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Πεξίιεςε 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, παξαηεξείηαη όηη νη Σ.Π.Δ. ελζσκαηώλνληαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία νινέλα θαη πεξηζζόηεξν θαη ζπλεπώο, αξρίδεη λα επηηείλεηαη 

ε αλάγθε ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε απηέο αιιά θαη ηεο 

πηζηνπνίεζεο ηνπο ζην Α΄ θαη Β΄ Δπίπεδν ησλ Σ.Π.Δ.. θνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα 

δηεξεπλήζεη ηνλ βαζκό ηεο ζπρλόηεηαο ρξήζεο ησλ Σ.Π.Δ. θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, ζηόρνο ήηαλ λα ζπγθξίλεη ηνλ βαζκό ηεο ζπρλόηεηαο ρξήζεο 

ηνπ ππνινγηζηή κεηαμύ ησλ δύν βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο (Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα) θαη κεηαμύ ηνπ Α΄ θαη Β΄ Δπηπέδνπ πηζηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ζηηο Σ.Π.Δ.. Ωο εξεπλεηηθό εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν απνηεινύληαλ από εξσηήζεηο 

θιεηζηνύ ηύπνπ 5-βαζκεο θιίκαθαο Likert. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί 

ηνπ Ν. Ρνδόπεο (Ν=130), εθ ησλ νπνίσλ νη 65 ήηαλ εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (Π.Δ.) θαη νη ππόινηπνη 65 ηεο Γεπηεξνβάζκηαο (Γ.Δ.). Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζίαζαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη κάιηζηα 

δηαπηζηώζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. 

ζπγθξηηηθά κε ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ην επίπεδν ηεο 

πηζηνπνίεζεο ηνπο θαη ηελ ύπαξμε ή κε ηνπ ππνινγηζηή κέζα ζηελ ηάμε. 

Αλαιπηηθόηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί Π.Δ. δηαπηζηώζεθε όηη αμηνπνηνύλ ζπρλόηεξα ηηο 

Σ.Π.Δ. γηα ηελ πξνεηνηκαζία ή ηε δηδαζθαιία ελόο καζήκαηνο ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο Γ.Δ. θαη κάιηζηα, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζην Α΄ 

Δπίπεδν παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο κε ζθνπό ηελ εθπόλεζε εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ πνπ εθπνλνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθή ρξνληάο. Σέινο, 

ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε ή κε ηνπ ππνινγηζηή κέζα ζηελ ηάμε δηαπηζηώζεθε όηη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ ζα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ζπρλόηεξα από απηνύο πνπ δελ δηαζέηνπλ, αλεμάξηεηα από ην επίπεδν πηζηνπνίεζεο 

θαη ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία ππεξεηνύλ.  

Λέξεις κλειδιά: Δθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ (Σ.Π.Δ.), πηζηνπνίεζε Α΄ θαη Β΄ 

επηπέδνπ, Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ (Α.Π..). 

 

Δηζαγσγή 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε ρξήζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε έρεη θαζηεξσζεί ζε ζεκαληηθό βαζκό, αθνύ απηέο έρνπλ 
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ελζσκαησζεί πιήξσο ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ (Α.Π..), ηόζν ηεο 

Πξσηνβάζκηαο όζν θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Π.Η., 2010). πλεπώο, 

θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί εθηθηή ε νξζή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. κέζα ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Κνξσλαίνπ, 2001). 

Άιισζηε, δελ είλαη ηπραίν ην γεγνλόο όηη νη πξνζπάζεηεο από ηελ πιεπξά ηεο 

Πνιηηείαο γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο Σ.Π.Δ. είλαη αξθεηέο θαη 

κάιηζηα ε πιένλ δηαδεδνκέλε πξνζπάζεηα είλαη ε επηκόξθσζε πνπ πξνζθέξεηαη 

δσξεάλ ζε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη αθνξά ζηελ επηκόξθσζε ηνπο ζε Α΄ θαη Β΄ 

Δπίπεδν. Σα δύν απηά επίπεδα πξνζπαζνύλ λα εληζρύζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κε 

γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ πεξαηηέξσ 

επηκόξθσζε ηνπο θαη ζηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή θαη αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. κέζα 

ζηελ ζρνιηθή ηάμε (ΟΔΠΔΚ, 2011). 

 

θνπόο ηεο έξεπλαο  

θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ Ζ/Τ θαη 

ησλ Σ.Π.Δ. από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο έπεηηα από ηελ πηζηνπνίεζε ηνπο ζην Α΄ θαη Β΄ Δπίπεδν ηεο 

επηκόξθσζεο ηνπο σο πξνο ηηο Σ.Π.Δ.. Δπηπιένλ ζηόρνο είλαη λα ζπγθξηζνύλ ηα 

απνηειέζκαηα κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη λα δηεπθξηληζηνύλ νη ιόγνη πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ 

ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. 

 

Τπνζέζεηο ηεο έξεπλαο  

Γηα ηελ θαιύηεξε δηεξεύλεζε ηνπ ζθνπνύ ηεο έξεπλαο πξνζδηνξίζηεθαλ νη παξαθάησ 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο: 

 Οι εκπαιδευτικοί για τθν προετοιμαςία τθσ διδαςκαλίασ τουσ χρθςιμοποιοφν τον 
υπολογιςτι 

 Οι εκπαιδευτικοί για τθ διδαςκαλία τουσ χρθςιμοποιοφν τον υπολογιςτι 

 Οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν τον υπολογιςτι με τθν εποπτεία του/ τθσ εκπαιδευτικοφ 

 Οι εκπαιδευτικοί χρθςιμοποιοφν τον υπολογιςτι για τα μακιματα του αναλυτικοφ 
προγράμματοσ τθσ Π.Ε. και τθσ Δ.Ε.. 

 

Πξνϋπνζέζεηο ηεο έξεπλαο  

Γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε 

κεζνδνινγίαο κέζα από ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν εξσηεκαηνιόγην 

ρξεζηκνπνηήζεθε, θαζώο ζεσξείηαη έλα έγθπξν θαη αμηόπηζην εξγαιείν, πνπ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ηελ έξεπλα ζε αμηόπηζηα απνηειέζκαηα. Έηζη, ν θάζε ζπκκεηέρσλ 

κπνξεί λα δώζεη ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο ζηα δηάθνξα δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη θαη 

κέζα από απηό λα εμαρζνύλ ηα θαηάιιεια ζπκπεξάζκαηα (Cohen, etal., 2009). Σα 

εξσηεκαηνιόγηα ζπκπιεξώζεθαλ από εθπαηδεπηηθνύο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έρνληαο σο πξνϋπόζεζε ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ 

εγθπξόηεηα ησλ απαληήζεσλ πνπ δόζεθαλ. 
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Δξεπλεηηθό ρέδην 

Έρνληαο σο βαζηθή πξνϋπόζεζε ην ζθνπό θαη ηνπο επηκέξνπο ζηόρνπο ηεο έξεπλαο, ε 

θαηαιιειόηεξε πξνζέγγηζε γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ, θξίζεθε 

πσο ήηαλ ε πνζνηηθή κέζνδνο (αλάιπζε πεξηερνκέλνπ εξσηεκαηνινγίσλ). Δλίνηε νη 

εθπαηδεπηηθνί ηόζν ηεο Α/ζκηαο όζν θαη ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε όηη αθνξά ηηο 

επηκνξθώζεηο πάλσ ζηηο Σ.Π.Δ. έρνπλ κηα ηδηαίηεξε ζεηηθή ζηάζε θαη σο εθ ηνύηνπ 

βαζίδνληαη θαη ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ απνθηεζέλησλ γλώζεσλ πνπ απνθόκηζαλ. 

 

πκκεηέρνληεο 

Αλαθνξηθά κε ηνλ πιεζπζκό ζηόρνο ηεο έξεπλαο, ζε απηήλ νξίζηεθαλ όινη νη 

εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνύ Ρνδόπεο. 

Γηα ηελ εύξεζε θαη ηε ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο αθνινύζεζε ε κέζνδνο ηεο απιήο 

ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο. ύκθσλα κε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, θάζε ζπκκεηέρνληαο 

έρεη ηηο ίδηεο αθξηβώο πηζαλόηεηεο κε ηνπο άιινπο λα επηιεγεί ζηελ έξεπλα, εθόζνλ 

δηαζέηεη ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ εξεπλεηή. Με ηνλ 

ηξόπν απηό «θερδίδοσκε ζε αθρίβεηα, γηαηί ε αληηπροζώπεσζε ηοσ δείγκαηος γίλεηαη 

αλαιογηθά» (Φίιηαο, 2005:409). Έηζη, ην δείγκα πνπ πξνθύπηεη είλαη δείγκα 

πηζαλνηήησλ θαη κέζα από απηή ηε δηαδηθαζία ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο γελίθεπζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξόθεηηαη λα εμαρζνύλ έπεηηα από ηελ έθβαζε ηεο έξεπλαο 

(Εαθεηξόπνπινο, 2005). 

πλεπώο, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ήηαλ ζπλνιηθά 140 

εθπαηδεπηηθνί ηεο Α/ζκηαο θαη ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνύ Ρνδόπεο, εθ ησλ 

νπνίσλ νη 130 ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιόγην. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην δείγκα 

πάξζεθε από 5 Γεκνηηθά ρνιεία ηεο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνύ Ρνδόπεο 

όπνπ ζπκκεηείραλ 65 δάζθαινη θαη εθπαηδεπηηθνί δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ, 3 Γπκλάζηα 

θαη 2 Λύθεηα ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνύ Ρνδόπεο όπνπ ζπκκεηείραλ 65 

θαζεγεηέο δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ. Οη ζπκκεηέρνληεο απνηεινύληαλ από άληξεο θαη 

γπλαίθεο ειηθίαο από 24 έσο 62 ρξνλώλ, κόληκνη θαη αλαπιεξσηέο.   

