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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η µελέτη που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή στοχεύει στη διερεύνηση των στάσεων και των 
αντιλήψεων καθηγητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σχετικά µε την εφαρµογή των ΤΠΕ στην 
εκπαιδευτική πρακτική.  Τα αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών του 
δείγµατος έχουν θετικές στάσεις σχετικά µε το ρόλο και την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Η παραγοντική ανάλυση ανέδειξε διαφορές στις στάσεις και στις αντιλήψεις τους 
ανάλογα µε το φύλο, την ειδικότητα και την εκπαιδευτική εµπειρία. Επιπλέον, ανέδειξε µια σειρά 
παραµέτρων οι οποίες καθιστούν τους εκπαιδευτικούς επιφυλακτικούς ή αρνητικούς σχετικά µε την 
εφαρµογή των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν δοµική 
συνιστώσα της σύγχρονης κοινωνίας και επηρεάζουν καθοριστικά κάθε πτυχή δραστηριοτήτων 
(π.χ. διοίκηση, οικονοµία, εκπαίδευση, πολιτισµός, ψυχαγωγία κ.λ.π.). Οι δυναµικές τεχνολογικές 
αλλαγές των τελευταίων ετών αλλάζουν ριζικά τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι έχουν 
πρόσβαση, συγκεντρώνουν, αναλύουν, αναπαριστάνουν, παρουσιάζουν και µεταφέρουν την 
πληροφορία. Η αλµατώδης ανάπτυξη και διάδοση των ΤΠΕ επηρεάζει καθοριστικά τις αλλαγές 
που προδιαγράφονται σε όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτές δεν περιορίζονται 
µόνο στις διδακτικές πρακτικές αλλά επεκτείνονται στις µαθησιακές συνήθειες, στα 
χρησιµοποιούµενα µέσα και στην οργάνωση των εκπαιδευτικών χώρων.  

Η εξοικείωση µε τις ΤΠΕ, ο τεχνολογικός αλφαβητισµός και η ανάπτυξη διαχρονικών 
δεξιοτήτων στις ΤΠΕ θεωρούνται σήµερα τµήµα του πυρήνα της βασικής εκπαίδευσης, 
αντίστοιχης σπουδαιότητας µε την ανάγνωση και τη γραφή (Unesco, 2000, ΥΠΕΠΘ, 1998). Από 
την άλλη µεριά, οι ΤΠΕ αποτελούν τον βασικό άξονα των αλλαγών που είναι απαραίτητες για την 
προετοιµασία, τόσο των µαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, στα πλαίσια της λεγόµενης 
Κοινωνίας της Πληροφορίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΤΠΕ έχουν αλλάξει ριζικά τις δεξιότητες που 
πρέπει να κατέχουν οι ενεργεία και οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
είναι εξοικειωµένοι µε τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ, όχι µόνο για τη δική τους 
προετοιµασία και εξέλιξη, αλλά κυρίως για την αποτελεσµατική υποστήριξη και καθοδήγηση των 
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µαθητών, ώστε να µπορούν να µάθουν µε τη βοήθεια των νέων περιβαλλόντων µέσω της 
ενεργητικής συµµετοχής τους σε κατάλληλα σχεδιασµένες δραστηριότητες*. 

Παρότι σήµερα η πλειονότητα των σχολείων διαθέτει υπολογιστές, σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο, 
τίτλους εκπαιδευτικού λογισµικού και άλλες υποδοµές φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν 
χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (Yildirim, 2000, Zhao & Cziko, 2001). Σε πολλές 
περιπτώσεις οι στάσεις των εκπαιδευτικών και οι δεξιότητες χρήσης των σύγχρονων τεχνολογικών 
εργαλείων παραµένουν ακόµη εµπόδιο στην αποδοχή και ένταξη των ΤΠΕ στην καθηµερινή 
διδακτική πρακτική (Dexter et al., 1999, Pelgrum, 2001). 

Σύµφωνα µε τον Pajares (1992), οι εκπαιδευτικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αποτελούν 
ισχυρές ενδείξεις των σχεδιασµών, των διδακτικών επιλογών και των πρακτικών στην τάξη. Στο 
πλαίσιο αυτό οι στάσεις τους συνιστούν καθοριστικό παράγοντα σχετικά µε την αποδοχή και 
ενσωµάτωση των ΤΠΕ στο σχολείο. Η γνώση για τις στάσεις και τις αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών σχετικά µε το ρόλο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την επίδρασή τους στις 
ευρύτερες διδακτικές προσεγγίσεις είναι πολύ σηµαντική, καθώς:  
α) οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών για εκπαιδευτικές αλλαγές, τόσο 
ως συµµετέχοντες όσο και ως καθοδηγητές των µαθητικών δραστηριοτήτων 
β) οι εκπαιδευτικοί επηρεάζουν γενικότερα τις αντιλήψεις, τις ιεραρχήσεις και τις αξιολογήσεις 
των µαθητών και, κατά συνέπεια, επηρεάζουν καθοριστικά τις στάσεις των µαθητών για τη χρήση 
εργαλείων των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη µάθηση.  

Οι στάσεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για τις ΤΠΕ 
και τις εκπαιδευτικές εφαρµογές τους δεν είναι επαρκώς καταγραµµένες στη χώρα µας. Παρότι οι 
εκπαιδευτικοί, στην πλειονότητά τους, αντιµετωπίζουν θετικά την ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο, 
οι προσεγγίσεις τους φαίνεται να έχουν περισσότερο καταναλωτικά χαρακτηριστικά παρά να είναι 
συγκροτηµένες στη βάση ενός παιδαγωγικού πλαισίου που αξιοποιεί τις ΤΠΕ. Οι αντιλήψεις που 
έχουν (ή δεν έχουν) οι εκπαιδευτικοί για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι δευτερεύουσας σηµασίας 
για τη στάση τους, είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική (Τζιµογιάννης, 2002). 

