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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Είναι ευρέως παραδεκτό ότι στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας το 
σχολείο και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή οποιασδήποτε 
τεχνολογίας αποτελούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις που έχουν οι χρήστες για 
αυτήν. Έχοντας ως θεωρητικό πλαίσιο το μοντέλο της Τεχνολογικής Αποδοχής 
(γνωστό ως ΤΑΜ -  Technology Acceptance Model) και με στόχο τη διερεύνηση 
των στάσεων των εκπαιδευτικών ως προς τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολο
γιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία στην Ελλάδα διαμορφώσαμε ένα νέο 
εργαλείο, την Κλίμακα Στάσεων ως προς τη Χρήση Υπολογιστών για σκοπούς 
Διδασκαλίας (ΚΣΧΥΔ). Η  ΚΣΧΥΔ έχει τέσσερις διαστάσεις: α) αντιλήψεις ως 
προς τη χρησιμότητα των υπολογιστών, β) αντιλήψεις ως προς την ευκολία 
χρήσης των υπολογιστών, γ) αναμενόμενη ικανοποίηση από επικείμενη χρήση 
και δ) προσλαμβάνουσα εικόνα του/ της εκπαιδευτικού που κάνει(ή δεν κάνει) 
χρήση. Στην παρούσα εισήγηση επικεντρωνόμαστε στους παράγοντες που 
επηρεάζουν τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί απαντούν στην ΚΣΧΥΔ.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κλίμακα στάσεων, Εκπαιδευτικοί, Υπολογιστές 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πολλές σύγχρονες μελέτες αναφέρονται στο γεγονός ότι παρά την εισαγω

γή των τεχνολογιών της πληροφορίας στα εκπαιδευτικά συστήματα ήδη από τα 
μέσα της δεκαετία του 1980 και τη σχετικά γενναιόδωρη χρηματοδότηση αυτής 
της καινοτομίας από το κράτος, υπάρχει μια σχετική αντίσταση προς αυτή από 
τους/τις εκπαιδευτικούς των δημόσιων σχολείων (Hu et al., 2003, Korte and 
Husing, 2006, Ma et al., 2005, Roussos, 2003). Έτσι πολλές είναι οι έρευνες που 
στοιχειοθετούν το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί δεν επιτυγχάνουν να αξιοποιή- 
σουν ουσιαστικά τις νέες τεχνολογίες στις αίθουσες διδασκαλίας ή και ότι δια
τηρούν την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας (Aldullah et al., 2006, Dawes, 
1999; Seyal et al., 2000, Underwood, 1997).

