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Περίληψη
Η παρούσα εργασία διερευνά τις διαφορές φύλου ως προς την αυτοαποτελεσµατικότητα για τους υπολογιστές και τη χρήση τους στη διδασκαλία, τις στάσεις για
την παιδαγωγική ένταξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) και
τις στερεότυπες αντιλήψεις για το φύλο και τις ΤΠΕ σε δείγµα 168 Ελλήνων εκπαιδευτικών
της δευτεροβάθµιας, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηµατολόγιο µε ερωτήσεις
τύπου Likert και πολλαπλής επιλογής. Τα ευρήµατα έδειξαν στατιστικά σηµαντική
διαφοροποίηση ανάµεσα στα φύλα, µε τις γυναίκες να έχουν χαµηλότερη αυτοαποτελεσµατικότητα στις σύνθετες δεξιότητες και στη χρήση Η/Υ στη διδασκαλία.
Προέκυψε

επίσης

στατιστικά

σηµαντική

θετική

συσχέτιση

µεταξύ

της

αυτο-

αποτελεσµατικότητας µε την παιδαγωγική ένταξη των ΤΠΕ. Αντίθετα καµία στατιστικά
σηµαντική σχέση δεν προέκυψε µεταξύ της µεταβλητής που εκφράζει τις στερεότυπες
αντιλήψεις για θέµατα φύλου και ΤΠΕ µε τις µεταβλητές της αυτo-αποτελεσµατικότητας, των
στάσεων για την παιδαγωγική ένταξη των ΤΠΕ και τη χρήση Η/Υ.

Λέξεις- κλειδιά: αυτο-αποτελεσµατικότητα ως προς τους υπολογιστές, στάσεις προς
την εκπαιδευτική ένταξη των υπολογιστών, στερεότυπα για θέµατα φύλου και υπολογιστών,
έµφυλες διαφορές, εκπαιδευτικοί, δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
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1.Εισαγωγή
Κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες στην ελληνική και στη διεθνή βιβλιογραφία
σηµειώνεται ένα διαρκώς αυξανόµενο ερευνητικό ενδιαφέρον σχετικά µε τα θέµατα του
φύλου και ειδικότερα σχετικά µε το χάσµα ανάµεσα στα φύλα («gender gap»). Με τον όρο
αυτό εννοούµε την ανισότητα στην κατανοµή των πόρων και των ευκαιριών ανάµεσα στον
ανδρικό και γυναικείο πληθυσµό και τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών (Global Gender
Gap Report, 2009). Τα ευρήµατα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το χάσµα αυτό αποτελεί ένα
παγκόσµιο κοινωνικό φαινόµενο, το οποίο εµφανίζεται µε πολιτισµικές διαφοροποιήσεις σε
όλες τις χώρες και αφορά την ανισότητα των φύλων ως προς τέσσερις βασικές κατηγορίες:
την οικονοµική συµµετοχή και τις επαγγελµατικές ευκαιρίες, την εκπαίδευση, τη συµµετοχή
στην πολιτική και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της
τελευταίας παγκόσµιας έκθεσης για το χάσµα ανάµεσα στα φύλα, η οποία δηµοσιεύτηκε από
το Παγκόσµιο Οικονοµικό Forum (Hausmann, Tyson & Saadia, 2009), οι ανισότητες µεταξύ
ανδρών και γυναικών εξακολουθούν να υφίστανται σε όλες τις χώρες του κόσµου.
Ο χώρος της εκπαίδευσης αποτελεί ένα πεδίο µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, µέσα στο
οποίο η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) δηµιουργεί νέα
δεδοµένα και ευκαιρίες για ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και για κοινωνική και
οικονοµική πρόοδο. Στο πεδίο αυτό παρατηρείται το λεγόµενο ψηφιακό χάσµα (digital
divide) θεωρηµένο υπό την οπτική του φύλου, θέµα στο οποίο επικεντρώνεται το ερευνητικό
ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, µε αφετηρία τη δεκαετία του 1980 (Sutton, 1991· Tømte,
2008· Volman & van Eck, 2001). Με το όρο αυτό εννοούµε την υπεροχή του ανδρικού φύλου
στην πρόσβαση και χρήση νέων τεχνολογιών συγκριτικά µε το γυναικείο φύλο. Ερευνητικά
δεδοµένα (Smihily, 2007) έδειξαν ότι τα αγόρια υπερτερούν σε σχέση µε τα κορίτσια στην
πρόσβαση, στη µεγαλύτερη συχνότητα χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου, στη διάθεση του
χρόνου, στις δεξιότητες χρήσης καθώς επίσης και στο βαθµό της υποστήριξης που δέχονται
από δασκάλους, γονείς και συνοµηλίκους (Faulkner, 2007· Law, Pelgrum & Plomp, 2008·
Meelissen & Drent, 2008· Pedrό, 2007· Vekiri & Chronaki, 2008). Αντιθέτως, τα κορίτσια
εµφανίζονται να υπερτερούν έναντι των αγοριών µόνο στο πεδίο των ΤΠΕ που αφορά τη
διαπροσωπική επικοινωνία, όπως αποστολή µηνυµάτων µέσω e-mail, κινητού τηλεφώνου και
χρήση blog, προκειµένου να οργανώνουν τις κοινωνικές τους σχέσεις και να εκφράζονται
(Pedrό, 2007).
Επίσης τα ευρήµατα έδειξαν περισσότερο θετική στάση των αγοριών προς
δραστηριότητες που συνδέονται µε τους υπολογιστές, λιγότερο άγχος για τους υπολογιστές
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και µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση (Durdell, Glissov & Siann, 1995· Durdell & Thomson, 1997·
Volman, van Eck, Heemskerk & Kuiper, 2004). Τα κορίτσια/ µαθήτριες εµφανίζουν
σηµαντικά χαµηλότερη αυτο–αποτελεσµατικότητα (self-efficacy) σε σχέση µε τα αγόρια για
τα µαθήµατα της πληροφορικής / επιστήµης των υπολογιστών (Betz & Hackett, 1981·
Hackett & Betz, 1981· Hackett, 1985· Harrison & Rainer, 1992· Jorde- Blom, 1988· Lent,
Brown & Larkin, 1985· Miura, 1986, 1987· Post- Kammer & Smith, 1985· Vasil, Hesketh &
Podd, 1987).
Οι διαφορές αυτές έχουν συχνά ερµηνευθεί ως µια πιθανή εξήγηση για το γεγονός
ότι τα κορίτσια δεν επιλέγουν ανώτερες σπουδές και εκπαίδευση σχετική µε τους
υπολογιστές (Anderson, Lankshear, Timms & Courtney, 2007· Meelissen & Drent, 2008) και,
ως εκ τούτου, έχουν περιορισµένες δυνατότητες καριέρας σε καλά αµειβόµενα επαγγέλµατα
που έχουν σχέση µε τις νέες τεχνολογίες. Υπάρχουν συνεπώς σοβαροί λόγοι, για τους
οποίους κρίνεται απαραίτητη η γεφύρωση του ψηφιακού χάσµατος στο πεδίο της
εκπαίδευσης µε στόχο την πλήρη συµµετοχή των γυναικών στην οικονοµική ζωή και στις
κοινωνικές δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα.
Σε σχέση µε το χάσµα των φύλων σηµαντικός θεωρείται ο ρόλος των εκπαιδευτικών.
Το τελευταία χρόνια το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στον παράγοντα φύλο των
εκπαιδευτικών σε σχέση µε τη χρήση των υπολογιστών στην εκπαίδευση (Shapka & Ferrari,
2003). Έρευνες έδειξαν ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είχαν χαµηλά επίπεδα ένταξης της
χρήσης των υπολογιστών στην τάξη (van Braak, Tondeur & Valcke, 2004), επεσήµαναν τον
εξισορροπητικό ρόλο που καλούνται να επιτελούν οι εκπαιδευτικοί ως προς τις
στερεοτυπικές σε σχέση µε το φύλο συµπεριφορές αγοριών και κοριτσιών ( Elkjaer, 1992·
Volman, 1997) και το «καλό παράδειγµα» που πρέπει να αποτελούν για τα αγόρια και τα
κορίτσια στην τάξη (Janssen Reinen & Plomp, 1993· Lee, 1997). Έχει τονιστεί η ανάγκη η
εκπαίδευση των µελλοντικών εκπαιδευτικών να λάβει υπόψη το θέµα της διαφοράς φύλου ως
προς την αυτοπεποίθηση σε σχέση µε τους υπολογιστές (Meelissen & Drent, 2008· Smeets,
2005) και γενικότερα να δοθεί προσοχή στο ρόλο του µοντέλου που παρουσιάζουν οι
εκπαιδευτικοί στη σχολική τάξη, µε σηµείο αναφοράς τις προκαταλήψεις για το φύλο και την
τεχνολογία. Τούτο κρίθηκε σηµαντικό καθώς πολλοί εκπαιδευτικοί δεν είναι ενήµεροι για τις
έµφυλες προκαταλήψεις που υπάρχουν στην τεχνολογία που χρησιµοποιούν µέσα στην τάξη
(Zittleman & Sadker, 2002).
Παρά το γεγονός ότι το χάσµα των φύλων ως προς τις νέες τεχνολογίες έχει
επαρκώς τεκµηριωθεί στη βιβλιογραφία, όπως επίσης και η αναγκαιότητα της γεφύρωσής
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του, ελάχιστα ερευνητικά δεδοµένα υπάρχουν για την ελληνική πραγµατικότητα σχετικά µε
το ρόλο των εκπαιδευτικών, το είδος του προτύπου που παρουσιάζουν στους/στις
µαθητές/τριες, τις αντιλήψεις τους και τις στάσεις τους για τις νέες τεχνολογίες και το φύλο.
Το γενικό ερευνητικό πρόβληµα της παρούσας έρευνας αναφέρεται στον τρόπο, µε τον οποίο
οι Έλληνες εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως προς τις ΤΠΕ στο σχολείο και στο είδος του
προτύπου που αυτοί παρουσιάζουν, σε σχέση µε τη µεταβλητή του φύλου.
2. Θεωρητικό πλαίσιο
2.1. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στο ψηφιακό χάσµα
Σύµφωνα µε τη θεωρία των κινήτρων (expectancy-value model) της Eccles και των
συνεργατών της (Eccles, Adler, Futterman, Goff, Kaczala & Meece, 1983), οι εκπαιδευτικές
και επαγγελµατικές επιλογές που κάνουν αγόρια και κορίτσια είναι αποτέλεσµα δύο
παραγόντων: των προσδοκιών (expectancy/self-efficacy) για επιτυχία και των αντιλήψεων/
πεποιθήσεων (task value beliefs) για την αξία (importance), τη χρησιµότητα (usefulness), το
ενδιαφέρον/ αρέσκεια (interest/ enjoyment) και το απαιτούµενο κόστος (perceived cost of
engaging) για την ενασχόληση µε ένα έργο. Οι προσδοκίες και οι αξίες, µε τη σειρά τους,
διαµορφώνονται στο άτοµο µέσω της επίδρασης που ασκούν οι φορείς της κοινωνικοποίησης
(γονείς, εκπαιδευτικοί,

συνοµήλικοι). Ο ρόλος του οικογενειακού και σχολικού

περιβάλλοντος στη διαµόρφωση των έµφυλων προτύπων είναι καθοριστικός (Meece,
Glienke, Burg, 2006). Οι διαφορές των φύλων ως προς τις προσδοκίες για επιτυχία (ή την
αυτο-αποτελεσµατικότητα) και την υποκειµενική αξία ενός έργου επηρεάζονται από
διαφοροποιηµένες εµπειρίες του παρελθόντος και την έµφυλη κοινωνικοποίηση, ειδικά από
«τις συµπεριφορές και τους στόχους των γονέων, των εκπαιδευτικών, των προτύπων ρόλου
και των συνοµηλίκων» (Eccles, 1987). Ως εκ τούτου, αυτό που κάνει τους άνδρες και τις
γυναίκες να αντιµετωπίζουν τους υπολογιστές µε διαφορετικό τρόπο είναι η αντανάκλαση
της κοινωνικής τους εµπειρίας και των βιωµάτων, δηλαδή των προσδοκιών και των αξιών
των γονέων, των φίλων, των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας γενικότερα (Houser & Garvey,
1986· Eccles, 1987).
Η ανωτέρω διαδικασία της κοινωνικοποίησης, κατά την Eccles (1987), µπορεί να
έχει ως αποτέλεσµα: πρώτον τα κορίτσια να διαµορφώνουν χαµηλότερη αίσθηση αυτοαποτελεσµατικότητας για τις ικανότητές τους σε σχέση µε τα αγόρια και δεύτερον τα
στερεότυπα να επιδρούν στην προσλαµβανόµενη αξία ενός έργου-την αξία που τα κορίτσια
προσδίδουν

σε

διάφορες

εκπαιδευτικές

/επαγγελµατικές

επιλογές.