Παρότι στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγράµµατος Οδύσσεια (2000) έχουν εκπονηθεί 
σηµαντικά έργα που στοχεύουν στην ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, δεν έχει προχωρήσει 
ακόµη η οργανωµένη εφαρµογή εργαλείων των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική στα σχολεία της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Φαίνεται ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων 
έχει ελλιπή επιµόρφωση σε ζητήµατα εφαρµογής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι 
Ράπτης & Ράπτη (1999) αναφέρουν για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ότι «…δεν 
γνωρίζουν ότι ο υπολογιστής µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως γνωστικό εργαλείο σε όλα τα σχολικά 
µαθήµατα…». Από την άλλη µεριά, έρευνα στην περιοχή της Αχαΐας έδειξε ότι οι νηπιαγωγοί, 
παρότι δεν ενηµερώνονται για τις εξελίξεις σχετικά µε τις ΤΠΕ, υποστηρίζουν την εισαγωγή των 
υπολογιστών στο νηπιαγωγείο σε ποσοστό 75.5% (Γκρίτση κ.α., 2000).  

Η εργασία αυτή επεκτείνει προηγούµενη µελέτη στην περιοχή των Ιωαννίνων σχετικά µε τις 
στάσεις εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους (Εµβαλωτής & Τζιµογιάννης, 1999). 
Φιλοδοξεί να συµβάλλει στο σχετικό προβληµατισµό που αναπτύσσεται στη χώρα µας, 
καταγράφοντας τις αντιλήψεις και τις στάσεις εκπαιδευτικών κατά τη χρονική περίοδο µετά την 
ολοκλήρωση των έργων της Οδύσσειας. 

 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Η στάση (attitude) σχετικά µε τους υπολογιστές και τις ΤΠΕ αποτελεί µια πολυπαραγοντική 
µεταβλητή. Έχουν αναπτυχθεί πολλά εργαλεία µε στόχο την καταγραφή των στάσεων σχετικά µε 

                                                 
* Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση µπορεί κανείς να δει στο ειδικό αφιέρωµα ‘’The Preparation of Teachers for 
the Information Society”, THEMES in Education, 2(4), 2001 
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τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση (π.χ. Rosen & Weil, 1995; Levine & Donitsa-Schmidt, 1998; Ropp, 
1999; Evans-Jennings & Okwuegbuzie, 2001). Τα περισσότερα από αυτά έχουν αναδείξει 
τέσσερις άµεσα συσχετιζόµενες διαστάσεις-παραµέτρους:  

1. Φόβος ή επιφυλακτικότητα (anxiety) για τη χρήση υπολογιστών και εργαλείων των ΤΠΕ 
2. Αυτοεκτίµηση (self-efficacy) και εµπιστοσύνη στις ικανότητες χρήσης των ΤΠΕ 
3. Επιθυµία και ευχαρίστηση για τη χρήση υπολογιστών και εργαλείων των ΤΠΕ  
4. Αντιλήψεις σχετικά µε την αξία και τη χρησιµότητα των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 
Οι στάσεις µαθητών και εκπαιδευτικών σχετικά µε τις ΤΠΕ έχουν µελετηθεί, τα τελευταία 

χρόνια, σε συνάρτηση µε διάφορες µεταβλητές, όπως ηλικία, φύλο, βαθµίδα εκπαίδευσης και 
εµπειρία χρήσης υπολογιστών (Woodrow, 1994, Busch, 1995, Rosen & Weil, 1995, Levine & 
Donitsa-Schmidt, 1998, Yaghi & Abu-Saba, 1998, Ropp, 1999, Yildirim 2000, Evans-Jennings & 
Okwuegbuzie, 2001).  

Σε ότι αφορά στους εκπαιδευτικούς, η έρευνα έχει δείξει διαφορές στάσεων και αντιλήψεων 
ανάλογα µε το φύλο. Οι γυναίκες φαίνεται να έχουν επιφυλακτικότητα (anxiety) σε µεγαλύτερο 
βαθµό και εµφανίζουν µικρότερη αυτοπεποίθηση στη χρήση υπολογιστών (Rosen & Weil, 1995, 
Lee, 1997). Μια πρόσφατη µελέτη (Shapka & Ferrari, 2003) έδειξε ότι, ενώ οι διαφορές φύλου 
σχετικά µε τις ΤΠΕ περιορίζονται, υπάρχουν ακόµη σηµαντικές διαφορές στις στάσεις των 
εκπαιδευτικών ανάλογα µε τη βαθµίδα εκπαίδευσης που διδάσκουν. Οι εκπαιδευτικοί της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης εµφανίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό φόβο για τους υπολογιστές 
(computerphobia) και αποφεύγουν τη χρήση τους. Αντίθετα, οι καθηγητές της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης χρησιµοποιούν περισσότερο υπολογιστές στην τάξη τους αλλά οι διαφορετικές 
στάσεις ανάµεσα στα δύο φύλα παραµένουν (Whitley, 1997). 

Πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν θετικές στάσεις για τις ΤΠΕ αλλά δεν θεωρούν ότι είναι 
επαρκώς προετοιµασµένοι ώστε να διδάξουν µε χρήση τεχνολογικών εργαλείων (Ropp, 1999). 
Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχουν καλύτερη εκπαίδευση και 
υψηλότερη αυτοπεποίθηση από ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας (Rosen & Weil, 1995; 
Shapka & Ferrari, 2003). Η βιβλιογραφία δείχνει ότι η κατάλληλη κατάρτιση και η εµπειρία 
χρήσης υπολογιστών αποτελούν τους σηµαντικότερους παράγοντες που οι εκπαιδευτικοί 
εµφανίζουν αρνητικές στάσεις και δεν χρησιµοποιούν εργαλεία των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους 
(Yildirim, 2000). Από την άλλη µεριά, οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί µε 
γνώσεις και εµπειρία στους υπολογιστές έχουν περισσότερο θετικές στάσεις σχετικά µε τις 
δυνατότητες των υπολογιστών στην εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, η αποτελεσµατική κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών αποτελεί παράγοντα ο οποίος ευνοεί τις θετικές στάσεις για τις ΤΠΕ (Ropp, 1999, 
Yildirim, 2000, Kumar & Kumar, 2003).  

Σε ότι αφορά στις στάσεις και αντιλήψεις για την εφαρµογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συµφωνούν ότι οι υπολογιστές αποτελούν για την 
εκπαίδευση ένα σηµαντικό εργαλείο και είναι θετικοί στο να αποκτήσουν τις σχετικές δεξιότητες. 
Από την άλλη µεριά όµως δεν επιδεικνύουν την ίδια συµπεριφορά σχετικά µε την ενσωµάτωση 
των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική (Rosen & Weil, 1995). Αν και αναγνωρίζουν τη σηµασία της 
εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι λιγότερο θετικοί σχετικά µε την 
εκτεταµένη χρήση τους στην τάξη και ακόµη λιγότερο πεπεισµένοι για τις δυνατότητές τους να 
βελτιώσουν τη διδασκαλία (Stetson & Bagwell, 1999).  

Οι Rosen and Weil (1995) αναφέρουν ότι πολύ λίγοι από τους εκπαιδευτικούς που είναι 
θετικοί για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση χρησιµοποιούν υπολογιστές στην τάξη τους. Φαίνεται ότι η 
εξέλιξη των εκπαιδευτικών, ώστε να ενσωµατώσουν την τεχνολογία στην καθηµερινή διδακτική 
πρακτική, γίνεται βαθµιαία µέσα από µια σειρά διακριτών φάσεων (Russel, 1995, Sherry, 1998), 
όπου στα τελικά στάδια απαιτείται αλλαγή στάσεων κυρίως παρά δεξιοτήτων. 

∆ιάφορες µελέτες στη χώρα µας έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν, εν γένει, θετικές 
στάσεις σχετικά µε την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Μπίκος, 1995, Γκρίτση κ.α., 2000, 
Κυνηγός κ.α., 2000, Καρτσιώτης, 2003, Tsitouridou & Vrizas, 2003). Σε προηγούµενη έρευνα που 
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έγινε σε 186 εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην περιοχή των Ιωαννίνων 
βρέθηκε ότι, στην πλειονότητά τους, δεν έχουν βασικές δεξιότητες και γνώσεις στους υπολογιστές 
(Εµβαλωτής & Τζιµογιάννης, 1999). Το 87% των εκπαιδευτικών του δείγµατος θεωρεί ότι οι ΤΠΕ 
θα έπρεπε να παίζουν έναν πιο σηµαντικό ρόλο στην εκπαίδευση, ενώ θεωρούν τις υποδοµές σε 
εξοπλισµό και εκπαιδευτικό λογισµικό ως τα κύρια εµπόδια της µη εφαρµογής των ΤΠΕ στη 
διδασκαλία τους. 

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της επιµόρφωσης στα πλαίσια του έργου Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 
δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σηµασία του παιδαγωγικού πλαισίου ένταξης των 
ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι 2 στους 3 εκπαιδευτικούς θεώρησαν ότι τα 
παιδαγωγικά σενάρια χρήσης του υπολογιστή δεν ήταν επαρκή, ενώ µόλις το 10.3% των 
εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι έχουν αποκτήσει µεγάλη αυτοπεποίθηση στη χρήση του υπολογιστή 
µετά το τέλος της επιµόρφωσης (Πολίτης κ.α., 2000). Σε άλλη ανεξάρτητη έρευνα για το έργο 
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ, βρέθηκε ότι 1 στους 2 εκπαιδευτικούς δεν ήταν ικανοποιηµένος από την 
αποτελεσµατικότητα της επιµόρφωσης σε ζητήµατα οργάνωσης και λειτουργίας της τάξης 
(Κυνηγός κ.α., 2000).  

Πρόσφατα οι Demetriadis et al. (2003) δηµοσίευσαν τα αποτελέσµατα της µελέτης σε 
εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιµορφώθηκαν στις ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση στα πλαίσια του προγράµµατος Ε42. Τα αποτελέσµατα των συνεντεύξεων και των 
αναφορών των συντονιστών επιµόρφωσης έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί που επιµορφώθηκαν είχαν 
ενδιαφέρον να χρησιµοποιήσουν εργαλεία των ΤΠΕ µε στόχο να βελτιώσουν το έργο τους, αλλά 
είχαν την τάση να προσαρµόσουν τις ΤΠΕ στο παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό µοντέλο 
διδασκαλίας. 
 
Η ΕΡΕΥΝΑ 
Οι στόχοι 

Η παρούσα µελέτη έχει τρεις στόχους: 
1. Να επεκτείνει προηγούµενες µελέτες στο πεδίο και να προσδιορίσει το βαθµό στον οποίο 
τα ευρήµατά τους είναι ακόµη ισχυρά. Θεωρούµε ότι τα σχετικά δεδοµένα µπορεί να έχουν 
αλλάξει, λόγω της ταχύτατης διάδοσης των υπολογιστών στα σχολεία κατά τα τελευταία 
χρόνια. 

2. Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται είναι, από όσο γνωρίζουµε, τα πρώτα ευρείας 
κλίµακας σχετικά µε αντιλήψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για τις 
ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Έχει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον να τα συγκρίνουµε µε τα 
αντίστοιχα παρόµοιων ερευνών σε άλλες χώρες. 

3. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται µια σηµαντική ανάπτυξη υποδοµών των σχολείων στις 
ΤΠΕ και έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη προγράµµατα επιµόρφωσης 
εκπαιδευτικών (Οδύσσεια, Κοινωνία της Πληροφορίας). Η µελέτη αυτή αφορά σε µια 
χρονική περίοδο ανάµεσα στα προγράµµατα της Οδύσσειας και της Επιµόρφωσης των 
Εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.  

 
Το δείγµα 

Η έρευνα που παρουσιάζουµε διεξήχθη στο νοµό Ιωαννίνων, κατά τα σχολικά έτη 2000-2001 
και 2001-2002, µε τη µορφή ανώνυµου γραπτού ερωτηµατολογίου. Το δείγµα περιελάµβανε 240 
καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (115 άνδρες και 125 γυναίκες) που αντιπροσωπεύουν 
περίπου το 17% των εν ενεργεία εκπαιδευτικών της περιοχής. Συµµετείχαν εκπαιδευτικοί όλων 
των ειδικοτήτων εκτός της Πληροφορικής.  

Το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε διάφορες ερωτήσεις δηµογραφικού χαρακτήρα (φύλο, 
ηλικία, εκπαιδευτική εµπειρία, ειδικότητα, σπουδές, επιµόρφωση κ.λ.π.). Οι εκπαιδευτικοί 
κατατάχθηκαν σε έξι κατηγορίες µε βάση την ηλικία τους: Age1 (κάτω των 35 ετών), Age2 (36-40 
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ετών), Age3 (41-45 ετών), Age4 (46-50 ετών), Age5 (51-55 ετών) και Age6 (άνω των 56 ετών). 
Με βάση την εκπαιδευτική εµπειρία  δηµιουργήθηκαν επτά κατηγορίες εκπαιδευτικών: TE1 (1-5 
έτη), TE2 (6-10 έτη), TE3 (11-15 έτη), TE4 (16-20 έτη), TE5 (21-25 έτη), TE6 (26-30 έτη) και 
TE7 (πάνω από 30 έτη). Οι µισοί περίπου εκπαιδευτικοί (119) ανέφεραν ότι έχουν υπολογιστή στο 
σπίτι, ενώ 10 εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι σκοπεύουν να αγοράσουν υπολογιστή σε 2 µήνες, 16 σε 
6 µήνες, 29 σε 1 χρόνο και 20 σε 2 χρόνια. Τέλος, 45 εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι δεν σκοπεύουν 
να αγοράσουν ποτέ υπολογιστή. 

Περίπου 4 στους 10 εκπαιδευτικούς του δείγµατος (42.9%) έχουν παρακολουθήσει κάποια 
επιµόρφωση σχετικά µε τη χρήση των υπολογιστών. Με βάση την ενασχόλησή τους µε εργαλεία 
των ΤΠΕ διακρίναµε πέντε κατηγορίες εκπαιδευτικών:  

• CE1: ∆εν έχουν καµία εµπειρία χρήσης υπολογιστών και δεν επιθυµούν να επιµορφωθούν.  
( 9.17% των εκπαιδευτικών του δείγµατος) 

• CE2: ∆εν έχουν καµία εµπειρία χρήσης υπολογιστών ενώ επιθυµούν να επιµορφωθούν 
(43.75% των εκπαιδευτικών)  

• CE3: Χρησιµοποιούν σπάνια λογισµικά γενικής χρήσης (22.08%)  
• CE4: Χρησιµοποιούν συχνά λογισµικά γενικής χρήσης (17.08%)  
• CE5: Χρησιµοποιούν λογισµικά γενικής χρήσης (επεξεργασία κειµένου, Internet κ.λ.π.) 
για την υποστήριξη παραδοσιακών εργασιών και δραστηριοτήτων στην τάξη (7.92%). 

 
Το ερωτηµατολόγιο 

Το κυρίως ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε 24 ερωτήσεις, διαρθρωµένες µε βάση την 
πενταβάθµια κλίµακα Likert: 1: ‘συµφωνώ απόλυτα’, 2: ‘συµφωνώ’, 3: ‘δεν έχω αποφασίσει’, 4: 
‘διαφωνώ’ , 5: ‘διαφωνώ απόλυτα’. Οι ερωτήσεις ήταν δοµηµένες σε τέσσερις άξονες, οι οποίοι 
αφορούσαν στα εξής: 

1. Πώς αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί τη σηµασία της απόκτησης βασικών δεξιοτήτων στις 
ΤΠΕ; 

2. Ποιες είναι οι στάσεις τους σχετικά µε το να χρησιµοποιήσουν εργαλεία των ΤΠΕ στη 
διδασκαλία τους;  

3. Ποιες είναι οι απόψεις και οι αντιλήψεις τους για το ρόλο που µπορούν να παίξουν οι ΤΠΕ 
στην εκπαίδευση; 

4. Πώς υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση; Τι είδους επιµόρφωση και 
υποστήριξη χρειάζονται; 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα µας σχετικά µε τον δεύτερο άξονα της 
έρευνας. Υπήρχαν, επιπλέον, δύο ερωτήσεις σχετικά µε τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη 
σχέση µαθητών και ΤΠΕ. Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος συµφωνούν, στη συντριπτική τους 
πλειονότητα, ότι οι µαθητές πρέπει 

• να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ (99%) και 
• να χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ ως εργαλείο έρευνας και µάθησης σε όλα τα µαθήµατα του 
Προγράµµατος Σπουδών (87%). 