Η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο 
ελληνικό δημόσιο σχολείο αποτέλει μια από τις σημαντικότερες αλλαγές που 
συντελούνται σε αυτό τα τελευταία χρόνια. Παρόλα τα πιθανά πλεονεκτήματα 
όμως από μια τέτοια πιθανή εξέλιξη όπως αναφέρουν οι Kiridis, Drossos και 
Tsakiridou (2006) η εισαγωγή των ΤΠΕ ειδικά στα δημοτικά σχολεία υπήρξε
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μάλλον αποσπασματική. Εντούτοις, μέσω διαφόρων πηγών πολλά σχολεία εξο
πλίστηκαν με σχετικά ικανό αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλο τεχνι
κό εξοπλισμό. Παράλληλα σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν μεγάλης κλίμακας 
προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ από 
το Υπουργείο Παιδείας (Markakis, 1997, Παπανικολάου και Τζιμογιάννης, 
2004, Πολίτης κ.ά., 2000). Εκφράζονται βέβαια αμφιβολίες για την αποτελε- 
σματικότητα αυτών των προγραμμάτων ειδικά ως προς το βαθμό που μπορούν 
ουσιαστικά να καταρτίσουν τους εκπαιδευτικούς στην ποιοτική αξιοποίηση 
των ΤΠΕ για σκοπούς διδασκαλίας και μάθησης (Kiridis et al., 2006). Σε κάθε 
περίπτωση όμως η γενική αντίληψη που επικρατεί και που εν μέρει έχει επιβε
βαιωθεί και σε πρόσφατες έρευνες (Παύλου, 2007) είναι ότι στα σχολεία γίνε
ται στην καλύτερη περίπτωση περιορισμένη χρήση των ΤΠΕ στη διαδιακασία 
διδασκαλίας παρά τα Διαθεματικά Ενιαία Πλαίσια Προγράμματων Σπουδών 
(ΔΕΠΠΣ) που θεωρητικά ισχύουν για την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών 
σε σχέση με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολείο καθώς αρκετές 
μελέτες, τόσο στον ελληνικό χώρο αλλά και διεθνώς, αναφέρουν ότι οι θετικές 
στάσεις προς τους υπολογιστές προδιαθέτουν τους εκπαιδευτικούς να προχω
ρήσουν σε πραγματική χρήση ενώ οι αρνητικές στάσεις οδηγούν στην αποφυ
γή χρήσης (Mitra, 1998, Rozell & Gardner, 2000, Paraskeva et al., 2008, Roussos, 
2007, Κοτσαμπασάκη & Ιωαννίδης, 2004, Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004). Σύμ
φωνα με το μοντέλο της Τεχνολογικής Αποδοχής (Technology Acceptance 
Model, TAM, Davis, 1989, Davis et al., 1989) και τους διάφορους ερευνητές που 
το έχουν υιοθετήσει στην προσπάθεια τους να κατασκευάσουν εργαλεία/κλί
μακες που να μετρούν τις στάσεις και αντιλήψεις συγκεκριμένων ομάδων πλη
θυσμού ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εργασία τους (Ma et al., 2005, 
Cox et al., 1999, Hu et al., 2003) οι αντιλήψεις σχετικά με τη χρησιμότητα μιας 
τεχνολογίας και οι αντιλήψεις σχετικά με την ευκολία χρήσης της σχετίζονται 
άμεσα με τη πρόθεση χρήσης και αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την 
πραγματική χρήση αυτής της τεχνολογίας στον εργασιακό χώρο. Μια άλλη εν
διαφέρουσα παράμετρος είναι αυτή που εντόπισαν οι Harrisson et al. (1996), οι 
Al-Gahtani και King, (1999) και οι Wixan και Todd (2005) που αναφέρεται στη 
θετική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ικανοποίηση που αναμένεται να προ- 
έλθει από τη χρήση μιας νέας τεχνολογίας.

Σε μια προσπάθεια να συνεισφέρουμε στη μελέτη της χρήσης νέων τεχνο
λογιών στα σχολεία προχωρήσαμε στην κατασκευή μίας σταθμισμένης κλίμα
κας (ΚΣΧΥΔ) με βάση το θεωρητικό μοντέλο της Τεχνολογικής Αποδοχής. 
Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση μέρος των αποτελεσμά
των από τη χρήση αυτής της κλίμακας. Η κλίμακα αυτή επικεντρώθηκε στους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές (ΗΥ) καθώς είναι το συνηθέστερο και επικρατέ
στερο μέσο νέων τεχνολογιών που υπάρχει στα σχολεία. Η διαδικασία αυτή 
ήταν μέρος ενός ευρύτερου ερευνητικού έργου, στα πλαίσια του προγράμματος 
«Πυθαγόρας ΙΙ - ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα πανεπιστήμια» το οποίο 
χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Δείγμα

Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν συνολικά 450 εκπαιδευτικοί: 293 γυναίκες 
και 157 άντρες εκπαιδευτικοί. Από αυτούς/αυτές 258 εργάζονταν στην πρωτο
βάθμια εκπαίδευση και 192 εργάζονταν στην δευτεροβάθμια. Ο μέσος όρος 
ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν 41.47 (ΤΑ 7.28). Τα σχολεία τους βρίσκονταν 
σε 17 από τους 52 νομούς της χώρας.
Εργαλείο

