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Περίληψη 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζουµε πιλοτικά αποτελέσµατα από έρευνα ερωτηµα-
τολόγιου µε στόχο την καταγραφή των στάσεων των εκπαιδευτικών σχετικά µε τε-
χνολογικά υποστηριζόµενες καινοτόµες εκπαιδευτικές σχεδιάσεις. Η «καινοτοµία» 
αναφέρεται στην εφαρµογή προσεγγίσεων που διαφοροποιούνται από τη συνήθη 
οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα εκπαιδευτικά συστήµατα πολλών 
χωρών διεθνώς, όπως πχ. η συνεργατική µάθηση, η µάθηση µε ανάπτυξη έργου, 
η εµπλοκή εξωσχολικών φορέων στην εκπαίδευση, κ.ά.. Η έρευνα εστιάζει στο να 
καταγράψει τις προδιαθέσεις των εκπαιδευτικών απέναντι σε τέτοιες σχεδιάσεις 
καθώς και την εξοικείωσή τους µε τεχνολογικά εργαλεία που τις καθιστούν εφικτές 
και αποδοτικές. Τα πρώτα στοιχεία µας υποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν σε 
µεγάλο βαθµό εξοικείωση µε την χρήση της τεχνολογίας, βλέπουν θετικά την πε-
ρίπτωση εφαρµογής καινοτόµων εκπαιδευτικών µεθόδων στην διδασκαλία, αλλά 
λόγω µηδενικής εµπειρίας και εκπαίδευσης σε ανάλογες χρήσεις των Τ.Π.Ε. είναι 
απαραίτητη η επιµόρφωσή τους.

Λέξεις Κλειδιά

Εκπαιδευτική Καινοτοµία, Ενσωµάτωση ΤΠΕ στο σχολείο, Στάσεις εκπαιδευτικών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η σηµασία των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την 
εκπαίδευση αυξάνεται συνεχώς (Bransford et al, 2000). Σηµαντικά κεφάλαια 
έχουν επενδυθεί για την ενίσχυση της χρήσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 
τόσο για υλικό εξοπλισµό και δικτύωση των σχολείων (Kozma & Anderson, 
2002), όσο και για εκπαίδευση των καθηγητών σε θέµατα χρήσης της τεχνο-
λογίας (Cuckle & Clarke, 2002; BECTA, 2003). Οι προσδοκίες από τις επεν-
δύσεις αυτές αποτυπώνονται µε την βαθµιαία µεταβολή του εκπαιδευόµενου 
από έναν απλό παθητικό καταναλωτή οποιουδήποτε κοµµατιού γνώσης του 
προσφέρεται, σε έναν ενεργό συλλέκτη και παραγωγό γνώσης, ο οποίος συµ-
µετέχει σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Pelgrum, 2001). Η τεχνολογία βο-
ηθά τον µαθητή να εµπλουτίσει τις εµπειρίες µάθησής του και να αποκτήσει 
δεξιότητες περισσότερο επικοινωνιακές, διερευνητικές και αποδοτικές. Με 
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την δικτύωση του σχολείου παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες µάθησης µέσα από 
εκτεταµένες κοινότητες οι οποίες µπορούν να φέρουν σε επαφή µαθητές, κα-
θηγητές και εξωσχολικούς παράγοντες (Kozma, 2003; Demetriadis et al, in 
press). Έτσι ο µαθητής θα αποκτήσει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για τον 
πολίτη του 21ου αιώνα, δηλαδή την ενεργό συµµετοχή του στην παραγωγή 
γνώσης (OECD, 2001).