Συνεπώς

η

κοινωνικοποίηση αποτρέπει τα κορίτσια από το να εµπλακούν σε στερεοτυπικά «ανδρικά»
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έργα, όπως οι νέες τεχνολογίες, γιατί θεωρούν αφενός µεν ότι δεν είναι τόσο ικανά, αφετέρου
δε ότι η ενασχόληση µε την τεχνολογία δεν έχει αξία. Καθώς δε τα αγόρια και τα κορίτσια
κοινωνικοποιούνται διαφορετικά, οι διαφορές ως προς τις προσδοκίες και τις αξίες φαίνεται
ότι οδηγούν τα δύο φύλα σε διαφορετικές επιλογές σπουδών και επαγγελµατικής
σταδιοδροµίας (Eccles, 1994).
∆εδοµένου ότι οι εκπαιδευτικοί, ως φορείς κοινωνικοποίησης, έχουν µια εξαιρετική
δυναµική στο να µεταβιβάζουν αντιλήψεις και αξίες στους µαθητές τους, κρίνεται ως ζήτηµα
ουσιώδους σηµασίας η κατανόηση των στερεοτύπων και των αντιλήψεων που έχουν για τους
υπολογιστές. Οι αντιλήψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε τους κοινωνικούς
ρόλους και τις αρµόζουσες σε αγόρια και κορίτσια συµπεριφορές, συνδυαζόµενες µε τις
στάσεις και τις αντιλήψεις τους για την τεχνολογία, µπορούν να επηρεάσουν τα κορίτσια να
σπουδάσουν ή όχι υπολογιστές. Μεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών/ τριών αναπτύσσονται
ποικίλες σχέσεις, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που λαµβάνουν χώρα στο περιβάλλον της
τυπικής τάξης, στις εξω-διδακτικές δραστηριότητες καθώς και σχέσεις διαπροσωπικής
επαφής. Μέσω των σχέσεων αυτών οι εκπαιδευτικοί προσλαµβάνονται από τους µαθητές
τους ως πρόσωπα που έχουν νοµιµότητα, εξουσία και αυθεντία και ως εκ τούτου µπορούν να
επηρεάσουν τις απόψεις και τις συµπεριφορές των µαθητών/τριών, τόσο βραχυπρόθεσµα όσο
και µακροπρόθεσµα.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά µε
το φύλο των µαθητών και τη µάθηση. Από τα στοιχεία της βιβλιογραφίας σχετικά µε τις
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις διαφορές φύλου ως προς γειτονικό προς τις ΤΠΕ πεδίo,
όπως τα µαθηµατικά, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν διαφοροποιηµένες αντιλήψεις για
αγόρια και κορίτσια και εµφανίζουν την τάση να θεωρούν τα µαθηµατικά ως πεδίο ανδρικό
(Li, 1999). Ειδικότερα, ερευνητικά ευρήµατα για τις αντιλήψεις γυναικών εκπαιδευτικών
σχετικά µε αγόρια, κορίτσια και τα µαθηµατικά, έδειξαν ότι και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί
εξέφρασαν έµφυλα στερεότυπα υπέρ των αγοριών, θεωρώντας ότι, συγκριτικά µε τα
κορίτσια, ήταν περισσότερο ανταγωνιστικά, περισσότερο λογικά και ριψοκίνδυνα, ότι έδιναν
αυθόρµητα περισσότερο συχνά απαντήσεις σε µαθηµατικά προβλήµατα, ένοιωθαν
µεγαλύτερη ευχαρίστηση µε τα µαθηµατικά και εµφάνιζαν µεγαλύτερη ανεξαρτησία στα
µαθηµατικά (Fennema, Peterson, Carpenter & Lubinski, 1990a).
Σχετικά µε τις στερεοτυπικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις διαφορές φύλου
ως προς τις ΤΠΕ ελάχιστα είναι τα διαθέσιµα ερευνητικά δεδοµένα. Έχει φανεί ότι αρκετοί
εκπαιδευτικοί θεωρούν τα τεχνικά θέµατα ως περισσότερο σηµαντικά για την εκπαίδευση
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ενός αγοριού σε σχέση µε την εκπαίδευση ενός κοριτσιού (Spear, 1985) και πιστεύουν ότι τα
αγόρια έχουν µεγαλύτερη ικανότητα στους υπολογιστές σε σχέση µε τα κορίτσια (Singh,
1993). Οι αντιλήψεις αυτές είναι ευδιάκριτες στις συζητήσεις των εκπαιδευτικών µε τους /τις
µαθητές/ τριές τους. Σε µια εθνογραφική έρευνα σε τέσσερις σχολικές τάξεις στην
Αυστραλία, η Singh (1993) περιγράφει έναν εκπαιδευτικό της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ο
οποίος συζητά µε τα αγόρια της τάξης θεωρώντας ότι είναι κατηγορηµατικά, ανταγωνιστικά
και ικανά ως προς τους υπολογιστές λόγω του φύλου τους. Ο ίδιος πιστεύει ότι και ένα
κορίτσι είναι επίσης ικανό αλλά στην πράξη προκύπτει ότι δεν είναι. Ο δάσκαλος εκφράζει
αυτή τη λανθασµένη αντίληψη (ότι και το κορίτσι είναι ικανό), επειδή γνωρίζει τη µητέρα
του και την αδελφή του και πιστεύει ότι το κορίτσι κατάγεται από «γενιά ικανών γυναικών»·
τονίζει δε ότι το κορίτσι διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα της τάξης. ∆εδοµένου ότι οι
προσδοκίες των εκπαιδευτικών ασκούν σε µεγάλο βαθµό επίδραση στη διαµόρφωση της
συµπεριφοράς και των ακαδηµαϊκών επιδόσεων των µαθητών /τριών (Bamburg, 1994·
Raffini, 1993), η έκφραση χαµηλότερων προσδοκιών για τα κορίτσια µπορεί να συµβάλλει
αρνητικά στη σχέση που αναπτύσσουν µε τους υπολογιστές (Barker & Aspray, 2006).
Οι εκπαιδευτικοί επίσης ασκούν επίδραση στους µαθητές τους όντας οι ίδιοι
πρότυπα κοινωνικών ρόλων, υποδεικνύοντάς τους -µε «κρυφό» και «φανερό» τρόπο- θέµατα
εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, κοινωνικά αποδεκτούς κανόνες και κατάλληλες έµφυλες
συµπεριφορές. Συγκαταλέγονται δε ανάµεσα στα πλέον κοινά πρότυπα ρόλων προς µίµηση
για τους εφήβους λόγω του αρκετού χρόνου που περνούν µαζί τους και λόγω των σχέσεων
εξουσίας που υφίστανται ανάµεσά τους (Bandura, 1994). Τα νεαρά άτοµα αποκτούν
εµπειρίες µέσω των κοινωνικών προτύπων (vicarious experiences) που προβάλλουν οι
εκπαιδευτικοί, προσπαθούν να ταυτιστούν µε την προσωπικότητα, τις αντιλήψεις και τους
τρόπους ενέργειας και συµπεριφοράς των εκπαιδευτικών, διότι τους θεωρούν ως θετικά
πρότυπα κοινωνικών ρόλων, ως «πιθανούς εαυτούς». Κατά συνέπεια, οι στάσεις των
εκπαιδευτικών προς την τεχνολογία µπορούν να ασκήσουν επίδραση στον τρόπο, µε τον
οποίο οι µαθητές αντιλαµβάνονται την τεχνολογία (Brosnan, 1997). Οι εκπαιδευτικοί που
έχουν τεχνοφοβία είτε αποφεύγουν να διδάξουν µε τη χρήση υπολογιστών ή, όταν διδάξουν
µε τις ΤΠΕ, µεταδίδουν το άγχος και τις αρνητικές στάσεις τους στους µαθητές/ τριες (Rosen
& Weil, 1995). Τα παιδιά, εποµένως, µπορεί να εκτεθούν στην τεχνοφοβία από πολύ νωρίς.
Κατά τους Rosen & Weil (1995), η πρωταρχική έκθεση στους υπολογιστές από έναν
εκπαιδευτικό που αισθάνεται αµήχανα µε την τεχνολογία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα στη
συνέχεια τη φοβία των µαθητών προς τους υπολογιστές και ιδιαίτερα των µαθητριών. Ο
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συνδυασµός δε της πρώιµης έκθεσης των παιδιών σε τεχνοφοβικούς εκπαιδευτικούς και της
περισσότερο έντονης έκθεσης σε στερεοτυπικές αντιλήψεις µπορεί να συµβάλλει σε
ανισότητες ανάµεσα στα δύο φύλα σχετικά µε τις στάσεις και τις δεξιότητες ως προς τις
ΤΠΕ.
Ευρήµατα έδειξαν ότι ανάµεσα στα φύλα υπάρχει διαφορά στην αυτοπεποίθηση σε
σχέση µε τους υπολογιστές. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί εµφανίζονται µε µειωµένη
αυτοπεποίθηση στη χρήση των υπολογιστών σε σχέση µε τους άνδρες ( Janssen Reinen &
Plomp, 1993), παρά το ότι πιστεύουν ότι στο σύνολό τους είναι ικανές (Makrakis, 1992).
Αυτό το εύρηµα συναντάται σε παγκόσµιο επίπεδο και αποτελεί έκφραση του παράδοξου
φαινοµένου «Εµείς µπορούµε, εγώ δεν µπορώ» (“We can, I can’t”), της τάσης που
εµφανίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια να είναι ανασφαλείς ως προς τις ατοµικές τους
ικανότητες στη χρήση υπολογιστών, αλλά να αισθάνονται ότι ως οµάδα είναι τόσο ικανές
στους υπολογιστές όσο και οι άνδρες. (Makrakis, 1992). Ένα µέρος της αιτιολόγησης για τη
χαµηλή προσωπική αυτο-αποτελεσµατικότητα των γυναικών και των κοριτσιών όσον αφορά
τους υπολογιστές ενδέχεται να προέρχεται από τις πρακτικές κοινωνικοποίησης εκ µέρους
των δασκάλων και τη γενικότερη κουλτούρα του κοινωνικού πλαισίου (Makrakis, 1992).
Είναι σηµαντικό για τους/τις µαθητές/ τριες να εµπνέονται από εκπαιδευτικούς που
έχουν αυτοπεποίθηση στη χρήση των υπολογιστών. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί που έχουν
αυτοπεποίθηση ως προς τις ΤΠΕ θεωρούνται θετικά πρότυπα ρόλων για τις µαθήτριες
(Cooper & Waever, 2003) και αναµένεται ότι µπορούν να επαυξήσουν την ελκυστικότητα
των υπολογιστών στα κορίτσια ((Brosnan, 1997). Έχει επίσης φανεί ότι η εµπειρία των
γυναικών εκπαιδευτικών στους υπολογιστές ασκεί θετική επίδραση στη στάση των κοριτσιών
προς τους υπολογιστές (Meelissen & Drent, 2008).
Με βάση τα ανωτέρω δεδοµένα φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί µπορούν να
αναπαράγουν / διαιωνίσουν ή όχι έµφυλες προκαταλήψεις µέσω των προτύπων που οι ίδιοι
προβάλλουν µε τις αντιλήψεις, τις στάσεις και τις συµπεριφορές τους σε σχέση µε τη χρήση
των υπολογιστών στην τάξη και στο σπίτι και µέσα από τις διαφοροποιηµένες κοινωνικοπολιτιστικές προσδοκίες που εκφράζουν για τα φύλα και τις ΤΠΕ. Κατά συνέπεια, µπορούν
να επηρεάσουν τα κορίτσια στις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές τους αποφάσεις.
2.2. Εκπαιδευτικοί και νέες τεχνολογίες
Οι ΤΠΕ αποτελούν ένα βασικό στοιχείο της σύγχρονης ζωής και χρησιµοποιούνται
σχεδόν καθολικά στις επιχειρήσεις και µε ρυθµό αυξανόµενο στο σπίτι. Εν τούτοις
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εκφράζεται η ανησυχία ότι οι ΤΠΕ εµφανίζονται να έχουν µικρότερη επίδραση στην
εκπαίδευση συγκριτικά µε άλλα εργασιακά περιβάλλοντα (Cuban, 1993· Papert, 1993), παρά
τα πλεονεκτήµατα που έχουν για τη διδασκαλία και τη µάθηση κάτω από ποικίλες συνθήκες
(Dwyer, 1994· Walker & Rockman, 1997). Ερευνητικά δεδοµένα από τις Η.Π.Α. δείχνουν ότι
παρά την αυξανόµενη πρόσβαση και τα µαθησιακά πλεονεκτήµατα που παρέχουν οι
υπολογιστές, η χρήση τους σε πολλά σχολεία παραµένει περιορισµένη και η παιδαγωγική
ένταξη των ΤΠΕ δεν έχει υλοποιηθεί (Abrami, 2001· Ertl & Plante, 2004· Muir- Herzig,
2004). Μια παρόµοια εικόνα σχετικά µε την ένταξη των νέων τεχνολογιών στην τάξη
διαγράφεται σε διεθνές επίπεδο µε βάση ευρήµατα ερευνών που διεξήχθησαν στο Ηνωµένο
Βασίλειο, στην Ταϊλάνδη, στην Ελλάδα, στην Αυστραλία και στην Ολλανδία: οι υπολογιστές
υπο-χρησιµοποιούνται όσον αφορά τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα της χρήσης τους
(Conlon & Simpson, 2003· Demetriadis, Barbas, Molohides, Palaiogeorgiou, Psillos,
Vlahavas, Tsoukalas & Pombortsis, 2003· Hayes, 2007· Pelgrum, 2001· Wilson, Notar &
Yunker, 2003· Wooley, 1998). Είναι προφανές εποµένως ότι χρειάζεται να διερευνηθούν οι
λόγοι της µη πλήρους ένταξης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην τάξη.
Προκειµένου να κατανοηθεί η παιδαγωγική ενσωµάτωση των ΤΠΕ, χρειάζεται να
διερευνηθούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί- ως ουσιώδεις συντελεστές της εκπαιδευτικής
διαδικασίας -και να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον στους δύο σηµαντικούς παράγοντες που
επιδρούν στις αποφάσεις τους σχετικά µε την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και οι οποίοι
είναι οι αντιλήψεις και οι στάσεις που έχουν σχετικά µε τη διδασκαλία, τη µάθηση και την
τεχνολογία. Οι ατοµικές διαφορές των εκπαιδευτικών ως προς τις αντιλήψεις, τις στάσεις και
τις δεξιότητες αποτελούν τη θεµατική περιοχή- κλειδί του σύγχρονου ερευνητικού
ενδιαφέροντος (Dexter, Anderson & Becker, 1999· Ertmer, 1999, 2005· Mercer & Fischer,
1992· Mishra & Koehler, 2006· Mueller, Wood, Willoughby, Ross & Specht, 2008· Sanders
& Horn, 1994· Schofield, 1995· Zhao, Pugh, Sheldon & Byers, 2002). Η Ertmer (1999)
περιγράφει δύο τύπους εµποδίων στην παιδαγωγική ένταξη και αξιοποίηση της τεχνολογίας:
τα εµπόδια πρώτης και δεύτερης γραµµής. Τα εµπόδια πρώτης γραµµής συµπεριλαµβάνουν
την έλλειψη πρόσβασης στις ΤΠΕ, το χρόνο και την απαιτούµενη προς τους εκπαιδευτικούς
υποστήριξη. Στα εµπόδια της δεύτερης γραµµής εντάσσεται το σύστηµα των αντιλήψεων που
έχουν οι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία και τη µάθηση, καθώς επίσης και οι οικείες προς
αυτούς εκπαιδευτικές πρακτικές- στοιχεία που µπορούν να συµβάλλουν ουσιαστικά στην
ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην τάξη.
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2.3. Η έννοια των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών
Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών είναι οι απόψεις ή οι συλλογιστικές προτάσεις
σχετικά µε την εκπαίδευση (Denessen, 2000) που έχουν εδραιωθεί δια µέσου πολλαπλών
εµπειριών (Pajares, 1992) και µαζί µε τις γνώσεις και τις σκέψεις τους συγκροτούν την
ευρύτερη έννοια της «εκπαιδευτικής σκέψης» (Calderhead, 1996). Ο Pajares (1992)
σηµειώνει ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν αντιλήψεις σχετικά µε την εργασία τους, τους
µαθητές τους, τα γνωστικά τους αντικείµενα, το ρόλο και τις ευθύνες τους καθώς επίσης
σχετικά µε τη φύση της γνώσης, την αντίληψη του εαυτού και της αυταξίας, την
αυτοπεποίθηση για την ικανότητα εκτέλεσης ορισµένων έργων. Ωστόσο θεωρεί την έννοια
ως «ασαφή», καθώς διαπιστώνεται δυσκολία ως προς την ακριβή οριοθέτησή της. Οι
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία, τη µάθηση και το ρόλο της τεχνολογίας
συγκροτούνται από ένα εκλεκτικό µίγµα προσωπικών εµπειριών, γενικεύσεων, απόψεων,
αξιών και προσδοκιών (Lowyck, 1994), που επηρεάζουν τους σχεδιασµούς, τις διδακτικές
επιλογές και τις διδακτικές πρακτικές τους µέσα στην τάξη (Fang 1996· Kagan 1992· Pajares
1992) και τείνουν να συνδέονται µε ένα στυλ διδασκαλίας που συµφωνεί προς αυτές (Kagan,
1992).
2.3.1. Η έννοια της αυτο-αποτελεσµατικότητας
Η έννοια «αυτο-αποτελεσµατικότητα» προέρχεται από την κοινωνικο-γνωστική
θεωρία (social cognitive theory· Wood & Bandura, 1989) που διαµορφώθηκε από τον
Bandura (1986). Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή τα άτοµα ενεργούν αφ’εαυτού και είναι αυτορυθµιζόµενα. Κεντρική είναι η αντίληψη του Bandura για τον αµοιβαίο ντετερµινισµό
(reciprocal determinism), σύµφωνα µε τον οποίο η ανθρώπινη λειτουργία θεωρείται ως µια
δυναµική αλληλεπίδραση ανάµεσα στις επιρροές του περιβάλλοντος, της συµπεριφοράς και
του ατόµου. Αυτή η δυναµική αλληλεπίδραση, οριζόµενη ως «τριαδική αµοιβαιότητα»
(triadic reciprocality) µας βοηθά να ερµηνεύσουµε τον τρόπο, µε τον οποίο τα άτοµα
αποκτούν και διατηρούν συγκεκριµένα πρότυπα συµπεριφοράς. Για παράδειγµα, η
συµπεριφορά ενός µαθητή βασίζεται στην αλληλεπίδραση των προσωπικών-ατοµικών
παραγόντων και του µαθησιακού περιβάλλοντος. Καθώς το περιβάλλον παρέχει νέες
εµπειρίες, ο µαθητής µπορεί να αξιολογήσει την παρούσα συµπεριφορά µε τις νέες εµπειρίες
του µαθησιακού περιβάλλοντος.
Η αυτο-αποτελεσµατικότητα (self-efficacy) αποτελεί έννοια βασικής σηµασίας στην
κοινωνιο-γνωστική θεωρία, ορίζεται δε ως η αυτο-αντίληψη κάποιου για τις ικανότητές του
να ανταποκριθεί επιτυχώς στις απαιτήσεις των καταστάσεων κατά περίπτωση (Bandura,
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1986· Wood & Bandura, 1989). Αυτή η αντίληψη είναι κεντρικός µηχανισµός της
προσωπικής δράσης, µέσω του οποίου το άτοµο προσπαθεί να ελέγχει τα γεγονότα που
επηρεάζουν τη ζωή του. Σύµφωνα δε µε τα δεδοµένα της βιβλιογραφίας (Murphy &
Alexander, 2000) η αυτο-αποτελεσµατικότητα αναγνωρίζεται ως πρωταρχικός παράγοντας
στις θεωρίες των κινήτρων, καθώς επηρεάζει την επιλογή των δράσεων και την ποσότητα
της ενέργειας που επενδύεται σε ένα έργο καθώς επίσης και το χρόνο, κατά τη διάρκεια του
οποίου εµµένουµε στο έργο χωρίς να επιτυγχάνουµε τα επιθυµητά αποτελέσµατα (Busch,
Fallan & Petterson, 1998) και έχει σηµαντική θετική σχέση µε τη µελλοντική εργασιακή
απόδοση του ατόµου (Bandura, 1997).
2.3.2. Αυτο-αποτελεσµατικότητα: εκπαιδευτικές όψεις
Έρευνες στο πεδίο της εκπαίδευσης έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί µε υψηλή αυτοαποτελεσµατικότητα επιµένουν όταν αντιµετωπίζουν ατυχίες και προβλήµατα στην
επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και είναι πρόθυµοι να καταβάλλουν προσπάθειες
προκειµένου να υπερβούν τις δυσκολίες (Aremou, 2005· Bandura, 1997· Knobloch &
Whittington, 2003· Salami, 2007· Tschannen- Moran, Woolfolk & Hoy, 1998· TschannenMoran & Woolfolk, 2001). Ως εκ τούτου τείνουν να εµφανίζουν µεγαλύτερη αφοσίωση προς
την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και υψηλότερη δέσµευση προς τον οργανισµό.
Αντιθέτως τα άτοµα µε χαµηλή αυτο-αποτελεσµατικότητα επενδύουν µικρότερη ενέργεια
στην υπέρβαση των δυσκολιών και εγκαταλείπουν τις προσπάθειες νωρίτερα. Η αυτοαποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών συνδέεται µε τις διδακτικές πρακτικές και τις
συµπεριφορές τους µέσα στην τάξη. Εκπαιδευτικοί µε υψηλή αυτο-αποτελεσµατικότητα
εµφανίζουν µεγαλύτερo ενδιαφέρον προς τη µάθηση και τη χρήση νέων διδακτικών
προσεγγίσεων και παρέχουν σηµαντική βοήθεια προς τους µαθητές µε χαµηλές ακαδηµαϊκές
επιδόσεις (Ross, 1994). Οι Ashton & Webb (1986) βρήκαν ότι οι εκπαιδευτικοί µε
υψηλότερη αυτο-αποτελεσµατικότητα παρουσιάζουν µεγαλύτερη κλίση στη δηµιουργία
θετικού κλίµατος µέσα στην τάξη (για παράδειγµα, λιγότερο άγχος στους µαθητές),
στηρίζουν τις ιδέες των µαθητών και καλύπτουν τις ανάγκες όλων των µαθητών.
2.3.3. Αυτο-αποτελεσµατικότητα ως προς τις νέες τεχνολογίες και τη
διδασκαλία µε ΤΠΕ
Με τον όρο «αυτο- αποτελεσµατικότητα ως προς τους υπολογιστές» (computer selfefficacy) ορίζεται η αντίληψη που έχει το άτοµο για τις ικανότητές του σχετικά µε
συγκεκριµένες δεξιότητες και γνώσεις ως προς τους υπολογιστές (Murphy, Coover & Owen,
1989). Κατά τους Compeau & Higgins (1995), αυτο-αντίληψη ως προς τους υπολογιστές
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(computer self-efficacy) είναι η κρίση του ατόµου για την ικανότητά του να χρησιµοποιεί τον
υπολογιστή.
Προηγούµενες έρευνες έδειξαν ότι υπάρχει θετική σχέση µεταξύ της γενικής αυτο–
αποτελεσµατικότητας και της αυτο-αποτελεσµατικότητα ως προς τους υπολογιστές (Looney
et al., 2004· Paraskeva, Bouta & Papagianni, 2008). Εκπαιδευτικοί µε υψηλή γενική αυτοαποτελεσµατικότητα είναι περισσότερο ανοιχτοί σε νέες ιδέες, περισσότερο πρόθυµοι να
πειραµατιστούν σε νέες µεθόδους και κινητοποιούνται περισσότερο και πιο επιτυχηµένα προς
τη διδασκαλία µέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών (Paraskeva et al, 2008). Ως εκ τούτου η
αυτο-αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών για τους Η/Υ αποτελεί ένα ιδιαίτερα
σηµαντικό παράγοντα προς διερεύνηση, όταν εξετάζεται η διδασκαλία και η µάθηση µε τη
χρήση των ΤΠΕ.
Ψυχολογικοί παράγοντες, όπως η θετική στάση προς τις ΤΠΕ, η περιέργεια (Wang &
Newlin, 2002) και το ενδιαφέρον και η ευχαρίστηση κατά τη χρήση των ΤΠΕ, βρέθηκε να
σχετίζονται µε την αυτο-αποτελεσµατικότητα ως προς τους υπολογιστές. Σύµφωνα µε την
έρευνα των Torkzadeh & Van Dyke (2002), η στάση προς τη χρήση των ΤΠΕ συσχετίζεται
θετικά µε την αυτο-αποτελεσµατικότητα ως τις ΤΠΕ. Στη συγκεκριµένη έρευνα η αρνητική
στάση προς τη χρήση των ΤΠΕ µετρήθηκε µε το βαθµό συµφωνίας µε προτάσεις όπως
«Αισθάνοµαι ότι χρησιµοποιώντας τους υπολογιστές ξοδεύω άσκοπα το χρόνο µου», ενώ η
θετική στάση προς τις ΤΠΕ µε προτάσεις όπως «Αισθάνοµαι ότι έχω τον έλεγχο πάνω σε ό,τι
κάνω, όταν χρησιµοποιώ υπολογιστή». Σύµφωνα µε προηγούµενα ευρήµατα, οι στάσεις προς
τη χρήση ΤΠΕ διαµορφώνονται σε νεαρή ηλικία (Wilder, Mackie & Cooper, 1985) και
παγιώνονται µέχρι τα άτοµα να φτάσουν στην ανώτατη εκπαίδευση (Torkzadeh & Van Dyke,
2002). Άλλα ευρήµατα ωστόσο (Torkzadeh & Koufteros, 1993) έδειξαν ότι τα προγράµµατα
επιµόρφωσης µπορούν να τροποποιήσουν τις στάσεις προς τις ΤΠΕ και συνεπώς να
επηρεάσουν έµµεσα την αυτο-αποτελεσµατικότητα ως προς τους υπολογιστές.
Η αυτο-αποτελεσµατικότητα ως προς τους υπολογιστές είναι ένα καίριο σηµείο στη
συζήτηση για την παιδαγωγική ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Ευρήµατα
έδειξαν ότι ατοµικά χαρακτηριστικά που έχουν σχέση µε την προσωπικότητα του
