγματός μας. (βλέπε 

πίνακες κατανομής και συχνότητας των τιμών - Παράρτημα)
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Από τον έλεγχο του δείγματος προέκυψε ανομοιομορφία των εκπαιδευτικών 

σχετικά με το επίπεδο μόρφωσης . Χωρίσαμε τους εκπαιδευτικούς σε τρεις μεγάλες 

κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου με κριτήριο την προέλευση του Πανεπιστημίου, 

διότι πιστεύουμε πως το μορφωτικό επίπεδο του εκπαιδευτικού επηρεάζει τη στάση 

του για τους υπολογιστές. Επιπλέον για κάθε κατηγορία εκπαίδευσης προκύπτουν 

ομάδες εκπαιδευτικών με κριτήριο τους πρόσθετους τίτλους σπουδών που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί.

Έτσι έχουμε την πρώτη κατηγορία εκπαιδευτικών που το Πανεπιστήμιο 

προέλευσης είναι η Παιδαγωγική Ακαδημία . Σε αυτήν την κατηγορία η κατανομή 

των εκπαιδευτικών με τους πρόσθετους τίτλους φαίνεται στο παρακάτω γράφημα :

Παιδαγωγική Ακαδημία

□ Π.Α

□ Π.A + ΕΞΩΜΟΙΩΣΗ

□ Π.Α + ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ

□ Π.Α + ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ+ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ

□ Π.Α + ΜΑΣΤΕΡ + 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ

Μια δεύτερη κατηγορία εκπαιδευτικών που το Πανεπιστήμιο προέλευσης 

είναι κάποιο παιδαγωγικό τμήμα από άλλο ΑΕΙ ή ΑΕΙ από το εξωτερικό. Σε αυτήν 

την κατηγορία η κατανομή των εκπαιδευτικών με τους πρόσθετους τίτλους φαίνεται 

στο παρακάτω γράφημα :

ΑΕΙ

□ ΑΕΙ
□ 2 ΑΕΙ + ΑΕΙ + ΜΑΣΤΕΡ

ΑΕΙ 2 ΑΕΙ + ΑΕΙ +
ΜΑΣΤΕΡ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
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Και τέλος μια τρίτη γενική κατηγορία εκπαιδευτικών που περιλαμβάνει 

συνολικά όλα τα Πανεπιστήμια . Σε αυτή την κατηγορία η επιμέρους κατανομή των 

εκπαιδευτικών με κριτήριο τους πρόσθετους τίτλους σπουδών φαίνεται στο 

παρακάτω γράφημα:
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□ Π.Α

□ Π.Α+ ΕΞΟΜ. + 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ

□ ΑΕΙ

□ 2 ΑΕΙ + ΑΕΙ + ΜΑΣΤΕΡ+ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επίπεδο επαφής με ΤΠΕ

Η μελέτη του δείγματος έδειξε επιπλέον ότι υπάρχει ανομοιομορφία και στο 

επίπεδο επαφής με ΤΠΕ. Χωρίσαμε τους εκπαιδευτικούς μας με κριτήριο την έκθεση 

που έχουν σε Τ.Π.Ε ( είτε είναι γνώση Η/Υ , είτε είναι επίσημη επιμόρφωση 

ειδίκευσης σε ΤΠΕ) , διότι πιστεύουμε πως το στοιχείο αυτό διαφοροποιεί την 

εμπιστοσύνη που μπορεί να δείχνουν οι εκπαιδευτικοί στη χρήση Τ.Π.Ε Από το 

χωρισμό φάνηκε πως υπάρχουν 4 κατηγορίες εκπαιδευτικών με διαφορετική έκθεση 

σε Τ.Π.Ε..

Η πρώτη κατηγορία που τους ονομάσαμε «άπειρους» διότι δεν έχουν γνώση 

Η/Υ και ούτε έχουν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης για ΤΠΕ. Η 

δεύτερη κατηγορία εκπαιδευτικών οι «αρχάριοι» οι οποίοι δεν γνωρίζουν Η/Υ αλλά 

έχουν τρίμηνη ή εξάμηνη επιμόρφωση. Η τρίτη κατηγορία εκπαιδευτικών οι 

«προχωρημένοι» οι οποίοι γνωρίζουν Η/Υ και έχουν ολιγοήμερη επιμόρφωση σε 

ΤΠΕ , και τέλος οι εκπαιδευτικοί οι «έμπειροι» , οι οποίοι γνωρίζουν Η/Υ και έχουν 

ετήσια επιμόρφωση σε ΤΠΕ. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι φαίνεται 

να υπάρχει και μια άλλη κατηγορία εκπαιδευτικών με καλή έκθεση σε ΤΠΕ, η οποία
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συνδυάζεται με τη μεταβλητή «Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ» την οποία θα 

αναλύσουμε σε κατοπινή ενότητα μας. Τα ποσοστά των αντίστοιχων κατηγοριών 

φαίνονται παρακάτω:

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΠΕ

9%

□ ΑΠΕΙΡΟΙ
□ ΑΡΧΑΡΙΟΙ
□ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ
□ ΕΜΠΕΙΡΟΙ

Από τον έλεγχο των δεδομένων μας προκύπτουν δύο διαφορετικοί πληθυσμοί 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι δίνουν διαφορετικές απαντήσεις σε θέματα ελκυστικότητας 

προς τις ΤΠΕ. Ο ένας πληθυσμός εκφράζει αρνητισμό με τάσεις ουδετερότητας προς 

τις ΤΠΕ και ο άλλος φαίνεται να τους ελκύει περισσότερο και να εκφράζει θετικά 

συναισθήματα . Ο αριθμός των εκπαιδευτικών ανά κατηγορία φαίνεται στο γράφημα:

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤ A

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΚΠ/ΚΩΝ

Από την περιγραφική ανάλυση ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί 

που δείχνουν μια ιδιαίτερη έλξη για τις ΤΠΕ έχουν μικρότερη προϋπηρεσία και είναι
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τους υπολογιστές. Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί που βρίσκουν πιο ελκυστικές τις ΤΠΕ 

προέρχονται κυρίως από ΑΕΙ ενώ αυτοί που προέρχονται από την Παιδαγωγική 

ακαδημία είναι σχεδόν μοιρασμένοι και στις δυο κατηγορίες. Τέλος ένα ακόμη 

σημείο είναι ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που βρίσκουν ελκυστικές τις ΤΠΕ 

φαίνεται πως έχουν τουλάχιστον ετήσια επιμόρφωση σε ΤΠΕ και γνωρίζουν Η/Υ. ( 

βλέπε Γραφήματα Ελκυστικότητας - Παράρτημα )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Για τη συλλογή του υλικού χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια 

αυτοαναφοράς. Ως βάση για τη δημιουργία του ερωτηματολογίου μας 

χρησιμοποιήθηκαν :

1) προτάσεις από δημοσιευμένο ερωτηματολόγιο - Ελληνική Κλίμακα 

Στάσεων απέναντι στους Υπολογιστές , Ε.Κ.Σ.Υ. ( Ρούσσος , 2007). Αυτή η κλίμακα 

περιέχει 30 προτάσεις δομημένες σε τρεις υποκλίμακες . Η υποκλίμακα της 

Εμπιστοσύνης (Confidence ) που μετράει την εμπιστοσύνη σχετικά με τη χρήση των 

υπολογιστών, την υποκλίμακα του Συναισθήματος (Affection) που στοχεύει στην 

αποτύπωση των αρνητικών ή θετικών συναισθημάτων για ΤΠΕ και τέλος η 

υποκλίμακα του Γνωστικού (Cognitive) που αφορά προτάσεις που έχουν να κάνουν 

με στερεότυπες αντιλήψεις που επικρατούν για τη χρήση των υπολογιστών.

Οι προτάσεις με τον αριθμό : 7, 19, 31, 33, 34 του ερωτηματολογίου μας 

χρησιμοποιήθηκαν αυτούσιες από το ερωτηματολόγιο «Ελληνική Κλίμακα Στάσεων 

απέναντι στους Υπολογιστές» . Πιο συγκεκριμένα η πρόταση με τον αριθμό 7 του 

ερωτηματολογίου αναφέρετε σε στερεότυπες αντιλήψεις - κλισέ για τους 

υπολογιστές. Οι προτάσεις 19, 33 αναφέρονται σε συναισθήματα που εκφράζουν οι 

εκπαιδευτικοί σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ . Οι προτάσεις 31, 34 αναφέρονται στην 

αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση υπολογιστών.

2) προτάσεις από το υπο δημοσίευση ερωτηματολόγιο - Κλίμακα Στάσεων 

προς Χρήση Υπολογιστών στην Εκπαιδευτική Πράξη. ( Pavlou, Vryonides, 

forthcoming). Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο αυτό 

έγινε με προσωπική επικοινωνία . Οι ερωτήσεις με τον αριθμό : 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 

12, 14, 18, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 42 χρησιμοποιήθηκαν 

αυτούσιες από το ερωτηματολόγιο «Κλίμακα Στάσεων προς Χρήση Υπολογιστών 

στην Εκπαιδευτική Πράξη». Οι προτάσεις με τον αριθμό 18, 24, 28, 29, 39 του
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ερωτηματολογίου στοχεύουν στην αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τη σημαντικότητα του ρόλου των ΤΠΕ στο σχολείο. Οι προτάσεις με τον 

αριθμό 6, 12, 23, 27, 35, 36, αναφέρονται στη χρήση των ΤΠΕ στα νέα σύγχρονα 

περιβάλλοντα μάθησης και τις νέες μορφές διδασκαλίας που επιτάσσει η Σύγχρονη 

Παιδαγωγική. Οι προτάσεις με τον αριθμό 9, 11 αναφέρονται στην εμπιστοσύνη που 

δείχνουν οι εκπαιδευτικοί γενικά στη χρήση ΤΠΕ.

Οι προτάσεις με τον αριθμό 1, 25, 38, αναφέρονται στην εμπιστοσύνη που 

δείχνουν στη χρήση των υπολογιστών μέσα στην τάξη . Οι προτάσεις 4, 14 

αναφέρονται στα συναισθήματα που εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τη 

χρήση ΤΠΕ. Οι προτάσεις με τον αριθμό 10,30, 40 αναφέρονται στην υλικοτεχνική 

υποδομή των σχολικών μονάδων και τη στήριξη που έχουν οι εκπαιδευτικοί από τη 

πολιτεία. Οι προτάσεις 32, 42 εξετάζονται χωριστά και αναφέρονται σε κάποιες 

ενδεχόμενες αντιρρήσεις ή φόβους σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ.

3) και προτάσεις με τον αριθμό: 2, 3, 5,13, 15,16, 17, 20, 21, 22, 26, 37, 41,43 

του ερωτηματολογίου που δημιούργησα με στόχο να αποτυπωθούν οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τα εξής ζητήματα : Α) Στήριξη πολιτείας και υλικοτεχνική 

υποδομή . Οι προτάσεις με τον αριθμό 2, 15, 20, 26 είναι σημαντικές γιατί θα μας 

δώσουν πληροφορίες για τις δυνατότητες που υπάρχουν για επιμορφώσεις σχετικά με 

ΤΠΕ, τι υπηρεσίες παρέχει το κράτος στα σχολεία , υλικοτεχνική υποδομή , 

λογισμικά κ.τ.λ.

Β) Ο ρόλος των ΤΠΕ στη Μάθηση . Οι προτάσεις με τον αριθμό 5, 16, 41, 43 

αναφέρονται στη σημαντικότητα του ρόλου των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία , 

την επίτευξη μαθησιακών στόχων με τη χρήση ΤΠΕ.

Γ) ο ρόλος των ΤΠΕ στα πλαίσια της Σύγχρονης Παιδαγωγικής. Οι προτάσεις 

3, 13, 17, 37 αναφέρονται στο ρόλο των ΤΠΕ. στα νέα περιβάλλοντα μάθησης. Εδώ 

πρέπει να σημειώσουμε ότι όλες οι προτάσεις που δημιούργησα εκτός του ότι 

εξετάζουν επιμέρους θέματα , λειτουργούν συμπληρωματικά με τις προτάσεις που 

πήρα από τα άλλα ερωτηματολόγια.

Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε κλειστές τύπου ερωτήσεις για το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή 

κατάσταση, τις σπουδές τους, τα πρόσθετα προσόντα , την προϋπηρεσία, εάν έχουν 

επιμορφωθεί σε θέματα ΤΠΕ , τη σχέση εργασίας τους .

Στη συνέχεια παρατίθενται προτάσεις - δηλώσεις μετρημένες σε πεντάβαθμη 

κλίμακα τύπου Likert όπου το 1 υποδηλώνει απόλυτη διαφωνία με τη δήλωση και το
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5 απόλυτη συμφωνία. Κάποιες από τις προτάσεις που είχαν αρνητική κατεύθυνση (με 

το 1 να υποδηλώνει απόλυτη συμφωνία με τη δήλωση και το 5 απόλυτη διαφωνία) 

επανακωδικοποιήθηκαν, με αναστροφή των απαντήσεων, ώστε η κατεύθυνσή τους να 

είναι θετική.