Ο µετασχηµατισµός, όµως, του µαθητή σε παραγωγό γνώσης και του εκ-
παιδευτικού συστήµατος προς την κατεύθυνση της χρήσης των Τ.Π.Ε. στην 
διδασκαλία, αντιµετωπίζει σθεναρή αντίσταση από την συντηρητική τάση του 
σχολείου και την παραδοσιακή δοµή του, η οποία έχει τις ρίζες της σε µακρο-
χρόνιες κοινωνικές και οικονοµικές καταστάσεις (Tyack & Cuban, 1997). Έρευ-
νες κατέγραψαν µια σειρά από προβλήµατα (BECTA, 2003; Cuckle & Clarke, 
2002), τα σηµαντικότερα από τα οποία είναι η έλλειψη αυτοπεποίθησης στην 
χρήση των Τ.Π.Ε. από τον εκπαιδευτικό, ο φόβος για την αµηχανία µπροστά 
στους µαθητές και κατά συνέπεια η απώλεια του γοήτρου, η αντίληψη ότι η 
τεχνολογία δεν βοηθά την µάθηση, η πρόσβαση στους διαθέσιµους υπολογι-
στές λόγω οργανωτικών θεµάτων του σχολείου, η έλλειψη εκπαίδευσης των 
καθηγητών σε θέµατα Τ.Π.Ε., η έλλειψη κινήτρων για την αλλαγή των παι-
δαγωγικών πρακτικών και η έλλειψη εκπαίδευσης για την ενσωµάτωση των 
Τ.Π.Ε. στην τάξη.

Τα τελευταία χρόνια τα σχολεία εξοπλίζονται µε υλικό και λογισµικό ενώ 
παράλληλα οι εκπαιδευτικοί επιµορφώνονται σε θέµατα χρήσης της τεχνολο-
γίας γενικότερα. Οι στάσεις των εκπαιδευτικών, όπως φαίνεται από τα προη-
γούµενα, µπορούν να δηµιουργήσουν δυσκολίες στη χρήση της τεχνολογίας 
αλλά και να ακυρώνουν τα όποια µαθησιακά οφέλη αναµένεται να προκύψουν 
από την χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αναγνωρίζοντας, 
λοιπόν, την βαρύνουσα σηµασία του ρόλου των Τ.Π.Ε., είναι σηµαντικό να κα-
ταγράψουµε την στάση του εκπαιδευτικού απέναντι σε θέµατα που αφορούν 
την χρήση τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς και τον βαθµό που οι εκπαιδευ-
τικοί θεωρούν τον εαυτό τους προετοιµασµένο για την χρήση των ΤΠΕ στην 
τάξη και την εφαρµογή καινοτόµων µεθόδων διδασκαλίας. 

Στην πιλοτική έρευνα που παρουσιάζεται στην συνέχεια, γίνεται µια πρώτη 
προσπάθεια να καταγράψουµε τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την εκπαι-
δευτική καινοτοµία µε την χρήση των Τ.Π.Ε., όπως αυτή ορίζεται από το πρό-
γραµµα SITES M2. να περιγράψουµε την ακολουθούµενη µεθοδολογία και να 
παραθέσουµε τα πρώτα αποτελέσµατα.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Από την εισαγωγή και από την µελέτη των καινοτόµων δραστηριοτήτων που 
παρατίθενται στον ιστοχώρο του προγράµµατος SITES (http://sitesm2.org), 
είναι φανερό ότι υπάρχει προβληµατισµός για την χρήση και την ενσωµάτωση 
των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο µαθητής του 21ου αιώνα πρέπει να 
είναι εφοδιασµένος µε δεξιότητες κατάλληλες για την ζωή του στην κοινωνία 
της πληροφορίας ενώ ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσφέρει στους µαθητές 
του κατάλληλα οργανωµένες δραστηριότητες, ώστε να αναπτύξουν αυτές τις 
δεξιότητες. Τέτοιες δραστηριότητες υποστηρίζονται από την χρήση των Τ.Π.Ε. 
και συνήθως χαρακτηρίζονται ως «καινοτόµες» (Kozma & Anderson, 2002).

Ο όρος «εκπαιδευτική καινοτοµία» είναι δύσκολο να ορισθεί και ακόµη πιο 
δύσκολο να καταστεί λειτουργικός (Fullan, 2000). Η καινοτοµία επηρεάζεται 
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από το πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αναφέρεται, κάτι που 
θεωρείται καινοτόµο για µια χώρα σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή, µπορεί 
να µην είναι καινοτόµο σε µια άλλη χώρα ή και για την ίδια χώρα σε κάποια 
άλλη χρονική στιγµή. Ακολουθώντας την κεντρική άποψη του προγράµµα-
τος SITES Μ2, µπορούµε να ορίσουµε την καινοτοµία ως τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, οι οποίες θα πρέπει να ενισχύουν εκείνες τις δεξιότητες των 
µαθητών που θα τους είναι απαραίτητες στην δια βίου µάθηση στην κοινωνία 
της πληροφορίας. 