εκπαιδευτικού, όπως η αυτο-αποτελεσµατικότητα ως προς τις ΤΠΕ, η αυτο-αντίληψη, τα
κίνητρα και οι ανάγκες, επηρεάζουν την ενσωµάτωση και την αξιοποίηση της σύγχρονης
τεχνολογίας στις εκπαιδευτικές πρακτικές (Ashton & Webb, 1986· Benson, 2004· Paraskeva
et al., 2008· Ropp, 1999· Roussos, 2002). Σύµφωνα δε µε τα ερευνητικά δεδοµένα, οι
εκπαιδευτικές αντιλήψεις των νέων εκπαιδευτικών που δεν έχουν ακόµη εισέλθει στην
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εργασία επηρεάζουν τις σπουδές τους και τη συνακόλουθη διδακτική τους συµπεριφορά
(Pajares, 1992).
Η ένταξη των ΤΠΕ στην τάξη απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς, εκτός από την
αυτο-αποτελεσµατικότητα για προσωπική χρήση των υπολογιστών και την ικανότητα να
µπορούν να τροποποιούν και να προσαρµόζουν τις διδακτικές πρακτικές τους, δηλαδή την
αυτο-αποτελεσµατικότητα για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Όπως αναφέρεται στην
έκδοση Training Today’s Teachers in Information Technology (NCET, 1995) του Εθνικού
Συµβουλίου για την Εκπαίδευση (NCET) στη Μ. Βρετανία, απαιτούνται νέες στρατηγικές για
την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες και γίνεται σαφής διάκριση µεταξύ
των τεχνικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών προς τις ΤΠΕ και της ικανότητάς τους να τις
χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά στην τάξη. Τούτο σηµαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει όχι
µόνο γνωρίζουν τη χρήση των υπολογιστών αλλά επίσης να είναι ικανοί να ενσωµατώνουν
τις νέες τεχνολογίες στο µάθηµα, να σχεδιάζουν και να εφαρµόζουν διαφοροποιηµένες
δραστηριότητες για τους µαθητές µε τη χρήση των ΤΠΕ, να τους ενθαρρύνουν να εργάζονται
συνεργατικά παρέχοντας ευκαιρίες για όλους. «Τα θέµατα που σχετίζονται µε τη διαχείριση
της τάξης, την αλλαγή του ρόλου των εκπαιδευτικών και τα πρότυπα µάθησης είναι
περισσότερο σύνθετα και δύσκολα σε σχέση µε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ως προς τις
ΤΠΕ» επισηµαίνει ο Beck (1997).
Εκτός από τις αντιλήψεις έχει επίσης φανεί ότι και οι στάσεις των εκπαιδευτικών
επιδρούν στην ενσωµάτωση των τεχνολογιών στις τάξεις τους (Honey & Moeller, 1990·
Marcinkiewicz, 1994). Τα ερευνητικά δεδοµένα οδηγούν εποµένως στο συµπέρασµα ότι η
θετική στάση και η ισχυρή αίσθηση αυτο-αποτελεσµατικότητας ως προς τις ΤΠΕ αποτελούν
βασικούς όρους για θετική αυτο-αποτελεσµατικότητα ως προς τη διδασκαλία µέσω
υπολογιστών (Albion, 1999).
2.4. Στάσεις
Οι στάσεις αντιπροσωπεύουν τον κεντρικό άξονα της αντίληψης των κοινωνικών
φαινοµένων από την πλευρά του ανθρώπου (Γεώργας, 1996), δηλαδή τον τρόπο, µε τον οποίο
το άτοµο βλέπει τα διάφορα κοινωνικά στοιχεία στον περίγυρό του, και συµπεραίνονται από
συναισθηµατικές αντιδράσεις, γλωσσικές εκφράσεις και παρατηρούµενη συµπεριφορά
απέναντι σε συγκεκριµένα αντικείµενα, πρόσωπα ή θέµατα. Εκτός από τις αντιλήψεις και οι
στάσεις θεωρείται ότι σχετίζονται µε τις συµπεριφορές και κατευθύνουν τις ενέργειες ενός
ατόµου (Richardson, 2003). Αναφορικά µε τη χρήση της τεχνολογίας έρευνες έχουν
επισηµάνει τη σχέση ανάµεσα στις στάσεις προς τους υπολογιστές και στην υιοθέτηση της
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τεχνολογίας (Cox, Rhodes & Hall, 1988· Davidson & Ritchie, 1994· Kay, 1990· Koohang,
1989· Selwyn, 1997).
2.4.1. Στάσεις των εκπαιδευτικών προς την εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ
Σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες, η επιτυχής εφαρµογή της εκπαιδευτικής
τεχνολογίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις στάσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι τελικά
καθορίζουν τον τρόπο, µε τον οποίο θα χρησιµοποιηθεί η τεχνολογία στη σχολική τάξη. Οι
στάσεις των εκπαιδευτικών προς την τεχνολογία, σύµφωνα µε ερευνητικά ευρήµατα,
συνιστούν τον µεγαλύτερο προβλεπτικό παράγοντα της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
(Abas, 1995b· Blankenship, 1998· Bullock 2004· Isleem, 2003· Kay, 1990). Σύµφωνα µε τα
ευρήµατα των Kersaint, Horton, Stohl και Garofalo (2003), οι εκπαιδευτικοί που έχουν θετική
στάση προς την τεχνολογία αισθάνονται µεγαλύτερη άνεση στη χρήση της και συνήθως την
ενσωµατώνουν στη διδασκαλία τους. Κατά τον Christensen (1998), οι στάσεις των
εκπαιδευτικών προς τους υπολογιστές επηρεάζουν όχι µόνο τη δική τους εµπειρία ως προς τις
ΤΠΕ, αλλά επίσης και τις εµπειρίες των µαθητών τους. Όπως χαρακτηριστικά διατυπώνει ο
Woodrow (1992), «οποιοσδήποτε επιτυχηµένος µετασχηµατισµός στις εκπαιδευτικές
πρακτικές απαιτεί την ανάπτυξη της θετικής στάσης των χρηστών προς τις νέες τεχνολογίες».
Προκειµένου να έχει πιθανότητα επιτυχίας η εισαγωγή και ενσωµάτωση οποιασδήποτε
καινοτοµίας στην εκπαίδευση, είναι απαραίτητο να λαµβάνεται υπόψη η προϋπάρχουσα
κατάρτιση των διδασκόντων, οι στάσεις και πεποιθήσεις τους, η ισχύουσα καθηµερινή
διδακτική τους πρακτική (Fullan, 1993). Κατά τους Baylor & Ritchie (2002) «ανεξάρτητα
από την ποσότητα της τεχνολογίας, η τεχνολογία δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί παρά µόνο
εάν τα µέλη του οργανισµού έχουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις απαιτούµενες στάσεις
προκειµένου να την εµφυσήσουν στο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών». Είναι προφανές
λοιπόν ότι στο ζήτηµα της ένταξης των ΤΠΕ στο σχολείο, οι εκπαιδευτικοί είναι ο πλέον
καθοριστικός συντελεστής της αλλαγής και της καινοτοµίας.
Όσον αφορά τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην εκπαιδευτική χρήση των
υπολογιστών, πρόσφατα ερευνητικά ευρήµατα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν θετικές
στάσεις προς την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Albirini, 2006· van Braak, 2001). Όσον
αφορά στην ελληνική πραγµατικότητα, πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει την ύπαρξη θετικών
γενικά στάσεων των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σχετικά µε την
εισαγωγή των ΤΠΕ στο σχολείο και την αναγνώριση της συµβολής τους στη µαθησιακή
διαδικασία (Εµβαλώτης και Τζιµογιάννης, 1999· Καρτσιώτης, 2003· Κονιδάρη, 2005·
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Κυνηγός, Καραγεώργος, Βαβουράκη και Γαβρήλης, 2000· Πολίτης, Ρούσσος, Καραµάνης
και Τσαούσης, 2000· Τζιµογιάννης και Κόµης, 2004 · Τσολακίδης, 1998).
Προκύπτει επίσης από τα ερευνητικά ευρήµατα ότι οι στάσεις των εκπαιδευτικών
για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση συνδέονται σε σηµαντικό βαθµό µε την ικανοποίησή τους από
την παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση των γνωστικών αντικειµένων στο σχολείο. Οι
εκπαιδευτικοί που δηλώνουν έλλειψη ικανοποίησης από την παραδοσιακή διδασκαλία
εµφανίζονται περισσότερο θετικοί προς τη διδακτική ένταξη των ΤΠΕ (Τζιµογιάννης και
Κόµης, 2004). Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θεωρεί
ότι η ενσωµάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία αλλάζει τους παραδοσιακούς ρόλους
εκπαιδευτικού και µαθητή. Εκτιµάται ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού γίνεται µε την διδακτική
εφαρµογή των ΤΠΕ περισσότερο συντονιστικός, µε αποτέλεσµα τη διαµόρφωση ενός
δηµιουργικού και διερευνητικού περιβάλλοντος µάθησης για τους µαθητές (Κυνηγός κ.ά.,
2000).
Φαίνεται εποµένως ότι ένα καίριο σηµείο της επιτυχηµένης ενσωµάτωσης των νέων
τεχνολογιών στη διδακτική πράξη έγκειται στις στάσεις των εκπαιδευτικών προς την ένταξη
των ΤΠΕ στη µαθησιακή διαδικασία και το δικό τους ρόλο ως εκπαιδευτικών.
2.4.2. Στάσεις προς τις ΤΠΕ: έµφυλες διαστάσεις
Τα στοιχεία της βιβλιογραφίας παρουσιάζουν αντιφατικά αποτελέσµατα για τις
έµφυλες διαφορές στη στάση προς τους υπολογιστές. Έρευνες έδειξαν ότι τα κορίτσια και οι
γυναίκες έχουν λιγότερο θετική στάση προς τους υπολογιστές συγκριτικά µε τα αγόρια και
τους άνδρες (Chen, 1986· Levin & Gordon, 1989· Massoud, 1991· Rozell & Gardner, 2000·
Shashaani, 1994b). Αντίθετα οι έρευνες των Loyd & Gressard (1984b) και Koohang (1989)
έδειξαν ότι το φύλο δεν σχετιζόταν σηµαντικά µε τις στάσεις προς τους υπολογιστές σε καµία
από τις τρεις επιλεγµένες υπο-κλίµακες (άγχος, αυτοπεποίθηση και αρέσκεια/ συµπάθεια).
Όσον αφορά το ρόλο της εµπειρίας στους υπολογιστές, ωστόσο, τα ευρήµατα δεν
έδειξαν διαφορές στις στάσεις ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες. Τα αποτελέσµατα αυτά
έχουν υποστηριχθεί από τον Chen (1986) και από τον Badagliacco (1990), ο οποίος αναφέρει
ότι, όταν λαµβάνεται υπόψη η προηγούµενη εµπειρία στους υπολογιστές, το χάσµα ανάµεσα
στα φύλα ως προς τις στάσεις για τους υπολογιστές δεν εµφανίζεται. Επίσης το κυριότερο
εύρηµα της έρευνας των Levin & Gordon (1989) έδειξε ότι η προηγούµενη ενασχόληση µε
τους υπολογιστές -ειδικότερα µε τον υπολογιστή στο σπίτι- είχε ισχυρότερη επίδραση στις
στάσεις από ό,τι ο παράγοντας του φύλου.
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Οι Loyd, Loyd & Gressard (1987) διαπίστωσαν ότι οι µαθήτριες είχαν λιγότερο
άγχος και αισθάνονταν µεγαλύτερη ευχαρίστηση από την εργασία µε τους υπολογιστές σε
σχέση µε τους µαθητές. Ερευνητικά αποτελέσµατα των Rosen, Sears & Weil (1987)
αποκαλύπτουν µια περίπλοκη σχέση ανάµεσα στο φύλο και στις στάσεις προς τους
υπολογιστές. Το φύλο δεν φάνηκε να συνδέεται µε το άγχος για τους υπολογιστές, αλλά
εµφάνισε σηµαντική σχέση µε τις στάσεις προς τους υπολογιστές, µε τις γυναίκες να
παρουσιάζουν περισσότερο αρνητικές στάσεις συγκριτικά µε τους άνδρες. Η Shashaani
(1993) αναφέρει ότι τα κορίτσια δείχνουν µικρότερο ενδιαφέρον και εµφανίζουν λιγότερη
αυτοπεποίθηση για την ικανότητά τους να χρησιµοποιούν τους υπολογιστές σε σχέση µε τους
συµµαθητές τους.
Όταν εξετάστηκαν οι διαφορές στις στάσεις σε σχέση µε την υποστήριξη από το
κοινωνικό περιβάλλον, η προηγούµενη ενθάρρυνση αναδείχθηκε σε σηµαντικό προβλεπτικό
παράγοντα για τις στάσεις. Η έρευνα του Busch (1995) δεν έδειξε διαφορές φύλου στις
στάσεις προς τους υπολογιστές. Οι άνδρες (φοιτητές), ωστόσο, ελάµβαναν µεγαλύτερη
ενθάρρυνση από τους φίλους τους σε σχέση µε τις γυναίκες (φοιτήτριες).
O Whitley (1997), µε βάση µετα-ανάλυση των Αγγλικών και Αµερικανικών ερευνών
σχετικά µε τις διαφορές φύλου και τις στάσεις προς τους υπολογιστές, καταλήγει στο γενικό
συµπέρασµα ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν λιγότερο θετική στάση προς τους υπολογιστές
συγκριτικά µε τους άνδρες, αλλά οι στάσεις τους προς τους υπολογιστές σπάνια είναι
αρνητικές.
∆ιαπολιτισµικές έρευνες επίσης έχουν δείξει ότι το µέγεθος των έµφυλων διαφορών
στις στάσεις προς τους υπολογιστές διαφέρει από χώρα σε χώρα. Σε έρευνα που διεξήχθη σε
Καναδούς και Κινέζους εφήβους για τη διερεύνηση των στάσεων προς τους υπολογιστές, οι
Collins & Williams (1987) έχουν επισηµάνει ότι οι Κινέζοι µαθητές εµφανίζουν τις
µικρότερες έµφυλες διαφορές. Σε µια άλλη έρευνα (Makrakis, 1992) σε Σουηδούς και
Ιάπωνες µαθητές, οι µαθητές από τη Σουηδία είχαν περισσότερο θετική στάση σε σχέση µε
τις συµµαθήτριές τους, ενώ δεν βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές ως προς τα φύλα στους
Ιάπωνες µαθητές/ τριες. Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω ερευνών φαίνεται ότι αντανακλούν
τις κοινωνικο-πολιτιστικές προσδοκίες για αγόρια και κορίτσια και µπορούν να ερµηνεύσουν
τις έµφυλες διαφορές στις στάσεις προς τους υπολογιστές.
Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς η έρευνα των Rosen & Weil (1995) έδειξε
έµφυλες διαφορές ως προς τις στάσεις προς τους υπολογιστές. Οι γυναίκες παρουσιάζουν
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επιφυλακτικότητα ως προς τις ΤΠΕ σε µεγαλύτερο βαθµό συγκριτικά µε τους άνδρες και
χαµηλότερη αυτοπεποίθηση στη χρήση των υπολογιστών.
Σε σχέση µε την ελληνική πραγµατικότητα η έρευνα των Τζιµογιάννη και Κόµη
(2002) σχετικά µε τις στάσεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην
περιοχή των Ιωαννίνων για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση έδειξε διαφορές φύλου: οι
γυναίκες ήταν ουδέτερες ή αρνητικές στην ενσωµάτωση των ΤΠΕ στο σχολείο. Την έµφυλη
διαφορά στη στάση των εκπαιδευτικών επιβεβαιώνουν τα ερευνητικά ευρήµατα των Πολίτη
(2000) και Ρούσου (2002). Παρόµοια έρευνα των Χαραλάµπους και Ιωάννου (2004) σχετικά
µε τη χρήση του διαδικτύου ως εργαλείου µάθησης από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης στην Κύπρο έδειξε ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί υπερτερούσαν στην πρόσβαση
στο διαδίκτυο τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο έναντι των γυναικών και αισθάνονταν
µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε σχέση µε τις γυναίκες εκπαιδευτικούς στη χρήση του
διαδικτύου.
Από τα στοιχεία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης έχει φανεί ο καθοριστικός ρόλος
των εκπαιδευτικών σε σχέση µε το έµφυλο ψηφιακό χάσµα και ειδικότερα η σηµασία
παραγόντων, όπως οι στερεοτυπικές αντιλήψεις, η αυτο-αποτελεσµατικότητα και οι στάσεις
των εκπαιδευτικών προς την εκπαιδευτική ένταξη των νέων τεχνολογιών. Έχει επίσης φανεί
ότι ένα από τα θέµατα που δεν έχουν ερευνηθεί επαρκώς είναι οι απόψεις εκπαιδευτικών για
θέµατα φύλου και τεχνολογίας. Σε σχέση µε την ελληνική πραγµατικότητα δεν γνωρίζουµε
πολλά για τις έµφυλες διαφορές ως προς τα ατοµικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών που
ενσωµατώνουν τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τις στάσεις τους προς την παιδαγωγική ένταξη
των Η/Υ. Σχετικά δε µε τις έµφυλες στερεοτυπικές αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την
επάρκεια και τις ικανότητες αγοριών και κοριτσιών ως προς τις ΤΠΕ υπάρχει ερευνητικό
κενό.
2.5. Στόχοι και ερωτήµατα της έρευνας
Ο στόχος στην παρούσα εργασία ήταν να διερευνηθούν έµφυλες διαφορές στις
εµπειρίες, στις αντιλήψεις και στις στάσεις Ελλήνων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης όσον αφορά τη χρήση και την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Πιο συγκεκριµένα, τα ερωτήµατα της έρευνας ήταν τα εξής:
1. Υπάρχουν έµφυλες διαφορές ως προς: (α) την αυτο-αποτελεσµατικότητα για τις νέες
τεχνολογίες, (β) την παιδαγωγική χρήση των ΤΠΕ, (γ) τις στάσεις για την ένταξη των
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ΤΠΕ στη σχολική τάξη και (δ) τις απόψεις για τη σχέση αγοριών και κοριτσιών µε τις
νέες τεχνολογίες;
2. Υπάρχουν έµφυλες διαφορές στη χρήση νέων τεχνολογιών στο σπίτι και στη σχολική
τάξη;
3. Υπάρχει συνάφεια µεταξύ των µεταβλητών της αυτο-αποτελεσµατικότητας, των
στάσεων προς την παιδαγωγική ένταξη των ΤΠΕ και των στερεότυπων αντιλήψεων για
θέµατα φύλου και ΤΠΕ;
4. Υπάρχει σχέση µεταξύ των αντιλήψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών µε τη χρήση
ΤΠΕ στο σπίτι και στο σχολείο;
3. Μεθοδολογία
3.1. Συµµετέχοντες
Ο πληθυσµός-στόχος της παρούσας έρευνας είναι εκπαιδευτικοί όλων των
ειδικοτήτων που διδάσκουν σε σχολικές µονάδες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και
συγκεκριµένα σε αστικά κέντρα των περιοχών Μαγνησίας, Λάρισας, Θεσσαλονίκης, Σερρών
και Ξάνθης. Έγινε χρήση της δειγµατοληψίας χιονοστιβάδας/δικτύου (snowballing), λόγω
εύκολης πρόσβασης σε ορισµένα άτοµα του πληθυσµού. Προκειµένου να συλλεχθεί δείγµα
από τον πληθυσµό-στόχο έγινε σε πρώτη φάση επιλογή διαφόρων τύπων σχολικών µονάδων
ανά περιοχή και σε δεύτερη φάση δόθηκαν ερωτηµατολόγια σε εκπαιδευτικούς των σχολικών
µονάδων. Στην έρευνα συµµετείχαν συνολικά 168 άτοµα. Από αυτούς το 37,3% ήταν άνδρες
και το 62,7% γυναίκες. Η κατανοµή σε ηλικιακές οµάδες δείχνει ότι η κύρια ηλικιακή οµάδα
είναι εκπαιδευτικοί 40-49 ετών µε ποσοστό 46,1% και γενικά κανονική κατανοµή.
Αναφορικά µε τις ειδικότητες, κύρια ειδικότητα αναδείχθηκε η φιλολογία (26.8%) και
ακολουθούν η ειδικότητα των µαθηµατικών (10.1%) και της πληροφορικής (8.9%). Η µέση
προϋπηρεσία των ατόµων του δείγµατος σε έτη ήταν 14.47 έτη, µε ελάχιστη τιµή το 1 έτος
και µέγιστη τιµή τα 35 έτη. Αναλυτικά το δείγµα διαµορφώθηκε από 15 σχολικές µονάδες
Γυµνασίου, Λυκείου και Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) των πόλεων Βόλου, Λάρισας,
Θεσσαλονίκης, Σερρών και Ξάνθης. Στους Πίνακες 1, 2, 3 και 4 παρουσιάζεται η κατανοµή
των συµµετεχόντων ως προς την περιοχή, τον τύπο σχολείου, την ηλικία οµαδοποιηµένη και
την ειδικότητα.
3.2. Εργαλείο
Για την συλλογή του υλικού χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο, το οποίο είναι
διαρθρωµένο σε 4 ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαµβάνει 24 ερωτήσεις κλειστού τύπου
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(ερωτήσεις 1-24, δείκτης αξιοπιστίας alpha Cronbach= 0.977) που αναφέρονται στην
αξιολόγηση της γενικής αυτο-αποτελεσµατικότητας στη χρήση Η/Υ και είναι οµαδοποιηµένες
σε 3 υπο-ενότητες, οι οποίες αφορούν 3 οµάδες δεξιοτήτων: α) ερωτήσεις 1-8: απλές
δεξιότητες χρήσης Η/Υ (δείκτης αξιοπιστίας alpha Cronbach= 0.955) β) ερωτήσεις 9-16 :
σύνθετες δεξιότητες χρήσης Η/Υ (δείκτης αξιοπιστίας alpha Cronbach= 0.958) γ) ερωτήσεις
17-24: χρήση Η/Υ στο µάθηµα (δείκτης αξιοπιστίας alpha Cronbach= 0.957). Κάθε υποενότητα περιλαµβάνει οµάδες ερωτήσεων, µε τις οποίες ο ερωτώµενος καλείται να
αξιολογήσει την ικανότητά του να εκτελέσει µια σειρά από εργασίες µε τον Η/Υ. Η
αξιολόγηση κάθε ερώτησης γίνεται µε την χρήση της 5 βάθµιας κλίµακας τύπου Likert (1=
καθόλου σίγουρος, 5= απόλυτα σίγουρος). Στην α και β υπο-ενότητα έγινε χρήση ερωτήσεων
από τις κλίµακες των Murphy, Coover & Owen (1989) και των Kinzie, Delcourt & Powers
(1994), (όπως παρατίθενται σε Albion, 2001), και στη γ υπο-ενότητα κυρίως από το
ερωτηµατολόγιο για εκπαιδευτικούς που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της µελέτης Second
Information Technology in Education Study : SITES 2006 (Brese & Carstens, 2009).
Στη δεύτερη ενότητα περιλαµβάνονται 8 ερωτήσεις κλειστού τύπου (Βλέπε
Παράρτηµα: ερωτήσεις 25-32) που αναφέρονται στην αξιολόγηση της στάσης των
εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική ένταξη των ΤΠΕ (δείκτης αξιοπιστίας alpha Cronbach=
0.861) και προέρχονται από τις κλίµακες των Ravitz και Light (2003), των Kinzie, Delcourt
και Powers (1994) και του Albirini (2006). Η αξιολόγηση κάθε ερώτησης γίνεται µε την
χρήση της 5 βάθµιας κλίµακας τύπου Likert (1= διαφωνώ απόλυτα, 5= συµφωνώ απόλυτα).
Στη συγκεκριµένη ενότητα οι ερωτήσεις 25, 28, 29 και 30, οι οποίες είχαν αρνητική
εκφώνηση σε σχέση µε την συνολική κλίµακα, αντιστράφηκαν στην επεξεργασία των
δεδοµένων, ώστε να µετρηθεί η αξιοπιστία και να δηµιουργηθούν σύνθετες µεταβλητές.
Στην τρίτη ενότητα υπάρχουν 8 ερωτήσεις κλειστού τύπου (βλέπε Παράρτηµα:
ερωτήσεις 33-40) που αναφέρονται στην αξιολόγηση των στερεοτύπων σχετικά µε τα φύλα και
τις ΤΠΕ (δείκτης αξιοπιστίας alpha Cronbach= 0.750) και κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες
της παρούσας έρευνας. Η ενότητα περιλαµβάνει προτάσεις, τις οποίες ο ερωτώµενος
κατατάσσει στα δύο φύλα. Η αξιολόγηση κάθε ερώτησης γίνεται µε την χρήση της 5 βάθµιας
κλίµακας τύπου Likert (1= κυρίως κορίτσια, 2= λίγο περισσότερο τα κορίτσια, 3=το ίδιο και
τα δύο φύλα, 4= λίγο περισσότερο τα αγόρια και 5= κυρίως τα αγόρια). Στη συγκεκριµένη
ενότητα υπήρχε µία αρνητική εκφώνηση (ερώτηση 34) σε σχέση µε την συνολική κλίµακα, η
οποία αντιστράφηκε κατά την επεξεργασία.