Η Κλίμακα Στάσεων Χρήσης Υπολογιστών για σκοπούς Διδασκαλίας 
(ΚΣΧΥΔ) είναι μία κλίμακα τύπου αάδόΐω με πενταπλή κλίμακα ανταπόκρι
σης η οποία κυμαίνεται από τη διαβάθμιση «διαφωνώ απόλυτα» μέχρι τη δια
βάθμιση «συμφωνώ απόλυτα». Η ΚΣΧΥΔ αποτελείται από τέσσερις υποκλίμα- 
κες και 28 προτάσεις, οι οποίες μετρούν: α) αντιλήψεις χρησιμότητας σχετικά 
με τη χρήση των υπολογιστών για σκοπούς διδασκαλίας (13 προτάσεις), β) 
αντιλήψεις ευκολίας χρήσης των υπολογιστών για σκοπούς διδασκαλίας (έξι 
προτάσεις), γ) αναμενόμενη ικανοποίηση από επικείμενη χρήση υπολογιστών 
για σκοπούς διδασκαλίας (έξι προτάσεις), και δ) αντιλήψεις σχετικά με την 
εικόνα που έχουν τα παιδιά για τον/την εκπαιδευτικό που κάνει (ή όχι) χρήση 
των υπολογιστών για σκοπούς διδασκαλίας (τρεις προτάσεις). Ψηλά αποτελέ
σματα είναι ενδεικτικά θετικών στάσεων σχετικά με τη χρήση των υπολογιστών 
για σκοπούς διδασκαλίας.

Μαζί με την ΚΣΧΥΔ δόθηκε και ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις δημο- 
γραφικού χαρακτήρα οι οποίες αφορούσαν χαρακτηριστικά του/της εκπαιδευ
τικού, σχετικές εμπειρίες με ΗΥ και χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας. 
Διαδικασία

Η διανομή των ερωτηματολογίων έγινε με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας. 
Συγκεκριμένα, με στόχο τη διασφάλιση ενός ικανοποιητικού ποσοστού αντα
πόκρισης καθώς και μίας ικανοποιητικής διασποράς μέσα στη χώρα, εντοπί
σθηκαν 45 εκπαιδευτικοί σε διάφορα σχολεία, οι οποίοι/-ες λειτούργησαν ως 
συνδετικοί κρίκοι ανάμεσα στα σχολεία και τους ερευνητές. Τα ερωτηματολό
για αποστάληκαν στους/στις εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/-ες τα διαμοίρασαν σε 
εκπαιδευτικούς του σχολείου τους και ήταν υπεύθυνοι για τη συλλογή και επι
στροφή τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η αξιοπιστία και εγκυρότητα της κλίμακας

Η αξιοπιστία της ΚΣΧΥΔ διερευνήθηκε με τη χρήση του δείκτη Cronbach’s 
alpha. Οι δείκτες Cronbach’s alpha για κάθε υποκλίμακα ήταν: 0.86 για την υπο- 
κλίμακα της χρησιμότητας, 0.70 για την υποκλίμακα της ευκολίας χρήσης, 0.80 
για την υποκλίμακα της αναμενόμενης ικανοποίησης, και 0.74 για την υποκλί
μακα της εικόνας του/της εκπαιδευτικού. Ο δείκτής Cronbach’s α για τη συνο
λική κλίμακα ήταν 0.89. Επιπρόσθετα εφαρμόστηκε η επικυρωτική ανάλυση 
παραγόντων στα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν με σκοπό τη διαπίστωση της
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εγκυρότητας της ΚΣΧΥΔ με πολύ θετικά αποτελέσματα (βλ. Pavlou & 
Vryonides, forthcoming, για περισσότερες λεπτομέρειες).
Παράγοντες που επηρεάζουν τα σκορ της ΚΣΧΥΔ