Για την διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών Ειδικής 

Αγωγής σχετικά με την αποδοχή της χρήσης των ΤΠΕ ως κοινό παρονομαστή στην 

εκπαιδευτική κοινότητα και για την αναγνώριση της σημαντικότητας του ρόλου που 

επιτελούν οι ΤΠΕ στο σχολείο, χρησιμοποιήσαμε 9 προτάσεις με τους αντίστοιχους 

αριθμούς ( 16, 24, 18, 29, 28, 5, 43, 39, 41 ) από το ερωτηματολόγιο. Με τις 

ερωτήσεις αυτές συνθέσαμε μια καινούργια μεταβλητή με το όνομα « ΤΠΕ και 

Μάθηση » . Οι προτάσεις με τον αριθμό 18, 24, 29, που είχαν αρνητική κατεύθυνση 

επανακωδικοποιήθηκαν, με αναστροφή των απαντήσεων, ώστε η κατεύθυνσή τους να 

είναι θετική. Με τη δημιουργία αυτής της μεταβλητής θα μπορέσουμε να 

ισχυριστούμε αν η αποδοχή της σημαντικότητας του ρόλου των ΤΠΕ μπορεί να 

επηρεασθεί από κάποιους παράγοντες. (Cronbach α = 77.6 )

Για την διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση 

των ΤΠΕ στα νέα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης., το νέο ρόλο των ΤΠΕ στη 

διαμόρφωση νέων προγραμμάτων διδασκαλίας μέσα από τα οποία οι μαθητές να 

οδηγούνται σε υψηλότερα επίπεδα κατανόησης , το νέο παιδαγωγικό ρόλο των 

εκπαιδευτικών σε αλληλεπίδραση με το τεχνολογικό περιβάλλον και τις προσωπικές 

του αντιλήψεις , χρησιμοποιήσαμε 10 προτάσεις με τους αντίστοιχους αριθμούς ( 6, 

17, 3, 13, 37, 12, 27, 35, 23, 36 ) από το ερωτηματολόγιο. Με τις ερωτήσεις αυτές 

συνθέσαμε μια καινούργια μεταβλητή με το όνομα «ΤΠΕ και Σύγχρονη 

Παιδαγωγική ». Οι προτάσεις με τον αριθμό 23, 27, 3, 36, που είχαν αρνητική 

κατεύθυνση επανακωδικοποιήθηκαν, με αναστροφή των απαντήσεων, ώστε η 

κατεύθυνσή τους να είναι θετική. ( π.χ η τιμή 5 σημαίνει ότι συμφωνούν απόλυτα ότι 

ο ρόλος των ΤΠΕ είναι σημαντικός στη Σύγχρονη Παιδαγωγική ). Με αυτή τη 

μεταβλητή θα ελέγξουμε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της εμπιστοσύνης στη χρήση 

ΤΠΕ στα νέα περιβάλλοντα μάθησης. ( Cronbach α = 83,4)

Για να αποτυπώσουμε τις στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με 

την αυτοπεποίθηση για τη χρήση των ΤΠΕ, χρησιμοποιήσαμε 4 προτάσεις με τους 

αντίστοιχους αριθμούς ( 9, 31, 34, 11 ) από το ερωτηματολόγιο. Με τις ερωτήσεις 

αυτές συνθέσαμε μια καινούργια μεταβλητή με το όνομα « Εμπιστοσύνη στη χρήση 

ΤΠΕ ». Στόχος μας είναι να διερευνήσουμε αν υπάρχουν ομάδες εκπαιδευτικών που
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δείχνουν εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση στη χρήση των υπολογιστών ή ομάδες που 

δείχνουν να τους φοβίζει και να είναι διατακτικοί στη χρήση εν γένει των 

Υπολογιστών. Οι προτάσεις με τον αριθμό 9, 31 που είχαν αρνητική κατεύθυνση 

επανακωδικοποιήθηκαν, με αναστροφή των απαντήσεων, ώστε η κατεύθυνσή τους να 

είναι θετική. ( π.χ η τιμή 5 σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται αρκετή 

εμπιστοσύνη για χρήση ΤΠΕ ). Η κλίμακα της μεταβλητής είχε ικανοποιητική τιμή 

αξιοπιστίας ( Cronbach α = 84,9 ). Η μεταβλητή αυτή είναι απαραίτητη για να 

ελέγξουμε τις υποθέσεις μας που αναφέρονται στην Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ 

και τους παράγοντες που έχουν σχέση με αυτή.

Για να διερευνήσουμε την αυτοπεποίθηση που επιδεικνύουν οι εκπαιδευτικοί 

στη χρήση των υπολογιστών μέσα στην εκπαιδευτική πράξη, χρησιμοποιήσαμε 3 

προτάσεις με τους αντίστοιχους αριθμούς ( 25, 1, 38 ) από το ερωτηματολόγιο. Με 

τις ερωτήσεις αυτές συνθέσαμε μια καινούργια μεταβλητή με το όνομα 

«Εμπιστοσύνη για χρήση ΤΠΕ στην Τάξη » . Η επιλογή αυτών των ερωτήσεων μας 

δίνει πληροφορίες για το αν υπάρχουν εκπαιδευτικοί ή όχι που αντιδρούν στη χρήση 

των ΤΠΕ στην τάξη επειδή νιώθουν ευάλωτοι ή χάνουν τον έλεγχο της τάξης. Η 

πρόταση με τον αριθμό 1, επανακωδικοποιήθηκε, με αναστροφή των απαντήσεων, 

ώστε η κατεύθυνσή της να είναι θετική. ( π.χ η τιμή 1 σημαίνει χαμηλή 

αυτοπεποίθηση για χρήση ΤΠΕ στην Τάξη και το 5 υψηλή αυτοπεποίθηση ). Η 

δημιουργία αυτής της μεταβλητής αποτυπώνει το επίπεδο χρήσης των ΤΠΕ στη τάξη 

και τους παράγοντες που σχετίζονται με αυτή. ( Cronbach α = 88,6 )

Για την διερεύνηση του κατά πόσο υπάρχουν ομάδες εκπαιδευτικών που 

έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για τις ΤΠΕ ή εκπαιδευτικοί που δεν έλκονται καθόλου 

από αυτές δημιουργήσαμε μια μεταβλητή με το όνομα « Ελκυστικότητα για ΤΠΕ » 

Οι προτάσεις με τους αντίστοιχους αριθμούς ( 14, 19, 33, 4 ) από το ερωτηματολόγιο 

αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την έκφραση 

αρνητικών ή θετικών συναισθημάτων για ΤΠΕ. Η κλίμακα της μεταβλητής είχε 

ικανοποιητική τιμή αξιοπιστίας Όλες οι προτάσεις επανακωδικοποιήθηκαν με 

αναστροφή των απαντήσεων ώστε η κατεύθυνση να είναι θετική. ( π.χ η τιμή 5 

δηλώνει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για τις ΤΠΕ ). Με τη 

μεταβλητή αυτή θα ελέγξουμε τις υποθέσεις μας που αφορούν τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την ελκυστικότητα για τις ΤΠΕ. ( Cronbach α = 82,3 )

Για να αντιληφθούμε πως βιώνουν το πλαίσιο στο οποίο εργάζονται οι 

εκπαιδευτικοί , πόσο τους στηρίζει η Πολιτεία σχετικά με την ανάγκη προσφοράς
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ποιοτικότερων λογισμικών , ποιοτικότερο υλικοτεχνικό εξοπλισμό , αρτιότητα 

αιθουσών διδασκαλίας κ.α., χρησιμοποιήσαμε 6 προτάσεις και αντίστοιχα 

δημιουργήσαμε δυο συνθετικές μεταβλητές. Στην πρώτη συμπεριλήφθησαν οι 

ερωτήσεις (2, 15, 20 ) από το ερωτηματολόγιο και συνθέσαμε την μεταβλητή « 

Στήριξη ». Για την βαθμολόγηση των προτάσεων αντιστράφηκαν οι ερωτήσεις 15, 

20 , ώστε η κατεύθυνση των απαντήσεων να είναι θετική. Στη δεύτερη μεταβλητή 

συμπεριλήφθησαν οι ερωτήσεις ( 26,30,40 ) από το ερωτηματολόγιο και συνθέσαμε 

την μεταβλητή « Υλικό ». Για την βαθμολόγηση των προτάσεων αντιστράφηκαν οι 

ερωτήσεις 30, και 40 ώστε η κατεύθυνση των απαντήσεων να είναι θετική. 

Συμπληρωματικά χρησιμοποιήσαμε και την ερώτηση 10 του ερωτηματολογίου με 

τις μεταβλητές αυτές για να βρούμε εάν υπάρχει πιθανή συσχέτιση (π.χ με την 

Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ στη Τάξη ).

Για να ελέγξουμε τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών απέναντι σε ένα ερώτημα 

που εκφράζει στερεότυπη γνώση ( κλισέ ) χρησιμοποιήσαμε την ερώτηση 7 του 

ερωτηματολογίου. Οι ερωτήσεις 8, 42 του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν για 

να ελέγξουν κάποιες κοινές αντιρρήσεις ή φόβους που εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί 

μας για τη χρήση των υπολογιστών . Η ερώτηση 32 του ερωτηματολογίου για το 

κύρος του εκπαιδευτικού χρησιμοποιήθηκε για να ελέγξουμε γιατί η γνώση του 

υπολογιστή δίνει πολλές φορές ιδιαίτερα προνόμια σε ένα εκπαιδευτικό και εάν αυτοί 

που δεν έχουν καλή επαφή με τους υπολογιστές το αναγνωρίζουν ή όχι.

Για να ελέγξουμε εάν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που υπαγορεύουν τη 

χρήση των ΤΠΕ την εκπαιδευτική διαδικασία και ποιες οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

, προσθέσαμε τις ερωτήσεις 21 και 22 του ερωτηματολογίου.

Τέλος , για να ελέγξουμε καλύτερα τις μεταβλητές που προκύπτουν από τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών και τον πιθανό συσχετισμό τους με κάποιους 

παράγοντες που μπορεί να εκφράζουν στάσεις και απόψεις απέναντι στους 

υπολογιστές, δημιουργήσαμε τις ακόλουθες ανεξάρτητες μεταβλητές : Α) Επίπεδο 

Επαφής με ΤΠΕ. Χωρίσαμε τους εκπαιδευτικούς μας με κριτήριο την έκθεση που 

έχουν σε Τ.Π.Ε ( είτε είναι γνώση Η/Υ , είτε είναι επίσημη επιμόρφωση ειδίκευσης 

σε ΤΠΕ) και δημιουργήσαμε 4 κατηγορίες ( λεπτομέρειες αναφέρθηκαν στην 

περιγραφή του δείγματος).

Β) Ελκυστικότητα για ΤΠΕ . Η μεταβλητή αυτή είναι δίτιμη και χωρίζει τους 

εκπαιδευτικούς με βάση τις απαντήσεις τους σε θέματα ελκυστικότητας των ΤΠΕ σε
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2 κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι των εκπαιδευτικών που νιώθουν ιδιαίτερη έλξη 

για τη χρήση ΤΠΕ και η άλλη αυτών που δεν έλκονται για ΤΠΕ .

Γ) Μόρφωση. Η μεταβλητή αυτή για την διευκόλυνση της ανάλυσης των δεδομένων 

δημιουργήθηκε τρεις φορές με κριτήριο την προέλευση του πανεπιστημίου και τον 

αριθμό τίτλων που είχαν οι εκπαιδευτικοί.. Έτσι δημιουργήθηκαν τρεις κατηγορίες 

γενικά για το επίπεδο μόρφωσης : Η κατηγορία των εκπαιδευτικών που προέρχονται 

από Παιδαγωγική Ακαδημία, η κατηγορία των εκπαιδευτικών που προέρχεται από 

άλλο ΑΕΙ ή ΑΕΙ εξωτερικού και η κατηγορία των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνει 

συνολικά τους εκπαιδευτικούς που προέρχονται από Π.Ακαδ. και ΑΕΙ.

Δ) Μέγεθος Σχολείου . Με την μεταβλητή αυτή χωρίζουμε τα σχολεία με βάση των 

αριθμό μαθητών που έχουν για να δούμε αν το μέγεθος διαφοροποιεί τις απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών. Προκύπτουν 3 κατηγορίες : Σχολεία με αριθμό μαθητών <10, 

σχολεία με αριθμό μαθητών από 10 έως 20, σχολεία με αριθμό μαθητών >20.

Ε) Ανταπόκριση . Με την μεταβλητή αυτή χωρίζουμε τους εκπαιδευτικούς με βάση 

το ποσοστό ανταπόκρισης στο ερωτηματολόγιο που δόθηκε για κάθε σχολείο. Από τη 

διάκριση αυτή προκύπτουν δυο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία έχουμε τα 

σχολεία που ανταποκρίθηκαν με υψηλό ποσοστό και στη δεύτερη σχολεία που δεν 

είχαν ιδιαίτερη συμμετοχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

Αποτελέσματα
Αρχικά πραγματοποιήθηκε ανάλυση των μέσων όρων και των τυπικών 

αποκλίσεων για τις συνθετικές μεταβλητές μας ( ΤΠΕ και Μάθηση, ΤΠΕ και 

Σύγχρονη Παιδαγωγική, Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ , Ελκυστικότητα για ΤΠΕ, 

Εμπιστοσύνη για χρήση ΤΠΕ στην τάξη. Υλικό και Στήριξη. ) για να δούμε τον 

πίνακα κατανομής των τιμών και τις γραφικές παραστάσεις αυτών.

Από την περιγραφική ανάλυση των δεδομένων και όπως φαίνεται στο 

παρακάτω γράφημα οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σχετικά με 

τη σημαντικότητα του ρόλου των ΤΠΕ στη μάθηση ( μ.ο = 4,21 ) και τη χρήση των 

ΤΠΕ στα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης ( μ.ο = 3,61 ) καταλαμβάνουν το 

μεγαλύτερο μέσο όρο ενώ ο μικρότερος μέσος όρος απαντήσεων παρατηρήθηκε 

στις απόψεις των εκπαιδευτικών για την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων ( 

μ.ο=2,59) και τη στήριξη της Πολιτείας (μ.ο =2,76) .
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στις απόψεις των εκπαιδευτικών για την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων ( 

μ.ο=2,59) και τη στήριξη της Πολιτείας (μ.ο =2,76).

•Σειράΐ

Μέσοι Όροι Μεταβλητών
Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Ν

ΤΠΕ & ΜΑΘΗΣΗ 4,21 ,477 92

ΤΠΕ & Συχρ. Παιδ. 3,61 ,621 92

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗ 

ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ

3,53 1,026 92

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΓΙΑ 

ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗΝ 

ΤΑΞΗ

3,24 363 92

ΕΑΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 

ΤΠΕ

3,86 1,133 92

ΣΤΗΡΙΞΗ 2,76 ,467 92

ΥΛΙΚΟ 2,59 ,678 92

Τα γραφήματα των μεταβλητών μας ακολουθούν κανονική κατανομή , με 

εξαίρεση το γράφημα των μέσων όρων των απαντήσεων της μεταβλητής 

Ελκυστικότητα για ΤΠΕ , το οποίο παρουσιάζει ασύμμετρη δεξιά κατανομή. ( για τα 

γραφήματα των υπόλοιπων μεταβλητών , βλέπε το Παράρτημα ).
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Στη συνέχεια για να ελέγξουμε αν υπάρχει διαφορά στις απαντήσεις μεταξύ 

των 2 φύλων , κάναμε τη σύγκριση των μέσων όρων των 2 φύλων με το κριτήριο t. 

Από την ανάλυση δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μέσων όρων 

μεταξύ ανδρών και γυναικών για όλες τις μεταβλητές μας. ( not sign, Βλέπε πίνακα 1 

του Παραρτήματος)

Για να βρούμε εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ των 2 φύλων σχετικά με την 

επιμόρφωση σε ΤΠΕ χρησιμοποιήσαμε το κριτήριο χ2 .Από την ανάλυση των 

δεδομένων δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, (ρ >0.05 ) μεταξύ ανδρών 

και γυναικών.( βλέπε Πίνακα 2 - του Παραρτήματος ).

Ελέγχθηκε αν υπάρχει σχέση της Ηλικίας με τις πέντε μεταβλητές μας και 

ιδιαίτερα με την Εμπιστοσύνη που δείχνουν οι εκπαιδευτικοί γενικά στη χρήση ΤΠΕ 

χρησιμοποιώντας το δείκτη συσχέτισης Pearson r. Από την ανάλυση δεν βρέθηκε 

καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση . ( βλέπε πίνακα 3 - του παραρτήματος). 

