
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 

ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ 

 ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ 

                             ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 
 Επιβλϋπων 

            Παντελεήμων Μπάγκοσ 
 

                  Επιςτημονικό ύμβουλοσ 
 Ευφροςφνη-Άλκηςτη Παραςκευοποφλου-Κόλλια 

 
 

 
 
 

 
 
  Λαμύα, 2018 

 

  

 

Σερλνινγηθά θαη ζπλεξγαηηθά εξγαιεία 

Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε: κειέηε ηνπ βαζκνχ 

ελζσκάησζεο θαη αμηνπνίεζήο ηνπο απφ 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο θεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

ηπιηαλή Καιιηηζνπνύινπ 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:57 EEST - 13.56.182.168



 

UNIVERCITY OF THESSALY 

SCHOOL OF SCIENCE 

INFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOMEDICINE 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Master thesis 
 

Supervisor 
Panteleimon Bagos 

 
Scientific Advisor 

Efrosyni-Alkistis Paraskevopoulou-Kollia 
 

 

 
 
 
   

Lamia,  2018 

 
Technological and collaborative ICT 

tools in Secondary education: study of 

the degree of integration and use by 

teachers from central Macedonia 

Styliani Kallitsopoulou 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:57 EEST - 13.56.182.168



Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:57 EEST - 13.56.182.168



ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 

ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ 
 

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ 

 
ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

«ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ (Σ.Π.Ε.) ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Επιβλϋπων 
Παντελεήμων Μπάγκοσ  

 
Επιςτημονικό ύμβουλοσ 

Ευφροςύνη-Άλκηςτη Παραςκευοπούλου-Κόλλια 
 

                                                            
 
 
 
 

 
Λαμύα, 2018 

  

 

Σερλνινγηθά θαη ζπλεξγαηηθά εξγαιεία Πιεξνθνξηθήο ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε: κειέηε ηνπ βαζκνύ ελζσκάησζεο 

θαη αμηνπνίεζήο ηνπο από εθπαηδεπηηθνύο ηεο θεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 
 

ηπιηαλή Καιιηηζνπνύινπ 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:57 EEST - 13.56.182.168



 

«Τπεχζπλε Γήισζε κε ινγνθινπήο θαη αλάιεςεο πξνζσπηθήο επζχλεο» 

 

Με πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ λφκνπ πεξί πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, θαη 

γλσξίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο ηεο ινγνθινπήο, δειψλσ ππεχζπλα θαη ελππνγξάθσο φηη ε 

παξνχζα εξγαζία κε ηίηιν «Σερλνινγηθά θαη ζπλεξγαηηθά εξγαιεία Πιεξνθνξηθήο ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε: κειέηε ηνπ βαζκνχ ελζσκάησζεο θαη αμηνπνίεζήο ηνπο 

απφ εθπαηδεπηηθνχο ηεο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο» απνηειεί  πξντφλ απζηεξά πξνζσπηθήο 

εξγαζίαο θαη φιεο νη πεγέο απφ ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνίεζα δεδνκέλα, ηδέεο, θξάζεηο, 

πξνηάζεηο ή ιέμεηο, είηε επαθξηβψο (φπσο ππάξρνπλ ζην πξσηφηππν ή κεηαθξαζκέλεο) 

είηε κε παξάθξαζε, έρνπλ δεισζεί θαηάιιεια θαη επδηάθξηηα ζην θείκελν κε ηελ 

θαηάιιειε παξαπνκπή θαη ε ζρεηηθή αλαθνξά πεξηιακβάλεηαη ζην ηκήκα ησλ 

βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ κε πιήξε πεξηγξαθή. Αλαιακβάλσ πιήξσο, αηνκηθά θαη 

πξνζσπηθά, φιεο ηηο λνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απνδεηρζεί, δηαρξνληθά, φηη ε εξγαζία απηή ή ηκήκα ηεο δελ 

µνπ αλήθεη δηφηη είλαη πξντφλ ινγνθινπήο.  

 

Ζ ΓΖΛΟΤΑ 

 

Καιιηηζνπνχινπ ηπιηαλή 

 

Ζκεξνκελία 

 

 

Τπνγξαθή 

 

 
  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:57 EEST - 13.56.182.168



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σριμελόσ Επιτροπό: 

 

Παντελεήμων Μπάγκοσ  
 

Ευφροςύνη-Άλκηςτη Παραςκευοπούλου-Κόλλια 
 
Μαρία Αδάμ 
 

Επιςτημονικό ύμβουλοσ: 

Ευφροςύνη-Άλκηςτη Παραςκευοπούλου-Κόλλια 
  

Σερλνινγηθά θαη ζπλεξγαηηθά εξγαιεία Πιεξνθνξηθήο 

ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε: κειέηε ηνπ βαζκνχ 

ελζσκάησζεο θαη αμηνπνίεζήο ηνπο απφ 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο 
 

ηπιηαλή Καιιηηζνπνύινπ 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:57 EEST - 13.56.182.168



1 

 

Ευχαριςτύεσ 

Θα ήθελα να ευχαριςτήςω θερμά τον κ. Μπάγκο Παντελεήμονα, Καθηγητή του 

Τμήματοσ Πληροφορικήσ με Εφαρμογέσ ςτη Βιοΰατρική του Πανεπιςτημίου 

Θεςςαλίασ, καθώσ και την κα Παραςκευοπούλου-Κόλλια Ευφροςύνη-Άλκηςτη, 

διδάςκουςα Π.Δ. 407/80 ςτη βαθμίδα τησ Επίκουρου Καθηγήτριασ για την 

πολύτιμη καθοδήγηςη και ςυμπαράςταςή τουσ καθ’ όλη την εκπόνηςη τησ 

εργαςίασ αυτήσ. 

  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:57 EEST - 13.56.182.168



2 

 

Ειςαγωγό 

Η παρούςα Διπλωματική εργαςία ςτοχεύει ςτη μελέτη του βαθμού ενςωμάτωςησ 

και αξιοποίηςησ των τεχνολογικών και ςυνεργατικών εργαλείων Πληροφορικήσ 

από εκπαιδευτικούσ τησ Δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ. Ειδικότερα ςτοχεύει ςτην 

διαμόρφωςη μιασ ολιςτικήσ εικόνασ τησ ςχολικήσ πραγματικότητασ που επικρατεί 

ςτη Δευτεροβάθμια εκπαίδευςη αναφορικά με τη χρήςη και αξιοποίηςη των 

εκπαιδευτικών και ςυνεργατικών λογιςμικών Πληροφορικήσ. 

Αρχικά, ςτην παρούςα Διπλωματική εργαςία παρουςιάζεται το θεωρητικό 

πλαίςιο πάνω ςτο οποίο βαςίζεται η έρευνα που διεξήχθη. Γίνεται λόγοσ για την 

ειςαγωγή, την εξέλιξη και τα μοντέλα ένταξησ τησ Πληροφορικήσ ςτην 

εκπαίδευςη, την Πληροφορική και τισ Τεχνολογίεσ Πληροφορίασ και 

Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ςτο εκπαιδευτικό ςύςτημα τησ Ελλάδασ καθώσ και τη 

Διδαςκαλία τησ Πληροφορικήσ κυρίωσ ςτη Δευτεροβάθμια εκπαίδευςη. Ακόμη, 

παρουςιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα εμπόδια χρήςησ των Τ.Π.Ε. ςτη 

διδαςκαλία μαθημάτων καθώσ και θέματα ςχετικά με την επιμόρφωςη των 

εκπαιδευτικών. Τέλοσ, γίνεται αναφορά ςε βαςικούσ οριςμούσ και θέματα για την 

υπολογιςτική υποςτήριξη τησ μάθηςησ και εν ςυνεχεία παρουςιάζονται και 

κατηγοριοποιούνται τα εκπαιδευτικά/ςυνεργατικά λογιςμικά. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουςιάζεται η επιλεγόμενη ερευνητική μέθοδοσ – μικτή -, 

δηλαδή ο ςυνδυαςμόσ ποςοτικήσ και ποιοτικήσ έρευνασ, καθώσ και τα ερευνητικά 

εργαλεία που αξιοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή τησ έρευνασ. Τα μεθοδολογικά 

εργαλεία ςυλλογήσ πληροφοριών ήταν τα ερωτηματολόγια και οι ςυνεντεύξεισ 

μέςω email. 

Στο τρίτο κεφάλαιο -ςτο ερευνητικό μέροσ-, έγινε προςπάθεια μελέτησ και 

ανάλυςησ των δεδομένων που ςυλλέχθηκαν αναφορικά με το υπό μελέτη θέμα και 

τα ερευνητικά ερωτήματα. 

Τέλοσ, εξήχθηςαν ςυμπεράςματα τόςο από την ποςοτική όςο και από την 

ποιοτική εξέταςη του θέματοσ με ςκοπό την διερεύνηςη του βαθμού αξιοποίηςησ 

και ενςωμάτωςησ των τεχνολογικών και ςυνεργατικών εργαλείων Πληροφορικήσ 

από τουσ εκπαιδευτικούσ Δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ τησ κεντρικήσ 

Μακεδονίασ.  
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 

Ζ δηείζδπζε θαη ε ρξήζε ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί 

ελδηαθέξνλ αληηθείκελν κειέηεο αιιά θαη έξεπλαο. Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εζηηάδεη ζηε 

κειέηε ηνπ βαζκνχ αμηνπνίεζεο αιιά θαη ελζσκάησζεο ησλ ηερλνινγηθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ 

εξγαιείσλ Πιεξνθνξηθήο απφ εθπαηδεπηηθνχο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηφο ηνπο.  

πγθεθξηκέλα γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζθνπψλ ηεο έξεπλαο αμηνπνηήζεθε ε κηθηή εξεπλεηηθή 

κέζνδνο –πνζνηηθή θαη πνηνηηθή- ε νπνία θξίζεθε θαηαιιειφηεξε γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

ππφ κειέηε ζέκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο σο εξεπλεηηθά εξγαιεία ηφζν ηα εξσηεκαηνιφγηα φζν 

θαη ηηο ζπλεληεχμεηο κέζσ email. Σα εξσηεκαηνιφγηα θαη νη ζπλεληεχμεηο κνηξάζηεθαλ ζε 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο 

ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019. 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα δηακνξθσζεί 

κηα εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε απφ πιεπξάο 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ/ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ 

Πιεξνθνξηθήο, αλαιχνληαο ηηο ζηάζεηο ηνπο θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ 

γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ. πκπεξαζκαηηθά, κπνξέζακε λα δηαθξίλνπκε αληηιήςεηο, 

ηδέεο, πξνηηκήζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε, ηελ 

επηινγή θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ Πιεξνθνξηθήο, θαζψο θαη λα εληνπίζνπκε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηέο ζπκβάιινπλ 

ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία.  
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ABSTRACT 
  

The penetration and use of Information Technology and ICT in education is a subject of study 

and research. The present thesis focuses on the study of the degree of exploitation and use of 

the technological and collaborative IT tools by teachers of various specialties of secondary 

education in the teaching process. 

In particular, in order to explore the purposes of this thesis, the mixed research method - 

qualitative and qualitative - was considered the most appropriate for approaching the subject 

under study, using both questionnaires and interviews as research tools. The questionnaires 

and interviews were distributed to teachers working in secondary education in regional units 

of Central Macedonia during the school year 2018-2019. 

From the processing of the collected data, we tried to provide an insight into the situation in 

secondary education from the point of view of teachers, regarding the use of 

educational/collaborative IT tools, analyzing their attitudes and the reasons for using them in 

order to teach their subjects. In conclusion, we were able to distinguish teachers' perceptions, 

ideas, preferences and concerns regarding the use, selection and utilization of IT tools, as well 

as to identify factors that affect the use of ICT and how they contribute in the teaching 

process. 
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Α. ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ ΜΕΡΟ 

1. Η Πληροφορικό ςτην εκπαύδευςη 

1.1 Η εξϋλιξη τησ Πληροφορικόσ και η διεύςδυςό τησ ςτην εκπαύδευςη 

Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο είλαη απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ζεκεξηλή επνρή. «Ζ 

Πιεξνθνξηθή θαη νη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ είλαη πιένλ 

παξνχζεο ζε φιεο ηηο πηπρέο (νηθνλνκηθέο, επηζηεκνληθέο, βηνκεραληθέο, πνιηηηζηηθέο, 

θνηλσληθέο) ηεο αλζξψπηλεο δσήο» (Κφκεο, 2005, ζ. 18). Ζ ηερλνινγία θαη ηα κέζα ηεο 

δηεηζδχνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο, είηε απηφ ζπκβαίλεη 

ζηνρεπκέλα είηε φρη, κεηαηξέπνληάο ηελ ζε αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δσήο καο. 

Ζ ηερλνινγία  θαη ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδνπλ ζπνπδαίν ξφιν ζηελ 

εθπαίδεπζε εθφζνλ ήδε έρνπλ ελζσκαησζεί ζε απηή, ζηνρεχνληαο ζηελ πνηνηηθή 

βειηίσζε ηεο κάζεζεο θαη ζηελ επίηεπμε ζεηηθψλ καζεζηαθψλ θαη δηδαθηηθψλ 

απνηειεζκάησλ (Γεκεηξηάδεο, 2015). 

θεπηφκελεο/νη ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ κέζσλ 

νπζηαζηηθά απνζθνπεί ζηε βειηίσζε φισλ ησλ πηπρψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

θνπφο είλαη κέζσ ησλ ηερλνινγηψλ λα πξνσζεζεί ε κάζεζε (θαη φια ηεο ηα είδε) θαη 

λα απνθηεζνχλ απφ ηηο/ηνπο καζήηξηεο/καζεηέο λέεο δεμηφηεηεο ζε δηάθνξνπο 

γλσζηηθνχο ηνκείο κε ηελ αλάινγε αμηνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ θάζε θνξά. 

Βέβαηα, γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην είλαη απαξαίηεηεο ξηδηθέο κεηαβνιέο ζηνλ ηνκέα 

ηεο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα (Έλσζε Πιεξνθνξηθψλ 

Διιάδαο, 2006) 

Οη ππνινγηζηέο, πνπ εμειίζζνληαη ζπλερψο, απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθφηεξα ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ηεο 

δηδαζθαιίαο φισλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθείκελψλ. Δπφκελν είλαη λα δηεξεπλήζεη θαλείο 

ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ίζσο πξνζθέξνπλ απηέο νη ηερλνινγίεο φηαλ αμηνπνηνχληαη ζηελ 

ζρνιηθή ηάμε, ηνπο παξάγνληεο θαη ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ην βαζκφ 

αμηνπνίεζήο ηνπο, ηηο εκπεηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζήηξηεο/εηέο 

αιιά θαη ηνλ βαζκφ ελζσκάησζεο ηνπο ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα. 

«Ο ηδηαίηεξνο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο θαη νη κέζνδνη ηεο νθείινπλ λα αλαζεσξνχληαη 

ζπλερψο ζην κέηξν πνπ ζπλεηδεηνπνηείηαη ε αλάγθε θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ζην κέηξν 

πνπ ε επηζηήκε θαη ε εκπεηξία απμάλνπλ ηε γλψζε καο γηα ην παηδί, ηνλ άλζξσπν, ηελ 

θνηλσλία» (Mialaret, ζην Καινγηαλλάθε & Καξξάο, 2011, ζ. 11). 
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Τπάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο έλλνηεο εηζαγσγή, έληαμε θαη ελζσκάησζε ηεο 

Πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε παξφιν πνπ εθ πξψηεο φςεσο θαίλνληαη λα κε 

δηαθέξνπλ θαη πνιχ.  

Ζ εηζαγσγή ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη νπζηαζηηθά ε εηζαγσγή κεξηθψλ 

καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο θαη εληφο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ γίλνληαη ρξήζεηο ησλ Σ.Π.Δ. 

ζηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα (Κφκεο, 2005). Ζ έληαμε αλαθέξεηαη ζηελ 

πξνζθνξά καζεκάησλ ζρεηηθψλ κε Πιεξνθνξηθή, ζηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή ησλ 

ζρνιείσλ (εξγαζηήξηα, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ) θαη ζηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο σο εθπαηδεπηηθφ κέζν θαη ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα. Με ηνλ φξν 

ελζσκάησζε, ηέινο, λνείηαη ε ζπρλή ρξήζε Σ.Π.Δ. «κε κεηαζρεκαηηζηηθφ ηξφπν», έηζη 

ψζηε λα νδεγεί ζηελ βειηίσζε φιεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο/πξαθηηθήο κε ηε 

ρξήζε ηνπο, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ (Κφκεο, 2005, 

ζ.19) 

1.1.1 Φάςεισ ειςαγωγήσ τησ Πληροφορικήσ ςτην εκπαίδευςη 

«Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηέζζεξα ζηάδηα ή θάζεηο εηζαγσγήο» θαη έληαμεο ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε (Κφκεο, 2004, ζ. 18): 

1
ε
 θάζε 

Δθπαηδεπηηθή ηερλνινγία θαη δηδαθηηθέο κεραλέο  

(πξηλ ην 1970) 

2
ε
 θάζε Πιεξνθνξηθή πξνζέγγηζε (1970-1980) 

3
ε
 θάζε 

Πιεξνθνξηθή σο κέζν θαη σο αληηθείκελν 

εθπαίδεπζεο (1980-1989) 

4
ε
 θάζε 

Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 

Δπηθνηλσληώλ σο κέζν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

(κεηά ην 1990) 

Πίλαθαο 1-Φάζεηο εηζαγσγήο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε 

Καηά ηελ «πξώηε θάζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο θαη ησλ δηδαθηηθώλ 

κεραλώλ» βξηζθφκαζηε ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο ρξήζεο ησλ καδηθψλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο. πγθεθξηκέλα ε θάζε απηή ζρεηίδεηαη κε «ηε 

ρξεζηκνπνίεζε δηάθνξσλ ζπζθεπψλ γεληθήο ρξήζεο (φπσο ξαδηφθσλν θαη θπξίσο ε 

ηειεφξαζε) θαη ηερλνινγηψλ θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ ζπζθεπψλ (πνπ 

απνθαινχληαη δηδαθηηθέο κεραλέο) γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο» (Κφκεο, 2005, ζ. 21). 

Ζ «δεύηεξε θάζε ηεο πιεξνθνξηθήο πξνζέγγηζεο» πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο «ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 
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Γηδαζθαιίαο κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή (Γη.Β.Τ)
1
- Computer Assisted Instruction (CAI) 

ή Μάζεζε κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή - Computer Assisted Learning (CAL)» (Κφκεο, 

2004, ζ. 19).  

Ζ «ηξίηε θάζε» απνηειεί κηα πεξίνδν πνπ εηζάγεηαη καδηθά ε Πιεξνθνξηθή θαη ν 

ππνινγηζηήο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηφζν σο γλσζηηθφ αληηθείκελν αιιά 

θαη σο εθπαηδεπηηθφ κέζν γηα ηα ππφινηπα γλσζηηθά αληηθείκελα.   

«Η ηέηαξηε θαη ηειεπηαία θάζε» ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ «σο κέζν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο» (Κφκεο, 

2005, ζ. 22). πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Κφκε (2005, ζ. 22) ε θάζε απηή έρεη σο 

θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ «ππνβάζκηζε ηεο Πιεξνθνξηθήο σο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

απφ ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
2
».  

1.2 Πληροφορικό και Σεχνολογύεσ Πληροφορύασ και Επικοινωνιών 

Όπσο ήδε είδακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, πνιιέο θνξέο αλαγθαδφκαζηε λα 

θηλνχκεζα „αζηαζψο‟ κεηαμχ ησλ φξσλ Σ.Π.Δ. (Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

Δπηθνηλσληψλ) θαη Πιεξνθνξηθήο, κελ κπνξψληαο λα επηιέμνπκε έλαλ φξν, πνπ λα 

θαιχπηεη επαθξηβψο απηφ πνπ ζέινπκε λα εθθξάζνπκε. 

«Ζ επηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο αθνξά ζην ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε, αμηνιφγεζε, ρξήζε 

θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο, θαζψο επίζεο θαη ζην 

πιηθφ ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπο» (Μηθξφπνπινο, 2011, ζ. 11).  

πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ επξέσο ν φξνο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

Δπηθνηλσληψλ αληί απηνχ ηεο Πιεξνθνξηθήο (απνηειεί κεηάθξαζε ηνπ αγγιηθνχ φξνπ 

«Information and Communications Technologies» (ICT)), ν νπνίνο νξίδεη φηη πξφθεηηαη 

γηα ηηο «ηερλνινγίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επεμεξγαζία θαη ηε κεηάδνζε κηαο πνηθηιίαο 

κνξθψλ αλαπαξάζηαζεο ηεο πιεξνθνξίαο (ζχκβνια, εηθφλεο, ήρνη, βίληεν) θαη 

αθεηέξνπ ηα κέζα πνπ είλαη θνξείο απηψλ ησλ άπισλ κελπκάησλ» (Κφκεο, 2004, ζ. 

16).  

Ζ Πιεξνθνξηθή θαη νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ εληάρζεθαλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρνληαο ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο. Ζ Πιεξνθνξηθή σο γλσζηηθφ 

αληηθείκελν θαη νη Σ.Π.Δ. σο πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο (Μηθξφπνπινο & Μπέιινπ, 

Αλνηθηά Αθαδεκατθά Μαζήκαηα). «Ζ Πιεξνθνξηθή (computer science) σο γλσζηηθφ 

                                                 
1
Κπξίσο αλαθεξφκαζηε ζε «πξνγξάκκαηα εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο» θαη ειάρηζηεο 

εθαξκνγέο αθνξνχζαλ «πξνγξάκκαηα πξνζνκνηψζεσλ θαη έκπεηξα δηδαθηηθά ζπζηήκαηα» (Κφκεο, 

2004, ζ. 19).  
2
 Αλαθέξεηαη ζην παξάδεηγκα ηεο Γαιιίαο θαηά ην νπνίν ελψ ε Πιεξνθνξηθή ήηαλ απηφλνκν κάζεκα 

γηα αξθεηά ρξφληα, φκσο βγήθε απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα γπκλαζίνπ θαη θάπνηα ζηνηρεία ηεο 

εληάρζεθαλ ζην κάζεκα Σερλνινγίαο (Κφκεο, 2005, ζ. 22). 
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αληηθείκελν αλαθέξεηαη ζηε κειέηε αξρψλ θαη ηερληθψλ ππνινγηζηηθήο ζθέςεο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ηεο ζηε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ» θαη δηδάζθεη 

ηελ καζήηξηα/ηνλ καζεηή λα δεκηνπξγεί  πιεξνθνξηθά εξγαιεία (Μηθξφπνπινο, 2013, 

ζ. 6). «Οη Σ.Π.Δ. (Information & Communication Technologies, ICΣ) σο πιεξνθνξηθφο 

γξακκαηηζκφο
3
 εζηηάδνπλ ζηε δεκηνπξγηθή θαη παξαγσγηθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, 

ζηελ εθαξκνγή πιεξνθνξηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ» θαη δηδάζθεη 

ζηελ καζήηξηα/ζηνλ καζεηή λα γίλεηαη ρξήζηεο ηεο ηερλνινγίαο. (Μηθξφπνπινο, 2013, 

ζ. 6). Οη Σ.Π.Δ. έρνπλ ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο αιιά φρη ηε δηδαζθαιία 

γλψζεσλ Πιεξνθνξηθήο. πλεπψο, είλαη εκθαλήο ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 

ελλνηψλ ηφζν απφ ηνπο νξηζκνχο φζν θαη απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο θάζε κίαο.  Γηα 

παξάδεηγκα ζην Γεκνηηθφ, ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ, δηδάζθεηαη ην κάζεκα Σερλνινγίεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) απφ κία ψξα εβδνκαδηαίσο κε ζηφρν νη 

καζήηξηεο/καζεηέο λα είλαη ελεξγεηηθά κέιε εληφο ηεο ηάμεο θαη ζθεπηφκελα θαη 

δεκηνπξγηθά φληα, ζην πιαίζην ηνπ πιεξνθνξηθνχ γξακκαηηζκνχ πνπ πξναλαθέξακε, 

ψζηε λα βειηησζνχλ ηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα θαη ηειηθά λα δηακνξθσζεί έλα λέν 

ζρνιείν, κε ηηο καζήηξηεο/καζεηέο πιένλ πξνεηνηκαζκέλνπο γηα ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην 

Γπκλάζην  (Οδεγίεο δηδαζθαιίαο γηα ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ 

(ΣΠΔ) φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, 2018, Αξ. Πξση.: Φ.20/139456/Γ1).   

Οη Βξχδαο θαη Σζηηνπξίδνπ (ζην Αλαζηαζηάδεο, 2014) ηνλίδνπλ πσο ε εθπαίδεπζε 

ζηνρεχεη ζηελ ελζσκάησζε ηεο Πιεξνθνξηθήο θνπιηνχξαο δεκηνπξγηθά θαη αξκνληθά 

αιιά θαη ζηελ αλακφξθσζε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ αξρηθά θηλνχκελεο ζην πιαίζην 

απηφ, νη Σ.Π.Δ. ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε˙ ελ ηέιεη ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ 

ζε έλα γεληθφηεξν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην (Αλαζηαζηάδεο, 2008·Ληνλαξάθεο, 

2006· Ράπηεο & Ράπηε, 2004· Μαθξάθεο, 2000, ζην Αλαζηαζηάδεο, 2014).  

1.3 Μοντϋλα ϋνταξησ τησ Πληροφορικόσ ςτην εκπαύδευςη 

Οη Σ.Π.Δ. εληάζζνληαη ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ κε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο, απνζθνπψληαο είηε ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηνπο Ζ/Τ 

(πξνζεγγίδνληαο ηηο Σ.Π.Δ. σο απηφλνκν γλσζηηθφ αληηθείκελν), είηε ζηελ αμηνπνίεζε 

ησλ Σ.Π.Δ «σο εξγαιείν γλψζεο» θαη κάζεζεο είηε ζηνλ ζπλδπαζκφ ησλ πξνζεγγίζεσλ 

απηψλ (Μηθξφπνπινο, 2011, ζ. 15).  

                                                 
3
«Ο πιεξνθνξηθφο γξακκαηηζκφο (ICT literacy), βαζηθφο ζηφρνο ελφο ζχγρξνλνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

καζήκαηνο Πιεξνθνξηθήο, είλαη έλαο φξνο πνπ πεξηγξάθεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηηο ζχγρξνλεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, ηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη ηηο δηθηπαθέο ππεξεζίεο γηα ηελ 

πξνζπέιαζε, δηαρείξηζε, ελζσκάησζε, αμηνιφγεζε, δεκηνπξγία θαη επηθνηλσλία πιεξνθνξηψλ, κε ζηφρν 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη, ηειηθά, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηεο γλψζεο (knowledge 

society)» (Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο  Πιεξνθνξηθήο ζην Γπκλάζην γηα ην ζρνι. έηνο  2017  – 2018, 

Αξ.  Πξση.   164308/Γ2). 
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χκθσλα κε ηνλ Κφκε (2004, ζ. 34-35) κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξία δηαθνξεηηθά 

κνληέια έληαμεο ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε: 

 «Σερλνθεληξηθό κνληέιν»: ε Πιεξνθνξηθή θαη γεληθφηεξα νη Σ.Π.Δ. ζεσξνχληαη 

«σο απηόλνκν/αλεμάξηεην γλσζηηθό αληηθείκελν» θαη έρεη/νπλ σο ζηφρν ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ππνινγηζηή, 

 «Οινθιεξσκέλν ή νιηζηηθό κνληέιν»: νη Σ.Π.Δ. ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

ελζσκαηψλνληαη ζηα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

σο εξγαιεία κάζεζεο, γλψζεο θαη έξεπλαο (νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε), 

 «Πξαγκαηνινγηθό κνληέιν»: ραξαθηεξίδεηαη απφ «ηε δηδαζθαιία ελφο ακηγνχο 

καζήκαηνο γεληθψλ γλψζεσλ πιεξνθνξηθήο» θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. σο 

κέζνπ ζηήξημεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Μηθξφπνπινο, 2011, ζ. 16). Απηφ ην κνληέιν πξνζπαζεί λα δεη κε 

ζπλζεηηθή καηηά φια ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ νιηζηηθνχ κνληέινπ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην ηερλνθεληξηθφ. 

«Οη πξνζεγγίζεηο απηέο δελ αιιειναλαηξνχληαη αιιά αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη 

αιιεινεμαξηψληαη» (Κφκεο, 2004, ζ. 35). 

1.4 Η Πληροφορικό – Σ.Π.Ε. ςτο εκπαιδευτικό ςύςτημα τησ Ελλϊδασ 

Ζ είζνδνο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο, ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο, κπνξεί λα πεη θαλείο φηη είλαη κηα απηνλφεηε αλάγθε πνπ απνζθνπεί ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη δειαδή ε αλάγθε πνπ εκθαλίδεηαη σο 

επαθφινπζν ησλ ζχγρξνλσλ απαηηήζεσλ ηνπ πνιηηηζκνχ καο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ 

φισλ ησλ ηνκέσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αλζξψπσλ. πλεπψο ε πιεξνθνξηθή -θαη ν 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο- απνηειεί ηαπηφρξνλα αληηθείκελν δηδαζθαιίαο αιιά θαη 

κέζν/εξγαιείν γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο.  

«Ζ εηζαγσγή ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε μεθίλεζε θαηαξρήλ απφ ηα 

ηερληθά-επαγγεικαηηθά θαη ηα πνιπθιαδηθά ιχθεηα θαηά ηελ πεξίνδν 1983-1985» 

(Κφκεο, 2005, ζ. 36). ε επφκελα έηε μεθίλεζε λα δηδάζθεηαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (Γπκλάζηα, 1992) θαη φιν ην εγρείξεκα νινθιεξψζεθε κεηά απφ θάπνηα 

ρξφληα (Komis & Politis, ζην Κφκεο, 2005). Λίγν αξγφηεξα, ην 1998, πξνρψξεζε ε 

εηζαγσγή  ηεο ζην Γεληθφ Λχθεην θαη νινθιεξψζεθε κεηά απφ κεξηθά ρξφληα  (Κφκεο, 

2005).  

«Ζ Πιεξνθνξηθή εηζάγεηαη ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2002-

2003» (Κνπζηνπξάθεο & Παλαγησηαθφπνπινο, 2008, ζ. 429) θαη αξγφηεξα εληάρζεθε 
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θαη ζηελ Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Ο Κφκεο δηεπθξηλίδεη φηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

εθείλεο ηεο πεξηφδνπ πξνέβιεπε εηζαγσγή θαη ρξήζε ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ ε‟ θαη ζη‟ 

ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ πξναηξεηηθά, θαη πσο γηλφηαλ πιένλ πξφβιεςε ηεο έληαμεο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο ζε νιφθιεξε ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε (ΓΔΠΠ 

2003, ζην Κφκεο, 2005). Ζ ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζην Γεκνηηθφ βξίζθεηαη ζε αξρηθφ 

ζηάδην θαη απνηειεί εμειηζζφκελε θαηάζηαζε πνπ απαηηεί ρξφλν ψζηε λα κπνξέζεη ελ 

ηέιεη λα ζεσξεζεί βαζηθφ θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο (Μπζεξιή, 2015).   

1.5 Διδακτικό τησ Πληροφορικόσ ςτη Δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη 

Θα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα ζηε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (Γπκλάζην, Λχθεην) θαη φρη ηφζν ζηελ Πξσηνβάζκηα εθφζνλ εθεί εζηηάδεη 

ε παξνχζα εξγαζία. 

Παξ‟ φι‟ απηά, ζεσξνχκε νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο ην λα αλαθεξζεί πσο ζηφρνο ηνπ 

καζήκαηνο Σ.Π.Δ. ηνπ Γεκνηηθνχ είλαη ε ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο, ε ελίζρπζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηξηψλ/ηψλ, ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία (Οδεγίεο δηδαζθαιίαο γηα ηηο 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ, 2018, Αξ. Πξση.: Φ.20/139456/Γ1). 

1.5.1 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ ςτο Γυμνάςιο 

Σν κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γπκλάζην πεξηιακβάλεη ηερληθέο γλψζεηο γηα 

ζεκειηψδεηο έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο αιιά επηθεληξψλεηαη θαη ζηελ αλάπηπμε 

ηθαλνηήησλ ρξήζεο βαζηθψλ ηερλνινγηθψλ πεξηβαιιφλησλ ησλ Σ.Π.Δ.  

Οη εηδηθνί ζεσξνχλ πσο ε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γπκλάζην πξέπεη λα 

δηεμάγεηαη εληφο εξγαζηεξίνπ κε ρξήζε ηνπ νπνίνπ νη καζήηξηεο/εηέο κειεηνχλ, 

επηθνηλσλνχλ, εξεπλνχλ, ζπκκεηέρνπλ, ζπλεξγάδνληαη θαη αλαπηχζζνπλ θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο γηα ηε ζχγρξνλε ςεθηαθή θνπιηνχξα. Απφ πξνζσπηθή εκπεηξία, κπνξνχκε 

λα παξαζέζνπκε φηη ε Πιεξνθνξηθή φλησο ηείλεη λα βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηφζν 

επηθνηλσληαθψλ, θνηλσληθψλ, ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ φζν θαη ηερληθψλ ηθαλνηήησλ 

πνπ ηηο θξίλνπκε απαξαίηεηεο ζηε δηακφξθσζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο 

καζεηηθήο/εθπαηδεπηηθήο πνξείαο αιιά θαη ηεο κειινληηθήο επαγγεικαηηθήο θαξηέξαο 

κηαο καζήηξηαο/ελφο καζεηή. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη λα «ελζαξξχλεηαη  θαη  λα  

επλνείηαη  ε  δηεξεπλεηηθή  πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, ε αιιειεπηδξαζηηθή θαη 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ε  απηελέξγεηα θαη ε  δεκηνπξγηθφηεηα»˙ αθφκα, εζηηάδεη ζηελ 
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αλάπηπμε «ηερληθψλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ πιεξνθνξηθνχ γξακκαηηζκνχ
4
» κε θχξηνπο 

ζηφρνπο «ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ αλάπηπμε ππνινγηζηηθήο ζθέςεο». 

(Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γπκλάζην γηα ην ζρνι. έηνο  2017 – 

2018, Αξ.  Πξση. 164308/Γ2).  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη άμνλεο ησλ πξνζδνθψκελσλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζε θάζε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ: 

  Άμνλεο Πξνζδνθώκελσλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ Γπκλαζίνπ 

(Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γπκλάζην γηα ην ζρνι. έηνο  2017 – 2018, 

Αξ.  Πξση.   164308/Γ2) 

Α’ ηάμε Γπκλαζίνπ  

(4 άμνλεο) 

Β’ ηάμε Γπκλαζίνπ  

(3 άμνλεο) 

Γ’ ηάμε Γπκλαζίνπ 

(2 άμνλεο) 

«Ζ Πιεξνθνξηθή ζηνλ 

ζχγρξνλν θφζκν»: αλαθέξνληαη 

βαζηθέο έλλνηεο θαη νξηζκνί 

«Ζ Πιεξνθνξηθή ζηνλ 

ζχγρξνλν θφζκν»: αλαθέξνληαη 

βαζηθέο έλλνηεο θαη νξηζκνί 

«Γηεξεπλψ, ζρεδηάδσ θαη ιχλσ 

πξνβιήκαηα»: Οη καζήηξηεο/ηέο 

πξνγξακκαηίδνπλ ππνινγηζηηθέο 

ζπζθεπέο θαη ξνκπνηηθά 

ζπζηήκαηα  

«Υεηξίδνκαη θαη δεκηνπξγψ»: Οη 

καζήηξηεο/ηέο δεκηνπξγνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο κε ρξήζε  

θεηκελνγξάθνπ 

«Γηεξεπλψ, αλαθαιχπησ θαη 

ιχλσ πξνβιήκαηα»: Οη 

καζήηξηεο/ηέο πξνγξακκαηίδνπλ 

ππνινγηζηηθέο ζπζθεπέο θαη 

ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα, ιχλνπλ 

πξνβιήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο 

ππνινγηζηηθά θχιια 

«Γεκηνπξγψ, παξνπζηάδσ, 

επηθνηλσλψ θαη ζπλεξγάδνκαη»: 

Οη καζήηξηεο/ηέο δεκηνπξγνχλ 

έγγξαθα θαη παξνπζηάζεηο θαη 

ζπλεξγάδνληαη ζε δηαδηθηπαθά 

πεξηβάιινληα 

«Αλαδεηψ πιεξνθνξίεο, 

επηθνηλσλψ θαη ζπλεξγάδνκαη»: 

Οη καζήηξηεο/ηέο καζαίλνπλ γηα 

ην δηαδίθηπν θαη επηθνηλσλνχλ 

«Αλαδεηψ πιεξνθνξίεο, 

επηθνηλσλψ θαη ζπλεξγάδνκαη»: 

Οη καζήηξηεο/ηέο δεκηνπξγνχλ 

θαη εθθξάδνληαη κε πνιπκέζα 

θαη παξνπζηάζεηο, θαη 

δηεξεπλνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη 

κέζσ δηαδηθηχνπ  

 

«Γηεξεπλψ, αλαθαιχπησ θαη 

ιχλσ πξνβιήκαηα»: Οη 

καζήηξηεο/ηέο πξνγξακκαηίδνπλ 

ππνινγηζηηθέο ζπζθεπέο θαη 

ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα  

 

  

Πίλαθαο 2-Άμνλεο Πξνζδνθώκελσλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ Γπκλαζίνπ 

1.5.2 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ ςτο Λύκειο 

Ζ Πιεξνθνξηθή ζην Γεληθφ Λχθεην απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ πνπ 

θαηαθηήζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο ηάμεηο θαη ζηελ απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ ζηα 

εμειηζζφκελα ππνινγηζηηθά ηερλνινγηθά κέζα.  

«Ζ δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο βαζίδεηαη ζηνλ θνηλσληθφ επνηθνδνκηζκφ θαη ηηο 

ζχγρξνλεο ζεσξήζεηο γηα ηελ «επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ» (Οδεγίεο γηα ηε 

                                                 
4
 Βι. νξηζκφ ζει. 11 
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δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Α΄ ηάμε Ζκεξήζηνπ ΓΔΛ 

θαη ζηελ Α΄ ηάμε Δζπεξηλνχ ΓΔΛ γηα ην ζρνι. έηνο 2017 – 2018, Αξ. Πξση. 

163648/Γ2). Σν κάζεκα έρεη ζαθή εξγαζηεξηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζα πξέπεη λα 

αμηνπνηεί πιήξσο ην ρνιηθφ Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο θαη Δθαξκνγψλ 

Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ (ΔΠΔΖΤ) γηα εμάζθεζε ζε δξαζηεξηφηεηεο, project θαη 

ζχλζεηεο εξγαζίεο αμηνπνηψληαο ην πξνηεηλφκελν ειεχζεξν ινγηζκηθφ – ινγηζκηθφ 

αλνηθηνχ θψδηθα (ΔΛ/ΛΑΚ). Ζ δηδαζθαιία «είλαη καζεηνθεληξηθή» θαη «εζηηάδεη ζηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ» γη‟ απηφ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πξνζαξκφδνληαη ζηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο (Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηηο Αξρέο 

ηεο Δπηζηήκεο ησλ Ζ/Τ ζηε Β΄ ηάμε Ζκεξήζηνπ θαη Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ γηα ην 

ζρνι. έηνο 2017 – 2018, Αξ. Πξση. 163615/Γ2). 

 Παξαθάησ θαίλνληαη νη θχξηεο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο ζηηο επηκέξνπο ηάμεηο ηνπ 

Γεληθνχ Λπθείνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο δηδαζθαιίαο: 

Α΄ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ 

(Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο Δθαξκνγέο 

Πιεξνθνξηθήο ζηελ Α΄ ηάμε 

Ζκεξήζηνπ ΓΔΛ θαη ζηελ Α΄ 

ηάμε Δζπεξηλνχ ΓΔΛ γηα ην 

ζρνι. έηνο 2017 – 2018, Αξ. 

Πξση. 163648/Γ2) 

Β' ηάμε Γεληθνύ Λπθείνπ 
(Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηηο 

Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Ζ/Τ 

ζηε Β΄ ηάμε Ζκεξήζηνπ θαη 

Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ γηα 

ην ζρνι. έηνο 2017 – 2018, Αξ. 

Πξση. 163615/Γ2) 

Γ' ηάμε Λπθείνπ 
(Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο «Αλάπηπμε 

Δθαξκνγψλ ζε 

Πξνγξακκαηηζηηθφ 

Πεξηβάιινλ» ηεο Γ΄ ηάμεο 

Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη 

ηεο Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλνχ Γεληθνχ 

Λπθείνπ γηα ην ζρνι. έηνο 2017 

– 2018, Αξ. Πξση. 163578/Γ2) 

«πξνγξακκαηηζηηθά 

πεξηβάιινληα - 

δεκηνπξγία εθαξκνγψλ» 

«ζέκαηα ζεσξεηηθήο 

επηζηήκεο ησλ 

ππνινγηζηψλ» 

δηδάζθεηαη ε 

αιγνξηζκηθή θαη βαζηθέο 

πξνγξακκαηηζηηθέο αξρέο 

κε ρξήζε ςεπδνθψδηθα 

(ΑΔΠΠ) 

«επηθνηλσλία θαη 

δηαδίθηπν» 

«ζέκαηα εθαξκνζκέλεο 

επηζηήκεο ησλ 

ππνινγηζηψλ» 

 

«ζπλεξγαζία θαη 

αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν» 

  

Πίλαθαο 3- Δλόηεηεο ηνπ καζήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ζην Γεληθό Λύθεην 
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2. Η χρόςη των Σ.Π.Ε ςτη διδακτικό διαδικαςύα 

2.1 Πλεονεκτόματα χρόςησ  των Σ.Π.Ε ςτη διδαςκαλύα μαθημϊτων 

Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη πσο απφ ηα πην ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα πνπ επηθέξεη ν 

ππνινγηζηήο θαη ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή είλαη ν 

εθζπγρξνληζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο δηδαζθαιίαο, ησλ κέζσλ αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηξηψλ/ηψλ, αθνχ κεηαβαίλνπλ ζε κηα «θαηλνχξγηα», πην 

εμειηγκέλε επνρή. 

Απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. κπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηξηψλ/καζεηψλ γηα ηνλ ίδην ηνλ ππνινγηζηή, ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε, ηε δξάζε-

αλάδξαζε αιιά θαη ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ λνεηηθψλ κνληέισλ ηνπο (Μηθξφπνπινο, 2011). 

«Οη Σ.Π.Δ. ζπκβάιινπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ σο πξνο ην 

πεξηερφκελν θαη ηε κεζνδνινγία, πξνζδίδνληαο επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα» 

(Σξηαληαθπιιφπνπινο). Ζ ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ έρεη σο ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ηελ ζηήξημε ηεο καζεζηαθήο θαη δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ 

θάιπςε ησλ δηαθφξσλ αλαγθψλ ησλ καζεηξίσλ/ησλ (αλεμαξηήησο ηνπ επηπέδνπ θαη 

ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο).  

χκθσλα κε ηνλ J. S. Fu (2013, ζ. 113-114) ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ Σ.Π.Δ. 

ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά θαη ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:  

 βνεζνχλ ηηο καζήηξηεο/ηνπο καζεηέο ζηελ πξφζβαζε ζε ςεθηαθέο πιεξνθνξίεο˙ 

νπζηαζηηθά, πξνζαξκφδνληαη ζηα ηερλνινγηθά πεξηβάιινληα θαη αλαπηχζζνπλ 

επθνιφηεξα θαη γξεγνξφηεξα δεμηφηεηεο απαηηνχκελεο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπο 

(Βνζληάδνπ, 2002).  

 ππνζηεξίδνπλ ηελ καζεηνθεληξηθή κάζεζε θαη ηελ απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε 

 παξάγνπλ έλα δεκηνπξγηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ 

 πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε ζε πεξηβάιινλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

 πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο  

 βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο˙ απμάλνπλ ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηα θίλεηξα ησλ καζεηξηψλ/ηψλ πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη 

δηαηεζηκέλεο/νη λα θαηαβάινπλ πξνζπάζεηα θαη λα αθηεξψζνπλ ρξφλν γηα λα 

κάζνπλ (Βνζληάδνπ, 2002). 

 ππνζηεξίδνπλ ηε δηδαζθαιία δηεπθνιχλνληαο ηελ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ 

καζεκάησλ. 
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Δπηπιένλ, ν  Koc (2005, ζην Fu, 2013) αλαθέξεη φηη ε ρξήζε ηέηνησλ ηερλνινγηψλ δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηηο καζήηξηεο/ζηνπο καζεηέο λα επηθνηλσλνχλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη 

ζην πιαίζην ελφο πεξηβάιινληνο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Τπνζηεξίδεη δειαδή πσο 

νη Σ.Π.Δ. βνεζνχλ λα γίλεηαη άξζε ησλ εκπνδίσλ ηνπ ρξφλνπ θαη ρψξνπ γηα ηε ζηήξημε 

ηεο δηδαζθαιίαο. Οη καζήηξηεο/καζεηέο ελ ηέιεη «αλαπηχζζνπλ γλσζηηθέο θαη 

κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ δελ είλαη εχθνιν λα αλαπηπρζνχλ ζηα παξαδνζηαθά 

πεξηβάιινληα κάζεζεο» (Βνζληάδνπ, 2002, ζ. 50). 

Βέβαηα φια απηά ηα πιενλεθηήκαηα δελ θαίλεηαη είλαη αξθεηά γηα λα εληαρζεί θαη 

ελζσκαησζεί πιήξσο ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Τπελζπκίδνπκε ηα ιφγηα ησλ Jimoyiannis & Komis (ζην Παιηνχξα, 

Καξαζαββίδεο & Καξαγηαλλίδεο, 2017) νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ πσο ν βαζκφο 

αμηνπνίεζεο ησλ Σ.Π.Δ. αιιά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη πνηθίιεη 

αλαιφγσο ηνπ γλσζηηθνχ καζήκαηνο πνπ δηδάζθεηαη. 

2.2 Εμπόδια χρόςησ των Σ.Π.Ε. ςτη διδαςκαλύα μαθημϊτων 

Πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. γηα ηελ δηδαζθαιία καζεκάησλ απαηηεί 

«ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ», πνπ ζα ζηνρεχεη «ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ 

ρεηξηζκνχ Ζ/Τ» θαη ρξήζε εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζήο 

ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Φξαγθάθε, & Ληνλαξάθεο, ζην 

Καξηπίδεο, 2013, link).  

Τπάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο εκπνδίσλ πνπ απνηξέπνπλ ηελ ελζσκάησζε ησλ 

ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαζεκεξηλφηεηα.  

Ο Υαηδεθαζηέλνγινπ (2013, ζ. 2) επηζεκαίλεη πσο «ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία (Becta, 

2004) έρεη αλαγλσξίζεη δχν εηδψλ εκπφδηα ζηελ επηηπρή ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηε 

ζρνιηθή αίζνπζα: ηα εμσηεξηθά, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη δηάθνξα εμσγελή γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο εκπφδηα θαη ηα εζσηεξηθά, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη δηάθνξα εγγελή 

εκπφδηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φπσο είλαη νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη νη πεπνηζήζεηο 

απέλαληη ζηελ ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ.». 

χκθσλα κε ηνπο Balanskat, Blamire & Kefalla (ζην Καξηπίδεο & Πξέηδαο, 2015) νη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελζσκάησζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο: «ζε απηνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζε εθείλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ην ζρνιείν νξγαληζκφ θαη 

ηέινο ζε εθείλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ίδην ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα» (link). ηελ 

πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη παξάγνληεο φπσο ηπρφλ ηθαλφηεηεο ή ηπρφλ 

κεησκέλα θίλεηξα θαζψο θαη ε ειιηπήο εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηε δεχηεξε 
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θαηεγνξία πνπ αθνξά ην ζρνιείν πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ, 

πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο/εμνπιηζκφ, θαη πξνβιήκαηα ζηελ ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. 

ζηελ εθπαίδεπζε˙ ζηελ ηξίηε θαηεγνξία πνπ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

εληνπίδνληαη παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ εηζαγσγή ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φπσο ε δαζθαινθεληξηθή πιεπξά ηφζν ησλ Π.. φζν θαη ησλ 

(θαζηεξσκέλσλ) ηξφπσλ αμηνιφγεζεο ησλ καζεηξηψλ/ηψλ  (Καξηπίδεο & Πξέηδαο, 

2015). 

Οη Καξαζζαβίδεο & Κφιιηαο (2016, ζ. 541) επηζεκαίλνπλ πσο «ε πην δηαδεδνκέλε 

ελλνηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξνέξρεηαη απφ ηελ Ertmer (1999; 2005) ε νπνία 

δηέθξηλε ηα εκπφδηα ρξήζεο ησλ Σ.Π.Δ. ζε εκπφδηα πξψηνπ (first - order) θαη δεχηεξνπ 

επηπέδνπ (second - order) αληίζηνηρα». Σα εκπφδηα πξψηνπ επηπέδνπ αθνξνχλ ηηο 

ππνδνκέο, ηελ εγεζία θαη ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ελψ ηα εκπφδηα δεχηεξνπ επηπέδνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο αληηιήςεηο θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Καξαζζαβίδεο 

& Κφιιηαο, 2016). 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο Σ.Π.Δ. εμαξηάηαη απφ 

ηε δηδαθηηθή/παηδαγσγηθή ηνπο θηινζνθία (infoDev). Γηάθνξεο κειέηεο έρνπλ 

αλαδείμεη, αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ θαζπζηέξεζε ηεο 

ελζσκάησζεο ησλ Σ.Π.Δ. ζηε δηδαζθαιία εζηηάδνληαο ζηηο αληηιήςεηο πνπ είλαη 

ξηδσκέλεο ζηα πξφηππα ηεο δαζθαινθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο (Ertmer, 

ζην χςα, Μάλεζεο & Κνξδάθε, 2016). Βέβαηα, αλεμαξηήησο θαη ηεο ζεσξεηηθήο 

πξνζέγγηζεο πνπ έρεη ξηδψζεη κέζα ηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

απηνγλσζία θαη ηηο αλαγθαίεο ηθαλφηεηεο γηα λα κπνξέζνπλ λα ελζσκαηψζνπλ κε 

επηηπρία ηηο Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

«Ζ ζηάζε (attitude) ζρεηηθά κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηηο Σ.Π.Δ. απνηειεί κηα 

πνιππαξαγνληηθή κεηαβιεηή» (Σδηκνγηάλλεο & Κφκεο 2004, ζ. 166). Κάπνηεο άκεζα 

ζπζρεηηδφκελεο (κε ηε ζηάζε) δηαζηάζεηο/παξάκεηξνη είλαη «ν θφβνο ή 

επηθπιαθηηθφηεηα», «νη αληηιήςεηο» γηα ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπο, 

«ε απηνεθηίκεζε θαη ε εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηεο ρξήζεο» ηνπο θαζψο θαη «ε 

επηζπκία θαη επραξίζηεζε» (Σδηκνγηάλλεο & Κφκεο 2004, ζ. 167). Παξάγνληεο επίζεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ έληαμε ησλ Σ.Π.Δ είλαη ην θχιν θαη ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εθφζνλ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο 

(ρνξεηζαλίηνπ & Βεθχξε, 2010).  
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2.3 Επιμόρφωςη εκπαιδευτικών 

Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα αμηνπνίεζεο ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ θαζεκεξηλή 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή απνηειεί κία ζχλζεηε δηαδηθαζία, πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο, πνιχ ζεκαληηθέο ζπλζήθεο (Κειεζίδεο, Μαλάθε & 

Μπφηζαο, 2016). 

Γηα λα κπνξέζεη λα είλαη επηηπρήο ε ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, είλαη απαξαίηεηε «ε πξνεηνηκαζία θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ψζηε λα πηνζεηήζνπλ λέεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο»,  θαζψο θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο 

ηνπ ξφινπ ηνπο αλαθνξηθά κε ηε δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή, δηακνξθψλνληαο θάζε θνξά 

θαηάιιεια, αλνηθηά θαη δεκηνπξγηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο αμηνπνηψληαο ηηο Σ.Π.Δ. 

(Voogt, ζην Μηθξφπνπινο, 2011, ζ.68). 

Σν πξψην βήκα γηα κηα γεληθεπκέλε πξνζπάζεηα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο 

Σ.Π.Δ απνηέιεζε ην πξφγξακκα «Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο & Β/ζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε» (Α΄ Δπίπεδν-Βαζηθέο 

δεμηφηεηεο ζηηο ΣΠΔ), ην νπνίν μεθίλεζε ην 2003 (Μηθξφπνπινο, 2011, ζ. 69). Σν 

πξφγξακκα απνζθνπνχζε ζηελ αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο θαη απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ 

φζνλ αθνξά ζηηο Σ.Π.Δ. φπσο ε αμηνπνίεζε θαηάιιεινπ δηαδηθηπαθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ θαη εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ (Μηθξφπνπινο, 2011). Σν 2008 μεθίλεζε ην έξγν 

«Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ Σ.Π.Δ. ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε» […] ην νπνίν έρεη σο αληηθείκελν ηελ επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ 

ζηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ ζρνιηθή ηάμε (Μηθξφπνπινο, 2011, ζ. 70). 

Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί έλα ζεκαίλνλ δηδαθηηθφ κέζν γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμή ηνπο αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, φπσο ην λα 

νξγαλψλνπλ θαηάιιεια πεξηβάιινληα κάζεζεο, λα αμηνπνηνχλ θαηάιιεια θαη ζην 

έπαθξν ηηο Σ.Π.Δ., λα νξγαλψλνπλ ζσζηφηεξα ην κάζεκα θαη λα ζπλεξγάδνληαη 

(Δ.Α.Η.Σ.Τ., 2008a). Να ζεκεησζεί φηη δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ε δξάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ν ξφινο ηνπο ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία αιιά νπζηαζηηθφ ζηφρν 

απνηειεί ε ππνβνήζεζή ηνπο κε ρξήζε Σ.Π.Δ. ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηεμαγσγή 

ηνπ δχζθνινπ έξγνπ ηνπο. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε (Δ.Α.Η.Σ.Τ., 2008a): 

 λα αληηιακβάλνληαη ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη 

Σ.Π.Δ. ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηεο/ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ 
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 λα εκπιέθνπλ ελεξγά ηηο/ηνπο καζήηξηεο/καζεηέο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε 

ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

 λα παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο θαη λα είλαη ελήκεξνη ζρεηηθά κε ηα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ψζηε λα ηα αμηνπνηήζνπλ θαηάιιεια 

 λα εθαξκφδνπλ ζπγθεθξηκέλεο αξρέο ζην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα ελζσκαηψλνπλ θαηαιιήισο θαη νξζψο (παηδαγσγηθά) 

ηηο Σ.Π.Δ ζην κάζεκα 

Δίλαη πξνθαλήο ε αλάγθε γηα ζπλερή εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, ζηηο Σ.Π.Δ. θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο 

λέσλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζθνπφ έρνπλ ζπλήζσο ην λα βνεζήζνπλ ηε 

δηδαζθαιία πνπ ζπκβαίλεη εληφο ηάμεο (Έλσζε Πιεξνθνξηθψλ Διιάδαο, 2006).  Ζ 

ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά ηνλ βαζκφ ζηνλ 

νπνίν βειηηψζεθε ε εθπαίδεπζε δίλνληαο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο πξφζβαζεο θαη  

κεηαηξέπνληάο ηελ ζε πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθά πξνζηηή (Sharma et al., 2011). 
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3. Τπολογιςτικό  υποςτόριξη τησ μϊθηςησ και εκπαιδευτικϊ λογιςμικϊ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζηνρεχεη ζηε κειέηε ηεο αμηνπνίεζεο εξγαιείσλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, γη‟ απηφ θαη θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε παξάζεζε νξηζκψλ γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ ζέκαηνο. ηε ζπλέρεηα 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά θαη ηα εθπαηδεπηηθά-ζπλεξγαηηθά ινγηζκηθά, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηε δηδαζθαιία. 

«Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ (ΔΛ) είλαη ινγηζκηθφ (software) πνπ έρεη ζρεδηαζηεί θαη  

αλαπηπρζεί εηδηθά γηα λα παίμεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  

θαη λα ππνζηεξίμεη κε θάπνην ηξφπν ηε κάζεζε (ηππηθή, άηππε θ.ιπ.)» (Γεκεηξηάδεο, 

2015, ζ. 31). Δπίζεο, ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κπνξεί λα νξηζζεί σο ην πξντφλ ηεο 

ηερλνινγίαο πνπ απνζθνπεί ζηελ ππνζηήξημε θαη βνήζεηα ηεο δηδαζθαιίαο ελφο 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ έρνληαο πξσηχηεξα αθνπγθξαζηεί έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

παηδαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (Μηθξφπνπινο, ζην Μνπδάθεο, 2006). 

χκθσλα κε ηνλ Κφκε (2004, ζ. 113-114) δηαθνξνπνηνχκε θαη ζπγθεθξηκελνπνηνχκε 

ηελ ππνινγηζηηθή ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο σο εμήο:  

 «ππνινγηζηηθή ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο»: ε βνήζεηα πξνο ηηο/ηνπο 

καζήηξηεο/εηέο ψζηε λα θαηεπζπλζνχλ  ζηελ επίηεπμε/πξνζέγγηζε ησλ δηδαθηηθψλ 

θαη εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, αμηνπνηψληαο εηδηθέο 

εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ.  

 «ππνινγηζηηθή ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο»: λνείηαη ε ελίζρπζε ησλ 

καζεηξηψλ/ησλ ψζηε λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο πςεινχ επηπέδνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο εθαξκνγέο ηφζν πιηθνχ φζν θαη ινγηζκηθνχ. 

πκπεξαζκαηηθά, νη Σ.Π.Δ. θαη ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά (ή ηερλνινγηθά εξγαιεία 

κάζεζεο) απνζθνπνχλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο γλψζεο, ηεο κάζεζεο θαη φιεο ηεο 

δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο.  

3.1 Ηλεκτρονικό μϊθηςη και εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςη 

χκθσλα κε ηνλ Σδηκνγηάλλε (2017, ζ. 30) ε ειεθηξνληθή κάζεζε αμηνπνηείηαη ζε 

πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο:  

α. «Ζ ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο. 

β. Μηθηέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζπλδπάδνπλ παξαδνζηαθέο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο 

κάζεζεο κέζσ δηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ. 

γ. Ζ κάζεζε πνπ παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ζε ζχλδεζε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ 

(online) θαη απφ απφζηαζε». 
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Ο Kerres (ζην νθφο, Κψζηαο & Παξάζρνπ, 2015) νξίδεη ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν e-Learning, πιαηζηψλνληαο  φιεο ηηο κνξθέο κάζεζεο θαηά 

ηηο νπνίεο αμηνπνηνχληαη ειεθηξνληθά κέζα γηα επηθνηλσλία, αιιειεπίδξαζε θαη 

παξνπζίαζε/δηακνηξαζκφ δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ. «Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε βαζίδεηαη 

ζηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πηνζεηψληαο, ζε κεγάιν βαζκφ, ηελ επνηθνδνκεηηθή 

εθπαηδεπηηθή θηινζνθία ηνπ Jonassen (2000), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη Σ.Π.Δ. 

ζεσξνχληαη εξγαιεία ζθέςεο θαη νηθνδφκεζεο γλψζεο (mindtools)» (Σδηκνγηάλλεο 

2017, ζ. 31). 

Οη νθφο, Κψζηαο θαη Παξάζρνπ (2015) νξίδνπλ ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε σο 

ηελ εθπαίδεπζε θαηά ηελ νπνία παξέρνληαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, εθπαηδεπηηθνί νδεγνί 

θαη ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ αιιά ηαπηφρξνλα ππάξρεη έλα ρξνληθφ θαη ρσξηθφ ράζκα 

κεηαμχ εθπαηδεχηξηαο/επηή θαη  καζεηεπφκελεο/νπ˙ ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο πνηθίιεη 

θαη ηα φξηα ηεο εθηείλνληαη κεηαμχ ζπνπδψλ κέζσ αιιεινγξαθίαο έσο ηεο 

ζπλεξγαηηθήο, κέζσ δηαδηθηχνπ εθπαίδεπζεο. 

«Ζ Γηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε […] ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία (ζπλήζσο ην δηαδίθηπν) σο 

ην απνθιεηζηηθφ κέζν γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ ζπνπδαζηψλ 

σζηφζν, είλαη ζθνπηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν απηφ γηα λα πεξηγξάςνπκε ηελ 

εθπαίδεπζε πνπ δηεπθνιχλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ςεθηαθή ηερλνινγία, ζπλήζσο απφ ην 

δηαδίθηπν» (νθφο, Κψζηαο & Παξάζρνπ, 2015, ζ. 22). 

3.2 Βαςικό κατηγοριοπούηςη εκπαιδευτικών λογιςμικών 

Σα είδε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε 2 κεγάιεο 

θαηεγνξίεο σο πξνο ην βαζκφ επηηξεπφκελεο αιιειεπίδξαζεο φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα (Δ.Α.Η.Σ.Τ, 2002, link): 

Λνγηζκηθά θιεηζηνχ ηχπνπ 

Δθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά κε πξνθαζνξηζκέλε ζπκπεξηθνξά, 

αθνξνχλ πξνθαζνξηζκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα κε 

πξνδηαγεγξακκέλν πεξηερφκελν θαη ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο (Κφκεο, 2015b). 

 

Λνγηζκηθά αλνηθηνχ ηχπνπ 

 

 Έρνπλ ηε κνξθή εξγαιείνπ γηα επηθνηλσλία, θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία (Κφκεο, 2015b,ζ. 8). «Οη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη νη επηινγέο θαζνξίδνληαη ηφζν απφ ηηο 

αλάγθεο ηνπ καζεηή γηα κάζεζε φζν θαη απφ ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηνχκελεο λνεηηθέο δηεξγαζίεο» 

(Δ.Α.Η.Σ.Τ. 2002, ζ. 10, link). 
Πίλαθαο 4-Δίδε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ 

χκθσλα κε ηνλ Σζηάηζν (2015, ζ. 14) ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε ηνλ παξαθάησ ηξφπν: 
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Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο 

(drill and practice) 

 

Ζ/Ο καζήηξηα/καζεηήο εθαξκφδεη θαη επαλαιακβάλεη γλψζεηο 

πνπ ήδε γλσξίδεη γηα λα επηβεβαηψζεη ην βαζκφ θαηαλφεζήο 

ηνπο (Κφκεο, 2004), αιιά θαη λα βειηηψζεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

δεμηφηεηέο ηεο/ηνπ. πλήζσο είλαη ηεο κνξθήο ζσζηνχ-

ιάζνπο. 

Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

(problem solving) 

Αλάπηπμε ππνινγηζηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηξηψλ/ησλ θαζψο 

επηιχνπλ θαη αλαιχνπλ πξνβιήκαηα/αζθήζεηο. 

Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

πξνζνκνηψζεσλ 

(simulations) 

 

Δπηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαηαζηάζεσλ πνπ ζα ήηαλ δχζθνιν 

λα πινπνηεζνχλ κε θάπνην άιιν ηξφπν˙ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

γηα εμάζθεζε/ πεηξακαηηζκφ  ησλ καζεηξηψλ/ηψλ θαζψο 

αλαπαξηζηάηαη έλα κνληέιν πξαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο/ 

θαηλνκέλνπ ζηελ νζφλε θάησ απφ ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο  

(Δ.Α.Η.Σ.Τ, 2002, link)  (πρ. κηθξφθνζκνη, Logo). Πξνσζνχλ 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ππνζηεξίδνπλ δηεξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (Δ.Α.Η.Σ.Τ., 2011). 

Λνγηζκηθφ εθπαηδεπηηθψλ 

παηρληδηψλ (serious games) 

 

πλδπάδνπλ ηε κάζεζε κε ηε ςπραγσγία θαη ηε δηαζθέδαζε. 

«ρεδηάδνληαη κε βαζηθφ ζηφρν λα εθπαηδεχζνπλ, 

ελζαξξχλνληαο ηε δηεξεχλεζε θαηαζηάζεσλ ή λα αλαδείμνπλ 

ηελ αμία θάπνησλ ζηξαηεγηθψλ ή ηαθηηθψλ φηαλ εθαξκφδνληαη 

ζε ζρέζε κε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ πξνζνκνηψλεη ην ζνβαξφ 

παηρλίδη» (Γεκεηξηάδεο, 2015, ζ. 196). 

Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

θαζνδήγεζεο θαη 

δηδαζθαιίαο (tutorial) 

Πξφθεηηαη γηα «βνεζήκαηα κάζεζεο» θαη βαζίδνληαη ζε 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα δηδαζθαιίαο (Σζηάηζνο, 2015, ζ. 15).  

Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

κνληεινπνίεζεο (modelling) 

 

Δπηηξέπεη ηελ αλαπαξάζηαζε ζπζηεκάησλ ή δηαδηθαζηψλ θαη 

νπζηαζηηθά «έλα κνληέιν είλαη θαη ιεηηνπξγεί σο κηα 

αλαπαξάζηαζε» (Σζηάηζνο, 2015, ζ. 16). 
Πίλαθαο 5-Καηεγνξηνπνίζεζε εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ 

Σαμηλόκεζε κε βάζε ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε 

χκθσλα κε ηνλ Κφκε (2004, ζ. 117), ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλαθνξηθά κε ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ 

αθνινπζνχλ: 

α. «πζηήκαηα θαζνδεγνύκελεο από ηνπο ππνινγηζηέο δηδαζθαιίαο» 

(ζπζηήκαηα εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο/drill and practice θαη ζπζηήκαηα 

θαζνδήγεζεο/tutorials)  

β. «Πεξηβάιινληα κάζεζεο κέζσ θαζνδεγνύκελεο αλαθάιπςεο θαη 

δηεξεύλεζεο» (discovery and exploratory learning) 

γ. «Πεξηβάιινληα έθθξαζεο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο, επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο» 

ηελ πξψηε θαηεγνξία ηα ινγηζκηθά εληάζζνληαη ζηηο ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο 

κάζεζεο ελψ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία εληάζζνληαη θπξίσο ζηηο επνηθνδνκηζηηθέο ή 

επνηθνδνκηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο κάζεζεο θαη απνθαινχληαη αλνηθηνχ 

ηχπνπ ζπζηήκαηα (Κφκεο, 2004, ζ. 117). ηελ πξώηε θαηεγνξία αλήθνπλ ινγηζκηθά 

εμάζθεζεο θαη πξαθηηθήο, θαζνδήγεζεο ή δηδαζθαιίαο, εθπαηδεπηηθά παηγλίδηα, 
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ινγηζκηθά πνιπκέζσλ. «Δίλαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ηα νπνία αλαιακβάλνπλ ελ κέξεη 

ή εμ νινθιήξνπ ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηε δηδαζθαιία ησλ ελλνηψλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα φιε πξαθηηθά ηελ πξνζέγγηζε ηεο δηδαθηέαο χιεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

γλσζηηθφ αληηθείκελν» (Δ.Α.Η.Σ.Τ., 2008b, ζ. 80) ηελ δεύηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ 

ινγηζκηθά ππεξκέζσλ, εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, νπηηθνπνίεζεο, ελλνηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο, πξνζνκνίσζεο, κνληεινπνίεζεο, κηθξφθνζκνη, εθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα, ινγηζκηθά γεληθήο ρξήζεο (εθαξκνγέο γξαθείνπ), ζπζηήκαηα ξνκπνηηθήο θαη 

πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα ηχπνπ logo. ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία 

εληάζζνληαη «εθαξκνγέο δηαδηθηχνπ φπσο chat, forum, video conference, εξγαιεία 

δηαδηθηχνπ γηα ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία (ζπζηήκαηα ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο), 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα δηαδηθηχνπ (MOO, MUDS), εθπαηδεπηηθέο πχιεο (portals), 

ςεθηαθέο εγθπθινπαίδεηεο θαη ιεμηθά, ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, κεραλέο αλαδήηεζεο ζην 

δηαδίθηπν, ινγηζκηθά γεληθήο ρξήζεο θαη ζπζηήκαηα αλάπηπμεο εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ 

θαη ηζηνζειίδσλ» (Κφκεο, 2004, ζ. 125). 

Να ηνληζηεί πσο αλεμαξηήησο ηεο ηαμηλφκεζεο δελ είλαη απφιπηα πξνζδηνξίζηκε ε 

επηινγή ηνπ ινγηζκηθνχ γηα θάζε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, δειαδή αλαιφγσο ηνπ ηξφπνπ, 

κε ηνλ νπνίν ζα αμηνπνηεζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί ην θάζε ινγηζκηθφ, κπνξεί λα 

ελζσκαησζεί ζην πιαίζην κηαο δηαθνξεηηθήο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο απφ ηελ νπνία 

αλήθεη θαη λα ηελ ππνζηεξίμεη αλαιφγσο. 

Σαμηλόκεζε κε βάζε ηηο ηερλνινγίεο αλάπηπμεο θαη ηα παηδαγσγηθά ξεύκαηα 

Λνγηζκηθά ζηα νπνία ν ππνινγηζηήο ιεηηνπξγεί σο (Κφκεο, 2004, ζ. 127):  

 «Ο ππνινγηζηήο σο δάζθαινο (teacher) 

 Ο ππνινγηζηήο σο εξγαιείν (tool) 

 Ο ππνινγηζηήο σο καζεηήο (tutee)» 
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Δηθόλα 1 - Καηεγνξηνπνίεζε ησλ εθαξκνγώλ βάζε ηεο ρξνλνινγίαο θαη ην παηδαγσγηθό ξεύκα ρξήζεο (Κόκεο, 2015, 

ζ. 30) 

ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηγξάθεηαη κηα 

«κηθηή θαηεγνξηνπνίεζε» πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, απφ 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη πεξηβάιινληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηελ 

εθπαίδεπζε (Δ.Α.Η.Σ.Τ. , 2011, ζ. 149). «Σν βαζηθφ θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηε ζπγθξφηεζε, ζεψξεζε θαη παξνπζίαζε κηαο θαηεγνξίαο, είλαη ε χπαξμε ελφο 

αξηζκνχ ινγηζκηθψλ ή πεξηβαιιφλησλ κε κηα θνηλή πξνβιεκαηηθή ή έλα θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ, ην νπνίν λα είλαη ζεκαληηθφ απφ δηδαθηηθή / καζεζηαθή άπνςε» 

(Δ.Α.Η.Σ.Τ., 2011, ζ. 149). Απηέο νη θαηεγνξίεο ινγηζκηθψλ επηγξακκαηηθά είλαη:  (βι. 