 
Η διαδικασία 

∆εν έγινε καµία παρέµβαση πριν τη διεξαγωγή της έρευνας. Ο ρόλος του ερευνητή 
περιορίστηκε σε διευκρινήσεις προς τους εκπαιδευτικούς σχετικά µε το περιεχόµενο των 
διαφόρων ερωτήσεων. Για να διασφαλιστεί ότι όλα τα ερωτήµατα είναι σαφή και κατανοητά, 
έγινε µια πιλοτική καταγραφή σε 3 σχολεία  στην οποία συµµετείχαν 36 εκπαιδευτικοί.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η ανάλυσή µας περιλαµβάνει δύο επίπεδα. Στο πρώτο γίνεται περιγραφική στατιστική 
ανάλυση των δεδοµένων για τις στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε τις ΤΠΕ στην 
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εκπαιδευτική διαδικασία, όπως προκύπτουν από το ερωτηµατολόγιο.  Στο δεύτερο επίπεδο γίνεται 
ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας µε τη µέθοδο της Παραγοντικής Ανάλυσης Πολλαπλών 
Αντιστοιχιών.  
 
Περιγραφική Ανάλυση  

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος στα 
ερωτήµατα του ερευνητικού άξονα σχετικά µε την εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Η 
ερώτηση Q14 στοχεύει στην καταγραφή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για την παραδοσιακή 
διδασκαλία, η οποία είναι κυρίαρχη στο Ελληνικό σχολείο. Το 52.26% των καθηγητών δηλώνει 
ικανοποιηµένο από τη διδασκαλία τους και τον τρόπο που προσεγγίζονται τα αντικείµενα της 
ειδικότητάς τους. 

 
 Ερώτηµα 

 
ΣΑ 
1 

Σ 
2 

∆ΕΑ 
3 

∆ 
4 

∆Α 
5 

Q14 Είµαι ικανοποιηµένος/η από τη διδασκαλία 
στην τάξη µου και τον τρόπο που 
προσεγγίζονται τα αντικείµενα της 
ειδικότητάς µου 

6.14 49.12 19.74 23.68 1.32 

Q26 Η χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων στη 
διδασκαλία µού προκαλεί ενδιαφέρον 

33.89 53.56 11.72 0.84 0 

Q27 ∆εν θα ήθελα να χρησιµοποιήσω τις ΤΠΕ 
ποτέ στην εκπαιδευτική µου καριέρα 

0 3.75 7.92 42.92 45.42 

Q28 Είµαι επιφυλακτικός/ή για τη χρήση των 
ΤΠΕ στην εκπαίδευση, γιατί πιστεύω ότι 
περιορίζουν τις κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις και αποµονώνουν τον 
άνθρωπο 

0.83 9.17 13.33 57.92 18.75 

Q29 Θα ήθελα να επιµορφωθώ στη χρήση των 
ΤΠΕ αλλά φοβούµαι ότι δεν θα τα 
καταφέρω εύκολα 

5.00 27.92 10.00 35.00 22.08 

Q30 Πιστεύω ότι δεν θα µπορέσω να 
χρησιµοποιήσω ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, 
γιατί νοιώθω ανασφαλής σχετικά µε την 
εφαρµογή τους στην εκπαίδευση 

1.26 12.61 13.87 43.70 28.57 

Q31 Αν είχα υπολογιστή στην τάξη µου θα 
µπορούσα να τον χρησιµοποιήσω στη 
διδασκαλία του µαθήµατός µου 

23.33 45.83 22.92 6.67 1.25 

Q32 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 

3.75 15.42 12.50 46.67 21.67 

Q34 Χρειάζοµαι να δοκιµάσω τα νέα εργαλεία 
των  ΤΠΕ πολλές φορές πριν τα εφαρµόσω 
στη διδακτική πράξη 

25.00 56.25 8.75 7.08 2.92 

Πίνακας 1: Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στα ερωτήµατα της έρευνας  
 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγµατος είναι, εν γένει, θετικοί σχετικά µε τη χρήση 
εργαλείων των ΤΠΕ στη διδασκαλία του αντικειµένου τους. Καταγράφεται όµως ένας σηµαντικός 
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αριθµός καθηγητών οι οποίοι εµφανίζονται επιφυλακτικοί ή ανασφαλείς σχετικά µε την εφαρµογή 
των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Οι προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών αυτών αφορούν σε 

• αναγκαιότητα να δοκιµάσουν πολλές φορές τα νέα εργαλεία των  ΤΠΕ πριν την εφαρµογή 
τους στη διδακτική πράξη (81.25%) 

• φόβο για το αν θα καταφέρουν εύκολα να επιµορφωθούν στις ΤΠΕ (32.92%) 
• ανασφάλεια για το αν θα µπορέσουν να χρησιµοποιήσουν τις ΤΠΕ στη διδακτική πράξη 

(13.87%) 
• φόβο επειδή οι µαθητές έχουν περισσότερο αναπτυγµένες δεξιότητες στις ΤΠΕ από τους 
ίδιους (19.17%). 