Για τη διερεύνηση της επίδρασης διαφόρων παραγόντων ξεχωριστά χρησι- 
μοποιήθηκαν το κριτήριο t και η συσχέτιση Pearson. Διάφοροι παράγοντες εν- 
το πίστηκαν να έχουν σημαντική επίδραση στις στάσεις των εκπαιδευτικών ως 
προς τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για σκοπούς διδασκαλίας, και οι 
οποίοι σχετίζονταν με α) δημογραφικές μεταβλητές: φύλο και ηλικία, β) μετα
βλητές σχετικές με το υπόβαθρο του χρήστη: κατοχή ΗΥ, κατάρτιση σε θέματα 
ΗΥ, εμπειρίες χρήσης ΗΥ (με ενδεικτικότερη τα έτη χρήσης ΗΥ), προϋπηρε
σία, και κατευθύνσεις (για εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), 
και γ) περιβαλλοντικές μεταβλητές: ύπαρξη ΗΥ στην αίθουσα διδασκαλίας, 
και ευκολία πρόσβασης στο εργαστήριο ΗΥ. Στην εισήγηση αυτή επικεντρωνό
μαστε στην εξέταση της συνολικής επίδρασης αυτών των παραγόντων η οποία 
εξετάστηκε με τη χρήση της ανάλυσης της πολλαπλής γραμμικής πα
λινδρόμησης. Από τις μεταβλητές «ηλικία» και «προϋπηρεσία» επιλέχθηκε 
μόνο η μεταβλητή «ηλικία» λόγω της μεγάλης της συσχέτισης με την μεταβλη
τή «προϋπηρεσία» (όπως ήταν αναμενόμενο μεγαλύτεροι/-ες σε ηλικία εκπαι
δευτικοί, είχαν και περισσότερα έτη προϋπηρεσίας). Τα αποτελέσματα έδειξαν 
ότι οι πιο πάνω μεταβλητές επεξηγούν το 27% της συνολικής διακύμανσης των 
σκορ της ΚΣΧΥΔ. Από αυτές, έξι (πίνακας 1) έχουν στατιστικά σημαντική επί
δραση. Συγκεκριμένα τα έτη χρήσης ΗΥ και η ύπαρξη ΗΥ στην αίθουσα διδα
σκαλίας έχουν πολύ μεγάλη επίδραση, η κατοχή ΗΥ, η ηλικία και το φύλο πα
ρουσιάζονται να έχουν μεγάλη επίδραση ενώ η ευκολία πρόσβασης στο εργα
στήριο ΗΥ εμφανίζει μια μικρή (αλλά στατιστικά σημαντική) επίδραση.

Π ίνακας 1: Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης επιλεγμενων μεταβλητών 
στο ολικό σκορ της ΚΣΧΥΔ

Beta Σημαντ.
Φύλο -,132 ,008
Ηλικία -,121 ,007
Κατοχή ΗΥ -,133 ,004
Κατάρτιση σε ΗΥ -,017 ,709
Έτη χρήσης ΗΥ ,265 ,000
Ύπαρξη ΗΥ στην αίθουσα διδασκαλίας -,207 ,000
Ευκολία πρόσβασης στο εργαστήριο ΗΥ -,090 ,045
R2 0.27

Οι πίνακες 2,3 και 4 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των έξι αυτών σημα
ντικών μεταβλητών ξεχωριστά τόσο στο συνολικό σκορ της ΚΣΧΥΔ όσο και 
στις τέσσερις υποκλίμακές της. Ό πως φαίνεται από τους πιο κάτω πίνακες σε 
όλες τις υποκλίμακες του εργαλείου πλην αυτής που αναφέρεται στην εικόνα 
του εκπαιδευτικού παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις 
σε σχέση με τις μεταβλητές που έχουν χρησιμοποιηθεί.
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Πίνακες 2: t τεστ για το ολικού σκορ της ΚΣΧΥΔ