Δ.Α.Η.Σ.Τ., 2011) ινγηζκηθά θαη πεξηβάιινληα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο απιέο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο, ινγηζκηθά γηα δηδαζθαιία (tutorials,δηδαθηηζκηθά), πεξηβάιινληα 

πξαθηηθήο θαη εθγχκλαζεο (Drill and practice), πεξηβάιινληα δηαρείξηζεο πνιπκεζηθνχ 

πιηθνχ θαη δεκηνπξγίαο απιψλ εθαξκνγψλ παξνπζίαζεο, πεξηβάιινληα πξνζνκνίσζεο, 

εξγαιεία γεληθήο ρξήζεο, πξνγξάκκαηα πξνζσπηθήο έθθξαζεο, δεκηνπξγηθφηεηαο θαη 

θαληαζίαο, αλνηρηνί κηθξφθνζκνη, ινγηζκηθά θαη εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα 

επηθνηλσλίαο, πεξηβάιινληα αλάπηπμεο εθαξκνγψλ – πξνγξακκαηηζκφο κε γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ, ινηπέο θαηεγνξίεο.  

3.3 υνεργαςύα υποςτηριζόμενη από υπολογιςτό 

Ζ ζπλεξγαηηθή ειεθηξνληθή κάζεζε κε ρξήζε ηερλνινγηψλ δηαδηθηχνπ πξνζθέξεη 

ζηνπο ρξήζηεο/ καζεηεπφκελεο/καζεηεπφκελνπο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο, 

δηαπξαγκάηεπζεο/ δηακνηξαζκνχ ηδεψλ, απφςεσλ θαη πξνβιεκάησλ, εξγαζίαο ζε θνηλφ 

πεξηβάιινλ, αιιειεπίδξαζεο θαζψο θαη ζπλεξγαζίαο απφ απφζηαζε κε βαζηθφ ζηφρν 

ηε κάζεζε  (Dillenbourg et al., 1996· Stahl, 2010, ζην Σδηκνγηάλλεο, 2017). 
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 «Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε κε ηελ ππνζηήξημε ππνινγηζηή βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

ηερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίδνπλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ 

νκαδηθέο δηαδηθαζίεο θαη δπλακηθέο ηέηνηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ πξφζσπν 

κε πξφζσπν, ρσξίο απηφ λα ζπλεπάγεηαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο αλζξψπηλεο 

επηθνηλσλίαο πξφζσπν κε πξφζσπν» (Κφκεο & Μηθξφπνπινο, 2001, ζ. 74). 

Οη Αβνχξεο, Καξαγηαλλίδεο θαη Κφκεο, (2008, ζ. 122-123) δηαρσξίδνπλ ηνπο φξνπο 

πζηήκαηα Τπνζηήξημεο πλεξγαζίαο κε Τπνινγηζηή θαη Τπνζηεξηδφκελε απφ 

Τπνινγηζηέο πλεξγαηηθή Μάζεζε. «Σα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ηελ νκαδηθή εξγαζία (groupware) ή ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ αλζξψπσλ νλνκάδνληαη 

πζηήκαηα Τπνζηήξημεο πλεξγαζίαο κε Τπνινγηζηή (Computer Supported 

Cooperative Work-CSCW)» (Κφκεο, 2004, ζ. 233). Δίλαη ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ 

ηελ επηθνηλσλία, αιιειεπίδξαζε, αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηδεψλ θαζψο παξέρνπλ 

εξγαιεία γηα γξαπηή/νπηηθή επηθνηλσλία, εξγαιεία πξφζβαζεο ζε πνηθίιεο πιεξνθνξίεο 

θαζψο θαη εξγαιεία γηα δξαζηεξηφηεηεο ζε θνηλφ ρψξν εξγαζίαο (Αβνχξεο, 

Καξαγηαλλίδεο & Κφκεο, 2008). «Ζ Τπνζηεξηδφκελε απφ Τπνινγηζηέο πλεξγαηηθή 

Μάζεζε (Computer Supported Collaborative Learning-CSCL) απνθηά σζηφζν λέεο 

κνξθέο κε ηε ρξήζε λέσλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ πεξηβαιιφλησλ, ζηφρνο ησλ νπνίσλ 

είλαη ε δηακεζνιάβεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ε ππνζηήξημε ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο κέζσ ππνινγηζηψλ» (Avouris et al., ζην Κφκεο, 2004, ζ. 236). 

Οπζηαζηηθά είλαη κηα κέζνδνο πνπ φηαλ εθαξκφδεηαη, νη καζήηξηεο/καζεηέο κπνξνχλ λα 

βειηησζνχλ απμάλνληαο ηηο επηδφζεηο ηνπο αμηνπνηψληαο ηνλ ππνινγηζηή. 

ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ ζα αλαθεξζνχκε ζηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη 

ζπλεξγαηηθά εξγαιεία ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηε ρξήζε/αμηνπνίεζή ηνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. 

3.4 Web 2.0-ςυνεργατικϊ εργαλεύα  

«Σα ηειεπηαία ρξφληα βηψλνπκε ηελ έθξεμε ηεο λέαο γεληάο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ πνπ 

αλαθέξεηαη σο Web 2.0, πνπ ζπλνπηηθά πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα ησλ 

ρξεζηψλ λα γίλνληαη ζπλ-δεκηνπξγνί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Γηαδηθηχνπ» (Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, 2011, ζ. 123). 

χκθσλα κε ηνπο Κφκε & Μηθξφπνπιν (2001, ζ. 75), ηα εξγαιεία γηα ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε κε ηελ ππνζηήξημε ππνινγηζηή κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε «ζύγρξνλα ή 

αζύγρξνλα, πξόζσπν κε πξόζσπν ή απνκαθξπζκέλα». Αξγφηεξα, νη Αβνχξεο, 

Καξαγηαλλίδεο & Κφκεο (2008, ζ. 123-124) ηα θαηεγνξηνπνηνχλ θαη απηνί κε παξφκνην 
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ηξφπν ζε «ζύγρξνλα» ή «αζύγρξνλα» (ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ρξφλν) θαη ζε 

«ηνπηθά» ή «από απόζηαζε» (ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ρψξν). 

Έλαο άιινο δηαρσξηζκφο ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζπζηεκάησλ βάζεη ηεο θχξηαο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο νξίδεηαη απφ ηνπο Αβνχξεο, Καξαγηαλλίδεο θαη Κφκεο (2008, ζ. 124) σο εμήο:  

 «Δπηθνηλσλία κε ηε κεζνιάβεζε ππνινγηζηή»: ζηελ θαηεγνξία απηή 

εληάζζνληαη ζπζηήκαηα δνκεκέλσλ κελπκάησλ, ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, 

νη πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ, ηα forums, ηα εξγαιεία ζχγρξνλεο αληαιιαγήο 

γξαπηψλ θεηκέλσλ, εηθνληθά πεξηβάιινληα ζπλεξγαζίαο θαη ηέινο ζπζηήκαηα 

ππνζηήξημεο επηθνηλσλίαο κέζσ βίληεν θαη ήρνπ 

 «Γηακνηξαδόκελεο εθαξκνγέο θαη εξγαιεία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ζπλεξγαηηθήο εξγαζίαο κε θνηλόρξεζηα εξγαιεία»: εδψ εληάζζνληαη ε 

θαηεγνξία ησλ δηακνηξαδφκελσλ εξγαιείσλ ζπγγξαθήο εγγξάθσλ, ηα 

δηακνηξαδφκελα εκεξνιφγηα,  νη δηακνηξαδφκελνη ππνινγηζηέο θαη παξαζπξηθά 

ζπζηήκαηα, θαζψο θαη ηα δηακνηξαδφκελα αξρεία θαη νη θνηλφρξεζηεο βάζεηο 

δεδνκέλσλ 

 «πζηήκαηα ππνζηήξημεο ζπζθέςεσλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ»: εληάζζνληαη 

ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ζπζθέςεσλ θαη απνθάζεσλ (εξγαιεία 

επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ρψξνη ζπζθέςεσλ) 

 «πζηήκαηα ππνζηήξημεο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο»: ρσξίδνληαη ζε 

άμνλεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ζπζηήκαηα 

ππνινγηζηψλ γηα ζχγρξνλε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη αζχγρξνλεο ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε. 

«Οη εθαξκνγέο ηνπ Web 2.0, ππφ παηδαγσγηθέο πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηε κάζεζε πνιχ πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο ηερλνινγίεο ηεο πξψηεο 

γεληάο ηνπ παγθνζκίνπ ηζηνχ» (Feldmann, Rahimi & Veen, ζην Αλαζηαζηάδεο, 

Κσηζίδεο & Μαξθάθεο, 2017, ζ. 155). 

3.4.1. Χαρακτηριςτικά Web 2.0 

χκθσλα κε ην Δ.Α.Η.Σ.Τ (2011, ζ. 64) ν Ηζηφο 2.0 (web 2.0) ραξαθηεξίδεηαη απφ  

ζηνηρεία πνπ επλννχλ ηε ρξήζε ηνπ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία φπσο ην γεγνλφο φηη: 

 είλαη αλνηρηήο πξφζβαζεο, ρσξίο λα παίδεη ξφιν ε ειηθία, ε κφξθσζε, ε 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θηι. 

 επηηξέπεη ηελ απζφξκεηε, ειεχζεξε, πξνζσπηθή έθθξαζε, ηελ επηθνηλσλία θαη 

ηε ζπκκεηνρή  
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 επλνεί, απμάλεη θαη επηηξέπεη ηε  ζπλεξγαζία, ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε αιιά θαη 

ηε ζπιινγηθή/νκαδηθή δξάζε 

 επηηξέπεη θαη επλνεί ηε δεκηνπξγία, δηαρείξηζε θαη δηακνίξαζε πεξηερνκέλνπ. 

Δπηπξνζζέησο, επηηξέπεη ηελ ζπλερή πιεξνθφξεζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

ρξεζηψλ. Σα εξγαιεία ηνπ πκκεηνρηθνχ Ηζηνχ πξνσζνχλ ηε ζπκκεηνρή/ζπλεξγαζία ζε 

αηνκηθφ/νκαδηθφ επίπεδν κέζσ ηνπ δηακνηξαζκνχ θαη ηεο επηθνηλσλίαο, κε απνηέιεζκα 

λα μεπεξαζηνχλ εκπφδηα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

αληηκεησπίδεη ν/ε απνκαθξπζκέλνο/ε ρξήζηεο/καζεηήο/καζήηξηα (νθφο, Κψζηαο & 

Παξάζρνπ, 2015). 

Οη Jimoyiannis et al. (2013, ζ. 251) νξίδνπλ 6 πηπρέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ Ιζηνύ 2.0: 

πκκεηνρηθόο Ιζηόο («participatory web»): δηεπθνιχλεη ηε  ζπκκεηνρή/ζπλεξγαζία 

θαη πξνζθέξεη απνηειεζκαηηθά πξνζσπηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο φπσο blogs, wikis, 

e-portfolios θηι. 

Αλνηρηόο Ιζηόο («open web»): ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα κέζσ πεξηερνκέλνπ 

πνπ δεκηνπξγείηαη/παξάγεηαη απφ καζήηξηεο/εηέο, πξνάγεη ηε δηεξεχλεζε 

πξνβιεκάησλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ζηε 

ζπδήηεζε/αληαιιαγή απφςεσλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε απφ νκφηηκνπο (peer review). 

πλεξγαζία («collaboration»): ππνζηεξίδεη απνηειεζκαηηθά ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

αλαθαιππηηθή κάζεζε, ην δηακνηξαζκφ κε κέζα ελεκέξσζεο, ηε ζπλ-δεκηνπξγία λένπ 

πεξηερνκέλνπ, ελλνηψλ, ηδεψλ θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ ηξφπσλ ζθέςεο.  

Κνηλσληθόηεηα («sociability»): δηεπθνιχλεη ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηηο 

ζπκκεηέρνπζεο/ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, αλαπηχζζνληαο θνηλσληθέο νκάδεο θαη δίθηπα. 

Αλνηρηή ηάμε («Open classroom»): ν ηζηφο 2.0 κεηαηξέπεη ηελ έλλνηα ηεο ηάμεο 

επεθηείλνληαο ηνπο καζεζηαθνχο ρψξνπο ησλ καζεηξηψλ/ηψλ (θπζηθά θαη εηθνληθά) 

πέξα απφ ηα ηείρε ηεο ηάμεο. Οπζηαζηηθά αιιάδνπλ ηα φξηα ηνπ ζρνιείνπ, ηεο ηππηθήο 

θαη άηππεο κάζεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ςπραγσγίαο. 

Web σο πιαηθόξκα κάζεζεο («Web as a learning platform»): ζπλδέεηαη ζηελά κε 

ηηο πέληε έλλνηεο πάλσ απφ ηηο νπνίεο θαζνξίδεηαη ην λέν πξφηππν κάζεζεο ηνπ Web 

2.0 πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία, ηελ θνηλσληθφηεηα θαη ηελ αλνηθηή κάζεζε. ε 

απηφ ην πιαίζην, ν ηζηφο 2.0 δελ ζεσξείηαη απιή ηερλνινγία, αιιά πιαηθφξκα κάζεζεο 

θαη γηα ηηο δχν απφ ηηο ηξεηο θνξπθέο ηνπ δηδαθηηθνχ ηξηγψλνπ δειαδή, γηα ηηο/ηνπο 

καζήηξηεο/εηέο θαη ηηο/ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 
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Ζ αμηνπνίεζε ησλ web 2.0 εξγαιείσλ ζηελ εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ φηη 

ν ηζηφο 2.0 είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη ηζρπξέο ηδέεο πίζσ απφ ηα εξγαιεία θαη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ηφζν κεγάιεο πξννπηηθέο ζηελ εθπαίδεπζε (ην πεξηερφκελν πνπ 

παξάγεη ν ρξήζηεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο καδηθήο ζπκκεηνρήο ζην δηαδίθηπν, ε εχθνιε 

πξφζβαζε) (Manon & Rennie, 2008). 

3.5 Κατηγοριοπούηςη Web 2.0-ςυνεργατικών εργαλεύων ςτην εκπαύδευςη 

Ο Κφκεο (2004, ζ. 235-240) δηαρσξίδεη ηα ζπλεξγαηηθά εθπαηδεπηηθά εξγαιεία ζε: 

 α) «Πεξηβάιινληα γηα ζχγρξνλε ζπλεξγαηηθή κάζεζε κε ππνινγηζηέο» (ζ. 236), ηα 

νπνία «επηηξέπνπλ ηε ζχγρξνλε ζπλεξγαζία κέζσ γξαπηήο επηθνηλσλίαο ή ρξήζε ελφο 

δηακνηξαζκέλνπ ρψξνπ εξγαζίαο» θαη «κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο γλσζηηθά 

εξγαιεία αθνχ ππνζηεξίδνπλ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ηελ αληαιιαγή ηδεψλ θαη 

επηρεηξεκάησλ» (ζ. 238). 

β) «Πεξηβάιινληα γηα αζχγρξνλε ζπλεξγαηηθή κάζεζε κε ππνινγηζηέο» θαηά ηα νπνία 

ε ζπλεξγαζία είηε δελ είλαη πξνγξακκαηηζκέλε θαη δελ παξέρεηαη θαζφινπ ε 

δπλαηφηεηα γηα αιιειεπίδξαζε (ή παξέρεηαη ζε κηθξφ βαζκφ) είηε είλαη 

πξνγξακκαηηζκέλε θαη επηθεληξσκέλε ζηηο νκαδηθέο αιιειεπηδξάζεηο.  

«Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε εθπαηδεπηηθή έξεπλα έρεη δψζεη ζεκαληηθά επξήκαηα πνπ 

εληζρχνπλ ηελ άπνςε φηη ηα εξγαιεία ηνπ Ηζηνχ 2.0 κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε 

απνηειεζκαηηθνχο ρψξνπο κάζεζεο, φηαλ εληαρζνχλ ζε θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά 

πιαίζηα» (Chang & Chang, 2014˖ Jimoyiannis & Tsiotakis, 2016˖ Moskaliuk, 

Kimmerle & Cress, 2012˖Ng, 2016˖ Tang & Lam, 2014˖ Tess, 2013, ζην Σδηκνγηάλλεο, 

2017, ζ. 277). 

Κάπνηεο απφ ηηο βαζηθφηεξεο θαηεγνξίεο εξγαιείσλ ηνπ Web 2.0 ζηελ εθπαίδεπζε 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

1. Ιζηνιόγηα (blogs): ηχπνο ηζηνζειίδαο εχθνια δεκηνπξγίζηκνο θαη δηαδφζηκνο γη‟ 

απηφ ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ (Manon & Rennie, 2008). 

Δίλαη απιά, άκεζα, επέιηθηα θαη εχθνια δηαρεηξίζηκα. Απνηειείηαη απφ ζχληνκεο 

αλαξηήζεηο κε ζηνηρεία πξνζσπηθψλ απφςεσλ, ηδεψλ θηι. Πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο 

ζπγγξαθήο πεξηερνκέλνπ ζε θνηλφ/δεκφζην ρψξν, ακθίδξνκε επηθνηλσλία, 

δηαζχλδεζε ζε πεγέο θαη εξγαιεία νξγάλσζεο πεξηερνκέλνπ (Σδηκνγηάλλεο, 2017). 

Πξνσζνχλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπκκεηνρή  ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηε 

ζπλεξγαηηθή δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ θαη ηελ απζφξκεηε έθθξαζε θαη 

δηακνηξαζκφ ηδεψλ (Σδηκνγηάλλεο, 2017). Παξάδεηγκα: Blogger, Edublogs, 

Wordpress 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:57 EEST - 13.56.182.168

https://www.blogger.com/about/?r=1-null_user
https://edublogs.org/
https://el.wordpress.org/


30 

 

2. Μηθξν-ηζηνιόγηα (micro blogs): απνηεινχλ θνηλσληθέο πιαηθφξκεο πνπ πξνάγνπλ 

ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ρξεζηψλ. Δπηηξέπνπλ «ηελ 

απνζηνιή ζχληνκσλ κελπκάησλ κέρξη 140 ραξαθηήξεο», ρσξίο νπηηθά ή άιια κέζα 

(εηθφλεο θηι.) (Γεκεηξηάδεο, 2015, ζ. 157). Δπηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο, ηελ δηαρείξηζε ηεο 

γλψζεο θαζψο νη ρξήζηεο ηα ρξεζηκνπνηνχλ θαη σο blogs ή sites, γηα ζπλεξγαηηθά 

projects, αθφκε θαη ηελ πξαγκάησζε νιφθιεξσλ online καζεκάησλ (Holotescu & 

Grosseck, 2009). Γεκνθηιέο παξάδεηγκα απνηειεί ην Twitter 

3. Wikis-Wikispaces-Forums: είλαη πεξηβάιινληα πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπλεξγαηηθή 

δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ, ελζσκαηψλνπλ ρψξν αζχγρξνλεο ζπδήηεζεο (forum) γηα 

ζπλεξγαζία ρξεζηψλ, επηηξέπνπλ ηελ θνηλή δεκηνπξγία θαη αληαιιαγή απφςεσλ, 

αιιά δηαζέηνπλ θαη ηζηνξηθφ αλαζεσξήζεσλ δειαδή παξαθνινχζεζεο ηνπ 

ηζηνξηθνχ δεκηνπξγίαο θάζε ζειίδαο θαη ηηο αιιαγέο/εθδφζεηο ηεο (Σδηκνγηάλλεο, 

2017). Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη:  Mediawiki, Dokuwiki, wikispases, PBworks, 

Tiki 

4. Δξγαιεία νκαδηθήο ζπγγξαθήο θεηκέλνπ (ζπλεξγαηηθνί θεηκελνγξάθνη): 

«βαζίδνληαη ζε cloud computing θαη αληίζηνηρεο εθαξκνγέο γξαθείνπ» θαη 

κνηάδνπλ κε ηα wikis (Σζηάηζνο, 2015, ζ. 63). Δπηηξέπνπλ ηε 

δεκηνπξγία/επεμεξγαζία θνηλψλ εγγξάθσλ, ηε ζπλεξγαζία αλεμαξηήησο 

ρψξνπ/ρξφλνπ, ηελ παξαθνινχζεζε ηπρψλ αιιαγψλ/θαη ηεο πξνφδνπ απφ ηνπο 

ρξήζηεο/ησλ ρξεζηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Γεκνθηιέζηεξεο πιαηθφξκεο είλαη ηα 

Google Docs, Zoho, EtherPad, Thinkfree, TitanPad, Padlet. 

5. Podcasts-Vodcasts-Screencasts: είλαη αξρεία ήρνπ, πνπ δηακνηξάδνληαη θαη 

δηαλέκνληαη κέζσ δηαδηθηχνπ θαη εθηεινχληαη απηφκαηα κε θαηάιιεια 

πξνγξάκκαηα αλαπαξαγσγήο πνιπκέζσλ˙ ε εμέιημή ηνπο είλαη ηα vodcasts θαη ηα 

screencasts, κε ηα πξψηα λα επηηξέπνπλ ηελ ελζσκάησζε ήρνπ θαη βίληεν θαη ηα 

δεχηεξα ηνλ ζπλδπαζκφ ήρνπ θαη δεδνκέλσλ (Σδηκνγηάλλεο, 2017). Δληζρχνπλ ηα 

θίλεηξα γηα κάζεζε, δηεπθνιχλνπλ ηελ παξνρή δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη δηεπθνιχλνπλ 

ζηελ εκβάζπλζε ηεο γλψζεο.  

6. Κνηλσληθά κέζα (social media): ν φξνο «αλαθέξεηαη ζηα κέζα δηακνηξαζκνχ 

πιεξνθνξίαο, ελεκέξσζεο θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη αμηνπνηνχλ ηερλνινγίεο 

Web 2.0 ησλ νπνίσλ ε θηινζνθία βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία θαη αληαιιαγή 

πεξηερνκέλνπ απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ζηε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε θαη πινπνηνχλ 

πηπρέο ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο» (ηπιηάξαο & Γήκνπ, 2015, ζ. 209) 

Γηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία/ζπλεξγαζία, ηε κάζεζε θαη ην αίζζεκα νηθεηφηεηαο, 

ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (σηεξηάδνπ 
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& Παπαδάθεο, 2013)˙ θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζή ηνπο. Κάπνηα απφ ηα πην γλσζηά 

είλαη: Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest 

7. πιινγηθόο ραξαθηεξηζκόο (social bookmarks/tagging): επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο 

λα επελεξγνχλ (ζρνιηαζκφο, επεμεξγαζία, δηακνηξαζκφο) επί ησλ δηαδηθηπαθψλ 

ζειηδνδεηθηψλ (wikipedia). Δπηηξέπεη δειαδή ηελ πξφζβαζε ζε 

επηιεγκέλεο/ρξήζηκεο γη‟ απηνχο ηζηνζειίδεο, ην δηακνηξαζκφ/νξγάλσζε 

πιεξνθνξηψλ θαζψο δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. Παξάδεηγκα 

απνηεινχλ ηα: diigo, Del.icio.us 

8. Δξγαιεία επεμεξγαζίαο εηθόλαο-θνιάδ-επηζήκαλζεο: εξγαιεία επεμεξγαζίαο 

εηθφλαο, βίληεν, θεηκέλνπ, ήρνπ γηα ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ζέκαηνο κε ζθνπφ πρ. ηελ ςεθηαθή αθήγεζε ηζηνξηψλ. Δπλννχλ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηε δεκηνπξγία 

αιιειεπηδξαζηηθνχ θνιάδ αιιά θαη ην ζρνιηαζκφ ζηα ςεθηαθά παξαγφκελα απφ 

ηηο/ηνπο καζήηξηεο/εηέο έξγα. Πρ. Glogster, Sumopaint, ThingLink 

9. ύλλεθα ιέμεσλ: εξγαιεία νπηηθήο απεηθφληζεο ελλνηψλ κε ηε κνξθή λέθνπο απφ 

έλα επηιεγκέλν γξαπηφ πιηθφ (ζεκεηψζεηο καζήκαηνο, ελφηεηεο θιπ.)˙ ην κέγεζνο 

ηεο γξακκαηνζεηξάο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έλδεημε ηεο ζπρλφηεηαο, δειαδή φζν 

πην ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη κηα ιέμε ηφζν κεγαιχηεξν ην κέγεζφο ηεο (Miley & 

Read, 2011, ζ. 92). Καηάιιεια γηα αλαθεθαιαίσζε, ζπκπεξάζκαηα ελφο ζέκαηνο, 

ηνληζκφ θαη ζχγθξηζε ελλνηψλ πρ. Tagxedo, Wordle  

10. πλεξγαηηθνί ελλνηνινγηθνί ράξηεο: νπζηαζηηθά απνηεινχλ γξαθηθή 

αλαπαξάζηαζε ελλνηψλ κε ηνπο θφκβνπο λα αληηπξνζσπεχνπλ ηηο έλλνηεο θαη ηηο 

ζπλδέζεηο λα αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ ελλνηψλ (ηπιηάξαο 

& Γήκνπ, 2015, ζ. 141). Οη καζεηέο/καζήηξηεο επηθνηλσλνχλ, ζπδεηνχλ θαη 

αληαιιάζνπλ κελχκαηα, δεκηνπξγνχλ ράξηεο θαη νη πξάμεηο ηνπο (θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο) θαίλνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (ηπιηάξαο & Γήκνπ, 2015). 

Καηάιιεια γηα αμηνιφγεζε καζεηξηψλ/ησλ, νξγάλσζε πεξηερνκέλνπ θαη αλάπηπμε 

ηδεψλ. Παξάδεηγκα bubbl.us, Cmap Cloud, Mindomo, mindmeister. 

11. πζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο (Learning Management Systems-LMS): είλαη 

θαηάιιεια γηα νξγάλσζε, ζρεδίαζε, ππνζηήξημε θαη δηαρείξηζε εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, γηα εθπαηδεπηηθή αιιειεπίδξαζε, επηθνηλσλία θαη ελίζρπζε ηεο 

κάζεζεο θαζψο θαη αμηνιφγεζε/επνπηεία καζεηξηψλ/ηψλ (Σδηκνγηάλλεο, 2017). 

Π.ρ. Open Eclass, ην Moodle, ην Dokeos, ην ATutor, ην BlackBoard, to Edmodo, ην 

Google Classroom, ην iTunesU. 

12. Δξγαιεία δηακνηξαζκνύ πεξηερνκέλνπ (multimedia sharing):  επηηξέπνπλ ηνλ 

δηακνηξαζκφ πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ˙ ζπλδπάδνπλ θείκελν, εηθφλεο, ήρν, βίληεν 
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θαη ηαπηφρξνλα επηηξέπνπλ ηνλ ζρνιηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε. Οη Orehovački, 

Bubas, & Kovačić (2012) δηαρσξίδνπλ 3 βαζηθέο θαηεγνξίεο: ηα εξγαιεία 

δηακνηξαζκνχ α) εηθφλσλ, β) ήρνπ θαη βίληεν θαη γ) αξρείσλ θαη παξνπζηάζεσλ. 

Απμάλεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε παξαηεξεηηθφηεηα, νη κλεκνληθέο δεμηφηεηεο θαη 

θαιιηεξγείηαη ε θξηηηθή ζθέςε (Παπαραξίηνπ, 2016). Π.ρ. Flickr (εηθφλσλ), 

Youtube (ήρνπ θαη βίληεν), Googlevideo (ήρνπ θαη βίληεν), Vimeo (ήρνπ θαη 

βίληεν)  

13. Δξγαιεία δηακνηξαζκνύ παξνπζηάζεσλ θαη αξρείσλ: θαηάιιεια γηα δεκηνπξγία 

παξνπζηάζεσλ ζπλεξγαηηθά (εξγαζία ζε νκάδεο) θαη παξνρή δπλαηφηεηαο 

δηακνηξαζκνχ ηνπο ζε θνηλσληθά δίθηπα ή ελζσκάησζε ζε ηζηνζειίδεο πρ. Prezi, 

Slideshare, animoto, PowtToon 

14. Δξγαιεία δεκηνπξγίαο θόκηθο: επηηξέπνπλ ην ζρεδηαζκφ ζχληνκσλ θφκηθο 

εηζάγνληαο απιέο εηθφλεο θαη θείκελν. Δίλαη εχρξεζην πεξηβάιινλ, δηαζθεδαζηηθφ, 

πξνζθέξνληαο θίλεηξα ζπκκεηνρήο θαη έθθξαζεο ζηηο/ζηνπο καζήηξηεο/καζεηέο, κε 

δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο αληηθεηκέλσλ. θαξέ θαη εθηχπσζεο φπσο είλαη ηα Pixton, 

ToonDoo, GoAnimate, StoryBoardThat  

15. Online games-Δηθνληθνί θόζκνη (virtual worlds): «είλαη  πιαηθφξκεο  πνπ 

αλαπαξάγνπλ  έλα  ηξηζδηάζηαην  πεξηβάιινλ  ζην  νπνίν  νη  ρξήζηεο  κπνξνχλ  λα 

εκθαληζηνχλ ππφ κνξθή εμαηνκηθεπκέλσλ εηδψισλ (avatars) θαη λα αιιειεπηδξνχλ 

ν έλαο κε ηνλ άιιν» (Kaplan & Haenlein, ζην Αλαζηαζηάδεο & Κσηζίδεο, 2015, ζ. 

32). Δλζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή, ηελ αληαιιαγή ηδεψλ, ηελ επηθνηλσλία, ηξαβνχλ 

ην ελδηαθέξνλ θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ. Πρ. Seconlife, Voki.  

16. πλδπαζηηθέο εθαξκνγέο (mash ups): εθαξκνγέο πνπ παξαθνινπζνχλ ηηο αιιαγέο 

ζε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο πφξνπο ηνπ δηαδηθηχνπ˙ έλα mashup είλαη έλαο 

αλαγλψζηεο ξνήο (aggregator) πνπ ειέγρεη ηηο πεγέο Internet πνπ έρεη εγγξαθεί ν 

ρξήζηεο γηα λέν ή ελεκεξσκέλν πεξηερφκελν θαη αθνινπζνχλ πξσηφθνιια 

επηθνηλσλίαο φπσο ην RSS (Real Simple Syndication) (Orehovački, Bubas, & 

Kovačić, 2012, ζ. 52). Μπνξνχκε λα πνχκε φηη κηα ηέηνηα εθαξκνγή ζπλδπάδεη 

δεδνκέλα απφ πνιιέο πεγέο δεδνκέλσλ ζε έλα εξγαιείν.  Πρ. iGoogle, MyYahoo, 

Netvibes, Protopage 

17. E-portfolios: «απνηειεί ηελ ςεθηαθή έθδνζε ησλ θαθέισλ κάζεζεο πνπ 

παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε»˙ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ζπγθέληξσζε/πξνβνιή εξγαζηψλ, πφξσλ, εκπεηξηψλ θαη αηνκηθέο/ζπιινγηθέο 

δεκηνπξγίεο, κε δπλαηφηεηεο δεκνζίεπζεο, αξρεηνζέηεζεο, δηακνίξαζεο, 

επηθνηλσλίαο/ζπλεξγαζίαο/αιιειεπίδξαζεο θαη ηελ ππέξβαζε ησλ πεξηνξηζκψλ 
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ρψξνπ/ρξφλνπ (Σδηκνγηάλλεο, 2017, ζ. 65). Παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα Mahara, 

Elgg.  

Ύζηεξα απφ πεξηήγεζε θαη κειέηε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαηαιήμακε ζηελ 

παξαπάλσ θαηαγξαθή θάπνησλ βαζηθψλ, θαηά ηελ θξίζε καο, θαηεγνξηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ. Σα ηερλνινγηθά θαη ζπλεξγαηηθά εξγαιεία Πιεξνθνξηθήο 

αιιάδνπλ, αλαδηακνξθψλνληαη, ελεκεξψλνληαη, εμειίζζνληαη θαη εθζπγρξνλίδνληαη 

ζπλερψο, γη‟ απηφ θαη ε θαηαγξαθή ηνπο απνηειεί δχζθνιν θαη αλέθηθην έξγν απφ 

κεξηά καο, παξ‟ φια απηά πξνζπαζήζακε φζν απηφ ήηαλ εθηθηφ, γηα ηελ θαιχηεξε 

θαηεγνξηνπνίεζε/θαηαγξαθή ηνπο. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά ζηνλ 

δηάδνρν ηνπ web 2.0. 

3.6 Η εποχό Web 3.0 ςτην εκπαύδευςη 

O εκαζηνινγηθφο Ηζηφο (Web 3.0) ζαλ φξνο έρεη παξνπζηαζηεί ζαλ κηα ηδέα εδψ θαη 

αξθεηά ρξφληα θαη πιένλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα έλδεημε φηη ν ηζηφο εμειίζζεηαη 

ζηαδηαθά σο επαθφινπζν πνπ ζα μεπεξάζεη ηηο ρξήζεηο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ Web 2.0 

(Chisega-Negrila, 2015). Οπζηαζηηθά, νη ππνινγηζηέο πιένλ ζα βξίζθνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο, ζα ηηο δηακνηξάδνπλ, ζα ηηο παξνπζηάδνπλ θαη ζα 

θαηαιαβαίλνπλ λνεκαηηθά απηήλ ηελ πιεξνθνξία ψζηε λα ηε ζπζρεηίζνπλ κε ην 

αίηεκα ηνπ ρξήζηε (Αξβαλίηεο & Παλαγησηίδεο, 2010). Ο ζεκαζηνινγηθφο Ηζηφο ζα 

επηηξέπεη δειαδή ζηηο κεραλέο λα αλαδεηνχλ θαη λα επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα κε βάζε 

ηηο έλλνηέο ηνπο, ςάρλνληαο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο θαλφλεο θαη 

νξγαλσηηθά εξγαιεία (Dominic, Francis, Pilomenraj, 2014). ηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο ν εκαζηνινγηθφο Ηζηφο (Semantic Web) απνζθνπεί ζην λα πξνζθέξεη 

δπλαηφηεηεο γηα βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ (κέζσ 

ζπιινγήο θαη εμαηνκίθεπζεο δηδαθηηθνχ πιηθνχ), ζην λα βνεζήζεη ζηελ 

εχξεζε/ζπιινγή ζρεηηθψλ κε ην αίηεκα ηνπ ρξήζηε πιεξνθνξηψλ θαη ζην λα πξνηείλεη 

ππεξεζίεο αλάινγεο κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε (Bittencourt, ζην Αξβαλίηεο & 

Παλαγησηίδεο, 2010).   
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B. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

1. Ειςαγωγό 

ε απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε, δειαδή ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν δηεμήρζε ε παξνχζα έξεπλα. 

