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Περίληψη 
Η βέλτιστη εισαγωγή των Τεχνολογιών των Επικοινωνιών και των Πληροφοριών 
(ΤΠΕ) στο δηµοτικό σχολείο, αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες προτεραιότη-
τες των εκπαιδευτικών συστηµάτων σε ολόκληρο τον κόσµο. Η αποτύπωση των 
στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά µε την εισαγωγή των ΤΠΕ 
στην σχολική πράξη αποτελεί κοµβικό σηµείο στην όλη προσπάθεια. Η εργασία 
αυτή έχει σαν στόχο την διερεύνηση των απόψεων των µετεκπαιδευοµένων δασκά-
λων στο ∆ιδασκαλείο του Πανεπιστηµίου Κρήτης σχετικά µε τις επιπτώσεις από 
την είσοδο των ΤΠΕ στη σχολική καθηµερινότητα σε συσχέτιση µε τις κοινωνικές 
επιπτώσεις.

Λέξεις Κλειδιά
Απόψεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Επιπτώσεις από την Εισαγωγή 

των ΤΠΕ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εισαγωγή των ΤΠΕ στο δηµοτικό σχολείο αποτελεί σηµαντική προτεραι-
ότητα για την προετοιµασία των µαθητών για την επερχόµενη Κοινωνία της 
Πληροφορίας (Αναστασιάδης, 2000). Τα τεχνολογικά εργαλεία από µόνα τους 
δεν αποτελούν παρά το πρώτο βήµα στη µετάβαση από τη σηµερινή συµβα-
τική σχολική αίθουσα στο νέο µοντέλο της εικονικής τάξης και του υβριδικού 
σχολείου (Rosbottom, 2001). Για την επιτυχία µιας τέτοιας προσπάθειας απαι-
τείται ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη νέων διδακτικών και παιδαγωγικών προ-
σεγγίσεων (Φλουρής, 1989), που θα αποτελέσουν την αναγκαία θεωρητική 
βάση και θα καθορίσουν το πλαίσιο στο οποίο θα ενταχθούν οι νέες εκπαιδευ-
τικές τεχνολογίες (Ράπτης και Ράπτη, 2004, Μακράκης, 2000, Σολωµονίδου, 
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2000). Η συνεχής επιµόρφωση και ενθάρρυνση του σηµαντικότερου κρίκου 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, του εκπαιδευτικού λειτουργού (Vosniadou & 
Kollias, 2001), θα πρέπει να αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες προϋποθέ-
σεις στην όλη προσπάθεια. Πολλές µελέτες έχουν αναδείξει από την µια τον 
φόβο, την επιφυλακτικότητα αλλά και την χαµηλή αυτοεκτίµηση των εκπαι-
δευτικών σχετικά µε την εισαγωγή των ΤΠΕ, ενώ από την άλλη καταγράφουν 
την θετική τους διάθεση για την χρήση των νέων τεχνολογικών εργαλείων 
αλλά και τους προβληµατισµούς τους για την χρησιµότητα των ΤΠΕ στην 
σχολική πράξη (Rosen & Weil, 1995; Levine & Donitsa – Schmidt, 1998;Ropp, 
1999; Evans-Jennings & Okwuegbuzie, 2001).

 Η εργασία αυτή έχει σαν στόχο να µελετήσει τις απόψεις µιας οµάδας µε-
τεκπαιδευοµένων δασκάλων του Πανεπιστηµίου Κρήτης σχετικά µε τις επι-
πτώσεις της εισαγωγής των ΤΠΕ στη σχολική πράξη, σε συσχέτιση µε τις ευ-
ρύτερες εξελίξεις.

ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ.
Τα τελευταία χρόνια, έχουν πραγµατοποιηθεί πολλές µελέτες σχετικά µε τις 
στάσεις εκπαιδευτικών σε σχέση µε τις Τ.Π.Ε σε συνάρτηση µε διάφορες µε-
ταβλητές όπως: φύλο, ηλικία, εµπειρία χρήσης υπολογιστών, βαθµίδα εκπαί-
δευσης.(Woodrow, 1994, Busch, 1995, Rosen & Weil, 1995, Levine & Donitsa 
– Schmidt, 1998, Yaghi & Abu-Saba, 1998, Ropp, 1999, Yildirim, 2000, Evans-
Jennings & Okwuegbuzie, 2001).