Ν
Ολικό σκορ ΚΣΧΥΔ 

ΜΟ t Σημ.
Γυναίκες 293 96.62 3.52 ,000
Άντρες 157 101.50
Κατοχή ΗΥ 373 100.14 6,36 ,000
Μη κατοχή ΗΥ 69 88.94
ΗΥ στην αίθουσα διδασκαλίας 70 109.44 7,60 ,000
Απουσία ΗΥ από αίθουσα διδασκαλίας 367 96.25
Εύκολη πρόσβαση στο εργαστήριο ΗΥ 275 99.87 2,60 ,010
Μη εύκολη πρόσβαση στο εργαστήριο ΗΥ 121 95.98

ιαγιεστεt-3:ςακαίνΠ £>/οσκατ των υποκλιμάκων της ΚΣΧΥΔ

Χρησιμότητα Ευκολία Αναμενόμενη Εικόνα
Χρήσης Ικανοποίηση Εκπαιδευτικού

ΜΟ t ΜΟ t ΜΟ t ΜΟ t
Γυναίκες 49.81 2.06 18.12 3.52 18.73 5.01 9.96 ,063
Άντρες 51.25 * 19.20 ** 21.07 *** 9.97 n.s.
Κατοχή ΗΥ 51.13 5,74 18.86 4,34 20.10 5,28 10.05 1,91
Μη κατοχή ΗΥ 45.93 *** 16.74 *** 16.84 *** 9.43 δ.υ
ΗΥ στην αίθουσα διδασκαλίας 53.94 4,73 20.64 5,27 24.10 9,34 10.76 2,86
Όχι ΗΥ στην αίθουσα διδ. 49.59 *** 18.08 *** 18.73 *** 9.84 **
Εύκολη πρόσβαση στο εργ. ΗΥ 51.00 2,32 18.73 1,31 20.08 2,50 10.06 1,00
Μη εύκολη πρόσβαση εργ. ΗΥ 49.23 * 18.19 δ.υ. 18.77 * 9.79 δ.υ.
***/><.001, **p<.01, *p<.05, n.s = non-significant

Π ίνακας 4: Συσχετίσεις Pearson ολικού σκορ και υποκλιμάκων με ηλικία
και έτη χρήσης Η Υ

Ολικό σκορ Χρησιμότητα Ευκολία Αναμενόμενη Εικόνα
Χρήσης Ικανοποίηση Εκπ/κού

Ηλικία -,155(**) -,149(**) -,036 -,179(**) ,046
Έτη χρήσης ΗΥ ,438(**) ,334(**) ,255(**) ,530(**) ,088
**Επίπεδο σημαντικότητας = 0.01, *Επίπεδο σημαντικότητας = 0.05, (2-κατευθύνεις)

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας καταγράφουν σημαντικούς παράγο

ντες που επηρεάζουν τις στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς τη χρήση των 
υπολογιστών για σκοπούς διδασκαλίας. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης πολλαπλής παλινδρόμησης αναδεικνύουν το σημαντικό ρόλο της 
ηλικίας και του φύλου των εκπαιδευτικών στη χρήση νέων τεχνολογιών. Οι 
γυναίκες εκπαιδευτικοί έχουν λιγότερο θετικές στάσεις από τους άντρες εκπαι
δευτικούς, κάτι που εντοπίζεται και σε άλλες έρευνες (π.χ., Τζιμογιάννης και 
Κόμης, 2004, Roussos, 2007), κάτι που επιβεβαιώνει τους κοινωνικούς περιορι
σμούς στη δυνατότητα που έχουν οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες να 
κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών. Ό πως θα ανέμενε κάποιος (και με βάση 
αποτελέσματα ερευνών, π.χ. Seyal et al., 2000) μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαι
δευτικοί έχουν λιγότερο θετικές στάσεις από νεότερους/-ες εκπαιδευτικούς,
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κάτι που εύκολα μπορεί να ερμηνευτεί από το γεγονός ότι οι τεχνολογίες αυτές 
έχουν μπει σχετικά πρόσφατα στη ζωή μας και οι νεότερες γενιές είχαν και 
έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα αφομοίωσης των δυνατοτήτων τους. Η κατοχή 
προσωπικού ΗΥ και τα έτη χρήσης αποτελούν ενδεικτικούς δείκτες εμπειριών 
και εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες και κάποιος εμφανίζονται ως σημαντι
κές παράμετροι πρόβλεψης της χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία.