Αντίθετα παρόμοιος έλεγχος με την Προϋπηρεσία έδειξε χαμηλή αρνητική 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την Εμπιστοσύνη που δείχνουν οι εκπαιδευτικοί 

γενικά στη χρήση ΤΠΕ ( r(91)= -,254, ρ< 0.05 ) και χαμηλή αρνητική στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με την Ελκυστικότητα για ΤΠΕ ( r(91)= -,280, ρ< 0.01 ).

Συσχετίσεις 

Μεταβλητών 

Pearson r

Εμπιστοσύνη 

για χρήση ΤΠΕ

Ελκυστικότητα 

για ΤΠΕ

Προϋπηρεσία Pearson

Correlation

-,254* -,280**

Sig. (2-tailed) ,015 0,007

N 92 92

* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Ελέγξαμε αν υπάρχει κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά με το κριτήριο 

πολλαπλών συγκρίσεων Tukey (διότι στις μεταβλητές αυτές συγκρίνουμε 

περισσότερες των τριών ομάδες ατόμων ) ανάμεσα στα επίπεδα προϋπηρεσίας και 

στο επίπεδο επιμόρφωσης σε ΤΠΕ και τις συνθετικές μεταβλητές μας. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης δεν έδωσαν καμιά στατιστικά σημαντική 

τιμή του F και καμιά στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων σε όλους

64
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:28 EEST - 3.236.241.27



τους δυνατούς συνδυασμούς ( ρ>0.05). ( Βλέπε Πίνακα 4 του Παραρτήματος ).Από 

την ανάλυση εξαιρέθηκε η συνθετική μεταβλητή «Ελκυστικότητα για ΤΠΕ» διότι 

δεν τηρεί τις προϋποθέσεις για το τεστ που κάναμε.

Κατόπιν διερευνήθηκε η συσχέτιση ανάμεσα της Εμπιστοσύνης που 

δείχνουν οι εκπαιδευτικοί για χρήση ΤΠΕ και τις μεταβλητές «Εμπιστοσύνη στη 

χρήση ΤΠΕ στη Τάξη, ΤΠΕ και Μάθηση, ΤΠΕ και Σύγχρονη Παιδαγωγική, 

Ελκυστικότητα για ΤΠΕ, Υλικό και Στήριξη». Σε κάθε μία από τις περιπτώσεις 

βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση (υπολογίστηκε ο συντελεστής 

συσχέτισης Pearson r, με ρ < 0,01) μεταξύ των μεταβλητών .

Ειδικότερα , βρέθηκε ότι υπάρχουν σχεδόν σε όλους τους συνδυασμούς 

θετικές στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις. Συγκεκριμένα βρέθηκε μέτρια , 

στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση της «Εμπιστοσύνης στη χρήση ΤΠΕ» με τις 

μεταβλητές «ΤΠΕ και Μάθηση» { r(91)= 0,529, ρ< 0.01 }και «ΤΠΕ και Σύγχρονη 

Παιδαγωγική» αντίστοιχα { r(91)=0,348, ρ< 0.01} . Επίσης η μεταβλητή 

«Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ» έχει πολύ υψηλή , στατιστικά σημαντική { 

r(91)=0,880, ρ< 0.01}, θετική συσχέτιση με την «Ελκυστικότητα για ΤΠΕ» . «Η 

Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ στην Τάξη» έχει μέτρια , στατιστικά σημαντική { 

r(91)=0.436, ρ< 0.01}, θετική συσχέτιση με τις μεταβλητές «ΤΠΕ και Σύγχρονη 

Παιδαγωγική» και «Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ» αντίστοιχα { r(91)=0.398, ρ< 

0.05}. ( Πίνακας 5- Παράρτημα ).

Για να ελέγξουμε γιατί υπάρχουν άτομα που δείχνουν ενδιαφέρον για τις ΤΠΕ 

και εμπιστοσύνη στη χρήση τους και άτομα που δεν τους ελκύουν καθόλου , κάναμε 

σύγκριση με βάση το μορφωτικό τους επίπεδο. Για την σύγκριση των δεδομένων 

κάναμε ανάλυση διακύμανσης με το κριτήριο Tukey χρησιμοποιώντας την 

ανεξάρτητη μεταβλητή «Ελκυστικότητα» και τη συνθετική μεταβλητή 

«Εμπιστοσύνη για χρήση ΤΠΕ».

Από την ανάλυση βρέθηκε κατά μέσο όρο στατιστικά σημαντική διαφορά 

σχετικά με την Ελκυστικότητα και την Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ , ανάμεσα 

στους εκπαιδευτικούς που έχουν ανώτατο επίπεδο μόρφωσης (Mean Dif. -,526* ) 

και τους εκπαιδευτικούς που έχουν ανώτερο επίπεδο μόρφωσης (Mean Dif. - 

1,0150*). (Ελκυστικότητα για ΤΠΕ F= 3,625 , df(3,76), ρ=0,017 και Εμπιστοσύνη 

στη χρήση ΤΠΕ F= 3,118 , df(3,76), ρ=0,031 ). Επιπλέον βρέθηκε ότι υπάρχει πολύ 

υψηλή στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση της Ελκυστικότητας για ΤΠΕ με την
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Εμπιστοσύνη για χρήση ΤΠΕ , r(91)=,880 ρ<0.01 ( Πίνακας 1 ). . Η προέλευση του 

Πανεπιστημίου δεν σχετίζεται με τη συμπεριφορά προς τους υπολογιστές.

Πίνακας 1

Correlation Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ

Ελκυστικότητα για ΤΠΕ Pearson Correlation ,880**

Sig. (2- tailed) ,000

N 92

ANOVA
Ελκυστικότητα για ΤΠΕ (Ανεξάρτητη μεταβλητή)

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 2,447 3 ,816 3,625 ,017
Within Groups 17,103 76 ,225
Total 19,550 79

Multiple Comparisons

Ελκυστικότητα για ΤΠΕ Mean

Difference

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval

LowerBound Upper

Bound

Παιδαγωγική

Ακαδημία

Π.A +

Εξομοίωση + 

Διδασκαλείο

192 ,155 ,602 -,60 ,21

ΑΕΙ -,359 ,180 ,198 -,83 ,11

2 ΑΕΙ + ΑΕΙ 

και Μάστερ + 

Διδακτορικό

-,526* ,173 ,017 -,98 -,07

*The mean di:Terence is significant at the .05 level
ANOVA
Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 9,766 3 3,255 3,118 ,031
Within Groups 79,355 76 1,044
Total 89,122 79
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Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ Mean

Difference

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval

LowerBound Upper

Bound

Παιδαγωγική

Ακαδημία

Π.Α +

Εξομοίωση + 

Διδασκαλείο

2421 ,3332 ,886 -.1,117 ,633

ΑΕΙ -,3538 ,3872 ,798 -1,371 ,663

2 ΑΕΙ + ΑΕΙ 

και Μάστερ + 

Διδακτορικό

-1,0150* ,3719 ,039 -1,992 -,038

*The mean di:Terence is significant at the .05 level

Επιπλέον για να βρούμε εάν υπάρχει και κάποια άλλη ειδοποιός διαφορά 

ανάμεσα στις δυο ομάδες ατόμων όσο αναφορά την ελκυστικότητα για ΤΠΕ 

χωρίσαμε τα σχολεία με κριτήριο το ποσοστό ανταπόκρισης των δασκάλων στο 

ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε. Έτσι στα σχολεία με την υψηλή ανταπόκριση 

ελέγξαμε και βρήκαμε από την κατανομή των τιμών και από το αντίστοιχο γράφημα 

ότι υπάρχει μια ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων που βρίσκει τις ΤΠΕ ελκυστικές ( βλέπε 

γράφημα Ελκυστικότητας με κριτήριο το ποσοστό ανταπόκρισης- στο Παράρτημα ) . 

Δεν βρέθηκε διαφορά από τη σύγκριση των μέσων όρων των δυο πληθυσμών σχετικά 

με τις συνθετικές μεταβλητές μας , όμως βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών μας για τους εκπαιδευτικούς που ανήκαν σε 

σχολεία με μικρότερη ανταπόκριση. Έτσι από τα σχολεία που είχαν χαμηλό ποσοστό 

ανταπόκρισης, εάν κρίνουμε από το δείκτη συσχέτισης προτιμούν να απαντούν 

αυτοί που «τους αρέσουν οι υπολογιστές». ( βλέπε Πίνακες συσχετισμών - 

Παράρτημα).

Ένα σημαντικό στοιχείο που βρέθηκε μεταξύ των εκπαιδευτικών από σχολεία 

υψηλή ανταπόκρισης είναι ότι οι εκπαιδευτικοί που δεν έλκονται από τις ΤΠΕ έχουν 

μεγάλη διαφορά κατά μέσο όρο στις απαντήσεις σχετικά με την Εμπιστοσύνη στη 

χρήση ΤΠΕ και την Ελκυστικότητα για ΤΠΕ.

Σύγκριση Μέσων όρων Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ Ελκυστικότητα για ΤΠΕ

N= 23 (δεν έλκονται για ΤΠΕ) 2,66 2,78

Ν= 31 ( έλκονται για ΤΠΕ) 4,19 4,66
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Για να εντοπίσουμε εάν το επίπεδο επαφής με ΊΓΠΕ αποτελεί παράγοντα έλξης 

και αύξησης της εμπιστοσύνης προς τους υπολογιστές για τους εκπαιδευτικούς 

κάναμε ανάλυση διακύμανσης με το κριτήριο Tukey. Η ανάλυση των δεδομένων 

έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά σχετικά με την Ελκυστικότητα για 

ΤΠΕ μεταξύ των εκπαιδευτικών που έχουν υψηλή έκθεση σε ΤΠΕ και των 

εκπαιδευτικών που δεν έχουν επαφή με ΤΠΕ. F= 4,287 , df(3,88), ρ=0,007 .Επίσης 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σχετικά με την Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ 

μεταξύ των εκπαιδευτικών που έχουν υψηλή έκθεση σε ΤΠΕ και των εκπαιδευτικών 

που δεν έχουν επαφή με ΤΠΕ F= 7,175 , df(3,88), ρ=0,000 .

ANOVA

Ελκυστικότητα για ΤΠΕ

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig

Between Groups 2,820 3 ,940 4,287 ,007
Within Groups 19,299 88 ,219
Total 22,120 91

Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 18,839 3 6,280 7,175 ,000
Within Groups 77,016 88 ,875
Total 95,855 91

Ελκυστικότητα για ΤΠΕ Mean

Difference

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval

LowerBound Upper

Bound

Απειροι Αρχάριοι ,118 ,197 ,932 -,40 ,64

Προχωρημένοι -,382* ,144 ,046 -,76 ,00

Έμπειροι -,315 ,130 ,081 -,65 ,03

Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ

Απειροι Αρχάριοι -,1924 ,3943 ,962 -1,225 ,840

Προχωρημένοι -,9945* ,2873 ,005 -1,747 -,242

Έμπειροι -,10712* ,2596 ,000 -1,751 -,391

The mean difference is significant at the .05 level

Ένα επιπλέον στοιχείο που βρέθηκε με κριτήριο την ελκυστικότητα για ΤΠΕ 

είναι ότι πέρα από τις δυο ομάδες ατόμων που σαφώς διακρίνονται, υπάρχει και μια 

ομάδα ατόμων που δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χρήση των ΤΠΕ παρόλο 

που δεν έχουν επίσημα κάποιο σεμινάριο εξειδίκευσης ή ένα τίτλο κατοχής γνώσης 

Η/Υ. Από την ανάλυση του δείκτη συσχέτισης Pearson r και των γραφημάτων είναι
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εμφανές ότι αυτοί οι «αυτοδίδακτοι» εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν πολύ υψηλή 

στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στην ελκυστικότητα για ΤΠΕ και 

την εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ και δείχνουν κατά μέσο όρο την ίδια Εμπιστοσύνη 

στη χρήση ΤΠΕ στη Τάξη με τους έμπειρους εκπαιδευτικούς .{ r(26)=,910 ρ< 0.01 }. 

( βλέπε σύγκριση μ. όρων μεταξύ αυτοδίδακτων- έμπειρων εκπαιδευτικών - 

Παράρτημα)

Συσχετίσεις 

Μεταβλητών 

Pearson r

Εμπιστοσύνη 

για χρήση ΤΠΕ

Ελκυστικότητα Pearson ,910**

για ΤΠΕ Correlation

Sig. (2-tailed) ,000

N 27

Για να βρούμε εάν το επίπεδο επαφής με ΤΠΕ επηρεάζει τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για το ρόλο των ΤΠΕ στη Μάθηση χρησιμοποιήσαμε το δείκτη 

συσχέτισης Pearson r . Από την ανάλυση της συσχέτισης βρέθηκε ότι υπάρχει μέτρια 

στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση του επιπέδου επαφής με ΤΠΕ με τις 

μεταβλητές ΤΠΕ και Μάθηση και ΤΠΕ και Σύγχρονη Παιδαγωγική. ( r(91)=,256 

ρ<0,05 και r(91)=,230 ρ<0,05 αντίστοιχα ) και μέτρια στατιστικά σημαντική 

αρνητική συσχέτιση με την πρόταση εάν θεωρούν ότι το μάθημα με τη χρήση των

υπολογιστών είναι χρονοβόρο. (r(91)= - ,334 ρ<0,01 ).

Επίπεδο 
επαφής με

Συσχέτιση ΤΠΕ
Η χρήση των υπολογιστών 
κατά τη διεξαγωγή των 
μαθημάτων είναι

Pearson Correlation
-,334(**)

χρονοβόρα
Sig. (2-tailed)

,001

N
92

ΤΠΕ και Μάθηση Pearson Correlation ,256(*) !
Sig. (2-tailed) ,014
N 92

ΤΠΕ και Σύγχρονη 
Παιδαγωγική

Pearson Correlation .2300

Sig. (2-tailed) ,027
N 92

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Επίσης, για να βρούμε τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί με κριτήριο πάντα το 

επίπεδο επαφής με ΊΓΠΕ, κρατήσαμε αυτούς που έχουν υψηλό επίπεδο επαφής με 

ΤΠΕ ( Ν=65 ) και κάναμε ανάλυση συσχέτισης των μεταβλητών ΤΠΕ και Μάθηση 

και ΤΠΕ και Σύγχρονη Παιδαγωγική με τις προτάσεις που φαίνονται στο πίνακα 1 . Η 

υψηλή στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών και των 

προτάσεων μας φανερώνει τη σπουδαιότητα του επιπέδου επαφής με ΤΠΕ.