Σελίδα 21 από 75
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
28/11/2020 16:23:00 EET - 35.153.39.7

Η τέταρτη ενότητα περιλαµβάνει 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σχετικά µε τα
δηµογραφικά στοιχεία των συµµετεχόντων και µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών (βλέπε
Παράρτηµα: ερωτήσεις 41-48). Συγκεκριµένα αναφέρονται στη χρήση Η/Υ και διαδικτύου
στο σπίτι και στην εµπειρία χρήσης, στη χρήση Η/Υ για την εκπαιδευτική προετοιµασία, στη
χρήση Η/Υ κατά την διδασκαλία, στην ειδικότητα, στην ηλικία, στο φύλο και στο χρόνο
προϋπηρεσίας.
Όλες οι ερωτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν στη συγκεκριµένη έρευνα βρίσκονται στο
Παράρτηµα,

µέρος

Ι

(ερωτηµατολόγιο).

Η

αξιοπιστία

των

οµάδων

ερωτήσεων

παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.
3.3. ∆ιαδικασία συλλογής δεδοµένων
Ο τύπος έρευνας που έχει επιλεγεί είναι ποσοτική έρευνα – έρευνα πεδίου σε
εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η έρευνα διεξήχθη
κατά το χρονικό διάστηµα Μαΐου - Ιουνίου του 2009. Συνολικά απεστάλησαν 200
ερωτηµατολόγια και συγκεντρώθηκαν 168. Η ανταπόκριση κρίνεται ικανοποιητική (84%)
δεδοµένης της διαδικασίας συλλογής (παράδοση ερωτηµατολογίων και συλλογή µετά την
συµπλήρωσή τους σε διαφορετική χρονική στιγµή από την ηµέρα παράδοσης), της
διαδικασίας συµπλήρωσης (εφαρµογή ερωτηµατολογίου αυτo-αναφοράς µε συµπλήρωση
χωρίς την παρουσία του ερευνητή), αλλά και της χρονικής περιόδου που υλοποιήθηκε η
δειγµατοληψία και η οποία συνέπιπτε µε την λήξη της σχολικής χρονιάς. Ο µέσος χρόνος
συµπλήρωσης κάθε ερωτηµατολογίου εκτιµάται ότι ήταν περίπου 10΄.
4. Αποτελέσµατα
Στις παρακάτω ενότητες γίνεται παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας.
Αναλυτικά περιλαµβάνεται: α) υπολογισµός κατανοµών ποσοστών των απαντήσεων των
ερωτήσεων που αφορούν κατηγορικές µεταβλητές καθώς και των µέσων τιµών και
διασπορών των συνεχών µεταβλητών και β) έλεγχος εξάρτησης των µεταβλητών από
χαρακτηριστικά του δείγµατος, όπως η ηλικία, η προϋπηρεσία και το φύλο. Ο παραπάνω
έλεγχος γίνεται µε εφαρµογή χ2 test για την περίπτωση 2 κατηγορικών µεταβλητών, µε
εφαρµογή t-test ή ANOVA στην περίπτωση του ελέγχου κατηγορικών µε τις συνεχείς
µεταβλητές και µε πίνακα συσχέτισης και υπολογισµό του δείκτη Pearson r για τον έλεγχο
της σχέσης µεταξύ συνεχών µεταβλητών. Σε όλους τους ελέγχους παρουσιάζονται οι
περιπτώσεις όπου παρατηρείται στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των
υποοµάδων.
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Ειδικά για τις ερωτήσεις τύπου κλίµακας (ερωτήσεις 1 - 40) δηµιουργούνται οι
παρακάτω έξι σύνθετες συνεχείς µεταβλητές και η τιµή της κάθε µίας υπολογίζεται από το
µέση τιµή των αντίστοιχων ερωτήσεων:
1) γενική αυτο-αποτελεσµατικότητα (ερωτήσεις 1-24)
2) αυτο-αποτελεσµατικότητα για τις απλές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (ερωτήσεις 1-8)
3) αυτο-αποτελεσµατικότητα για τις σύνθετες δεξιότητες χρήσης Η/Υ (9-16)
4) αυτο-αποτελεσµατικότητα για τη χρήση Η/Υ στο µάθηµα (18-24)
5) στάση προς την παιδαγωγική ένταξη των ΤΠΕ
6) στερεότυπα φύλου και ΤΠΕ.
4.1. Xρήση Η/Υ και διαδικτύου στο σπίτι, στην προετοιµασία και στη
διεξαγωγή της διδασκαλίας
Η ανάλυση των απαντήσεων, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6, έδειξε ότι η
πλειονότητα των εκπαιδευτικών (90.4%) χρησιµοποιεί Η/Υ στο σπίτι. Από αυτούς που
χρησιµοποιούν Η/Υ, η χρονική εµπειρία χρήσης είναι κατά µέσο όρο 10.3 χρόνια. Επίσης η
πλειονότητα των συµµετεχόντων (85.1%) χρησιµοποιούν το διαδίκτυο στο σπίτι τους. Από
αυτούς που κάνουν χρήση διαδικτύου στο σπίτι, η χρονική εµπειρία χρήσης είναι κατά µέσο
όρο 7.3 χρόνια. Η πλειοψηφία επίσης των εκπαιδευτικών της έρευνας (63.1%) δήλωσαν ότι
χρησιµοποιούν Η/Υ κατά την προετοιµασία της διδασκαλίας έναντι του 36,9% που
απάντησαν αρνητικά. Αντίθετα µόνο το 42.9% των συµµετεχόντων δήλωσαν ότι κάνουν
χρήση Η/Υ κατά τη διδασκαλία.
4.2. Οι αντιλήψεις αυτο-αποτελεσµατικότητας, οι στάσεις προς την ένταξη των
ΤΠΕ στη διδασκαλία και οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για το φύλο και τις ΤΠΕ
Από τις κατανοµές των ποσοστών των απαντήσεων στις ερωτήσεις που εκφράζουν
1) αυτο-αποτελεσµατικότητα ως προς τις απλές δεξιότητες χρήσης Η/Υ, 2) αυτοαποτελεσµατικότητα ως προς τις σύνθετες δεξιότητες χρήσης Η/Υ και 3) αυτοαποτελεσµατικότητα ως προς τη χρήση Η/Υ στο µάθηµα (Παράρτηµα, ενότητα Α) προέκυψε
συνολικά ότι στο σύνολο των ερωτήσεων που αφορούν την αυτο-αποτελεσµατικότητα ως
προς τις απλές δεξιότητες στους υπολογιστές (Γράφηµα 1), οι θετικές απαντήσεις
συγκεντρώνουν ποσοστά µεγαλύτερα του 75%. Εξαίρεση εµφανίζεται στην ερώτηση που
αφορά τη χρήση Power Point, όπου οι θετικές απαντήσεις αθροίζουν σε ποσοστό 59 %. Στις
ερωτήσεις που αφορούν την αυτο-αποτελεσµατικότητα ως προς τις σύνθετες δεξιότητες
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(Γράφηµα 2), οι θετικές απαντήσεις εµφανίζουν αθροιστικά ποσοστά µικρότερα του 50%.
Οριακά µεγαλύτερα ποσοστά του 50% εµφανίζουν οι ερωτήσεις που αφορούν την
επεξεργασία εικόνας και την επίλυση προβληµάτων που εµφανίζονται κατά την χρήση Η/Υ.
Αναφορικά µε τη χρήση Η/Υ στο µάθηµα (Γράφηµα 3), οι θετικές κατηγορίες εµφανίζουν
ποσοστά σαφώς µεγαλύτερα των αρνητικών. Τα υψηλότερα θετικά ποσοστά εµφανίζονται
στις ερωτήσεις που αφορούν την χρήση Η/Υ για εύρεση πληροφοριών για το µάθηµα
(79.5%), την χρήση για παρουσίαση πληροφοριών στους µαθητές (68.7%) και τέλος την
προετοιµασία της διδασκαλίας (68.1%) .
Σχετικά µε την οµάδα ερωτήσεων που αφορά τις στάσεις των εκπαιδευτικών προς
την ένταξη των ΤΠΕ στην διδασκαλία (Παράρτηµα, ενότητα Β: ερωτήσεις 25-32), η γενική
τάση είναι υπέρ των θετικών απαντήσεων (Γράφηµα 4), µε τα µεγαλύτερα ποσοστά να
εµφανίζονται στην κατηγορία Συµφωνώ. Οι ερωτήσεις µε τα µικρότερα ποσοστά θετικών
απαντήσεων είναι α) η ερώτηση 25 (αντεστραµµένη): Η χρήση Η/Υ και διαδικτύου στην
διδασκαλία αποσπά χρόνο και ενέργεια από άλλα σηµαντικά ζητήµατα και β) Η ερώτηση 30
(αντεστραµµένη): Η προετοιµασία µιας διδασκαλίας µε χρήση Η/Υ απαιτεί από εµένα πολλή
ενέργεια, δυσανάλογη προς τα αποτελέσµατα που µπορεί να έχει η διδασκαλία. Και στις δύο
αυτές περιπτώσεις τα ποσοστά των αρνητικών απαντήσεων δεν είναι µεγαλύτερα του 30%.
Αναφορικά µε την ενότητα ερωτήσεων για τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για το φύλο
και τις ΤΠΕ (Παράρτηµα, ενότητα Γ: ερωτήσεις 33-40), τα ποσοστά υπέρ των κοριτσιών
είναι πολύ µικρά, συνήθως µικρότερα του 3%, ενώ σε µια µόνο περίπτωση (ερώτηση 39:
Μπορούν να βοηθήσουν κάποιο µεγαλύτερο σε ηλικία άτοµο να λύσει απλά προβλήµατα που
µπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση ΤΠΕ) είναι 8.5% (Γράφηµα 5). Τα µεγαλύτερα κυρίως
ποσοστά εµφανίζονται στην κατηγορία Το ίδιο και τα δύο φύλα. Επόµενη κατηγορία µε
αυξηµένα ποσοστά είναι η κατηγορία Λίγο περισσότερο τα αγόρια µε το µεγαλύτερο ποσοστό
αυτής της κατηγορίας (47.3%) να δηλώνεται στην ερώτηση: Ενδιαφέρονται πολύ για τους Η/Υ
και τις ΤΠΕ.
Από την κατασκευή των µεταβλητών (Πίνακας 7) φαίνεται ότι η ελάχιστη τιµή τους
είναι το 1 και η µέγιστη είναι το 5. Αναφορικά µε την αυτο-αποτελεσµατικότητα, µε την τιµή
1 εµφανίζεται η περίπτωση όπου δηλώνεται η αδυναµία χρήσης και µε 5 η απόλυτη
δυνατότητα χρήσης. Από τα παραπάνω αποτελέσµατα προκύπτει ότι η µεταβλητή της γενικής
αυτο-αποτελεσµατικότητας εµφανίζει µέση τιµή 3.5, τιµή κοντά στην διάµεσο 3, η οποία
ουσιαστικά κατατάσσει την αυτo-αποτελεσµατικότητα περίπου στη µέση της κλίµακας.
Τούτο σηµαίνει ότι ο µέσος εκπαιδευτικός εκτιµά γενικά ότι µπορεί να κάνει χρήση των Η/Υ
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σε µέτριο επίπεδο. Αναλυτικότερα η µέση τιµή της αυτο-αποτελεσµατικότητας ως προς τις
απλές δεξιότητες είναι 4.2 και τοποθετείται στο θετικό τµήµα της κλίµακας. Αυτό σηµαίνει
ότι τα άτοµα εκτιµούν ότι µπορούν σε καλό επίπεδο να χειρίζονται απλές ενέργειες στον Η/Υ.
Αντίθετα η µέση τιµή που αφορά σύνθετες δεξιότητες είναι 2.8 και άρα κατατάσσεται οριακά
στην αρνητική πλευρά της κλίµακας, κάτι που σηµαίνει ότι ο µέσος εκπαιδευτικός εκτιµά ότι
είναι λίγο έως µέτρια σίγουρος να εκτελέσει µια πιο σύνθετη ενέργεια στον Η/Υ. Το
αποτέλεσµα είναι να κυριαρχεί η µέση εκτίµηση για τις ικανότητες στην γενική χρήση. Το
αποτέλεσµα