Καταγράφηκαν σηµαντικές διαφορές στις στάσεις που έχουν οι εκπαιδευ-
τικοί για την χρήση των Τ.Π.Ε ανάλογα µε την βαθµίδα εκπαίδευσης στην 
οποία αυτοί ανήκουν, καθώς οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην πρωτοβάθ-
µια εκπαίδευση εµφανίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό φόβο για τους υπολογιστές 
(computer phobia) και αποφεύγουν την χρήση τους (Whitley, 1997). Πολλοί 
εκπαιδευτικοί δηλώνουν θετικοί σχετικά µε την εισαγωγή των ΤΠΕ αλλά δεν 
θεωρούν ότι είναι επαρκώς προετοιµασµένοι ώστε να διδάξουν µε τη χρήση 
τεχνολογικών εργαλείων. (Ropp, 1999), και παρουσιάζονται διστακτικοί σχε-
τικά την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (Rosen & Weil, 
1995). Σύµφωνα µε τους Roussel, (1995) και Sherry, (1998) η διαδικασία σύµ-
φωνα µε την οποία οι εκπαιδευτικοί ενσωµατώνουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία 
τους γίνεται βαθµιαία και σταδιακά, µέσα από µία σειρά διακριτών φάσεων. 

 Στην Ελλάδα έχουν γίνει αρκετές µελέτες οι οποίες καταγράφουν την θε-
τική στάση των εκπαιδευτικών σχετικά µε τις ΤΠΕ. (Μπίκος, 1995, Γκρίτση 
κ.α, 2000, Κυνηγός κ.α, 2000, Καρτσιώτης, 2003, Tsitoyridoy & Vrizas, 2003). 
Πολύ µεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι οι ΤΠΕ θα έπρεπε να 
παίζουν έναν πιο σηµαντικό ρόλο στην εκπαίδευση, επισηµαίνοντας ότι οι 
υπάρχουσες υποδοµές σε εξοπλισµό και εκπαιδευτικό λογισµικό αποτελούν 
τα κυρίαρχα εµπόδια για την µη εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους (Εµ-
βαλωτής & Τζιµογιάννης, 1999; (Φαχαντίδης Ν., κ.α., 2004). 

 Η προϋπάρχουσα εµπειρία σε σχέση µε τη χρησιµοποίηση του υπολογιστή 
(Ντρενογιάννη, 2004; Κόµης Β., Τζαβάρα Α., 2004), πτυχές της προσωπικότη-
τας του χρήστη επηρεάζουν στην υιοθέτηση θετικής ή αρνητικής στάσης του 
κάθε ατόµου αναφορικά µε την χρησιµοποίηση του Η/Υ. Είναι χαρακτηριστικό 
το γεγονός ότι η θετική στάση που αναπτύσσει ένα ενήλικο άτοµο αναφορικά 
µε την χρήση του Η/Υ και την εφαρµογή των ΤΠΕ σχετίζεται µε τρία από τα 
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πέντε βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του: µε την εξωστρέφεια 
παρά µε την εσωστρέφεια, µε τη σταθερότητα παρά µε τη νεύρωση, και µε τη 
δεκτικότητα στην εµπειρία παρά µε τη συντηρητικότητα (Ρούσσος Π., Πολί-
της Π., 2004). Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν τον προβληµατισµό 
τους για τις επιµορφωτικές διαδικασίες κυρίως σε σχέση µε ζητήµατα οργάνω-
σης και λειτουργίας της τάξης. Τα επιµορφωτικά παιδαγωγικά προγράµµατα 
χρήσης του υπολογιστή που εφαρµόζονται, δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που 
προσδοκούν οι εκπαιδευτικοί (Πολίτης κ.α, 2000). 