Το πρόγραµµα SITES είναι µια διεθνής έρευνα η οποία χωρίζεται σε τρία 
µέρη. Η ενότητα M1 είχε σαν στόχο την συγκέντρωση στοιχείων από σχο-
λεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σχετικά µε τον διαθέ-
σιµο εξοπλισµό τους σε θέµατα Τ.Π.Ε., την χρήση αυτού του εξοπλισµού και 
ενδείξεις για την ενσωµάτωση του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πάνω στα 
αποτελέσµατα της πρώτης ενότητας χτίστηκε η ενότητα M2, η οποία διερεύ-
νησε τον τρόπο µε τον οποίο καινοτόµες δραστηριότητες στην σχολική τάξη 
µπορούν να υποστηριχθούν από τις Τ.Π.Ε. Η ενότητα M3 θα έχει σαν σκοπό 
την αξιολόγηση των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι µαθητές από την χρήση 
των Τ.Π.Ε. (http://sitesm2.org).

Μια δραστηριότητα για να χαρακτηρισθεί ως καινοτόµος, στα πλαίσια του 
προγράµµατος SITES, θα πρέπει να έχει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά (Kozma & Anderson, 2002):
• Να προωθεί την ενεργό και ανεξάρτητη µάθηση. Ο µαθητής να ορίζει µα-

θησιακούς στόχους, να σχεδιάζει δραστηριότητες και να αποτιµά την πρό-
οδό του.

• Να εφοδιάζει τον µαθητή µε τεχνολογικές δεξιότητες ώστε να αναζητά, να 
οργανώνει, να αναλύει, να εκφράζει και να επικοινωνεί τις ιδέες τους.

• Να εµπλέκει τον µαθητή σε συνεργατική µάθηση, ώστε να εργάζεται µαζί 
µε άλλους συµµαθητές τους σε πολύπλοκα, πραγµατικά προβλήµατα ή ερ-
γασίες.

• Να προωθεί την ισότητα πρόσβασης στη διαδικασία της µάθησης για µα-
θητές διαφορετικού φύλου, εθνικότητας, πολιτισµών και κοινωνικών οµά-
δων.

• Να διευρύνει τα όρια της τάξης και της σχολικής µέρας, ώστε να συµµε-
τέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία γονείς, επιστήµονες, επαγγελµατίες 
κλπ.
Εστιάζοντας στα παραπάνω χαρακτηριστικά, η έρευνά µας περιλαµβάνει 

τους άξονες για συνεργατική, προβληµατοκεντρική, διερευνητική µάθηση, δι-
αθεµατική προσέγγιση, τηλεκπαίδευση, εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης, 
διεύρυνση της σχολικής ηµέρας και συµµετοχή εξωσχολικών φορέων στην ορ-
γάνωση και το περιεχόµενο της εκπαίδευσης.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πρωταρχικής σηµασίας και µπορεί να συµ-
βάλλει σε µεγάλο βαθµό στην επιτυχία της εφαρµογής καινοτόµων µορφών 
εκπαίδευσης στο σχολείο. Η πιλοτική έρευνα που περιγράφετε στην συνέχεια, 
προσπαθεί να καταγράψει την στάση των εκπαιδευτικών σε θέµατα χρήσης 
των Τ.Π.Ε. και της καινοτοµίας. Η µέθοδος που επιλέχθηκε ήταν αυτή του 
ερωτηµατολογίου.
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Το ερωτηµατολόγιο που µοιράστηκε στους εκπαιδευτικούς, ήταν χωρισµέ-
νο σε δύο περιοχές έρευνας. Η πρώτη περιοχή ήταν προσανατολισµένη στην 
διερεύνηση της εξοικείωσης των εκπαιδευτικών µε την τεχνολογία, καθώς 
πως µπορεί να αξιοποιείτε αυτή για εκπαιδευτικά θέµατα. Η δεύτερη περιοχή 
αφορούσε την διερεύνηση της στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στην και-
νοτοµία, όπως ορίζεται από το πρόγραµµα SITES.