 

Μεηξήζεηο - Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Δξσηεκαηνιόγην 

Ωο κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηελ πνζνηηθή έξεπλα επηιέρζεθε ην 

εξσηεκαηνιόγην, γηα ην ιόγσ όηη ν δηακνηξαζκόο ηνπ δελ ήηαλ δαπαλεξόο θαη 

παξέρεη ηε δπλαηόηεηα πξνζέγγηζεο ελόο κεγάινπ αξηζκνύ εξσηώκελσλ. Ηδηαίηεξα, 

όηαλ απηό δηαλέκεηαη από ηνλ εξεπλεηή ηδηνρείξσο έρεη κεγαιύηεξε αληαπόθξηζε θαη 

δέζκεπζε από ηνπο εξσηώκελνπο. ηελ δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

αληηθείκελν πξνβιεκαηηζκνύ απνηέιεζαλ ν ηύπνο ησλ εξσηήζεσλ, ε δηαδνρηθή ζεηξά 

ησλ εξσηήζεσλ θαη ε δεκηνπξγία θιηκάθσλ κέηξεζεο. Ζ θιίκαθα κέηξεζεο πνπ 

επηιέρζεθε γηα ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ήηαλ ηύπνπ δηρνηνκηθήο θιίκαθαο κε 2 

πηζαλέο απαληήζεηο θαη γηα ην εξσηεκαηνιόγην ε θιίκαθα κέηξεζεο ηύπνπ Likert κε 

5 πηζαλέο απαληήζεηο κε πξόβιεςε γηα απνθπγή νπδέηεξεο απάληεζεο. Ο ιόγνο πνπ 

επηιέρζεθαλ, ε κε ύπαξμε ηεο νπδέηεξεο απάληεζεο ζην εξσηεκαηνιόγην, ήηαλ γηα 

λα δηεπθνιπλζεί ε θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ζε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο. Οη εξσηήζεηο 

είλαη θιεηζηνύ ηύπνπ, γηαηί ν ηύπνο απηόο πξνζθέξεηαη θαιύηεξα γηα ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βαζίζηεθε ζην εξσηεκαηνιόγην ησλ 
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Καξηζηώηνπ θαη Ρνύζζνο (2011), πνπ αθνξνύζε ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ ςπρνκεηξηθό 

έιεγρν εξγαιείνπ κέηξεζεο ηεο ρξήζεο ππνινγηζηή από εθπαηδεπηηθνύο γηα ηε 

δηδαζθαιία. Δπίζεο, έγηλαλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο, ώζηε λα 

θαηαζηεί ηθαλό εξγαιείν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζέιακε. Οη εξσηήζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην εξσηεκαηνιόγην ρσξίδνληαη ζηηο εμήο νκάδεο: 

1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθώλ 

2. Σξόπνη θαη ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή από ηνλ/ ηελ εθπαηδεπηηθό γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο. 

3. Σξόπνη θαη ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή από ηνλ/ ηελ εθπαηδεπηηθό γηα 

ηελ δηδαζθαιία. 

4. Σξόπνη θαη ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή από ηνπο καζεηέο/ -ηξηεο κε 

ηελ επνπηεία ηνπ/ ηεο εθπαηδεπηηθνύ. 

5. Γηα πνηα καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο Π.Δ., ηεο Γ.Δ. θαη κε 

πνηα ζπρλόηεηα ρξεζηκνπνηνύλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνλ ππνινγηζηή. 

Με ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξώζεθαλ από ηηο νκάδεο εξσηήζεσλ, επηρεηξήζεθε ε 

Γηεξεύλεζε ηεο Δθαξκνγήο θαη Υξήζεο ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληώλ (Σ.Π.Δ.) ζηελ ρνιηθή Σάμε, κεηά από ηηο Δπηκνξθώζεηο Α΄ θαη Β΄ 

Δπηπέδνπ ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνύ Ρνδόπεο. 

 

Αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπόλεζεο κηαο έξεπλαο είλαη ζεκαληηθό λα ιεθζνύλ ππόςε 

θάπνηνη παξάγνληεο, νη νπνίνη κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ έθβαζε ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη παξάγνληεο απηνί ζρεηίδνληαη κε ηνλ βαζκό ηεο 

εγθπξόηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο κηαο έξεπλαο, ηα νπνία παίδνπλ θαηαιπηηθό ξόιν γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο. Αξρηθά ινηπόλ, θάζε εξεπλεηήο νθείιεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα ειέγρεη ην εξεπλεηηθό εξγαιείν πνπ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ έθβαζε ηεο, 

ην νπνίν ζεσξείηαη έγθπξν «όηαλ κπορεί λα αποδώζεη ηε ζεωρεηηθή έλλοηα γηα ηελ 

οποία θαηαζθεσάζηεθε» θαη αμηόπηζην «όηαλ κπορεί λα δώζεη ηα ίδηα αποηειέζκαηα ζε 

επαλαιακβαλόκελες κεηρήζεης θάηω από ηης ίδηες ζσλζήθες θαη κε ηοσς ίδηοσς 

ζσκκεηέτοληες» (Νόβα-Καιηζνύλε, 2006: 55).  

Καη’ επέθηαζε ε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

ζθαικάησλ κέηξεζεο ηνπ εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ είλαη δείγκα αμηνπηζηίαο θαη 

εγθπξόηεηαο, θαζώο ειέγρεηαη ε εγθπξόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ (Αζαλαζίνπ, 

2000), ε πξαθηηθόηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε επαιήζεπζε όηη κεηξάεη απηό, γηα 

ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε λα κεηξήζεη (Παπαλαζηαζίνπ θαη Παπαλαζηαζίνπ, 2005).  

ην ζεκείν απηό, αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ 

εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ν δείθηεο ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο 

Cronbach’salpha, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί αλ νη εξσηήζεηο πνπ δηαηππώζεθαλ είλαη 

θαηάιιειεο γηα λα κεηξήζνπλ απηό ην νπνίν ήζειε ν εξεπλεηήο λα κεηξήζεη. Έηζη, 

πξνέθπςε όηη ν δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο είλαη αξθεηά πςειόο γηα όιεο ηηο 

εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, βξέζεθε όηη ήηαλ α= 0,920 

(γηα ηηο εξσηήζεηο 12-20), α= 0,930, (γηα ηηο εξσηήζεηο 21-33), α= 0,960 (γηα ηηο 

εξσηήζεηο 34-46) θαη α= 0,820 (γηα ηηο εξσηήζεηο 47-55). Σα επξήκαηα απηά 

ππνδειώλνπλ όηη ην εξγαιείν ζεσξείηαη θαηάιιειν θαη αμηόπηζην θαη κάιηζηα  όηη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε πεξίπησζε παξόκνησλ κειινληηθώλ εξεπλώλ 

(Ρνύζζνο θαη Σζανύζεο, 2011). 
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Δπηπξόζζεηα, ε εγθπξόηεηα ηεο έξεπλαο εμαζθαιίδεηαη θαη κέζα από ηελ επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο δεηγκαηνιεςίαο (Βακβνύθαο, 2010). ηελ ελ ιόγσ έξεπλα, ε 

αληηπξνζσπεπηηθόηεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ε επηινγή ηνπ κε βάζε ηε ζεσξία 

πηζαλνηήησλ, πξνζηαηεύνπλ ηνλ εξεπλεηή από ηε κεξνιεςία, επηηξέπνπλ ηελ 

εμαγσγή αμηόπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηε γεληθεπζηκόηεηα απηώλ εμαζθαιίδνληαο 

εμσηεξηθή εγθπξόηεηα (Cohenetal., 2009). Σέινο, ε αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, 

ε εθαξκνγή όισλ ησλ ζηαδίσλ δηεμαγσγήο κηαο έξεπλαο θαη ε αηηηνιόγεζε ησλ 

επηινγώλ πξνζδίδνπλ αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα ζηελ παξνύζα έξεπλα 

(Jonsen&Jehn, 2009). 

 

Γενληνινγηθά δεηήκαηα 

Δθηόο από ηνλ βαζκό ηεο εγθπξόηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο κηαο έξεπλαο, θάζε 

εξεπλεηήο νθείιεη λα πξνβιεκαηηζηεί ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα δενληνινγίαο πνπ 

κπνξεί λα πξνθύςνπλ. Αξρηθά, έρεη ρξένο λα εμαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ θάζε ζπκκεηέρνληα κέζα από ηε ζπλεηδεηή ζπλαίλεζε ηνπ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ έξεπλα, ώζηε λα αληηιεθζεί ν ζπκκεηέρσλ όηη είλαη ειεύζεξνο 

λα εθθξάζεη ηηο απόςεηο ηνπ, αιιά θαη νπνηεδήπνηε ζειήζεη έρεη ην δηθαίσκα λα 

απνρσξήζεη από ηε δηαδηθαζία. πλεπώο, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη πιήξεο 

πιεξνθόξεζε θαη ελεκέξσζε γηα ηνλ ζθνπό ηεο έξεπλαο θαη ε ζπκκεηνρή λα είλαη 

πξνζσπηθή ηνπ επηινγή (Νόβα- Καιηζνύλε, 2006).  

Ζ ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ παξείρε δηαβεβαηώζεηο 

εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη αλσλπκίαο, ελεκεξώλνληαο ηνπο ζπκκεηέρνληεο όηη νη 

απαληήζεηο ηνπο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπό ηεο έξεπλαο θαη 

έπεηηα ηα εξσηεκαηνιόγηα ζα θαηαζηξαθνύλ. Δπηπιένλ, γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

ζπκκεηερόλησλ αθνινπζήζεθε πηζηά όιε ε δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ε 

αλάινγε άδεηα από ηνπο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο,  λα ελεκεξσζνύλ δηεμνδηθά νη 

δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη λα κνηξαζηνύλ ηα εξσηεκαηνιόγηα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. 

 

Γηαδηθαζηηθά 

Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο έγηλε ζην λνκό Ρνδόπεο. Ο πιεζπζκόο πνπ αθνξνύζε ηελ 

έξεπλα ήηαλ εθπαηδεπηηθνί ηεο Α/ζκηαο θαη ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ζ δηαδηθαζία 

πνπ αθνινπζήζεθε απνηειείηαη από ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

1. Δπηινγή ηνπ δείγκαηνο πάλσ ζην νπνίν έγηλε ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 

Πεξηζζόηεξα γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνύκελε 

παξάγξαθν. 

2. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηλνκεληθήο εγθπξόηεηαο ηα εξσηεκαηνιόγηα 

δηαλεκήζεθαλ ζε κε εηδηθνύο αλαγλώζηεο θαη δεηήζεθε ε γλώκε ηνπο. 