Η ΕΡΕΥΝΑ
Γενική Περιγραφή 
Η παρούσα έρευνα έχει ως αντικείµενο τη διερεύνηση των απόψεων των εκ-
παιδευτικών σχετικά µε τις επιπτώσεις από την είσοδο των νέων τεχνολογιών 
στη σχολική καθηµερινότητα. Η ύπαρξη επιπτώσεων θεωρήθηκε ως δεδοµέ-
νη. Πέρα από τις ήδη διαµορφωµένες απόψεις τους σχετικά µε το θέµα, οι συµ-
µετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση 
µιας σειράς 12 τρίωρων διαλέξεων στα πλαίσια του µαθήµατος «Σύγχρονες 
τάσεις της εκπαίδευσης στην Κοινωνία της Πληροφορίας», του προγράµµα-
τος µετεκπαίδευσης του ∆ιδασκαλείου ∆.Ε του Πανεπιστηµίου Κρήτης, για το 
εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2004-2005. 

Οι ερευνητικές υποθέσεις
Η πρώτη υπόθεσή µας ήταν ότι θα υπήρχε διαφορά στη συχνότητα αναφοράς 
ανάµεσα στις διάφορες δυνητικές επιπτώσεις, που τέθηκαν υπόψη των συµ-
µετεχόντων. Η δεύτερη υπόθεσή µας ήταν ότι θα υπήρχε διαφορά µεταξύ των 
µέσων όρων των βαθµολογιών στις διάφορες θεµατικές κατηγορίες, ανάλογα 
µε το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και την επαγγελµατική εκπαί-
δευση των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών. Η τρίτη υπόθεσή µας λοιπόν ήταν 
ότι τα άτοµα που θα υιοθετούσαν µια συγκεκριµένη άποψη σε µια θεµατική 
κατηγορία θα επέλεγαν µε στατιστικά σηµαντική συνέπεια αντίστοιχη άποψη 
σε συγκεκριµένες θεµατικές κατηγορίες. Με άλλα λόγια, ότι υπάρχει οµαδο-
ποίηση των απαντήσεων, η οποία δεν είναι τυχαία, αλλά οφείλεται στη θέση 
που παίρνουν οι συµµετέχοντες σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες.

Περιορισµοί
Η παρούσα έρευνα έχει σοβαρούς περιορισµούς µε σηµαντικότερο το µικρό 
µέγεθος του δείγµατος. Για το λόγο αυτό το σύνολο των ποσοτικών αποτε-
λεσµάτων έχει µάλλον χαρακτήρα ενδείξεων παρά αδιάσειστων αποτελεσµά-
των. 

Το δείγµα της έρευνας
Το δείγµα της έρευνας ήταν οι 27 µετεκπαιδευόµενοι δάσκαλοι στο ∆ιδασκα-
λείο του Π.Τ.∆.Ε. Ρεθύµνου που παρακολούθησαν επιτυχώς την σειρά διαλέ-
ξεων. Τα δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος παρατίθενται στον παρακάτω 
πίνακα:
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Πίνακας 1. «∆ηµογραφικά στοιχεία δείγµατος».

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ν % ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ν %

ΦΥΛΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ:

Άνδρες 15 55,6
Απόφοιτοι Παιδαγωγικής 
Ακαδηµίας

20 74,1

Γυναίκες 12 44,4
Απόφοιτοι Παιδαγωγικού 
Τµήµατος ∆.Ε.

7 25,9

ΣΥΝΟΛΟ: 27 ΣΥΝΟΛΟ: 27

ΗΛΙΚΙΑ: ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

30-34  4 14,8 5-9 10 37,0

35-39 12 44,4 10-14 6 22,2

40-44 8 29,6 15-19 7 25,9

45-49 2 7,4
 20-24

4 14,8

 50-55
1 3,7 :

ΣΥΝΟΛΟ: 27 ΣΥΝΟΛΟ 27

Συλλογή των δεδοµένων
Ως έντυπο συλλογής δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο τύ-
που δοµηµένης συνέντευξης ανοιχτού τύπου το οποίο ήταν διατυπωµένο 
ως εξής: Ο Φαραώ Θαµούς εξέφραζε έναν αιώνιο φόβο: «το φόβο ότι κάθε 
νέο τεχνολογικό απόκτηµα µπορεί να εξαλείψει κάτι πολυτιµότατο, κάτι που 
αντιπροσωπεύει για µας µια αυτοτελή αξία µε βαθύ πνευµατικό νόηµα». Κατά 
τη γνώµη σας στο χώρο του σχολείου ποια τα πολύτιµα στοιχεία που κινδυ-
νεύουν να χαθούν από την είσοδο των νέων τεχνολογιών στη σχολική καθη-
µερινότητα;»