Πιο αναλυτικά η πρώτη ενότητα είναι χωρισµένη σε τρία τµήµατα. Στο 
πρώτο τµήµα µε τίτλο «∆ηµογραφικές Πληροφορίες» ζητάµε από τον εκπαι-
δευτικό να δηλώσει κάποια δηµογραφικά στοιχεία του. Στο δεύτερο τµήµα, 
«Εξοικείωση µε την Τεχνολογία», διερευνούµε κατά πόσο ο εκπαιδευτικός 
χρησιµοποιεί την τεχνολογία είτε στην εργασία του είτε στην προσωπική του 
ζωή, καθώς και την προέλευση της γνώσης του σε θέµατα τεχνολογίας. Τέλος 
στο τρίτο τµήµα, «Τεχνολογία στην Εκπαίδευση», διερευνούµε την χρήση της 
τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς, την συχνότητα χρήσης, τα χρησι-
µοποιούµενα υλικά και λογισµικά και τέλος το βαθµό που ο ίδιος ο εκπαιδευ-
τικός κρίνει ότι είναι έτοιµος για διδασκαλία µε την χρήση Τ.Π.Ε.

Η δεύτερη ενότητα είναι χωρισµένη σε δύο τµήµατα. Στο πρώτο τµήµα µε 
τίτλο «Καινοτόµες Μορφές Μάθησης» καταγράφουµε την στάση του εκπαι-
δευτικού απέναντι στην καινοτοµία όπως αυτή περιγράφηκε στις περιπτώ-
σεις του προγράµµατος SITES. Αναφέρονται χαρακτηριστικά παραδείγµατα 
σε τέσσερις άξονες καινοτοµίας (συνεργατική µάθηση, προβληµατοκεντρική 
µάθηση, διερευνητική µάθηση, διαθεµατική προσέγγιση) και στην συνέχεια 
καταγράφεται η στάση του εκπαιδευτικού σε σχέση µε τους άξονες αυτούς. 
Στην συνέχεια παραθέτουµε ένα τµήµα από τις ερωτήσεις του ερωτηµατολο-
γίου στον άξονα της συνεργατικής µάθησης:
• Σε ποιο βαθµό ενηµερωθήκατε για µεθόδους συνεργατικής µάθησης σε 

κάποια από τις φάσεις σπουδών ή επιµόρφωσής σας;
• Έχετε εµπειρία από εφαρµογή συνεργατικής µάθησης στο σχολείο;
• Η συνεργατική µάθηση µπορεί να προετοιµάσει καλύτερα τους µαθητές 

για τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής 
• Η συνεργατική µάθηση πρέπει να αποτελέσει καθιερωµένη παιδαγωγική 

προσέγγιση στο σχολείο
• Ο εκπαιδευτικός πρέπει να επιµορφωθεί περισσότερο σε θέµατα συνεργα-

τικής µάθησης
• Η συνεργατική µάθηση είναι καινοτόµος για το Ελληνικό σχολείο σήµερα
• Το σχολικό σύστηµα συνολικά ευνοεί την εφαρµογή µεθόδων συνεργατι-

κής µάθησης
• Σε ποιο βαθµό νοµίζετε ότι καθένας από τους παρακάτω λόγους µπορεί 

να είναι πρόβληµα για την εφαρµογή µεθόδων συνεργατικής µάθησης στο 
σχολείο (Απαιτείται κατάλληλος εξοπλισµός / Αποτελεί επιβάρυνση για 
τους καθηγητές / Απαιτείται επιµόρφωση των καθηγητών / ∆εν γίνεται δε-
κτή από τους µαθητές / Το ωράριο δεν επαρκεί / ∆εν είναι συµβατή µε τις 
καθιερωµένες µεθόδους αξιολόγησης)
Τέλος στο δεύτερο τµήµα, µε τίτλο «∆ιευρυµένη Κοινότητα Μάθησης» δι-

ερευνούµε την στάση του εκπαιδευτικού σε θέµατα τα οποία σχετίζονται µε τα 
άνοιγµα του σχολείου σε φορείς και επαγγελµατίες που βρίσκονται έξω από 
το σχολικό περιβάλλον. Οι άξονες διερεύνησης είναι η τηλεκπαίδευση, η χρή-
ση εναλλακτικών πηγών πληροφόρησης, η διεύρυνση της σχολικής ηµέρας 
και η συµµετοχή εξωσχολικών φορέων στην οργάνωση και το περιεχόµενο 
της εκπαίδευσης.
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Το ερωτηµατολόγιο µοιράστηκε πιλοτικά σε ένδεκα σχολεία της Θεσσα-
λονίκης (δηµόσια και ιδιωτικά) σε 180 εκπαιδευτικούς, ώστε να γίνει µια πρώ-
τη καταγραφή των στάσεων των εκπαιδευτικών και να διαπιστωθούν πιθανές 
διορθώσεις στην διάρθρωση του ερωτηµατολογίου. Η χρονική περίοδος της 
έρευνας ήταν σε πρώτη φάση ο Ιούνιος 2005, όπου συλλέχθηκαν 30 ερωτηµα-
τολόγια και σε δεύτερη φάση η περίοδος Σεπτέµβριος – Νοέµβριος 2005. Τα 
ερωτηµατολόγια που συλλέχθηκαν τελικά ήταν 120. 