3. Πηινηηθή έξεπλα ζε έλα κηθξό κέξνο ηνπ δείγκαηνο. Σα αξρηθά 

εξσηεκαηνιόγηα δόζεθαλ γηα δνθηκή ζε 5 εθπαηδεπηηθνύο, ώζηε λα ειεγρζεί 

γηα ηπρόλ ιάζε, αζάθεηεο θιπ. Οξηζκέλα κηθξά πξνβιήκαηα, θπξίσο ζηε 

ζύληαμε ησλ εξσηήζεσλ, αληηκεησπίζηεθαλ πξηλ ην εξσηεκαηνιόγην 

θαηαιήμεη ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή έηνηκν γηα δηαλνκή. Δπηπιένλ, κεηξήζεθε 

θαη ν ρξόλνο πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ, ώζηε λα επηβεβαησζεί 

όηη ην εξσηεκαηνιόγην δελ είλαη ρξνλνβόξν θαη δελ ζα θνπξάζεη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. 
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4. Γηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο. Γηα ηε δηελέξγεηα 

ηεο έξεπλαο, δεηήζεθε θαη παξαρσξήζεθε άδεηα από ηνπο Γηεπζπληέο ηόζν 

ηεο Α/ζκηαο όζν θαη ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνύ Ρνδόπεο, θαζώο θαη 

από ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ εξεπλεηή 

ζην ρώξν ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη γηα ηνλ δηακεξηζκό ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Έπεηηα, ν εξεπλεηήο επηζθέθηεθε 

απηνπξνζώπσο ηα ζρνιεία δεηώληαο θαη ηελ άδεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ. ε 

θάζε εξσηεκαηνιόγην ππάξρεη ζηελ πξώηε ζειίδα ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ζηελ 

νπνία αλαθέξνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα, νδεγίεο 

ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζώο θαη ε ζεκαληηθόηεηα ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ εξσηώκελνπ ζηελ έξεπλα. Απηό ην ηειεπηαίν αλακελόηαλ λα 

απμήζεη ηηο πηζαλόηεηεο αληαπόθξηζεο ηνπ δείγκαηνο, ελώ νη ζαθείο νδεγίεο 

ζπκβάιινπλ ζηελ εγθπξόηεηα ηεο έξεπλαο (Javeau, 2000). 

5. πγθέληξσζε ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ. ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

δόζεθε έλα πεξηζώξην κηαο εβδνκάδαο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, δηάζηεκα πνπ ζεσξήζεθε αξθεηό ώζηε λα κελ πηεζζνύλ 

ζην λα αληαπνθξηζνύλ. Έπεηηα, ν εξεπλεηήο ζπγθέληξσζε ηα ζπκπιεξσκέλα 

εξσηεκαηνιόγηα κέζσ ησλ δηεπζπληώλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ.  

 

Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ην εξγαιείν πνπ επηιέρηεθε γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ είλαη ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS Statistics 17.0. Ζ ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία έγηλε ηόζν ζε επίπεδν πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, ώζηε λα 

παξνπζηαζηνύλ είηε ζε πίλαθα είηε ζε γξαθήκαηα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, όζν 

θαη ζε επίπεδν επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο, ώζηε λα εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα, κε ζθνπό 

ηε γελίθεπζε ηνπο (Ρνύζζνο θαη Σζανύζεο, 2011). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξώην κέξνο ηεο αλάιπζεο έγηλε παξνπζίαζε ησλ 

πεξηγξαθηθώλ ζηνηρείσλ θάζε κίαο κεηαβιεηήο, νη νπνίεο απνηππώζεθαλ κε 

θαηάιιεινπο πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα πξνθεηκέλνπ λα ζθηαγξαθεζεί ην πξνθίι ησλ 

ζπκκεηερόλησλ θαη ησλ απαληήζεώλ ηνπο θαη παξάιιεια λα είλαη εύθνια αληηιεπηά 

από ηνλ εξεπλεηή θαη ηνλ αλαγλώζηε. ηε ζπλέρεηα, αθνινύζεζε ε αλάιπζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ κε επαγσγηθή ζηαηηζηηθή. Δπίζεο, θαηαγξάθεθαλ νη κέζνη όξνη γηα 

θάζε κηα νκάδα θαη έγηλε ζπγθξηηηθή αλάιπζε γηα ηελ δηεξεύλεζε ησλ ζρέζεσλ κε ηε 

ρξήζε ηνπ παξακεηξηθνύ ζηαηηζηηθνύ θξηηεξίνπ t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ζπγθξίζεηο κεηαμύ ησλ δεκνγξαθηθώλ θαη ησλ εξσηήζεσλ 

πνπ εμεηάδνληαη κέζα από ηηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο αθνύ πξώηα εμεηάζηεθε εάλ ηα 

δείγκαηα θαη από ηηο δύν νκάδεο πξνέξρνληαη από πιεζπζκνύο κε θαλνληθέο 

θαηαλνκέο θαη κε ίζεο δηαθπκάλζεηο. Γηα ηε ρξήζε ηνπ παξακεηξηθνύ θξηηεξίνπ έγηλε 

πξώηα ν έιεγρνο ηεο θαηαλνκήο ηνπ δείγκαηνο κέζα από ην Test of normality 

Shapiro- wilk θαη δηαπηζηώζεθε όηη ην δείγκα παξνπζηάδεη θαλνληθή θαηαλνκή θαη 

επνκέλσο, κπνξεί λα γίλεη ε αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ κέζα από ηε ρξήζε ησλ 

παξακεηξηθώλ θξηηεξίσλ.  

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεηάζηεθε αθόκε λα πξνζδηνξηζηεί ν βαζκόο 

ειεπζεξίαο (df) γηα ππόζεζε δηπιήο θαηεύζπλζεο θαη κε ζηαηηζηηθό επίπεδν 

ζεκαληηθόηεηαο α = 0,05 βξέζεθε ε θξίζηκε ηηκή έγηλε ζύγθξηζε κε ηελ ηηκή t θαη 

έπεηηα εθηηκήζεθε αλ ην απνηέιεζκα ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό (Ρνύζζνο θαη 

Σζανύζεο, 2011; Δκβαισηήο, θαη ζπλ., 2006).  
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Σν ηεζη απηό εμέηαζε ηελ εμήο κεδεληθή ππόζεζε θαη ηελ ελαιιαθηηθή ηεο: 

   Ζ0: Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ 

   Ζ1: Τπάξρεη ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ 

Δπεμεγεκαηηθά, αλ ην p – value (Sig.) ήηαλ κεγαιύηεξν ηνπ 0,05, ηόηε επηθξαηεί ε 

κεδεληθή ππόζεζε θαη ηζρύεη όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ 

ησλ κεηαβιεηώλ, άξα ε κία κεηαβιεηή δελ επεξεάδεη ηελ άιιε. Αληίζεηα, αλ ην p – 

value ήηαλ κηθξόηεξν ηνπ 0,05, ηόηε απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππόζεζε, αθνύ έηζη, 

θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ εμεηαδόκελσλ 

κεηαβιεηώλ. Σν επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο πνπ επηιέρζεθε είλαη ην α = 5% 

(Ρνύζζνο θαη Σζανύζεο, 2011, Δκβαισηήο, θαη ζπλ., 2006). Σέινο, ππνινγίζηεθαλ 

ηα απνηειέζκαηα πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνύλ ηα ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηα δεδνκέλα 

ηνπ δείγκαηνο, ώζηε λα απαληεζνύλ ηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ. 

Σα εξσηεκαηνιόγηα πήξαλ έλαλ αύμνληα αξηζκό θαη θσδηθνπνηήζεθαλ. Οη εξσηήζεηο 

αξηζκήζεθαλ γηα θάζε κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρσξηζηά ώζηε λα είλαη πην εύθνιε 

ε απνηύπσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε πίλαθεο. Οη θιίκαθεο (Καζεκεξηλά, 

Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα, πάληα θαη 

Πνηέ) έιαβαλ ηηο εμήο ηηκέο: Καζεκεξηλά= 5, Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα= 

4, Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα= 3, πάληα= 2, Πνηέ= 1. Έηζη πξνέθπςαλ νη 

ζπρλόηεηεο ησλ απαληήζεσλ αιιά θαη ν κέζνο όξνο ησλ απαληήζεσλ (Javeau,1996). 

Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλάο είλαη: νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνινγηζηή, νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηε 

δηδαζθαιία ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνινγηζηή, νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ 

ππνινγηζηή κε ηελ επνπηεία ηνπ/ ηεο εθπαηδεπηηθνύ, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνύλ 

ηνλ ππνινγηζηή γηα ηα καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο Π.Δ. θαη ηεο 

Γ.Δ..Γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο επεμεξγαζίαο, ηα δεδνκέλα από ην εξσηεκαηνιόγην 

θσδηθνπνηήζεθαλ θαη δεκηνπξγήζεθε ην θύιιν εξγαζίαο κε ηα θσδηθνπνηεκέλα 

δεδνκέλα, ζην νπνίν θάζε γξακκή αληηζηνηρεί ζε έλα εξσηεκαηνιόγην 

(ζπκκεηέρνληα) θαη θάζε ζηήιε ζε κία εξώηεζε ή ππν-εξώηεζε. 

 

Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ 

Απνηειέζκαηα δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απαξηίζηεθε από 130 εθπαηδεπηηθνύο, 65 εθπαηδεπηηθνί ηεο 

Α/ζκηαο θαη 65 εθπαηδεπηηθνί ηεο Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο από ηνπο νπνίνπο ην 31,54% 

ήηαλ άλδξεο θαη ην 68,46% γπλαίθεο όπσο απεηθνλίδεηαη ζην θπθιηθό δηάγξακκα 

ρήκα 1. 
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ρήκα 1: Κπθιηθό δηάγξακκα θαηαλνκήο ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα σο πξνο 

ην θύιν 

Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ε 

πιεηνςεθία ήηαλ κεηαμύ ησλ 35 έσο 50 εηώλ κε πνζνζηό 59,23% ην νπνίν θαη 

αληηζηνηρεί ζε 77 εξσηεκαηνιόγηα. Κπθιηθό δηάγξακκα ρήκα 2.. 