Κωδικοποίηση των δεδοµένων
Η κωδικοποίηση και επεξεργασία των απαντήσεων των συµµετεχόντων εκπαι-
δευτικών, έγινε µε τη µέθοδο των εξωτερικών κριτών (judges or raters). Πρό-
κειται για µια µέθοδο που χρησιµοποιείται για την ποσοτικοποίηση ποιοτικών 
δεδοµένων (Howitt, & Cramer, 2004, σ.256). Μετά από µια πρώτη ανάγνωση 
των γραπτών, σχηµατίστηκαν 8 θεµατικές κατηγορίες-απόψεις, στις οποίες 
θα ήταν δυνατό να ενταχθούν οι απαντήσεις των συµµετεχόντων. Στον πα-
ρακάτω πίνακα παρατίθενται οι 8 απόψεις (θεµατικές κατηγορίες) στις οποίες 
κωδικοποιήθηκαν οι απόψεις των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών.

Η διατύπωση των παραπάνω προτάσεων έγινε µε φρασεολογία που υπο-
δηλώνει αρνητική εξέλιξη, δηλαδή σε περίπτωση που η πρόταση έχει ισχύ το 
αποτέλεσµα είναι ανεπιθύµητο. Σε µεθοδολογικό επίπεδο, αυτής της µορφής 
η διατύπωση ανταποκρίνεται στην αντίστοιχη διατύπωση των θεµάτων και 
διευκολύνεται η χρήση µιας κοινής κλίµακας για τη διαβάθµιση της ισχύος 
κάθε θεµατικής κατηγορίας. 



Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 807

Πίνακας 2. «Οι 8 θεµατικές κατηγορίες κωδικοποίησης».

ΑΑ ΑΠΟΨΕΙΣ 
1 Κινδυνεύει η διαδικασία κοινωνικοποίησης των µαθητών στο σχολείο

2
Μεγάλα τµήµατα του πληθυσµού κινδυνεύουν να µείνουν εκτός των 
εξελίξεων

3 Ευνοούνται οι εκπαιδευτικές ανισότητες

4 Ενισχύεται η αποµόνωση και η αποξένωση

5
Αντικατάσταση του δασκάλου από τις νέες τεχνολογίες-Υποβάθµιση του 
ρόλου του

6 Χάνονται οι ανθρωπιστικές αξίες

7
Μειώνεται η άσκηση της κριτικής ικανότητας και παραµελείται η ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων για χειρωνακτικές εργασίες, 

8 Υπάρχει πρόβληµα υπερπληροφόρησης-Πληροφοριακό σοκ

Οι κριτές µετά την ανάγνωση κάθε ερωτηµατολογίου: 1)αξιολογούσαν αν 
οι απαντήσεις των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών κάλυπταν τις θεµατικές κα-
τηγορίες και 2)σε ποιο βαθµό και προς ποια κατεύθυνση γινόταν η αναφορά. 
Η αξιοπιστία µεταξύ των κριτών (inter rater reliability) µετρήθηκε µε τη χρήση 
του συντελεστή k (Siegel, & Castellan, 1988, p.p. 284-291, ο υπολογισµός του 
οποίου έγινε µε τη χρήση του προγράµµατος στατιστικής επεξεργασίας “SPSS 
11.0 για Windows” (Howitt, & Cramer, 2004, σ.σ.260-264).

Επεξεργασία των αποτελεσµάτων 
Η επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση του προγράµµατος στατι-
στικής επεξεργασίας “SPSS 11.0 για Windows” (Howitt, & Cramer, 2004) και 
πραγµατοποιήθηκε σε τρεις φάσεις.