Οι απαντήσεις προέρχονταν από φιλολόγους 24,2%, µαθηµατικούς & φυ-
σικούς 11,7% αντίστοιχα, πληροφορικούς 12,5%, θεολόγους 10,0% και 29,9% 
λοιπές ειδικότητες. Η κατανοµή των ετών προϋπηρεσίας του δείγµατος φαί-
νεται στον πίνακα 1. Από τους εκπαιδευτικούς οι 75 εργάζονται σε Γυµνάσιο 
(62,5%) και οι 43 σε Ενιαίο Λύκειο (35,8%). Σε ποσοστό 11,6% οι εκπαιδευτι-
κοί είχαν αποκτήσει δεύτερο πτυχίο, ενώ τα ποσοστά για µεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών είναι 11,6% και για διδακτορικό 2,5%.

Πίνακας 1. Έτη προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών.

α/α Έτη προϋπηρεσίας Συχνότητα
(Ν=118)

Ποσοστό 
%

1 0-5 11 9,3

2 6-10 19 16,1

3 11-15 15 12,7

4 16-20 15 12,7

5 21-25 30 25,4

6 26-30 23 19,5

7 >30 5 4,2

Σε θέµατα εξοικείωσης µε την τεχνολογία οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι 
χρησιµοποιούν την τεχνολογία για τις ανάγκες της εργασίας τους (58,3%) 
σχεδόν σε καθηµερινή βάση, ενώ οι λόγοι για τους οποίους την χρησιµοποι-
ούν είναι διοικητικά θέµατα (35,0%), οικονοµικά θέµατα (17,5%), επικοινωνία 
(31,7%) και τήρηση σχολικών στοιχείων (30,8%). Αντίστοιχα η χρήση της τε-
χνολογίας στο σπίτι είναι λίγο µεγαλύτερη (64,2%), ενώ η καθηµερινή χρήση 
της είναι 24,2%. Οι λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν 
την τεχνολογία στο σπίτι είναι για θέµατα εργασίας (45,0%), η επικοινωνία 
(35,8%), η ενηµέρωση (27,5%) κ.α. 

Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν οι σπουδές τους σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. δεν τους προ-
σέφεραν τις απαραίτητες γνώσεις (12,5%) για την χρήση της τεχνολογίας, σε 
αντίθεση µε τα προγράµµατα εξειδίκευσης (36,7%). Σηµαντικό επίσης είναι το 
προσωπικό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για την χρήση της τεχνολογίας µε 
την βοήθεια τρίτων (45,8 %), ενώ 49,2% δηλώνει ότι ψάχνουν µόνοι τους για 
τις κατάλληλες πηγές. Οι ανάγκες του σχολείου οδηγούν 28,3% των εκπαιδευ-
τικών να µάθουν την χρήση της τεχνολογίας βοηθούµενοι από άλλους. Στην 
προσπάθεια αυτή πολύτιµη βοήθεια προσφέρουν οι καθηγητές πληροφορικής 
σε ποσοστό περίπου 60,0%, ενώ εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων σε ποσοστό 
περίπου 20,0% για θέµατα χρήσης λογισµικού και ποσοστό περίπου 5,0% για 
θέµατα τεχνικής υποστήριξης. Τέλος ένα ποσοστό εκπαιδευτικών της τάξεως 
του 10,0% δηλώνει ότι δεν βρίσκει βοήθεια από κανέναν.