 
ρήκα 2: Κπθιηθό δηάγξακκα θαηαλνκήο ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα σο πξνο 

ηελ ειηθία 

ρεηηθά κε ην πηπρίν πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζηελ Α/ζκηα εθπαίδεπζε εθηόο από 

ηνπο δαζθάινπο αλήθνπλ θαη δηδάζθνπλ εθπαηδεπηηθνί δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ. 

πλεπώο, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ήηαλ δάζθαινη κε πνζνζηό 

33,1% θαη θαζεγεηέο κε 66,9%. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε όηη ε πιεηνςεθία κε πνζνζηό 

71,54% δελ είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ, έλαληη ηνπ 28,46% πνπ 

είλαη. Κπθιηθό δηάγξακκα ρήκα 3.     
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ρήκα 3: Κπθιηθό δηάγξακκα θαηαλνκήο ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα σο πξνο 

ην κεηαπηπρηαθό ηίηιν 

Δπίζεο, ζηελ εξώηεζε αλ είλαη γλώζηεο ππνινγηζηώλ, ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερόλησλ κε πνζνζηό 96,15% απάληεζαλ ζεηηθά θαη ν ηξόπνο πνπ έκαζαλ λα 

ρεηξίδνληαη ηνλ ππνινγηζηή ήηαλ ιόγσ ζπκκεηνρήο ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα κε 

πνζνζηό 58,5%. Οη ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη δελ απάληεζαλ κε πνζνζηό 3,1%, ήηαλ 

απηνί νη νπνίνη δελ είραλ θαη γλώζε ππνινγηζηή. Αθνινπζεί ν αλαιπηηθόο πίλαθαο, 

Πίλαθαο 1. 

 

Πίλαθαο 1: Πίλαθαο θαηαλνκήο ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα σο πξνο ηνλ ηξόπν 

γλώζεο ππνινγηζηώλ 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid πκκεηνρή ζε 

επηκνξθσηηθά 

ζεκηλάξηα 

76 58,5 60,3 60,3 

Απηνκόξθσζε 35 26,9 27,8 88,1 

Άιιν 15 11,5 11,9 100,0 

Total 126 96,9 100,0  

Missing Γελ απάληεζαλ 4 3,1   

Total 130 100,0   

 

Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα κε πνζνζηό 

58,46% είλαη πηζηνπνηεκέλνη ζηηο Σ.Π.Δ. θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ην 43,1% ζην Α΄ 

Δπίπεδν θαη ην 16,2% ζην Β΄ Δπίπεδν. Κπθιηθό δηάγξακκαρήκα 4.. 
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ρήκα 4: Κπθιηθό δηάγξακκα θαηαλνκήο ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα σο πξνο 

ηελ πηζηνπνίεζε ζηηο Σ.Π.Δ. 

 

Σειεηώλνληαο ηελ αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ, νη ζπκκεηέρνληεο 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ θαη ζηελ εξώηεζε αλ ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνινγηζηή ζηελ 

ηάμε θαη αλ λαη, ρξεζηκνπνηνύζαλ ηνλ ππνινγηζηή θαη πξηλ ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ 

ηάμε. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερόλησλ απάληεζαλ ζεηηθά κε πνζνζηό 83,85%. 

Κπθιηθό δηάγξακκα ρήκα 5.. 

 
ρήκα 5: Κπθιηθό δηάγξακκα θαηαλνκήο ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα σο πξνο 

ηελ ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε 
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Απνηειέζκαηα ζπληζησζώλ ηεο έξεπλαο 

Οη ζπληζηώζεο ηεο έξεπλαο είλαη: 

 Σξόπνη θαη ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό γηα 

δηδαζθαιία. 

 Σξόπνη θαη ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο. 

 Σξόπνη θαη ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή από ηνπο καζεηέο/ -ηξηεο κε 

ηελ επνπηεία ηνπ/ ηεο εθπαηδεπηηθνύ. 

 Γηα πνηα καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο Π.Δ., ηεο Γ.Δ. θαη κε 

πνηα ζπρλόηεηα ρξεζηκνπνηείηε ηνλ ππνινγηζηή. 

Σα αλσηέξσ απνηεινύλ ζπληζηώζεο ηεο έξεπλαο «Γηεξεύλεζε ηεο Δθαξκνγήο θαη 

Υξήζεο ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (Σ.Π.Δ.) ζηελ ρνιηθή 

Σάμε, κεηά από ηηο Δπηκνξθώζεηο Α΄ θαη Β΄ Δπηπέδνπ ησλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». 

Ζ αλάιπζε έγηλε ζηελ 5-βαζκε θιίκαθα (Πίλαθαο 2) θαη ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί 

(Πίλαθαο 4) απνηππώλεη ην πιήζνο ησλ απαληήζεσλ, ηνπο κέζνπο όξνπο θαη ηε 

ζηαηηζηηθή απόθιηζε αλά ζπληζηώζα θαζώο θαη ηνλ ραξαθηεξηζκό. Ο ραξαθηεξηζκόο 

ηεο 5-βαζκεο θιίκαθαο δηακνξθώζεθε ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή έξεπλα ηνπ Κπξηαθίδε 

(2015), θαη έρεη σο εμήο: 

Πίλαθαο 2: Υαξαθηεξηζκόο 5-βαζκεο θιίκαθαο 

Από Έσο Υαξαθηεξηζκόο 

1,0 1,8 Πνηέ 

1,81 2,6 πάληα 

2,61 3,4 Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα 

3,41 4,2 Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα 

4,21 5,0 Καζεκεξηλά 

 

Οη κέζνη όξνη ησλ ζπληζησζώλ πνπ αθνξνύλ ηελ έξεπλα «Γηεξεύλεζε ηεο 

Δθαξκνγήο θαη Υξήζεο ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (Σ.Π.Δ.) 

ζηελ ρνιηθή Σάμε, κεηά από ηηο Δπηκνξθώζεηο Α΄ θαη Β΄ Δπηπέδνπ ησλ 

Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο», παξαηεξείηαη όηη 

νη ηξόπνη θαη ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο, γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα γηα ηηο 

ζπληζηώζεο, Γηαδίθηπν γηα εμεύξεζε πιεξνθνξηώλ θαη εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό 

(επίζθεςε ζε blogs,wikis), Δπεμεξγαζηέο θεηκέλσλ (Word)γηα ζεκεηώζεηο 

καζεκάησλ, Πνιπκέζα, βίληεν, θσηνγξαθίεο Γξαθηθά, Οπηηθναθνπζηηθό πιηθό(π.ρ. 

Βίληεν, DVD θαη YouTube), ελώ γηα ηηο ππόινηπεο ζπληζηώζεο γίλεηε ηνπιάρηζηνλ 

κηα θνξά ην κήλα.  

Δπίζεο, παξαηεξείηε όηη νη ηξόπνη θαη ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή από ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθό γηα δηδαζθαιία γηα ηηο ζπληζηώζεο, εύξεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν 

(επίζθεςε ζε blogs, wikis) θαη γηα ηε δηδαζθαιία γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ (Γιώζζα, 

Μαζεκαηηθά, Φ. Δπηζηήκεο, θ.ν.θ.) κε θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ηνπ 

δηαδηθηύνπ, γηα ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ γηα ηε ρξήζε γξαθηθώλ θαη 

νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ (π.ρ. Βίληεν, DVD θαη YouTube), γηα ςπραγσγηθνύο 

ζθνπνύο (παηρλίδηα, δσγξαθηθή, κνπζηθή, θ.ν.θ.) γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ 
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εβδνκάδα, ελώ γηα ηηο ζπληζηώζεο πνπ αθνξνύλ ηελ εθπόλεζε εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ πνπ εθπνλνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, νη ζπκκεηέρνληεο 

ρξεζηκνπνηνύλ ζπάληα ηνλ ππνινγηζηή. 

Δπηπιένλ, παξαηεξείηε όηη, νη ηξόπνη θαη ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή από ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο κε ηελ επνπηεία ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ γίλεηε ζπάληα γηα ην ιόγσ όηη 

θάζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα ππνινγηζηή, εθηόο από ηα 

εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο πνπ δηαζέηνπλ θαηά κέζν όξν πεξίπνπ δέθα ππνινγηζηέο 

θαη εθεί όλησο πξαγκαηνπνηείηε ε θαζεκεξηλή ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή από 

ηνπο καζεηέο κε ηελ επνπηεία ηνπ/ ηεο εθπαηδεπηηθνύ.  

Αθόκα, γηα ην κάζεκα ηεο Γιώζζαο, ηόζν ζηελ Π.Δ. όζν θαη ζηελ Γ.Δ., νη 

εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνινγηζηή ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα, ελώ γηα 

ηα ππόινηπα καζήκαηα  ηνπ  αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο  ηεο  Π.Δ., ηεο Γ.Δ. νη 

εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνύλ ζπάληα ηνλ ππνινγηζηή. 

Πίλαθαο 3: Απνηύπσζε κέζσλ όξσλ αμηνιόγεζεο ζπληζησζώλ 

 
Πιήζνο 

Απαληήζεσλ 

Μέζνο

Όξνο 
Υαξαθηεξηζκόο 

Α. Σξόπνη θαη ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή 

απόηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηδαζθαιίαο. 

130 3,293 
Σνπιάρηζηνλ κηα 

θνξά ην κήλα 

Β. Σξόπνη θαη ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή 

απόηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό γηα δηδαζθαιία. 
130 2,855 

Σνπιάρηζηνλ κηα 

θνξά ην κήλα 

Γ.  Σξόπνη θαη ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή 

απόηνποκαζεηέο/ηξηεοκε ηελεπνπηείαηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνύ. 

130 2,336 πάληα 

Γ. Γηα πνηα καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο ηεο Π.Δ., ηεο Γ.Δ. θαη κεπνηα 

ζπρλόηεηα ρξεζηκνπνηείηε ηνλ ππνινγηζηή. 

130 2,079 πάληα 

 

 

 
ρήκα 6: Γηάγξακκα κπάξαο κε ηνπο κέζνπο όξνπο αμηνιόγεζεο ησλ 

ζπληζησζώλ 

Μέσορ Όπορ Αξιολόγησηρ Σςνιστωσών

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Α.  Τρόποι και

ζστνόηηηα τρήζης

ηοσ σπολογιζηή

από ηον/ηην

εκπαιδεσηικό για ηην

προεηοιμαζία ηης

διδαζκαλίας.