Πίνακας 1

Η χρήση των 
υπολογιστών 

κατά τη
διεξαγωγή των 

μαθημάτων 
είναι

χρονοβόρα

Είναι δύσκολο 
για τους 

μαθητές / τριες 
να

χρησιμοποιούν
τους

υπολογιστές 
στο μάθημα

ΤΠΕ και Μάθηση Pearson Correlation -,655(**) -,292(*)
Sig. (2-tailed) ,000 ,018
N 65 65

ΤΠΕ και Σύγχρονη 
Παιδαγωγική

Pearson Correlation -,332(**) -,518(**)

Sig. (2-tailed) ,007 ,000
N 65 65

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Η υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων και η στήριξη τις Πολιτείας είναι δύο 

μεταβλητές που επηρεάζουν τη λειτουργία των σχολείων. Από το μέσο όρο των 

απαντήσεων οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ευχαριστημένοι από αυτές τις δυο μεταβλητές. 

Για να ελέγξουμε εάν η υλικοτεχνική υποδομή κα η στήριξη από την Πολιτεία 

αποτελούν παράγοντες διαμόρφωσης στάσης απέναντι στους υπολογιστές κάναμε 

ανάλυση χρησιμοποιώντας το δείκτη συσχέτισης Pearson r .

Από τα αποτελέσματα βρέθηκε ότι υπάρχει μέτρια στατιστικά σημαντική 

θετική συσχέτιση με την Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ γενικά και την Εμπιστοσύνη 

στη χρήση ΤΠΕ στην τάξη ( r(91)=,288 ρ<0.01 και r(91)=,254 ρ<0.05 ) και με την 

Ελκυστικότητα για ΤΠΕ. (r(91)=,276 ρ<0.01 Επιπλέον ο ίδιος συσχετισμός με την 

πρόταση « Η ελλιπής στήριξη απογοητεύει τον / την εκπαιδευτικό που θέλει να κάνει 

χρήση των υπολογιστών» έδειξε μέτρια αρνητική στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

με την Ελκυστικότητα , την Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ και την Εμπιστοσύνη στη 

χρήση ΤΠΕ στη Τάξη. Ακολουθεί ο αντίστοιχος πίνακας:
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Εμπιστοσύνη
Συσχέτιση Εμπιστοσύνη για χρήση ΤΠΕ Ελκυστικότητα

στη χρήση ΤΠΕ στην Τάξη για ΤΠΕ
Υλικοτεχνική υποδομή 
σχολείων

Pearson Correlation
,288(0 ,254(*) ,276(0

Sig. (2-tailed) ,005 ,014 ,008
Ν 92 92 92

Ελκυστικότητα για ΤΠΕ Pearson Correlation ,880(0 ,437(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000
N 92 92 92

Η ελλιπής στήριξη 
απογοητεύει τον / την 
εκπαιδευτικό που θέλει

Pearson Correlation

-,292(**) -,249(*) -,378(0
να κάνει χρήση των 
υπολογιστών

Sig. (2-tailed) ,005 ,017 ,000
N 92 92 92

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Εάν προχωρήσουμε την ανάλυση και κάνουμε σύγκριση των μέσων όρων 

μεταξύ αυτών που δεν δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ και δεν 

έλκονται ιδιαίτερα από αυτές βρίσκουμε διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις τους

σχετικά με την υλικοτεχνική υποδομή και τη στήριξη της πολιτείας.

Υλικοτεχνική Υποδομή Στήριξη

Πολιτείας

Σύγκριση Μέσων όρων

Ν = 55 ( Έχουν

Εμπιστοσύνη )

2,69 2,81

Ν = 37 ( Δεν έχουν

Εμπιστοσύνη )

2,43 2,68

Επίσης οι απαντήσεις τους διαφοροποιούνται με βάση το μέγεθος του 

σχολείου ( αριθμός μαθητών ). Τα σχολεία με πολλούς μαθητές ( άνω των 20 ) 

παρουσιάζουν μεγαλύτερο μέσο όρο στις απαντήσεις τους για την υλικοτεχνική 

υποδομή.

Για να δούμε τη στάση κρατούν οι εκπαιδευτικοί σε στερεότυπες προτάσεις 

και αν αυτές οι αντιλήψεις επηρεάζουν την εμπιστοσύνη τους στη χρήση ΤΠΕ , τις 

απόψεις τους για το ρόλο των ΤΠΕ στη μάθηση αναλύσαμε το γράφημα κατανομής 

των τιμών στην πρόταση «πρέπει να είσαι νέος για να για να μάθεις να χρησιμοποιείς 

έναν υπολογιστή». Η ανάλυση έδειξε το 81,5 % να διαφωνεί με την πρόταση αυτή με 

μια μικρή διασπορά των απαντήσεων. Επιπλέον ανάλυση της συσχέτισης με το δείκτη
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Pearson r έδειξε μέτρια στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση με τις μεταβλητές 

ΤΠΕ και Μάθηση , ( r(91)= -,324 ρ<0.01 ) , Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ ( r(91)= - 

,219 ρ<0.05 ) αλλά και την Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ στην Τάξη. ( r(91)= -,292 

ρ<0.01 ). ( βλέπε Πίνακα συσχετισμών με στερεότυπες προτάσεις - Παράρτημα )

Στην πρόταση « η χρήση των υπολογιστών αυξάνει το κύρος του / της 

εκπαιδευτικού » ελέγξαμε και βρήκαμε από την κατανομή των τιμών και από το 

αντίστοιχο γράφημα μεγάλη διασπορά στις απαντήσεις τους . Υπάρχει μια μεγάλη 

ομάδα ατόμων που δηλώνουν ουδέτεροι- αναποφάσιστοι, ακόμη και αν χωρίσουμε το 

δείγμα μας σε δυο πληθυσμούς με βάση το επίπεδο επαφής που έχουν με ΤΠΕ. 

Ανάλογοι συσχετισμοί με τις συνθετικές μεταβλητές μας δεν έδωσαν στατιστικά 

σημαντικά αποτελέσματα ( not sign.) . Ανάλυση με το κριτήριο t για να βρούμε 

μήπως υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες στην πρόταση 

αυτή δεν έδωσε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Όμως με βάση το μορφωτικό 

επίπεδο η ανάλυση συσχέτισης έδωσε μέτρια στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση 

με την εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ στην Τάξη. ( r(79)=, 224 ρ<0.05.)

Εμπιστοσύνη 
για χρήση ΤΠΕ

Συσχέτιση στην Τάξη
Η χρήση των υπολογιστών 
στα μαθήματα αυξάνει το 
κύρος του/της

Pearson Correlation

,224(*)

εκπαιδευτικού
Sig. (2-tailed) ,046
N 80

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Τέλος , με βάση το μορφωτικό επίπεδο για να δούμε εάν υπάρχει κατά μέσο 

όρο διαφορά στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις βασικές μας 

μεταβλητές κάναμε σύγκριση μέσων όρων για κάθε κατηγορία εκπαίδευσης 

ξεχωριστά. Οι αναλύσεις δεν έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ 

των τριών κατηγοριών εκπαίδευσης. ( βλέπε πίνακα μέσων όρων με κριτήριο τις 

σπουδές - Παράρτημα ). Οι αναλύσεις συσχετισμών όμως για τις ίδιες μεταβλητές για 

κάθε κατηγορία εκπαίδευσης έδειξαν υψηλότερες συσχετίσεις για την γενική 

κατηγορία εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα , η μεταβλητή «ΤΠΕ και Μάθηση» έχει 

υψηλή στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με την μεταβλητή «ΤΠΕ και 

Σύγχρονη Παιδαγωγική» , r(79)= ,644 ρ<0.01, μέτρια στατιστικά σημαντική θετική 

συσχέτιση με την Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ και Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ
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στην τάξη . Υπάρχει πολύ υψηλή συσχέτιση της Ελκυστικότητας για ΤΠΕ με την 

Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ, r(79)= ,886 ρ<0.01 και μέτρια στατιστικά σημαντική 

θετική συσχέτιση της Εμπιστοσύνης γενική στη χρήση ΤΠΕ με την Εμπιστοσύνη 

στην Τάξη. r(79)= ,382 ρ<0.01.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Από τα ευρήματα της μελέτης γενικά διαπιστώθηκε ότι : το επίπεδο 

μόρφωσης των δασκάλων Ειδικής Αγωγής σχετίζεται θετικά με την Ελκυστικότητα 

και την Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ και επηρεάζει θετικά τη στάση τους απέναντι 

στους υπολογιστές. Επίσης το επίπεδο επαφής σε ΤΠΕ ( εμπειρία στη χρήση Η/Υ ) 

σχετίζεται θετικά με την Ελκυστικότητα και την Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ και 

επηρεάζει γενικότερα τη στάση των δασκάλων για το ρόλο των ΤΠΕ στην επίτευξη 

μαθησιακών στόχων. Η υλικοτεχνική υποδομή και η στήριξη της Πολιτείας 

αποτελούν παράγοντες επίδρασης της λειτουργίας των σχολείων και η έλλειψη αυτών 

σχετίζεται αρνητικά με την Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ , την Ελκυστικότητα για 

ΤΠΕ και την Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ στην Τάξη.

Ειδικότερα , το πρώτο σημαντικό στοιχείο που βρέθηκε είναι ότι οι 

εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους είναι μεγάλοι σε ηλικία και με αρκετά χρόνια 

προϋπηρεσίας . Αρκετοί από αυτούς έχουν ιδιαίτερα πρόσθετα προσόντα, κατέχουν 

βασικές γνώσεις Η/Υ και έχουν επιμορφωθεί σε ΤΠΕ στην πλειονότητά τους από 3-6 

μήνες.

Από τα ευρήματα της μελέτης βρέθηκε ότι το φύλο και η ηλικία δεν 

σχετίζονται με την Ελκυστικότητα και την Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ. , ενώ τα 

πολλά χρόνια προϋπηρεσίας μειώνουν την αυτοπεποίθηση και την ελκυστικότητα των 

δασκάλων για χρήση των ΤΠΕ. Παρόμοιες έρευνες σχετικά με τη στάση απέναντι 

στους υπολογιστές επιβεβαιώνουν πως το φύλο και η ηλικία δεν αποτελούν 

παράγοντα αλλαγής της συμπεριφοράς προς τους υπολογιστές. (Honeyman & White, 

1987, Kuhn, 1989, Loyd & Gressard, 1984a, 1984b, Mackowiak, 1988 , Wallace, 

1988 in Maurer, 1994, Sievert, Albritton, Roper, & Clayton, 1988).

Σχετικά με την προϋπηρεσία δεν έχουμε διαθέσιμες έρευνες στο χώρο της 

Ειδικής Αγωγής. Εκείνο όμως που μπορούμε να πούμε είναι ότι η γενικότερη 

εντύπωση που επικρατεί στο σημερινό σχολείο είναι ότι εκπαιδευτικοί που έχουν 

πολλά χρόνια στην εκπαίδευση δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις ΤΠΕ αλλά 

κρατούν μια στάση αποστασιοποίησης και ουδετερότητας . Βέβαια υπάρχει και η 

εξαίρεση στον κανόνα αλλά γενικότερα οι «αρχαιότεροι» εκπαιδευτικοί αν και 

αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα των ΤΠΕ δεν εκδηλώνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον 

τους .

74
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:28 EEST - 3.236.241.27



Το μέγεθος της σχολικής μονάδας δεν επηρεάζει την συμπεριφορά των 

δασκάλων προς τους υπολογιστές , αλλά το ποσοστό ανταπόκρισης σε θέματα ΤΠΕ 

στα σχολεία αλλάζει την συμπεριφορά τους γιατί από την ανάλυση των ευρημάτων 

φαίνεται να προτιμούν να απαντούν αυτοί που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα και τους 

αρέσουν οι υπολογιστές. Στα σχολεία με υψηλή ανταπόκριση τα αποτελέσματα είναι 

ανάμικτα.

Ένα σημαντικό εύρημα της μελέτης είναι ότι οι δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής που 

δείχνουν γενικά εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ εν γένει δείχνουν εμπιστοσύνη και στη 

χρήση στην τάξη , αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του ρόλου των ΤΠΕ και 

υποστηρίζουν πως οι ΤΠΕ δημιουργούν νέα παιδαγωγικά περιβάλλοντα μάθησης . Η 

εμπιστοσύνη στη χρήση των υπολογιστών στην τάξη προϋποθέτει τουλάχιστον μια 

γενική αυτοπεποίθηση και μια ιδιαίτερη έλξη προς τους υπολογιστές. Ένα επιπλέον 

στοιχείο είναι ότι οι δάσκαλοι δεν επηρεάζονται από στερεότυπες αντιλήψεις με το 

πρόσχημα ότι οι υπολογιστές αφορούν μόνο τους νέους, αλλά αντίθετα υποστηρίζουν 

πως οι ΤΠΕ είναι σημαντικές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές 

τους είτε για την εκμάθηση τους είτε ως μέσο κοινωνικής ένταξης τους.

Από την μελέτη βρέθηκε ότι οι δάσκαλοι που έχουν ανώτατο επίπεδο 

μόρφωσης βρέθηκε ότι βρίσκουν τις ΤΠΕ ελκυστικές και νιώθουν μεγαλύτερη 

εμπιστοσύνη στη χρήση τους. Υπάρχει ισχυρή συνάφεια μεταξύ της Εμπιστοσύνης 

σε ΤΠΕ με την Ελκυστικότητα για ΤΠΕ και κατά συνέπεια της Εμπιστοσύνης στην 

εκπαιδευτική πράξη και όσο αυξάνεται το επίπεδο σπουδών τόσο αυξάνεται και ο 

δείκτης συσχέτισης μεταξύ τους. Αντίστοιχες έρευνες επιβεβαιώνουν πως η έλλειψη 

γνώσης και εμπειρίας οδηγούν σε μείωση της εμπιστοσύνης και της ελκυστικότητας 

στη χρήση ΤΠΕ αυξάνοντας αντίστοιχα τους φόβους και το άγχος για την εφαρμογή 

τους, ( Roussos, 2002; Vryzas & Tsitouridou, 2002, Bikos, 1995, Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Ειδικής Αγωγής, 2001, 2003, Thomas Μ., 1992 , Levine & Donitsa- 

Schmidt, 1998 ).

Φαίνεται πως το επίπεδο σπουδών λειτουργεί ως κινητήριος μοχλός για να 

κάνουν οι εκπαιδευτικοί περισσότερα στη διδασκαλία τους . Αντιλαμβάνονται 

καλύτερα τη χρησιμότητα των υπολογιστών, νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, 

έχουν περισσότερες γνώσεις και με τη βοήθεια της τεχνολογίας εφαρμόζουν νέες 

μεθόδους διδασκαλίας.

