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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εισαγωγή του µαθήµατος της Πληροφορικής στο αναλυτικό πρόγραµµα της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο, αποτελεί πραγµατικότητα εδώ και αρκετά χρόνια. 
Είναι διαδοµένη η άποψη ότι η µεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας επηρεάζει τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και προσδιορίζει αλλαγές για το κοντινό 
µέλλον τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας όσο και σε επίπεδο συνθηκών, µέσων και οργάνωσης του 
εκπαιδευτικού χώρου. Παρά την ύπαρξη πληθώρας προβληµάτων που οφείλονται τόσο στην έλλειψη 
επαρκούς εξοπλισµού όσο και στην απουσία εξειδικευµένου προσωπικού, η Πληροφορική τείνει µε 
το χρόνο να αποτελέσει ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινής σχολικής πρακτικής και πεδίο 
µελέτης και έρευνας. Στην εισήγηση αυτή γίνεται µια πρώτη προσέγγιση της άποψης των µαθητών 
της Β΄ Γυµνασίου και Β΄ Λυκείου σχολικών µονάδων της νήσου Ρόδου σε σχέση µε την 
Πληροφορική, έτσι όπως καταγράφηκε σε ανώνυµα ερωτηµατολόγια. Θεωρώντας επίσης ότι οι 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας των εφήβων, 
διερευνάται η σχέση τους µε τη νέα ηλεκτρονική πραγµατικότητα. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Μάθηµα Πληροφορικής, Στατιστική Ανάλυση, Ερωτηµατολόγιο, 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, σχολείο 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι εφαρµογές των Νέων Τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και κυρίως η 

ενοποίηση τριών τεχνολογικών κλάδων, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και των 
οπτικοακουστικών µέσων, επιδρούν καταλυτικά σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης 
δραστηριότητας. Επιφέρουν σηµαντικές αλλά και ραγδαίες αλλαγές στο χώρο της εργασίας, στην 
οικονοµία, στον πολιτισµό και στην κοινωνική ολοκλήρωση. Στα πλαίσια αυτά, οι σηµερινοί 
µαθητές και αυριανοί πολίτες, καλούνται να ζήσουν στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» που τη 
χαρακτηρίζει ένας εµφανής δυναµισµός και ευρύτατη χρήση των νέων τεχνολογιών 
(Παπαδόπουλος, 1998). Κάτω από αυτό το πρίσµα, κάθε νέος στα πλαίσια της γενικής του 
εκπαίδευσης , πρέπει να αποκτήσει βασικές γνώσεις αλλά και δεξιότητες σ’  αυτές τις τεχνολογίες. 
Οι σηµερινοί µαθητές  έρχονται από πολύ νωρίς σε επαφή µε τα σύγχρονα τεχνολογικά 
αντικείµενα καθώς ο ηλεκτρονικός υπολογιστής διαδίδεται και καθιερώνεται ως πολιτιστικό και 
γνωστικό εργαλείο ευρείας χρήσης στο καθηµερινό τους περιβάλλον (Κορδάκη, Μ. & Κόµης, Β., 
2000, Baron & Bruillard, 1996). 

 Η διάδοση της Πληροφορικής, κυρίως µέσω των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ολοένα 
αυξάνεται και ο χώρος των σχολείων πιστοποιεί αυτή την εξάπλωση. Από σχετικές αναφορές του 
ηµερήσιου τύπου, είναι χαρακτηριστικό ότι όλο και περισσότερα είναι τα νοικοκυριά που 
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αποκτούν Η/Υ ενώ ευρεία βιβλιογραφική αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι  το µαθητικό δυναµικό 
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης έρχεται σε καθηµερινή επαφή µε τους Η/Υ µε το µάθηµα της 
Πληροφορικής (Τσολακίδης Κ. 1998β,γ, Beynon & Mackay, 1993). Υπάρχει σήµερα µια γενική 
συµφωνία στη σχετική παιδαγωγική βιβλιογραφία ότι το αντικείµενο της Πληροφορικής έχει 
αρκετές ιδιαιτερότητες σε σχέση µε τα άλλα µαθήµατα (Baron & Bruillard, 1996) ενώ πλήθος 
αναφορών συντείνουν στην άποψη ότι ο υπολογιστής δεν είναι ένα οποιοδήποτε µέσο που 
εντάσσεται στο σχολικό χώρο (Ράπτης & Ράπτη, 1998). Στα πλαίσια αυτά, το µάθηµα της 
Πληροφορικής, δεν έχει ως στόχο να προσθέσει νέες δυσκολίες στο ήδη επιβαρηµένο πρόγραµµα 
του σχολείου αλλά αντίθετα να προσφέρει νέους σύγχρονους τρόπους και µεθόδους, συµπλήρωµα 
των κλασσικών, στην εκπλήρωση του εκπαιδευτικού έργου  (Berenfeld, 1996).  
Ενώ έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί πλήθος ερευνών σχετικά µε την ένταξη των Νέων 