Β.  Τρόποι και

ζστνόηηηα τρήζης

ηοσ σπολογιζηή

από ηον/ηην

εκπαιδεσηικό για

διδαζκαλία.

Γ.   Τρόποι και

ζστνόηηηα τρήζης

ηοσ σπολογιζηή

από ηοσς

μαθηηές/ηριες με ηην

εποπηεία ηοσ/ηης

εκπαιδεσηικού.

Γ.  Για  ποια 

μαθήμαηα  ηοσ 

αναλσηικού

προγράμμαηος  ηης

Π.Δ., ηης Γ.Δ.  και 

με  ποια ζστνόηηηα 

τρηζιμοποιείηε  ηον

σπολογιζηή.

Μέζος Όρος
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πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ (Πίλαθας 4 θαη Στήκα 6) παξαηεξείηαη όηη νη ηξόπνη θαη 

ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

ηεο δηδαζθαιίαο, θαζώο επίζεο θαη ηελ ώξα ηεο δηδαζθαιίαο πξαγκαηνπνηείηαη 

ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα. Όζνλ αθνξά ηνπο ηξόπνπο θαη ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ 

ππνινγηζηή από ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ηελ επνπηεία ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ θξίλεηαη 

σο ζπάληα. Δπίζεο, γηα ηα καζήκαηα  ηνπ  αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο  ηεο  Π.Δ., ηεο 

Γ.Δ. νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνύλ ζπάληα ηνλ ππνινγηζηή. 

 

Αλάιπζε απαληήζεσλ σο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Π.Δ θαη Γ.Δ., ηελ 

πηζηνπνίεζε Α΄ Δπηπέδνπ θαη Β΄ Δπηπέδνπ θαη ηελ ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε 

ζε ζρέζε κε ηηο ζπληζηώζεο ηεο έξεπλαο. 

ρέζε κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. θαη Γ.Δ. κε ηηο ζπληζηώζεο ηεο έξεπλαο 

Σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών Π.Ε., Δ.Ε. και τρόποι και συχνότητα χρήσης 
του υπολογιστή από τον/την εκπαιδευτικό για διδασκαλία 

 

Γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο έγηλε αλάιπζε κε ην ζηαηηζηηθό θξηηήξην T – test γηα 

αλεμάξηεηα δείγκαηα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ινγηζκηθό πνπ θέξλνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά ζε 

απνζεθεπηηθά κέζα(cd-rom, dvd, flash memory, θ.ά.) κε t(128) = -2,629, p< .05, κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Π.Δ (M.Ο. = 1,95, Τ.Α. = 1,082) λα ρξεζηκνπνηνύλ ιηγόηεξν ηνλ 

ππνινγηζηή από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Γ.Δ. (M.Ο. = 2,52, Τ.Α. = 1,371). 

ρέζε κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ Π.Δ., Γ.Δ. θαη ζπρλόηεηα ρξήζεο  ηνπ 
υπολογιστή για τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος της  Π.Ε., της 
Δ.Ε. 

 

Γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο έγηλε αλάιπζε κε ην ζηαηηζηηθό θξηηήξην T – test γηα 

αλεμάξηεηα δείγκαηα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα 

ην κάζεκα ηεο Γιώζζαο κε t(128) = 2,204, p< .05, γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Π.Δ 

(M.Ο. = 3,08, Τ.Α. = 1,623) λα ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν  ηνλ ππνινγηζηή από 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Γ.Δ. (M.Ο. = 2,45, Τ.Α. = 1,640). 

Δπίζεο,  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ην κάζεκα 

ησλ Μαζεκαηηθώλ κε t(128) = 6,848, p< .05, γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Π.Δ (M.Ο. = 

2,86, Τ.Α. = 1,619) λα ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν  ηνλ ππνινγηζηή από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο Γ.Δ. (M.Ο. = 1,32, Τ.Α. = 0,812). 

Παξόκνηα απνηειέζκαηα βξέζεθαλ θαη γηα ην κάζεκα ησλ Φ. Δπηζηεκώλ (Μειέηε 

Πεξηβάιινληνο θαη Δξεπλώ ην Φπζηθό Πεξηβάιινλ) κε t(128) = 5,554, p< .05, γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Π.Δ (M.Ο. = 2,55, Τ.Α. = 1,562) λα ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν  

ηνλ ππνινγηζηή από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Γ.Δ. (M.Ο. = 1,32, Τ.Α. = 0,868). 

Δπηπιένλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ην κάζεκα 

ηεο Γεσγξαθίαο κε t(128) = 5,607, p< .05, γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Π.Δ (M.Ο. = 2,48, 

Τ.Α. = 1,542) λα ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν ηνλ ππνινγηζηή από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο Γ.Δ. (M.Ο. = 1,29, Τ.Α. = 0,723). 
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Δπηπξόζζεηα, ην ίδην βξέζεθε θαη γηα ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ κε t(128) = 

3,377, p< .05, γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Π.Δ (M.Ο. = 1,91, Τ.Α. = 1,142) λα 

ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν  ηνλ ππνινγηζηή από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Γ.Δ. (M.Ο. = 

1,31, Τ.Α. = 0,865). 

Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ην κάζεκα ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο κε t(128) = 3,747, p< .05, 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Π.Δ (M.Ο. = 1,82, Τ.Α. = 1,198) λα ρξεζηκνπνηνύλ 

πεξηζζόηεξν  ηνλ ππνινγηζηή από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Γ.Δ. (M.Ο. = 1,20, Τ.Α. = 

0,565). 

Αθόκα,  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ην κάζεκα 

ηεο Δπέιηθηεο Εώλεο κε t(128) = 5,002, p< .05, γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Π.Δ (M.Ο. = 

2,35, Τ.Α. = 1,363) λα ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν  ηνλ ππνινγηζηή από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο Γ.Δ. (M.Ο. = 1,34, Τ.Α. = 0,906). 

Ωζηόζν, αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο έδεημαλ ηα 

απνηειέζκαηα γηα ην κάζεκα……………(ζπκπιεξώζηε ην κάζεκα πνπ δηδάζθεηε), 

ζην νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί είραλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπκπιεξώζνπλ ην κάζεκα ηεο 

εηδηθόηεηάο ηνπο. Έηζη ζ’ απηήλ ηελ επηινγή βξέζεθε όηη ε ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ 

ππνινγηζηή  κε t(128) = -2,004, p< .05, γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Π.Δ (M.Ο. = 2,20, 

Τ.Α. = 1,593) λα ρξεζηκνπνηνύλ ιηγόηεξν ηνλ ππνινγηζηή από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

Γ.Δ. (M.Ο. = 2,80, Τ.Α. = 1,813).Απηό κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ζ’ απηήλ 

ηελ επηινγή νη εθπαηδεπηηθνί Γ.Δ. δήισζαλ καζήκαηα κε βάζε ηελ εηδηθόηεηα ηνπο 

ην νπνία δελ ππήξραλ ζηηο επηινγέο ηνπ πίλαθα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Δλδεηθηηθά, ηα 

καζήκαηα πνπ αλέθεξαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνινγηζηή 

κέζα ζηελ ηάμε είλαη «ηα Αγγιηθά, ηα Γαιιηθά, ηα Γεξκαληθά, ε Πιεξνθνξηθή, ε 

Φπζηθή Αγσγή, ηα Αξραία Διιεληθά, ε Λνγνηερλία, ε Βηνινγία θ.α.».  

 

ρέζε κεηαμύ Α΄ θαη Β΄ Δπηπέδνπ κε ηηο ζπληζηώζεο ηεο έξεπλαο 

Σχέση μεταξύ Α΄ Επιπέδου, Β΄ Επιπέδου και τρόποι και συχνότητα χρήσης 
του υπολογιστή από τον/την εκπαιδευτικό για διδασκαλία 

 

Γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο έγηλε αλάιπζε κε ην ζηαηηζηηθό θξηηήξην T – test γηα 

αλεμάξηεηα δείγκαηα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα 

ηελ εθπόλεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ εθπνλνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξνληάο (πεξηβαιινληηθά, αγσγήο πγείαο, πνιηηηζηηθά, επέιηθηε δώλε θ.ν.θ.)κε 

πξσηόηππν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό πνπ πξνεηνηκάδεη ν/ε εθπαηδεπηηθόο κε t(75) = 

2,229, p< .05, γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κε πηζηνπνίεζε Α΄ Δπηπέδνπ (M.Ο. = 2,84, 

Τ.Α. = 1,041) λα ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν  ηνλ ππνινγηζηή από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο κε πηζηνπνίεζε Β΄ Δπηπέδνπ (M.Ο. = 2,24, Τ.Α. = 1,091). 

 

ρέζε κεηαμύ ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε κε ηηο ζπληζηώζεο ηεο έξεπλαο 

Σχέση μεταξύ χρήση υπολογιστή στην τάξη και τρόποι και συχνότητα 
χρήσης του υπολογιστή από τον/την εκπαιδευτικό για την προετοιμασία 
της διδασκαλίας 

Γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο έγηλε αλάιπζε κε ηνζηαηηζηηθό θξηηήξην T – test γηα 

αλεμάξηεηα δείγκαηα (ΝΑΗ θαη ΟΥΗ). Από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ βξέζεθε 

όηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ δπν βαζκίδσλ ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ 
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ππνινγηζηή, ηόζν γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, όζν θαη γηα ηε ρξήζε 

ηνπ ζηελ ηάμε. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα ην Γηαδίθηπν γηα 

εμεύξεζε πιεξνθνξηώλ θαη εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό(επίζθεςε ζε blogs,wikis) κε 

t(128) = 8,106, p< .05, γηα ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 4,16, Τ.Α. = 0,884) 

θαη γηα ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 2,24, Τ.Α. = 1,446). 

Δπίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ην 

Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ κε t(128) = 6,135, p< .05, γηα 

ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 3,33, Τ.Α. = 1,131) θαη γηα ηε κε ρξήζε 

ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,71, Τ.Α. = 0,956). 

