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Περίληψη 
Στην εργασία αυτή γίνεται συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο µελε-
τών σχετικά µε τις απόψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για το 
ρόλο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, οι οποίες διενεργήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές 
φάσεις. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί που επιµορφώθηκαν, στα 
πλαίσια του Προγράµµατος ’’Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των 
ΤΠΕ στην Εκπαίδευση’’ εµφανίζουν λιγότερο θετικές στάσεις σχετικά µε το ρόλο 
και την αποτελεσµατικότητα των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη. Αναδεικνύονται 
δε µια σειρά παραγόντων που καθορίζουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, οι οποίοι θα πρέπει να εκτιµηθούν κατά το 
σχεδιασµό και την υλοποίηση νέων προγραµµάτων επιµόρφωσης και υποστήριξης 
των εκπαιδευτικών της πράξης.

Λέξεις Κλειδιά

ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα εκπαιδευτικά συστήµατα των αναπτυγµένων και αναπτυσσόµενων χωρών 
εµφανίζουν µια συνεχώς αυξανόµενη τάση εφαρµογής των ΤΠΕ στην εκπαί-
δευση, µε στόχο την καλύτερη προετοιµασία των µαθητών για την κοινωνία 
του µέλλοντος. Εντούτοις, παρά την ανάπτυξη υπολογιστικών και δικτυακών 
υποδοµών στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί εµφανίζονται να µη χρησιµοποιούν 
αποτελεσµατικά τις ΤΠΕ στο έργο τους (Becker 2001, Russel et al. 2003, Waite 
2004). Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι η µελέτη των στάσεων και των 
αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση αποτελεί ένα 
ανοιχτό ερευνητικό ζήτηµα (Liu & Huang 2005, Ruthven et al. 2004, Sugar et 
al. 2004). Ενώ οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι οι ΤΠΕ αποτε-
λούν ένα σηµαντικό εργαλείο για την εκπαίδευση και επιθυµούν να αποκτή-
σουν τις σχετικές τεχνικές δεξιότητες, είναι λιγότερο θετικοί για την εκτεταµέ-
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νη χρήση τους στην τάξη και ακόµη λιγότερο πεπεισµένοι για τις δυνατότητές 
τους να βελτιώσουν τη διδασκαλία (Russel et al. 2003, Ruthven et al. 2004). Σε 
πολλές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί αντιλαµβάνονται τις ΤΠΕ ως ένα νέο 
γνωστικό αντικείµενο και όχι ως ένα νέο εργαλείο αλληλεπίδρασης µε τη γνώ-
ση (Williams et al. 2000). Παρότι δείχνουν µεγάλο ενδιαφέρον να επιµορφω-
θούν, τελικά, χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ για συµπληρωµατικές εργασίες της πα-
ραδοσιακής διδασκαλίας, όπως επεξεργασία κειµένου (σηµειώσεις, φυλλάδια, 
διαγωνίσµατα κ.λ.π.) ή αναζήτηση πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο (Russel et al. 
2003, Waite 2004). 