Κατά την πρώτη φάση υπολογίστηκαν οι συχνότητες των απαντήσεων σε 
κάθε θεµατική κατηγορία και τα ποσοστά τους (%). Στη συνέχεια υπολογί-
στηκαν και συγκρίθηκαν οι µέσοι όροι των διαφόρων δηµογραφικών οµάδων 
(άνδρες-γυναίκες, εκπαιδευτικοί έως 40 ετών- εκπαιδευτικοί άνω των 40 ετών, 
εκπαιδευτικοί µε υπηρεσία έως 10 έτη- εκπαιδευτικοί µε υπηρεσία άνω των 
10 ετών, απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδηµιών-απόφοιτοι Π.Τ.∆.Ε. Στην τρίτη 
φάση πραγµατοποιήθηκε συσχέτιση των θεµατικών κατηγοριών µε τη χρή-
ση του συντελεστή ρ του Spearman, ο οποίος κρίθηκε καταλληλότερος από 
το συνήθως χρησιµοποιούµενο δείκτη p του Pearson λόγω του µεγέθους του 
δείγµατος και των συνακόλουθων ασυµµετριών στις κατανοµές και των απο-
µακρυσµένων τιµών. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Τα αποτελέσµατα της πρώτης φάσης επεξεργασίας των δεδοµένων παρατίθε-
νται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα:

Με βάση την ανωτέρω επεξεργασία προκύπτουν τα εξής:
α. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (ποσοστό 88,8%) ασπάζε-

ται την άποψη ότι η διαδικασία κοινωνικοποίησης των µαθητών κινδυνεύει 
από την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. 

β. Σχετικά µε τον κίνδυνο κοινωνικής περιθωριοποίησης από τις ΤΠΕ µόνο 
6 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 22,2%) αναφέρονται στο θέµα (αρνητικά ή θετι-
κά). Το 77,78% δεν κάνει κάποια αναφορά 
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γ. Σχετικά µε τον κίνδυνο δηµιουργίας εκπαιδευτικών ανισοτήτων οι εκπαι-
δευτικοί που παίρνουν θέση πάνω στο θέµα (αρνητική ή θετική) αποτελούν 
το 37,1% του δείγµατος. Εντύπωση προκαλεί το ποσοστό (62,9%) αυτών 
που δεν αναφέρονται στο ζήτηµα.

δ. Παρά το γεγονός ότι το σύνολο των συµµετεχόντων αντιλαµβάνεται ότι 
επέρχονται δραµατικές αλλαγές στην εκπαίδευση, η συντριπτική πλειο-
ψηφία τους (ποσοστό 88,8%) δε θεωρεί πιθανή την αντικατάσταση του δα-
σκάλου από τον Η/Υ και την υποβάθµιση του ρόλου του.

Πίνακας 3. «Συγκεντρωτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων στις 8 θεµατικές 
κατηγορίες κωδικοποίησης».

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ (ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ) ΓΙΑ:

ΥΠΑΡΚΤΟΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

(%)

ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

(%)

∆ΕΝ 
ΠΑΙΡΝΟΥΝ 

ΘΕΣΗ
%)

τις διαδικασίες 
κοινωνικοποίησης στο σχολείο 
και τις ΤΠΕ.

88,8 11,2 0

 την κοινωνική 
περιθωριοποίηση και τις ΤΠΕ. 18,5 3,7 77,8

 τη δηµιουργία εκπαιδευτικών 
ανισοτήτων και τις ΤΠΕ. 18,5 18,5 63

την αποµόνωση-αποξένωση 
και τις ΤΠΕ. 59,3 11,1 29,6

την αντικατάσταση του 
δασκάλου/υποβάθµιση του 
ρόλου του.

11,2 88,8 0

την απώλεια ανθρωπιστικών 
αξιών/θεοποίηση της 
τεχνολογίας

63 14,8 22,2

την απώλεια νοητικών και 
σωµατικών δεξιοτήτων και τις 
ΤΠΕ. 

29,6 11,2 59,2

την υπερπληροφόρηση-το 
πληροφοριακό σοκ και τις 
ΤΠΕ. 

44,4 7,4 48,2

Επισήµανση: Ενώ διαπιστώνεται η καθολική ανησυχία των εκπαιδευτικών 
για την κοινωνικοποίηση των µαθητών τους, εµφανίζονται να µην έχουν δι-
αµορφωµένη άποψη για τις επιπτώσεις από τις ΤΠΕ στην κοινωνία για την 
οποία προετοιµάζουν τους µαθητές τους. Με δεδοµένο ότι το θέµα των εκπαι-
δευτικών ανισοτήτων συνδέεται άµεσα µε τη κοινωνικοποιητική λειτουργία 
του σχολείου, η απουσία αναφοράς σ’ αυτήν ενισχύει την άποψη ότι οι δάσκα-
λοι αντιλαµβάνονται µ’ έναν µάλλον στενό και περιορισµένο τρόπο τις κοινω-
νικές επιπτώσεις από την είσοδο των ΤΠΕ στο χώρο της εκπαίδευσης.