Όσον αφορά την χρήση της τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς οι 



842 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

εκπαιδευτικοί δήλωσαν σε ποσοστό 49,2% ότι χρησιµοποιούν ή έχουν χρησι-
µοποιήσει την τεχνολογία, ενώ από αυτούς 23,7% δήλωσε ότι χρησιµοποιούν 
την τεχνολογία για να διδάξουν µαθήµατα στα οποία δεν προβλέπεται χρήση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ 37,3% για να διδάξουν µαθήµατα στα οποία 
προβλεπόταν η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η διαθεσιµότητα του εξο-
πλισµού δεν φαίνεται να δηµιουργεί πρόβληµα καθώς µόνο 16,9% ανέφεραν 
ότι η διδασκαλία µε την χρήση της τεχνολογίας εξαρτάται από την διαθεσιµό-
τητα του εργαστηρίου πληροφορικής ή του µηχανήµατος προβολής. Ο τρό-
πος µε τον οποίο γίνεται η χρήση της τεχνολογίας φαίνεται στον πίνακα 2.

Πίνακας 2. Τρόπος χρήσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.

α/α Τοµείς χρήσης της τεχνολογίας από 
εκπαιδευτικούς

Συχνότητα
(Ν=59)

Ποσοστό 
%

1
Παρουσίαση του µαθήµατος µε την χρήση 
µηχανήµατος προβολής και υπολογιστή

25 42,8

2
∆ιδασκαλία µε την χρήση ειδικού 
εκπαιδευτικού λογισµικού κατάλληλου για την 
ειδικότητά µου

33 55,9

3
Περιήγηση και αναζήτηση στοιχείων για το 
µάθηµα στο διαδίκτυο

29 49,2

Για την οργάνωση και σχεδίαση του µαθήµατός του, ο εκπαιδευτικός που 
χρησιµοποίησε τεχνολογία βρήκε βοήθεια από συναδέλφους άλλων ειδικοτή-
των εκτός του σχολείου του (50,8%), είτε από τον επιµορφωτή των σεµιναρί-
ων (16,9%), ενώ ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών δήλωσε ότι δεν 
βρήκε βοήθεια από κανέναν (52,5%). Αξιοσηµείωτο επίσης είναι το µηδενικό 
ποσοστό βοήθειας που προέρχεται από καθηγητές πληροφορικής, αλλά και 
από τον διευθυντή του εκάστοτε σχολείου. Τέλος όσον αφορά τον βαθµό που 
οι ίδιοι εκπαιδευτικοί κρίνουν τον εαυτό τους έτοιµο για να διδάξει µαθήµατα 
της ειδικότητάς τους µε την χρήση Τ.Π.Ε., ένα µεγάλο ποσοστό (56,0%) δηλώ-
νει ανέτοιµο για τέτοιου είδους διδασκαλία.

Για τις καινοτόµες µορφές µάθησης το µεγαλύτερο ποσοστό των εκπαι-
δευτικών δεν είχε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή κατά την απόκτηση του 
βασικού πτυχίου. Μικρό επίσης είναι το ποσοστό των εκπαιδευτικών οι οποίοι 
έχουν εµπειρίες εφαρµογής τους στο σχολείο. Γενικά το ποσοστό είναι περίπου 
5,0% για τις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ ξεχωρίζουν η χρήση εναλλακτικών 
πηγών πληροφόρησης (22,0%), η συνεργατική µάθηση (20,0%), η διαθεµατική 
προσέγγιση και η διερευνητική µάθηση (11,4% αντίστοιχα). Από τις απαντή-
σεις των εκπαιδευτικών διαπιστώθηκε ότι σε µεγάλο βαθµό (> 80,0%) το Ελ-
ληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν ευνοεί την εφαρµογή καινοτόµων µορφών 
µάθησης. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι καινοτόµες µορφές µάθησης µπο-
ρούν να προετοιµάσουν καλύτερα τους µαθητές για τις ανάγκες της σύγχρο-
νης εποχής. Ιδιαίτερα η συνεργατική µάθηση (39,5%), η διερευνητική µάθηση 
(37,0%), η διαθεµατική προσέγγιση (38,1%) και η χρήση εναλλακτικών πηγών 
πληροφόρησης (34,5%). Εποµένως τέτοιες µορφές εκπαίδευσης πρέπει καθι-
ερωθούν στο ελληνικό σχολείο (πίνακας 3). Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι 
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καινοτοµίες όπως η συνεργατική και η διερευνητική µάθηση, η διαθεµατική 
προσέγγιση, η χρήση εναλλακτικών πηγών πληροφόρησης αλλά και η τηλεκ-
παίδευση πρέπει να είναι µέσα στους στόχους του σχολείου για το µέλλον. 
Αντίθετα η γνώµη των εκπαιδευτικών δεν είναι ιδιαίτερα θετική (17,1%) για 
την συµµετοχή εξωσχολικών παραγόντων στο περιεχόµενο και την οργάνωση 
της εκπαίδευσης, γεγονός που συνδέεται µε τον φόβο του εκπαιδευτικού για 
την απώλεια του ελέγχου των εξελίξεων στο σχολείο.