Οι περισσότερες µελέτες στη χώρα µας δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν, 
εν γένει, θετικές στάσεις σχετικά µε τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Tsitouridou & 
Vrizas 2003, Τζιµογιάννης & Κόµης 2004). Αντιθέτως, είναι επιφυλακτικοί και 
αναγνωρίζουν δυσκολίες στην εφαρµογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτι-
κή (Τζιµογιάννης & Κόµης 2004). Από µελέτη σε εκπαιδευτικούς της δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιµορφώθηκαν στις ΤΠΕ από επιµορφωτές 
του προγράµµατος Ε42, προέκυψε ότι έδειξαν ενδιαφέρον να χρησιµοποιή-
σουν εργαλεία των ΤΠΕ µε στόχο να βελτιώσουν το έργο τους, αλλά είχαν 
την τάση να τα προσαρµόσουν στο παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό µοντέλο 
διδασκαλίας (Demetriadis et al. 2003). Στην εργασία αυτή γίνεται συγκριτική 
παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο ερευνητικών µελετών που διεξήχθησαν 
στο νοµό Ιωαννίνων. Η πρώτη διεξήχθη κατά το διάστηµα 2000-2001 και η 
δεύτερη κατά το σχολικό έτος 2002-2003, αµέσως µετά την ολοκλήρωση του 
Προγράµµατος ’’Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
Εκπαίδευση’’ στα πλαίσια του Προγράµµατος ’’Κοινωνία της Πληροφορίας’’. 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Το δείγµα περιελάµβανε συνολικά 872 εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, εκτός της Πληροφορικής, που διδάσκουν 
σε σχολεία του νοµού Ιωαννίνων. Στην πρώτη φάση συµµετείχαν 240 καθηγη-
τές (115 άνδρες και 125 γυναίκες), οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 17% 
των υπηρετούντων καθηγητών στο νοµό. Στη δεύτερη φάση συµµετείχαν 632 
εκπαιδευτικοί (280 άνδρες και 352 γυναίκες) που επιµορφώθηκαν στα πλαίσια 
του Προγράµµατος ’’Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ 
στην Εκπαίδευση’’ και αντιστοιχούν στο 45% των εκπαιδευτικών του νοµού 
Ιωαννίνων. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε ήταν ειδικό ερω-
τηµατολόγιο, το οποίο περιελάµβανε ερωτήσεις διαρθρωµένες µε βάση την 
πενταβάθµια κλίµακα Likert: ΣΑ: ‘συµφωνώ απόλυτα’, Σ: ‘συµφωνώ’, ∆ΕΑ: ‘δεν 
έχω αποφασίσει’, ∆: ‘διαφωνώ’ , ∆Α: ‘διαφωνώ απόλυτα’. Στην εργασία αυτή 
παρουσιάζονται τα ερωτήµατα που περιλήφθησαν και στις δύο φάσεις, µε την 
ίδια ακριβώς διατύπωση, και αφορούν σε δύο ερευνητικούς άξονες:
1. Ποιες είναι οι στάσεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε το ρόλο 

των ΤΠΕ στην εκπαίδευση; 
2. Ποιες είναι οι απόψεις τους για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση;

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Χρήση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς
Το 49.6% των εκπαιδευτικών της Α’ φάσης (2001) δήλωσαν ότι έχουν προσω-
πικό υπολογιστή στο σπίτι τους. Αντίστοιχα, το 65% των εκπαιδευτικών της Β’ 
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φάσης δήλωσε ότι διαθέτει προσωπικό υπολογιστή, το 38.8% σύνδεση µε το 
∆ιαδίκτυο και το 30.9% προσωπικό λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
Με βάση την εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστών οι εκπαιδευτικοί κατα-
τάσσονται όπως στον Πίνακα 1. Τα στοιχεία της Β’ φάσης (2003) αφορούν 
στην περίοδο πριν τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών στο πρόγραµµα επιµόρ-
φωσης.

Πίνακας 1. Κατανοµή εκπαιδευτικών µε βάση την εµπειρία χρήσης ΤΠΕ.

Προηγούµενη εµπειρία χρήσης 
υπολογιστών Α’ φάση Β’ φάση

Καµία 52.9 42.7

Σπάνια χρήση 29.1 31.3

Συχνή χρήση 10.1 11.6

Χρήση για την προετοιµασία του µαθήµατος 7.9 11.9

Χρήση υπολογιστών ως εκπαιδευτικό εργαλείο 0 2.5

Σύνολο 100.0 100.0

∆ιαπιστώνεται µία αυξανόµενη τάση ενασχόλησης των εκπαιδευτικών µε 
τις ΤΠΕ. Η πλειονότητα όσων χρησιµοποιούν συχνά υπολογιστές, και στις 
δύο ερευνητικές φάσεις, περιορίζεται στη χρήση του ∆ιαδικτύου και εργαλεί-
ων επεξεργασίας κειµένου για την προετοιµασία του µαθήµατος ή για ατο-
µική χρήση, επιβεβαιώνοντας τα ευρήµατα άλλων ερευνών (π.χ. Russel et al. 
2003, Waite 2004). Από την άλλη µεριά, µόνο µια µικρή οµάδα εκπαιδευτικών 
(2.5%) χρησιµοποιεί εφαρµογές των ΤΠΕ ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Στο Σχή-
µα 1 δείχνεται η κατανοµή των εκπαιδευτικών που χρησιµοποιούν συχνά ΤΠΕ 
στο έργο τους. Όπως φαίνεται, οι καθηγητές οικονοµίας και τεχνολογίας χρη-
σιµοποιούν συχνότερα υπολογιστές, ενώ ακολουθούν οι καθηγητές φυσικών 
επιστηµών, ξένων γλωσσών και λοιπών ειδικοτήτων (καλλιτεχνικών, µουσικής 
κ.λ.π.).  
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Σχήµα 1. Κατανοµή εκπαιδευτικών που χρησιµοποιούν ΤΠΕ στο έργο τους.
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Απόψεις για το ρόλο και την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών (και στις 
δύο φάσεις) στα ερωτήµατα σχετικά µε το ρόλο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Η 
πλειονότητα των εκπαιδευτικών τοποθετείται θετικά σχετικά µε το ρόλο των 
ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