 Στην κατά φύλο σύγκριση των µέσων όρων, σε όλες τις κατηγορίες οι γυ-



Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 809

ναίκες εµφανίζονται περισσότερο «τεχνοφοβικές» από τους άνδρες και πε-
ρισσότερο απόλυτες στις αρνητικές τους κρίσεις για τις επιπτώσεις των νέων 
τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες οι εκπαιδευτι-
κοί των µεγαλυτέρων ηλικιών εµφανίζονται περισσότερο «τεχνοφοβικοί». ∆εν 
αποδέχονται στον ίδιο βαθµό την άποψη ότι ο ρόλος τους δεν υποβαθµίζεται 
και φαίνεται πως δεν αποδίδουν την ίδια βαρύτητα µε τους νεώτερους συνα-
δέλφους τους στο σοκ της υπερπληροφόρησης. Οι εκπαιδευτικοί µε περισ-
σότερα από 10 έτη υπηρεσίας δείχνουν να συµφωνούν σε µεγαλύτερο βαθµό 
ότι οι ΤΠΕ στο χώρο της εκπαίδευσης εγκυµονούν κινδύνους και φοβούνται 
περισσότερο για την υποβάθµιση του ρόλου του δασκάλου. Αντίθετα οι συνά-
δελφοί τους µε λιγότερα από 10 έτη υπηρεσίας, φαίνεται να φοβούνται λιγότε-
ρο την υποβάθµιση του ρόλου τους και προκρίνουν, σε σχέση µε την εφαρµο-
γή των ΤΠΕ στο χώρο της εκπαίδευσης, τα θέµατα της κοινωνικής ανισότητας 
και του σοκ της υπερπληροφόρησης. 

 Επαναλαµβάνουµε ότι λόγω του περιορισµένου µεγέθους του δείγµατος, 
δε θα ήταν επιστηµονικά ορθό τα παραπάνω αποτελέσµατα (δεύτερη φάση 
επεξεργασίας) να χαρακτηριστούν αδιάσειστα, αλλά µάλλον θα τα χαρακτη-
ρίζαµε ισχυρές ενδείξεις, σύµφωνες και µε τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών. 

 Η συσχέτιση των απαντήσεων (τρίτη φάση επεξεργασίας) έδειξε πως 
υπάρχει µια οµαδοποίηση των θεµατικών κατηγοριών. Οι συµµετέχοντες που 
επέλεγαν µια συγκεκριµένη τοποθέτηση σε µια θεµατική κατηγορία επέλεγαν 
µε στατιστικά σηµαντική συνέπεια συγκεκριµένη τοποθέτηση σε συγκεκριµέ-
νες θεµατικές κατηγορίες. Στον πίνακα που παρατίθεται στη συνέχεια παρου-
σιάζονται η στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις ανάµεσα στις απαντήσεις των 
συµµετεχόντων εκπαιδευτικών:

Πίνακας 4. «Συσχετίσεις µεταξύ των απαντήσεων στις θεµατικές κατηγορί-
ες».

Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8
Α1 - - ,72*** - ,46** - -

Α2 - ,81*** - - - - ,53**

Α3 - ,81*** - - ,46* ,46* ,55**

Α4 ,72*** - - - ,47* - -

Α5 - - - -  - - -

Α6 ,46** - ,46* ,47* - ,53** ,48*

Α7 - - ,46* - - ,53** -

Α8 - ,53** ,55** - - ,48* -

 ***επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας ρ<.001
 ** επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας ρ<0.01
 * επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας ρ<0.05
A1= Κινδυνεύει η διαδικασία κοινωνικοποίησης των µαθητών στο σχολείο
A2= Μεγάλα τµήµατα του πληθυσµού κινδυνεύουν να µείνουν εκτός των εξε-

λίξεων
A3= Ευνοούνται οι εκπαιδευτικές ανισότητες
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A4= Ενισχύεται η αποµόνωση και η αποξένωση
A5= Αντικατάσταση του δασκάλου από τις νέες τεχνολογίες-Υποβάθµιση του 