αυτό

ενισχύεται

από

την

3η

µεταβλητή

που

δηλώνει

την

αυτο-

αποτελεσµατικότητα ως προς τη χρήση Η/Υ στο µάθηµα. Και σε αυτή την περίπτωση η µέση
τιµή είναι 3.5, στην µέτρια δηλαδή θέση της κλίµακας, στοιχείο που ισχυροποιεί το
προηγούµενο προφίλ αυτο-αποτελεσµατικότητας του µέσου χρήστη που δηλώνει σχετικά
καλός στην απλή χρήση Η/Υ, όχι καλός έως µέτριος στην χρήση πιο σύνθετων δεξιοτήτων
Η/Υ και µέτριος στην εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ.
Αναφορικά µε τις στάσεις των εκπαιδευτικών προς την παιδαγωγική ένταξη των
ΤΠΕ, η µέση τιµή της µεταβλητής είναι 3.8. Η τιµή αυτή είναι θετικότερη της ενδιάµεσης
τιµής και προσεγγίζει την τιµή 4. Κατά συνέπεια η µέση στάση για την παράµετρο αυτή είναι
ότι βρίσκεται ανάµεσα στην κατηγορία Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ και την κατηγορία
Συµφωνώ, κυριότερα όµως κλίνει προς την κατηγορία Συµφωνώ.
Ως προς τα στερεότυπα του φύλου και των ΤΠΕ, η µέση τιµή της παραµέτρου είναι
3.4. Η τιµή αυτή είναι στο µέσο σχεδόν του διαστήµατος 3 (ενδιάµεση τιµή – κατηγορία Το
ίδιο και τα 2 φύλα) και 4 (κατηγορία Λίγο περισσότερο τα αγόρια). Η τιµή αυτή λοιπόν δείχνει
την έλλειψη µια καθαρής υπεροχής κάποιου φύλου µε µια µικρή διάκριση υπέρ των αγοριών.
4.3. Σχέσεις αντιλήψεων και στάσεων µε τους παράγοντες ηλικία, προϋπηρεσία
και χρήση Η/Υ και διαδικτύου
Προκειµένου να γίνουν στατιστικοί έλεγχοι, δηµιουργήθηκε νέα κατηγορική µεταβλητή
για την ηλικία των συµµετεχόντων µε ενοποιηµένες τις ακραίες και ολιγοµελείς ηλικιακές
κατηγορίες και µε 3 επίπεδα: κάτω των 39 ετών, 39-49 ετών, και άνω των 50 ετών. Στην
περίπτωση της χρήσης Η/Υ για την προετοιµασία της διδασκαλίας εντοπίστηκε στατιστικά
σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των ηλικιακών οµάδων, χ2 (2, 167) = 10.71, p <.05. Σε
αυτή την περίπτωση παρατηρήθηκε σταδιακή αύξηση των ποσοστών των ατόµων που
χρησιµοποιούν Η/Υ στην προετοιµασία της διδασκαλίας όσο µειώνεται η ηλικία. Η ηλικιακή
οµάδα κάτω των 39 ετών χρησιµοποιεί Η/Υ σε ποσοστό 75%, η οµάδα 40-49 ετών σε
ποσοστό 66.2%, ενώ η οµάδα άνω των 50 ετών κάνει χρήση σε ποσοστό 42.1 %.
Σελίδα 25 από 75
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
28/11/2020 16:23:00 EET - 35.153.39.7

Εφαρµόζοντας έλεγχο συσχέτισης r µε σκοπό την αναζήτηση των σχέσεων µεταξύ
της ηλικίας και των µεταβλητών που εκφράζουν την αυτο-αποτελεσµατικότητα, προέκυψε,
όπως φαίνεται στον Πίνακα 8, ότι η ηλικία σχετίζεται σηµαντικά µε όλες τις µεταβλητές που
εξετάζονται. Η σχέση είναι αρνητική σε όλες τις περιπτώσεις, κάτι που σηµαίνει ότι όσο η
ηλικία των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών αυξάνεται, τόσο µειώνεται ο βαθµός που
αξιολογούν κάθε παράγοντα. Κατά συνέπεια µε αύξηση της ηλικίας εµφανίζεται µείωση
όλων των τιµών της αυτο-αποτελεσµατικότητας και άρα της σιγουριάς στη χρήση Η/Υ,
µείωση των τιµών και άρα αύξηση της διαφωνίας για την παιδαγωγική ένταξη των ΤΠΕ και
µείωση των τιµών και άρα µείωση της κλίσης υπέρ των αγοριών στις έµφυλες διαφορές.
Βέβαια από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η ασθενέστερη σχέση (r = -183*) είναι
µεταξύ της ηλικίας και των στερεότυπων φύλου και ΤΠΕ.
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών ανά παράγοντα µε σκοπό την αναζήτηση
περαιτέρω διαφορών στις αντιλήψεις και στάσεις ανά ηλικιακή οµάδα, από την εφαρµογή του
ANOVA (Πίνακας 9), εντοπίστηκε στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση στις παραµέτρους:
1. Αυτο-αποτελεσµατικότητα γενική, F(2,163)= 5.788, p= .004, 2. Αυτο-αποτελεσµατικότητα
στις απλές δεξιότητες, F(2,163)= 6.212, p= .003, 3. Αυτο-αποτελεσµατικότητα στις σύνθετες
δεξιότητες, F(2,163)= 5.737, p= .004, 4. Αυτο-αποτελεσµατικότητα στη χρήση Η/Υ στο
µάθηµα, F(2,162) = 3.544, p= .031, 5. Στάση προς την ένταξη των ΤΠΕ , F(2,164) = 2.904,
p= .058.
Στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση σε σχέση µε την προϋπηρεσία εντοπίστηκε
στην περίπτωση της χρήσης Η/Υ κατά την προετοιµασία και κατά την διεξαγωγή της
διδασκαλίας (Πίνακας 10). Σε αυτές τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε ότι η οµάδα που
χρησιµοποιούσε Η/Υ για την προετοιµασία και τη διεξαγωγή της διδασκαλίας ήταν οι
εκπαιδευτικοί που είχαν τα λιγότερα έτη προϋπηρεσίας (Μ = 12.58, SD = 8.18 και Μ = 12.78,
SD = 7.55 αντίστοιχα).
Εφαρµόζοντας έλεγχο συσχέτισης r, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 11, προέκυψε
ότι οι µεταβλητές 1, 2, 3 και 4 που εκφράζουν την αυτο-αποτελεσµατικότητα σχετίζονται
στατιστικά σηµαντικά µεταξύ τους. Η σχέση είναι θετική και άρα όσο αυξάνει η τιµή της µιας
µεταβλητής αυξάνει και η τιµή των υπολοίπων. Όµοια προκύπτει ότι οι παραπάνω
µεταβλητές 1, 2 , 3 και 4 της αυτο-αποτελεσµατικότητας, σχετίζονται στατιστικά σηµαντικά
και µε τη στάση των εκπαιδευτικών προς την παιδαγωγική ένταξη των ΤΠΕ. Η σχέση είναι
θετική και άρα όσο αυξάνει η τιµή της αυτο-αποτελεσµατικότητας αυξάνει και η τιµή της
στάσης προς την παιδαγωγική ένταξη. Αντίθετα καµία στατιστικά σηµαντική σχέση δεν
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προκύπτει µεταξύ των µεταβλητών της αυτο-αποτελεσµατικότητας ή της στάσης προς την
παιδαγωγική ένταξη µε την µεταβλητή που εκφράζει τα στερεότυπα φύλου και ΤΠΕ.
Συνεπώς η άποψη των εκπαιδευτικών για τη σχέση φύλου και υπολογιστών δεν φαίνεται να
συσχετίζεται µε τη σιγουριά τους να χρησιµοποιούν Η/Υ ή τη στάση που έχουν για την
ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
4.4. Σχέση αντιλήψεων και στάσεων µε τη χρήση Η/Υ και διαδικτύου στο
σπίτι
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών ανά παράγοντα µε σκοπό την αναζήτηση
διαφορετικών συµπεριφορών ανά χρήστη, από την εφαρµογή του t-test (Πίνακας 12)
προκύπτει ότι στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση εντοπίζεται σε όλες τις σύνθετες
µεταβλητές, εκτός των στερεοτύπων φύλου και ΤΠΕ. Εξετάζοντας τις µέσες τιµές των
υποοµάδων ανάλογα µε τη χρήση Η/Υ στο σπίτι προκύπτει ότι τα άτοµα που χρησιµοποιούν
Η/Υ δηλώνουν και µεγαλύτερες τιµές αυτο-αποτελεσµατικότητας ενώ οι υπόλοιποι υστερούν
σηµαντικά. Όµοια οι χρήστες εµφανίζουν υψηλότερες τιµές στη στάση για την Παιδαγωγική
ένταξη των ΤΠΕ. Αντίθετα οι µέσες τιµές των στερεοτύπων δεν διαφοροποιούνται.
Η χρονική εµπειρία χρήσης Η/Υ στο σπίτι σχετίζεται σηµαντικά (βλέπε Πίνακα 8)
µε όλες τις µεταβλητές που εξετάζονται, εκτός των στερεοτύπων για το φύλο και τις ΤΠΕ. Η
σχέση των µεταβλητών και της χρονικής εµπειρίας Η/Υ είναι θετική σε όλες τις περιπτώσεις,
κάτι που σηµαίνει ότι όσο η διάρκεια

χρήσης Η/Υ των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών

αυξάνεται, τόσο αυξάνεται ο βαθµός που αξιολογούν κάθε παράγοντα. Κατά συνέπεια, µε
αύξηση της χρονικής εµπειρίας δηλώνεται αύξηση όλων των τιµών της αυτοαποτελεσµατικότητας και άρα της σιγουριάς στη χρήση Η/Υ καθώς και αύξηση των τιµών
και άρα αύξηση της συµφωνίας για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών ανά παράγοντα µε σκοπό την αναζήτηση
διαφορετικών συµπεριφορών ανά χρήστη, από την εφαρµογή του t-test προκύπτει, όπως και
πριν, στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση σε όλες τις παραµέτρους εκτός των στερεοτύπων
φύλου και ΤΠΕ (Πίνακας 13).
Εξετάζοντας τις µέσες τιµές των υποοµάδων ανάλογα µε τη χρήση διαδικτύου
προέκυψε ότι τα άτοµα που χρησιµοποιούν διαδίκτυο στο σπίτι δηλώνουν και µεγαλύτερες
τιµές αυτο-αποτελεσµατικότητας, µε τους υπόλοιπους να υστερούν σηµαντικά. Όµοια οι
χρήστες εµφανίζουν υψηλότερες τιµές στη στάση προς την παιδαγωγική ένταξη των ΤΠΕ.
Αντίθετα οι µέσες τιµές των στερεοτύπων δεν διαφοροποιούνται.