Επιπλέον, από τα ευρήματα της μελέτης βρέθηκε ότι οι δάσκαλοι που έχουν 

μεγαλύτερη επαφή με ΤΠΕ ( εμπειρία σε υπολογιστές ) έλκονται πιο πολύ και
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δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ. από τους εκπαιδευτικούς που δεν 

έχουν ιδιαίτερη επαφή με τις ΤΠΕ. Άλλες έρευνες σχετικά, επιβεβαιώνουν πως 

υπάρχει θετική σχέση μεταξύ εμπειρίας με υπολογιστές και εμπιστοσύνης προς 

αυτούς (Roussos, 2002; Bikos, 1995), αλλά έχουν αναφερθεί και ανάμικτα 

αποτελέσματα πριν και μετά από κάποια επιμόρφωση σε υπολογιστές. ( Maurer, 1994) 

. Αυτό το εξαιρετικό ενδιαφέρον για τις ΤΠΕ φαίνεται λογικό γιατί οι εκπαιδευτικοί 

έρχονται σε επαφή πιο συχνά με τους υπολογιστές , έχουν επιμορφωθεί αρκετά σε 

θέματα τεχνολογίας και είναι επόμενο να θεωρούν τους υπολογιστές πιο προσιτούς 

και εύκολους στη χρήση τους και να δείχνουν αντίστοιχα εμπιστοσύνη. Ένα ακόμη 

στοιχείο που ενισχύει αυτήν την άποψη και δίνει απάντηση στο ερευνητικό μας 

ερώτημα είναι ότι ακόμη και οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν επίσημα κάποιο τίτλο 

εξειδίκευσης ή γνώσης υπολογιστή, αλλά έχουν διδαχθεί εμπειρικά φαίνεται να 

ενδιαφέρονται εξίσου για τις ΤΠΕ και να δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη στη χρήση 

τους γενικά . Επίσης δείχνουν σχεδόν το ίδιο βαθμό εμπιστοσύνης στη χρήση των 

υπολογιστών στη τάξη με τους έμπειρους εκπαιδευτικούς.

Εκείνο όμως που παρουσιάζει ενδιαφέρον περισσότερο από όλα είναι ότι οι 

έμπειροι σε ΤΠΕ εκπαιδευτικοί, θεωρούν τους υπολογιστές το ίδιο εύκολους και 

προσιτούς για τους μαθητές τους . Αυτή η θέση δημιουργεί ερωτηματικά και θα 

μπορούσε να διερευνηθεί περισσότερο. Γιατί μια θετική άποψη για τη σημασία των 

ΤΠΕ στη Μάθηση και γενικότερα στην Παιδαγωγική θα μπορούσε να οδηγήσει και 

στην άποψη ότι είναι εύκολη η χρήση των υπολογιστών από τους μαθητές;

Βρέθηκε ότι η εμπειρία στη χρήση υπολογιστών έχει θετική σχέση με τη 

σημασία των ΤΠΕ στην Μάθηση . Η αποδοχή των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία 

έχει επιβεβαιωθεί και από άλλες έρευνες ( Cf.Edelson, Pea & Gomez,1996. Flake, 

1996, , Κασιμάτη , Γιαλαμάς , 2001, Ευρωπαϊκό Προγράμμα “Leonardo Da Vinci 

“SPERO , 2004 , Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ειδικής Αγωγής, 2001, 2003 ). Έρευνες 

κατά πόσο η εμπειρία σε υπολογιστές σχετίζεται θετικά με μια γενικότερη θετική 

στάση για τη μάθηση δεν έχουμε στη διάθεσή μας. Το επίπεδο επαφής όμως φαίνεται 

να επηρεάζει γενικότερα στη στάση των δασκάλων για το ρόλο των ΤΠΕ στην 

επίτευξη μαθησιακών στόχων καθώς θεωρούν πως δεν είναι χρονοβόρα η χρήση τους 

και δεν δυσκολεύει τους μαθητές. Επιπλέον έχουν ιδιαίτερες θετικές παιδαγωγικές 

απόψεις για τη χρήση των υπολογιστών και υποστηρίζουν την εφαρμογή τους.

Σχετικά με την υλικοτεχνική υποδομή και τη στήριξη της Πολιτείας οι 

δάσκαλοι δεν δείχνουν να είναι ικανοποιημένοι . Οι σχετικές απαντήσεις τους
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καταλαμβάνουν το μικρότερο μέσο όρο και δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος. 

Αντίστοιχες έρευνες επιβεβαιώνουν πως η υλικοτεχνική υποδομή και η στήριξη της 

πολιτείας είναι θέματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς.( Hord, 1992 , 

Ευρωπαϊκό Προγράμμα “Leonardo Da Vinci “SPERO , 2004 , 2004, Μαυροειδής,

Φλωρίδης, 2004, Λαμπροπούλου, Τσιατά ., Χατζημιχαήλ ., Κανάρη , 2004 ).

Από τα ευρήματα της μελέτης διαπιστώσαμε ότι η έλλειψη υποστήριξης εν 

γένει επηρεάζει την στάση τους προς τους υπολογιστές, διότι απωθεί τους 

εκπαιδευτικούς από τους υπολογιστές και μειώνει την εμπιστοσύνη τους για χρήση 

ΤΠΕ τόσο γενικά όσο και μέσα στην τάξη. Επειδή όμως θεωρούμε τις υλικοτεχνικές 

υποδομές παρόμοιες για τα σχολεία μας πολλές φορές η έλλειψη εμπιστοσύνης προς 

τις ΤΠΕ έχει αποτέλεσμα να βρίσκει κανείς υλικοτεχνικά κολλήματα ακόμα και εκεί 

που δεν υπάρχουν. Αυτό φαίνεται εξάλλου και από τις χαμηλές κατά μέσο όρο 

απαντήσεις που δίνουν σχετικά με την υλικοτεχνική υποδομή και την στήριξη αυτοί 

που δεν έλκονται και δεν εμπιστεύονται ιδιαίτερα τις ΤΠΕ. Έρευνες σχετικά στο 

χώρο της Ειδικής εκπαίδευσης δεν έχουμε στη διάθεσή μας.

Το βέβαιο είναι ότι για ακόμη μια φορά επιβεβαιώθηκε η ανάγκη στήριξης 

των εκπαιδευτικών με την παροχή καλύτερης εκπαίδευσης και ανάλογου 

υποστηρικτικού πλαισίου.

Οι δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής αναγνωρίζουν τη σημασία των υπολογιστών στη 

μαθησιακή διαδικασία και υποστηρίζουν πως οι ΤΠΕ δημιουργούν νέα παιδαγωγικά 

περιβάλλοντα μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί με ανώτατο επίπεδο μόρφωσης και 

εμπειρία σε ΤΠΕ αισθάνονται ιδιαίτερη έλξη και αυτοπεποίθηση για τους 

υπολογιστές. Η χρήση των υπολογιστών ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία και 

προωθεί νέα παιδαγωγικά περιβάλλοντα. Η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και η 

συνεχής στήριξη της Πολιτείας μπορούν οδηγήσουν σε μια θετική στάση προς τους 

υπολογιστές . Το φύλο, το μέγεθος της σχολικής μονάδας και η ηλικία δεν 

σχετίζονται με την αλλαγή συμπεριφοράς προς τους υπολογιστές .

ΙΙεριορισιιοί της έρευνας.- Ζητήματα προς διερεύνηση

1. Το δείγμα της έρευνας είναι μικρό λόγω του μικρού αριθμού 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην Ειδική Αγωγή
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2. Μεθοδολογικά θα μπορούσε να γίνει συνδυασμός ποιοτικής με 

ποσοτική έρευνα

3. Ποιες άλλες παράμετροι θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

προβλεπτικοί παράγοντες συμπεριφοράς προς τους υπολογιστές;

Επίλογος

Κατόπιν όλων αυτών που αναφέρθηκαν θεωρούμε σκόπιμο να συνοψίσουμε 

και να προτείνουμε τα ακόλουθα στην προσπάθεια να αξιολογηθεί ο ρόλος των ΤΠΕ 

στην υποστήριξη των αναγκών ειδικής εκπαίδευσης αλλά και ο ρόλος του ειδικού 

παιδαγωγού:

■ Οι μαθητές με ειδικές ανάγκες δικαιούνται να απολαμβάνουν εκπαιδευτικά 

αγαθά ίσης ποιότητας με εκείνη που παρέχεται σε συμμαθητές τους που 

βρίσκονται σε πιο πλεονεκτική θέση.

■ Η χρήση των ΤΠΕ σε περιβάλλοντα ειδικής εκπαίδευσης θεωρείται ότι μπορεί 

να παροτρύνει τους μαθητές αυξάνοντας την αυτοπεποίθησή τους και την 

αυτοεκτίμησή τους. Οι προσεγγίσεις των ΤΠΕ μπορούν να λειτουργήσουν 

παρωθητικά ανανεώνοντας το εκπαιδευτικό ενδιαφέρον των μαθητών.

■ Η κατάρτιση των δασκάλων και του υπόλοιπου υποστηρικτικού προσωπικού , 

η εξοικείωση με τους Η/Υ και τις εφαρμογές των ΤΠΕ να αποτελεί κύριο 

μέλημα και στόχο των Πολιτικών κάθε χώρας.

■ Η ποιότητα του εκπαιδευτικού λογισμικού , το περιεχόμενο των 

προγραμμάτων και οι διαδικασίες προσέγγισης να είναι ελκυστικές , απλές 

στο χειρισμό χωρίς απαιτήσεις υψηλού επιπέδου.

■ Συνειδητοποίηση από τους εκπαιδευτικούς της σπουδαιότητας του ρόλου των 

ΤΠΕ στην ειδική εκπαίδευση αλλά και του ρόλου τους ως κύριος καταλύτης 

εφαρμογής και επίτευξης των μαθησιακών στόχων με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας.

■ Ανάπτυξη μιας νέας φιλοσοφίας της ειδικής παιδαγωγικής σε συνάρτηση με 

τη δυνατότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ στο έργο της.

■ Εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής των ειδικών σχολικών δομών σε 

τεχνολογικό υλικό ( hardware) , αντίστοιχα προγράμματα ( software) καθώς 

και σε ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό εξειδικευμένο στις ΤΠΕ.
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■ Κυπριωτάκη, Α., ( 2000 ), Τα ειδικά παιδιά και η αγωγή τους, , Εκδ. 

Γρηγόρη.

■ Κυπριωτάκης, A. Β., (1997),Τα αυτιστικά παιδιά και η αγωγή τους. 

Ηράκλειο : Ψυχοτεχνική.

■ Λαμπροπούλου Α., Τσιατά X., Χατζημιχαήλ Ε., Κανάρη Κ., ( 2004 ), Οι 

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση : Συγκριτική μελέτη των στάσεων και 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, πρακτικά Συνεδρίου : Νέες Τεχνολογίες 

και Εκπαίδευση, Ήπειρος, Ιωάννινα.

■ Λιοδάκης, Δ. ( 2000 ), Εκπαιδευτικά προγράμματα για τυφλούς, Αθήνα: 

Ατραπός

■ Μακράκης, Β., ( 1997 ), Ανάλυση Δεδομένων στην Επιστι/μονική Έρευνα 

με τι/ χρήση του SPSS, Από τη Θεωρία στην Πράξη, Αθήνα,, εκδ. 

Gutenberg

■ Μαρκοβίτης, Μ., Τζουριάδου, Μ., ( 1991 ), Μαθησιακές

δυσκολίες:Θεωρία και πράξη , Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς.

■ Μαυροειδής Η., Φλωρίδης, Θ., ( 2003 ), Η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών σε θέματα ειδικής Αγωγής. Απόψεις και προσδοκίες 

ομάδας εκπαιδευτικών για τις δυνατότητες αξιοποίησης τι/ς Ανοικτι}ς και 

εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης και Νέων Τεχνολογιών, Πρακτικά 2ου
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Πανελληνίου Συνεδρίου :στην Ανοικτή και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, 

Πάτρα.

■ Νικολαΐδου, Σ., Γιακουμάτου, Τ., ( 2001 ), Διαδίκτυο και διδασκαλία, 

Αθήνα, Κέδρος.

■ Νόμος υπ' αριθμ. 2817, ( 2000 ), «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 78/14-03-2000.

■ ΟΟΣΑ , ( 2001), «Φοίτηση για τ?/ν Αυριανή Πληροφορία - Μαθαίνοντας να 

αλλάζουμε: ΤΠΕ στα Σχολεία, Παρίσι, Γαλλία.

■ Παντελιάδου, Σ., ( 2000 ), Μαθησιακές Δυσκολίες και εκπαιδευτική πράξη 

: Τι και γιατί. Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα.

■ Παπαθεμελής , Γ., ( 2003 ) Μαθησιακές δυσκολίες.

http://www.daskalos.edu.gr/d/ergasies/math dvs.html

■ Πρακτικά Β' Πανελληνίου Συνεδρίου , ( 2000 ), « Οι Νέες Τεχνολογίες για 

την Κοινωνία και τον Πολιτισμό», ΕΚΠΑ, Κ.Ε.Π.Ε.Α., Π.Ι., Αθήνα.

■ Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α., ( 1999 ), Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του 

υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο τι/ς Εκπαίδευσης. Στο Α. 

Τζιμογιάννης ( Επιμ. ) , Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου « 

Πληροφορική και Εκπαίδευση», Ιωάννινα , σσ. 35-52 .

■ Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α., ( 2004 ), Μάθηση και διδασκαλία στ?/ν εποχή τ?/ς 

πληροφορίας. Ολική προσέγγιση. Τόμος Αλ Αθήνα.

■ Ράπτης, Α., Ράπτη, Α., ( 2000 ), «Πληροφορική και Εκπαίδευση, μια 

συνολική προσέγγιση» Εκδόσεις Α. Ράπτη, Αθήνα.

■ Σιμάτος, Α., ( 1995 ), Τεχνολογία και Εκπαίδευση: Επιλογή και χρήση των 

εποπτικών μέσων διδασκαλίας., Αθήνα: εκδ. Πατάκης.

■ Σολομωνίδου, X., ( 1999 ), Εκπαιδευτική τεχνολογία, Αθήνα: εκδ. 

Καστανιώτη.

■ Σολομωνίδου, X., ( 2000 ), Η μάθηση με τι/ χρήση υπολογιστή : δεδομένα 

ερευνών , Themes in Education, 1, (1), 75-100.

■ Σολομωνίδου, X., ( 2003 ), Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία: 

Υπολογιστές και μάθηση στην Κοινωνία τΐ]ς Γνώσης. Θεσσαλονίκη: 

Κώδικας.
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Jf
Στασινός , Δ., ( 1987 ), «Κομπιούτερς και Ειδική Αγωγή: Γι 'απελευθέρωση 

ή Παραμερισμό του Μειονεκτικού Νέου το 2001», Πρακτικά Γ' Διεθνούς 

Παιδαγωγικού Συνεδρίου , Κρήτη , Οκτώβριος 1987, Αθήνα 1987, σσ.

277-304.