Πίνακας 2.  Ο ρόλος των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Ερώτηµα Φάση ΣΑ Σ ∆ΕΑ ∆ ∆Α

Θεωρώ απαραίτητο οι µαθητές να 

αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης 

των βασικών εργαλείων της 

Πληροφορικής

Α 72.5 26.7 0.8 0 0

Β 83.2 14.1 2.2 0.3 0.2

Θεωρώ απαραίτητο οι µαθητές να 

χρησιµοποιούν εργαλεία των ΤΠΕ για 

µελέτη, εξάσκηση και έρευνα σε όλα 

τα µαθήµατα 

Α 48.3 38.3 10.0 3.3 0

Β 47.0 41.8 8.1 2.8 0.3

Θεωρώ ότι η επιµόρφωση στη χρήση 

των ΤΠΕ δεν αφορά στην ειδικότητά 

µου

Α 0.4 3.3 5.0 47.5 43.8

Β 4.0 8.6 6.5 19.3 61.5

Ο ρόλος του σχολείου θα αλλάξει 

ριζικά στα επόµενα χρόνια λόγω των 

ΤΠΕ

Α 28.3 43.3 14.6 12.9 0.8

Β 29.9 40.4 12.8 13.3 3.6

Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού θα 

αλλάξει ριζικά στα επόµενα χρόνια 

λόγω των ΤΠΕ

Α 21.7 42.9 13.8 21.3 0.4

Β 25.0 41.3 11.4 18.0 4.3

Πιστεύω ότι τα επόµενα χρόνια ο 

προνοµιακός ρόλος του βιβλίου στην 

εκπαίδευση θα αντικατασταθεί από 

νέα µέσα που θα βασίζονται στις ΤΠΕ

Α 10.4 27.5 22.1 34.6 5.4

Β 12.8 34.2 13.3 27.2 12.5

Πίνακας 3. Ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

Ερώτηµα Φάση ΣΑ Σ ∆ΕΑ ∆ ∆Α

Πιστεύω ότι οι ΤΠΕ µπορούν να 

αποτελέσουν εργαλείο διδασκαλίας και 

µάθησης για όλα τα αντικείµενα του 

Προγράµµατος Σπουδών

Α 32.5 45.4 17.9 4.2 0

Β 40.0 39.7 12.8 5.9 1.6

Είµαι επιφυλακτικός/ή για τη χρήση 

των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, γιατί 

πιστεύω ότι περιορίζουν τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις και αποµονώνουν τον 

άνθρωπο

Α 0.8 9.2 13.0 58.0 18.9

Β 12.3 37.0 10.1 29.0 11.2
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Πιστεύω ότι δεν θα µπορέσω να 