Σελίδα 27 από 75
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
28/11/2020 16:23:00 EET - 35.153.39.7

Η εµπειρία χρήσης του διαδικτύου στο σπίτι σχετίζεται σηµαντικά µε όλες τις
µεταβλητές που εξετάζονται εκτός του στερεότυπου φύλου και ΤΠΕ (Πίνακας 8). Η σχέση
των µεταβλητών και της χρονικής εµπειρίας χρήσης του διαδικτύου είναι θετική σε όλες τις
περιπτώσεις, κάτι που σηµαίνει ότι όσο η διάρκεια χρήσης του ατόµου αυξάνεται, τόσο
αυξάνεται ο βαθµός που αξιολογεί κάθε παράγοντα. Κατά συνέπεια µε αύξηση της χρονικής
εµπειρίας δηλώνεται αύξηση όλων των τιµών της αυτο-αποτελεσµατικότητας και εποµένως
της σιγουριάς στην χρήση των ΤΠΕ και αύξηση των τιµών και εποµένως αύξηση της
συµφωνίας για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
4.5. Σχέση αντιλήψεων και στάσεων µε τη χρήση Η/Υ στην προετοιµασία και
στη διεξαγωγή της διδασκαλίας
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών ανά παράγοντα µε σκοπό την αναζήτηση
διαφορετικών συµπεριφορών σε σχέση µε τη χρήση Η/Υ στην προετοιµασία και στη
διάρκεια της διδασκαλίας, από την εφαρµογή του t-test προκύπτει ότι, όπως και πριν,
στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση εντοπίζεται σε όλες τις παραµέτρους εκτός των
στερεοτύπων φύλου και ΤΠΕ. Εξετάζοντας τις µέσες τιµές των υποοµάδων ως προς τη
χρήση προκύπτει ότι τα άτοµα που χρησιµοποιούν Η/Υ στην προετοιµασία του µαθήµατος
(Πίνακας 14) εκφράζουν µεγαλύτερη αυτο-αποτελεσµατικότητα και πιο θετικές στάσεις για
την παιδαγωγική ένταξη των ΤΠΕ. Αντίθετα οι µέσες τιµές των στερεοτύπων φύλου και ΤΠΕ
δεν διαφοροποιούνται. Παρόµοια σχέση παρατηρείται µεταξύ των παραπάνω µεταβλητών και
της χρήσης Η/Υ στη διδασκαλία, όπως δείχνει ο Πίνακας 15.
4.6. Έµφυλες διαφορές στη χρήση των ΤΠΕ, στις αντιλήψεις και στις στάσεις
Εφαρµόζοντας έλεγχο t-test µε σκοπό την αναζήτηση των σχέσεων µεταξύ του
φύλου και των συνεχών µεταβλητών, εντοπίστηκαν στατιστικά σηµαντικές έµφυλες διαφορές
ως προς τη συνολική εµπειρία (διάρκεια σε έτη) χρήσης Η/Υ και διαδικτύου στο σπίτι
(Πίνακας 16). Και στις δύο περιπτώσεις προέκυψε ότι οι άνδρες είχαν µεγαλύτερη εµπειρία
χρήσης Η/Υ και διαδικτύου (M = 12.6, SD = 5.90 και Μ = 8.91, SD = 4.74 αντίστοιχα)
έναντι των γυναικών που είχαν µικρότερη εµπειρία χρήσης Η/Υ και διαδικτύου στο σπίτι (Μ
= 8.75, SD = 4.51 και Μ = 6.45, SD = 3.16 αντίστοιχα) και εποµένως ότι η χρήση στο σπίτι
στην περίπτωση των ανδρών είχε ξεκινήσει νωρίτερα σε σχέση µε τις γυναίκες.
Εφαρµόζοντας έλεγχο µέσων τιµών στις σύνθετες µεταβλητές µε σκοπό την
αναζήτηση διαφορετικών αντιλήψεων και στάσεων ανά φύλο, από την εφαρµογή του t-test
(Πίνακας 7) εντοπίστηκε στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση α) στη γενική αυτο-
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αποτελεσµατικότητα, β) στην αυτο-αποτελεσµατικότητα ως προς τις σύνθετες δεξιότητες
Η/Υ και γ) στην αυτο-αποτελεσµατικότητα ως προς τη χρήση Η/Υ στο µάθηµα.
Συγκεκριµένα και στις τρεις αυτές περιπτώσεις, όπου το φύλο επηρεάζει την εκτίµηση –
βαθµολόγηση των παραγόντων, προέκυψε ότι οι µέσες τιµές των παραγόντων για τους άνδρες
(Μ = 3.91, SD = 1.09, M = 3.38, SD = 1.33 και Μ = 3.91, SD = 1.20 αντίστοιχα) ήταν
υψηλότερες σε σχέση µε τις αντίστοιχες µέσες τιµές των γυναικών (Μ = 3.38, SD = 1.09, M
= 2.57, SD = 1.21, M = 3.39, SD = 1.22 αντίστοιχα). Αυτό δείχνει ότι στους συγκεκριµένους
παράγοντες οι άνδρες δηλώνουν περισσότερο σίγουροι για τη χρήση των Η/Υ συγκριτικά µε
τις γυναίκες. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις οι µέσες τιµές µεταξύ των φύλων δεν
διαφέρουν σηµαντικά και άρα τα δύο φύλα συµπεριφέρονται µε όµοιο τρόπο.
Στην περίπτωση της χρήσης Η/Υ κατά την διεξαγωγή της διδασκαλίας εντοπίστηκε
στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των δύο φύλων, χ2(1, 166) = 7.56, p <0.05. Σε
αυτή την περίπτωση παρατηρήθηκε ότι οι άνδρες (56.5%) τείνουν να χρησιµοποιούν σε
µεγαλύτερο ποσοστό τους Η/Υ στη διδασκαλία σε σχέση µε τις γυναίκες (34.6%).
5. Συζήτηση
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι διαφορές φύλου ως προς τους
υπολογιστές

εξακολουθούν

να

υφίστανται

στους

Έλληνες

εκπαιδευτικούς

της

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και απέδειξαν την υπόθεση ότι το έµφυλο ψηφιακό χάσµα
εξακολουθεί να υπάρχει. Έµφυλη διαφοροποίηση εντοπίζεται στο συνολική εµπειρία χρήσης
Η/Υ και διαδικτύου στο σπίτι µε τους άνδρες να παρουσιάζουν µεγαλύτερη διάρκεια στη
χρήση σε σχέση µε τις γυναίκες και να έχουν ξεκινήσει νωρίτερα τη χρήση, άρα να έχουν
µεγαλύτερη εµπειρία και άνεση στη χρήση. Στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ
των δύο φύλων επισηµαίνεται επίσης στη χρήση των υπολογιστών κατά τη διεξαγωγή του
µαθήµατος µε τους άνδρες να χρησιµοποιούν σε µεγαλύτερο ποσοστό Η/Υ σε σχέση µε τις
γυναίκες. Στατιστικά σηµαντική διαφορά φύλου εντοπίζεται στους εξής παράγοντες: στη
γενική αυτο-αποτελεσµατικότητα, στην αυτο-αποτελεσµατικότητα ως προς τις σύνθετες
δεξιότητες και στη χρήση των υπολογιστών για τη διεξαγωγή του µαθήµατος. Και στις τρεις
αυτές περιπτώσεις οι άνδρες εµφανίζονται περισσότερο σίγουροι για τη χρήση των
υπολογιστών συγκριτικά µε τις γυναίκες.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (αυτο-αποτελεσµατικότητα ως προς τις απλές
δεξιότητες, στάσεις για την παιδαγωγική ένταξη των ΤΠΕ, στερεότυπα φύλου και ΤΠΕ) τα
δύο φύλα δεν παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές και άρα συµπεριφέρονται µε όµοιο τρόπο.
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Τα ευρήµατα έδειξαν µε σαφήνεια ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί ασχολούνται
περισσότερο και νωρίτερα µε τη χρήση των υπολογιστών στο σπίτι συγκριτικά µε τις
γυναίκες, εµφανίζουν µεγαλύτερη σιγουριά για την ικανότητά τους να χρησιµοποιούν
υπολογιστές, µεγαλύτερη αυτο-αποτελεσµατικότητα ως προς την εκτέλεση σύνθετων
εργασιών µε τους υπολογιστές και είναι πιο πιθανό να κάνουν χρήση των υπολογιστών στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Οι έµφυλες διαφορές στην αυτο-αποτελεσµατικότητα είναι
ισχυρότερες ως προς τα σύνθετα έργα. Τα αποτελέσµατα αυτά υποστηρίζουν τα ευρήµατα
των Murphy, Coover & Owen (1989) και του Bush (1995), σύµφωνα µε τα οποία, η διαφορά
ως προς την αυτο-αποτελεσµατικότητα ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες ήταν υψηλότερη
στην περίπτωση της χρήσης των υπολογιστών σε προχωρηµένο επίπεδο.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η αυτο-αποτελεσµατικότητα (µεταβλητές
1, 2, 3, 4) σχετίζεται στατιστικά σηµαντικά µε τις στάσεις για την παιδαγωγική ένταξη των
ΤΠΕ. Η σχέση είναι θετική και εποµένως όσο αυξάνει η τιµή της αυτο-αποτελεσµατικότητας
αυξάνει και η τιµή της στάσης για την παιδαγωγική ένταξη των ΤΠΕ.
H παρούσα έρευνα έδειξε ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί ασχολούνται λιγότερο µε
τους υπολογιστές στο σπίτι συγκριτικά µε τους άνδρες και έχουν ξεκινήσει αργότερα τη
χρήση, εµφανίζουν χαµηλότερη γενική αυτο-αποτελεσµατικότητα, χαµηλότερη σιγουριά
στην ικανότητά τους να εκτελέσουν σύνθετες εργασίες µε τους υπολογιστές και παρόλο που
έχουν γενικά θετική στάση για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία, εντάσσουν ωστόσο σε
µικρότερο βαθµό τους υπολογιστές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το εύρηµα αυτό των
χαµηλότερων επιπέδων ένταξης της εκπαιδευτικής χρήσης των υπολογιστών από τις γυναίκες
εκπαιδευτικούς συµφωνεί µε τα ευρήµατα των van Braak et al., (2004). Σχετικά µε τα
στερεότυπα φύλου και ΤΠΕ τα ευρήµατα δείχνουν την έλλειψη µιας καθαρής υπεροχής
κάποιου φύλου µε µια µικρή διάκριση υπέρ των αγοριών. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες
εκπαιδευτικοί διατυπώνουν την ίδια αντίληψη για το φύλο και τις ΤΠΕ: πιστεύουν ότι οι
υπολογιστές ταιριάζουν και αφορούν και τα δύο φύλα (αγόρια και κορίτσια), θεωρούν όµως
περισσότερο αυξηµένο το ενδιαφέρον των αγοριών για τους υπολογιστές και τις ΤΠΕ.
Είναι σαφές από την παρούσα έρευνα ότι, παρά τη χαµηλότερη γενική αυτοαποτελεσµατικότητα και τη χαµηλότερη εµπιστοσύνη στις ικανότητές τους σχετικά µε την
εκτέλεση σύνθετων εργασιών µε τους υπολογιστές, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δεν εκφράζουν
γενικά στερεοτυπικές αντιλήψεις για το φύλο και τους υπολογιστές (µε εξαίρεση το αυξηµένο
ενδιαφέρον των αγοριών για τους υπολογιστές). Επίσης οι γυναίκες εκπαιδευτικοί
εµφανίζουν θετική στάση γενικά για την παιδαγωγική ένταξη των ΤΠΕ, ωστόσο στην
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παιδαγωγική πρακτική µέσα στην τάξη κάνουν χρήση των υπολογιστών σε µικρότερο βαθµό
συγκριτικά µε τους άνδρες. Παρατηρείται εποµένως διάσταση ανάµεσα στις στάσεις τους
προς τους υπολογιστές και στις πρακτικές τους. Το εύρηµα αυτό συµφωνεί µε ό, τι ο Collis
αναφέρει ως «διπλή/διχασµένη όψη των γυναικών» (dual perspective) ή το παράδοξο
φαινόµενο «εµείς µπορούµε, αλλά εγώ δεν µπορώ» (Makrakis, 1992).
Το αποτέλεσµα αυτό µπορεί να ερµηνευτεί ως αντανάκλαση της κοινωνικοποίησης
των προτύπων φύλου. Είναι ενδεχόµενο η χαµηλότερη αυτο-αποτελεσµατικότητα των
γυναικών εκπαιδευτικών να προκύπτει από την κοινωνικοποίησή τους και ειδικότερα µέσα
από τις προσλαµβανόµενες «πληροφορίες» σχετικά µε την ικανότητά τους να επιτύχουν σε
κάποιο έργο. Αυτές οι αξιολογήσεις λειτουργούν ως «γνωστικοί διαµεσολαβητές της δράσης»
και ως πληροφόρηση για την αποτελεσµατικότητα του ατόµου, σύµφωνα µε την κοινωνικογνωστική θεωρία. Ως αποτέλεσµα, οι γυναίκες οδηγούνται σε χαµηλότερες προσδοκίες για
επιτυχία σε σχέση µε τους υπολογιστές, πράγµα που καθορίζει την επιτέλεση εργασιών και
γενικά τις εργασιακές τους επιλογές, σύµφωνα µε το µοντέλο της Eccles (1987),
λειτουργώντας αποτρεπτικά από σύνθετα έργα και την πλήρη ένταξη των υπολογιστών στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
Σύµφωνα δε µε τα ευρήµατα δεν προέκυψε καµία στατιστικά σηµαντική σχέση
µεταξύ των µεταβλητών της αυτο-αποτελεσµατικότητας και της στάσης για την παιδαγωγική
ένταξη των ΤΠΕ µε τη µεταβλητή που εκφράζει το στερεότυπο φύλου και ΤΠΕ. Το
αποτέλεσµα που προκύπτει εποµένως είναι ότι οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για το φύλο και
τις ΤΠΕ δεν εξαρτώνται από την αυτο-αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών ως προς τη
χρήση των υπολογιστών ούτε από την άποψή τους για την παιδαγωγική ένταξη των ΤΠΕ.
Σύµφωνα µε το µοντέλο της Eccles και των συνεργατών της, οι γυναίκες
εκπαιδευτικοί µπορούν να επηρεάσουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές των
κοριτσιών αφενός µεν µε τις απόψεις τους, αφετέρου δε µε τη συµπεριφορά τους,
λειτουργώντας ως πρότυπα. Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δεν
φαίνεται να έχουν στερεότυπες απόψεις για το φύλο και τους υπολογιστές και άρα να κάνουν
διακρίσεις σε βάρος των κοριτσιών ή να εκφράζουν διαφορετικές αξίες για αγόρια και
κορίτσια. Ωστόσο, οι ίδιες µε τη συµπεριφορά τους δεν λειτουργούν ως θετικά πρότυπα για
τα κορίτσια, λόγω του ότι χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες σε µικρότερο βαθµό,
εκφράζουν µικρότερη αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές τους στους Η/Υ και εντάσσουν σε
µικρότερο βαθµό από ό,τι οι άνδρες συνάδελφοί τους τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
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6. Συµπεράσµατα- Προτάσεις
Έχει ήδη τεκµηριωθεί από τη βιβλιογραφία ο σηµαντικός ρόλος των εκπαιδευτικών
στο υπό συζήτηση θέµα της ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στη σχολική τάξη. Είναι προφανές ότι
υπάρχει έλλειψη προόδου στην κάλυψη του έµφυλου χάσµατος. Είναι επίσης γνωστό ότι η
τεχνολογία σήµερα θα µπορούσε να οδηγήσει στην επίτευξη µεγαλύτερης ισότητας ανάµεσα
στα φύλα. Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας δεν µπορεί να θεωρηθούν
αντιπροσωπευτικά του συνόλου των Ελλήνων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας λόγω
αφενός της δειγµατοληψίας χιονοστιβάδας που χρησιµοποιήθηκε και αφετέρου του µικρού
σχετικά αριθµού των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν. Ωστόσο, τα ευρήµατά της είναι
ενδεικτικά της κατάστασης και µπορούν να παρέχουν κατευθυντήριες γραµµές για πολιτικές
στο πεδίο της εκπαίδευσης σχετικά µε το ψηφιακό χάσµα ανάµεσα στα φύλα. Χρειάζεται να
βρεθεί

τρόπος

ενίσχυσης

της

αυτο-αποτελεσµατικότητας

κυρίως

των

γυναικών

εκπαιδευτικών στην Ελλάδα σε σχέση µε τις νέες τεχνολογίες- όσον αφορά τις σύνθετες
εργασίες- καθώς επίσης και γενικότερης ευαισθητοποίησης όλων των εκπαιδευτικών για το
ρόλο τους στην ένταξη των ΤΠΕ στο ελληνικό σχολείο. Μελλοντικές έρευνες µπορούν να
διερευνήσουν

τρόπους

ενίσχυσης

της

αυτο-αποτελεσµατικότητας

των

γυναικών

εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια των σχετικών σεµιναρίων.
Τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας για τα άτοµα που διαµορφώνουν εκπαιδευτική
πολιτική σηµαίνουν:
1. Συστηµατική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών µε σεµινάρια δευτέρου επιπέδου, τα οποία
πρέπει να αφορούν την παιδαγωγική χρήση των νέων τεχνολογιών στην τάξη (πέρα από τις
βασικές δεξιότητες χρήσης), µε την παράλληλη αύξηση της διαθεσιµότητας και της
προσβασιµότητας στις ΤΠΕ και τη δηµιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισµικού για
διάφορα γνωστικά αντικείµενα.
2. Ευαισθητοποίηση των διευθυντικών στελεχών των σχολικών µονάδων, προκειµένου να
αντιληφθούν ότι οι υπολογιστές αποτελούν µέσο για την εκπαιδευτική διαδικασία και
εποµένως να λειτουργούν υποστηρικτικά προς τους εκπαιδευτικούς σχετικά µε τη χρήση των
ΤΠΕ στο ελληνικό σχολείο.
3. Ένα συστηµατικό και καλά δοµηµένο πρόγραµµα ευαισθητοποίησης όλων των
εκπαιδευτικών σχετικά µε τα οφέλη που αποκοµίζουν οι µαθητές /τριες από την εργασία
µέσω υπολογιστών, το οποίο να αντιµετωπίζει τις ΤΠΕ όχι απλώς ως τεχνικό, αλλά κυρίως
ως κοινωνικο-πολιτισµικό ζήτηµα, επικεντρωµένο στο παράδοξο φαινόµενο “we can, I
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can’t”. Τούτο κρίνεται σκόπιµο προκειµένου οι εκπαιδευτικοί να συνειδητοποιήσουν το δικό
τους σηµαντικό ρόλο στις επιλογές των µαθητών /τριών και να διαµορφώσουν ανάλογα τις
εκπαιδευτικές πρακτικές τους. Πλην των εκπαιδευτικών, χρήσιµο είναι να εµπλακούν και οι
γονείς στο πρόγραµµα ευαισθητοποίησης, λόγω του ρόλου τους ως πρωταρχικών φορέων
κοινωνικοποίησης. Επίσης, άτοµα από την ευρύτερη κοινότητα/ γυναίκες επιτυχηµένες
επαγγελµατικά στο πεδίο των υπολογιστών µπορούν να ενταχθούν στις εκπαιδευτικές
παρεµβατικές δράσεις. Με τον τρόπο αυτό η εκπαιδευτική κοινότητα µπορεί να αποτελέσει
ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, το οποίο αναµένεται να συµβάλλει στη γεφύρωση του έµφυλου
ψηφιακού χάσµατος. Η εκπαιδευτική αυτή πολιτική µπορεί να υλοποιηθεί σε στενή
συνεργασία µε

άλλους

κυβερνητικούς

οργανισµούς

που

εφαρµόζουν

στοχευµένα

παρεµβατικά προγράµµατα σχετικά µε τα θέµατα του φύλου, προκειµένου να δοθεί µια
ευρύτερη διάσταση στο ζήτηµα των νέων τεχνολογιών και του φύλου.
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Παράρτηµα I.
Ερωτηµατολόγιο
Α Ενότητα
Πόσο σίγουρος/η είσαστε ότι µπορείτε να κάνετε την κάθε µία από τις παρακάτω εργασίες µε
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ); Εάν δεν είσαστε καθόλου σίγουρος/η κυκλώστε τον
αριθµό 1. Εάν είσαστε απόλυτα σίγουρος/η κυκλώστε τον αριθµό 5. ∆ιαφορετικά επιλέξτε
έναν αριθµό ανάµεσα στο 1 και στο 5 για να δείξετε πόσο σίγουρος/η είσαστε.
Καθόλου

Απόλυτα

σίγουρος/η

σίγουρος/η

1. Να εκτυπώσω ένα αρχείο.