ρόλου του
A6= Χάνονται οι ανθρωπιστικές αξίες- Απαξιώνεται κάθε τι παλιό- Υπάρχει 

κίνδυνος θεοποίησης της τεχνολογίας
A7= Μείωση της κριτικής ικανότητας, Παραµελείται η ανάπτυξη των δεξιοτή-

των για χειρωνακτικές εργασίες
A8= Υπάρχει πρόβληµα υπερπληροφόρησης-πληροφοριακό σοκ

 Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, όσοι συµµετέχοντες συµφώνησαν µε 
την άποψη ότι κινδυνεύει η διαδικασία κοινωνικοποίησης των µαθητών στο 
σχολείο, συµφώνησαν επίσης ότι ενισχύεται η αποµόνωση και η αποξένωση 
και, δευτερευόντως-ότι χάνονται οι ανθρωπιστικές αξίες και απαξιώνεται 
κάθε τι παλιό. ∆ε φάνηκε να υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µε τις άλ-
λες θεµατικές κατηγορίες και ειδικά µε αυτές που αφορούσαν τις κοινωνικές 
και εκπαιδευτικές ανισότητες. Αντίθετα, όσοι συµµετέχοντες συµφώνησαν µε 
την άποψη ότι µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού κινδυνεύουν να µείνουν εκτός 
των εξελίξεων, συµφώνησαν επίσης ότι ευνοούνται οι εκπαιδευτικές ανισό-
τητες και ότι υπάρχει πρόβληµα υπερπληροφόρησης. ∆ε φάνηκε να υπάρχει 
στατιστικά σηµαντική σχέση µε τις άλλες θεµατικές κατηγορίες και ειδικά µε 
αυτές που αφορούσαν την κοινωνικοποίηση και την αποµόνωση-αποξένωση. 
Είναι ευδιάκριτη η ύπαρξη δύο τρόπων σκέψης στους συµµετέχοντες εκπαι-
δευτικούς. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι δικαιώνουν τις αρχικές υποθέσεις. Τις θεµα-
τικές κατηγορίες, που αντιστοιχούσαν σε αρνητικές επιπτώσεις από την ει-
σαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολείο, δεν τις αποδέχονται στον ίδιο 
βαθµό όλοι οι εκπαιδευτικοί. Τα πιο εντυπωσιακά ευρήµατα προκύπτουν από 
τις επιπτώσεις εκείνες (για παράδειγµα τη δηµιουργία νέων κοινωνικών ανι-
σοτήτων), που οι εκπαιδευτικοί δεν ανέφεραν σε µεγάλα ποσοστά. ∆ίνεται η 
αίσθηση ότι ο προβληµατισµός των δασκάλων αφορά περισσότερο τον σχολι-
κό τους µικρόκοσµο, και λιγότερο την διερεύνηση των ευρύτερων κοινωνικών 
επιπτώσεων από την είσοδο των Τ.Π.Ε. Η σύγκριση των µέσων όρων των βαθ-
µολογιών προσφέρει ενδείξεις πως οι γυναίκες, οι µεγαλύτεροι σε ηλικία και 
µε περισσότερα έτη υπηρεσίας εκπαιδευτικοί, είναι περισσότερο επιφυλακτι-
κοί απέναντι στις νέες τεχνολογίες και την εισαγωγή τους στην εκπαίδευση. Η 
συσχέτιση των θεµατικών κατηγοριών δείχνει την ύπαρξη διακριτών τρόπων 
σκέψεις για τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών. Θα ήταν δυνατό, αβασάνι-
στα να τις χαρακτηρίσουµε «τεχνόφοβες» ή «τεχνόφιλες», όµως κάτι τέτοιο 
θα ξέφευγε από τα όρια αυτής της έρευνας. Το βέβαιο είναι ότι οι εκπαιδευτι-
κοί προβληµατίζονται για τις επιπτώσεις των τεχνολογικών εξελίξεων, ωστόσο 
αυτός ο προβληµατισµός τους δεν είναι ενιαίος και δεν έχει την ίδια κατεύ-
θυνση. Λόγω της αυτονόητης σηµαντικότητας του ρόλου των εκπαιδευτικών 
στη διαµόρφωση του µελλοντικού σχολείου, πραγµατικά θα άξιζε η περαιτέρω 
διερεύνηση του θέµατος. 
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