Καζώο επίζεο, ην ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο Ζιεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο γηα εμεύξεζε 

πιεξνθνξηώλ κε t(128) = 6,465, p< .05, γηα ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 

3,47, Τ.Α. = 1,127) θαη γηα ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,76, Τ.Α. = 

0,995). 

Δπηπιένλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο 

Δπεμεξγαζηέο θεηκέλσλ (Word)γηα ζεκεηώζεηο καζεκάησλ κε t(128) = 8,270, p< .05, 

γηα ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 4,28, Τ.Α. = 0,924) θαη γηα ηε κε ρξήζε 

ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 2,24, Τ.Α. = 1,513). 

Δπηπξνζζέησο, ην ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα Λνγηζηηθά θύιια (Excel) γηα δξαζηεξηόηεηεο 

κε t(128) = 4,195, p< .05, γηα ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 2,67, Τ.Α. = 

1,291) θαη γηα ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,43, Τ.Α. = 0,926). 

Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνPowerPoint γηα παξνπζηάζεηο κε t(128) = 7,935, p< .05, γηα 

ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 3,44, Τ.Α. = 1,075) θαη γηα ηε κε ρξήζε 

ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,48, Τ.Α. = 0,814). 

Αθόκα, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηα Πνιπκέζα, 

βίληεν, θσηνγξαθίεο κε t(128) = 6,756, p< .05, γηα ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε 

(M.Ο. = 3,72, Τ.Α. = 1,129) θαη γηα ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,90, 

Τ.Α. = 1,136). 

Παξόκνηα, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηα Online 

εξγαιεία ζπλεξγαζίαο (παξάδεηγκα: Wikipedia) κε t(128) = 6,435, p< .05, γηα ρξήζε 

ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 3,35, Τ.Α. = 1,197) θαη γηα ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή 

ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,57, Τ.Α. = 0,926). 

Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα Γξαθηθά, Οπηηθναθνπζηηθό πιηθό(π.ρ. Βίληεν, DVD θαη 

YouTube) κε t(128) = 6,958, p< .05, γηα ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 3,77, 

Τ.Α. = 0,968) θαη γηα ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 2,05, Τ.Α. = 1,359). 

 

ρέζε κεηαμύ ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε θαη ηξόπνη θαη ζπρλόηεηα 
χρήσης του υπολογιστή από τον/την εκπαιδευτικό για διδασκαλία 

Γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο έγηλε αλάιπζε κε ην ζηαηηζηηθό θξηηήξην T – test γηα 

αλεμάξηεηα δείγκαηα (ΝΑΗ θαη ΟΥΗ). Από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ βξέζεθε 

όηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ δπν βαζκίδσλ ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ 

ππνινγηζηή γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο ζηελ ηάμε. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα ηελ εύξεζε 

πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν (επίζθεςε ζε blogs,wikis) κε t(128) = 8,190, p< .05, γηα 
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ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 4,01, Τ.Α. = 1,023) θαη γηα ηε κε ρξήζε 

ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,90, Τ.Α. = 1,338). 

Δπίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηε δηδαζθαιία 

γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ (Γιώζζα, Μαζεκαηηθά, Φ. Δπηζηήκεο, θ.ν.θ.) κε θαηάιιειν 

εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ηνπ δηαδηθηύνπ κε t(128) = 8,054, p< .05, γηα ρξήζε 

ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 3,97, Τ.Α. = 1,049) θαη γηα ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή 

ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,86, Τ.Α. = 1,352). 

Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηε δηδαζθαιία γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ (Γιώζζα, 

Μαζεκαηηθά, Φ. Δπηζηήκεο, θ.ν.θ.) κε θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ηνπ 

Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ κε t(128) = 5,555, p< .05, γηα ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ 

ηάμε (M.Ο. = 3,24, Τ.Α. = 1,224) θαη γηα ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 

1,67, Τ.Α. = 0,966). 

Καζώο επίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηε 

δηδαζθαιία γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ (Γιώζζα, Μαζεκαηηθά, Φ. Δπηζηήκεο, θ.ν.θ.)κε 

πξσηόηππν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό πνπ πξνεηνηκάδεη ν/ε εθπαηδεπηηθόο κε t(128) = 

4,848, p< .05, γηα ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 3,35, Τ.Α. = 1,279) θαη γηα 

ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,86, Τ.Α. = 1,352). 

Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ εθπόλεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ εθπνλνύληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο (πεξηβαιινληηθά, αγσγήο πγείαο, πνιηηηζηηθά, επέιηθηε 

δώλε θ.ν.θ.) κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ γεληθήο ρξήζεο (Word,Excel, 

PowerPoint) κε t(128) = 6,114, p< .05, γηα ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 

3,10, Τ.Α. = 1,080) θαη γηα ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,57, Τ.Α. = 

0,870). 

Δπηπιένλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ 

εθπόλεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ εθπνλνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξνληάο (πεξηβαιινληηθά, αγσγήο πγείαο, πνιηηηζηηθά, επέιηθηε δώλε θ.ν.θ.)κε 

ηερξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ κε t(128) = 5,206, 

p< .05, γηα ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 2,73, Τ.Α. = 1,152) θαη γηα ηε κε 

ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,38, Τ.Α. = 0,669). 

Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ εθπόλεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ εθπνλνύληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο (πεξηβαιινληηθά, αγσγήο πγείαο, πνιηηηζηηθά, επέιηθηε 

δώλε θ.ν.θ.)κε πξσηόηππν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό πνπ πξνεηνηκάδεη ν/ε 

εθπαηδεπηηθόο κε t(128) = 4,426, p< .05, γηα ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 

2,74, Τ.Α. = 1,150) θαη γηα ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,57, Τ.Α. = 

0,870). 

Παξόκνηα, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηε 

δηδαζθαιία εηδηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο εξγαιεία δηδαζθαιίαο, 

όπσο π.ρ. ινγηζκηθό γηα ελλνηνινγηθνύο ράξηεο κε t(128) = 4,300, p< .05, γηα ρξήζε 

ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 2,59, Τ.Α. = 1,234) θαη γηα ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή 

ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,38, Τ.Α. = 0,805). 

Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο κε εξγαζίεο ησλ παηδηώλ(π.ρ. κε ηελ 

παξνπζίαζε ζθαλαξηζκέλσλ δσγξαθηώλ ησλ παηδηώλ) κε t(128) = 4,135, p< .05, γηα 

ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 2,44, Τ.Α. = 1,197) θαη γηα ηε κε ρξήζε 

ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,33, Τ.Α. = 0,577).  

Δπηπξόζζεηα, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ινγηζκηθό πνπ θέξλνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά ζε 
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απνζεθεπηηθά κέζα(cd-rom, dvd, flash memory, θ.ά.)κε t(128) = 3,767, p< .05, γηα 

ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 2,41, Τ.Α. = 1,285) θαη γηα ηε κε ρξήζε 

ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,33, Τ.Α. = 0,577). 

Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνπο ςπραγσγηθνύο ζθνπνύο (παηρλίδηα, δσγξαθηθή, κνπζηθή, 

θ.ν.θ.) κε t(128) = 3,867, p< .05, γηα ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 2,97, Τ.Α. 

= 1,228) θαη γηα ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,86, Τ.Α. = 1,108). 

Αθόκα, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ κε t(128) = 5,286, p< .05, γηα ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ 

ηάμε (M.Ο. = 2,23, Τ.Α. = 1,614) θαη γηα ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 

1,33, Τ.Α. = 0,658). 

Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηε ρξήζε γξαθηθώλ θαη νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ (π.ρ. Βίληεν, 

DVD θαη YouTube)κε t(128) = 6,428, p< .05, γηα ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. 

= 3,48, Τ.Α. = 1,167) θαη γηα ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,71, Τ.Α. = 

1,056). 

 

ρέζε κεηαμύ ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε θαη ηξόπνη θαη ζπρλόηεηα 
χρήσης του υπολογιστή από τους μαθητές/τριες με την εποπτεία του/της 
εκπαιδευτικού 

Γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο έγηλε αλάιπζε κε ην ζηαηηζηηθό θξηηήξην T – test γηα 

αλεμάξηεηα δείγκαηα (ΝΑΗ θαη ΟΥΗ). Από ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ 

δπν βαζκίδσλ βξέζεθε όηη, νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνινγηζηή  κέζα ζηελ 

ηάμε ππό ηελ επνπηεία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα ηελ εύξεζε 

πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν (επίζθεςε ζε blogs,wikis) κε t(128) = 4,256, p< .05, γηα 

ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 2,81, Τ.Α. = 1,258) θαη γηα ηε κε ρξήζε 

ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,57, Τ.Α. = 0,978). 

Δπίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηε ρξήζε 

θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ ηνπ δηαδηθηύνπ θαηά ηε δηδαζθαιία 

γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ (Γιώζζα, Μαζεκαηηθά, Φ. Δπηζηήκεο, θ.ν.θ.) κε t(128) = 

4,865, p< .05, γηα ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 2,78, Τ.Α. = 1,220) θαη γηα 

ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,43, Τ.Α. = 0,811). 

Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηε ρξήζε θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ ηνπ 

Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ θαηά ηε δηδαζθαιία γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ (Γιώζζα, 

Μαζεκαηηθά, Φ. Δπηζηήκεο, θ.ν.θ.) κε t(128) = 4,566, p< .05, γηα ρξήζε ππνινγηζηή 

ζηελ ηάμε (M.Ο. = 2,54, Τ.Α. = 1,167) θαη γηα ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ 

ηάμε(M.Ο. = 1,33, Τ.Α. = 0,730). 

Καζώο επίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηε 

ρξήζε πξσηόηππνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ πνπ πξνεηνηκάδεη ν/ε εθπαηδεπηηθόο 

θαηά ηε δηδαζθαιία γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ(Γιώζζα, Μαζεκαηηθά, Φ. Δπηζηήκεο, 

θ.ν.θ.) κε t(128) = 4,143, p< .05, γηα ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 2,45, Τ.Α. 

= 1,142) θαη γηα ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,38, Τ.Α. = 0,669). 

Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ γεληθήο ρξήζεο (Word, 

Excel, PowerPoint)ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ρξνληάο (πεξηβαιινληηθά, αγσγήο πγείαο, πνιηηηζηηθά, επέιηθηε δώλεθ.ν.θ.) κε 
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t(128) = 4,386, p< .05, γηα ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 2,52, Τ.Α. = 1,094) 

θαη γηα ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,43, Τ.Α. = 0,746). 

Δπηπιένλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηε ρξήζε 

θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο (πεξηβαιινληηθά, 

αγσγήο πγείαο, πνιηηηζηηθά, επέιηθηε δώλε θ.ν.θ.) κε t(128) = 4,109, p< .05, γηα 

ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 2,34, Τ.Α. = 1,082) θαη γηα ηε κε ρξήζε 

ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,33, Τ.Α. = 0,658). 

Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηε ρξήζε πξσηόηππνπ ινγηζκηθνύ πνπ πξνεηνηκάδεη ν/ε 

εθπαηδεπηηθόο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξνληάο (πεξηβαιινληηθά, αγσγήο πγείαο, πνιηηηζηηθά, επέιηθηε δώλε θ.ν.θ.) κε t(128) 

= 4,244, p< .05, γηα ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 2,39, Τ.Α. = 1,096) θαη γηα 

ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,33, Τ.Α. = 0,658). 

Παξόκνηα, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ 

εθκάζεζε εηδηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο εξγαιεία δηδαζθαιίαο, 

όπσο π.ρ. ινγηζκηθό γηα ελλνηνινγηθνύο ράξηεο κε t(128) = 3,421, p< .05, γηα ρξήζε 

ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 2,25, Τ.Α. = 1,180) θαη γηα ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή 

ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,33, Τ.Α. = 0,730). 

Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο κε εξγαζίεο ησλ παηδηώλ(π.ρ. 

ζθαλαξηζκέλεο δσγξαθηέο ησλ παηδηώλ) κε t(128) = 4,530, p< .05, γηα ρξήζε 

ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 2,53, Τ.Α. = 1,175) θαη γηα ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή 

ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,33, Τ.Α. = 0,658).  

Δπηπξόζζεηα, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ινγηζκηθό πνπ θέξλνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά ζε 

απνζεθεπηηθά κέζα(cd-rom, dvd, flash memory, θ.ά.)κε t(128) = 3,897, p< .05, γηα 

ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 2,40, Τ.Α. = 1,148) θαη γηα ηε κε ρξήζε 

ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,38, Τ.Α. = 0,805). 

Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνπο ςπραγσγηθνύο ζθνπνύο (παηρλίδηα, δσγξαθηθή, κνπζηθή, 

θ.ν.θ.) κε t(128) = 4,439, p< .05, γηα ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 2,66, Τ.Α. 

= 1,219) θαη γηα ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,43, Τ.Α. = 0,811). 

Αθόκα, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ κε t(128) = 2,946, p< .05, γηα ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ 

ηάμε (M.Ο. = 2,26, Τ.Α. = 1,390) θαη γηα ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 

1,33, Τ.Α. = 0,796). 

Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηε ρξήζε γξαθηθώλ θαη νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ (π.ρ. Βίληεν, 

DVD θαη YouTube)κε t(128) = 4,466, p< .05, γηα ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. 

= 2,81, Τ.Α. = 1,309) θαη γηα ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,48, Τ.Α. = 

0,873). 

ρέζε κεηαμύ ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε θαη ζπρλόηεηα  ρξήζεο  ηνπ 
υπολογιστή για  τα μαθήματα  του  αναλυτικού προγράμματος  της  Π.Ε., 
της Δ.Ε. 

 

Γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο έγηλε αλάιπζε κε ηνζηαηηζηηθό θξηηήξην T – test γηα 

αλεμάξηεηα δείγκαηα (ΝΑΗ θαη ΟΥΗ). Από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ βξέζεθε 

όηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο έρεη ηελ δπλαηόηεηα ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή κέζα 
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ζηελ ηάμε θαη ην ρξεζηκνπνηεί ζηα δηάθνξα καζήκαηα ηνπ Α.Π.. θαη ησλ δύν 

βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο.  

Αλαιπηηθόηεξα ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα ην 

κάζεκα ηεο Γιώζζαο κε t(128) = 4,293, p< .05, γηα ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε  

(M.Ο. = 3,02, Τ.Α. = 1,655) θαη γηα ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 1,43, 

Τ.Α. = 0,811).   

Δπίζεο,  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ην κάζεκα 

ησλ Μαζεκαηηθώλ κε t(128) = 2,603, p< .05, γηα ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. 

= 2,24, Τ.Α. = 1,551) θαη γηα ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,33, Τ.Α. = 

0,796). 

Παξόκνηα, ην ίδην ηζρύεη θαη γηα ην κάζεκα ησλ Φ. Δπηζηεκώλ (Μειέηε 

Πεξηβάιινληνο θαη Δξεπλώ ην Φπζηθό Πεξηβάιινλ) κε t(128) = 2,192, p< .05, γηα 

ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 2,06, Τ.Α. = 1,452) θαη γηα ηε κε ρξήζε 

ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,33, Τ.Α. = 0,913). 

Δπηπιένλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ην κάζεκα 

ηεο Ηζηνξίαο κε t(128) = 3,597, p< .05, γηα ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 

2,78, Τ.Α. = 1,612) θαη γηα ηε κε ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 1,48, Τ.Α. = 

0,873). 

Δπηπξνζζέησο, ην ίδην ηζρύεη θαη γηα ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο κε t(128) = 2,087, 

p< .05, γηα ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 1,99, Τ.Α. = 1,398) θαη γηα ηε κε 

ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 1,33, Τ.Α. = 0,796). 

Αθόκα,  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ην 

κάζεκα……………(ζπκπιεξώζηε ην κάζεκα πνπ δηδάζθεηε)κε t(128) = 2,760, p< 

.05, γηα ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε (M.Ο. = 2,68, Τ.Α. = 1,774) θαη γηα ηε κε 

ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ ηάμε(M.Ο. = 1,57, Τ.Α. = 1,076). 

 

πκπεξάζκαηα 

θνπόο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηνλ βαζκό ηεο ζπρλόηεηαο ρξήζεο ησλ 

Σ.Π.Δ. θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, ζηόρνο ήηαλ λα ζπγθξίλεη ηνλ 

βαζκό ηεο ζπρλόηεηαο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή κεηαμύ ησλ δύν βαζκίδσλ 

εθπαίδεπζεο (Π.Δ. θαη Γ.Δ.), κεηαμύ ηνπ Α΄ θαη Β΄ Δπηπέδνπ πηζηνπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζηηο Σ.Π.Δ. θαη ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζηελ ηάμε. 

Ωο εξεπλεηηθό εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα 

εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν απνηεινύληαλ από εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ 5-βαζκεο 

θιίκαθαο Likert. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί ηνπ Ν. Ρνδόπεο (Ν=130), 

εθ ησλ νπνίσλ νη 65 ήηαλ εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ.) θαη 

νη ππόινηπνη 65 ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.). Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο παξνπζίαζαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη κάιηζηα δηαπηζηώζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζπγθξηηηθά κε ηε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ην επίπεδν ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπο θαη ηελ ύπαξμε ή 

κε ηνπ ππνινγηζηή κέζα ζηελ ηάμε.  

Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ είραλ δηαηππσζεί ήηαλ νη εμήο: «Οη εθπαηδεπηηθνί γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνινγηζηή», «Οη 

εθπαηδεπηηθνί γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνινγηζηή», «Οη καζεηέο 

ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνινγηζηή κε ηελ επνπηεία ηνπ/ ηεο εθπαηδεπηηθνύ» θαη «Οη 
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εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνινγηζηή γηα ηα καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο ηεο Π.Δ. θαη ηεο Γ.Δ.». Οη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο θαίλεηαη λα 

επηβεβαηώλνληαη ζύκθσλα κε ηελ πξνϋπάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη παξάιιεια λα 

νδεγνύλ θαη ζε λέα εξεπλεηηθά δεδνκέλα. 

Αλαιπηηθόηεξα, μεθηλώληαο από ηελ πξώηε εξεπλεηηθή ππόζεζε, «Οη εθπαηδεπηηθνί 

γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνινγηζηή», 

δηαπηζηώλεηαη όηη απηνί ηνλ ρξεζηκνπνηνύλ αξθεηά ζπρλά γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο 

ζηε δηδαζθαιία ηνπο αλεμάξηεηα από ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, αθνύ δελ βξέζεθε 

θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ δύν βαζκίδσλ. 

Σν εύξεκα απηό βέβαηα, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα πξνεγνύκελσλ 

εξεπλεηώλ, όπνπ δηαπηζηώζεθε όηη νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνύλ ζε πςειή 

ζπρλόηεηα ηνλ Ζ/Τ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο (Αγγειόπνπινο, θαη 

ζπλ., 2013). 

Δπηπιένλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά δελ βξέζεθε 

νύηε θαη σο πξνο ηα δύν επίπεδα ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Σν εύξεκα 

απηό έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνπο ζθνπνύο ησλ δύν επηπέδσλ ησλ επηκνξθσηηθώλ 

πξνγξακκάησλ, όπνπ ην Α΄ Δπίπεδν αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ πξνεηνηκαζία κηαο 

δηδαζθαιίαο θαη ην Β΄ Δπίπεδν ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο (OΔΠΔΚ, 2011; 

ΗΣΤΔ, 2013).  

Αληίζεηα, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο βξέζεθαλ κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ 

έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ Ζ/Τ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, δηαπηζηώζεθε όηη ν κέζνο όξνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ Ζ/Τ όηαλ απηόο ππάξρεη κέζα ζηε ζρνιηθή ηνπο ηάμε είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειόηεξνο από ηνλ κέζν όξν ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ δελ 

έρνπλ απηή ηε δπλαηόηεηα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο κε απηόλ. Σν 

εύξεκα απηό κπνξεί λα βαζηζηεί ζηηο απόςεηο ησλ εξεπλεηώλ πνπ ππνζηεξίδνπλ όηη ν 

ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο απνηειεί έλα ζπνπδαίν εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ. Άιισζηε, νη Σ.Π.Δ. απνηεινύλ έλαλ απνηειεζκαηηθό ηξόπν κάζεζεο 

ηόζν ζηελ Πξσηνβάζκηα όζν θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, όπσο 

ππνζηεξίδεηαη από πνιινύο εξεπλεηέο  (Θώδεο θαη Γθνξίηζα, 2014; Μαηζαγγνύξαο, 

2004;Schwartz-Bechet, 2010). Άιισζηε, κέζα από ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα πξνηείλεη ζηνπο καζεηέο 

δηάθνξεο πεγέο πιεξνθόξεζεο, λα θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα θαη ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζεο 

ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο, λα ηνπο θαζνδεγεί δηαθξηηηθά θαη λα ηνπο βνεζά λα 

αμηνπνηήζνπλ όιεο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ ηνπο παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο, νη 

εθαξκνγέο ησλ νπνίσλ θπξηαξρνύλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηώλ θαη έμσ από ην 

ζρνιείν (Κέθθεξεο, 2010). 