Ζ έξεπλα εζηηάδεη ζηηο απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο 

θεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ λνκψλ-πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ 

εξξψλ, Θεζζαινλίθεο θαη Υαιθηδηθήο. ηφρνο ηεο είλαη λα κειεηεζνχλ ηφζν νη 

απφςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηα ζπλεξγαηηθά εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ αμηνπνηνχλ γηα 

ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηφο ηνπο φζν θαη ε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηηο ζχγρξνλεο 

ζρνιηθέο ηάμεηο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα έξεπλα έρεη ζθνπφ λα θαηαλνήζεη ηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε απφ ζθνπηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά αιιά θαη ηα 

ζπλεξγαηηθά εξγαιεία κάζεζεο, εθ‟ φζνλ είλαη απηά πνπ πξνηείλνληαη πεξηζζφηεξν απφ 

ηα εθάζηνηε Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη ηδηαηηέξσο απηνχ ηεο Πιεξνθνξηθήο ιφγσ ησλ 

πνιιψλ ζεηηθψλ παξακέηξσλ θαη ζεκείσλ πνπ πξνζθέξνπλ ηφζν ζε εθπαηδεπηηθνχο 

φζν θαη ζε καζήηξηεο/εηέο. Ζ έξεπλά καο ελδηαθέξεηαη, ινηπφλ, γηα ηε κειέηε ηνπ 

βαζκνχ αμηνπνίεζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη 

ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απφ 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη γηα ηνπο ιφγνπο 

πξνηίκεζεο ή απφξξηςήο ηνπο. Γεπηεξεχσλ, θαη‟ επέθηαζηλ, ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη 

λα  θαηαλνήζνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ είλαη ηπρφλ αλαζηαιηηθνί σο πξνο ηε ρξήζε 

ηέηνησλ εξγαιείσλ κάζεζεο – web 2.0/ ζπλεξγαηηθψλ- θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ 

καζήκαηνο αιιά θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηε ρξήζε ηνπο. 

Γείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 92 απαληήζεηο ζην online εξσηεκαηνιφγην θαη 29 

απαληήζεηο ζηηο ζπλεληεχμεηο κέζσ email. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ειεθηξνληθά. 

2. Επιλογό ερευνητικόσ μεθόδου 

Οη έξεπλεο ρσξίδνληαη ζε πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο. «Ζ πνηνηηθή έξεπλα ρξεζηκνπνηεί 

ιεθηηθά θαη παξαζηαηηθά δεδνκέλα (παξαηεξήζεηο, ζπλεληεχμεηο, πξνθνξηθέο 

αθεγήζεηο, θσηνγξαθίεο, ηαηλίεο, βίληεν, θ.ιπ.), ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ πνζνηηθή 

έξεπλα, ε νπνία εδξάδεηαη θπξίσο ζηελ αμηνπνίεζε αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ» (Lund, 

ζην Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015, ζ. 15). Καη νη δχν κέζνδνη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηελ/ζηνλ εξεπλήηξηα/εξεπλεηή λα εξεπλήζεη ην ζέκα πνπ επηζπκεί λα επηθεληξσζεί θαη 

ηελ/ηνλ ελδηαθέξεη λα πξνζεγγίζεη. 
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Ο Creswell (1994) αλαθέξεη φηη «ζθνπφο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο είλαη λα αλαθαιχςεη 

ηηο αηηίεο ηεο αιιαγήο ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ κέζσ αληηθεηκεληθήο κέηξεζεο θαη 

αξηζκεηηθήο αλάιπζεο» (ζην Κνληνγηαλλάηνπ, 2018, ζ. 88). Ο ίδηνο νξίδεη (2012, ζ. 13) 

πσο θαηά ηελ πνζνηηθή έξεπλα ε εξεπλήηξηα/ν εξεπλεηήο πξνζδηνξίδεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ πξφβιεκα πεξηγξάθνληαο κηα ηάζε ή ηελ αλάγθε εμήγεζεο 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ κεηαβιεηψλ θαη ηνπ ιφγνπ πνπ ζπκβαίλεη έλα γεγνλφο. Οη Ίζαξε & 

Πνπξθφο (2015, ζ. 13) ππνζηεξίδνπλ πσο «ε πνηνηηθή έξεπλα είλαη ε έξεπλα πνπ δίλεη 

έκθαζε θαη εζηηάδεηαη ζην λφεκα θαη φρη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ». Παξφκνηα 

άπνςε έρνπλ θαη νη Ary, Jacobs, Sorensen & Razavieh (2009) θαζψο επηζεκαίλνπλ πσο 

ε πνηνηηθή έξεπλα αλαδεηά βαζχηεξε θαηαλφεζε ελφο θαηλνκέλνπ βιέπνληαο ηελ 

εηθφλα σο ζχλνιν αληί λα ηε δηαρσξίδεη ζε κεηαβιεηέο αλαιχνληάο ηε κε καζεκαηηθνχο 

ηξφπνπο. 

 ηελ πνηνηηθή έξεπλα ζηνρεχνπκε ζηελ ζε βάζνο δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ, ησλ 

ζηάζεσλ, ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ ππνθεηκέλσλ ψζηε 

λα δεκηνπξγεζεί κηα πιήξεο, θαηαλνεηή εηθφλα ησλ θξπθψλ, ππνθεηκεληθψλ λνεκάησλ 

ηνπο. (C.E.A.R.S.).  

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε κηθηή κεζνδνινγία. «Οη «Μηθηέο» 

πξνζεγγίζεηο», ζχκθσλα κε ηνπο Πφηαξε & αθνλίδε, «ζπλδπάδνπλ πνζνηηθέο θαη 

πνηνηηθέο κεζφδνπο θαηά ην κεζνδνινγηθφ ηνπο ζρεδηαζκφ γηα λα αμηνπνηνχλ θαιχηεξα 

ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θάζε κεζφδνπ θαη αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο 

αδπλακίεο ηεο θάζε κηαο» (2015, ζ. 16).  

χκθσλα κε ηνπο Cook & Reichardt, νη πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κεζνδνινγίεο 

αιιεινζπκπιεξψλνπλ, δηνξζψλνπλ θαη δηεπθξηλίδνπλ ε κία ηελ άιιε θαη ζε 

ζπλδπαζκφ θαίλεηαη λα «ηξηγσλνπνηνχλ  ζηελ  αιήζεηα» (ζην Σδηαθέξε, 2014, ζ. 5) 

«Με ηνλ φξν «ηξηγσλνπνίεζε» ελλννχκε ηε «κίμε πνιιψλ κεζφδσλ ζηε κειέηε ηνπ 

ίδηνπ θαηλνκέλνπ» (Denzin, ζην Δπαγγέιινπ, 2014, ζ. 113). Κάπνηνη ζπγγξαθείο 

ππνζηεξίδνπλ πσο (ε ηξηγσλνπνίεζε) ζθνπεχεη ζηελ επηβεβαίσζε ή ζηελ νιηθή 

θαηαλφεζε ηνπ ππφ κειέηε ζέκαηνο αιιά νκφθσλα ζπκθσλνχλ πσο απνηειεί 

ζηξαηεγηθή γηα ηε βειηίσζε ηεο κέηξεζεο κηαο κεηαβιεηήο ή/θαη ηελ εξκελεία ηνπ 

θαηλνκέλνπ πνπ κειεηνχλ (Σδηαθέξε, 2014). 

ηελ έξεπλά καο, ινηπφλ, αθνινπζήζεθε ε κηθηή κέζνδνο, δηφηη ζεσξήζεθε 

θαηαιιειφηεξε γηα ηε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ πνπ ζα αλαδείθλπαλ δηαθνξεηηθέο 

πηπρέο ηνπ ππφ κειέηε ζέκαηνο. Απηή ε πξνζέγγηζε θξίζεθε αξκφδνπζα γηα ηελ 

θαηαλφεζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ βαζκφ αμηνπνίεζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ ζηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο 

θαη ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηε ζθνπηά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

 Πεξηεγνχκελεο/νη ζηε βηβιηνγξαθία, δηαβάζακε φηη […] κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

κεηθηέο κεζφδνπο πξνζέγγηζεο ελφο ζέκαηνο απνθηνχλ κηα βαζχηεξε θαη επξχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απφ φ, ηη νη κειέηεο πνπ δελ αμηνπνηνχλ θαη ηηο 2 κεζφδνπο 

(ηεο πνζνηηθήο θαη ηεο πνηνηηθήο) (McKim, 2017).  

 «ε φιε ηελ πνηνηηθή εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ην θχξην ελδηαθέξνλ ηνπ εξεπλεηή 

εζηηάδεηαη ζηε ζχιιεςε θαη θαηαλφεζε ησλ λνεκάησλ πνπ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο 

έρνπλ γηα ην ππφ δηεξεχλεζε δήηεκα, θαη φρη ηφζν ζηα λνήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηε 

κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο» (Ίζαξε & Πνχξθνο, 2015, ζ. 40). Δπηπξφζζεηα κε 

ηελ εθαξκνγή ηεο πνζνηηθήο κεζφδνπ κπνξνχκε λα πνζνηηθνπνηήζνπκε απφςεηο, 

ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θαη λα θαηαλνήζνπκε πψο αηζζάλεηαη θάπνην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα - ζηελ πεξίπησζή καο ηελ αμηνπνίεζε θαη 

ελζσκάησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο 

δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ινηπφλ ρξεζηκνπνηείηαη ε «ζπγθιίλνπζα ζρεδίαζε» ηεο έξεπλαο 

θαηά ηελ νπνία ε εξεπλήηξηα/ν εξεπλεηήο δηακνξθψλεη θαη ρξνλνπξνγξακκαηίδεη 

ηαπηφρξνλα ηε δηεμαγσγή θαη εθαξκνγή πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ (ζηελ 

ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο) θαη επηιέγνληαο θαηάιιειεο 

κεζφδνπο δηαρσξίδεη θαη αλαιχεη ηα δεδνκέλα αλεμάξηεηα θαη ελ ηέιεη 

εμάγεη/ζπγρσλεχεη ηα απνηειέζκαηα, ηα ζπγθξίλεη θαη ηα εξκελεχεη. (Κνληνγηαλλάηνπ, 

2018). 

Γηα ηελ παξνχζα κηθηή έξεπλα πνπ δηεμήρζε, σο εξγαιεία ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηφζν εξσηεκαηνιφγηα κέζσ email (κε θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο) 

φζν θαη εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κέζσ email.  Έγηλε πξνζπάζεηα λα επεμεξγαζηνχλ 

νη απφςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε, αμηνπνίεζε θαη 

ελζσκάησζε εθπαηδεπηηθψλ/ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ κάζεζεο ζηε δηεμαγσγή ηνπ 

καζήκαηνο, θαζψο θαη λα θαηαλνεζνχλ ηα πξνβιήκαηα/εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ηφζν νη θαζεγήηξηεο/θαζεγεηέο αιιά θαη νη καζήηξηεο/ηέο θαηά ηε ρξήζε ηνπο.  

ηα επφκελα ππνθεθάιαηα πεξηγξάθνληαη ηφζν ε δνκή θαη ε κνξθή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ φζν θαη ησλ εκη-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. 
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3. Μεθοδολογικϊ εργαλεύα ςυλλογόσ πληροφοριών 

Σν γεγνλφο φηη επηιέρζεθε λα δηεμαρζεί κία έξεπλα ηφζν πνηνηηθνχ φζν θαη πνζνηηθνχ 

ραξαθηήξα έρεη άκεζε ζρέζε κε ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη ελ ηέιεη 

αμηνπνηήζακε. 

 «Οη πνηνηηθέο κέζνδνη δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνλ εξεπλεηή λα ζηνρεχζεη ζην ηη 

ζεκαίλεη γηα ηα ππνθείκελα ε εκπεηξία γηα ηελ νπνία κηινχλ» (Παξαζθεπνπνχινπ – 

Κφιιηα, 2008, ζ. 74). ε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνζνηηθή κέζνδν ζθνπεχνπκε λα 

επηηχρνπκε κηα πεξηζζφηεξν νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππφ κειέηε 

ζέκαηνο. Έηζη επηιέρζεθαλ σο εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηφζν νη εκη-δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο φζν θαη ην εξσηεκαηνιφγην. 

3.1 υνϋντευξη μϋςω email  

Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο αιιά θαη απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο 

κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ είλαη ε ζπλέληεπμε. 

Τπάξρνπλ πνιιέο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ εηδψλ ησλ ζπλεληεχμεσλ. «Ο Kvale (1996) 

ηνπνζεηεί ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ζπλεληεχμεσλ ζε έλα ζπλερέο ππνζηεξίδνληαο φηη 

δηαθέξνπλ σο πξνο ην εχξνο ησλ ζθνπψλ, ην βαζκφ ηεο δνκήο, ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

είλαη δηεξεπλεηηθέο ή ειέγρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο, ην αλ επηδηψθνπλ πεξηγξαθή 

ή εξκελεία, θαη ηέινο, σο πξνο ην αλ είλαη επηθεληξσκέλεο ζηνλ γλσζηηθφ ή ζηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα» (Cohen, Manion & Morrison, 2008, ζ. 454). 

Ζ βαζηθφηεξε θαηεγνξηνπνίεζε απφ απηέο θαίλεηαη λα είλαη ε παξαθάησ 

(Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 2016): 

  

 

 

 

«Οη ζπλεληεχμεηο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε 

ζπκκεηέρνληεο ζε φιν ηνλ θφζκν ρσξίο ηα πξφζζεηα έμνδα ρξφλνπ θαη ηαμηδηνχ. Αλ θαη 

νη ζπλεληεχμεηο κέζσ ηειεθψλνπ θαη βίληεν πξνζθέξνπλ ην ίδην πιενλέθηεκα, έλα 

μερσξηζηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπλέληεπμεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είλαη ε 

ηθαλφηεηα λα δηεμαρζνχλ αζχγρξνλα» (Hawkins, 2018, ζ. 494)˙ γη‟ απηφ θαη 

επηιέρζεθαλ σο έλα απφ ηα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζηελ παξνχζα έξεπλα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κέζσ e-mail αθνχ 

πλεληεύμεηο 

πιήξσο δνκεκέλε ζπλέληεπμε 

εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε 

κε-δνκεκέλε ζπλέληεπμε 

Πίλαθαο 6-Καηεγνξηνπνίζεζε ζπλεληεύμεσλ 
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θξίζεθαλ θαηαιιειφηεξεο ιφγσ ησλ ζεηηθψλ πνπ πξνζθέξνπλ ζρεηηθά κε ηελ 

εκβάζπλζε ζε ζέκαηα πνπ ίζσο δελ ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ κε 

θάπνην άιιν εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ 

εξγαιείνπ έγηλε βάζεη ησλ πνιιψλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ζηελ/ζηνλ 

εξεπλήηξηα/εξεπλεηή θαη βάζεη ηνπ είδνπο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ είρακε 

ζθνπφ λα κειεηήζνπκε. ε ζπλδπαζκφ κε ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

(ζηα νπνία ζα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα παξαθάησ) ζεσξήζεθαλ σο ε θαιχηεξε 

δπλαηή επηινγή εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ γηα κηα πεξηζζφηεξν ζθαηξηθή ζθνπηά ηνπ ππφ 

κειέηε ζέκαηνο.  

ρεδηάζηεθαλ 3 βαζηθέο εξσηήζεηο νη νπνίεο ζηφρεπαλ ζηελ απνζαθήληζε ησλ 

απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηα ζπλεξγαηηθά ινγηζκηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ζρνιηθή ηάμε, ηνπο ιφγνπο αμηνπνίεζεο ή κε απηψλ, αιιά θαη 

ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ είραλ 

ηφζν νη ίδηνη φζν θαη νη καζήηξηεο/καζεηέο ηνπο.  

Οη ζπλεληεχμεηο κέζσ email παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ππνθείκελα 

δηαζθνξπηζκέλα παγθνζκίσο ειαρηζηνπνηψληαο ηα πξνβιήκαηα ηεο απφζηαζεο αιιά 

θαη ηα πξνβιήκαηα ειιηπψλ ζηνηρείσλ θαη απαληήζεσλ ιφγσ θφβνπ, ληξνπήο θαη 

πίεζεο ησλ εξσηψκελσλ. Βαζηθφο ιφγνο επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ απνηέιεζε ην γεγνλφο ηεο ζίγνπξεο πξφζβαζεο ησλ θαζεγεηξηψλ/ησλ ζην 

παξερφκελν ζρνιηθφ δηαδίθηπν κεηψλνληαο (φζν είλαη δπλαηφ) κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηπρφλ δπζθνιίεο ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα.  

Σέινο, ρξεζηκνπνηψληαο ζπλεληεχμεηο κέζσ email, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ/νλ 

εξεπλήηξηα/εξεπλεηή λα έξζεη ζε επαθή κε ηα αθξηβή ιφγηα ησλ ππνθεηκέλσλ φπσο νη 

ίδηεο/νη επέιεμαλ λα εθθξαζηνχλ δηεπθνιχλνληαο έλα κέξνο ηεο έξεπλάο ηεο/ηνπ 

(απνκαγλεηνθψλεζε). Όπσο ζεκεηψλεη ν Bannon, «ην πεξηερφκελν θαη ην χθνο ησλ 

κελπκάησλ e-mail βξίζθνληαη θάπνπ κεηαμχ κηαο ηειεθσληθήο θιήζεο θαη ελφο 

ζεκεηψκαηνο» (ζην Παξαθεπνπνχινπ - Κφιιηα, 2016, ζ. 19). 

3.2. Ερωτηματολόγιο μϋςω email 

ε ζπλδπαζκφ κε ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζηελ παξνχζα 

έξεπλα  ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ην εξσηεκαηνιφγην. 

«Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί ην ζεκειηψδεο ζηνηρείν ζε θάζε δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα 

[…] έηζη ε θαηαζθεπή ελφο εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, επεηδή απηφ 

παξέρεη νπζηαζηηθά ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, νπφηε ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη θάπνηεο 

αξρέο γηα λα είλαη αμηνπνηήζηκε ε πιεξνθνξία πνπ πξνθχπηεη» (Υαιηθηάο, 
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Μαλσιέζζνπ & Λάινπ, 2015, ζ. 56). Σα εξσηεκαηνιφγηα απνηεινχλ κηα κέζνδν 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά δνκεκέλσλ εξσηήζεσλ. 

«Υξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηα πιαίζηα κηαο εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο, πξνθεηκέλνπ 

λα ζπιιερζνχλ πεξηγξαθηθά θαη επεμεγεκαηηθά, δεδνκέλα γηα απφςεηο, ζπκπεξηθνξέο, 

ραξαθηεξηζηηθά, ζηάζεηο θ.ιπ.» (Λαγνπκηληδήο, Βιαρφπνπινο & Κνπηζνγηάλλεο, 2015, 

ζ. 41). 

Οη θχξηνη ιφγνη πνπ επηιέρζεθαλ, σο ην ζπκπιεξσκαηηθφ πξνο ηηο εκη-δνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν, είλαη φηη κπνξνχλ λα απνζηαινχλ ζε κεγάιν 

αξηζκφ αηφκσλ κε γξήγνξν, εχθνιν ηξφπν (κέζσ δηαδηθηχνπ-email), είλαη εχθνιε ε 

δεκηνπξγία θαη ε ρξήζε ηνπο, επηηξέπνπλ ηελ ειεχζεξε/απζφξκεηε έθθξαζε ησλ 

εξσηψκελσλ θαη αλαιχνληαη/επεμεξγάδνληαη εχθνια (Λαγνπκηληδήο, Βιαρφπνπινο & 

Κνπηζνγηάλλεο, 2015). 

 Κάλνληαο ιφγν γηα ηα εξσηεκαηνιφγηα γεληθφηεξα, νη θχξηεο θαηεγνξίεο 

εξσηεκαηνινγίσλ αλαιφγσο ηεο κεζφδνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαίλεηαη λα είλαη: «α) 

κέζσ ηαρπδξνκείνπ, β) κέζσ ηειεθψλνπ, γ) κε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, δ) κέζσ 

δηαδηθηχνπ θαη ε) κε άκεζε παξάδνζε θαη παξαιαβή» -βεβαίσο, ε επηινγή θαζνξίδεηαη 

απφ ηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηεο εθάζηνηε έξεπλαο (Λαγνπκηληδήο, Βιαρφπνπινο & 

Κνπηζνγηάλλεο, 2015, ζ.43). 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη κηθξήο δηάξθεηαο θαη 

κε απιή δνκή ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ νη εξσηψκελεο/νη θαη λα κε δεκηνπξγεζνχλ 

πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλφεζε θαη ζπκπιήξσζή ηνπο. Οη εξσηήζεηο (13 θιεηζηνχ ηχπνπ) 

πνπ πεξηιακβάλνληαη αθνξνχλ ηφζν δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (θχιν, ειηθία, εηδηθφηεηα, 

δηδαθηηθή εκπεηξία θηι.) φζν θαη εξσηήζεηο πνπ θξίζεθαλ θαηάιιειεο γηα ηελ πηζαλή 

δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ επί ηνπ ζέκαηνο ηεο έξεπλαο, ηα νπνία ζα αλαιχζνπκε ζε 

επφκελα θεθάιαηα. ε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλεληεχμεηο θαη κε ζθνπφ λα 

αιιεινζπκπιεξψζεη κε ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηελ παξνχζα έξεπλα, έγηλε 

πξνζπάζεηα λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ.  

4. τατιςτικό Πακϋτο SPSS 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ 

ρξεζηκνπνηήζακε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS v.23. Σν IBM SPSS είλαη έλα παθέην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξνεγκέλε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, πξνζθέξνληαο κηα ηεξάζηηα 

βηβιηνζήθε αιγνξίζκσλ κεραληθήο κάζεζεο, αλάιπζεο θεηκέλνπ, επειημίαο αλνηρηνχ 

θψδηθα, ελζσκάησζεο κε κεγάια δεδνκέλα θαη κεγάιε αλάπηπμε ζε εθαξκνγέο 

(https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software).  Δίλαη έλα εξγαιείν εχθνιν 
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ζηε ρξήζε θαη εχθνια πξνζβάζηκν αλεμαξηήησο ηνπ επηπέδνπ δεμηνηήησλ ηνπ ρξήζηε. 

«Δθηφο απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, ηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ (επηινγή ππνζέζεσλ, 

αλαδηακφξθσζε αξρείσλ, δεκηνπξγία παξαγφκελσλ δεδνκέλσλ) θαη ηεθκεξίσζε 

δεδνκέλσλ (έλα ιεμηθφ κεηαδεδνκέλσλ απνζεθεχεηαη ζην αξρείν δεδνκέλσλ) 

απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βαζηθνχ ινγηζκηθνχ» 

(https://en.wikipedia.org/wiki/SPSS).  

Ζ ρξήζε ηνπ δηεπθφιπλε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ -απφ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ- θαη βνήζεζε ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

ζρεηηθψλ κε ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

5. Δειγματοληψύα 

«Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο αζρνινχκαζηε κε δείγκαηα θαη φρη κε ηνλ πιεζπζκφ είλαη 

πξαθηηθνί (ζπληνκφηεξνο ρξφλνο κειέηεο, κηθξφηεξν θφζηνο). Δίλαη πξαθηηθά αλέθηθην 

λα ζπιιερζνχλ ηα δεδνκέλα απφ έλαλ νιφθιεξν πιεζπζκφ πξνθεηκέλνπ λα απαληεζεί 

επαξθψο έλα ππφ κειέηε εξψηεκα» (Σξηαληαθχιινπ, 2017, ζ. 7). θεπηφκελε/νο, 

ινηπφλ, θάπνηα/νο ηα παξαπάλσ είλαη ινγηθφ λα αλαξσηεζεί πφηε έλα δείγκα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ. Σν δείγκα γηα λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ελφο 

πιεζπζκνχ ζα πξέπεη λα έρεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά-ηδηφηεηεο κε ηνλ ππφ κειέηε 

πιεζπζκφ.  Δλαιιαθηηθά, δείγκα είλαη ην ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ην νπνίν 

αληηπξνζσπεχεη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα ηνλ πιεζπζκφ. «Σν κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο θαζνξίδεηαη, σο έλα ζεκείν, θαη απφ ηε θχζε ηεο έξεπλαο» (Cohen, Manion 

& Morrison, 2008, ζ. 152). 

«Έλα αξθεηά κεγάιν κέγεζνο δείγκαηνο ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί δχζρξεζην» ελψ 

«έλα αξθεηά πεξηνξηζκέλν ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί κε αληηπξνζσπεπηηθφ» (Cohen, 

Manion & Morrison, ζην Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 2017, ζ. 6).  

Έγηλε ζεκαληηθή πξνζπάζεηα λα ζπγθεληξσζνχλ φζεο πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ήηαλ 

εθηθηφ λα ζπγθεληξσζνχλ ζην ζχληνκν απηφ δηάζηεκα ηεο δηεμαγσγήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο απφ εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ αμηφινγα θαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθά 

ζπκπεξάζκαηα.  

«Μηα δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα είλαη ε πην θαηάιιειε κέζνδνο γηα ηε ζπγθέληξσζε 

ζηνηρείσλ απφ έλα κεγάιν πιεζπζκφ. Αθφκα, νη έξεπλεο απηέο παξέρνπλ ηε κέηξεζε 

ηεο αληίιεςεο ησλ απφςεσλ θαη θαηεπζχλζεσλ ελφο πιεζπζκνχ» (Υαιηθηάο, 

Μαλσιέζζνπ & Λάινπ, 2015, ζ. 47).  
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ηελ παξνχζα έξεπλα δηεμήρζε δεηγκαηνιεςία επθαηξίαο (convenience sampling) / 

βνιηθή δεηγκαηνιεςία. Οπζηαζηηθά «είλαη ε ζπιινγή φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξνπ 

δείγκαηνο, φπνπ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ζπγθεληξψλνπκε φιεο ηηο παξαηεξήζεηο ζηηο 

νπνίεο έρνπκε εχθνιε πξφζβαζε» (Υαιηθηάο, Μαλσιέζζνπ & Λάινπ, 2015, ζ. 39). 

Αθφκα, γηα λα επηηχρνπκε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα δηεμήρζε δεηγκαηνιεςία 

ρηνλνζηηβάδαο (snowball sampling) θαηά ηελ νπνία ν εξσηψκελνο πξνζπαζεί λα 

πξνσζήζεη ηελ έξεπλα θαη ζε άιινπο ζπκκεηέρνληεο (Υαιηθηάο, Μαλσιέζζνπ & 

Λάινπ, 2015). Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζχληνκνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ εθπφλεζεο ηεο 

εξγαζίαο έγηλαλ ππελζπκίζεηο ζηηο εξσηψκελεο/ζηνπο εξσηψκελνπο θαη επαλαπνζηνιέο 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ ηεο έξεπλαο θαζψο ζηνρεχακε, φζν ήηαλ 

εθηθηφ, ζηελ κέγηζηε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
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Γ. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΜΕΡΟ 

1. Ανϊλυςη Ποςοτικών Δεδομϋνων 

Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζρεδηάζηεθε θαηάιιειν εξσηεκαηνιφγην
5
 φπνπ νη 

πξψηεο εξσηήζεηο αθνξνχλ ζε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο φπσο θχιν, 

ειηθία, πξνυπεξεζία θαη επηκφξθσζε (Σξαγάθε, Μπάγθαβνο & Νηνχλαο, 2015), ελψ νη 

ππφινηπεο εζηηάδνπλ ζηνλ ζθνπφ ηεο κειέηεο απηήο θαη αθνξνχλ ελ πξψηνηο ζηε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ/ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη 

ελ δεπηέξνηο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπο ηφζν ζην έξγν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ.  

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 92 εθπαηδεπηηθνί απφ ηηο νπνίεο/ηνπο νπνίνπο ην 54,3% είλαη 

γπλαίθεο θαη ην 45,7% άλδξεο, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (41,3%) αλεμαξηήησο θχινπ 

λα αλήθεη ειηθηαθά ζηελ θαηεγνξία ησλ 46-60 εηψλ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (44,6%) 

απηψλ έρεη δηδαθηηθή εκπεηξία κέρξη 10 έηε, ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 33,7% 

πξνέξρεηαη απφ ζρνιέο ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ θαη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 66,3% 

πξνέξρεηαη απφ ζρνιέο ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Σν 27% πεξίπνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαηέρεη πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο Β΄ επηπέδνπ, ην 35% Α΄ επηπέδνπ θαη ην 38% 

θαλέλα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (41,3%) δειψλνπλ πσο είλαη 

κέηξηνη ρξήζηεο ελψ έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ απφ απηέο/νχο (29%) δειψλνπλ 

άπεηξνη ρξήζηεο. (Δηθφλα 2) 

 

 

 

 

 

 

Αθνινπζεί ε επεμεξγαζία θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ 

θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο απηήο. 

                                                 
5
 Παξαηίζεηαη ζηo Παξάξηεκα. 

 
 

 

Δηθόλα 2 - Γηαγξάκκαηα ζε κνξθή πίηαο γηα ην θύιν, ηελ ειηθία, ηα έηε εκπεηξίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ εηδηθόηεηα, ηελ 

επηκόξθσζε θαη ην επίπεδν ρξήζηε 
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Δηθόλα 3 - πρλόηεηα ρξήζεο εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ αλά εβδνκάδα 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ Δηθφλα 3, 39 απφ ηνπο 92 εθπαηδεπηηθνχο (πνζνζηφ 42,4% πνπ 

είλαη θαη ην κεγαιχηεξν) ρξεζηκνπνηεί εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ιηγφηεξν απφ 2 ψξεο 

ηελ εβδνκάδα, ελψ κφιηο 7 ζηνπο 92 εθπαηδεπηηθνχο (πνζνζηφ 7,6%) ρξεζηκνπνηεί 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνιχ ζπρλά, δειαδή πάλσ απφ 6 ψξεο ηελ εβδνκάδα.  

πρλόηεηα_εβδνκάδα 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καζφινπ 12 13,0 13,0 13,0 

Λίγν (ιηγόηεξν από 2 ώξεο) 39 42,4 42,4 55,4 

Αξθεηά (2-4 ψξεο) 22 23,9 23,9 79,3 

Πνιχ (5-6 ψξεο) 12 13,0 13,0 92,4 

Πάξα πνιχ (πάλσ απφ 6 

ψξεο) 
7 7,6 7,6 100,0 

Total 92 100,0 100,0  
Πίλαθαο 7- πρλόηεηα ρξήζεο εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ αλά εβδνκάδα 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζπρλνηήησλ (Πίλαθαο 7-ζηήιε ηεο αζξνηζηηθήο ζπρλφηεηαο) 

πξνθχπηεη φηη πεξίπνπ ην 13% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ ρξεζηκνπνηεί θαζφινπ 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά˙ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 67% (42,4%+23,9%) ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ρξεζηκνπνηεί ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ην πνιχ 4 ψξεο ηελ εβδνκάδα 

θαη κφλν έλα πνζνζηφ πεξίπνπ ηεο ηάμεο ηνπ 20% (13%+7,6%) ρξεζηκνπνηεί ηα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πην ζπρλά, πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκφ σο πξνο 

ηνπο ιφγνπο πνπ δπζθνιεχνπλ ή απνζαξξχλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπρλφηεξα ηα πξναλαθεξζέληα εξγαιεία. 

ηε ζπλέρεηα, γηα λα κειεηήζνπκε ην βαζκφ εμνηθείσζεο θαη ρξήζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο κέζα ζηε ζρνιηθή 
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ηάμε, εξεπλήζακε θαηά πφζν ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο θχιν, 

ειηθία, επηκφξθσζε, ζρνιή-εηδηθφηεηα, επίπεδν εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε, γλψζε Web 2.0 

θαη έηε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, απφ ηε κηα κεξηά, θαη ζηε κεηαβιεηή ζπρλφηεηα ρξήζεο 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, απφ ηελ άιιε (Ζ0: ηα επίπεδα ηεο  κίαο κεηαβιεηήο είλαη 

αλεμάξηεηα απφ ηα επίπεδα ηεο άιιεο – Ζ1: νη κεηαβιεηέο είλαη εμαξηεκέλεο. 

Απνξξίπησ ηε κεδεληθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05, δειαδή φηαλ ην p-

value είλαη κηθξφηεξν απφ 0,05).  

Απφ ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν x
2
 γηα ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 8.  

 

Έλεγχοσ Χ2 
  Τιμζσ Df Αςυμπτωτικό επίπεδο 

ςημαντικότητασ 
(δίπλευροσ ζλεγχοσ)  

πρλόηεηα_εβδνκάδα * 

Δπηκόξθσζε  

Pearson Chi-
Square 28,634

a
 8 ,000 

πρλόηεηα_εβδνκάδα * 

Δηδηθόηεηα  

Pearson Chi-
Square 11,733a 

 
4 ,019 

πρλόηεηα_εβδνκάδα * Ηιηθία 

   

 

Pearson Chi-
Square 

12,654
a
 

 
12 ,395 

πρλόηεηα_εβδνκάδα * 

Έηε_εκπεηξίαο 

   

 

Pearson Chi-
Square 

6,208
a
 

 
 

8 ,624 

πρλόηεηα_εβδνκάδα * Φύιν  Pearson Chi-
Square 

10,915
a
 

 
 

4 ,028 

πρλόηεηα_εβδνκάδα * ρξήζηεο Pearson Chi-
Square 

59,49 4
a
 

 
12 ,000 

πρλόηεηα_εβδνκάδα * γλώζε 

Web2.0 

Pearson Chi-
Square 

19,28 2
a
 

 
4 ,001 

Πίλαθαο 8 - Δπίπεδα ζεκαληηθόηεηαο x2 test γηα ηηο κεηαβιεηέο επηκόξθσζε, εηδηθόηεηα, ειηθία, έηε εκπεηξίαο, θύιν, 

επίπεδν εκπεηξίαο ρξήζηε, γλώζε Web 2.0 ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή ζπρλόηεηα ρξήζεο ινγηζκηθώλ αλά εβδνκάδα 

Απφ ηνλ Πίλαθα 8 ζπκπεξαίλνπκε φηη νη κεηαβιεηέο επηκφξθσζε, εηδηθφηεηα θαη θχιν, 

ρξήζηεο θαη γλψζε Web 2.0 εκθαλίδνπλ κεγάιε ζπζρέηηζε κε ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, ελψ νη παξάγνληεο/κεηαβιεηέο ειηθία θαη έηε εκπεηξίαο δελ 

θαίλεηαη φηη ζρεηίδνληαη κε ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηελ 

ηάμε. 