Χαρούπιας, Α., ( 1997 ) Ειδική Εκπαίδευση, Θεωρία και Πράξη, τ.Ι. «Οι 

Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής στο Σχολείο για Όλους», Ατραπός, Αθήνα.

ΕΠIΛ Ε ΓΜ ΕΝΟϊ ΔIΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟ ΓΙΟΙ

■ ΚτΠ/ ΥΠ.Ε.Π.Θ - Γραφείο για την κοινωνία της Πληροφορίας του 

ΥΠΕΠΘ, Τεχνικό Δελτίο έργου Ειδικής Αγωγής

http://www.ypepth.gr/

^ ΕΤΠΕ - Πρόταση για την εισαγωγή των Τ.Π.Ε στο Δημόσιο σχολείο για 

μαθητή με εδικές ανάγκες

http://europa.eu.int/comm/employment_social/knowledge_society
■ ΥΠΕΠΘ -Π.Ι, Νομοθετικές τάσεις στον τομέα της Ειδικής αγωγής στην

Ελλάδα ( Πολυχρονοπούλου Στ.) 

http:// www.pi-schools.gr

■ Διαθεματικό Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών ( ΔΕΠΠΣ), Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο

http:// www.pi-schools.gr

■ Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή - 

Watkins ( 2001 ), Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

στην Ειδική Αγωγή.

http://www.european-agency.org/ict sen db/index.html /

■ National Joint Committee on Learning Disabilities ( NJCLD):

http://www, 1 donline.org/1 d-indepth/general-info/definitions.html

■ Ability Net 

www.abilitynet.co.uk

■ Ability Forum

http://abilityforum.com/

Ability Hab

http://www.abilityhab.com/

■ Special Education
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http://www.specialeducation.gr/

■ Greek Government

http://www.government.gr/info/societv/2.html/

■ ABLE DATA 

http://www.abledata.com/

■ ACE CENTRE - Advice on Communications 

http://www.ace-centre.org.uk/

■ Adaptaboard 

http://www.adapta.co.uk/

■ Adaptive Technology Resource Center 

http://www.utoronto.ca/atrc

■ Advisory Unit for Computers in Education 

http://www.advisory-unit.org.uk/

■ Autism - PDD Resources Network 

http://www.autism-pdd.net/

■ Assistive Technology Training online (ATTO)

http://at-training.com

* Center for Accessible Technology

http://www.cforat.org/

■ Center for Applied Special Technology (CAST)

http://www.cast.org/

■ Closing the Gap

http://www.closingthegap.com/

■ Council for Exceptional Children, Technology and Media Division

http://www.tamcec.org/

■ Communications Matters

http://www.commynicationmatters.org.uk/

* Computer Centre for People with Disabilities

http://wmin.ac.uk/ccpd/

■ Dyslexia - Net 

http://www.dyslexia-net.co.uk/

■ EASI, Access to Information for Persons with Disabilities

http://www.rit.edu/-easi/

■ European Agency for Development in Special Needs Education
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http://www.european-agency.org/

■ Family Center on Technology and Disability

http://www.fctd.info/

■ Information Society Technologies (1ST) for Special Educational Needs

http://www.senist.net

■ National Association for special Educational Neeeds

http://www.nasen.org.ukymainpg.htm

■ National Center to Improve Practice in special Education through 

Technology, Northern Grid - SEN Resources

http://www.northerngrid.org/seny

■ WebAble 

http://www.webable.com/

92
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:58:28 EEST - 3.236.241.27

http://www.european-agency.org/
http://www.fctd.info/
http://www.senist.net
http://www.nasen.org.ukymainpg.htm
http://www.northerngrid.org/seny
http://www.webable.com/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Για εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής
Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, εκπονήθηκε στα πλαίσια διπλωματικής 

εργασίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Οργάνωση και Διοίκηση της 
Εκπαίδευσης" του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στη 
συγκέντρωση πληροφοριών για τις απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής αναφορικά με τη χρήση των 
Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ. Π. Ε.) στην εκπαιδευτική 
πράξη. Η έρευνα επιδιώκει την καταγραφή των προβληματισμών και την ανάδειξη 
των εργασιών που γίνονται με Τ. Π. Ε. στο σημερινό σχολείο.

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες προτού ξεκινήσετε τη 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείτε από 
προτάσεις. Διαβάστε προσεκτικά την κάθε πρόταση και προσπαθήστε να δώσετε την 
πρώτη αυθόρμητη απάντηση που σας έρχεται στο μυαλό με απόλυτη ειλικρίνεια . Στο 
ερωτηματολόγιο αυτό δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις , μας 
ενδιαφέρει η προσωπική σας άποψη γιατί ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις , 
στάσεις και προτιμήσεις .

Οι πληροφορίες που θα προκόψουν , θα χρησιμοποιηθούν για καθαρά 
ερευνητικούς σκοπούς . Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και δεν χρειάζεται να 
γράψετε πουθενά το όνομά σας . Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν 
υπερβαίνει τα 20 λεπτά της ώρας.

Για κάθε πρόταση υπάρχουν πέντε επιλογές , οι οποίες παρουσιάζονται με αριθμούς 
(1-5):

Το 1 σημαίνει ότι Διαφωνείτε Απόλυτα με τη συγκεκριμένη πρόταση (δε σας 
αντιπροσωπεύει καθόλου), το 2 ότι απλά Διαφωνείτε (δεν τη θεωρείτε και τόσο 
αντιπροσωπευτική για τον εαυτό σας ), το 3 ότι είστε Αναποφάσιστος /η για το αν η 
πρόταση σας αντιπροσωπεύει ή όχι, το 4 ότι απλά Συμφωνείτε (τις περισσότερες 
φορές σας αντιπροσωπεύει), και το 5 σημαίνει ότι Συμφωνείτε Απόλυτα με την 
πρόταση (σας αντιπροσωπεύει πλήρως).

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Αναποφάσιστος/η Συμφωνώ Συμφωνώ Απόλυτα
1_______________ 2_______________3 _______________ 4 _______________ 5

Απαντάται βάζοντας σε κύκλο τον αριθμό που εκφράζει την απάντηση που θέλετε να 
δώσετε. Για παράδειγμα στην πρόταση που ακολουθεί έχει μπει σε κύκλο το 4 ότι 
Συμφωνούμε ιιε τη συγκεκριμένη πρόταση:

Αποφεύγω τη χρήση των υπολογιστών γιατί δεν έχω τις απαραίτητες 1 2 3 4 5
γνώσεις

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για το χρόνο που διαθέσατε για τη συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου.
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Α. ΑΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΦΥΛΟ: Άνδρας □

Γυναίκα □

ΗΛΙΚΙΑ: ..............(ετών)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Άγαμος/η □ Έγγαμος/η □ Διαζευγμένος/η □ Χήρος/α □

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:..........................

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
1. Παιδαγωγική Ακαδημία □
2. Τμήμα ΑΕΙ □
3. Τμήμα ΑΕΙ του εξωτερικού □
5.Άλλο:.................................................................

ΑΛΑΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
1 .Εξομοίωση □
2. Μετεκπαίδευση στο Διδασκαλείο □
3. Πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. (εσωτερικού ή εξωτερικού) □
4. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα □
5. Διδακτορικό Δίπλωμα 
ό.Σεμινάρια Π.Ε.Κ. □
λ.Πιστοποίηση επάρκειας σε κάποια ξένη γλώσσα [
8. Βασικές γνώσεις στους Η/Υ □
9. Άλλο:..............................................

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ:
0-10 έτη [ ] 11-20 έτη □ 21-30 έτη I

Επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε
Καμιά
Ολιγοήμερα Σεμινάρια 
Τριμηνιαίας / Εξαμηνιαίας διάρκειας 
Ετήσια εξειδίκευση
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Θέση Υπηρεσίας
Μόνιμος □ Αναπληρωτής □ Ωρομίσθιος □

Μέγεθος Σχολικής Μονάδας :.................(αριθμός μαθητών)
Νομός:..........................

Διαφωνώ απόλυτα
1

Διαφωνώ
2

Β ΜΕΡΟΣ
Αναποφάσιστος/η

3
Συμφωνώ

4
Συμφωνώ Απόλυτα

5

1 Είναι δύσκολο για τον /την εκπαιδευτικό να χρησιμοποιεί τους υπολογιστές 
στη διδασκαλία

1 2 3 4 5

2 Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται γρήγορα για τα νέα ερευνητικά δεδομένα 1 2 3 4 5
3 Η χρήση των υπολογιστών στην τάξη σήμερα δεν χρειάζεται να 

περιλαμβάνει δραστηριότητες διερεύνησης
1 2 3 4 5

4 Αποφεύγω τη χρήση των υπολογιστών λόγω των δυσκολιών που συναντώ 1 2 3 4 5
5 Η χρήση των υπολογιστών ενισχύει την αυτενέργεια των μαθητών 1 2 3 4 5
6 Η χρήση των υπολογιστών στο μάθημα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των σημερινών μαθητών / τριών
1 2 3 4 5

7 Πρέπει να είσαι νέος για να μάθεις να χρησιμοποιείς έναν υπολογιστή 1 2 3 4 5
8 Η χρήση των υπολογιστών κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων είναι 

χρονοβόρα
1 2 3 4 5

9 Φοβάμαι ότι θα προκόψουν πολλά απρόοπτα όταν θα πάω να χρησιμοποιήσω 
υπολογιστές στο μάθημα

1 2 3 4 5

10 Η ελλιπής στήριξη απογοητεύει τον / την εκπαιδευτικό που θέλει να κάνει 
χρήση των υπολογιστών

1 2 3 4 5

Π Είμαι ικανοποιημένος /νη από τη χρήση των υπολογιστών στην εργασία μου 1 2 3 4 5
12 Οι υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιούνται σε όλα ανεξαιρέτως τα 

μαθήματα
1 2 3 4 5

13 Η χρήση των υπολογιστών στην τάξη σήμερα περιλαμβάνει δραστηριότητες 
διερεύνησης

1 2 3 4 5

14 Αποφεύγω τη χρήση των υπολογιστών γιατί δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις 1 2 3 4 5
15 Είναι περιορισμένη η πρόσβαση και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη 

σχετική τεχνολογική κατάρτιση
1 2 3 4 5

16 Η χρήση των υπολογιστών στην τάξη κινητοποιεί τους μαθητές 1 2 3 4 5
17 Η χρήση των υπολογιστών ενισχύει την συνεργασία των μαθητών 1 2 3 4 5
18 Τα μαθησιακά αποτελέσματα της χρήσης των υπολογιστών στο μάθημα είναι 

απογοητευτικά
1 2 3 4 5

19 Θα ήθελα να μην χρειαζόταν ποτέ να χρησιμοποιήσω υπολογιστές 1 2 3 4 5
20 Είναι ελλιπής ο συντονισμός του εκπαιδευτικού έργου από τις διαθέσιμες 

πηγές υποστήριξης , πληροφόρησης και συμβουλευτικής
1 2 3 4 5

21 Η χρήση των υπολογιστών στην τάξη στοχεύει στην εκμάθησή τους από 
τους μαθητές

1 2 3 4 5

22 Η χρήση των υπολογιστών υποβοηθά την κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ 1 2 3 4 5
23 Η χρήση των υπολογιστών στο μάθημα αποπροσανατολίζει το ενδιαφέρον 

των μαθητών / τριών
1 2 3 4 5

24 Η χρήση των υπολογιστών στο μάθημα δημιουργεί περισσότερο προβλήματα 
παρά οφέλη για τους μαθητές

1 2 3 4 5

25 Είναι εύκολο για τον /την εκπαιδευτικό να χρησιμοποιεί τους υπολογιστές 
στην τάξη

1 2 3 4 5

26 Οι προδιαγραφές και η χρηστικότητα των αιθουσών διδασκαλίας είναι 1 2 3 4 5
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επαρκής

27 Η χρήση των υπολογιστών δεν είναι κατάλληλη για όλα τα διδακτικά 
αντικείμενα

1 2 3 4 5

28 Είναι απαραίτητη η χρήση των υπολογιστών στο επάγγελμα του / της 
εκπαιδευτικού

1 2 3 4 5

29 Οι υπολογιστές δυσχεραίνουν τη μάθηση 1 2 3 4 5
30 Το υφιστάμενο εκπαιδευτικό υλικό δεν επιτρέπει την αξιοποίηση των 

υπολογιστών
1 2 3 4 5

31 Δεν είμαι καλός / ή με τους υπολογιστές 1 2 3 4 5
32 Η χρήση των υπολογιστών στα μαθήματα αυξάνει το κύρος του/ της 

εκπαιδευτικού
1 2 3 4 5

33 Αποφεύγω να έρχομαι σε επαφή με υπολογιστές 1 2 3 4 5
34 Έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση όσον αφορά τη χρήση υπολογιστή 1 2 3 4 5
35 Οι υπολογιστές βοηθούν τους μαθητές /τριες με διαφορετικά μαθησιακά στυλ 

να μαθαίνουν καλύτερα και να συμμετέχουν περισσότερο
1 2 3 4 5

36 Η χρήση των υπολογιστών αποσπά την προσοχή των μαθητών / τριών από το 
περιεχόμενο του μαθήματος

1 2 3 4 5

37 Η χρήση των υπολογιστών στην τάξη μπορεί να ενισχύσει τις επικοινωνιακές 
δεξιότητες των μαθητών

1 2 3 4 5

38 Είναι εύκολο για τον /την εκπαιδευτικό να βρίσκει τρόπους αξιοποίησης των 
υπολογιστών στο διδακτικό έργο

1 2 3 4 5

39 Οι υπολογιστές αποτελούν σημαντικό βοήθημα για τον / την εκπαιδευτικό 1 2 3 4 5
40 Τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση των υπολογιστών 

διακόπτουν τη ροή του μαθήματος
1 2 3 4 5

41 Η χρήση των υπολογιστών λειτουργεί ως βοηθητικό μέσο διδασκαλίας 1 2 3 4 5
42 Είναι δύσκολο για τους μαθητές / τριες να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές 

στο μάθημα
1 2 3 4 5

43 Η χρήση των υπολογιστών στην τάξη προσφέρει πληροφορία. 1 2 3 4 5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΊΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΦΥΛΟ

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ΑΝΔΡΑΣ 28 30,4 30,4 30,4

ΓΥΝΑΙΚΑ 64 69,6 69,6 100,0
Total 92 100,0 100,0

ΗΛΙΚΙΑ - ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

HAIKIA Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid <= 24 1 1,1 1,1 1,1

25-34 21 22,8 22,8 23,9
35-44 36 39,1 39,1 63,0
45-53 28 30,4 30,4 93,5
54+ 6 6,5 6,5 100,0
Total 92 100,0 100,0

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 0-10 ETH 35 38,0 38,0 38,0

11-20 ETH 29 31,5 31,5 69,6
21-30 ETH 21 22,8 22,8 92,4
30 + 7 7,6 7,6 100,0
Total 92 100,0 100,0

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ ΞΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 61 66,3 66,3 66,3

ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ 27 29,3 29,3 95,7
ΑΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 4,3 4,3 100,0
Total 92 100,0 100,0

ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid OXI 56 60,9 60,9 60,9

NAI 36 39,1 39,1 100,0
Total 92 _X O o o 100,0

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕ 0

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid OXI 61 66,3 66,3 66,3

NAI 31 33,7 33,7 100,0
Total 92 100,0 100,0
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ΟΧΙ 75 81,5 81,5 81,5

ΝΑΙ 17 18,5 18,5 100,0
Total 92 100,0 100,0

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ΟΧΙ 89 96,7 96,7 96,7

ΝΑΙ 3 3,3 3,3 100,0
Total 92 100,0 100,0

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΊΕΚ

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ΟΧΙ 53 57,6 57,6 57,6

ΝΑΙ 39 42,4 42,4 100,0
Total 92 100,0 100,0

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣ2:α

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ΟΧΙ 46 50,0 50,0 50,0

ΝΑΙ 46 50,0 50,0 100,0
Total

_________“I 100,0 100,0

ΓΝΩΣΗ ΗΛΕ <TPONIKOY ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ΟΧΙ 27 29,3 29,3 29,3

ΝΑΙ 65 70,7 70,7 100,0
Total 92 100,0 100,0

ΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ΜΟΝΙΜΟΣ 72 78,3 78,3 78,3

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 19 20,7 20,7 98,9
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ 1 1,1 1,1 100,0
Total 92 100,0 100,0
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Γραφήματα Ελκυστικότητας
ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Επίπεδο επαφής με ΤΠΕ

Επίπεδο επαφής με ΤΠΕ

ΗΛΙΚΙΑ (Banded) Εκπαιδευτικοί που προέρχονται από ΑΕΙ και Ακαδημία

2 ΑΕΙ ♦ ΑΕΙ και ΜΑΣΤΕΡ 
♦ Διδακτορικό

Εκπαιδευτικοί που προέρχονται από ΑΕΙ και Ακαδημία

Γραφήματα Συνθετικών Μεταβλητών

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ

ζ 35 -τν.