χρησιµοποιήσω ΤΠΕ στη διδακτική 

πράξη, γιατί νοιώθω ανασφαλής 

σχετικά µε την εφαρµογή τους στην 

εκπαίδευση

Α 1.3 12.6 13.9 43.7 28.6

Β 6.3 25.6 19.0 28.8 19.8

Θα ήθελα να χρησιµοποιήσω 

υπολογιστή στη διδασκαλία του 

µαθήµατός µου, αλλά µε φοβίζει 

το γεγονός ότι οι µαθητές έχουν 

µεγαλύτερη εξοικείωση µε τις ΤΠΕ από 

µένα

Α 3.7 15.4 12.5 46.7 21.7

Β 11.5 18.5 7.9 25.3 36.6

Χρειάζοµαι περισσότερους λόγους για 

να πεισθώ για τη χρησιµότητα των ΤΠΕ 

στη διδακτική πράξη

Α 5.0 20.5 13.8 41.4 19.3

Β 19.3 29.9 14.6 21.0 15.0

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την αξιο-
ποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη. Μια µεγάλη οµάδα εκπαιδευτικών 
εµφανίζεται ανασφαλής  σχετικά µε την εφαρµογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
και µε το ότι οι µαθητές είναι περισσότερο εξοικειωµένοι µε τα εργαλεία των 
ΤΠΕ. Η πλειονότητα δεν έχει πεισθεί για τη χρησιµότητα των ΤΠΕ ενώ θεωρεί 
ότι οι ΤΠΕ περιορίζουν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Παρότι θα ανέµενε 
κανείς το αντίθετο, κατά τη Β’ φάση, καταγράφεται σηµαντική αύξηση των 
αρνητικών απόψεων για την αποτελεσµατικότητα των σχετικών εργαλείων και 
τους τρόπους εφαρµογής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Φαίνεται ότι ο τεχνολο-
γικός προσανατολισµός του προγράµµατος επιµόρφωσης δεν ήταν επαρκής 
για την ανάδειξη της παιδαγωγικής-εκπαιδευτικής διάστασης των ΤΠΕ.

Στο Σχήµα 2 δίνονται οι παράγοντες που καθορίζουν τις απόψεις για την 
ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 
σε σχέση µε το φύλο. 
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Σχήµα 2. Παράγοντες που καθορίζουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την 
ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
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Στο Σχήµα 3 δίνεται η κατανοµή, ανά ειδικότητα, των εκπαιδευτικών που 
δεν έχουν πεισθεί για τη χρησιµότητα των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και στις δύο 
φάσεις. Γενικά, φαίνεται ότι οι καθηγητές φυσικών επιστηµών, τεχνολογίας, 
λοιπών ειδικοτήτων και ξένων γλωσσών είναι περισσότερο θετικοί για την 
ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Από την άλλη µεριά, οι µαθηµατικοί, οι 
φιλόλογοι, οι θεολόγοι, οι γυµναστές και οι καθηγητές κοινωνικών επιστηµών 
εµφανίζονται περισσότερο αρνητικοί για το ρόλο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 
Επίσης, καταγράφονται διαφορές µε βάση το φύλο των εκπαιδευτικών, καθώς 
οι γυναίκες είναι, εν γένει, περισσότερο επιφυλακτικές ή αρνητικές ως προς 
την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική.
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Σχήµα 3. Κατανοµή ανά ειδικότητα των εκπαιδευτικών που δεν έχουν πεισθεί για 
τη χρησιµότητα των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

Γνώση εργαλείων των ΤΠΕ για τη διδασκαλία
Από τους εκπαιδευτικούς που επιµορφώθηκαν ζητήθηκε να αναφέρουν εφαρ-
µογές των ΤΠΕ που γνωρίζουν ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο έργο 
τους. Οι περισσότεροι από αυτούς (73.7%) δεν γνωρίζουν εφαρµογές και ερ-
γαλεία των ΤΠΕ που µπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία του αντι-
κειµένου τους. Το 5.6% θεωρεί ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ περιορίζεται στο 
διοικητικό και προπαρασκευαστικό έργο του εκπαιδευτικού και του σχολεί-
ου (σηµειώσεις, διαγωνίσµατα, αρχείο, τήρηση βαθµολογίας κ.λ.π.). Από την 
άλλη µεριά, το 8.6% επικεντρώνεται στη χρήση παρουσιάσεων για την υπο-
στήριξη της παραδοσιακής διδασκαλίας ή/και του ∆ιαδικτύου για την πλη-
ροφόρηση-ενηµέρωση του εκπαιδευτικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι µόλις 1 
στους 10 εκπαιδευτικούς ήταν σε θέση να αναφέρει συγκεκριµένα εκπαιδευ-
τικά λογισµικά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη διδασκαλία: το 3.6% 
των εκπαιδευτικών ανέφερε µόνο τα λογισµικά που χρησιµοποιήθηκαν στο 
πλαίσια του Προγράµµατος (Modellus, ΣΕΠ, Ηρόδοτος, 21 εν πλω, Ξένιος), 
το 3.8% ανέφερε επίσης λογισµικά προσοµοίωσης (Interactive Physics, Tina, 
WorkBench) και το 2.5% άλλα λογισµικά (Sketchpad, Function Probe, πολυµέ-
σα, εγκυκλοπαίδειες κλπ.).
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής αναδεικνύουν µια σειρά ζητηµάτων σχε-
τικά µε την εισαγωγή και την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδα-
κτική πράξη. Περίπου 1 στους 2 εκπαιδευτικούς είναι επιφυλακτικοί για την 
αποτελεσµατικότητα των διαφόρων εργαλείων και θεωρούν ότι υπάρχουν ση-
µαντικές δυσκολίες ως προς την παιδαγωγική-διδακτική πλευρά της χρήσης 
των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική. Φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται παλαι-
ότερα ευρήµατα σχετικά µε τη σηµασία του παιδαγωγικού πλαισίου ένταξης 
των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (Demetriadis et al. 2003). Ας σηµειωθεί ότι η 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, στα πλαίσια του προγράµµατος, περιορίστη-
κε στην τεχνολογική πλευρά και δεν προετοιµάστηκε, στο βαθµό που έπρεπε 
το παιδαγωγικό πλαίσιο αξιοποίησης των ΤΠΕ (Τζιµογιάννης 2002). 