Δλδεηθηηθά παξαζέηνπκε ηνλ πίλαθα ζπλάθεηαο (crosstabulation – Πίλαθαο 9) πνπ 

αθνξά ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

επηκφξθσζε. 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:57 EEST - 13.56.182.168



45 

 

πρλόηεηα_εβδνκάδα * Δπηκόξθσζε Crosstabulation 

 

Δπηκφξθσζε 

Total θαζφινπ Α επίπεδν Β επίπεδν 

πρλφηεηα_

εβδνκάδα 

Καζφινπ Count 10 2 0 12 

% within 

πρλφηεηα_εβδνκάδα 
83,3% 16,7% 0,0% 100,0% 

% within Δπηκφξθσζε 28,6% 6,3% 0,0% 13,0% 

% of Total 10,9% 2,2% 0,0% 13,0% 

Λίγν (ιηγφηεξν απφ 

2 ψξεο) 

Count 18 15 6 39 

% within 

πρλφηεηα_εβδνκάδα 
46,2% 38,5% 15,4% 100,0% 

% within Δπηκφξθσζε 51,4% 46,9% 24,0% 42,4% 

% of Total 19,6% 16,3% 6,5% 42,4% 

Αξθεηά (2-4 ψξεο) Count 4 10 8 22 

% within 

πρλφηεηα_εβδνκάδα 
18,2% 45,5% 36,4% 100,0% 

% within Δπηκφξθσζε 11,4% 31,3% 32,0% 23,9% 

% of Total 4,3% 10,9% 8,7% 23,9% 

Πνιχ (5-6 ψξεο) Count 2 2 8 12 

% within 

πρλφηεηα_εβδνκάδα 
16,7% 16,7% 66,7% 100,0% 

% within Δπηκφξθσζε 5,7% 6,3% 32,0% 13,0% 

% of Total 2,2% 2,2% 8,7% 13,0% 

Πάξα πνιχ (πάλσ 

απφ 6 ψξεο) 

Count 1 3 3 7 

% within 

πρλφηεηα_εβδνκάδα 
14,3% 42,9% 42,9% 100,0% 

% within Δπηκφξθσζε 2,9% 9,4% 12,0% 7,6% 

% of Total 1,1% 3,3% 3,3% 7,6% 

Total Count 35 32 25 92 

% within 

πρλφηεηα_εβδνκάδα 
38,0% 34,8% 27,2% 100,0% 

% within Δπηκφξθσζε 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 38,0% 34,8% 27,2% 100,0% 

Πίλαθαο 9 - Πίλαθαο ζπλάθεηαο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ζπρόηεηαο ρξήζεο εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ αλά εβδνκάδα 

θαη επηκόξθσζε  

Δξκελεχνληαο ηνλ πίλαθα ζπλάθεηαο ελδεηθηηθά κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ ινγηζκηθά ζηελ ηάμε ην 83,3% 

δελ έρεη επηκνξθσζεί θαζφινπ ελψ απφ ηα άηνκα (39) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ιηγφηεξν απφ 2 ψξεο, ην 46,2% δελ έρεη επηκνξθσζεί θαζφινπ. 

Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη απφ ηα άηνκα (12) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά πνιχ (5-6 ψξεο), ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (66,7%) έρεη επηκφξθσζε Β΄ 

επηπέδνπ.  

Δπηπξφζζεηα, εθαξκφζακε αλάιπζε ζπζρέηηζεο Spearman γηα λα κειεηήζνπκε ηελ 

χπαξμε ζεηηθήο ή αξλεηηθήο ζπζρέηηζεο, αλάκεζα ζηε κεηαβιεηή ζπρλφηεηα ρξήζεο 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ αλά εβδνκάδα θαη ηε κεηαβιεηή επηκφξθσζε. Ο 

ζπληειεζηήο Spearman είλαη ίζνο κε 0,495 (ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%) γεγνλφο 

πνπ θαηαδεηθλχεη ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε ζρεηηθά κεγάινπ βαζκνχ, δειαδή 

εθπαηδεπηηθνί κε πςειφ επίπεδν επηκφξθσζεο ρξεζηκνπνηνχλ πην ζπρλά ηα 

εθπαηδεπηηθά εξγαιεία Πιεξνθνξηθήο. 
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Αλαιπηηθφηεξα, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 

(Ν=80): 

ε ζρέζε κε ηελ επηκόξθσζε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξαηεξνχκε φηη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 

(Ν=80) ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (68,75%) έρεη ιάβεη επηκφξθσζε (είηε Α΄ είηε Β΄ 

επηπέδνπ) ζχκθσλα κε ηελ Δηθφλα 4.  

ε ζρέζε κε ηελ εηδηθόηεηα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δηθόλα 5 - Ραβδόγξακκα ζπρλόηεηαο ρξήζεο ινγηζκηθώλ αλά εβδνκάδα ζε ζρέζε 

κε ηελ εηδηθόηεηα 

Δηθόλα 4 - Ραβδόγξακκα αζξνηζηηθήο ζπρλόηεηαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο-ρξήζηεο εθπαηδεπηηθώλ 

ινγηζκηθώλ ζε ζρέζε ηελ επηκόξθσζε 
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Απφ ηελ Δηθφλα 5 παξαηεξνχκε φηη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά κε ζπρλφηεηα ρξήζεο ιηγφηεξν απφ 2 ψξεο/εβδνκάδα (πνπ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ), δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο/ζηνπο απνθνίηνπο ζεσξεηηθψλ θαη 

ζεηηθψλ επηζηεκψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απφ ηελ Δηθφλα 6 πξνθχπηεη φηη απφ εθείλνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (66,25%)πξνέξρεηαη απφ απφθνηηνπο 

ζεηηθψλ επηζηεκψλ.  

ε ζρέζε κε ην θύιν: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 6 -Ραβδόγξακκα αζξνηζηηθήο ζπρλόηεηαο γηα  ηνπο  εθπαηδεπηηθνύο ρξήζηεο εθπαηδεπηηθώλ 

ινγηζκηθώλ ζε ζρέζε κε ηελ εηδηθόηεηα. 

Δηθόλα 7 - Ραβδόγξακκα ζπρλόηεηαο ρξήζεο εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ ζε ζρέζε κε ην θύιν 
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Απφ ηηο παξαπάλσ εηθφλεο (Δηθφλεο 7 θαη 8) πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

(51,25%) απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο - ρξήζηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ είλαη 

γπλαίθεο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηα 

εθάζηνηε πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ Δηθφλα 9, πεξίπνπ 

ην 44% ησλ εθπαηδεπηηθψλ απάληεζαλ πσο ζεσξνχλ αξθεηά επαξθή ηα πξνηεηλφκελα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ
.
 απηφ, ζαλ 

γεγνλφο ππνδειψλεη πηζαλέο ειιείςεηο ή αδπλακίεο ζρεδηαζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ σο πξνο ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ηελ αλάγθε πηζαλψλ 

επαλαζρεδηαζκψλ, αμηνιφγεζεο θαη βειηίσζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 8 - Ραβδόγξακκα αζξνηζηηθήο ζπρλόηεηαο γηα  ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ρξήζηεο εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ ζε 

ζρέζε κε ην θύιν 

Δηθόλα 9 - Ραβδόγξακκα επάξθεηαο εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ από ηα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ 
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ηε ζπλέρεηα επηρεηξήζακε λα δηεξεπλήζνπκε θαηά πφζν νη ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο 

(ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ Πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ) δηαθέξνπλ κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Δθαξκφδνπκε έιεγρν Mann-

Whitney (U), ζέηνληαο Ζ0: ππάξρεη νκνηνγέλεηα ζηηο απφςεηο κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ θαη Ζ1: δελ ππάξρεη νκνηνγέλεηα ζηηο απφςεηο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. 

Ζ ππνινγηζκέλε ηηκή U γηα ην Mann-Whitney U test είλαη 994,000, ελψ ε ηηκή ηνπ 

επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο (δίπιεπξνο έιεγρνο) είλαη 0,641. Παξαηεξνχκε φηη εθφζνλ ην 

p-value είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 0,05 δελ απνξξίπηνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, δειαδή 

θαίλεηαη λα ππάξρεη νκνηνγέλεηα κεηαμχ ησλ απφςεσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ σο πξνο 

ηελ επάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πνπ πξνηείλνληαη θάζε θνξά απφ ηα 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ.  

Γηα λα εμεηάζνπκε αλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην δείγκα 

ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ Π.. δηαθνξνπνηνχληαη θαηά κέζν φξν ζε ζρέζε κε ηε 

κεηαβιεηή εηδηθφηεηα ή ειηθία, εθαξκφζακε Mann-Whitney U test θαη Kruskal-Wallis 

test αληηζηνίρσο γηα ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο. Ζ ηηκή U γηα ην Mann-Whitney test 

είλαη 782,500 ελψ ε ηηκή p-value είλαη 0,153, πνπ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0,05. 

Δπνκέλσο, ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα 

ζηηο/ζηνπο απφθνηηνπο ζεηηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο 

ηνπο γηα ηελ επάξθεηα ησλ Π.. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ Kruskal Wallis 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε ηηκή p-value είλαη 0,974, κεγαιχηεξε απφ 0,05 θαη επνκέλσο ε 

κεδεληθή ππφζεζε δελ απνξξίπηεηαη θαη ζπκπεξαίλνπκε φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε 

ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ επάξθεηα ησλ Π.. 

ην ζεκείν απηφ παξαζέηνπκε ηηο παξαθάησ γξαθηθέο απεηθνλίζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηε δηακφξθσζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ηε 

ζπκβνιή ηεο ρξήζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη 

καζήηξηεο/εηέο. 
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Απφ ηηο Δηθφλεο 10 θαη 11 παξαηεξνχκε φηη πνιχ ιίγνη είλαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ζεσξνχλ φηη ε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ δελ δηεπθνιχλεη ηε δηεμαγσγή ηνπ 

δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ (4,5%) θαη αθφκα πην ιίγνη είλαη απηνί πνπ ζεσξνχλ φηη δελ 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ (2,2%). 

Γηα λα κειεηήζνπκε αλ δηαθνξνπνηνχληαη θαηά κέζν φξν νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ δηεπθφιπλζε θαη ηηο δεμηφηεηεο αλάινγα κε ηελ 

επηκφξθσζή ηνπο, ηελ ειηθία θαη ηελ εκπεηξία, θάλακε ηνλ έιεγρν Kruskall-Wallis 

(ζέηνληαο Ζ0: ππάξρεη νκνηνγέλεηα θαη Ζ1: δελ ππάξρεη νκνηνγέλεηα ζηηο απφςεηο 

Δηθόλα 10 - Ραβδόγξακκα ζπρλνηήησλ γηα ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ηε ζπκβνιή ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ/ζπλεξγαηηθώλ εξγαιείσλ ζηε δηεπθόιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπο 

Δηθόλα 11 - Ραβδόγξακκα ζπρλνηήησλ γηα ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ηε ζπκβνιή ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ/ζπλεξγαηηθώλ εξγαιείσλ ζηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθώλ θαη ζπλεξγαηηθώλ δεμηνηήησλ 
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κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ έρνπλ επηκνξθσζεί, πνπ θαηέρνπλ Α΄ επίπεδν 

επηκφξθσζεο θαη απηέο/απηνχο πνπ θαηέρνπλ Β΄ επίπεδν επηκφξθσζεο ζρεηηθά κε ηε 

δηεπθφιπλζε θαη ηηο δεμηφηεηεο). Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ πξνέθπςε φηη ηα 

αληίζηνηρα p-value είλαη 0,057 θαη 0,071 θαη επνκέλσο δελ απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε ζπκπεξαίλνληαο φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

ηξηψλ νκάδσλ. Απφ ηνπο παξφκνηνπο ειέγρνπο Kruskal-Wallis γηα ηε κεηαβιεηή  ειηθία 

θαη ηηο κεηαβιεηέο δηεπθφιπλζε θαη δεμηφηεηεο, ηα αληίζηνηρα p-value είλαη 0,063 θαη 

0,160 ελψ γηα ηε κεηαβιεηή έηε εκπεηξίαο θαη ηηο κεηαβιεηέο δηεπθφιπλζε θαη 

δεμηφηεηεο ηα αληίζηνηρα p-value είλαη 0,714 θαη 0,459 πνπ είλαη φιεο κεγαιχηεξεο ηνπ 

0,05. Πξνθχπηεη επνκέλσο φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα 

ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο θαζψο θαη ζηηο νκάδεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ηα έηε 

δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

ηνπο έξγνπ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηξηψλ/ησλ ηνπο απφ ηε ρξήζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ/ζπλεξγαηηθψλ ινγηζκηθψλ. 

Σέινο ζα επηρεηξήζνπκε λα αλαιχζνπκε ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο 

ζρεηηθά  κε ηε γλψζε, ηε ρξήζε θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ εξγαιείσλ Web 2.0. 

 Απφ ην δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ην 84% πεξίπνπ 

απάληεζε πσο γλσξίδνπλ ηη είλαη ηα εξγαιεία Web 2.0. Απφ απηέο/νχο πνπ έδσζαλ 

ζεηηθή απάληεζε, νη πεξηζζφηεξεο/νη έρνπλ κέηξην επίπεδν εκπεηξίαο σο πξνο ηε ρξήζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ θαη δηδαθηηθή εκπεηξία έσο δέθα έηε, φπσο θαίλεηαη ζηηο 

Δηθφλεο 12 θαη 13.  

 

 

 

Δηθόλα 12 - Ραβδόγξακκα ζπρλνηήησλ γηα  ηε γλώζε ησλ 

εξγαιείσλ Web 2.0. ζε ζρέζε κε ηελ εμνηθείσζε ηνπ ρξήζηε 
Δηθόλα 13 - Ραβδόγξακκα ζπρλνηήησλ γηα  ηε γλώζε ησλ 

εξγαιείσλ Web 2.0. ζε ζρέζε κε ηα έηε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο 
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Σα δχν δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ (Δηθφλεο 14 θαη 15) αλαδεηθλχνπλ ηα 

δεκνθηιέζηεξα εξγαιεία Web 2.0. πνπ πξνηηκνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ηνπ δείγκαηνο θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο ηνπο, ηα δεκνθηιέζηεξα εθ ησλ 

νπνίσλ θαίλεηαη λα είλαη ηα wikis θαη ηα εξγαιεία δηακνηξαζκνχ πεξηερνκέλνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 14 - Ραβδόγξακκα ηηκώλ γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ εξγαιείσλ Web 2.0 

Δηθόλα 15 - Ραβδόγξακκα ηηκώλ γηα  ηηο θαηεγνξίεο ησλ εξγαιείσλ Web 2.0 
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα (Δηθφλα 16), νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία Web 2.0 θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο, επηιέγνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαηαξράο ηα wikis–wikipedia κε πνζνζηφ 

ζπρλφηεηαο ρξήζεο 18%, ηνλ δηακνηξαζκφ πεξηερνκέλνπ (κε 13,3%), ηνπο 

ελλνηνινγηθνχο ράξηεο (κε 11,5%) θαη ηα blog-forum (κε 9%). (Σν δηάγξακκα Pareto –

Δηθφλα 16- εληνπίδεη ηηο πην ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 80% πεξίπνπ 

ησλ εξγαιείσλ- δειαδή κέρξη θαη ηα ζχλλεθα ιέμεσλ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο 

θαηεγνξίεο). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 16 - Γηάγξακκα Pareto ησλ εξγαιείσλ Web 2.0. 

Δηθόλα 17 - Ραβδόγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ απόςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ηνπο άμνλεο ρξεζηκόηεηαο ησλ 

εξγαιείσλ Web 2.0 
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χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ εηθφλα (Δηθφλα 17), ζπκπεξαίλνπκε φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πηζηεχεη φηη ηα εθπαηδεπηηθά/ζπλεξγαηηθά εξγαιεία Web 

2.0 βνεζνχλ αξθεηά ζηελ αλαδήηεζε θαη αλάξηεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο. 

Δηδηθφηεξα φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 18) έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο 

ηνπ 25% ζεσξεί φηη ηα εξγαιεία Web 2.0 δελ βνεζνχλ ή βνεζνχλ ιίγν γηα λα 

αλαδεηήζνπλ ή λα αλαξηήζνπλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Δπίζεο, έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

30% ζεσξεί φηη ηα εξγαιεία Web 2.0 δελ βνεζνχλ ή βνεζνχλ ιίγν λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

πξφνδν ησλ καζεηξηψλ/ηψλ ηνπο, ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 15% ζεσξεί φηη ηα 

εξγαιεία Web 2.0 δελ βνεζνχλ ή βνεζνχλ ιίγν ζην λα εκπινπηίζνπλ ή λα θάλνπλ πην 

ειθπζηηθφ θαη ελδηαθέξνλ ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 18 - Γηαγξάκκαηα αλαθνξηθά κε ηελ αλαδήηεζε θαη αλάξηεζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

καζεηξηώλ/ηώλ, θαη ηέινο ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο 
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Απφ ηα φζα αλαιχζεθαλ ζην παξαπάλσ ζρήκα κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε ην εμήο: νη 

εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη ηα εξγαιεία Web 2.0/ζπλεξγαηηθά πξσηίζησο ζπκβάιινπλ 

ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηξηψλ/ηψλ θαη λα 

απμάλνπλ ηελ απηελέξγεηά ηνπο. Καηά δεχηεξν ιφγν ζπκβάιινπλ ζηελ αλαδήηεζε 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε δηάθνξεο πεγέο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ζην 

δηακνηξαζκφ/αλάξηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηηο/ζηνπο εθπαηδεπφκελεο/κελνπο. 

Σέινο ζπκβάιινπλ επίζεο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηξηψλ/ηψλ πξνβάιινληαο ζαλ 

ζχλνιν ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, δηεπθνιχλνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

λα βγάινπλ άκεζα θαη νξγαλσκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο.  
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2. Ανϊλυςη Ποιοτικών Δεδομϋνων 
 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ 

ζπιιέμακε κέζσ email. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ 

είλαη 29. Θα εζηηάζνπκε ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ζρέζε κε ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ αμηνπνηνχλ θαη ελζσκαηψλνπλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζηελ θαηαλφεζε ησλ φζσλ πεξηέγξαςαλ νη ίδηνη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ηελ αληαπφθξηζε ησλ καζεηξηψλ/καζεηψλ θαηά ηελ ρξήζε 

ηέηνησλ εξγαιείσλ θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο αληηκεησπίδνπλ, ζηνπο ηξφπνπο 

νη νπνίνη ηνπο βνεζνχλ ζηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο, ζηνπο πηζαλνχο πεξηνξηζηηθνχο 

ιφγνπο αμηνπνίεζήο ηνπο αιιά θαη ζηνπο ηξφπνπο πνπ ζα κπνξνχζε λα αλαβαζκηζηεί ν 

ξφινο ηνπο (σο εθπαηδεπηηθνί) θαζψο θαη ην κάζεκα/ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνπλ. 

Γηα ιφγνπο δενληνινγίαο θαη αλσλπκίαο, νη εξσηψκελεο/νη αξηζκήζεθαλ θαη 

αλαθέξνληαη ζην θείκελν σο Κ-αξηζκφο (Καζεγήηξηα/εηήο-Αξηζκφο, πρ. Κ1, Κ2, θιπ.) 

ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ
.
 ζπγθεληξψζακε θαη νκαδνπνηήζακε 

ηηο ζπλεληεχμεηο απφ φιεο/φινπο ηηο/ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο θάζε εηδηθφηεηαο καδί 

(Κ1-Κ8 Φηιφινγνη, Κ9-Κ12 Φπζηθψλ επηζηεκψλ, Κ13-Κ15 Μαζεκαηηθνί, Κ16-Κ23 

Πιεξνθνξηθνί, Κ24-Κ25 Δηθαζηηθψλ, Κ26-Κ27 Φπζηθήο αγσγήο, Κ28-Κ29 

Κνηλσληνιφγνη), γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο φζνλ αθνξά ηελ αλάιπζή ηνπο, αιιά θαη 

θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ απφ ηηο/ηνπο αλαγλψζηξηεο/εο.  

 

2.1 Πνηα ινγηζκηθά - ζπλεξγαηηθά εξγαιεία ρξεζηκνπνηείηε ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηόο ζαο; Πώο ζεσξείηε όηη βνεζνύλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηε 

δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο; (1
ν
 εξώηεκα ζπλέληεπμεο) 

Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ πνηθηιία 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ, κε θάπνηα ινγηζκηθά λα είλαη 

πεξηζζφηεξν θνηλά ζηηο πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο φπσο ζα δνχκε θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπ 

θεθαιαίνπ. Οη πεξηζζφηεξεο/νη εθπαηδεπηηθνί ηνλίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ησλ 

εξγαιείσλ απηψλ αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηνπο θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Απφ 

ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ δηαθξίλνπκε ηελ αλάγθε γηα πξνζέιθπζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηξηψλ/καζεηψλ θαη θπξίσο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

πξνζήισζεο θαη ελδπλάκσζεο ηεο πξνζνρήο αιιά θαη ηεο επραξίζηεζεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. Κάζε εηδηθφηεηα θαίλεηαη λα πξνζαξκφδεη ηα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία 

Πιεξνθνξηθήο επηιεθηηθά (φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνπο Πίλαθεο 10, 11, 12, 13 θαη 14) 
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ζηα κέηξα ηνπ δηθνχ ηεο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη λα ηα αμηνπνηεί δίλνληαο έκθαζε 

ζε κέζα πνπ πιεξνχλ (ηελ) θαη απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ εθάζηνηε δηδαθηηθψλ 

ζηφρσλ. 

ηελ εηδηθφηεηα ησλ θηινιφγσλ (Κ1-Κ8) γηα παξάδεηγκα ην ινγηζκηθφ πνπ θαίλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν είλαη ηα wikis θαη ε ειεθηξνληθή εγθπθινπαίδεηα 

Wikipedia (απφ ηνπο Κ1,K2,K3,K4,K5) δηφηη φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ε/ν Κ5 

«πξνζθέξεη πνιιέο πεγέο γηα ην κάζεκα». Γίλεη ζπλεπψο ηελ επθαηξία γηα εκπινπηηζκφ 

ηνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη επθαηξίεο γηα θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο χιεο. Δίλαη εξγαιεία 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο επλντθέο ζπλζήθεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο πνπ 

πξνζθέξνπλ (Υνπιηάξα, Φξέληδνπ-Ρνδνθαλάθε & Αλησλίνπ, 2011)˙ γεγνλφο πνπ ίζσο 

απνηειεί παξάγνληα ηεο ζπρλήο επηινγήο ηνπο. 

Αθφκε έλα εξγαιείν πνπ θαίλεηαη λα παίδεη θπξίαξρν ξφιν ζηηο απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ (Κ1, Κ3, Κ4, Κ6, Κ7) είλαη ηα ζπλεξγαηηθά 

εξγαιεία ζπγγξαθήο θεηκέλνπ (google docs) πνπ ππνζηεξίδνπλ πιήξσο δηαδηθαζίεο 

ζπλεξγαζίαο. Ο Κ3 ηνλίδεη πσο «εμππεξεηνχλ θαη πξνσζνχλ ηελ αζχγρξνλε 

ζπλεξγαζία καζεηξηψλ/ηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνσζνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία κε ηε ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ». 

Οη Κ2, Κ4, Κ7 ρξεζηκνπνηνχλ ζπλεξγαηηθνχο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο θαζψο «επλννχλ 

ην νκαδνζπλεξγαηηθφ πλεχκα, πξνζνκνηψλνπλ (νπηηθνπνηήζεηο) ζπλζήθεο ή 

πεξηβάιινληα, ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη λέσλ κνξθψλ 

γξακκαηηζκνχ θαη δίλνπλ δηέμνδν ζηελ εγθισβηζκέλε  δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ» 

(Κ4). Γίλεηαη πξνζπάζεηα δειαδή απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθψλ λα επηθεληξσζνχλ ζε 

ραξαθηεξηζηηθά/πιενλεθηήκαηα ηνπ ινγηζκηθνχ, φπσο είλαη ε ζπλεξγαηηθή 

νπηηθνπνίεζε ελλνηψλ, ζπζρεηίζεσλ, απνηειεζκάησλ, αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ηδεψλ 

θαη πλεχκαηνο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη νξγάλσζεο ηεο ζθέςεο. Οη καζήηξηεο/καζεηέο, 

φπσο αλαθέξεη θαη ν/ε Κ1, ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη δνπιεχνπλ ζπλεξγαηηθά γηα ηελ 

επηηπρή νινθιήξσζε εξγαζηψλ κε ζηφρν ζηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.  

Οη Κ2 θαη Κ7 θαίλεηαη λα επσθεινχληαη ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ καζεηξηψλ/ησλ, πνπ πξνζθέξνπλ ηέηνηα εξγαιεία, ηα κε ζηφρν ηελ ππνβνήζεζε 

ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηφο ηνπο. πγθεθξηκέλα, ε/ν Κ7 

ρξεζηκνπνηεί κφλν ζπλεξγαηηθνχ ηχπνπ εθπαηδεπηηθά εξγαιεία γηα παξάδεηγκα google 

docs, forms, sheets, drive, dropbox, cmapTools Online, bubl.us (ζπλεξγαηηθά εξγαιεία 

ζπγγξαθήο θεηκέλνπ, δηακνηξαζκνχ αξρείσλ θαη ζπλεξγαηηθνχο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο) 
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θπξίσο γηα «αλάιπζε/θαηαηγηζκφ ηδεψλ» φπσο αλαθέξεη. Παξαηεξνχκε επνκέλσο ηελ 

αλάγθε πξνψζεζεο ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηξηψλ/ηψλ θαη έθθξαζεο ησλ 

ηδεψλ ηνπο κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο. 

Μηα θνηλψο δηακνξθνχκελε άπνςε δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο Κ1, Κ2, Κ6, Κ7, Κ8 ε 

νπνία αθνξά ηελ αχμεζε ειθπζηηθφηεηαο ηνπ καζήκαηνο θαζψο ηνλίδνπλ πσο ηα 

ινγηζκηθά πνπ επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, θαζηζηνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

πην επράξηζηε, ελδηαθέξνπζα θαη δηαζθεδαζηηθή. Δπηπιένλ ηνλίδνπλ πσο ππνβνεζνχλ 

ηε ζπλεξγαζία θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κεηαηξέπνληαο ηα εξγαιεία απηά ζε 

φπια δηδαθηηθήο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη ιφγνη αμηνπνίεζεο θαη ρξήζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνηθίινπλ αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ (ησλ καζεηξηψλ/καζεηψλ) πνπ 

θαίλεηαη λα δεκηνπξγνχληαη ζηελ πνξεία ησλ καζεκάησλ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8 επέιεμαλ λα δηακνξθψζνπλ θαη λα 

πεξηγξάςνπλ κηα γεληθφηεξε άπνςε αμηνπνίεζεο ησλ ινγηζκηθψλ (ζπλεξγαηηθψλ θαη 

κε), ρσξίο λα πεξηγξάθνπλ επαθξηβψο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε ινγηζκηθνχ μερσξηζηά 

θαη ηνπο ιφγνπο αμηνπνίεζήο ηνπο. Δπνκέλσο δελ κπνξνχκε λα εμάγνπκε 

ζπκπεξάζκαηα γηα ην βαζκφ εμνηθείσζεο θαη γλψζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζκηθψλ πνπ επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη παξαπάλσ 

εθπαηδεπηηθνί. 

Ίζσο ε αληηπξνζσπεπηηθφηεξε άπνςε ησλ θηινιφγσλ εθπαηδεπηηθψλ θπκαίλεηαη 

κεηαμχ ηεο/ηνπ Κ2 πνπ ηνλίδεη πσο εξγαιεία ηέηνηνπ ηχπνπ βνεζνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο δηφηη «πξνάγνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

καζεηξηψλ/ηψλ, ηε δηάδξαζε κε ςεθηαθνχο πφξνπο, θαζηζηνχλ ην κάζεκα πην 

επράξηζην θαη ειθπζηηθφ γηα ηηο καζήηξηεο/ηνπο καζεηέο» θαη ηεο/ηνπ άπνςεο ηεο/ηνπ 

Κ4 πνπ ππνζηεξίδεη φηη «δηαζπνχλ ηε κνλνηνλία ηεο κεησπηθήο δηδαζθαιίαο […] θαη 

παξάιιεια κε ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεινγηζκέλε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ απηψλ 

αίξεηαη ε παζεηηθφηεηα θαη  πξνζθέξνληαη εξεζίζκαηα γηα ελδπλάκσζε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο». ηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 10) θαίλνληαη ζπγθεληξσκέλα ηα 

εθπαηδεπηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ θηινινγηθψλ 

καζεκάησλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
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Λνγηζκηθά/Καζεγήηξηεο/ηέο Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 Κ5 Κ6 Κ7 K8
6
 

blog         

Wiki- Ψεθηαθέο 

εγθπθινπαίδεηεο 

(Wikipedia) 

        

Λνγηζκηθά παξνπζηάζεσλ 

(powerpoint, slideshare) 
        

Δξγαιεία δηακνηξαζκνύ 

πεξηερνκέλνπ θαη αξρείσλ 

(google drive/dropbox) 

        

Κνηλσληθά δίθηπα 

(Facebook, skype) 
        

Δξγαιεία νκαδηθήο 

ζπγγξαθήο θεηκέλνπ 
        

πλεξγαηηθνί ελλνηνινγηθνί 

ράξηεο 

        

Δξγαιεία δεκηνπξγίαο 

θόκηθο 

        

Δξγαιεία δηακνηξαζκνύ 

βίληεν-ήρνπ-εηθόλαο 

(θπξίσο youtube) 

        

Δξγαιεία δηαρείξηζεο 

καζεκάησλ (edmodo) 

        

Hot potatoes         

e-books         

θσηόδεληξν         

Πίλαθαο 10 - Αμηνπνίεζε ινγηζκηθώλ/ζπλεξγαηηθώλ εξγαιείσλ Πιεξνθνξηθήο από εθπαηδεπηηθνύο Φηινινγηθώλ 

καζεκάησλ 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπζηθψλ επηζηεκψλ (Κ9,Κ10,Κ11,Κ12) 

παξαηεξνχκε πσο νη επηινγέο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο εξγαιείσλ Πιεξνθνξηθήο 

θαίλεηαη λα είλαη παξφκνηεο φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ Πίλαθα 11. Σα ινγηζκηθά 

πξνζνκνηψζεσλ απνηεινχλ κηα απφ ηηο ζπρλφηεξεο επηινγέο γηα ηε δηδαζθαιία απηνχ 

ηνπ είδνπο γλσζηηθψλ καζεκάησλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνλίδνπλ πσο ηα ινγηζκηθά πξνζνκνηψζεσλ πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα 

πεηξακαηηζκφ (Κ12, Κ10), βνεζνχλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαπαξάζηαζε θπζηθψλ 

λφκσλ, ελλνηψλ θαη εηθνληθψλ πεηξακάησλ ζε εηθνληθά εξγαζηήξηα (Κ10) θαη 

πξνζθέξνπλ νπηηθφ ηξφπν απεηθφληζεο ησλ πιεξνθνξηψλ κε απνηέιεζκα νη 

καζήηξηεο/καζεηέο λα αληηιακβάλνληαη επθνιφηεξα λέεο έλλνηεο/γλψζεηο (Κ9, Κ11). Ζ 

βηβιηνγξαθία αλαθέξεη φηη νη πξνζνκνηψζεηο ελζαξξχλνπλ ηε ιήςε πξσηνβνπιηψλ εθ 

κέξνπο ησλ καζεηξηψλ/καζεηψλ θαζψο πξνζθέξνπλ θίλεηξα γηα ελαζρφιεζε κε ην 

αληηθείκελν θαη θίλεηξα γηα κάζεζε (Çelik, Sari & Harwanto, ζην Κσζηάθε, 2018). 

                                                 
6
Ζ/Ο ζπγθεθξηκέλε/νο εθπαηδεπηηθφο είλαη ελεξγή/φο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εηδηθήο αγσγήο. Υξεζηκνπνηεί θαη 

ινγηζκηθά αλάπηπμεο ηνπ ιφγνπ θαη αληηκεηψπηζε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ρσξίο λα αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ βαζκφ αμηνπνίεζήο ηνπο ή ηνπο ηξφπνπο πνπ ηελ/ηνλ βνεζνχλ ζηε 

δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο, παξά κφλν φηη απμάλεηαη ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ.  
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Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε άπνςε ηεο/ηνπ Κ9 ε νπνία/ν νπνίνο αλαθέξεη πσο 

ρξεζηκνπνηεί ηα ινγηζκηθά πξνζνκνηψζεσλ φρη κφλν γηα ηα φζα αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ 

αιιά επεηδή «ππνθαζηζηνχλ (πνιιέο θνξέο) ην εξγαζηήξην θπζηθήο πνπ είλαη 

απαξραησκέλν, κε ηξφπν γξήγνξν θαη αλέμνδν γηα ην ζρνιείν»,  γεγνλφο πνπ καο σζεί 

λα αλαξσηεζνχκε γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

αλαθνξηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

κέζσλ/ππεξεζηψλ
7
. Μπνξνχκε λα πνχκε πσο ε ζπγθεθξηκέλε/ν ζπγθεθξηκέλνο 

εθπαηδεπηηθφο γίλεηαη επξεκαηηθή/φο κε ζηφρν λα  «ζθαξθηζηεί» λένπο/έμππλνπο 

ηξφπνπο ψζηε λα εθζπγρξνλίζεη ην κάζεκά ηεο/ηνπ θαη λα κελ ηελ/ηνλ δεζκεχζνπλ ηα 

εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδεη. 

Ζ/Ο Κ10 ηνλίδεη πσο «νη ςεθηαθέο πξνζνκνηψζεηο είλαη έλαο ηδηαίηεξα επράξηζηνο 

ηξφπνο λα παξνπζηάζεη θαλείο δηάθνξα θπζηθά θαηλφκελα˙ [...] ε δηαδξαζηηθφηεηα θαη 

αιιειεπηδξαζηηθφηεηα ηηο θαζηζηά έλα ρξήζηκν εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν πνπ δίλεη ζηηο 

καζήηξηεο/ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα δηεμάγνπλ πεηξακαηηζκνχο, λα εμεηάζνπλ ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ εκπιέθνληαη ζε θάζε θαηλφκελν θαη ηειηθά λα κάζνπλ θαιχηεξα». Ζ 

ίδηα/Ο ίδηνο εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί ην Go-Lab ην νπνίν παξέρεη πξφζβαζε ζε 

εηθνληθά πεηξάκαηα, εηθνληθά εξγαζηήξηα θαη απνκαθξπζκέλεο επηζηεκνληθέο δηαηάμεηο 

θαζψο θαη ηελ ζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνινξάλην PHET Interactive Presentations 

κε δηαδξαζηηθέο πξνζνκνηψζεηο γηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα. Αμηνπνηεί δειαδή 

εξγαιεία πνπ πξνάγνπλ ηε δηαζθέδαζε, ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηξηψλ/ησλ θαη 

εκβαζχλνπλ ζηα θαηλφκελα ηεο θπζηθήο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θαιχηεξε/βαζχηεξε 

θαηαλφεζή ηνπο.  

Ζ/Ο Κ12 ζπγθεθξηκελνπνηεί ηα ινγηζκηθά πνπ αμηνπνηεί γηα θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν 

εμεγψληαο πσο γηα ην κάζεκα ηεο Υεκείαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ «Θαπκαζηφ θφζκν ηεο 

Υεκείαο» θαη γηα ηε Γεσγξαθία ρξεζηκνπνηεί ην Google Earth (γηα κέηξεζε 

απνζηάζεσλ, αλάιπζε ζπληεηαγκέλσλ θηι.) επηζεκαίλνληαο πσο «έρνπλ θαιά 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα». πκπιεξψλεη πσο ρξεζηκνπνηεί εηθνληθά εξγαζηήξηα γηα 

εμνκνίσζε πεηξακάησλ ηφζν γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο φζν θαη γηα ηελ 

δηδαζθαιία ηεο Βηνινγίαο. Ζ ίδηα/Ο ίδηνο ηνλίδεη πσο ηέηνηνπ είδνπο εξγαιεία 

ζπκβάιινπλ ζηε δηεξεχλεζε θαηλνκέλσλ θαη ζηελ ελεξγεηηθή κάζεζε ησλ 

καζεηξηψλ/ησλ θαη θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηξηψλ/ηψλ. 

Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθφ ξφιν ζηα καζήκαηα θπζηθψλ επηζηεκψλ δηαδξακαηίδνπλ ηα 

ινγηζκηθά δηακνηξαζκνχ βίληεν πρ. YouTube γηα παξνπζίαζε θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη 

                                                 
7
 Όκσο απηφ ίζσο απνηειεί έλα δηαθνξεηηθφ πεδίν έξεπλαο ην νπνίν δελ αλαιχνπκε ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

δηπισκαηηθή θαη δελ ζα επεθηαζνχκε πεξαηηέξσ. 
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αλάιπζε απηψλ κε ρξήζε εξσηαπαληήζεσλ θαη θαηαηγηζκνχ ηδεψλ (Κ10), 

ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ην κάζεκα γηα επηπξφζζεην πιηθφ (Κ11). Ζ/Ο Κ12 αλαθέξεη 

πσο «γίλεηαη ηαθηηθά εκπινπηηζκέλε εηζήγεζε κε ρξήζε YouTube θαη θσηφδεληξνπ 

γηα πξνβνιή θάπνησλ ελδηαθέξνλ βίληεν (πρ. θίλεζε πιαλεηψλ, ή ζεξκηδνκεηξίαο - 

ζεξκνδπλακηθήο)» θαη ζπκθσλεί κε ηελ/ηνλ Κ11 πνπ αλαθέξεη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

θσηφδεληξνπ αιιά θαη ινγηζκηθνχ δηακνηξαζκνχ παξνπζηάζεσλ (slideshare) ζην 

κάζεκα γηα εηζαγσγή/πεξηγξαθή λέσλ ελλνηψλ/θαηλνχξησλ θεθαιαίσλ κε δηαδξαζηηθφ 

ηξφπν. 

Δηδηθφηεξα, νη Κ10, Κ11 θαη Κ12 αμηνπνηνχλ ζπλεξγαηηθνχο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο γηα 

λα ζπλδπάζνπλ θαηλνχξηεο έλλνηεο κε παιαηφηεξεο (Κ11), γηα επέθηαζε ελλνηψλ θαη 

δηάινγν απηψλ (ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλα ην cmap cloud -Κ10) θαη γηα θαηαηγηζκφ 

ηδεψλ θαη ζπζρέηηζε ελλνηψλ (ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλα ην bubbl.us -Κ12).  

 

Λνγηζκηθά/Καζεγήηξηεο/ηέο Κ9 Κ10 Κ11 Κ12 

Λνγηζκηθά πξνζνκνηώζεσλ     

Δξγαιεία δηακνηξαζκνύ 

βίληεν 
    

Wikipedia     

Hotpotatoes-δεκηνπξγία 

άιισλ πόξσλ ινγηζκηθνύ 

(δεκηνπξγία 

αζθήζεσλ/quiz) 

    

πλεξγαηηθνί ελλνηνινγηθνί 

ράξηεο 

    

Λνγηζκηθό δηακνηξαζκνύ 

πεξηερνκέλνπ θαη αξρείσλ  

    

Λνγηζκηθό δηακνηξαζκνύ 

παξνπζηάζεσλ 

    

θσηόδεληξν     
Πίλαθαο 11 - Αμηνπνίεζε ινγηζκηθώλ/ζπλεξγαηηθώλ εξγαιείσλ Πιεξνθνξηθήο από εθπαηδεπηηθνύο Φπζηθώλ 

επηζηεκώλ 

Οη καζεκαηηθνί (Κ13, Κ14, Κ15) ελζσκαηψλνπλ ζην κάζεκά ηνπο θπξίσο εξγαιεία 

δηακνηξαζκνχ πεξηερνκέλνπ θαη ζπλεξγαηηθήο ζπγγξαθήο θεηκέλνπ θαζψο θαη 

πιεζψξα ηζηνζειίδσλ φπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 12. Τπάξρεη πνηθηιία 

απφςεσλ πεξί ηεο ππνζηήξημεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηεπθφιπλζεο ηνπ καζήκαηνο. 

Ζ/Ο Κ13 παξνπζηάδεη καζεκαηηθέο έλλνηεο ρξεζηκνπνηψληαο παξαδείγκαηα κέζσ 

YouTube γηα λα εληζρχζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ γηα ελαιιαγή απφςεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δνπλ ην ππφ ζπδήηεζε ζέκα απφ «δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο». Ζ/Ο 

Κ15 απφ ηελ άιιε, ρξεζηκνπνηεί ηα βίληεν ηνπ YouTube γηα απιή ζπδήηεζε, 

αληαιιαγή ηδεψλ θαη πξνβιεκαηηζκφ.      
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Ζ/Ο Κ13 αλαθέξεη πσο ρξεζηκνπνηψληαο ινγηζκηθά δηακνηξαζκνχ αξρείσλ νη 

καζήηξηεο/ηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο ζρεηηθέο κε ηε 

κεζνδνινγία ιχζεο αζθήζεσλ, αιιά θαη απνξίεο πνπ ίζσο δεκηνπξγεζνχλ θαηά ηελ 

επεμεξγαζία ηνπο, ζπδεηψληαο ηελ πεξαηηέξσ εμήγεζε/αλάιπζή ηνπο κέζα ζηελ ηάμε. 

πκπιεξσκαηηθά ηνλίδεη πσο «εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο ηνπ φηη ην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ απφ κφλν ηνπ δελ έρεη ηφζε κεγάιε πξαθηηθή εθαξκνγή, ε ρξήζε 

εθπαηδεπηηθψλ παηρληδηψλ πξνζδίδεη λέν ελδηαθέξνλ ζηελ δηαδηθαζία κάζεζεο». 

Δλδηαθέξνλ έρεη ε απάληεζε ηεο/ηνπ Κ15 ε νπνία/ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί 

αιιειεπηδξαζηηθά παξαδείγκαηα γηα καζεκαηηθά θαη γεσκεηξία ζε ηζηνζειίδεο γηα 

νπηηθή απεηθφληζε δηαγξακκάησλ, ζρεκάησλ, γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ (online) θαη 

ζπλαξηήζεσλ (http://www.shodor.org/interactivate/activities/  θαη 

https://www.desmos.com/calculator φπσο αλαθέξεη), επεμεγψληαο πσο πξνδίδνπλ 

ελδηαθέξνπλ ζην κάζεκα αιιά θαη επθαηξίεο γηα θαιχηεξε νπηηθή απεηθφληζε θαη 

θαηαλφεζε θπξίσο ζην θνκκάηη ηεο γεσκεηξίαο θαη ησλ γξαθεκάησλ, 

εθκεηαιιεπφκελε/νο ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ γηα ζπλεξγαζία
8
.  

Ζ/Ο Κ14 αμηνπνηεί θπξίσο εξγαιεία google docs θαη google forms ηνλίδνληαο πσο 

ππνβνεζνχλ ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηνλ δηακνηξαζκφ ηδεψλ θαη 

απφςεσλ κέζα ζε έλα ζπλεξγαηηθφ θιίκα θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. Βξίζθεη 

ινηπφλ ηξφπνπο λα εθκεηαιιεχεηαη ζην έπαθξν ηελ ζρνιηθή δηδαθηηθή ψξα ηνπ 

καζήκαηνο, κε ρξήζε ινγηζκηθψλ πνπ βνεζνχλ ψζηε λα θαιπθζεί φζν ην δπλαηφλ 

γξεγνξφηεξα ε έθηαζε ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο. 

 

Λνγηζκηθά/Καζεγήηξηεο/ηέο Κ13 Κ14 Κ15 

Δξγαιεία δηακνηξαζκνύ βίληεν 

(youtube) 
   

Δξγαιεία νκαδηθήο ζπγγξαθήο 

θεηκέλνπ (google docs) 
   

Δξγαιεία δηακνηξαζκνύ 

πεξηερνκέλνπ  
   

Online γξίθνη/ παηρλίδηα    

Scratch online    

websites    
Πίλαθαο 12 - Αμηνπνίεζε ινγηζκηθώλ/ζπλεξγαηηθώλ εξγαιείσλ Πιεξνθνξηθήο από εθπαηδεπηηθνύο Μαζεκαηηθώλ 

ηε ζπλέρεηα ζα κειεηήζνπκε θαη ζα αλαιχζνπκε ηηο απαληήζεηο ησλ Πιεξνθνξηθψλ 

(Κ16,Κ17,Κ18,Κ19,Κ20,Κ21,Κ22,Κ23). Οη απαληήζεηο ηνπο ήηαλ πεξηζζφηεξν 

ζπγθεθξηκελνπνηεκέλεο απφ άιινπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο αλέθεξαλ εηδηθά 

(θαηνλνκαζκέλα θαη φρη γεληθά ην είδνπο ηνπο) εξγαιεία γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηφο ηνπο φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 13. 

                                                 
8
 Τπάξρεη δπλαηφηεηα δηακνηξαζκνχ ησλ γξαθεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ νη καζήηξηεο/καζεηέο. 
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Οη εθπαηδεπηηθνί Κ16, Κ17, Κ18 θαη Κ20 ρξεζηκνπνηνχλ Scratch online γηα ηε 

δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κε «πνιχ θαιά καζεζηαθά απνηειέζκαηα» (Κ18). 

Ζ/Ο Κ17 αλαθέξεη πσο ρξεζηκνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ δηφηη «επλνεί ηελ 

ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ, ηελ αιιειεπίδξαζε αιιά θαη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

ελλνηψλ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο πξνγξάκκαηνο». Ζ ίδηα/Ο ίδηνο πξνζζέηεη πσο 

αμηνπνηεί ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηξηψλ/ψλ δίλνληάο ηνπο ηε 

δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάζνπλ δηθά ηνπο πξνγξάκκαηα κε δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ χθνο 

θαη ινγηθή. Οη καζήηξηεο/εηέο «ζπλεξγάδνληαη, αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο θαη απμάλνπλ 

ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο αθνχ θαηαλννχλ φηη ε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ ηειηθά  είλαη 

κηα εχθνιε, δεκηνπξγηθή θαη ρξήζηκε δηαδηθαζία» (Κ17). 

Ζ/Ο Κ18 αμηνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ κε ιίγν δηαθνξεηηθφ ηξφπν φπσο 

πεξηγξάθεη˙ αλεβάδεη δξαζηεξηφηεηεο (stories), νη καζήηξηεο/εηέο εηζέξρνληαη ζηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηφπν θαη ηηο επαλαδηακνξθψλνπλ ή ηηο εκπινπηίδνπλ (remix). Ζ/Ο K20 

αλαθέξεηαη ζηνπο ιφγνπο επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ, ηνλίδνληαο ην 

επράξηζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν κεηαβαίλνπλ νη εθπαηδεπφκελεο/νη θαη ηνλ βαζκφ 

θαηαλφεζεο ησλ φζσλ δηδάζθνληαη, ην νπνίν ην απνδίδεη ζηα νπηηθά απνηειέζκαηα πνπ 

πξνζθέξεη (ην ινγηζκηθφ). Αθφκε, ζεσξεί (ε/ν Κ20) πσο πξνζθέξνληαο νπηηθά 

εξεζίζκαηα θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πξνζθέξεηαη ε επθαηξία γηα 

ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη θαιχηεξε αθνκνίσζε ησλ δηδαρζέλησλ. 

Πνιιέο/νί Πιεξνθνξηθνί (Κ17, Κ18, Κ19, Κ21, Κ22) επηζήκαλαλ πσο αμηνπνηνχλ 

εξγαιεία δηακνηξαζκνχ πεξηερνκέλνπ (Dropbox θαη Google Drive) γηα αλάξηεζε 

θχιισλ εξγαζίαο θαη άιισλ (παξνπζηάζεηο θαη ζρνιηθέο εξγαζίεο), ηνλίδνληαο πσο 

πξνζθέξνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζην ήδε αλαξηεκέλν πιηθφ θαη κέζσ απηψλ «γίλεηαη 

απινχζηεξε ε εξγαζία ζε νκάδεο αιιά θαη ν ζρεηηθφο έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε απφ ηνλ 

δηδάζθνληα»  (Κ17). Παξφκνηα άπνςε έρεη θαη ε/ν Κ19 πνπ ζεσξεί ηo ζπγθεθξηκέλν 

εξγαιείν (google drive) εχθνιν ζηε ρξήζε. Ζ/Ο Κ17 ρξεζηκνπνηεί ζπκπιεξσκαηηθά 

θαη ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο ηεο Google, δειαδή «google forms γηα εκπέδσζε ηεο 

γλψζεο», google docs θαη slides γηα ην δηακνηξαζκφ θαη γηα ηελ παξνπζίαζε ζρνιηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ/εξγαζηψλ (ελ ζπκθσλία κε ηελ/ηνλ Κ18)˙ ε/ν Κ20 πξνηηκάεη google 

docs έλαληη ησλ απιψλ ινγηζκηθψλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ π.ρ. Microsoft Word γηαηί 

φπσο αλαθέξεη νη καζήηξηεο/εηέο ην βξίζθνπλ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ ιφγσ ησλ 

δπλαηνηήησλ ζπλεξγαζίαο πνπ πξνζθέξεη. 

Σα ηζηνιφγηα/blogs θαίλεηαη λα πξνηηκψληαη αξθεηά απφ ηηο/ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Πιεξνθνξηθήο (Κ17, Κ18, Κ20, Κ21, Κ22). Κάπνηνη ηα αμηνπνηνχλ ζπαληφηεξα 

(«ιηγφηεξν ρξεζηκνπνηνχκε ινγηζκηθά δεκηνπξγίαο- ρξήζεο ηζηνινγίνπ θπξίσο blogger 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:57 EEST - 13.56.182.168



64 

 

γηα ζρνιηαζκφ – αλαηξνθνδφηεζε»- Κ18) θπξίσο γηα ζρνιηαζκφ/αλαηξνθνδφηεζε ζε 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ην κάζεκα πνπ ε ίδηα/ ν ίδηνο αλεβάδεη θαη «γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην ζρνιείν» (Κ20) θαη θάπνηνη πεξηζζφηεξν (Κ17) γηα ζρνιηαζκφ θαη 

αληαιιαγή απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ˙ αλαιφγσο δειαδή ησλ αλαγθψλ πνπ απηνί 

δηαθξίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηφζν ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν φζν θαη 

ζε ζρέζε κε ηηο καζήηξηεο/ηνπο καζεηέο ηνπο, πξνζαξκφδνπλ ηε ρξήζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ. 

Ηδηαίηεξε είλαη ε πεξίπησζε ηεο/ηνπ Κ16 πνπ μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηνπ 

«πξνθαζνξηζκέλνπ
9
» θαη βξίζθεη άιιεο δηεμφδνπο/ εξγαιεία γηα αμηνπνίεζε θαηά ηε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηφο ηεο/ηνπ. Υξεζηκνπνηεί ην δηαδηθηπαθφ παηρλίδη Run Macro! 

θαζψο φπσο ιέεη «απνηειεί κηα εμαηξεηηθή επθαηξία εηζαγσγήο ησλ κηθξψλ καζεηψλ 

ζηηο αξρέο θαη ηηο έλλνηεο ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ», παηρληδνπνηψληαο θαη 

νπηηθνπνηψληαο ηε δηαδηθαζία κάζεζεο. Σν πξνηηκάεη γηαηί είλαη εμειιεληζκέλν, δελ 

απαηηεί ζχλδεζε κε ινγαξηαζκνχο (άξα δελ ηελ/ηνλ θαζπζηεξεί ρξνληθά) θαη εηζάγεη 

ζηαδηαθά ηηο/ηνπο εθπαηδεπφκελεο/νκέλνπο ζηελ «αθνινπζηαθή ρξήζε εληνιψλ, ζηελ 

επαλαιεπηηθή δνκή θαη ζηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ επηινγήο, ελψ παξάιιεια καζαίλνπλ 

λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα» φπσο αλαθέξεη.  Αθφκε, αμηνινγεί ηηο καζήηξηεο/ηνπο 

καζεηέο ηνπ κέζσ ηνπ Kahoot, ελφο δσξεάλ δηαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ γηα δεκηνπξγία 

θνπίδ κε εχθνιν, γξήγνξν θαη παηγληψδε ηξφπν κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζή ηνπο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν (Κ16). Γελ αθνινπζεί ινηπφλ ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο 

αμηνιφγεζεο, αιιά πξνηηκά λα αμηνπνηήζεη έλα εξγαιείν Πιεξνθνξηθήο γηα λα ηελ 

επηηχρεη. Δπηπξνζζέησο, ε ίδηα/ν ίδηνο εθπαηδεπηηθφο ηνλίδεη πσο ην θιεηδί γηα ηελ 

ζσζηφηεξε «εθκεηάιιεπζε» νιφθιεξεο ηεο δηδαθηηθήο ψξαο απνηειεί ε θαιή 

νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο εθ ησλ πξνηέξσλ («Δπίζεο αλ είλαη θαιά 

πξνεηνηκαζκέλν ην κάζεκα γίλεηαη θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο δηδαθηηθήο ψξαο»- 

Κ16). 

Κάπνηεο/νη εθπαηδεπηηθνί (Κ19, Κ21, Κ23) επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εξγαιεία 

δηαρείξηζεο καζεκάησλ φπσο ην Edmodo θαη ηελ ειεθηξνληθή ζρνιηθή ηάμε (ε-ηάμε) 

(πνπ πξνζθέξεηαη απφ ην ζρνιηθφ δίθηπν). Σν Edmodo «επηηξέπεη ηε  δεκηνπξγία  

ειεθηξνληθψλ  ηάμεσλ, ηε δηαρείξηζε ειεθηξνληθψλ θαθέισλ ησλ καζεηψλ, ηε 

δηαζχλδεζε κεηαμχ  εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

ειεθηξνληθέο θνηλφηεηεο δηαθνξεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αληηθεηκέλσλ» (Κ19). Πξνζζέηεη 

αθφκε, πσο πιενλέθηεκά ηνπ απνηειεί ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζήο ηνπ ζηελ ειιεληθή 

                                                 
9
 Δλλνψληαο πσο μεθεχγεη απφ ηα φζα αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ζπνπδψλ 

Πιεξνθνξηθήο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. 
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γιψζζα˙ «[…] κέζσ ηνπ Δdmodo δηακνηξάδσ ςεθηαθφ πιηθφ –βίληεν, παξνπζηάζεηο- 

θαη νη καζεηέο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε αζθάιεηα, κε θχξην ζηφρν ηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ» (Κ19). Ζ ίδηα/Ο ίδηνο εθπαηδεπηηθφο 

ρξεζηκνπνηεί «ζπαληφηεξα θαη θπξίσο ζε δηαζεκαηηθά καζήκαηα ην εξγαιείν 

ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο Bubbl.us θαζψο θαη ηελ πιαηθφξκα etwinning γηα 

ζπλεξγαζία καζεηψλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε άιια ζρνιεία». 

Ζ/Ο Κ21 φπσο αλαθέξεη ρξεζηκνπνηεί ζπαληφηεξα θνηλσληθά κέζα. Ίζσο ζπλαληάεη 

δπζθνιίεο θαηά ηε ρξήζε ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ιφγσ ηνπ 

απνζπληνληζκνχ ησλ καζεηξηψλ/ησλ απφ ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν. «Σα 

κεηνλεθηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, είλαη θπξίσο ε αλαθξίβεηα θαη ε παξνρή κε έγθπξσλ πιεξνθνξηψλ» (De 

Villiers, ζην σηεξηάδνπ & Παπαδάθεο, 2013, ζ. 165). Δλ αληηζέζεη ε/ν Κ22 έρεη 

ζρεδηάζεη θαη δεκηνπξγήζεη νκάδα γηα ζπδήηεζε θαη ελεκέξσζε ζην Facebook, 

δείρλνληαο ζηηο καζήηξηεο/ζηνπο καζεηέο πσο δελ απνηειεί κφλν έλα κέζν γηα 

επηθνηλσλία. 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε πξνζπάζεηα ηεο/ηνπ Κ19 λα δνθηκάζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

δηαδηθηπαθφ εξγαιείν  Symbaloo  Learning  Paths. Αλαθέξεη πσο είλαη «ζε δνθηκαζηηθφ 

ζηάδην» ε ελζσκάησζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζην κάζεκά ηεο/ηνπ θαη πξνζπαζεί λα 

δεκηνπξγήζεη κηα ζεηξά απφ «εθπαηδεπηηθά κνλνπάηηα».  

Γεληθφηεξεο απφςεηο εθθέξνπλ νη Κ21, Κ22 θαη Κ23 ζε ζρέζε κε ηα ινγηζκηθά, 

ιέγνληαο πσο ελεξγνπνηνχλ ηε ζπκκεηνρή, ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ απηελέξγεηα ησλ 

καζεηξηψλ/ησλ θαη «πξνζεγγίδνπλ ηνλ δηδαθηηθφ ζηφρν ηεο γλψζεο κε ειθπζηηθφ θαη 

θηιηθφ ηξφπν» θαζψο πξνζθέξνπλ εχθνιε θαη γξήγνξε αλαηξνθνδφηεζε (Κ21). 

Αθφκε, ε/ν Κ22 ππνζηεξίδεη πσο εκπινπηίδνπλ ην κάζεκα, δίλνπλ θίλεηξα ζηνπο 

καζεηέο/καζήηξηεο θαη πξνζθέξνπλ αιιειεπίδξαζε θαζψο εληζρχνπλ ηε κάζεζε. Ζ 

άπνςε ηεο/ηνπ Κ23 ζπκπιεξψλεη ηα παξαπάλσ ηνλίδνληαο πσο ηα εξγαιεία απηά 

βνεζνχλ ηε δηαδηθαζία θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο δηφηη πξνζειθχνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ κε ηελ αμηνπνίεζε λέσλ κεζφδσλ αιιά δίλνπλ θαη «ηε 

δπλαηφηεηα δηεπαθήο κε ηνπο καζεηέο θαη εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ». 

Σελ ίδηα άπνςε ζπκκεξίδεηαη θαη ε/ν Κ19: «ε αμηνπνίεζε ησλ  θαηάιιεισλ 

ζπλεξγαηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αλαδσππξψλεη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα θαη ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο καζεηψλ κε δηαθνξεηηθά 

καζεζηαθά ζηπι πνπ δηαηεξνχλ ζπρλά κηα κε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ζπκβαηηθφ- 

κεησπηθήο δηδαζθαιίαο κάζεκα». 
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 Κ16 Κ17 Κ18 Κ19 Κ20 Κ21 Κ22 Κ23 

Scratch (εξγαιείν 

πξνγξακκαηηζκνύ) 
        

Scratch online 

(ζπλεξγαηηθό 

εξγαιείν 

πξνγξακκαηηζκνύ) 

        

Run Marco! 

(δηαδηθηπαθό 

παηρλίδη) 

        

blog         

Dropbox (εξγαιείν 

δηακνηξαζκνύ 

πεξηερνκέλνπ) 

        

OneDrive         

Κνηλσληθά δίθηπα 

(facebook) 

        

Google forms         

Google drive         

Google docs         

Google slides         

Kahoot         

Edmodo (δηαρείξηζε 

καζεκάησλ) 

        

Ηιεθηξνληθή 

ρνιηθή Σάμε (ε-

ηάμε) 

        

Bubbl.us 

(ζπλεξγαηηθή 

ελλνηνινγηθή 

ραξηνγξάθεζε) 

        

eTwinning         

Symbaloo Learning 

Paths 

        

YouTube         

Φσηόδεληξν         

Prezi         

Webquest         

Δξγαιεία 

δεκνζθνπήζεσλ 

        

Toondoo         

Πίλαθαο 13 - Αμηνπνίεζε ινγηζκηθώλ/ζπλεξγαηηθώλ εξγαιείσλ Πιεξνθνξηθήο από εθπαηδεπηηθνύο Πιεξνθνξηθήο 

ηε ζπλέρεηα ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο απαληήζεηο ησλ θαζεγεηξηψλ/θαζεγεηψλ 

εηθαζηηθψλ Κ24 θαη Κ25. Οη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ειάρηζηα 

εξγαιεία ρξήζεο γηα ην δηδαθηηθφ ηνπο αληηθείκελν ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

εηδηθφηεηεο. 

Ζ/Ο Κ24 αλαθέξεη πσο ρξεζηκνπνηεί πεξηζηαζηαθά ην YouTube γηα πξνβνιή ζρεηηθνχ 

κε ην κάζεκα βίληεν. Πξνηηκά νπζηαζηηθά λα ζπζρεηίδεη ην πξαθηηθφ θνκκάηη ηνπ 

καζήκαηνο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη λα εθζπγρξνλίδεη ην κάζεκά ηεο/ηνπ 

πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη θάλεη ε/ν Κ25. Ζ ίδηα/Ο ίδηνο εθπαηδεπηηθφο (Κ24) θάπνηεο θνξέο 

πξνσζεί εηθφλεο ζην Google Drive απνζθνπψληαο ζηελ επθνιφηεξε δηαρείξηζε θαη 
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δηακνηξαζκφ ζηηο καζήηξηεο/ζηνπο καζεηέο. πκπιεξσκαηηθά ρξεζηκνπνηεί ην Google 

Art and Culture γηαηί φπσο αλαθέξεη «θάπνηεο θνξέο θάλνπκε εηθνληθέο πεξηεγήζεηο ζε 

κνπζεία θηι.» θαη θάπνηα θνηλσληθά δίθηπα (facebook, instagram, pinterest) πνπ 

ζρεηίδνληαη κε εηθφλεο/θσηνγξαθίεο, γηα ζπδήηεζε, ζρνιηαζκφ θαη δηαηχπσζε ηδεψλ ζε 

ζρεηηθά ζέκαηα (θαιιηηερληθψλ θαη εηθαζηηθψλ). Δλ αληηζέζεη ε/ν Κ25 ρξεζηκνπνηεί 

κφλν ηελ ςεθηαθή εγθπθινπαίδεηα Wikipedia γηαηί «νη καζεηέο έρνπλ άκεζε επαθή θαη 

εηθφλα κε ην ζέκα ην νπνίν αλαιχνπκε ζην κάζεκα ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή». Άξα 

ζπλδπάδεη θαη ρξεζηκνπνηεί ην κέζν απηφ γηα ηελ επίηεπμε/δηεπθφιπλζε ησλ ζθνπψλ 

ηεο/ηνπ έλαληη κηαο πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθήο κεζφδνπ πρ. ηχπσκα θαη κνίξαζκα 

εηθφλσλ ζηηο καζήηξηεο/ζηνπο καζεηέο. Γηεπθνιχλεη νπζηαζηηθά ηνλ εαπηφ ηεο/ηνπ. 

Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε έληνλεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ δχν αηφκσλ. 

Ζ/Ο Κ24 ππνζηεξίδεη πσο ηα εξγαιεία απηά «ζίγνπξα πξνζδίδνπλ ελδηαθέξνλ ζην 

κάζεκα θαη νξηζκέλεο θνξέο αιιειεπίδξαζε εηδηθά ζε 3d εθαξκνγέο πεξηήγεζεο φπνπ 

ν ρξήζηεο εμεξεπλά κφλνο ηνπ ηα ζεκεία πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Γεληθά εκπινπηίδνπλ ην 

κάζεκα θαη πξνζθέξνπλ επθνιία ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ νπηηθνχ πιηθνχ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε». Δλψ ε/ν Κ25 παξακέλεη ζε πην παξαδνζηαθέο κεζφδνπο ρσξίο λα 

αμηνπνηεί ηδηαηηέξσο ινγηζκηθά πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο/ηνπ, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ Πίλαθα (Πίλαθαο 14). 

 Κ24 Κ25 

YouTube   

Google Drive   

Google Arts and 

Culture 
  

Wikipedia   

Facebook    

Instagram   

Pinterest   

Πίλαθαο 14 - Αμηνπνίεζε ινγηζκηθώλ/ζπλεξγαηηθώλ εξγαιείσλ Πιεξνθνξηθήο από εθπαηδεπηηθνύο Καιιηηερληθώλ 

Οη εθπαηδεπηηθνί θπζηθήο αγσγήο πνπ απάληεζαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ήηαλ δχν,  ε/ν Κ26 

θαη ε/ν Κ27. 

Ζ/Ο εθπαηδεπηηθφο-Κ26 απάληεζε πσο δελ ρξεζηκνπνηεί θαλέλα εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηφο ηεο/ηνπ, ρσξίο λα δηθαηνινγήζεη ηνπο 

ιφγνπο απηήο ηεο επηινγήο. Πξνηηκάεη ινηπφλ λα αθνινπζεί κηα πην παξαδνζηαθή 

πξαθηηθή θαζψο θαη ε θχζε ηνπ καζήκαηφο ηεο/ηνπ είλαη αξθεηά πξαθηηθή. Βέβαηα, 

απηφ δελ ζεκαίλεη πσο δελ κπνξεί λα ην εκπινπηίζεη θαη λα ην εθζπγρξνλίζεη, φκσο 

επηιέγεη λα κελ αιιάμεη ηηο κεζφδνπο ηεο/ηνπ.  
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Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε/ν Κ27 ρξεζηκνπνηεί ζπάληα φπσο αλαθέξεη ηε Wikipedia θαη ην 

YouTube, δηφηη βνεζνχλ ζηελ «γξήγνξε άληιεζε πιεξνθνξηψλ», ζεσξψληαο πσο 

παίδνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ ππνζηήξημε θαη επίηεπμε ηεο δηδαζθαιία ηεο/ηνπ.  

Ζ πεξηζζφηεξν πξαθηηθή θχζε ηνπ καζήκαηνο ίζσο λα κελ ηνπο αθήλεη πεξηζψξην γηα 

ηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκά ηνπο. Ο Αλησλίνπ (2017, ζ. 49-50) 

αλαθέξεη πσο «ε  ηερλνινγία  θαη  κάιηζηα  νη  Σερλνινγίεο  Πιεξνθνξίαο  θαη  

Δπηθνηλσλίαο  έρνπλ  ηε  δπλαηφηεηα λα βνεζήζνπλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ζε 

κηα πιεξέζηεξε, κε ηε κνξθή  πνιπκέζσλ, κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ κεηψλνληαο ηνλ 

ρξφλν ιήςεο θαη θαηαλφεζεο απφ ηνλ καζεηή». Ίζσο ινηπφλ ζα έπξεπε (νη 

εθπαηδεπηηθνί) λα αλαζεσξήζνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία, ηφζν ζηηο 

καζήηξηεο/ζηνπο καζεηέο φζν θαη ζηηο ίδηεο/ζηνπο ίδηνπο, ελζσκάησζήο ηεο 

ηερλνινγίαο ζην κάζεκά ηνπο θαζψο κπνξνχλ λα παξαηεξήζνπλ καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα πνπ ίζσο δελ ζα ηα έβιεπαλ αλ παξέκελαλ ζηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο. 

 ην ίδην πιαίζην κε ηηο/ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θπζηθήο αγσγήο θηλνχληαη θαη νη 

θνηλσληνιφγνη (Κ28 θαη Κ29), κε ηελ/ηνλ Κ28 λα ρξεζηκνπνηεί YouTube θαη ηε 

Wikipedia θαη ηελ/ηνλ Κ29 κφλν ηε Wikipedia. Αλαθέξνπλ πσο ηα εξγαιεία απηά 

απμάλνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα κε νπηηθναθνπζηηθφ ηξφπν, θάλνληαο ην ππφ 

κειέηε ζέκα πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ (Κ28) αιιά θαη ελδηαθέξνλ γηα ηηο καζήηξηεο/ηνπο 

καζεηέο (Κ29). Πξνζπαζνχλ λα εκπινπηίζνπλ ην κάζεκά ηνπο, αθφκα θαη ζε κηθξφ 

βαζκφ, θαη δηαθαίλεηαη ε ζέιεζή ηνπο γηα ηε βειηίσζε ηφζν ησλ ίδησλ φζν θαη ηνπ 

καζήκαηνο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πιήξε θαη ζαθέζηεξε θαηαλφεζε ησλ δηδαρζέλησλ 

απφ ηηο/ηνπο εθπαηδεπφκελεο/νκέλνπο. 

 

2.2 Πνηνη παξάγνληεο ζεσξείηε όηη είλαη αλαζηαιηηθνί γηα ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ 

κάζεζεο –web 2.0/ζπλεξγαηηθώλ- θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο; Πώο ζα 

κπνξνύζε λα αλαβαζκηζηεί-βειηησζεί ην κάζεκά ζαο θαη ν ξόινο ζαο σο 

εθπαηδεπηηθόο; (2
ν
 εξώηεκα ζπλέληεπμεο) 

Ζ επφκελε εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζηηο/ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αθνξνχζε ηνπο παξάγνληεο 

πνπ ζεσξνχλ αλαζηαιηηθνχο γηα ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ Πιεξνθνξηθήο ζηε 

δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηφο ηνπο
.
 ην δεχηεξν ζθέινο ηνπ εξσηήκαηνο αθνξά ηνπο 

ηξφπνπο αλαβάζκηζεο ηνπ ξφινπ ηνπο αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξεί λα βειηησζεί 

ην κάζεκά ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί, θαη γηα ηα δχν κέξε ηεο εξψηεζεο δηαηππψλνπλ ηηο 
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πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο νη νπνίεο θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο, 

αλεμαξηήησο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο.   

Ζ πην ζπρλά εθθεξφκελε άπνςε απφ ηηο/ηνπο πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο 

(θηιφινγνη: Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, θπζηθνί: Κ9, Κ10, Κ11, Κ12, καζεκαηηθνί: 

Κ13, Κ14, πιεξνθνξηθνί: Κ16, Κ17, Κ19, Κ20, Κ21, Κ22, εηθαζηηθψλ: Κ24, Κ25, 

θπζηθήο αγσγήο: Κ27, θνηλσληνιφγνη: Κ29) αθνξνχζε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

πγθεθξηκέλα, θαίλεηαη λα ππάξρεη νκνηνγέλεηα ζηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο 

ειιείςεηο ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, κε θάπνηεο/νπο εθπαηδεπηηθνχο λα ηνλίδνπλ θαη 

λα ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη θάπνηεο/νπο άιιεο/νπο 

λα ην αλαθέξνπλ ζαλ γεληθφηεξν πξφβιεκα. Ζ ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο 

δηαθαίλεηαη απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηνπο απαληήζεηο, φπσο ζα δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα. 

Ζ/Ο Κ1, ελ ζπκθσλία κε ηνπο Κ2, Κ3 θαη Κ5 αλαθέξεη πσο απηφ πνπ ηελ/ηνλ εκπνδίδεη 

απφ ηελ ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πνπ έρεη θαηά λνπ λα αμηνπνηήζεη είλαη ε 

κε χπαξμε ππνινγηζηή θαη δηαδηθηχνπ ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα. Έηζη είλαη 

αλαγθαζκέλε/νο λα θέξλεη δηθά ηεο/ηνπ κέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο/ηνπ θαη 

λα πξνεηνηκάδεη ην πιηθφ πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο/ηνπ, 

θαηαβάιινληαο πνιχ πεξηζζφηεξν θφπν, δπζθνιεχνληαο έηζη ην έξγν ηεο/ηνπ. 