1 2 3 4 5
ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
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ΤΠΕ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

□ Σειράΐ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1------ 1 1 i —
1 2 3 4 5

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

□ Σειράΐ J

Πίνακας 1 Σύγκριση μεταξύ των 2 Φύλων

Πίνακας 3 : Group statistics- Μέσοι Όροι σε Ανδ ρες και Γυναίκες
Φύλο Ν Μέσος όρος Τυπική

Απόκλιση
Τυπικό
σφάλμα

ΤΠΕ & ΜΑΘΗΣΙ1 άνδρας 28 4,325 ,4885 ,0923
γυναίκα 64 4,155 ,4662 ,0583

ΤΠΕ & Συχμ. Παιδ. άνδρας 28 3,732 ,7339 ,1387
γυναίκα 64 3,558 ,5639 ,0705

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ
άνδρας 28 3,634 1,1128 ,2103
γυναίκα 64 3,484 ,9919 ,1240

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΓΙΑ ΤΠΕ
άνδρας 28 3,839 1,2642 ,2389

γυναίκα 64 3,875 1,0810 ,1351
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ 

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

άνδρας 28 3,345 ,3683 ,0696
γυναίκα 64 3,198 ,3550 ,0444

ΣΤΗΡΙΞΗ άνδρας 28 2,893 ,4973 ,0940
γυναίκα 64 2,703 ,4449 ,0556

ΥΑΙΚΟ άνδρας 28 2,714 ,7998 ,1511
γυναίκα 64 2,536 ,6161 ,0770

Πίνακας 3 : Independent Samples Test- Διαφορι:ς Μέσων όρων μεταξύ των δυο φύλων
F Sig. t Βαθμοί

ελευθερίας
Sig. (2- 
tailed)

Std. Error 
Difference

95%
Confidence 
Interval of the
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Difference
Lower Upper

THE & ΜΑΘΗΣΗ ,045 ,833 1,594 90 ,114 ,1709 -,0420 ,3838

ΤΠΕ & Συχρ. Παιδ. 3,793 ,055 1,241 90 ,218 ,1404 ,1047 ,4533
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ
,820 ,368 ,641 90 ,523 ,2333

,3139
,6131

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΑ ΤΠΕ
1,062 ,306 -,138 90 ,890 ,2581

,5485
,4770

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ 

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

,113 ,738 1,811 90 ,073 ,0813
,0143

,3089

ΣΤΗΡΙΞΗ ,543 ,463 1,815 90 ,073 ,1045
,0179

,3974

ΥΛΙΚΟ 2,496 ,118 1,160 90 ,249 ,1533
,1267

,4823

2
Πίνακας 2 Σύγκριση μεταξύ των 2 φύλων με το γ"

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΠΕ

TotalΚΑΜΙΑ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ
ΜΕΡΙΚΟΥΣ

ΜΗΝΕΣ ΕΤΗΣΙΑ
ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ 35,7% 7,1% 39,3% 17,9% 100,0%

ΓΥΝΑΙΚΑ 25,0% 23,4% 39,1% 12,5% 100,0%
Total 28,3% 18,5% 39,1% 14,1% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Pearson Chi-Square 3.986(a) 3 ,263
Likelihood Ratio 4,468 3 ,215
Linear-by-Linear
Association ,000 1 ,992

N of Valid Cases
92

Πίνακας 3 Συσγέτιση ιιε την Ηλικία
Correlations

ΗΛΙΚΙΑ
(Banded)

ΤΠΕ και Μάθηση Pearson Correlation -,073
Sig. (2-tailed) ,491
N 92

ΤΠΕ και Σύγχρονη 
Παιδαγωγική

Pearson Correlation -,084

Sig. (2-tailed) ,426
N

92

Εμπιστοσύνη στη 
χρήση ΤΠΕ

Pearson Correlation -,158

Sig. (2-tailed) ,134
N 92

Εμπιστοσύνη για χρήση 
ΤΠΕ στην Τάξη

Pearson Correlation ,007
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Sig. (2-tailed) ,948
N 92

Ελκυστικότητα για ΤΠΕ Pearson Correlation -,180
Sig. (2-tailed) ,087
N 92

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Πίνακας 4 Πολλαπλές συγκρίσεις us Προϋπηρεσία και 
Επίπεδο επιμόρφωσης με ΤΠΕ
ANOVA

Sum of Mean
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ Squares df Square F Sig.

ΤΠΕ και Μάθηση Between
Groups 1,020 3 ,340 1,520 ,215

Within Groups 19,685 88 ,224
Total 20,706 91

ΤΠΕ και Σύγχρονη Παιδαγωγική Between
Groups 1,925 3 ,642 1,699 ,173

Within Groups 33,244 88 ,378
Total 35,169 91

Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ Between
Groups 7,245 3 2,415 2,398 ,073

Within Groups 88,610 88 1,007
Total

95,855 91

Εμπιστοσύνη για χρήση ΤΠΕ στην Between ,812 3 ,271 2,124 ,103Τάξη Groups
Within Groups 11,211 88 ,127
Total 12,023 91

Στήριξη Πολιτείας Between
Groups ,872 3 ,291 1,348 ,264

Within Groups 18,978 88 ,216
Total 19,850 91

Υλικοτεχνική υποδομή σχολείων Between
Groups ,573 3 ,191 ,408 ,748

Within Groups 41,228 88 ,468
Total 41,801 91

Multiple Comparisons

Tukey HSD

Dependent
Variable

(1) ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

(J) ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Mean
Difference

(l-J)
Std.
Error Sig.

95%
Confidence

Interval

Lower Upper 
Bound ' Bound

ΤΠΕ και 0-10 ΕΤΗ 11-20 ΕΤΗ -,1709 ,1188 ,479 -,482 ,140
Μάθηση 21-30 ΕΤΗ ,0561 ,1306 ,973 -,286 | ,398

30 + ,1619 ,1958 ,842 -,351 ,675
11-20 ΕΤΗ 0-10 ΕΤΗ ,1709 ,1188 ,479 -,140 ' ,482

21-30 ΕΤΗ ,2270 ,1355 ,343 -,128 ,582
30 + ,3328 ,1992 ,345 -,189 ,854

21-30 ΕΤΗ 0-10 ΕΤΗ -,0561 ,1306 ,973 -,398 ,286
11-20 ΕΤΗ -,2270 ,1355 ,343 -,582 ,128
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30 +
30 +
0-10 ΕΤΗ

ΤΠΕ και 0-10 ΕΤΗ

11-20 ΕΤΗ 
21-30 ΕΤΗ
11-20 ΕΤΗ

Σύγχρονη 21-30 ΕΤΗ
Παιδαγωγική

30 +
11-20 ΕΤΗ 0-10 ΕΤΗ

21-30 ΕΤΗ

21-30 ΕΤΗ 
30 +
0-10 ΕΤΗ

30 +

11-20 ΕΤΗ 
30 +
0-10 ΕΤΗ

Εμπιστοσύνη 0-10 ΕΤΗ

11-20 ΕΤΗ 
21-30 ΕΤΗ 
11-20 ΕΤΗ

στη χρήση 21-30 ΕΤΗ
ΤΠΕ

11-20 ΕΤΗ
30 +
0-10 ΕΤΗ

21-30 ΕΤΗ

21-30 ΕΤΗ 
30 +
0-10 ΕΤΗ

30 +

11-20 ΕΤΗ 
30 +
0-10 ΕΤΗ

Εμπιστοσύνη 0-10 ΕΤΗ

11-20 ΕΤΗ 
21-30 ΕΤΗ 
11-20 ΕΤΗ

για χρήση 21-30 ΕΤΗ
ΤΠΕ στην 30 +
Τάξη

11-20 ΕΤΗ 0-10 ΕΤΗ

21-30 ΕΤΗ

21-30 ΕΤΗ 
30 +
0-10 ΕΤΗ

30 +

11-20 ΕΤΗ 
30 +
0-10 ΕΤΗ

Στήριξη 0-10 ΕΤΗ

11-20 ΕΤΗ
21-30 ΕΤΗ 
11-20 ΕΤΗ

Πολιτείας 21-30 ΕΤΗ

11-20 ΕΤΗ
30 +
0-10 ΕΤΗ

21-30 ΕΤΗ

21-30 ΕΤΗ 
30 +
0-10 ΕΤΗ

30 +

11-20 ΕΤΗ 
30 +
0-10 ΕΤΗ

Υλικοτεχνική 0-10 ΕΤΗ

11-20 ΕΤΗ 
21-30 ΕΤΗ
11-20 ΕΤΗ

υποδομή 21-30 ΕΤΗ
σχολείων

11-20 ΕΤΗ
30 +
0-10 ΕΤΗ
21-30 ΕΤΗ 
30 +

,1058 ,2064 ,956 -,435 ,646
-,1619 ,1958 ,842 -.675 ,351
-,3328 ,1992 ,345 -,854 ,189
-,1058 ,2064 ,956 -,646 ,435
-.1837 ,1543 ,634 -,588 ,220
-,0476 ,1697 ,992 -,492 ,397
,3857 ,2545 ,433 -,281 1,052
,1837 ,1543 ,634 -,220 ,588
,1361 ,1761 ,866 -,325 ,597
,5695 ,2588 ,131 -.108 1,247
,0476 ,1697 ,992 -,397 ,492

-,1361 ,1761 ,866 -,597 ,325
,4333 ,2682 ,375 -,269 1,136

-,3857 ,2545 ,433 -1,052 ,281
-,5695 ,2588 ,131 -1,247 ,108
-,4333 ,2682 ,375 -1,136 ,269
,0389 ,2520 ,999 -,621 ,699
,5500 ,2770 ,201 -,175 1,275
,8000 ,4155 ,225 -,288 1,888

-,0389 ,2520 ,999 -,699 ,621
,5111 ,2875 ,291 -,242 1,264
,7611 ,4226 ,280 -,346 1,868

-,5500 ,2770 ,201 -1,275 ,175
-,5111 ,2875 ,291 -1,264 ,242
,2500 ,4379 ,941 -,897 1,397

-,8000 ,4155 ,225 -1,888 ,288
-.7611 ,4226 ,280 -1,868 ,346
-.2500 ,4379 ,941 -1,397 ,897
-,1678 ,0896 ,247 -,403 ,067
,0730 ,0985 ,880 -,185 ,331

-,0857 ,1478 ,938 -.473 ,301
,1678 ,0896 ,247 -,067 ,403
,2408 ,1023 ,094 -,027 ,509
,0821 ,1503 ,947 -,312 ,476

-.0730 ,0985 ,880 -,331 ,185
-,2408 ,1023 ,094 -,509 ,027
-.1587 ,1558 ,739 -,567 ,249
,0857 ,1478 ,938 -,301 ,473

-,0821 ,1503 ,947 -,476 ,312
,1587 ,1558 ,739 -,249 ,567
,0397 ,1166 ,986 -,266 ,345
,0222 ,1282 ,998 -,313 ,358

-,3429 ,1923 ,288 -,846 ,161
-,0397 ,1166 ,986 -,345 ,266
-,0175 ,1331 ,999 -,366 ,331
-,3826 ,1956 ,213 -,895 ,130
-,0222 ,1282 ,998 -,358 ,313
,0175 ,1331 ,999 -,331 ,366

-,3651 ,2027 ,280 -,896 ,166
,3429 ,1923 ,288 -,161 ,846
,3826 ,1956 ,213 -,130 ,895
,3651 ,2027 ,280 -,166 ,896
,0657 ,1719 ,981 -,384 ,516

-,1270 ,1889 ,907 -,622 ,368
-,1429 ,2834 ,958 -,885 ,599
-,0657 ,1719 ,981 -,516 ,384
-,1927 ,1961 ,760 -,706 ,321
-,2085 ,2882 ,887 -,963 ,546
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21-30 ETH 0-10 ETH ,1270 ,1889 ,907 -,368 ,622
11-20 ETH ,1927 ,1961 ,760 -,321 ,706
30 + -,0159 ,2987 1,000 -,798 ,766

30 + 0-10 ETH ,1429 ,2834 ,958 -,599 ,885
11-20 ETH ,2085 ,2882 ,887 -,546 ,963
21-30 ETH ,0159 ,2987 1,000 -,766 ,798

ANOVA

Sum of Mean
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΤΠΕ Squares df Square F Siq.