Αλαθνξηθά κε ηε δεύηεξε εξεπλεηηθή ππόζεζε, «Οη εθπαηδεπηηθνί γηα ηε δηδαζθαιία 

ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνινγηζηή», δηαπηζηώλεηαη όηη ηα επξήκαηα είλαη θαη εδώ 

κεγάινπ ελδηαθέξνληνο, αθνύ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ηεο 

βαζκίδαο εθπαίδεπζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ, κε απηνύο πνπ ππεξεηνύλ ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε λα ηνλ αμηνπνηνύλ ζπρλόηεξα κέζα ζηελ ηάμε κέζα από 

ηε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ πνπ θέξλνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο ζην 

ζρνιείν. Ωζηόζν, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο έλα αθόκε εύξεκα ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

είλαη όηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ επηκνξθσζεί σο πξνο ην Α΄ Δπίπεδν 

πηζηνπνίεζεο ησλ Σ.Π.Δ. ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνινγηζηή ζπρλόηεξα γηα ηελ 

εθπόλεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ (πεξηβαιινληηθά, αγσγήο πγείαο, 

πνιηηηζηηθά, θηι) ζπγθξηηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζην Β΄ 



e-Περιοδικό Δπιζηήμης & Τετνολογίας                                                                                      
e-Journal of Science & Technology (e-JST) 

 

http://e-jst.teiath.gr                                                                                                                                   31                                                 

 

Δπίπεδν. Σν εύξεκα απηό βέβαηα, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνπο ζθνπνύο ησλ δύν 

επηπέδσλ, αθνύ όπσο πξναλαθέξζεθε ην Β΄ Δπίπεδν είλαη απηό πνπ απνζθνπεί ζηελ 

εθκάζεζε δηάθνξσλ εξγαιείσλ θαη ηξόπσλ αμηνπνίεζεο ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (ITYE, 2013; ΟΔΠΔΚ, 2011). 

Δπηπιένλ αμίδεη λα αλαθεξζεί, όηη θαη νη πξνεγνύκελεο εκπεηξηθέο κειέηεο 

επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε γηα επηκόξθσζε, αθνύ κέζα από απηήλ αλαπηύζζνληαη νη 

θαηάιιειεο δεμηόηεηεο, ώζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε δηαρείξηζε ησλ Σ.Π.Δ. θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. (Γηνκέινπ, 2010). ε παξόκνηα ζπκπεξάζκαηα 

θαηαιήγνπλ θη άιινη εξεπλεηέο, νη νπνίνη παξαηήξεζαλ όηη ε επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ζηελ νπζηαζηηθή έληαμε ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε 

(Καξηζηώηνπθαη Ρνύζζνο, 2012; έξγεο θαη Κνπηξνκάλνο, 2013; πκεσλίδεο, θαη 

ζπλ., 2014; ρνξεηζαλίηνπ θαη Βεθύξε, 2010).  

Έηζη, αλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη ππάξρεη ε αλάγθε γηα ηερλνινγηθό εμνπιηζκό 

κέζα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρώξαο (Παπαδάθεο θαη Καινγηαλλάθεο, 2016), ώζηε 

λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ησλ Σ.Π.Δ. θαη ε νξζή αμηνπνίεζε ηνπο από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό κε ηέηνην ηξόπν, όπνπ θάζε θνξά ζα ελεξγνπνηείηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

καζεηή θαη ν καζεηήο ζα κάζεη ζηαδηαθά λα καζαίλεη κόλνο ηνπ πξνάγνληαο ηελ 

θξηηηθή ηνπ ζθέςε (Μαηζαγγνύξαο, 2004). 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηξίηε εξεπλεηηθή ππόζεζε, «Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ 

ππνινγηζηή κε ηελ επνπηεία ηνπ/ ηεο εθπαηδεπηηθνύ», δηαπηζηώλεηαη όηη ε ππόζεζε 

επηβεβαηώλεηαη, θαζώο πιένλ αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαληηθόηεηα ησλ Σ.Π.Δ. θαη 

κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ. Σα 

απνηειέζκαηα απηά ζπλάδνπλ κε ηηο απόςεηο πξνεγνύκελσλ εξεπλεηώλ, νη νπνίνη 

ππνζηεξίδνπλ όηη ν καζεηήο δείρλεη κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην θάζε γλσζηηθό 

αληηθείκελν πνπ δηδάζθεηαη, αθνύ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε 

δηαδηθαζία παξνπζηάδνληαο ηηο δηθέο ηνπ πξνζσπηθέο εξγαζίεο, αμηνπνηώληαο ηα 

ζύγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα θαη αλαπηύζζνληαο παξάιιεια ηηο δεμηόηεηέο ηνπ 

(Αγγειόπνπινο, θαη ζπλ., 2013; Σδηκνγηάλλεο θαη Κόκεο, 2004). Δπηπιένλ, ν καζεηήο 

έρεη ηε δηάζεζε λα απηελεξγεί, αλαπηύζζνληαο έηζη, ηελ θξηηηθή ηνπ ζθέςε, αθνύ ηνπ 

δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ηεο δηακόξθσζεο θαη έθθξαζεο λέσλ ηδεώλ. Σέινο, δείρλεη 

ελδηαθέξνλ λα ιεηηνπξγήζεη ππεύζπλα θαη νκαδηθά κέζα ζηα όξηα ησλ νκαδηθώλ 

εξγαζηώλ πνπ έρεη αλαιάβεη, θαη κέζσ ηνπ δηαιόγνπ ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο 

πξνθεηκέλνπ λα αληαιιάμεη ηδέεο θαη πιεξνθνξίεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ (Cole, 

2009; Henrieetal., 2015; Παλαγησηαθόπνπινο, 2008).  

Ωζηόζν, ζην ζεκείν απηό αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη θάπνηνη κειεηεηέο ηνπ ζέκαηνο, 

έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη έλα από ηα κεγαιύηεξα εκπόδηα ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. είλαη ε αλεπαξθήο πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ε κηθξή 

πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, γεγνλόο πνπ θαζηζηά 

δύζθνιε ηόζν ηελ ύπαξμε όζν θαη ηελ ζπρλή ρξήζε ηνπ Ζ/Τ κέζα ζηελ ηάμε 

(BauerandKenton, 2005; SalehiandSalehi, 2012). 

Σέινο, ζύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία εξεπλεηηθή ππόζεζε «Οη εθπαηδεπηηθνί 

ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνινγηζηή γηα ηα καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο 

Π.Δ. θαη ηεο Γ.Δ.» βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ησλ δύν βαζκίδσλ κε απηνύο ηεο Πξσηνβάζκηαο λα ηνλ αμηνπνηνύλ 

ζπρλόηεξα ζε κηα πνηθηιία καζεκάησλ ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπο ζπγθξηηηθά 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο νη νπνίνη ηνλ ρξεζηκνπνηνύλ εμίζνπ 

ζπρλά, ν κεγαιύηεξνο όκσο κέζνο όξνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δήισζε ηελ επηινγή «γηα 

ην κάζεκα……… (ζπκπιεξώζηε ην κάζεκα πνπ δηδάζθεηε)». Σν εύξεκα απηό 
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ζπλάδεη κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Α.Π.., ηα νπνία πξνσζνύλ ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. 

θαη κάιηζηα πξνηείλνληαη θαη δξαζηεξηόηεηεο, νη νπνίεο είλαη θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ πνηνηηθόηεξε κάζεζε ελόο αληηθεηκέλνπ (Π.Η., 2001; Π.Η., 2010). Ωζηόζν, 

πξνεγνύκελνη εξεπλεηέο έρνπλ ζπκπεξάλεη όηη νη εθπαηδεπηηθνί θάπνηεο θνξέο δελ 

είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθνί ζηελ αμηνπνίεζε απηώλ, εμαηηίαο ηνπ γεγνλόο όηη ην Α.Π.. 

ησλ δύν ζρνιηθώλ βαζκίδσλ αθελόο ηηο ππνζηεξίδεη θαη επηδηώθεη ηελ πιήξε 

ελζσκάησζε ηνπο, αθεηέξνπ δπζρεξαίλεη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ αθνύ δελ 

παξνπζηάδεη ηελ θαηάιιειε επειημία πνπ ρξεηάδεηαη, ώζηε ν εθπαηδεπηηθόο λα 

δηαζέηεη ηελ άλεζε ρξόλνπ θαη ύιεο γηα ην θάζε γλσζηηθό ηνπ αληηθείκελν 

(Γηαβξίκεο, θαη ζπλ., 2010; Μήηθαο, θαη ζπλ., 2014). 

πλνςίδνληαο,  δηαπηζηώλεηαη όηη νη εθπαηδεπηηθνί πιένλ ηάζζνληαη ππέξ ηεο ρξήζεο 

ησλ Σ.Π.Δ. ζε όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδώλ. Ωζηόζν, παξόιν πνπ ε ρξήζε ηνπο πιένλ έρεη ελζσκαησζεί πιήξσο ζην 

Α.Π.. θαη ε ζπκβνιή ηνπο είλαη ζεκαληηθή θαίλεηαη, πσο απηή επεξεάδεηαη κέζα 

από ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αιιά θαη ηελ ύπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ 

ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ζηα ζρνιεία, ώζηε ν εθπαηδεπηηθόο λα έρεη ηε δπλαηόηεηα 

λα εθνδηάζεη ηνπο καζεηέο ηνπ κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη λα παξέρεη κηα 

πνηνηηθόηεξε δηδαζθαιία κέζα από ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ (Γηνκέινπ, 2010; Μνπηζηάδεο, 2013; Σδηκνγηάλλεο θαη Κόκεο, 

2004). 
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