Ζ/Ο Κ6 καδί κε ηελ/ηνλ Κ9 θαη Κ10 ζπκπιεξψλνπλ πσο πέξα απφ ην πξφβιεκα ηεο 

«θαθήο» πιηθνηερληθήο ππνδνκήο – φπσο ηελ ραξαθηεξίδεη ε/ν Κ6- απαξαίηεηε είλαη ε 

δηάζεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηφο ηνπο. Ζ/Ο 

Κ1 ηνλίδεη πσο ην κάζεκά ηεο/ηνπ (θηινινγηθά καζήκαηα) ζα κπνξνχζε λα 

αλαβαζκηζηεί «αλ ην Τπνπξγείν Παηδείαο δψζεη ππνινγηζηή ζε θάζε ηάμε θαη  θάζε 

καζεηή» ή αλ πξνζθεξζεί ην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

καζήκαηνο (Κ6). Ζ πνηφηεηα ηνπ (ίδηνπ) καζήκαηνο ζα κπνξνχζε λα αλαβαζκηζηεί «κε 

θαιχηεξε ππνδνκή θαη εμνπιηζκφ» θαη «κε πεξηζζφηεξε ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ 

πιεξνθνξηθήο αθνχ ζηελ ηάμε δελ ππάξρεη θαηάιιειε ππνδνκή γηα δπλαηφηεηα 

ρξήζεο Σ.Π.Δ.» (Κ7). Οη Κ10, Κ12 ζπκθσλνχλ πσο ζα πξέπεη γεληθψο λα αλαβαζκηζηεί 

ν εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο Πιεξνθνξηθήο αιιά θαη ην ινγηζκηθφ (Κ16) ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε λα ηα αμηνπνηνχλ θαηαιιήισο.  Γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηή ε αλάγθε γηα 

εθζπγρξνληζκφ θαη εκπινπηηζκφ ηνπ καζήκαηφο ηνπο κε κέζα ηεο Πιεξνθνξηθήο, πνπ 

ζα παξέρνληαη απφ ην ίδην ην ζρνιείν, αιιά θαη ε δπζαξέζθεηά ηνπο αλαθνξηθά κε 

απηά, ιφγσ είηε ηεο πνηφηεηάο ηνπο, είηε ηεο δηαζεζηκφηεηάο ηνπο, π.ρ. «Γπζθνιία 
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δηάζεζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο θαη πεξηνξηζκέλε πιηθνηερληθή ππνδνκή» 

αλαθέξεη ε/ν  Κ12.  

Ζ/Ο Κ7 θάλεη ιφγν γηα «έιιεηςε ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ 

θαηά ηελ εθαξκνγή ζην κάζεκα»˙ δηαθξίλνπκε δειαδή ηηο ειιείςεηο ζε ζέκαηα 

ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ δηδαζθνπζψλ/φλησλ ηφζν αλαθνξηθά κε ηα εμαηνκηθεπκέλα 

ινγηζκηθά γηα ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν
10

 φζν θαη αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε θαη 

αμηνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ίζσο κφλν ν αξκφδηνο (πρ. Τπεχζπλε/νο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ κέζσλ ηεο είλαη ε/ν Πιεξνθνξηθφο 

ηνπ θάζε ζρνιείνπ) ζε απηά ηα ζέκαηα  λα γλσξίδεη λα εθαξκφζεη (γηα παξάδεηγκα 

δηαρείξηζε πξνηδέθηνξα, θσδηθνί ρξεζηψλ ππνινγηζηψλ ή δηαδηθηχνπ θ.α.). 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε απάληεζε ηεο/ηνπ Κ10, ε νπνία ηνλίδεη πσο «αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο απνηεινχλ ε έιιεηςε θαηάιιεινπ εξγαζηεξηαθνχ θαη ςεθηαθνχ 

εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ε έιιεηςε μερσξηζηνχ εξγαζηεξίνπ θπζηθψλ επηζηεκψλ 

εμνπιηζκέλνπ κε θαηάιιεινπο ππνινγηζηέο˙ […] επίζεο ε έιιεηςε δπλαηφηεηαο απφ 

ηνπο ππνινγηζηέο πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιείν λα αλαπαξάγνπλ (ιφγσ παιαηφηεηαο 

ιεηηνπξγηθνχ θαη κεησκέλεο κλήκεο) ηξηζδηάζηαηα κνληέια απεηθφληζεο», ελψ ε/ν Κ14 

πξνζζέηεη: «Έιιεηςε ππνδνκψλ, ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη δηαζεζηκφηεηα 

εξγαζηεξίσλ». Ζ/Ο Κ21 ηνλίδεη πσο γηα ηελ πνηνηηθφηεξε αλαβάζκηζε ηφζν ηεο/ηνπ 

ίδηαο/νπ φζν θαη ηνπ καζήκαηνο «απαηηείηαη θαιχηεξε θαη νπζηαζηηθφηεξε δηνηθεηηθή 

θαη ηερληθή ππνζηήξημε». 

Γηαθξίλνπκε έληνλε ηελ αλάγθε γηα λέα, ζχγρξνλα, πην εμειηγκέλα εξγαζηήξηα, θαζψο 

θαη εμεηδηθεπκέλα/ν, εηδηθά πξνζαξκνζκέλα/ν θαη ζρεδηαζκέλα/ν γηα θάζε γλσζηηθφ 

αληηθείκελν κέζα/εμνπιηζκφ. Ζ/Ο Κ11 ζπκθσλεί, κηιψληαο γηα ηελ «[…] χπαξμε 

ππνβαζκηζκέλνπ εμνπιηζκνχ Ζ/Τ πνπ νδεγεί πνιιέο θνξέο ζηελ αδπλακία ρξήζεο 

θάπνησλ πεξηζζφηεξν εμειηγκέλσλ ινγηζκηθψλ». Ζ εμέιημε/αλαβάζκηζε ηφζν ηεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο φζν θαη απηψλ πνπ ηε ζπληεινχλ ίζσο είλαη ην θιεηδί γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θαη θαηαζηάζεσλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

«Τπάξρεη ην πξφβιεκα ηεο χπαξμεο ηφζν κεησκέλνπ φζν θαη παιαηνχ εμνπιηζκνχ» 

ηνλίδεη ε/ν Κ13 ζπκθσλψληαο κε ηηο/ηνπο Κ21 θαη Κ16˙ ε/ν ηειεπηαία/νο ηνλίδεη 

ραξαθηεξηζηηθά πσο «ε πιηθνηερληθή ππνδνκή δπζηπρψο ζηα ζρνιεία καο είλαη 

απαξραησκέλε» (Κ16). Ζ/Ο Κ17 αλαθέξεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα: 

«πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη θάπνηεο θνξέο ιφγσ απαξραησκέλνπ εμνπιηζκνχ 

(παιαηφηεηα ππνινγηζηψλ θαη μεπεξαζκέλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (ηα πεξηζζφηεξα pc 

                                                 
10

Γηαθνξεηηθά ινγηζκηθά έρεη αλάγθε ην θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν αλαιφγσο βέβαηα θαη κε ηα εθάζηνηε 

Πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 
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έρνπλ Windows XP) θαζψο θαη ειάρηζηεο θνξέο (επηπρψο) αξγή ηαρχηεηα ζρνιηθνχ 

δηθηχνπ. Σα παξαπάλσ απμάλνπλ ην δηδαθηηθφ ζφξπβν κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη».  

Γηαθαίλνληαη γηα αθφκε κία θνξά νη ειιείςεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ παιαηφηεηα ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, αλ επηζπκνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ηελ ηερλνινγία 

ζην κάζεκά ηνπο, γηαηί απηά είλαη ηα παξερφκελα κέζα πνπ πξνζθέξεη (ζχκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο) ην Τπνπξγείν Παηδείαο (Καξηπίδεο & Πξέηδαο, 2015). Δπφκελν λα ζθεθηεί 

θαλείο πσο ίζσο ππάξμνπλ πξνβιήκαηα ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο είλαη απαξαίηεηε ε αλαζεψξεζε θαη ε δξάζε ησλ αξκφδησλ 

(Γηεπζπληήο, Τπνπξγείν Παηδείαο θ.α.) γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ κέζσλ, ησλ Α.Π. 

θαη ησλ ππνδνκψλ (Γεξνγηάλλεο & Μπνχξαο, 2007; Μαθξή & Βιαρφπνπινο, 2015) 

πνπ παξέρνληαη ζηελ Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαζψο δε λνείηαη λα αλαγξάθνληαη ηα 

ζχγρξνλα κέζα, εξγαιεία θαη ηερληθέο κφλν ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

αιιά ζα πξέπεη λα είλαη ππαξθηά θαη δηαζέζηκα ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηφζν γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη γηα ησλ καζεηξηψλ/ηψλ. 

Έλαο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο πνπ ζπλαληάηαη ζε αξθεηέο απαληήζεηο θαίλεηαη λα 

είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ην πεξηερφκελν ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

θάπνησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Ζ/Ο Κ4 ηνλίδεη πσο ηελ/ηνλ πεξηνξίδεη ην 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ θαη καδί ηεο/ηνπ ζπκθσλεί θαη ε/ν Κ7 κηιψληαο γηα 

ηελ «αλππαξμία ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ - Α.Π. πνπ λα δξα ζαλ νδεγφο θαη λα 

θαηεπζχλεη θαηάιιεια ηνλ δηδάζθνληα». Ζ/Ο Κ9 πξνζζέηεη πσο ππάξρεη ην πξφβιεκα 

ηεο «έιιεηςεο εθπαηδεπηηθνχ ρξφλνπ» γηα ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ κε 

ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ Πιεξνθνξηθήο, ιφγσ ηεο «ππνρξεσηηθήο ηήξεζεο ηνπ 

Α.Π..» φπσο ραξαθηεξίδεη θαη ε/ν Κ17, φπσο θαη ε/ν πξψηε/νο. Φαίλεηαη πσο ζην 

πιαίζην πνπ νξίδεη ην Πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ 

(Φπζηθψλ επηζηεκψλ θαη Πιεξνθνξηθήο αληηζηνίρσο) ηνπο πεξηνξίδνπλ θαη ηνπο 

εκπνδίδνπλ ζην λα αμηνπνηνχλ ηα εξγαιεία πνπ επηζπκνχλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηφο ηνπο. Σελ ίδηα άπνςε ζπκκεξίδεηαη θαη ε/ν Κ12 κηιψληαο γηα «κεησκέλε 

επειημία ιφγσ ηνπ φηη πξέπεη λα ηεξεζεί ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα».  

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα φζα πεξηγξάθνληαη ζηελ απάληεζε ηεο/ηνπ Κ13 «ν αξηζκφο 

ησλ πξνηεηλφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ην δηαζέζηκν πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπ Τπνπξγείνπ είλαη θησρφο ζε πνηθηιία, κε απνηέιεζκα ν εθπαηδεπηηθφο λα 

είλαη αλαγθαζκέλνο λα δηαζέζεη έλα κεγάιν κέξνο απφ ηνλ ρξφλν ηνπ ψζηε λα 

αλαδεηήζεη θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά εξγαιεία θαη γηα ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ 
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ζπγθεθξηκέλα απηφ δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν». Ζ/Ο Κ19 ραξαθηεξίδεη ην Α.Π.. 

«αλεπαξθέο» θαη ηζρπξίδεηαη πσο παξέρεη «κεησκέλε εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε» γηα ην 

κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο. Γηαθξίλνπκε ινηπφλ κηα δπζαξέζθεηα ζρεηηθά κε ην 

πεξηερφκελν θαη ηηο ειιείςεηο ζην Α.Π.. ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο 

πνπ δπρεξαίλνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αλαθνξηθά κε ην 

πεξηερφκελν ησλ Α.Π.. -θαη ζπγθεθξηκέλα απηφ ηεο Πιεξνθνξηθήο - ππάξρεη κηα ηάζε 

γηα επηζπκία εκπινπηηζκνχ κε εξγαιεία πεξηζζφηεξν «ειθπζηηθά πξνο ηνπο καζεηέο 

αιιά θαη ζρεηηθά κε πην ζχγρξνλα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ άκεζα ηνπο καζεηέο, φπσο πρ. 

δεκηνπξγία απιψλ εθαξκνγψλ γηα θηλεηά» (Κ20). Ζ/Ο Κ23 ζπκπιεξψλεη πσο δηαθξίλεη 

κηα ηάζε απνκάθξπλζεο ησλ καζεηξηψλ/ησλ απφ ηνπο ππνινγηζηέο  θαη «ελαζρφιεζήο 

ηνπο πεξηζζφηεξν κε θηλεηά». 

Δληχπσζε πξνθαινχλ νη ραξαθηεξηζκνί έληνλεο δπζαξέζθεηαο ηεο/ηνπ Κ19 γηα ην 

Α.Π.. απνθαιψληαο ην «αλεπαξθέο» θαη «κεησκέλεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο» 

πιηθφ γηα ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο. 

Πνιιέο/νί εθπαηδεπηηθνί έθαλαλ ιφγν γηα αλαβάζκηζε, αλαδηακφξθσζε, εκπινπηηζκφ 

θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ Α.Π.. ψζηε λα βειηησζεί ην κάζεκά ηνπο (Κ6, Κ7, Κ10, Κ11, 

Κ12, Κ15, Κ16, Κ17, Κ18, Κ19, Κ21, Κ22, Κ23). Γηάθνξεο απφςεηο αλαθέξνληαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ «έληαμε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα παξαπνκπψλ κε αληίζηνηρν 

ςεθηαθφ πιηθφ γηα ηηο δηδαζθφκελεο ελφηεηεο» (Κ10) θαη ζηελ «έληαμε ησλ Σ.Π.Δ. ζην 

Α.Π. ησλ καζεκαηηθψλ ην νπνίν πξέπεη λα εκπινπηηζζεί κε θαζνδεγνχκελεο ζρεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο» (Κ15). Αθφκε, αλαθέξνληαη ζηελ «αλακφξθσζε ελφο  ζχγρξνλνπ 

Α.Π.. εκπινπηηζκέλνπ κε λέεο θαηλνηφκεο ηδέεο θαη πεξηζζφηεξε επειημία ζηνλ 

θαζεγεηή» (Κ12), ζηελ «εθ βαζέσλ αιιαγή ηνπ Α.Π.., κε θαιχηεξε εθπαηδεπηηθή 

ππνζηήξημε  θαη κε πεξηζζφηεξε ζηνρεπκέλε επηκφξθσζε ζε ηέηνηνπ είδνπο καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα θαη εξγαιεία» (Κ19) θαη ηέινο ζε έλα «αλαιπηηθφ πξφγξακκα βαζηζκέλν 

ζηηο ηθαλφηεηεο θαη πεξηζζφηεξν επηθαηξνπνηεκέλν κε θαηάιιειν πιηθφ γηα ηέηνηεο 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο» (Κ21), ψζηε λα βειηησζεί ην κάζεκά ηνπο. 

Έλα άιιν δήηεκα/παξάγνληαο είλαη απηφ ηνπ επηπέδνπ ησλ καζεηξηψλ/εηψλ αλαθνξηθά 

κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Πιεξνθνξηθή θαη ηα 

εξγαιεία ηεο. Ζ/Ο Κ4 αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά πσο «νη καζεηέο θάλνπλ θαθή ρξήζε 

ησλ εξγαιείσλ απηψλ (Facebook θ.ιπ.) θαη αδπλαηνχλ λα δερζνχλ ηα νθέιε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ηηο νπνίεο έρνπλ ηαπηίζεη απνθιεηζηηθά κε ηε δηαζθέδαζε θαη 

ην…θνπηζνκπνιηφ» θαη ε/ν Κ5 ζπκπιεξψλεη πσο «νη καζεηέο πνιιέο θνξέο 

ζπλδπάδνπλ  ηα δηαδηθηπαθά εξγαιεία κάζεζεο κφλν κε ην facebook». Ζ/Ο 

εθπαηδεπηηθφο δειαδή κπαίλεη ζε κηα δηαδηθαζία αλαζρεκαηηζκνχ ησλ εληππψζεσλ, 
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γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ ησλ καζεηξηψλ/ησλ ζρεηηθά κε θάπνηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ελδερνκέλσο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο κε ζθνπφ λα ηηο/ηνπο δείμνπλ 

ηα εθπαηδεπηηθά νθέιε θαη ρξεζηκφηεηα ζηελ δηδαθηηθή/καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Σηο/Σνπο σζεί δειαδή λα δνπλ κηα άιιε νπηηθή γσλία (ηελ εθπαηδεπηηθή πιεπξά) 

αλαθνξηθά κε ηα εξγαιεία Πιεξνθνξηθήο, αλαγλσξίδνληαο ηα πηζαλά πιενλεθηήκαηα 

θαη κεηνλεθηήκαηα θαζελφο απφ ηα επηιεγφκελα/αμηνπνηήζηκα ινγηζκηθά πνπ 

παξνπζηάδεη θαη ελζσκαηψλεη ε/ν εθπαηδεπηηθφο ζηελ ζρνιηθή ηάμε. 

Ζ/Ο Κ7 αλαθέξεη πσο νη καζήηξηεο/εηέο δελ δηαζέηνπλ ηελ ζρεηηθή εκπεηξία θαη 

εμνηθείσζε κε ηα λέα κέζα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ην «επίπεδν θαηαλφεζεο ησλ 

καζεηψλ» (Κ8) είλαη απηφ πνπ ηνπο εκπνδίδεη ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηφο 

ηνπο. 

Σν πξναλαθεξζέλ πξφβιεκα δηαθαίλεηαη πην νινθιεξσκέλα ζηελ άπνςε ηεο/ηνπ Κ13 

ιέγνληαο πσο «ην πξφβιεκα είλαη ε κε χπαξμε εμνηθείσζεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

καζεηψλ κε ηέηνηνπ είδνπο εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, κε ζπλέπεηα πνιιέο δηδαθηηθέο 

ψξεο λα 'μνδεχνληαη' ζηελ εθκάζεζε απηψλ θαη φρη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπο». Ζ/Ο Κ11 

παξνπζηάδεη κηα ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ: «Πνιιέο θνξέο απηφ πνπ εκπνδίδεη ηελ 

ζσζηή δηδαζθαιία είλαη νη κεησκέλεο γλψζεηο νξηζκέλσλ καζεηψλ σο πξνο ηνλ 

ρεηξηζκφ είηε ηνπ Ζ/Τ, είηε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ, πνπ πηζαλφηαηα νθείιεηαη 

ζηηο ειάρηζηεο δηαζέζηκεο ψξεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο» (Κ11).  

Σν ζέκα ηεο λννηξνπίαο εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ αλαθέξζεθε, επίζεο, σο έλα ζνβαξφ 

πξφβιεκα πνπ δπζρεξαίλεη ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο κε ρξήζε εξγαιείσλ 

Πιεξνθνξηθήο. Δλδηαθέξνλ έρεη ε άπνςε ηεο/ηνπ Κ4 ε νπνία/ν νπνίνο αλαθέξεη πσο 

βαζηθφ πξφβιεκα απνηειεί «ε αδπλακία θαη ε έιιεηςε εμνηθείσζεο πνιιψλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηα ζχγρξνλα εξγαιεία πνιιά απφ ηα νπνία είλαη ακθηιεγφκελα. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπκε απνθιεηζηηθά ζηελ πξνζηηζέκελε αμία 

ηνπ εξγαιείνπ θαη φρη ζηνλ εληππσζηαζκφ θαη ηε κεραλνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο» θαη 

ζπκπιεξψλεη πσο πξνβιήκαηα απνηεινχλ νη «θνβίεο θαη πξνθαηαιήςεηο» αιιά θαη νη 

«ζπληεξεηηθνί δηεπζπληέο θαη γνλείο» ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ «επηθξάηεζε ελφο 

θξνληηζηεξηαθνχ κνληέινπ δηδαζθαιίαο». Ζ/Ο Κ6 πξνζζέηεη πσο γηα λα βειηησζεί ε 

πνηφηεηα ηνπ καζήκαηνο ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη «ζεηηθή 

αληαπφθξηζε απφ ηε Γηεχζπλζε». 

Κάπνηεο/νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζην γεγνλφο φηη νη ψξεο ησλ καζεκάησλ ηνπο 

δελ είλαη επαξθείο γηα λα ελζσκαηψζνπλ θαη ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο (Κ9-θπζηθψλ επηζηεκψλ, Κ15-καζεκαηηθφο, Κ17-Κ20-Κ22-
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πιεξνθνξηθφο) αιιά θαη ζηελ «έιιεηςε ρξφλνπ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο» 

(Κ12-θπζηθφο) σο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ ηνπο. 

Ζ/Ο Κ11 πξνηείλεη ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηξηψλ/ησλ κε ηα ινγηζκηθά 

Πιεξνθνξηθήο: «Θεσξψ πσο ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα γίλεη απηφ ζα ήηαλ θαηά ηελ 

δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο, ν αληίζηνηρνο δηδάζθσλ λα αθηεξψλεη ιίγεο ψξεο ψζηε 

λα δείμεη ζηνπο καζεηέο ηνλ ζσζηφ ηξφπν ρξήζεο θάπνησλ εξγαιείσλ ηα νπνία ζα ηα 

πξφηεηλε ν δηδάζθσλ ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε δηδαζθαιία ζα 

γηλφηαλ κε γξεγνξφηεξνπο ξπζκνχο θαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθά». Αθφκε νη Κ17, 

Κ18, Κ20 θαη Κ22 ζπκθσλνχλ ζηελ πξνζαχμεζε ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ Πιεξνθνξηθήο 

δηφηη φπσο ππνζηεξίδεη  ε/ν Κ20 νη καζήηξηεο/ηέο ζα κεηαηξαπνχλ ζε θαιχηεξνπο 

ρξήζηεο Πιεξνθνξηθήο. 

Ζ/Ο Κ13 αλαθέξεη: «ν ξφινο κνπ ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί αλ δελ ππήξρε ε αλάγθε 

εθκάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ σο πξνο ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ εμνηθείσζε 

ηνπο κε ηα εθάζηνηε εθπαηδεπηηθά εξγαιεία. Φπζηθά απηφ δελ είλαη πνηέ 100% εθηθηφ 

γηαηί πάληα ζα ππάξρνπλ θάπνηα θελά, φκσο ε χπαξμε κηα πξψηκεο πξψηεο επαθήο ησλ 

καζεηψλ κε ηα ινγηζκηθά ζα βνεζνχζε πνιχ».  

Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζηνηρείν-πξφβιεκα πνπ εληνπίδεηαη ζηηο ζπλεληεχμεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Κ2, Κ3, Κ20, Κ27) είλαη «ε ειιηπήο επηκφξθσζε» (Κ2). Ζ/Ο Κ2 

ππνζηεξίδεη πσο «κε δηαξθή επηκφξθσζε ζηα λέα δεδνκέλα θαη ηηο καζεζηαθέο 

αλάγθεο» ζα βειηησζεί ν ξφινο ηεο/ηνπ σο εθπαηδεπηηθφο, ελψ ε/ν Κ1 ηνλίδεη πσο 

πξέπεη λα ηεζνχλ ζε δξάζε εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ηφζν ζε εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ζε 

καζήηξηεο/ηεο. Οη  Κ5 θαη Κ16 ζπκπιεξψλνπλ ραξαθηεξηζηηθά πσο γηα λα βειηησζεί ν 

ξφινο ηνπο ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο αιιά θαη εμεηδίθεπζε ζε 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία θαη ηα δηαδηθηπαθά εξγαιεία κάζεζεο ζπκθσλψληαο 

κε ηελ/ηνλ Κ9 πνπ επηζπκεί λα επηκνξθσζεί πεξηζζφηεξν ψζηε λα επηθεληξσζεί ζηα λέα 

«ζπλεξγαηηθά εξγαιεία Πιεξνθνξηθήο». Ζ/Ο Κ18 επηζπκεί λα εζηηάζεη ζε πεξηζζφηεξν 

«πνηνηηθφηεξε επηκφξθσζε ζε λέα δηδαθηηθά αληηθείκελα» θαη ε/ν Κ21 πξνηείλεη 

«θεληξηθή θαη ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε ζε ζπλδπαζκφ κε θαηάιιειε κεζνδνινγία 

έληαμεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ» σο κηα ιχζε γηα απνηειεζκαηηθφηεξε αλαβάζκηζε 

ηφζν ηνπ καζήκαηφο ηεο/ηνπ φζν θαη ηνπ/ηεο ίδηαο/ίδηνπ. 

Ζ/Ο Κ3 καο δίλεη κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα απηά πνπ ζα απνηειέζνπλ ην θιεηδί 

ζηελ αλαβάζκηζε ηφζν ηνπ καζήκαηφο ηεο/ηνπ φζν θαη ηνπ εαπηνχ ηεο/ηνπ: «Ζ 

αλαβάζκηζε ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ απνηειεί αδήξηηε αλάγθε γηα ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία. Κάπνηεο πξνηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ είλαη ε αχμεζε 

δηδαθηηθψλ σξψλ ζην σξνιφγην πξφγξακκα, ε ζπλδηδαζθαιία 2 θαζεγεηψλ, ε κείσζε 
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ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα, ε ρξήζε βησκαηηθψλ κεζφδσλ, ε ζχλδεζε ηεο ζεσξεηηθψλ 

γλψζεσλ κε ηζηνξηθνχο θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ε  δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

ςεθηαθψλ κέζσλ θαη ηνπ Web 2.0». Οη Κ12, Κ17, Κ19, Κ26, Κ27 θαη Κ29 ζπκθσλνχλ, 

ηνλίδνληαο ηελ επηζπκία ηνπο γηα παξνρή «θηλήηξσλ» (νηθνλνκηθά, ηεξαξρηθά θ.α.) 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Κ12). 

Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί (Κ3, Κ18) επηζεκαίλνπλ ηελ κείσζε ησλ αξηζκψλ αλά 

ηκήκα/εξγαζηήξην γηα ηελ θαιχηεξε, επθνιφηεξε δηεμαγσγή θαη εθαξκνγή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηνπο πξαθηηθήο. 

 

2.3 Πεξηγξάςηε ηελ αληαπόθξηζε ησλ καζεηξηώλ/ηώλ θαηά ηε ρξήζε ηέηνησλ 

εξγαιείσλ. Πώο πηζηεύεηε όηη κπνξνύλ λα μεπεξαζηνύλ ηπρόλ δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ; (3
ν
 εξώηεκα ζπλέληεπμεο) 

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ηνλίδνπλ πσο ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο 

ειθχνπλ ζε πξψην ζηάδην ηηο/ηνπο καζήηξηεο/καζεηέο αιιά ζηε ζπλέρεηα θαίλεηαη λα 

δηαζπνχλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη λα ηηο/ηνπο δπζθνιεχνπλ. Παξαθάησ παξαηίζεληαη 

κεξηθέο πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθέο απφςεηο επί απηνχ ηνπ ζέκαηνο. «Αξρηθά 

αληαπνθξίλνληαη κε κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη ραξά αιιά ζηελ πνξεία ληψζνπλ φηη 

απνπξνζαλαηνιίδνληαη απφ ηνλ νπζηαζηηθφ ξφιν ηεο γλψζεο» (Κ2). «Μεξηθέο θνξέο 

παξαηεξείηαη φηη αθαηξνχληαη θαη πξνηηκνχλ λα αζρνιεζνχλ κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο» 

(Κ11). «Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά θαηά πιεηνςεθία, αιιά 

κέλνπλ ζπρλά ζηελ εξγαιεηαθή αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ θαη φρη ζηελ νπζηαζηηθή 

εθπαηδεπηηθή ηνπο αμηνπνίεζε. Παξακέλνπλ σζηφζν ηδηαίηεξα ειθπζηηθά γηα απηνχο 

θαη ηνπο σζνχλ ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα πεξηζζφηεξν απφ φηη νη 

παξαδνζηαθνί ηξφπνη δηδαζθαιίαο» (Κ3). 

Έληνλν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε άπνςε ηεο/ηνπ Κ4, ε νπνία/ν νπνίνο ιέεη φηη νη 

καζήηξηεο/καζεηέο «πξνζπκνπνηνχληαη ζηελ αξρή, αιιά ζηε ζπλέρεηα ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο κεηψλεηαη, θαζψο δηαπηζηψλνπλ φηη δελ είλαη παηρλίδη αιιά ρξεηάδεηαη πξνζπάζεηα 

θαη ζπκκεηνρή. ηα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία απνθηνχλ πνιχ επηδεξκηθή γλψζε, ελψ 

αγλννχλ  ηειείσο ηε δεκηνπξγηθή  ρξήζε  ησλ εξγαιείσλ office (word, excel, power 

point). Σν copy - paste ζεσξείηαη απφ ηελ πιεηνλφηεηα  κνξθή καζεηηθήο εξγαζίαο». 

Φαίλεηαη δειαδή λα ειθχνληαη αξρηθά νη καζήηξηεο/καζεηέο απφ απηά, αιιά ζηε 

ζπλέρεηα λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ίζσο απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο ελέξγεηεο εθ κέξνπο 

ηνπο, πξάγκα πνπ ηνπο απνηξέπεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα, σζψληαο 
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ηηο/ηνπο έηζη κφλν ζηε δηεπθφιπλζε ηεο γξήγνξεο εξγαζίαο θαη γλψζεο πνπ παξέρνπλ, 

αληί λα απνθνκίδνπλ εμ νινθιήξνπ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ λα πξνζθέξνπλ.  

Γεληθά, παξαηεξείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Κ1, Κ3, Κ5, 

Κ6, Κ7, Κ9, Κ11, Κ12, Κ18, Κ19, Κ20, Κ24) ε πεξηγξαθή κηαο ζεηηθήο ζηάζεο θαη 

αληαπφθξηζεο ησλ καζεηξηψλ/καζεηψλ (φπσο ηελ ραξαθηεξίδνπλ νη 

πξναλαθεξζείζεο/έληεο εθπαηδεπηηθνί) φηαλ ελζσκαηψλνπλ εθπαηδεπηηθά/ζπλεξγαηηθά 

εξγαιεία ζην κάζεκα. 

Ζ/Ο Κ5 παξαηεξεί εμνηθείσζε, ραξά θαη άιινη/άιιεο εθπαηδεπηηθνί παξαηεξνχλ 

ελδηαθέξνλ θαη ελζνπζηαζκφ (Κ6, Κ8, Κ9, Κ10, Κ11, Κ12, Κ14, Κ15, Κ17, Κ20, Κ24, 

Κ29) θαηά ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ απφ ηηο καζήηξηέο/καζεηέο ηνπο. «Σα 

παηδηά είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλα κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο  θαη έηζη φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηέηνηα εξγαιεία, είηε ραίξνληαη γηαηί δείρλνπλ πφζα μέξνπλ, είηε 

δείρλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα λα κάζνπλ θάηη θαηλνχξην. Σν κάζεκα γίλεηαη πην 

ελδηαθέξνλ θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε φινπο ηνπο καζεηέο πην εχθνια» 

(Κ5). «Ηθαλνπνηεηηθή ε αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ, ζίγνπξα ειθπζηηθφηεξν ην κάζεκα 

[…] πιενλέθηεκα ε αιιειεπίδξαζε θαη ε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο αιιά 

θαη κε ηνλ δηδάζθνληα» (Κ24). Ζ/Ο Κ14 πξνζζέηεη πσο ε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ ζην κάζεκα ηηο/ηνπο βνεζά ζην λα «απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξε 

απηνεθηίκεζε» ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο πνπ ήδε δηαθαηέρνπλ θαζψο θαη κε ηελ 

αλάπηπμε ζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο κέζα ζην νπνίν επσθεινχληαη πεξηζζφηεξν νη 

«αδχλακνη καζεηέο θαη νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο».  Παξφκνηα άπνςε κε 

απηή ηεο/ηνπ Κ14, έρεη ε/ν Κ10 θαηά ηελ νπνία ππνζηεξίδεη φηη ν εκπινπηηζκφο ηνπ 

καζήκαηφο ηεο/ηνπ (θπζηθψλ επηζηεκψλ) κε εθαξκνγέο ππνινγηζηψλ «επλνεί ηνπο 

αδχλακνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ επθνιφηεξα θπζηθέο έλλνηεο θαη θαηλφκελα».   

Οη Κ11 θαη Κ13 ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ην κάζεκά ηνπο 

(θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη καζεκαηηθψλ αληηζηνίρσο) δίλνληάο καο απφ έλα παξάδεηγκα: 

«θαηά ηελ δηάξθεηα δηδαζθαιίαο κηαο έλλνηαο κέζσ παηρληδηψλ θαη πξνζνκνηψζεσλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο είλαη αζχγθξηηα κεγαιχηεξν ζε ζρέζε π.ρ. κε ηελ εθαξκνγή ηεο ίδηαο 

έλλνηαο ζε κία άζθεζε ζηνλ πίλαθα […] θαη ελζαξξχλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

κάζεκα» (Κ11), «αλ γεληθή εηθφλα, ηα νθέιε μεπεξλνχλ ηα φπνηα πξνβιήκαηα 

ππάξρνπλ θαζψο ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ππάξρεη αλαλεσκέλν ελδηαθέξνλ 

κέζα ζηελ ηάμε γηαηί νη καζεηέο κέζσ ησλ video πνπ παξαθνινπζνχλ θαη ησλ 

παηρληδηψλ πνπ παίδνπλ, βιέπνπλ ηελ εθαξκνζκέλε πιεπξά ηνπ καζήκαηνο θαη έηζη 

ζπάεη ε κνλνηνλία ηεο απιήο επίιπζεο ησλ αζθήζεσλ ζηνλ πίλαθα» (Κ13). 

πκπιεξσκαηηθά ε ρξήζε εξγαιείσλ Πιεξνθνξηθήο πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο γηα 
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ζπκκεηνρή, επθαηξίεο γηα κεγαιχηεξε αληαπφθξηζε, ελδηαθέξνλ θαη «θαιχηεξε 

εκπέδσζε ζρεηηθψλ παξαδεηγκάησλ θπξίσο ζηε γεσκεηξία» (Κ15). 

Κάπνηνη άιινη (Κ11, Κ13, Κ14) αλαθέξνπλ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ καζεηξηψλ/ησλ (θαη 

ηελ εξγαζία ζε νκάδεο) έηζη ψζηε (νη ηειεπηαίεο/νη) λα βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Ζ/Ο Κ13 πξνηείλεη ραξαθηεξηζηηθά: «ν θαιχηεξνο ηξφπνο 

είλαη ν ζρεκαηηζκφο νκάδσλ κέζα ζηελ ηάμε, φπνπ ζε θάζε νκάδα ζπλππάξρνπλ 

δπλαηνί θαη πην αδχλαηνη καζεηέο. Απηφ έρεη δηπιφ φθεινο θαζψο απφ ηελ κία νη 

αδχλαηνη καζεηέο ζα βνεζεζνχλ ζε πην άκεζν θαη πξνζσπηθφ επίπεδν απφ νκφινγνπο 

ηνπο ρσξίο λα έρνπλ ην άγρνο φηη ηνπο θξίλεη ή ηνπο εμεηάδεη ν εθπαηδεπηηθφο. Απφ ηελ 

άιιε, νη δπλαηνί καζεηέο κε ηελ βνήζεηα πνπ ζα παξέρνπλ ζα ζρεκαηίζνπλ λέν 

ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα θαη ζπγρξφλσο ζα ληψζνπλ θαη θάπνηα ηθαλνπνίεζε ε νπνία 

πνιχ πηζαλφ λα αλεβάζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο επηδφζεηο ηνπο». «Μέζσ ηνπ 

ζρεκαηηζκνχ ηέηνησλ νκάδσλ λα βνεζήζνπλ θαη λα βνεζεζνχλ» (Κ13).  

Δπηπξφζζεηα, ε/ν Κ5 πξνηείλεη ηε δηδαζθαιία ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο κε ρξήζε 

ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ κάζεζεο πνπ φκσο «ζα έρνπλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ δπζθνιίαο» 

ψζηε λα δηεμαρζεί ε ρξήζε ηνπο «πην εμαηνκηθεπκέλα γηα θάζε καζεηή». 