1

2

3

4

5

2. Να βρω ένα αρχείο που είναι αποθηκευµένο στον

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

υπολογιστή µου.
3. Να αποθηκεύσω ένα αρχείο σε µία εξωτερική µονάδα
αποθήκευσης (π.χ. δισκέτα, CD-ROM).
4. Να βρω µια συγκεκριµένη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο,
εάν γνωρίζω τη διεύθυνσή της.
5. Να χρησιµοποιώ ένα φυλλοµετρητή (π.χ. Internet
Explorer) για να πλοηγηθώ στο διαδίκτυο.
6. Να διαβάζω και να στέλνω µηνύµατα µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο (e-mail).
7. Να γράψω και να µορφοποιήσω ένα κείµενο (π.χ. τη
γραµµατοσειρά, τις παραγράφους).
8. Να δηµιουργήσω µία παρουσίαση µε το PowerPoint ή
άλλο παρόµοιο λογισµικό.
9. Να χρησιµοποιήσω ένα πρόγραµµα επεξεργασίας
εικόνας για να τροποποιήσω µια εικόνα.
10. Να χρησιµοποιήσω τον Η/Υ για να αναλύσω
αριθµητικά δεδοµένα.
11. Να µάθω να χρησιµοποιώ µόνος/η µου καινούρια
προγράµµατα (λογισµικά).
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Καθόλου

Απόλυτα

σίγουρος/η

12. Να δηµιουργήσω µια ιστοσελίδα ή µια απλή

σίγουρος/η

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

πολυµεσική εφαρµογή (π.χ. µε το Hyperstudio).
13. Να εξηγήσω γιατί ένα πρόγραµµα (λογισµικό)
µπορεί να “τρέξει” ή να “µην τρέξει” σε ένα συγκεκριµένο

υπολογιστή.
14. Να επιλύσω απλά προβλήµατα

που µπορεί να

προκύψουν κατά τη χρήση H/Y (π.χ. εκτύπωσης,

σύνδεσης µε το διαδίκτυο).
15. Να µάθω να χρησιµοποιώ τα εργαλεία που
απευθύνονται

σε

προχωρηµένους

χρήστες

για

συγκεκριµένα λογισµικά που µε ενδιαφέρουν.
16. Να βοηθήσω συναδέλφους µου να µάθουν να
χρησιµοποιούν ένα λογισµικό ή να λύσουν απλά

προβλήµατα χρήσης Η/Υ.
17. Να βρίσκω χρήσιµο υλικό για τα µαθήµατά µου στο
διαδίκτυο

(π.χ.

εικόνες,

πληροφορίες,

σχέδια

µαθηµάτων).
18. Να χρησιµοποιώ τον υπολογιστή στη διάρκεια του
µαθήµατος για να παρουσιάζω πληροφορίες στους

µαθητές µου.
19.

Να

προετοιµάσω

µία

διδασκαλία

που

θα

περιλαµβάνει τη χρήση υπολογιστών από τους/τις

µαθητές/τριες.
20. Να επιλέξω εκπαιδευτικά λογισµικά κατάλληλα για τα
µαθήµατα και τους µαθητές/τριές µου.
21. Να εγκαταστήσω εκπαιδευτικά λογισµικά στον
υπολογιστή µου.
22.

Να

χρησιµοποιήσω

τον

υπολογιστή

για

προετοιµάσω τις διδασκαλίες µου.
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να

Καθόλου

Απόλυτα

σίγουρος/η

23. Να χρησιµοποιήσω ένα πρόγραµµα επεξεργασίας

σίγουρος/η

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

δεδοµένων (π.χ. το Excel) ώστε να µπορώ να
καταγράφω και να αναλύω πληροφορίες για την πρόοδο

των µαθητών/τριών µου.
24.

Να

δηµιουργήσω

µε

τον

Η/Υ

πολυµεσικό

ηλεκτρονικό υλικό για τα µαθήµατά µου (π.χ. µε

κείµενο, εικόνες, γραφικά).
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Β Ενότητα
Επιλέξτε έναν αριθµό από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) ως το 5 (συµφωνώ απόλυτα) για να
δείξετε πόσο συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τις παρακάτω προτάσεις.
25. Η χρήση των υπολογιστών και του διαδίκτυου στη διδασκαλία συχνά αποσπά χρόνο και
ενέργεια από άλλα πιο σηµαντικά ζητήµατα.
1

2

∆ιαφωνώ απόλυτα

∆ιαφωνώ

3

4

5

Συµφωνώ

Συµφωνώ απόλυτα

26. Η διδασκαλία µε υπολογιστές έχει αρκετά πλεονεκτήµατα συγκριτικά µε τις παραδοσιακές
µεθόδους διδασκαλίας.
1

2

∆ιαφωνώ απόλυτα

∆ιαφωνώ

3

4

5

Συµφωνώ

Συµφωνώ απόλυτα

27. Η χρήση του υπολογιστή στη διδασκαλία µπορεί να κάνει το µάθηµα πιο ενδιαφέρον για
τους/τις µαθητές/τριες.
1

2

∆ιαφωνώ απόλυτα

∆ιαφωνώ

3

4

5

Συµφωνώ

Συµφωνώ απόλυτα

28. Οι υπολογιστές µπορεί να είναι χρήσιµοι για τη διδασκαλία και τη µάθηση αρκετών
πραγµάτων, αλλά δεν νοµίζω ότι µπορούν να προσφέρουν κάτι στα συγκεκριµένα µαθήµατα
που διδάσκω εγώ.
1

2

∆ιαφωνώ απόλυτα

∆ιαφωνώ

3

4

5

Συµφωνώ

Συµφωνώ απόλυτα

29. Προσωπικά δεν έχει πεισθεί ότι η ένταξη των υπολογιστών στη διδασκαλία έχει να
προσφέρει κάτι παραπάνω στα παιδιά πέρα από γνώσεις για τους ίδιους τους υπολογιστές.
1

2

∆ιαφωνώ απόλυτα

∆ιαφωνώ

3

4

5

Συµφωνώ

Συµφωνώ απόλυτα

30. Η προετοιµασία µιας διδασκαλίας µε χρήση υπολογιστή απαιτεί από µένα πολλή
ενέργεια, δυσανάλογη προς τα αποτελέσµατα που µπορεί να έχει η διδασκαλία.
1

2

∆ιαφωνώ απόλυτα

∆ιαφωνώ

3
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4

5

Συµφωνώ

Συµφωνώ απόλυτα

31. Συγκριτικά µε την παραδοσιακή διδασκαλία η χρήση υπολογιστών ανταποκρίνεται
καλύτερα στον τρόπο που µαθαίνουν τα παιδιά στη σηµερινή εποχή.
1

2

∆ιαφωνώ απόλυτα

∆ιαφωνώ

3

4

5

Συµφωνώ

Συµφωνώ απόλυτα

32. Με τη χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου ο/η εκπαιδευτικός µπορεί να αναπτύξει
δραστηριότητες που δεν θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν µε τα παραδοσιακά µέσα
διδασκαλίας.
1

2

∆ιαφωνώ απόλυτα

∆ιαφωνώ

3
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4

5

Συµφωνώ

Συµφωνώ απόλυτα

Γ Ενότητα
Για ποιους/ποιες µαθητές/τριες πιστεύετε ότι ισχύουν περισσότερο τα παρακάτω όσον αφορά
στις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ); Ο όρος ΤΠΕ αναφέρεται
στους Η/Υ και όλες τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση, την
επεξεργασία και τη µετάδοση πληροφοριών.
33. Έχουν κλίση σε ό,τι αφορά τους υπολογιστές και τις ΤΠΕ.
Κυρίως τα
κορίτσια

Λίγο περισσότερο
τα κορίτσια

Το ίδιο και τα δύο
φύλα

Λίγο περισσότερο
τα αγόρια

Κυρίως τα αγόρια

34. Χρειάζεται να προσπαθήσουν αρκετά για να µάθουν πράγµατα που αφορούν τους
υπολογιστές και τις ΤΠΕ.
Κυρίως τα
κορίτσια

Λίγο περισσότερο
τα κορίτσια

Το ίδιο και τα δύο
φύλα

Λίγο περισσότερο
τα αγόρια

Κυρίως τα αγόρια

35. Ταιριάζει µε τα γενικότερα ενδιαφέροντά τους να σπουδάσουν πληροφορική ή επιστήµη
των υπολογιστών.
Κυρίως τα
κορίτσια

Λίγο περισσότερο
τα κορίτσια

Το ίδιο και τα δύο
φύλα

Λίγο περισσότερο
τα αγόρια

Κυρίως τα αγόρια

36. Ταιριάζει στην προσωπικότητά τους να σπουδάσουν πληροφορική ή επιστήµη των
υπολογιστών.
Κυρίως τα
κορίτσια

Λίγο περισσότερο
τα κορίτσια

Το ίδιο και τα δύο
φύλα

Λίγο περισσότερο
τα αγόρια

Κυρίως τα αγόρια

37. Ενδιαφέρονται πολύ για τους υπολογιστές και γενικά για τις ΤΠΕ.
Κυρίως τα
κορίτσια

Λίγο περισσότερο
τα κορίτσια

Το ίδιο και τα δύο
φύλα

Λίγο περισσότερο
τα αγόρια

Κυρίως τα αγόρια

38. Ανακαλύπτουν εύκολα µόνα τους καινούρια πράγµατα για τις ΤΠΕ.
Κυρίως τα
κορίτσια

Λίγο περισσότερο
τα κορίτσια

Το ίδιο και τα δύο
φύλα
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Λίγο περισσότερο
τα αγόρια

Κυρίως τα αγόρια

39. Μπορούν να βοηθήσουν κάποιο µεγαλύτερο σε ηλικία άτοµο να λύσει απλά προβλήµατα
που µπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση ΤΠΕ.
Κυρίως τα
κορίτσια

Λίγο περισσότερο
τα κορίτσια

Το ίδιο και τα δύο
φύλα

Λίγο περισσότερο
τα αγόρια

Κυρίως τα αγόρια

40. Είναι απαραίτητο για τη µελλοντική τους σταδιοδροµία να έχουν αρκετές γνώσεις για τις
ΤΠΕ.
Κυρίως τα
κορίτσια

Λίγο περισσότερο
τα κορίτσια

Το ίδιο και τα δύο
φύλα
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Λίγο περισσότερο
τα αγόρια

Κυρίως τα αγόρια

∆ Ενότητα
41. Χρησιµοποιείτε υπολογιστή στο σπίτι;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, εδώ και πόσα χρόνια περίπου; ....................
42. Χρησιµοποιείτε το διαδίκτυο στο σπίτι;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, εδώ και πόσα χρόνια περίπου; ....................
43. Χρησιµοποιείτε Η/Υ για την προετοιµασία της διδασκαλίας σας;
44. Χρησιµοποιείτε Η/Υ κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας σας;

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

45. Ποια είναι η ειδικότητά σας; ................................
46. Τι ηλικία έχετε;
κάτω από 25

25-29

30-39

40-49

50-59

59
47. Ποιο είναι το φύλο σας;

ΑΝ∆ΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ

48. Πόσα χρόνια διδάσκετε στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση; ............................
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πάνω

από

Παράρτηµα ΙΙ.
Πίνακες

Πίνακας 1
Η κατανοµή των συµµετεχόντων ανά περιοχή

Απόλυτη συχνότητα (f)

Ποσοστό
%

Μαγνησία
Λάρισα
Θεσσαλονίκη
Σέρρες
Ξάνθη
Σύνολο

65
12
18
37
36
168
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38,7
7,1
10,7
22,0
21,4
100

Πίνακας 2
Η κατανοµή των συµµετεχόντων ανά τύπο σχολείου

Απόλυτη συχνότητα (f)

Ποσοστό %

Γυµνάσιο
Λύκειο
ΕΠΑΛ
Μουσικό σχολείο

59
9
77
23

35,1
5,4
45,8
13,7

Σύνολο

168

100
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Πίνακας 3
Η κατανοµή των συµµετεχόντων ανά ηλικία οµαδοποιηµένη

Απόλυτη συχνότητα (f)

Ποσοστό %

Κάτω από 39

52

31.1

40-49

77

46.1

Άνω των 50

38

22.8

Σύνολο

167

100
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Πίνακας 4
Η κατανοµή των συµµετεχόντων ανά ειδικότητα
Απόλυτη συχνότητα (f)

Ποσοστό%

ακτινολογίας

1

,6

βρεφονηπιοκόµων

2

1,2

πληροφορικής

15

8,9

φυσικής αγωγής

9

5,4

φυσικών

9

5,4

φιλολογίας

45

26,8

υγειονολογίας

1

,6

οικονοµολόγων

2

1,2

µαθηµατικών

17

10,1

γεωπονίας

5

3,0

γερµανικής γλώσσας

2

1,2

αγγλικής γλώσσας

11

6,5

ηλεκτρολόγων

2

1,2

σχεδιαστών

1

,6

µηχανολόγων

3

1,8

ηλεκτρονικών

1

,6

χηµικών

2

1,2

τεχνολόγων

1

,6

βιολόγων

2

1,2

νοµικών πολιτικών επιστηµών

1

,6

γαλλικής γλώσσας

3

1,8

µουσικών

8

4,8

µηχανικών

1

,6

θεολογίας

7

4,2

ιατρικής

2

1,2

διοίκησης επιχειρήσεων

2

1,2

Οικιακής οικονοµίας

1

,6

αισθητικής

3

1,8

κοµµωτικής

1

,6

οδοντίατρος

1

,6

ΠΕ18

1

,6

ξένων γλωσσών

1

,6

χηµικών µηχανικών

1

,6

δοµικών

1

,6

γεωλογίας

1

,6

πολιτικών µηχανικών

1

,6

ηλεκτρολόγων µηχανικών

1

,6

168

100

Σύνολο
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Πίνακας 5
Αξιοπιστία οµάδων ερωτήσεων αυτο-αποτελεσµατικότητας γενικής, στις απλές δεξιότητες
Η/Υ, στις σύνθετες δεξιότητες Η/Υ, στη χρήση Η/Υ στο µάθηµα, στάσεων για παιδαγωγική
ένταξη των ΤΠΕ, στερεοτύπων φύλου και ΤΠΕ

Κλίµακα

Cronbach’s Alpha

Eρωτήσεις

Αυτο-αποτελεσµατικότητα γενική

0.977

Αυτο-αποτελεσµατικότητα
στις απλές δεξιότητες Η/Υ

0.955

Αυτο-αποτελεσµατικότητα
στις σύνθετες δεξιότητες Η/Υ

0.958

9-16

Αυτο-αποτελεσµατικότητα
στη χρήση Η/Υ στο µάθηµα

0.957

17-24

Στάση προς την ένταξη των ΤΠΕ

0.861

25-32

Στερεότυπα φύλου και ΤΠΕ

0.750

33-40
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1-24

1-8
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Πίνακας 6
Η κατανοµή των συµµετεχόντων ως προς τη χρήση Η/Υ και του διαδικτύου στο σπίτι και ως προς
τη χρήση Η/Υ για την προετοιµασία και κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας

Απόλυτη συχνότητα

Ποσοστό(%)

Χρήση Η/Υ στο σπίτι

151

90,4

Χρήση διαδικτύου στο σπίτι

143

85,1

Χρήση Η/Υ στην προετοιµασία της διδασκαλίας

106

63.1

72

42.9

Χρήση Η/Υ στη διδασκαλία
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Πίνακας 7
Αντιλήψεις και στάσεις εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ και την εκπαιδευτική τους ένταξη

M (SD)

Αντιλήψεις και στάσεις
εκπαιδευτικών
Αυτο-αποτελεσµατικότητα

t test

τιµή p

Άνδρες

Γυναίκες

Όλοι/ες

3.91 (1.09)

3.38 (1.09)

3.59 (1.11)

-3.024

.003

4.43 (.97)

4.18 (1.10)

4.28 (1.06)

-1.476

.142

3.38 (1.33)

2.57(1.21)

2.89 (1.31)

-4.005

.000

3.91 (1.20)

3.39 (1.22)

3.60 (1.23)

-2.672

.008

3.83 (.64)

3.78(.66)

3.80 (.65)

-.468

.640

3.41(.42)

3.41(.38)

3.41 (.40)

.103

.918

γενική
Αυτο-αποτελεσµατικότητα/
απλές δεξιότητες
Αυτο-αποτελεσµατικότητα/
σύνθετες δεξιότητες
Αυτο-αποτελεσµατικότητα/
χρήση Η/Υ στο µάθηµα
Στάση προς την ένταξη των
ΤΠΕ
Στερεότυπα φύλου και ΤΠΕ
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Πίνακας 8
Τιµές του συντελεστή r του Pearson για τη συσχέτιση µεταξύ αντιλήψεων αυτοαποτελεσµατικότητας, στάσεων προς την ένταξη των ΤΠΕ και στερεοτυπικών αντιλήψεων για
το φύλο και τους υπολογιστές µε την ηλικία και την εµπειρία χρήσης Η/Υ και διαδικτύου στο σπίτι
Ηλικία

1. Αυτοαποτελεσµατικότητα

Εµπειρία χρήσης

Εµπειρία χρήσης

Η/Υ στο σπίτι

διαδικτύου στο σπίτι

-.278**

.517**

.416**

-.300**

.313**

.223**

-.254**

.564**

.459**

-.227**

.486**

.384**

5. Στάση προς την ένταξη

-.306**

.201*

.203*

των ΤΠΕ
6. Στερεότυπα και TΠΕ

-.183*

.083

.027

γενική
2. Αυτοαποτελεσµατικότητα/
απλές δεξιότητες
3. Αυτοαποτελεσµατικότητα/
σύνθετες δεξιότητες
4. Αυτοαποτελεσµατικότητα/
εκπαιδευτική χρήση Η/Υ