ΤΠΕ και Μάθηση Between
Groups ,804 3 ,268 1,186 ,320

Within Groups 19,901 88 ,226
Total 20,706 91

ΤΠΕ και Σύγχρονη Παιδαγωγική Between
Groups 2,214 3 ,738 1,971 ,124

Within Groups 32,955 88 ,374
Total 35,169 91

Εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ Between
Groups 7,702 3 2,567 2,563 ,060

Within Groups 88,154 88 1,002
Total

95,855 91

Εμπιστοσύνη για χρήση ΤΠΕ στην Between ,978 3 ,326 2,597 ,057Τάξη Groups
Within Groups 11,045 88 ,126
Total 12,023 91

Στήριξη Πολιτείας Between
Groups 1,421 3 ,474 2,261 ,087

Within Groups 18,430 88 ,209
Total 19,850 91

Υλικοτεχνική υποδομή σχολείων Between
Groups 1,778 3 ,593 1,303 ,279

Within Groups 40,023 88 ,455
Total 41,801 91

Multiple Comparisons

Tukey HSD

95% Confidence

(1)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΠΕ

(J)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΠΕ

Mean
Difference

(l-J)

Interval
Dependent
Variable

Std.
Error Sig.

Lower
Bound

Upper
Bound

ΤΠΕ και ΚΑΜΙΑ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ -,1518 ,1483 ,736 -,540 ,237
Μάθηση ΜΕΡΙΚΟΥΣ

ΜΗΝΕΣ -,1546 ,1224 ,589 -,475 ,166

ΕΤΗΣΙΑ -,2906 ,1615 ,281 -,714 ,132
ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ ΚΑΜΙΑ ,1518 ,1483 ,736 -,237 ,540

ΜΕΡΙΚΟΥΣ
ΜΗΝΕΣ -.0027 ,1399 1,000 -,369 ,364

ΕΤΗΣΙΑ -,1388 ,1752 ,858 -,598 ,320
ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΜΙΑ ,1546 ,1224 ,589 -,166 ,475
ΜΗΝΕΣ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ ,0027 ,1399 1,000 -,364 ,369

ΕΤΗΣΙΑ -,1360 ,1539 ,813 -,539 ,267
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΜΙΑ ,2906 ,1615 ,281 -,132 ,714

ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ ,1388 ,1752 ,858 -,320 ,598
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ΤΠΕ και ΚΑΜΙΑ

ΜΕΡΙΚΟΥΣ
ΜΗΝΕΣ
ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ

Σύγχρονη ΜΕΡΙΚΟΥΣ
Παιδαγωγική ΜΗΝΕΣ

ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ
ΕΤΗΣΙΑ
ΚΑΜΙΑ

ΜΕΡΙΚΟΥΣ

ΜΕΡΙΚΟΥΣ
ΜΗΝΕΣ
ΕΤΗΣΙΑ
ΚΑΜΙΑ

ΜΗΝΕΣ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ

ΕΤΗΣΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ
ΚΑΜΙΑ

Εμπιστοσύνη ΚΑΜΙΑ

ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ
ΜΕΡΙΚΟΥΣ
ΜΗΝΕΣ
ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ

στη χρήση ΤΠΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ

ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ

ΜΗΝΕΣ
ΕΤΗΣΙΑ
ΚΑΜΙΑ

ΜΕΡΙΚΟΥΣ

ΜΕΡΙΚΟΥΣ
ΜΗΝΕΣ
ΕΤΗΣΙΑ
ΚΑΜΙΑ

ΜΗΝΕΣ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ

ΕΤΗΣΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ
ΚΑΜΙΑ

Εμπιστοσύνη ΚΑΜΙΑ

ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ
ΜΕΡΙΚΟΥΣ
ΜΗΝΕΣ
ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ

για χρήση ΤΠΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ
στην Τάξη ΜΗΝΕΣ

ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ
ΕΤΗΣΙΑ
ΚΑΜΙΑ

ΜΕΡΙΚΟΥΣ

ΜΕΡΙΚΟΥΣ
ΜΗΝΕΣ
ΕΤΗΣΙΑ
ΚΑΜΙΑ

ΜΗΝΕΣ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ

ΕΤΗΣΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ
ΚΑΜΙΑ

Στήριξη ΚΑΜΙΑ

ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ
ΜΕΡΙΚΟΥΣ
ΜΗΝΕΣ
ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ

Πολιτείας ΜΕΡΙΚΟΥΣ

ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ

ΜΗΝΕΣ
ΕΤΗΣΙΑ
ΚΑΜΙΑ

ΜΕΡΙΚΟΥΣ

ΜΕΡΙΚΟΥΣ
ΜΗΝΕΣ
ΕΤΗΣΙΑ
ΚΑΜΙΑ

ΜΗΝΕΣ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ

ΕΤΗΣΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ
ΚΑΜΙΑ
ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ
ΜΕΡΙΚΟΥΣ
ΜΗΝΕΣ

,1360 ,1539 ,813 -,267 ,539

-,3842 ,1909 ,191 -,884 ,116

-,2271 ,1575 ,477 -,640 ,185

-,4154 ,2079 ,196 -,960 ,129
,3842 ,1909 ,191 -,116 ,884

,1570 ,1801 ,819 -,315 ,629

-,0312 ,2255 ,999 -,622 ,559
,2271 ,1575 ,477 -,185 ,640

-,1570 ,1801 ,819 -,629 ,315
-,1882 ,1980 ,778 -,707 ,330
,4154 ,2079 ,196 -,129 ,960
,0312 ,2255 ,999 -,559 ,622

,1882 ,1980 ,778 -,330 ,707

-,5707 ,3122 ,267 -1,388 ,247

-,5053 ,2576 ,210 -1,180 ,169

-,8558 ,3400 ,064 -1,746 ,035
,5707 ,3122 ,267 -,247 1,388

,0654 ,2945 ,996 -,706 ,837

-,2851 ,3688 ,866 -1,251 ,681
,5053 ,2576 ,210 -,169 1,180

-,0654 ,2945 ,996 -,837 ,706
-,3504 ,3239 ,701 -1,199 ,498
,8558 ,3400 ,064 -,035 1,746
,2851 ,3688 ,866 -,681 1,251

,3504 ,3239 ,701 -,498 1,199

-,1471 ,1105 ,546 -,436 ,142

-,0185 ,0912 ,997 -,257 ,220

-,2949 ,1203 ,075 -.610 ,020
,1471 ,1105 ,546 -,142 ,436

,1285 ,1043 ,608 -,144 ,402

-,1478 ,1305 ,671 -,490 ,194
,0185 ,0912 ,997 -,220 ,257

-,1285 ,1043 ,608 -,402 ,144
-,2764 ,1146 ,082 -,577 ,024
,2949 ,1203 ,075 -,020 ,610
,1478 ,1305 ,671 -,194 ,490

,2764 ,1146 ,082 -,024 ,577

,3612 ,1427 ,062 -,013 ,735

,1788 ,1178 ,431 -,130 ,487

,0897 ,1555 ,939 -,317 ,497
-,3612 ,1427 ,062 -,735 ,013

-.1825 ,1347 ,531 -,535 ,170

-,2715 ,1686 ,378 -,713 ,170
-,1788 ,1178 ,431 -,487 ,130
,1825 ,1347 ,531 -,170 ,535

-,0890 ,1481 ,931 -,477 ,299
-,0897 ,1555 ,939 -,497 ,317
,2715 ,1686 ,378 -,170 ,713

,0890 ,1481 ,931 -,299 ,477
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Υλικοτεχνική ΚΑΜΙΑ ΟΑΙΓΟΗΜΕΡΗ -,3296 ,2103 ,403 -,880 ,221
υποδομή
σχολείων

ΜΕΡΙΚΟΥΣ
ΜΗΝΕΣ -,0349 ,1736 ,997 -,489 ,420

ΕΤΗΣΙΑ -,2949 ,2291 ,573 -,895 ,305
ΟΑΙΓΟΗΜΕΡΗ ΚΑΜΙΑ ,3296 ,2103 ,403 -,221 ,880

ΜΕΡΙΚΟΥΣ
ΜΗΝΕΣ ,2947 ,1985 ,451 -,225 ,814

ΕΤΗΣΙΑ ,0347 ,2485 ,999 -,616 ,685
ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΜΙΑ ,0349 ,1736 ,997 -.420 ,489
ΜΗΝΕΣ ΟΑΙΓΟΗΜΕΡΗ -,2947 ,1985 ,451 -,814 ,225

ΕΤΗΣΙΑ -,2600 ,2182 ,634 -,831 ,311
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΜΙΑ ,2949 ,2291 ,573 -,305 ,895

ΟΑΙΓΟΗΜΕΡΗ -,0347 ,2485 ,999 -,685 ,616
ΜΕΡΙΚΟΥΣ
ΜΗΝΕΣ ,2600 ,2182 ,634 -.311 ,831

Πίνακας 5 Συσγετισμοί ιιετα£ύ των συνθετικών μεταβλητών
Correlations

Εμπιστοσύνη ΤΠΕ και Υλικοτεχνική
στη χρήση ΤΠΕ και Σύγχρονη Ελκυστικότητα Στήριξη υποδομή

ΤΠΕ Μάθηση Παιδαγωγική για ΤΠΕ Πολιτείας σχολείων
ΤΠΕ και 
Μάθηση

Pearson
Correlation ,529(**) 1 ,666(**) ,494(**) -,037 ,244(*)

Sig. (2- 
tailed) ,000 ,000 ,000 ,725 ,019

N 92 92 92 92 92 92
ΤΠΕ και Pearson
Σύγχρονη
Παιδαγωγική

Correlation ,348(**) ,666(**) 1 ,347(**) -,192 ,318(**)

Sig. (2- 
tailed) ,001 ,000 ,001 ,067 ,002

N
92 92 92 92 92 92

Ελκυστικότητα 
για ΤΠΕ

Pearson
Correlation ,880(**) ,494(**) ,347(**) 1 ,092 ,276(0

Sig. (2- 
tailed) ,000 ,000 ,001 ,383 ,008

N 92 92 92 92 92 92
Εμπιστοσύνη Pearson
για χρήση 
ΤΠΕ στην 
Τάξη

Correlation
,398(0 ,569(**) ,436(**) ,437(**) -.021 .2540

Sig. (2- 
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,842 ,014

N 92 92 92 92 92 92
Στήριξη
Πολιτείας

Pearson
Correlation ,059 -,037 -.192 ,092 1 ,092

Sig. (2- 
tailed) ,576 ,725 ,067 ,383 ,381

N 92 92 92 92 92 92
Υλικοτεχνική Pearson
υποδομή
σχολείων

Correlation ,288Π ,244(*) ,318η ,276(**) ,092 1

Sig. (2- 
tailed) ,005 ,019 ,002 ,008 ,381

N 92 92 92 92 92 92
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Γράφπιια Ελκυστικότητας ιιε κριτήριο το υψηλό ποσοστό 
ανταπόκρισή στα σγολεία

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤ A
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Π

□ Σειρά 1

2 3 4

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Πίνακες συσγετισιιών - Σγολεία με υψηλή ανταπόκριση
Correlations

ΤΠΕ και
Εμπιστοσύνη ΤΠΕ και Σύγχρονη

στη χρήση ΤΠΕ Μάθηση Παιδαγωγική
Εμπιστοσύνη στη 
χρήση ΤΠΕ

Pearson Correlation 1 ,451(**) ,229

Sig. (2-tailed) ,001 ,095
N 54 54 54

ΤΠΕ και Σύγχρονη 
Παιδαγωγική

Pearson Correlation ,229 ,661(0 1

Sig. (2-tailed) ,095 ,000
N

54 54 54

Εμπιστοσύνη για χρήση 
ΤΠΕ στην Τάξη

Pearson Correlation ,339(*) ,468(0 ,258

Sig. (2-tailed) ,012 ,000 ,060
N 54 54 54

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Πίνακες συσχετισμών - Σγολεία ιιε γαιιηλή ανταπόκριση
Correlations

ΤΠΕ και
Εμπιστοσύνη 

στη χρήση ΤΠΕ
ΤΠΕ και 
Μάθηση

Σύγχρονη
Παιδαγωγική

Εμπιστοσύνη στη 
χρήση ΤΠΕ

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed)

1 ,621(0

,000

,471(0

,003
N 38 38 38

ΤΠΕ και Σύγχρονη 
Παιδαγωγική

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed)
,471(0

,003

,673(0

,000

1

N
38 38 38

Εμπιστοσύνη για χρήση 
ΤΠΕ στην Τάξη

Pearson Correlation
,460(0 ,671(0 ,588(0
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Sig. (2-tailed) ,004 ί ,000 ,000
Ν 38 38 38 ί

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Σύγκριση κατά υέσο όρο Αυτοδίδακτων εκπαιδευτικών υε έμπειρους 
εκπαιδευτικούς σγετικά την Ειπτιστοσύνη στη γριίση ΤΠΕ στην Τάξη

Έμπειροι εκπαιδευτικοί
Αυτοδίδακτοι Εμπιστοσύνη για χρήση ΤΠΕ στην Τάξη

Εμπιστοσύνη για χρήση ΤΠΕ στην Τάξη
Ν Valid 27 N Valid 65

Missing 0 Missing 0
Mean 3,148 Mean 3,282

Statistics

Πίνακας συσχετισμών σε στερεότυπες προτάσεις

Πρέπει να είσαι 
νέος για να 
μάθεις να 

χρησιμοποιείς
έναν

υπολογιστή
ΤΠΕ και Μάθηση Pearson Correlation -,324(**)

Sig. (2-tailed) ,002
Ν 92

Εμπιστοσύνη στη χρήση 
ΤΠΕ

Pearson Correlation -,219(*)

Sig. (2-tailed) ,036
N

92

Εμπιστοσύνη για χρήση 
ΤΠΕ στην Τάξη

Pearson Correlation -,292(**)

Sig. (2-tailed) ,005
N 92

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Πίνακας συσγετισυών υε κριτήριο τις σπουδές.

ΤΠΕ και
ΤΠΕ και Σύγχρονη Εμπιστοσύνη Ελκυστικότητα
Μάθηση Παιδαγωγική στη χρήση ΤΠΕ για ΤΠΕ

ΤΠΕ και Μάθηση Pearson
Correlation 1 ,644(**) ,519(**) ,508(“)

Sig. (2- 
tailed) ,000 ,000 ,000

Ν 80 80 80 80
ΤΠΕ και Σύγχρονη 
Παιδαγωγική

Pearson 
Correlation 
Sig. (2- 
tailed)

,644(**)

,000

1 ,326(**)

,003

,353(**)

,001

N 80 80 80 80
Εμπιστοσύνη στη 
χρήση ΤΠΕ

Pearson 
Correlation 
Sig. (2- 
tailed)

,519(**) 

,000

,326(**)

,003

1 ,886Π

,000
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Ν
80 80 80 80

Ελκυστικότητα για 
ΤΠΕ

Pearson
Correlation ,508(**) ,353(**) ,886(**) 1

Sig. (2- 
tailed) ,000 ,001 ,000

Ν 80 80 80

oC
O

>

Εμπιστοσύνη για Pearson
χρήση ΤΠΕ στην 
Τάξη

Correlation ,574(**) ,449(**) ,382(**) ,437(**)

Sig. (2- 
tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

N 80 80 80 80
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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