Δλδηαθέξνλ έρεη ε άπνςε ηεο/ηνπ Κ17 ε νπνία/ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην είδνο ησλ 

εθαξκνγψλ πνπ παξαηεξεί λα έρνπλ θαιχηεξα θαη ζεηηθφηεξα απνηειέζκαηα ζηε 

δηδαζθαιία˙ αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο νη νπνίεο φρη απιά θηλνχλ 

πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηξηψλ/ησλ φπσο ζεκεηψλεη, αιιά κέζσ ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ («δπλαηφηεηα δηακνηξαζκνχ - θνηλνχ ζρνιηαζκνχ - θαη 

θνηλήο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ») «δηεπθνιχλεηαη ην δηδαθηηθφ έξγν θαη 

παξάγνληαη πξαθηηθά απνηειέζκαηα». 

Ζ απάληεζε ηεο/ηνπ Κ12 είλαη αμηνζεκείσηε δίλνληάο καο κηα εηθφλα πνπ δελ 

παξαηεξήζακε ζηηο ππφινηπεο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ: «Οη καζεηέο 

αληαπνθξίλνληαη πνιχ ζεηηθά ζε ζεκείν πνπ φηαλ ε δηδαζθαιία δελ πεξηέρεη 

δηαδηθαζίεο εκπινπηηζκέλεο κε Σ.Π.Δ. πνιιέο θνξέο αληηδξνχλ. Απμάλεηαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ην θίλεηξν γηα κάζεζε, αιιειεπηδξνχλ, εξγάδνληαη νκαδηθά θαη 

απνδίδνπλ θαιχηεξα». Μαο κηιάεη ινηπφλ γηα κηα θαηάζηαζε επηζπκίαο πιήξνπο 

αμηνπνίεζεο ησλ ινγηζκηθψλ απφ πιεπξάο ησλ καζεηξηψλ/καζεηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

(ζεηηθή) αληίδξαζε ησλ καζεηξηψλ/ησλ ζα ιέγακε, κε άιια ιφγηα,  πσο ζπλάδεη κε ηηο 

(ζεηηθέο) πξνζδνθίεο ηεο/ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Φξαγθηαδάθε, 2014).  

Δλ αληηζέζεη ε άπνςε ηεο/ηνπ Κ18 λαη κελ αλαγλσξίδεη ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε ησλ 

καζεηξηψλ/ησλ, αιιά ηνλίδεη πσο δελ είλαη επαξθήο γηα λα ππάξρεη έλα νκνηνγελέο 
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ζεηηθφ δηδαθηηθφ απνηέιεζκα: «Ηθαλνπνηεηηθά αληαπνθξίλνληαη νη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ην απνηέιεζκα είλαη επαξθέο. Δλζνπζηάδνληαη θαη 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά νη πεξηζζφηεξνη, (απηνί  πνπ είλαη εμνηθεησκέλνη) αιιά ππάξρνπλ 

θαη αξθεηνί πνπ δπζθνιεχνληαη ιφγσ έιιεηςεο θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ή θαη 

δηαδηθηχνπ ζηα ζπίηηα ηνπο». Γηαθαίλεηαη ινηπφλ φηη ην πξφβιεκα ηεο ελζσκάησζεο 

ησλ εθαξκνγψλ Σ.Π.Δ. ζηελ ηάμε εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ηεο εμνηθείσζεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ κε ηα λέα δεδνκέλα. 

Παξφκνηα ζηάζε θαίλεηαη λα έρεη θαη ε/ν Κ23 εθφζνλ επηκέλεη πσο ζεκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδεη ν βαζκφο εμνηθείσζεο ησλ παηδηψλ κε ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 

ιέγνληαο πσο «ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηέηνηα εξγαιεία 

είλαη κέηξην αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα κε ηελ εμνηθείσζε ησλ ππνινίπσλ αξθεηά. Σα 

νθέιε δελ είλαη άκεζα αληηιεπηά ζηελ ειηθία ηνπο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν 

πξνζαλαηνιηζκέλα ζην εχθνιν παηρλίδη». Ζ/Ο Κ12 αλαθέξεη πσο: «Οη καζεηέο 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ ιφγσ κεησκέλεο εμνηθείσζεο ή 

πνιππινθφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ» […] γη‟ απηφ θαη «απαηηείηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα 

θαιφο ζρεδηαζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε ρξήζε φζν είλαη εθηθηφ απινχ θαη 

θαηαλνεηνχ ινγηζκηθνχ» θαη παξφκνηα άπνςε έρεη θαη ε/ν Κ10 ηνλίδνληαο πσο νη 

θχξηεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζήηξηεο/εηέο αθνξνχλ ειιείςεηο ζε 

δεμηφηεηεο Πιεξνθνξηθήο νη νπνίεο «αληηκεησπίδνληαη κε πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε θαη 

δηάζεζε ρξφλνπ γηα εμνηθείσζε κε ην ινγηζκηθφ». 

Ζ/ Ο Κ13 αληηκεησπίδεη παξφκνηα πξνβιήκαηα: «πνιινί καζεηέο έξρνληαη πξψηε θνξά 

ζε επαθή κε πνιιά απφ ηα ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηψ θαη αδπλαηνχλ γηα νξηζκέλν 

δηάζηεκα λα θαηαιάβνπλ πιήξσο ην πψο ιεηηνπξγνχλ θαη λα ηα αμηνπνηήζνπλ. Δπίζεο 

πνιιέο θνξέο απηφ νδεγεί ηνπο καζεηέο νη νπνίνη είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη λα 

ράλνπλ κεγάιν κέξνο απφ ην ελδηαθέξνλ ηνπο». 

Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί (Κ9, Κ11, Κ20, Κ21, Κ25) ζπκθσλνχλ πσο αλ νη 

καζήηξηεο/καζεηέο παξαθνινπζνχζαλ πεξηζζφηεξα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο, ίζσο 

ιπλφηαλ ην πξφβιεκα ηεο εμνηθείσζήο ηνπο κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηηο πξνζθεξφκελεο 

εθαξκνγέο. πγθεθξηκέλα ε/ν Κ9 πξνηείλεη ηελ χπαξμε κηαο πξνθαζνξηζκέλεο 

εξγαζηεξηαθήο δηδαθηηθήο ψξαο ζην σξνιφγην πξφγξακκα γηα δηδαζθαιία 

Πιεξνθνξηθήο θαη απνθιεηζηηθή ρξήζε εθαξκνγψλ εηδηθά γηα ην κάζεκά ηεο/ηνπ 

(θπζηθψλ επηζηεκψλ), εκπινπηηζκέλε κε δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο (παξφκνηα 

πξφηαζε έθαλε θαη ε/ν Κ15-καζεκαηηθφο). Ζ/Ο Κ21 ζπκπιεξσκαηηθά πξνηείλεη επίζεο 

ζπλεξγαζία θαζεγεηξηψλ/θαζεγεηψλ δηαθφξσλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαζψο θαη 

«δηαζεκαηηθέο δηδαζθαιίεο». 
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Μεξηθνί εθπαηδεπηηθνί (Κ8, Κ23, Κ24, Κ27, Κ28, Κ29) θάλνπλ ιφγν γηα ελζάξξπλζε 

ησλ καζεηξηψλ/ησλ γηα ζπρλφηεξε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ, 

«πξνζαξκνγή» ησλ εξγαιείσλ «ζηηο αλάγθεο  ηνπο» (Κ8) θαη «πεξηζζφηεξε επαθή κε 

ηα εξγαιεία θαη ζε άιια καζήκαηα πέξα απφ ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο» (Κ23), 

«ζπιινγηθή πξνζπάζεηα» (Κ27) θαη ζπλεξγαζία (Κ29). 

Παξ‟ φια απηά φκσο ε/ν Κ19 εθπαηδεπηηθφο αλαγλσξίδεη φηη «ζε γεληθέο γξακκέο ε 

ζηάζε ησλ καζεηψλ είλαη πνιχ ζεηηθή» φηαλ ζπλεξγάδνληαη «ζε  θαιά ζηνρεπκέλεο θαη 

νξγαλσκέλεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο». ην ζεκείν απηφ θαίλεηαη λα ζπκθσλεί 

θαη ε/ν Κ22 ηνλίδνληάο πσο «αλ είλαη κειεηεκέλν θαη ζρεδηαζκέλν ην κάζεκα, ηα 

δηδαθηηθά απνηειέζκαηα μεπεξλνχλ θάζε πξνζδνθία ρσξίο πξνβιήκαηα (πεξάλ ησλ 

ηερληθήο θχζεο)». πκπιεξψλεη πσο κε ηνλ ζσζηφ ζρεδηαζκφ ηεο χιεο, κε ζσζηή 

πξνεηνηκαζία «ζε δηδαθηηθφ θαη ηερληθφ επίπεδν» θαίλεηαη λα κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ 

νπνηεζδήπνηε δπζθνιίεο θαη αλ εκθαληζηνχλ ζηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε θαη 

ελζσκάησζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε, πνιιέο/νί εθπαηδεπηηθνί 

(Κ2, Κ3, Κ4, Κ6, Κ7, Κ12, Κ15, Κ20, Κ21) ζπκκεξίδνληαη ίδηεο απφςεηο. Κάπνηεο απφ 

απηέο ηηο απφςεηο αλαθέξνπλ πσο νη δπζθνιίεο ζα αληηκεησπηζηνχλ: «κε ηελ 

ζπζηεκαηηθή θαη ζσζηά νξγαλσκέλε πξνεηνηκαζία ηνπ δηδάζθνληνο θαη ηε κεζνδηθή 

θαηεχζπλζή ηνπο ζηελ αλαθάιπςε θαη αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο» (Κ2), «κε ηελ 

νπζηαζηηθφηεξε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

ζηα λέα δεδνκέλα» (Κ3), «δεκηνπξγία θαηάιιεινπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ κε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ.» (Κ4), «κε ζσζηή θαζνδήγεζε 

εκςχρσζε θαη θαιά ζρεδηαζκέλεο θαη κειεηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ππνζηεξηδφκελεο 

απφ θαιή ηερλνινγηθή ππνδνκή ζηελ ηάμε» (Κ7), «δηδάζθνληαο ζηνπο καζεηέο φια ηα 

πεξηβάιινληα ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα κάζεζε» (Κ1).  

Μηα πεξηζζφηεξν γεληθή εηθφλα παξνπζηάδεηαη ζηελ άπνςε ηεο/ηνπ Κ17, ηεο/ηνπ Κ18 

θαη ηεο/ηνπ Κ19. «Υξεηάδεηαη αιιαγή ηεο καζεζηαθήο θνπιηνχξαο, κείσζε 

δαζθαινθεληξηθήο κάζεζεο θαη ζηαδηαθή αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ online ζπλεξγαηηθψλ 

εξγαιείσλ, ψζηε φινη δηδάζθνληεο θαη καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ θαη κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο λα επηηχρνπλ θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα» (Κ17). Φαίλεηαη ε 

έληνλε επηζπκία γηα ξηδηθέο αιιαγέο ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ 

ξφινπ ηεο/ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα κέγηζηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα˙ ε/ν  Κ18 κηιάεη μεθάζαξα γηα «αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη κεηάβαζε ζε καζεηνθεληξηθά κνληέια ζε ζπλδπαζκφ κε ρξήζε Σ.Π.Δ. 

ζε φια ηα καζήκαηα αιιά θαη ζηηο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο». Δπηπξφζζεηα 
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ζπκπιεξψλεη πσο ζεκαληηθφ ξφιν ζα παίμεη θαη ε επηκφξθσζε ησλ γνλέσλ ζε ζέκαηα 

ζρεηηθά κε Σ.Π.Δ. ψζηε λα βνεζήζνπλ θαη λα έρνπλ αλάινγεο ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο. Σέινο, ε/ν Κ19 θάλεη ιφγν γηα κηα πεξηζζφηεξν ζηαδηαθή αιιαγή 

νιφθιεξνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αλαγλσξίδνληαο ηε δπζθνιία επίηεπμεο 

ελφο ηέηνηνπ έξγνπ.  
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Δ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΤΖΗΣΗΗ 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ ζπλειέρζεζαλ ηφζν απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα φζν θαη απφ 

ηηο ζπλεληεχμεηο, επηρεηξήζακε λα παξαζέζνπκε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε βάζεη απφςεσλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ Πιεξνθνξηθήο. Απφ ηελ 

αλάιπζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πξναλαθεξζέλησλ, πξνέθπςαλ νξηζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα, αιιά θαη πξνηάζεηο.  

Απφ ηελ πνζνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςαλ ηα εμήο: 

1. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο (42,4%) ρξεζηκνπνηεί ηα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο κε ζπρλφηεηα ιηγφηεξν 

απφ δχν ψξεο κέζα ζηελ εβδνκάδα. Ζ ρξήζε θαη ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ κέζα ζηελ ηάμε εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο 

πνπ αθνξνχλ ηηο ίδηεο/ηνπο ίδηνπο ηηο/ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, αιιά θαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο πνπ δελ κειεηήζεθαλ 

ζηελ παξνχζα αλάιπζε. Σέηνηνη είλαη ν δηαζέζηκνο εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο, ε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ην επίπεδν ησλ 

καζεηξηψλ/ηψλ θαη άιινη. Έλα δηαθνξεηηθά ζρεδηαζκέλν εξσηεκαηνιφγην 

απεπζπλφκελν ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρξήζηεο -θαη κε- ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλήζεη ζε βάζνο θαη πην εμεηδηθεπκέλα ηηο πηζαλέο 

αηηίεο θαη ην βαζκφ εμνηθείσζεο σο πξνο ηε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. 

2. Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 13% (ησλ εθπαηδεπηηθψλ) δελ ρξεζηκνπνηεί θαζφινπ 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην 

πνζνζηφ απηφ είλαη αξθεηά πςειφ δεδνκέλνπ φηη ηα εθάζηνηε Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ θαηεπζχλνπλ θαη σζνχλ ηηο/ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε ρξήζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη ην 84% πεξίπνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απηψλ δελ έρεη θακία επηκφξθσζε θαη ην 83% πεξίπνπ απηψλ έρεη 

ειηθία άλσ ησλ 45 εηψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε, γεγνλφο πνπ 

αλαδεηθλχεη πηζαλνχο ιφγνπο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ. 

3. Τπάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο/ζηνπο παξάγνληεο ζπρλφηεηα 

ρξήζεο εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, επηκφξθσζε θαη εηδηθφηεηα. Δθπαηδεπηηθνί κε 

πςειφ επίπεδν επηκφξθσζεο ή εηδηθφηεηαο ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαίλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ πην ζπρλά ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά/ζπλεξγαηηθά εξγαιεία ζηε 

ζρνιηθή ηάμε κε ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο νκάδεο. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:37:57 EEST - 13.56.182.168



82 

 

4. Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 44% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο αλεμαξηήησο 

θχινπ, ειηθίαο ή εηδηθφηεηαο δειψλεη φηη ζεσξεί αξθεηά επαξθή ηα πξνηεηλφκελα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά απφ ηα εθάζηνηε Π. . γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ δηδαθηηθνχ 

ηνπο έξγνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ ηθαλνπνηνχληαη απφ ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ηα Π.. ηηο/ηνπο πξνζαλαηνιίδνπλ. πκπεξαζκαηηθά ζεσξνχλ φηη ηα 

Π.. δελ ηνπο παξέρνπλ νπζηαζηηθή βνήζεηα, δελ ιακβάλνπλ ππ‟ φςηλ ηνπο ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηειηθά 

ζρεδηάδνληαη απιψο γηα λα ππάξρνπλ. Δπνκέλσο είλαη άκεζα αληηιεπηφ φηη 

πξνθχπηεη ε αλάγθε αλαζεσξήζεσλ αλαζρεδηαζκψλ, αμηνιφγεζεο θαη βειηίσζεο. 

5. ρεδφλ φιεο/νη νη εθπαηδεπηηθνί κε εμαίξεζε έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ (πεξίπνπ 

θαηά κέζν φξν 3%) ζεσξνχλ φηη ε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζπκβάιιεη 

ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δηεμαγσγή ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

επηθνηλσληαθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηξηψλ/ηψλ. Αμηνζεκείσην 

είλαη φηη ζε απηφ ην κηθξφ πνζνζηφ, φινη/φιεο (εθηφο απφ έλα άηνκν) έρνπλ ειηθία 

άλσ ησλ 45 εηψλ, νη πεξηζζφηεξεο/νη δειψλνπλ άπεηξνη ρξήζηεο, δελ γλσξίδνπλ ηη 

είλαη ην Web 2.0  θαη δελ έρνπλ ιάβεη θακία επηκφξθσζε. 

6. Σα δεκνθηιέζηεξα εξγαιεία πνπ επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά 

ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο είλαη πξψηνλ ηα wikis –

wikipedia κε πνζνζηφ ζπρλφηεηαο ρξήζεο 18%, ηα ινγηζκηθά δηακνηξαζκνχ 

πεξηερνκέλνπ (13,3%), νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο (11,5%) θαη ηα blog-forum (9%). 

Δλληά άηνκα απάληεζαλ πσο δε ρξεζηκνπνηνχλ θαλέλα εξγαιείν (απφ ηα 

ζπγθεθξηκέλα πξνηεηλφκελα) ζηελ δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηφο ηνπο. 

7. Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ζεσξνχλ θαηαξράο φηη ηα εξγαιεία Web 

2.0/ζπλεξγαηηθά πξσηίζησο ζπκβάιινπλ ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο 

αληηθεηκέλνπ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο. Καηά δεχηεξνλ, ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλαδήηεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε δηάθνξεο πεγέο ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά θαη ζην 

δηακνηξαζκφ/αλάξηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ψζηε λα είλαη άκεζα δηαζέζηκν 

ζηηο/ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη θαηά ηξίηνλ, ζπκβάιινπλ ζηελ αμηνιφγεζή ησλ 

καζεηξηψλ/ησλ, αθνχ δηεπθνιχλνπλ ηελ άκεζε θαη νξγαλσκέλε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο 

Απφ ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ: 

1. Οη εθπαηδεπηηθνί ηνλίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ εξγαιείσλ πνπ επηζπκνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ζεσξψληαο πσο θαηά θχξην ιφγν βνεζνχλ ζηελ δηεμαγσγή ηνπ 

καζήκαηφο ηνπο. Ζ πιεηνςεθία ησλ θαζεγεηξηψλ/ησλ, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο, 

θαίλεηαη λα αμηνπνηεί εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ζπλεξγαηηθά εξγαιεία ιφγσ ηεο 
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έληνλεο αχμεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηξηψλ/ησλ αιιά θαη ιφγσ ηνπ φηη 

κεηαηξέπνπλ ην κάζεκα ζε πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφ. Αθφκε ηνλίδνπλ πσο 

πξνζθέξνπλ επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηξηψλ/εηψλ ζην κάζεκα, θίλεηξα, θαη 

βνεζνχλ ζηελ επθνιφηεξε επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. 

2. Κάζε εηδηθφηεηα φκσο πξνζαξκφδεη ηα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία Πιεξνθνξηθήο ζηα 

κέηξα ηνπ δηθνχ ηεο καζήκαηνο κε θάπνηεο επηινγέο εξγαιείσλ λα είλαη 

πεξηζζφηεξν θνηλέο αλά εηδηθφηεηα. ηελ εηδηθφηεηα ησλ θηινιφγσλ γηα 

παξάδεηγκα ηα θχξηα ινγηζκηθά πνπ θαίλεηαη λα αμηνπνηνχλ είλαη ηα wikis-

wikipedia, ηα εξγαιεία νκαδηθήο ζπγγξαθήο θεηκέλνπ θαη ηα εξγαιεία 

δηακνηξαζκνχ βίληεν. Οη πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Φπζηθψλ επηζηεκψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ θαίλεηαη λα ζπγθιίλνπλ 

αμηνπνηψληαο ινγηζκηθά πξνζνκνηψζεσλ, δηακνηξαζκνχ βίληεν, ζπλεξγαηηθνχο 

ελλνηνινγηθνχο ράξηεο θαη θσηφδεληξν. Οη Μαζεκαηηθνί απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ 

είλαη ηφζν θαηαηνπηζκέλνη θαη ζπγθεθξηκέλνη σο πξνο ηηο επηινγέο ησλ εξγαιείσλ 

ηνπο, θάλνληαο πεξηζζφηεξν ζα ιέγακε πεξηζηαζηαθή ρξήζε εξγαιείσλ (εξγαιεία 

δηακνηξαζκνχ πεξηερνκέλνπ/βίληεν, ζπλεξγαηηθήο ζπγγξαθήο θεηκέλνπ θαζψο θαη 

πιεζψξα ηζηνζειίδσλ). Οη Πιεξνθνξηθνί είλαη απηνί πνπ ελζσκαηψλνπλ πιεζψξα 

εξγαιείσλ ζην κάζεκά ηνπο. Φαίλεηαη λα είλαη απηνί πνπ είλαη πεξηζζφηεξν 

εμνηθεησκέλνη θαη πξφζπκνη λα ελζσκαηψζνπλ πιήξσο ηα εξγαιεία απηά ζην 

κάζεκά ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θπζηθήο αγσγήο, εηθαζηηθψλ θαη 

θνηλσληνινγίαο πνπ παξακέλνπλ ζε πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο, ρσξίο βέβαηα απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη πξνζπάζεηα εθ κέξνπο 

ηνπο. 

3. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ πσο θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο νη θχξηνη 

αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ρξήζεο εξγαιείσλ κάζεζεο –Web 2.0/ζπλεξγαηηθψλ, 

αθνξνχλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζην επίπεδν επηκφξθσζήο ηνπο, ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα- 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Α.Π..). Άιινη παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ 

αθνξνχζαλ ηνλ δηδαθηηθφ ρξφλν θάζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηε λννηξνπία 

εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ, καζεηξηψλ/ησλ, ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν 

πξνεηνηκαζίαο/ρξήζεο ηερλνινγίαο αιιά θαη ηελ εμνηθείσζε/επίπεδν γλψζεσλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ ηερλνινγία. 

4. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζηνπο ηξφπνπο αλαβάζκηζεο ηφζν ηνπ ξφινπ ηνπο 

φζν θαη ηνπ καζήκαηφο ηνπο. Έθαλαλ ιφγν γηα αχμεζε δηδαθηηθψλ σξψλ ηνπ 

καζήκαηφο ηνπο (Κ3,Κ9, Κ15) αιιά θαη ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο (Κ11, 

Κ17, Κ18, Κ20, Κ22) ψζηε λα είλαη ήδε γλσζηά ζηηο καζήηξηεο/καζεηέο ηα 
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ινγηζκηθά πνπ επηζπκνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πξαθηηθή. 

Γεληθή/φ αλαδηακφξθσζε, αλαβάζκηζε, εκπινπηηζκφ θαη εθζπρξνληζκφ ησλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ πξφηεηλε ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Κ6, Κ7, Κ10, 

Κ11, Κ12, Κ15, Κ16, Κ17, Κ18, Κ19, Κ21, Κ22, Κ23) γηα θαιχηεξε εθπαηδεπηηθή 

ππνζηήξημε. Αθφκε, κηα θνηλψο δηακνξθσκέλε άπνςε αθνξνχζε ηελ επηκφξθσζε 

φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζθνπφ ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ Πιεξνθνξηθή θαη ηα εξγαιεία ηεο κε επίθεληξν ηα «λέα δηδαθηηθά 

κέζα»-ζπλεξγαηηθά εξγαιεία (Κ18, Κ13), πξνηείλνληαο σο ιχζεηο ελδνζρνιηθή 

επηκφξθσζε (Κ18) θαη εηδηθά θαηαξηηζκέλα ζεκηλάξηα (Κ1). Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί 

(Κ12, Κ19) κίιεζαλ γηα ηελ απφδνζε νηθνλνκηθψλ θαη εζηθψλ θηλήηξσλ ζηηο/ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ελψ θάπνηνη άιινη (Κ3, Κ18) επηζήκαλαλ ηε κείσζε ησλ αξηζκψλ 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζην θάζε ηκήκα γηα ηελ επθνιφηεξε δηεμαγσγή ηνπ 

καζήκαηνο. 

5. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί έθαλαλ ιφγν γηα ηελ αληαπφθξηζε ησλ 

καζεηξηψλ/ησλ θαηά ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, ηνλίδνληαο ηελ επθνιία 

ρξήζεο, ηνλ ελζνπζηαζκφ, ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ραξά πνπ βιέπνπλ ζηηο αληηδξάζεηο 

ησλ καζεηξηψλ/ηψλ ηνπο. Κάπνηνη ηφληζαλ πσο ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπλήζσο ειθχνπλ ζε πξψην ζηάδην  ηηο/ηνπο καζήηξηεο/εηέο αιιά ζηε ζπλέρεηα 

θαίλεηαη λα ηηο/ηνπο απνπξνζαλαηνιίδνπλ, λα δηαζπνχλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη λα 

ηηο/ηνπο δπζθνιεχνπλ (Κ2, Κ3, Κ11, Κ12, Κ13, Κ20). Κπξίσο πεξηγξάθεηαη απφ 

ηηο/ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηα ζεηηθή ζηάζε θαη αληαπφθξηζε ησλ καζεηξηψλ/ψλ φηαλ 

ελζσκαηψλνληαη εθπαηδεπηηθά/ζπλεξγαηηθά εξγαιεία ζην κάζεκα, θαζψο 

«δηεπθνιχλεηαη ην δηδαθηηθφ έξγν θαη παξάγνληαη πξαθηηθά απνηειέζκαηα» (Κ17). 

6. Πνιιέο/νί θαζεγήηξηεο/εηέο (Κ2, Κ3, Κ4, Κ6, Κ7, Κ12, Κ15, Κ20, Κ21) 

αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα απφ ηε ρξήζε θαη ελζσκάησζε 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε κε ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε 

πξνεηνηκαζία ηφζν ηνπ καζήκαηνο (δηδαθηηθνχ πιηθνχ, κέζσλ, ζελαξίσλ, 

δξαζηεξηνηήησλ) φζν θαη ηνπ εαπηνχ ηνπο, θαη πξνηείλνπλ ηε δηάζεζε 

πεξηζζφηεξσλ δηδαθηηθψλ σξψλ ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο (Κ9, Κ11, Κ20, 

Κ21, Κ25). Αθφκε, πξνηείλεηαη (απφ ηηο/ηνπο Κ6, Κ9, Κ10) ε δηάζεζε ηνπ 

εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο γηα πεξηζζφηεξε εμνηθείσζε κε ηα παξερφκελα 

εξγαιεία Πιεξνθνξηθήο, νκαδνπνίεζε/ζπλεξγαζία ησλ καζεηξηψλ/ησλ θαζψο θαη 

ελζάξξπλζε θαη εμάζθεζε ηνπο. Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί Κ17, Κ18, Κ19 επηζπκνχλ 

γεληθέο ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη κηινχλ πεξηζζφηεξν γηα νιηθφ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο καζεζηαθήο θνπιηνχξαο θαη «κεηάβαζε ζε 
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καζεηνθεληξηθά κνληέια ζε ζπλδπαζκφ κε ρξήζε Σ.Π.Δ. ζε φια ηα καζήκαηα» 

(Κ18). 

1. Προβληματιςμού και δυςκολύεσ τησ ϋρευνασ 

Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο αιιά θαη θαηά ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ, πξνέθπςαλ δπζθνιίεο πνπ επηβξάδπλαλ ηελ φιε δηαδηθαζία.  Οη απαληήζεηο 

πνπ ειήθζεζαλ πεξηνξίδνληαη ζε θάπνηνπο λνκνχο/πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ηεο 

θεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη δελ είλαη απνιχησο αληηπξνζσπεπηηθέο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο φισλ ησλ λνκψλ ηεο Διιάδνο.  

Αξρηθά, έλα δχζθνιν θαη ρξνλνβφξν ζηνηρείν ήηαλ ε εχξεζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ινγαξηαζκψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ελ ηέιεη ζηελ έξεπλα, ε επηθνηλσλία 

καδί ηνπο κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε θαη πξνηξνπή ηνπο ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

έξεπλα θαζψο θαη ε απνζαθήληζε ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ηνπ ζέκαηνο θαη 

ησλ εζηθψλ θαλφλσλ ηεο έξεπλαο. 

Σν βαζηθφηεξν ζα ιέγακε πξφβιεκα ήηαλ ζπιινγή ησλ απαληήζεσλ ηφζν ζην 

εξσηεκαηνιφγην φζν θαη ζηηο ζπλεληεχμεηο, κε ζπρλή –θαη κε κέηξν ψζηε λα κελ 

ππεξβαίλεη ηα πξνζσπηθά φξηα ησλ ππνθεηκέλσλ- επαλαπνζηνιή ηνπο, γεγνλφο πνπ 

δηήξθεζε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαζπζηεξψληαο ην ρξνλνδηάγξακκά καο, 

δεκηνπξγψληαο αηζζήκαηα άγρνπο θαη πίεζεο ζηελ εξεπλήηξηα. Παξφιν πνπ ε 

ζπλέληεπμε θαη ην εξσηεκαηνιφγην απνζηάιεζαλ ζε κεγάιν πιήζνο αηφκσλ, πνιιέο/νί 

εθπαηδεπηηθνί επέιεμαλ λα κελ ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα. Δπηπξφζζεηα αξθεηέο/νί 

εθπαηδεπηηθνί δελ αθηέξσζαλ πνιχ ρξφλν ζηηο απαληήζεηο ηνπο θαη θάπνηεο απφ απηέο 

(ηηο απαληήζεηο) ήηαλ ηδηαηηέξσο ζχληνκεο. 

Καηά ηε ιήςε θαη επεμεξγαζία ηνπ ζπλφινπ ησλ απαληήζεσλ πνπ ειήθζεζαλ (ζην 

θνκκάηη ησλ ζπλεληεχμεσλ) παξαηεξήζεθαλ δεδνκέλα πνπ δελ ήηαλ δπλαηφ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο είηε δελ πεξηείραλ αμηνπνηήζηκεο πιεξνθνξίεο είηε νη φπνηεο 

πιεξνθνξίεο ραξαθηεξίζηεθαλ ειιηπείο. 

2. Μελλοντικϋσ προτϊςεισ 

Ζ έξεπλα απηή ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ζηελ Σξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη πηζαλψο ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε. Αθφκε, ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί 

κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλα εξσηεκαηνιφγηα απεπζπλφκελα ζε καζήηξηεο/καζεηέο 

ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ ζε βάζνο θαη νη δηθέο ηνπο απφςεηο, απνζθνπψληαο ζε κηα 

πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ/πξνβιεκαηηζκψλ.  
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Ζ έξεπλα ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί, επίζεο, θαη ζε άιια νπζηαζηηθφηεξα δεηήκαηα 

φπσο ηηο αηηίεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ θαηάζηαζε σο πξνο ηελ ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ 

εθπαίδεπζε, αιιά θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο (θαη απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθψλ θαη απφ πιεπξάο καζεηξηψλ/ηψλ). 

Σέινο, ηδαληθφ ζα ήηαλ λα ζηνρεχζνπκε ζηελ αχμεζε ηνπ δείγκαηνο θαζψο θαη ζηε 

κεγαιχηεξε δηαζεζηκφηεηα ρξφλνπ κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή πεξηζζφηεξν 

αληηπξνζσπεπηηθψλ απνηειεζκάησλ. 
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Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
Δξσηεκαηνιόγην 

 Φχιν: 

o  Γπλαίθα 

o Άληξαο 

 ρνιή-Δηδηθφηεηα:  

o Θεσξεηηθψλ επηζηεκψλ 

o Θεηηθψλ επηζηεκψλ 

 Ζιηθία: 

o 25-35 

o 36-45 

o 46-60 

o 60 θαη άλσ 

 Δπίπεδν επηκφξθσζεο: 

o Καλέλα 

o Α΄ επίπεδν 

o Β΄ επίπεδν 

 Έηε εκπεηξίαο ζηελ εθπαίδεπζε: 

o 0-10 

o 11-20 

o 20 θαη άλσ 

 Δπηιέμηε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ζεσξείηε φηη αλήθεηε ζχκθσλα κε ηηο γλψζεηο ζαο 

θαη ην επίπεδν επηκφξθσζήο ζαο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ:  

o άπεηξνο ρξήζηεο 

o κέηξηαο εκπεηξίαο ρξήζηεο 

o έκπεηξνο ρξήζηεο 

o πνιχ έκπεηξνο ρξήζηεο 

 Γλσξίδεηε ηη είλαη ηα εξγαιεία Web 2.0;  

o Ναη 

o Όρη 

 Υξεζηκνπνηείηε θάπνηα απφ ηα αθφινπζα εξγαιεία ζηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ;  

o Ηζηνιφγην -blog- forum 

o Wiki - wikispaces - wikipedia 

o Δξγαιεία νκαδηθήο ζπγγξαθήο θεηκέλνπ 

o κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο  

o Δξγαιεία επεμεξγαζίαο εηθφλαο - θνιάδ - επηζήκαλζεο (tagging) 

o χλλεθα εξγαιείσλ  

o πλεξγαηηθνί ελλνηνινγηθνί ράξηεο  

o Δξγαιεία δηαρείξηζεο καζήκαηνο 

o Δξγαιεία δηακνηξαζκνχ παξνπζηάζεσλ θαη άιισλ 

o Δηθνληθνί θφζκνη θαη νnline παηρλίδηα 

o Δξγαιεία δεκηνπξγίαο θφκηθο 

o Δξγαιεία-κέζα δηακνηξαζκνχ πεξηερνκέλνπ 

o Καλέλα 
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 πρλφηεηα ρξήζεο εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ αλά εβδνκάδα ζηελ ηάμε: 

o Καζφινπ 

o Λίγν (ιηγφηεξν απφ 2 ψξεο)  

o Αξθεηά (2-4 ψξεο) 

o Πνιχ (5-6 ψξεο) 

o Πάξα πνιχ (πάλσ απφ 6 ψξεο) 

 ε πνηφ βαζκφ ζεσξείηε φηη ηα πξνηεηλφκελα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά απφ ην εθάζηνηε 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ επαξθνχλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ; 

o Καζφινπ 

o Λίγν 

o Αξθεηά 

o Πνιχ 

o Πάξα Πνιχ 

 Θεσξείηε πσο ε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ δηεπθνιχλεη ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο; 

o Διάρηζηα   1  2  3  4  5     Δμαηξεηηθά 

 ε πνην βαζκφ ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηξηψλ/ηψλ; 

o Διάρηζηα   1  2  3  4  5     Δμαηξεηηθά 

 

 Σα εξγαιεία (Web 2.0/ζπλεξγαηηθά) πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζαο βνεζνχλ λα: 

 Καζφινπ Λίγν  Αξθεηά Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

αλαδεηήζεηε θαη λα 

αλαξηήζεηε 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

     

αμηνινγήζεηε 

ηηο/ηνπο 

καζήηξηεο/εηέο  

     

επηθνηλσλήζεηε θαη 

λα ζπλεξγαζηείηε κε 

ηηο/ηνπο 

καζήηξηεο/εηέο ζαο 

     

Δκπινπηίδεηε θαη λα 

θάλεηε πεξηζζφηεξν 

ελδηαθέξνλ ην 

πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο 
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