** συσχέτιση σηµαντική σε επίπεδο .01
* συσχέτιση σηµαντική σε επίπεδο .05

Σελίδα 62 από 75
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
28/11/2020 16:23:00 EET - 35.153.39.7

Πίνακας 9
∆ιαφορές ανά ηλικιακή οµάδα στις αντιλήψεις αυτο-αποτελεσµατικότητας ως προς τις ΤΠΕ, στις στάσεις
προς την εκπαιδευτική ένταξη των ΤΠΕ και στα στερεότυπα

Αντιλήψεις και στάσεις
εκπαιδευτικών

Κάτω

40-49

των 39
Αυτο-αποτελεσµατικότητα

Λόγος F

M (SD)

τιµή p

Άνω των
50

3.96 (.89)

3.52(1.17)

3.19(1.13)

F(2,163) =5.788

.004

4.65 (.63)

4.20 (1.15)

3.90(1.17)

F(2,163) =6.212

.003

3.29 (1.25)

2.86(1.34)

2.37(1.16)

F(2, 163) =5.737

.004

3.94 (1.01)

3.49 (1.29)

3.29(1.31)

F(2, 162) =3.544

.031

4.02 (.51)

3.80(.69)

3.48(.63)

F(2, 164) =8.,045

.000

3.52(.38)

3.38(.41)

3.34(.34)

F(2, 164) =2.,904

.058

γενική
Αυτο-αποτελεσµατικότητα/
απλές δεξιότητες
Αυτο-αποτελεσµατικότητα/
σύνθετες δεξιότητες
Αυτο-αποτελεσµατικότητα/
χρήση Η/Υ στο µάθηµα
Στάση προς την ένταξη των
ΤΠΕ
Στερεότυπα φύλου και ΤΠΕ

Σελίδα 63 από 75
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
28/11/2020 16:23:00 EET - 35.153.39.7

Πίνακας 10
∆ιαφορές εκπαιδευτικών στη χρήση Η/Υ για την προετοιµασία και τη διεξαγωγή της διδασκαλίας σε
σχέση µε τα έτη προϋπηρεσίας

Έτη προϋπηρεσίας
M (SD)
Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση

Ναι

t test

N

τιµή p

Όχι

Χρήση Η/Υ στην προετοιµασία 12.58(8.18)

17.74(8.61)

,3.845

167

.000

Χρήση Η/Υ στη διδασκαλία

15.75(9.27)

2.215

167

.028

12.78(7.55)
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Πίνακας 11
Τιµές του συντελεστή r του Pearson για τη συσχέτιση µεταξύ αντιλήψεων αυτο-αποτελεσµατικότητας,
στάσεων

προς την ένταξη των ΤΠΕ και

στερεοτυπικών αντιλήψεων για το φύλο και τους

υπολογιστές

1.Αυτοαποτελεσµατικότητα

1

2

3

4

5

6

-

.886*

.926*

.970*

.492*

.094

-

.678*

.827*

.448*

.062

-

.870*

.417*

.090

-

.509*

.108

-

.034

γενική
2. Αυτοαποτελεσµατικότητα/
απλές δεξιότητες
3. Αυτοαποτελεσµατικότητα/
σύνθετες δεξιότητες
4.Αυτοαποτελεσµατικότητα/
εκπαιδευτική χρήση Η/Υ
5. Στάση προς την ένταξη ΤΠΕ

6. Στερεότυπα φύλου και ΤΠΕ
* Συσχέτιση σηµαντική σε επίπεδο .01
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Πίνακας 12
∆ιαφορές στις αντιλήψεις αυτο-αποτελεσµατικότητας ως προς τις ΤΠΕ, στις στάσεις προς την
εκπαιδευτική ένταξη των ΤΠΕ και στα στερεότυπα ανάλογα µε τη χρήση Η/Υ στο σπίτι

Αντιλήψεις και στάσεις
προς τις ΤΠΕ

M (SD)

τιµή p

Χρήση Η/Υ

Ναι
Αυτο-αποτελεσµατικότητα

t-test

Όχι

3.79 (.93)

1.58 (.68)

-8.866

.000

4.49 (.78)

2.15(1.12)

-10.603

.000

3.07 (1.24)

1.12(.18)

-17.371

.000

3.81 (1.05)

1.48 (.83)

-8.250

.000

Στάση προς την ένταξη των

3.88 (.59)

3.02(.67)

-5.412

.000

ΤΠΕ
Στερεότυπα φύλου και ΤΠΕ

3.40(.40)

3.41(.38)

.810

.419

γενική
Αυτο-αποτελεσµατικότητα/
απλές δεξιότητες
Αυτο-αποτελεσµατικότητα/
σύνθετες δεξιότητες
Αυτο-αποτελεσµατικότητα/
χρήση Η/Υ στο µάθηµα
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Πίνακας 13
∆ιαφορές εκπαιδευτικών στις αντιλήψεις αυτο-αποτελεσµατικότητας ως προς τις ΤΠΕ, στις στάσεις
προς την εκπαιδευτική ένταξη των ΤΠΕ και στα στερεότυπα ανάλογα µε τη χρήση διαδικτύου στο
σπίτι

Αντιλήψεις και στάσεις
προς τις ΤΠΕ

M (SD)

Ν

τιµή p

Χρήση διαδικτύου
Ναι

Αυτο-αποτελεσµατικότητα

t-test

Όχι

3.88(.86)

1.85(.79)

165

.000

4.56(.67)

2.58(1.31)

-7.24

165

.000

3.16(1.20)

1.26(.37)

-14.97

165

.000

3.91(.98)

1.72(.85)

-10.26

164

.000

3.91(.59)

3.14(.62)

-5.95

166

.000

3.40(.39)

4.44(.42)

.479

166

.634

-10.68

γενική
Αυτο-αποτελεσµατικότητα/
απλές δεξιότητες
Αυτο-αποτελεσµατικότητα/
σύνθετες δεξιότητες
Αυτο-αποτελεσµατικότητα/
χρήση Η/Υ στο µάθηµα
Στάση προς την ένταξη των
ΤΠΕ
Στερεότυπα φύλου και ΤΠΕ
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Πίνακας 14
∆ιαφορές εκπαιδευτικών στις αντιλήψεις αυτο-αποτελεσµατικότητας ως προς τις ΤΠΕ, στις στάσεις
προς την εκπαιδευτική ένταξη των ΤΠΕ και στα στερεότυπα ανάλογα µε τη χρήση Η/Υ για την
προετοιµασία του µαθήµατος

Αντιλήψεις και
προς τις ΤΠΕ

στάσεις

M(SD)

t- test

N

τιµή p

Χρήση Η/Υ στην προετοιµασία
Ναι
Αυτοαποτελεσµατικότητα
γενική
Αυτοαποτελεσµατικότητα απλές δεξιότητες
Αυτοαποτελεσµατικότητα σύνθετες δεξιότητες
Αυτοαποτελεσµατικότητα χρήση Η/Υ στο µάθηµα
Στάση για την παιδαγωγική
ένταξη των ΤΠΕ
Στερεότυπα φύλου και ΤΠΕ

Όχι

4.07(.80)

2.74(1.07)

-8,376

165

.000

4.68(.56)

3.58(1.32)

-6,176

165

.000

3.39(1.21)

2.00(.96)

-8,158

165

.000

4.14(.86)

2.65(1.21)

-8,471

164

.000

4.06(.51)

3.35(.62)

-7,878

166

.000

3.42(.41)

3.40(.37)

-,277

166

.782
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Πίνακας 15
∆ιαφορές εκπαιδευτικών στις αντιλήψεις αυτο-αποτελεσµατικότητας ως προς τις ΤΠΕ, στις
στάσεις προς την εκπαιδευτική ένταξη των ΤΠΕ και στα στερεότυπα ανάλογα µε τη χρήση Η/Υ
στη διδασκαλία
Αντιλήψεις και στάσεις
προς τις ΤΠΕ

t- test

M(SD)

N

τιµή p

Χρήση Η/Υ στη διδασκαλία;
Nαι
Αυτοαποτελεσµατικότητα
γενική
Αυτοαποτελεσµατικότητα απλές δεξιότητες
Αυτοαποτελεσµατικότητα σύνθετες δεξιότητες
Αυτοαποτελεσµατικότητα χρήση Η/Υ στο µάθηµα
Στάση για την παιδαγωγική
ένταξη των ΤΠΕ
Στερεότυπα φύλου και ΤΠΕ

Oχι

4.33(.66)

3.03(1.05)

-9.142

165

.000

4.82(.39)

3.86(1.20)

-6.505

165

.000

3.71(1.14)

2.26(1.06)

-8.478

165

.000

4.44(.65)

2.94(1.17)

-10.499

164

.000

4.10(.49)

3.57(.66)

-5.929

166

.000

3.41(.42)

3.41(.38)

.109

166

.913
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Πίνακας 16
Έµφυλες διαφορές εκπαιδευτικών ως προς τη χρονική εµπειρία χρήσης Η/Υ και διαδικτύου στο σπίτι

Χρήση ΤΠΕ στο σπίτι

M (SD)
Άνδρες

Εµπειρία χρήσης Η/Υ

t test

N

p value

Γυναίκες

12.60(5.90)

8.75(4.51)

-4.192

143

.000

8.91(4.74)

6.45(3.16)

-3.38

137

.000

στο σπίτι
Εµπειρία χρήσης διαδικτύου
στο σπίτι
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Παράρτηµα ΙΙΙ
Γραφήµατα

Γράφηµα 1
Κατανοµή απαντήσεων συµµετεχόντων ως προς την αυτο-αποτελεσµατικότητα στις απλές δεξιότητες
χρήσης Η/Υ

καθόλου σίγουρος

λίγο σίγουρος

µέτρια σίγουρος

π ολύ σίγουρος

απ όλυτα σίγουρος

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

1. Να εκτυπώσω ένα αρχείο
2. Να βρω ένα αρχείο που είναι αποθηκευµένο στον
υπολογιστή µου.
3. Να αποθηκεύσω ένα αρχείο σε µία εξωτερική
µονάδα αποθήκευσης (π.χ. δισκέτα, CD-ROM).
4. Να βρω µια συγκεκριµένη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο,
εάν γνωρίζω τη διεύθυνσή της.
5. Να χρησιµοποιώ ένα φυλλοµετρητή (π.χ. Internet
Explorer) για να πλοηγηθώ στο διαδίκτυο.
6. Να διαβάζω και να στέλνω µηνύµατα µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο (e-mail).
7. Να γράψω και να µορφοποιήσω ένα κείµενο (π.χ. τη
γραµµατοσειρά, τις παραγράφους).
8. Να δηµιουργήσω µία παρουσίαση µε το PowerPoint
ή άλλο παρόµοιο λογισµικό.
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Γράφηµα 2
Κατανοµή απαντήσεων συµµετεχόντων ως προς την αυτο-αποτελεσµατικότητα στις
σύνθετες
δεξιότητες χρήσης Η/Υ

καθόλου σίγουρος

λίγο σίγουρος

µέτρια σίγουρος

0%

9. Να χρησιµοποιήσω ένα πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας για
να τροποποιήσω µια εικόνα.

10. Να χρησιµοποιήσω τον Η/Υ για να αναλύσω αριθµητικά
δεδοµένα.

11. Να µάθω να χρησιµοποιώ µόνος/η µου καινούρια
προγράµµατα (λογισµικά).

12. Να δηµιουργήσω µια ιστοσελίδα ή µια απλή πολυµεσική
εφαρµογή (π.χ. µε το Hyperstudio).

13. Να εξηγήσω γιατί ένα πρόγραµµα (λογισµικό) µπορεί να
"τρέξει" ή να "µην τρέξει" σε ένα συγκεκριµένο υπολογιστή.
14. Να επιλύσω απλά προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν
κατά τη χρήση H/Y (π.χ. εκτύπωσης, σύνδεσης µε το
διαδίκτυο).
15. Να µάθω να χρησιµοποιώ τα εργαλεία που απευθύνονται σε
προχωρηµένους χρήστες για συγκεκριµένα λογισµικά που µε
ενδιαφέρουν.
16. Να βοηθήσω συναδέλφους µου να µάθουν να
χρησιµοποιούν ένα λογισµικό ή να λύσουν απλά προβλήµατα
χρήσης Η/Υ.
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πολύ σίγουρος

απόλυτα σίγουρος

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100
%

Γράφηµα 3
Κατανοµή απαντήσεων συµµετεχόντων ως προς την αυτο-αποτελεσµατικότητα στη
χρήση

Η/Υ στο µάθηµα

καθόλου σίγουρος

λίγο σίγουρος

µέτρια σίγουρος

0%

πολύ σίγουρος

απόλυτα σίγουρος

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

17. Να βρίσκω χρήσιµο υλικό για τα µαθήµατά µου στο
διαδίκτυο (π .χ. εικόνες, π ληροφορίες, σχέδια µαθηµάτων).
18. Να χρησιµοπ οιώ τον υπ ολογιστή στη διάρκεια του
µαθήµατος για να π αρουσιάζω π ληροφορίες στους µαθητές
µου.
19. Να π ροετοιµάσω µία διδασκαλία π ου θα π εριλαµβάνει τη
χρήση υπ ολογιστών απ ό τους/τις µαθητές/τριες.
20. Να επ ιλέξω εκπ αιδευτικά λογισµικά κατάλληλα για τα
µαθήµατα και τους µαθητές/τριές µου.
21. Να εγκαταστήσω εκπ αιδευτικά λογισµικά στον υπ ολογιστή
µου
22. Να χρησιµοπ οιήσω τον υπ ολογιστή για να π ροετοιµάσω
τις διδασκαλίες µου.
23. Να χρησιµοπ οιήσω ένα π ρόγραµµα επ εξεργασίας
δεδοµένων (π .χ. το Excel) ώστε να µπ ορώ να καταγράφω και
να αναλύω π ληροφορίες για την π ρόοδο των µαθητών/τριών
24. Να δηµιουργήσω µε τον Η/Υ π ολυµεσικό ηλεκτρονικό
υλικό για τα µαθήµατά µου (π .χ. µε κείµενο, εικόνες, γραφικά).
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Γράφηµα 4
Κατανοµή απαντήσεων συµµετεχόντων ως προς τις στάσεις για την παιδαγωγική ένταξη
των ΤΠΕ

διαφωνώ απόλυτα

διαφωνώ

ούτε διαφωνώ ούτε συµφωνώ

συµφωνώ

συµφωνώ απόλυτα

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
25. (αντιστροφή) Η χρήση των υπολογιστών και του διαδίκτυου στη
διδασκαλία συχνά αποσπά χρόνο και ενέργεια από άλλα πιο
σηµαντικά ζητήµατα.
26. Η διδασκαλία µε υπολογιστές έχει αρκετά πλεονεκτήµατα
συγκριτικά µε τις παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας.
27. Η χρήση του υπολογιστή στη διδασκαλία µπορεί να κάνει το
µάθηµα πιο ενδιαφέρον για τους/τις µαθητές/τριες
28. (αντιστροφή) Οι υπολογιστές µπορεί να είναι χρήσιµοι για τη
διδασκαλία και τη µάθηση αρκετών πραγµάτων, αλλά δεν νοµίζω ότι
µπορούν να προσφέρουν κάτι στα συγκεκριµένα µαθήµατα που
29. (αντιστροφή) Προσωπικά δεν έχει πεισθεί ότι η ένταξη των
υπολογιστών στη διδασκαλία έχει να προσφέρει κάτι παραπάνω στα
παιδιά πέρα από γνώσεις για τους ίδιους τους υπολογιστές.
30. (αντιστροφή) Η προετοιµασία µιας διδασκαλίας µε χρήση
υπολογιστή απαιτεί από µένα πολλή ενέργεια, δυσανάλογη προς τα
αποτελέσµατα που µπορεί να έχει η διδασκαλία
31. Συγκριτικά µε την παραδοσιακή διδασκαλία η χρήση
υπολογιστών ανταποκρίνεται καλύτερα στον τρόπο που µαθαίνουν
τα παιδιά στη σηµερινή εποχή.
32. Με τη χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου ο/η
εκπαιδευτικός µπορεί να αναπτύξει δραστηριότητες που δεν θα
µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν µε τα παραδοσιακά µέσα
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Γράφηµα 5
Κατανοµή απαντήσεων συµµετεχόντων ως προς τα στερεότυπα φύλου και ΤΠΕ

κυρίως τα κορίτσια

λίγο περισσότερο τα κορίτσια

το ίδιο και τα 2 φύλα

λίγο περισσότερο τα αγόρια

κυρίως τα αγόρια

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

33. Έχουν κλίση σε ό,τι αφορά τους υπολογιστές και τις ΤΠΕ.

34. (αντιστροφή) Χρειάζεται να προσπαθήσουν αρκετά για να
µάθουν πράγµατα που αφορούν τους υπολογιστές και τις ΤΠΕ.

35. Ταιριάζει µε τα γενικότερα ενδιαφέροντά τους να σπουδάσουν
πληροφορική ή επιστήµη των υπολογιστών.

36. Ταιριάζει στην προσωπικότητά τους να σπουδάσουν
πληροφορική ή επιστήµη των υπολογιστών.

37. Ενδιαφέρονται πολύ για τους υπολογιστές και γενικά για τις ΤΠΕ.

38. Ανακαλύπτουν εύκολα µόνα τους καινούρια πράγµατα για τις
ΤΠΕ.

39. Μπορούν να βοηθήσουν κάποιο µεγαλύτερο σε ηλικία άτοµο να
λύσει απλά προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση
ΤΠΕ

40. Είναι απαραίτητο για τη µελλοντική τους σταδιοδροµία να έχουν
αρκετές γνώσεις για τις ΤΠΕ.

Σελίδα 75 από 75
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
28/11/2020 16:23:00 EET - 35.153.39.7

100
%