Πίνακας 3. Οι καινοτόµες µορφές µάθησης πρέπει να αποτελέσουν καθιερωµένες 
εκπαιδευτικές πρακτικές.

α/α Καινοτόµες µορφές µάθησης Συχνότητα
(Ν) Συµφωνώ Ποσοστό 

%
1 Συνεργατική µάθηση 114 41 36,0

2 Προβληµατοκεντρική µάθηση 110 25 22,7

3 ∆ιερευνητική µάθηση 110 34 30,9

4 ∆ιαθεµατική προσέγγιση 114 39 34,2

5 Τηλεκπαίδευση 109 34 31,2

6
Χρήση εναλλακτικών πηγών 
πληροφόρησης

112 34 30,4

7 ∆ιεύρυνση της σχολικής ηµέρας 111 21 18,9

8 Συµµετοχή εξωσχολικών φορέων 111 19 17,1

Για να καθιερωθούν όµως οι νέες αυτές µορφές µάθησης πρέπει πρωτίστως 
να επιµορφωθούν οι εκπαιδευτικοί σε αυτές και να αρθούν όσο το δυνατό πε-
ρισσότερα από τα εµπόδια που φαίνεται ότι αποτελούν τροχοπέδη για την 
εφαρµογή των καινοτοµιών στο σχολείο. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι κατά 
τους εκπαιδευτικούς εµπόδιο αποτελεί η ανεπαρκής επιµόρφωση του εκπαι-
δευτικού σε θέµατα καινοτοµίας, η ανεπάρκεια του σχολικού ωραρίου και η 
έλλειψη κατάλληλου εξοπλισµού. Κλείνοντας οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι 
οι µαθητές δεν θα είχαν πρόβληµα να ακολουθήσουν µια καινοτόµο µορφή 
µάθησης ενώ δεν διαπιστώθηκε σαφής κατεύθυνση για την στάση των εκπαι-
δευτικών όσον αφορά την επιβάρυνση που θα έχουν από την εφαρµογή των 
καινοτόµων µορφών µάθησης και από τον τρόπο της αξιολόγησης των µαθη-
τών κάτω από τα νέα δεδοµένα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την επεξεργασία των απαντήσεων των εκπαιδευτικών διαπιστώθηκε ότι 
οι εκπαιδευτικοί είναι θετικοί στην εφαρµογή καινοτόµων µορφών µάθησης 
και θεωρούν ότι µπορούν να προετοιµάσουν καλύτερα τους µαθητές για τις 
ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Αντίθετα σε µεγάλο βαθµό το Ελληνικό εκ-
παιδευτικό σύστηµα δεν ευνοεί την εφαρµογή καινοτόµων µορφών µάθησης 
παρόλο που η πλειονότητα των σχολείων έχει εξοπλισθεί µε σύγχρονη τεχνο-
λογία. Ως εκ τούτου καινοτόµες µορφές µάθησης πρέπει να αποτελέσουν κα-
θιερωµένες εκπαιδευτικές πρακτικές για το ελληνικό σχολείο, αφού προηγου-
µένως επιµορφωθούν οι εκπαιδευτικοί σε αυτές και δοθούν κίνητρα για την 
εφαρµογή τους αλλά και απτά παραδείγµατα της βελτίωσης που θα επιφέρουν 
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στην αποκτούµενη γνώση από τον µαθητή. Τέλος θα πρέπει να αναφέρουµε 
ότι πρωταρχικής σηµασίας είναι η λύση των όποιων οργανωτικών προβληµά-
των υπάρχουν, όπως το σχολικό ωράριο, ο κατάλληλος εξοπλισµός κλπ, ώστε 
η εφαρµογή των καινοτόµων µορφών µάθησης να γίνει απρόσκοπτα.
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