 
Παραγοντική Ανάλυση 

Για την παραπέρα ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας χρησιµοποιήσαµε τη µέθοδο της 
Παραγοντικής Ανάλυσης Πολλαπλών Αντιστοιχιών (Benzécri, 1992). Η µέθοδος αυτή θεωρείται 
κατάλληλη για τη στατιστική ανάλυση ποιοτικών δεδοµένων, καθώς επιτρέπει να οικοδοµήσουµε 
µια συνολική εικόνα για τις προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών και να αναδείξουµε διάφορες 
συσχετίσεις και οµαδοποιήσεις µε βάση την ηλικία, το φύλο, την ειδικότητα και την εκπαιδευτική 
εµπειρία κ.λ.π.  

Η ανάλυσή µας έγινε χρησιµοποιώντας το λογισµικό SPAD. Ως ενεργές µεταβλητές 
χρησιµοποιήθηκαν οι απαντήσεις των καθηγητών στα ερωτήµατα του Πίνακα 1 και ως βοηθητικές 
µεταβλητές επτά τιµές που αφορούν τις εξής παραµέτρους: ηλικία, το φύλο, ειδικότητα, χρόνια 
υπηρεσίας, επιµόρφωση στις ΤΠΕ, κατοχή υπολογιστή και εµπειρία στη χρήση των ΤΠΕ. 
Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις ιδιοτιµές και τους συντελεστές αδράνειας των έξι πρώτων 
παραγόντων που αναδεικνύονται από την ανάλυσή µας. Όπως παρατηρούµε αντιστοιχούν στο 
42.49% της συνολικής πληροφορίας που παράγεται από την παραγοντική ανάλυση. Οι δύο πρώτοι 
παράγοντες έχουν ποσοστό αδράνειας 13.85% και 7.76% αντίστοιχα, παρέχοντας συνεπώς το 
21.61% της συνολικής πληροφορίας. 
 

Παράγοντας 
 

Ιδιοτιµές 
 

Συντελεστής 
αδράνειας 

Σωρευτικό άθροισµα 
% 

1 0.4617 13.85 13.85 
2 0.2587 7.76 21.61 
3 0.2238 6.71 28.32 
4 0.1654 4.96 33.29 
5 0.1625 4.87 38.16 
6 0.1444 4.33 42.49 

Πίνακας 2: Τιµές παραµέτρων Παραγοντικής Ανάλυσης 
 

Ο πρώτος άξονας χαρακτηρίζεται ως ο άξονας των απόλυτα θετικών-αρνητικών ή ουδέτερων 
στάσεων. Ο άξονας αυτός δείχνει την αντίθεση µεταξύ των εκπαιδευτικών που είναι απόλυτα 
θετικοί και των συναδέλφων τους που είναι αρνητικοί ή ουδέτεροι σχετικά µε τη χρήση εργαλείων 
των ΤΠΕ στη διδασκαλία του αντικειµένου τους. Ο δεύτερος άξονας είναι ο άξονας των θετικών-
αρνητικών ή ουδέτερων στάσεων,  ο οποίος φέρνει σε αντίθεση τους καθηγητές που είναι θετικοί 
µε τους συναδέλφους τους που είναι αρνητικοί ή ουδέτεροι για τη χρήση των ΤΠΕ στη 
διδασκαλία τους. 

Στο Σχήµα 1 δείχνεται η γραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων µας στο παραγοντικό 
επίπεδο που ορίζεται από τους δύο πρώτους άξονες της ανάλυσης. Όπως παρατηρούµε, από την 
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προβολή των τιµών των µεταβλητών στο πρώτο παραγοντικό επίπεδο, αναδεικνύονται τρεις 
οµάδες εκπαιδευτικών:  
 

 

Σχήµα 1: Στάσεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος σχετικά µε την εφαρµογή των ΤΠΕ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία 

 
1. Η πρώτη οµάδα (G1) προσδιορίζεται από τις τιµές που αντιστοιχούν στους καθηγητές που 

έχουν απόλυτα θετικές στάσεις σχετικά µε τη χρήση εργαλείων των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους 
(τιµές Q14=5, Q26=1, Q27=5, Q28=5, Q29=5, Q30=5, Q31=1, Q32=5). Οι καθηγητές της 
οµάδας αυτής είναι απόλυτα θετικοί σε όλα τα ερωτήµατα της έρευνας, γεγονός που σηµαίνει 
ότι η οµάδα G1 είναι ιδιαίτερα συνεκτική και εµφανίζει συνέπεια στάσεων σε όλα τα 
ερωτήµατα της έρευνας. Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται οι εκπαιδευτικοί που έχουν 
διάφορες αντιλήψεις (θετικές ή αρνητικές) σχετικά µε την ανάγκη τους να δοκιµάσουν 
πολλές φορές τα εργαλεία των ΤΠΕ που πρόκειται να εφαρµόσουν στη διδακτική πράξη 
(Q34=1,4,5) και οι καθηγητές οικονοµίας. Κοντά στην οµάδα G1 τοποθετούνται οι 
τεχνολόγοι, οι καθηγητές φυσικών επιστηµών και ξένων γλωσσών, καθώς και οι καθηγητές 
που δηλώνουν ότι ακόµη και αν είχαν υπολογιστή στην τάξη τους δεν είναι σε θέση να τον 
χρησιµοποιήσουν στη διδασκαλία του µαθήµατός τους (Q31=5). Επίσης, κοντά στην οµάδα 
αυτή τοποθετούνται οι άνδρες, οι καθηγητές που έχουν προσωπικό υπολογιστή, όσοι 
χρησιµοποιούν συχνά υπολογιστή (CE=4,5) και οι συνάδελφοί τους που έχουν 6-15 και πάνω 
από 30 χρόνια υπηρεσίας (τιµές TE2, ΤΕ3, ΤΕ7).  