Οι συνθήκες του σχολικού περιβάλλοντος φαίνεται ότι έχουν σημαντικό 
ρόλο στη χρήση των ΤΠΕ. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί που είχαν ΗΥ στην 
αίθουσα διδασκαλίας είχαν θετικότερες στάσεις ως προς τη χρήση του από 
αυτούς που δεν είχαν. Παράλληλα η ύπαρξη εργαστηρίου ΗΥ φάνηκε ότι δεν 
αποτελούσε καθοριστικό παράγοντα, παρά μόνο όταν οι εκπαιδευτικοί είχαν 
εύκολη πρόσβαση σε αυτό. Το δεδομένο αυτό είναι σημαντικό εάν ληφθεί υπό- 
ψη ότι η επικρατούσα πολιτική τα τελευταία χρόνια ήταν να δοθεί προτεραιό
τητα στη δημιουργία εργαστηρίων ΗΥ σε όλες τις σχολικές μονάδες. Με βάση 
τα ευρήματα της έρευνάς μας μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η παρουσία ΗΥ 
στην τάξη έχει μεγαλύτερη σημασία για την ανάπτυξη θετικών στάσεων ως 
προς τη χρήση τους παρά η ύπαρξη τους σε άλλο χώρο.

Η κατάρτιση σε θέματα ΗΥ δεν εμφανίζεται να είναι καθοριστικός παρά
γοντας για τη διαμόρφωση θετικών στάσεων χρήσης τεχνολογιών. Από τη μια 
το αποτέλεσμα αυτό ήταν μη-αναμενόμενο καθώς ήταν πιο λογικό να αναμένει 
κανείς ότι όταν ένας εκπαιδευτικός καταρτίζεται σε ένα θέμα θα είναι θετικά 
διακείμενος στο να το αξιοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό από κάποιο που δεν έχει 
καταρτιστεί, τη στιγμή μάλιστα που η αξία της εν λόγω καινοτομίας είναι καθο
λικά παραδεκτή. Από την άλλη βέβαια έρχεται να επιβεβαιώσει τις αμφιβολίες 
των Kiridis et al. (2006) για την αποτελεσματικότητα των μαζικών προγραμμά
των κατάρτισης του ΥΠΕΠΘ και της δυνατότητά τους να καθιστούν ικανούς 
τους/τις εκπαιδευτικούς στο να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις ΤΠΕ στην 
εργασία τους. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τα ευρήματα της ποιοτικής έρευ
νας του ευρήτερου έργου του οποίου μέρος αποτελεί η παρούσα εισήγηση, 
όπου φάνηκε ότι και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν επιφυλάξεις για την 
αποτεσματικότητα των προγραμμάτων κατάρτισής τους (Παύλου, 2007). Τέ
λος, σημειώνουμε ότι η έρευνα μας συνεισφέρει στο διευρυμένο μοντέλο της Τε
χνολογικής Αποδοχής όπου αναδεικνύεται η πολυδιάστατη φύση της διαμόρ
φωσης των στάσεων απέναντι στη χρήση των νέων τεχνολογιών στον εργασια
κό χώρο επιτρέποντας συγκρίσεις με εκπαιδευτικά περιβάλλοντα άλλων χω
ρών, κάτι που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικών ερευνών.
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