Η µελέτη µας έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων του πυρήνα του 
Προγράµµατος Σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε την εξαίρεση 
των εκπαιδευτικών των φυσικών επιστηµών, εµφανίζονται αρνητικοί ή επιφυ-
λακτικοί σχετικά µε την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Από την άλλη µε-
ριά, οι εκπαιδευτικοί άλλων αντικειµένων, όπως τεχνολογίας, ξένων γλωσσών 
και λοιπών ειδικοτήτων, έχουν περισσότερο θετική στάση για τις ΤΠΕ στην εκ-
παίδευση. Παρότι το εύρηµα αυτό απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, φαίνεται ότι 
υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στις διδακτικές προτεραιότητες, τις παιδαγωγικές 
αντιλήψεις-φιλοσοφίες και στις στάσεις των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν 
εκπαιδευτικές αντιλήψεις που βασίζονται ή επηρεάζονται από τις αρχές του 
εποικοδοµισµού θεωρούν πολύ σηµαντικό το ρόλο των ΤΠΕ στη διδασκαλία 
τους (Becker 2001). Οι µελλοντικές µας µελέτες προσανατολίζονται προς την 
κατεύθυνση αυτή.

Η ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην καθηµερινή εκπαιδευτική πρακτική είναι 
µια ιδιαίτερα δύσκολη και περίπλοκη διαδικασία, η οποία απαιτεί χρόνο και 
συνεχή προσπάθεια. Είναι προφανές, ότι οι εκπαιδευτικοί της πράξης αποτε-
λούν τον καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή ένταξη των ΤΠΕ στην εκ-
παίδευση. ∆εν αρκεί απλά να χρησιµοποιούν εργαλεία των ΤΠΕ και να έχουν 
πρόσβαση σε νέες πηγές πληροφόρησης, όπως είναι το ∆ιαδίκτυο. Πρέπει να 
προετοιµαστούν κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση να επανοργανώσουν τη 
διδασκαλία τους µε τη βοήθεια εργαλείων των ΤΠΕ, χρησιµοποιώντας παρα-
δοσιακές και νέες διδακτικές και µαθησιακές στρατηγικές, οι οποίες θα στο-
χεύουν στην ενεργητική συµµετοχή των µαθητών. 

Απαιτούνται, λοιπόν, ευρύτερες δράσεις οι οποίες θα ξεφεύγουν από τα τυ-
πικά επιµορφωτικά σεµινάρια τεχνολογικού αλφαβητισµού. Οι δράσεις αυτές 
θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο, το οποίο οριοθετείται 
από την τεχνολογική και την παιδαγωγική διάσταση των ΤΠΕ και καθορίζεται 
από τις ειδικές διδακτικές των αντικειµένων. Το πλαίσιο αυτό προϋποθέτει
• την επαρκή αιτιολόγηση της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικα-

σία µε όρους παιδαγωγικής και διδακτικής
• την υιοθέτηση των ΤΠΕ ως γνωστικό-µαθησιακό εργαλείο σε όλο το φά-

σµα των Προγραµµάτων Σπουδών 
• την αλλαγή των παραδοσιακών παιδαγωγικών αντιλήψεων των εκπαιδευ-

τικών και την καλλιέργεια µιας νέας εκπαιδευτικής κουλτούρας που θα αξι-
οποιεί τα πλεονεκτήµατα των ΤΠΕ

• τη συνεχή υποστήριξη των εκπαιδευτικών µε στόχο την ανάπτυξη δεξιοτή-
των ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική
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• τη διαµόρφωση ευρύτερων εκπαιδευτικών πολιτικών σχετικά µε την προε-
τοιµασία του σχολείου του µέλλοντος.
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