2. Η οµάδα G2 προσδιορίζεται από τις τιµές που αντιστοιχούν στους καθηγητές που έχουν 
θετικές στάσεις ως προς τη χρήση εργαλείων των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους (τιµές Q14=4, 
Q26=2, Q27=4, Q28=4, Q29=4, Q30=4, Q31=2, Q32=4). Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται 
και οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι χρειάζονται να δοκιµάσουν πολλές φορές τα εργαλεία 
των ΤΠΕ πριν τα εφαρµόσουν στη διδακτική πράξη (Q34=2). Κοντά στην οµάδα αυτή 
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τοποθετούνται, κυρίως, οι µαθηµατικοί και οι εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Επίσης, 
όσοι δεν διαθέτουν δικό τους υπολογιστή και οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι εξοικειωµένοι 
αλλά επιθυµούν να επιµορφωθούν στη χρήση των ΤΠΕ (CE=2). Τέλος, τοποθετούνται οι 
καθηγητές που έχουν 1-5 και 16-20 χρόνια υπηρεσίας (τιµές TE1, ΤΕ4).  

3. Η οµάδα G3 περιλαµβάνει τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος που έχουν αρνητικές και 
ουδέτερες στάσεις σχετικά µε τη χρήση εργαλείων των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους (τιµές 
Q14=1, Q26=3, Q27=2,3, Q28=2,3 Q29=2,3, Q30=2,3, Q31=3, Q32=3). Στο εσωτερικό της 
τρίτης οµάδας τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι εξοικειωµένοι και δεν επιθυµούν 
να επιµορφωθούν στη χρήση των ΤΠΕ (CE=1). Κοντά στην οµάδα G3 τοποθετούνται επίσης 
οι εκπαιδευτικοί που εµφανίζουν αρνητικές στάσεις (τιµές Q26=4, Q28=1, Q29=1, Q30=1, 
Q31=4, Q32=2), οι γυναίκες, οι φιλόλογοι, οι καθηγητές κοινωνικών επιστηµών, οι θεολόγοι, 
οι γυµναστές, οι καθηγητές που δεν έχουν παρακολουθήσει επιµόρφωση στις ΤΠΕ και όσοι 
έχουν 21-30 χρόνια υπηρεσίας (τιµές TE5, TE6). 
Από το παραγοντικό γράφηµα (Σχήµα 1) προκύπτει ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση µεταξύ 

των τιµών των µεταβλητών που προσδιορίζουν τις τρεις οµάδες εκπαιδευτικών G1, G2 και G3, 
πράγµα που σηµαίνει ότι το πλέγµα στάσεων και αντιλήψεων σε κάθε οµάδα χαρακτηρίζεται από 
υψηλή συνοχή και στις εννέα ερωτήσεις της έρευνας (φαινόµενο Gouttman). 
 
ΣΥΝΟΨΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσµατα µας καταγράφουν αύξηση στις θετικές προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών 
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για την εφαρµογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία σε 
σχέση µε παλαιότερη µελέτη στην ίδια περιοχή. Παράλληλα, προσδιορίζουν µια σειρά 
παραγόντων που παρεµβαίνουν στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και τους καθιστούν 
επιφυλακτικούς σχετικά µε τη ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική:  

• φόβο για το αν θα καταφέρουν εύκολα να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ 
• ανασφάλεια για το αν θα µπορέσουν να χρησιµοποιήσουν τις ΤΠΕ στη διδακτική πράξη 
• φόβο επειδή οι µαθητές έχουν περισσότερο αναπτυγµένες δεξιότητες στις ΤΠΕ από τους 
ίδιους. 

Η παραγοντική ανάλυση ανέδειξε σηµαντικές διαφορές στις στάσεις των εκπαιδευτικών για 
τα ερωτήµατα της έρευνας µε βάση διάφορα χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ειδικότητα και τα 
χρόνια προϋπηρεσίας. Φαίνεται ότι οι άνδρες, οι καθηγητές οικονοµίας, τεχνολογίας και φυσικών 
επιστηµών, όσοι έχουν δικό τους υπολογιστή και όσοι έχουν παρακολουθήσει κάποια επιµόρφωση 
στις ΤΠΕ είναι, γενικά, πολύ θετικοί σχετικά µε την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Από 
την άλλη µεριά,  οι µαθηµατικοί και οι εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, όσοι δεν διαθέτουν 
δικό τους υπολογιστή και όσοι που δεν είναι εξοικειωµένοι αλλά επιθυµούν να επιµορφωθούν στη 
χρήση των ΤΠΕ είναι θετικοί για την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Τέλος, οι γυναίκες, 
οι φιλόλογοι, οι καθηγητές κοινωνικών επιστηµών, οι θεολόγοι, οι γυµναστές, οι καθηγητές που 
δεν έχουν παρακολουθήσει επιµόρφωση στις ΤΠΕ είναι, εν γένει, ουδέτεροι ή αρνητικοί για την 
ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

Φαίνεται ότι οι καθηγητές των παραδοσιακών ειδικοτήτων είναι πιο επιφυλακτικοί σχετικά 
µε την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση σε αντίθεση µε τις νέες ειδικότητες (οικονοµίας, 
τεχνολόγοι), οι οποίοι χρησιµοποιούν συχνά τις ΤΠΕ, ενδεχοµένως, και εκτός σχολείου. Από την 
άλλη µεριά οι καθηγητές των φυσικών επιστηµών, και ειδικότερα της φυσικής, είναι περισσότερο 
θετικοί για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Η διαφορά αυτή µπορεί να οφείλεται στη 
σηµαντική πληροφόρηση που υπάρχει για τις ΤΠΕ στο αντικείµενό τους, η οποία καθορίζεται 
επίσης και από την ύπαρξη και διάδοση αξιόλογων εκπαιδευτικών λογισµικών για τη φυσική στη 
χώρα µας (π.χ. Interactive Physics, Modellus κ.α). 

Η ανάλυσή µας ανέδειξε επίσης διαφορές στις στάσεις των καθηγητών ανάλογα µε τα έτη 
εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο µέσο της καριέρας τους (6-20 
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χρόνια υπηρεσίας) είναι πολύ θετικοί για την εφαρµογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Αντίθετα, οι νέοι καθηγητές που έχουν µέχρι 5 έτη διδακτικής εµπειρίας είναι λιγότερο θετικοί, 
ενώ οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται προς τη δύση της καριέρας τους είναι ουδέτεροι ή αρνητικοί. 
Ανάλογη συµπεριφορά έχει καταγραφεί επίσης σε σχετική έρευνα στη Γαλλία (Baron & Bruillard, 
1997). 

Επιπλέον, φαίνεται ότι οι στάσεις των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
εξαρτώνται σηµαντικά από την ικανοποίησή τους από την παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση 
των αντικειµένων στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιηµένοι από 
την παραδοσιακή διδασκαλία είναι περισσότερο θετικοί στο να χρησιµοποιήσουν εφαρµογές των 
ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Το αποτέλεσµα αυτό επιβεβαιώνει την άποψη ότι το δύσκολο 
εγχείρηµα στην προετοιµασία των εκπαιδευτικών δεν είναι η απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων αλλά 
το να αλλάξουν παιδαγωγικές αντιλήψεις και να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήµατα που 
προσφέρουν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία και στη µάθηση (Vosniadou & Kollias, 2001).  

Συµπερασµατικά, ενώ παρατηρείται σηµαντική αύξηση υπολογιστών και εκπαιδευτικών 
λογισµικών στα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, φαίνεται ότι υπάρχουν ακόµη σοβαρά 
εµπόδια στην ενσωµάτωση των νέων τεχνολογικών εργαλείων στη διδακτική και µαθησιακή 
διαδικασία. Φαίνεται ότι, παρότι οι εκπαιδευτικοί έχουν θετικές προσεγγίσεις σχετικά µε τις ΤΠΕ 
στην εκπαίδευση, µόνο ένας µικρός αριθµός από αυτούς είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν τις 
ΤΠΕ στη διδασκαλία τους.  

Θεωρούµε ότι οι εκπαιδευτικοί της πράξης αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα για την 
επιτυχή ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει απλά να χρησιµοποιούν 
εργαλεία των ΤΠΕ και να έχουν πρόσβαση στις νέες πηγές πληροφόρησης. Πρέπει να είναι σε 
θέση να επανοργανώσουν τη διδασκαλία τους και να µπορούν να σχεδιάσουν, µε χρήση εργαλείων 
των ΤΠΕ, νέες δραστηριότητες επικεντρωµένες στο µαθητή. Για την υλοποίηση του φιλόδοξου 
αυτού στόχου απαιτείται η απόκτηση νέων δεξιοτήτων ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στη διδακτική 
πράξη. Οι νέες αυτές δεξιότητες µπορούν να οριστούν σε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο που 
καθορίζεται από την ικανότητα χρήσης των ΤΠΕ, σε συνδυασµό µε παραδοσιακές και νέες 
διδακτικές και µαθησιακές στρατηγικές, µε στόχο την ενεργητική συµµετοχή των µαθητών. 

Η ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι µια ιδιαίτερα δύσκολη και 
περίπλοκη διαδικασία. Τα αποτελέσµατά µας φιλοδοξούν να συµβάλλουν στην προβληµατική που 
αναπτύσσεται στη χώρα µας για την προετοιµασία των εκπαιδευτικών ώστε να χρησιµοποιήσουν 
αποτελεσµατικά στη διδακτική πράξη. Τα προγράµµατα προετοιµασίας των εκπαιδευτικών δεν 
πρέπει να περιορίζονται σε συµβατικά σεµινάρια αλφαβητισµού σε λογισµικά γενικής χρήσης. 
Αντίθετα, πρέπει να ενταχθούν σε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο που οριοθετείται από την 
τεχνολογική και την παιδαγωγική διάσταση των ΤΠΕ (Τζιµογιάννης, 2002).  

Είναι επιτακτική ανάγκη για το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα να προσδιορίσει και να 
υιοθετήσει ένα ολοκληρωµένο µοντέλο επιµόρφωσης των εν ενεργεία εκπαιδευτικών και επαρκούς 
εκπαίδευσης των υποψήφιων εκπαιδευτικών, το οποίο θα στοχεύει στην ενσωµάτωση των ΤΠΕ 
στην εκπαίδευση (Τζιµογιάννης, 2001). Η επιτυχία του  µοντέλου αυτού καθορίζεται από  
• την επαρκή αιτιολόγηση της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία µε όρους 

παιδαγωγικής και διδακτικής 
• την υιοθέτηση των ΤΠΕ ως εκπαιδευτικών και µαθησιακών εργαλείων  
• την απόκτηση στέρεων και διαχρονικών δεξιοτήτων χρήσης των ΤΠΕ  
• τη συνεχή παιδαγωγική υποστήριξη και την απόκτηση δεξιοτήτων ενσωµάτωσης των ΤΠΕ 

στη διδακτική πρακτική 
• την καλλιέργεια γενικότερης κουλτούρας σχετικά µε την εφαρµογή των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 
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