Τεχνολογιών και της Πληροφορικής τόσο στην Πρωτοβάθµια όσο και στη ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση και ειδικότερα στο Νοµό ∆ωδεκανήσου, (Τσολακίδης Κ, 1998α, 1998β, 1998γ, 1998δ, 
1999), ελάχιστες είναι οι αναφορές στις απόψεις των µαθητών σχετικά µε τις Νέες Τεχνολογίες 
και το µάθηµα της Πληροφορικής. Η έρευνα αυτή αποτελεί µια πρώτη προσπάθεια καταγραφής 
της υπάρχουσας αντίληψης των µαθητών που κατά το σχολικό έτος 2001-2002 φοιτούσαν σε 
σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του νησιού της Ρόδου. Χαρακτηριστικό εύρηµα της 
έρευνας αυτής είναι το γεγονός ότι η σχέση των µαθητών Γυµνασίου & Λυκείου µε την 
Πληροφορική και τους Η/Υ είναι συνάρτηση τόσο της υποδοµής των σχολείων όσο και του 
κοινωνικού περιβάλλοντος τους. 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ-∆ΕΙΓΜΑ 
Σε µια εµπειρική έρευνα που πραγµατοποιήσαµε τον Νοέµβριο και το ∆εκέµβριο του 2001 

στους µαθητές Β΄ Γυµνασίου και Β΄ Λυκείου του νησιού της Ρόδου, διακινήσαµε ένα 
ερωτηµατολόγιο το οποίο σκόπευε να διερευνήσει τη σχέση των µαθητών της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης µε την Πληροφορική. Οι ανεξάρτητες µεταβλητές που χαρακτηρίζουν τους µαθητές 
είναι οι εξής: φύλο, είδος σχολείου (Γυµνάσιο, Μουσικό Γυµνάσιο, Εσπερινό Γυµνάσιο, Ενιαίο 
Λύκειο, Τεχνικό Λύκειο, Εσπερινό Λύκειο), περιοχή (εντός, εκτός πόλης Ρόδου), επάγγελµα και 
επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα και µητέρας των µαθητών. Οι εξαρτηµένες µεταβλητές της έρευνας 
έχουν σχέση µε τη γνώµη για το µάθηµα της πληροφορικής και το σχολικό βιβλίο, το βαθµό στο 
µάθηµα, την εκτίµηση για ενδεχόµενη χρήση της Πληροφορικής σε άλλα µαθήµατα, την ύπαρξη ή 
µη Η/Υ στο σπίτι του µαθητή, το βαθµό ενασχόλησης µε την Πληροφορική και σκέψεις και 
εκτιµήσεις για τη χρήση των Η/Υ και της Πληροφορικής γενικότερα.  Συµπληρώθηκαν 1.143 
ερωτηµατολόγια και αξιοποιήθηκαν 23 ερωτήσεις. 
Παρουσιάζουµε στην αρχή ορισµένα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από την αποδελτίωση 

των απαντήσεων. Η ποσοστιαία κατανοµή των µαθητών ανά είδος σχολείου ήταν η εξής: 
Είδος Σχολείου               % 
Γυµνάσιο 50,8 
Εσπερινό Γυµνάσιο 3,7 
Μουσικό Γυµνάσιο 4,9 
Ενιαίο Λύκειο 27,8 
ΤΕΕ 12,8 

Το µισό του σχολικού πληθυσµού που ερωτήθηκε φοιτά στο Γυµνάσιο. 
Το ποσοστό των µαθητών της πόλης της Ρόδου ήταν ίσο µε 62,5% και των υπολοίπων 37,5%. 

Για να φτάσουµε σε καλύτερα ποσοστά αντιπροσώπευσης θα επεκτείνουµε την έρευνά µας σε 
σχολεία στα οποία δεν έχει διακινηθεί το ερωτηµατολόγιο. 
Η ποσοστιαία κατανοµή του φύλου των µαθητών ήταν: 
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Φύλο               % 
Αγόρι 44,1 
Κορίτσι 46,8 
∆εν απάντησαν 9,1 

Ως προς την κατανοµή του επιπέδου εκπαίδευσης των γονέων είχαµε τα εξής αποτελέσµατα: 
Επίπεδο Εκπαίδευσης Πατέρας Μητέρα 
ΑΕΙ-ΤΕΙ 23,0% 16,4% 
Λύκειο 28,6% 35,1% 
Γυµνάσιο 22,7% 23,3% 
∆ηµοτικό 17,8% 17,6% 
∆εν απάντησαν 7,9% 7,6% 

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι µαθητές δηλώνουν ότι τους αρέσει ν’  ασχολούνται µε τον 
Η/Υ (86,9%) και ότι τους αρέσει το µάθηµα της Πληροφορικής (82,1%). 
Μικρότερη αποδοχή έχει το βιβλίο της Πληροφορικής (57,3%). Από το σύνολο των µαθητών το 

58,2% απαντά ότι έχει Η/Υ στο σπίτι του. 
Ως προς την ηµερήσια ενασχόληση µε τον Η/Υ είχαµε τις εξής απαντήσεις: 

Ώρες απασχόλησης  
Μέχρι 2 ώρες 36,6% 
2-5 ώρες 29,4% 
Πάνω από 5 ώρες 9,8% 
Καθόλου 11,2% 
∆εν απάντησαν  13,0% 

Βλέπουµε ότι η πλειοψηφία των µαθητών δηλώνει ότι ασχολείται µε τους Η/Υ µέχρι 2 ώρες 
ηµερησίως, αλλά σηµαντικό είναι το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι ασχολούνται περισσότερο.  
Το 70,5% όσων απάντησαν δεν αντιµετωπίζουν αρνητικά την εξάπλωση των Η/Υ. 
Στην ερώτηση αν οι Η/Υ αποµονώνουν ή φέρνουν κοντά τους ανθρώπους, η κατανοµή των 

απαντήσεων ήταν η εξής: 
Οι Η/Υ  
Αποµονώνουν τους ανθρώπους 41,2% 
Φέρνουν κοντά τους ανθρώπους 45,5% 
Ισχύουν κατά περίπτωση και τα δύο 5,9% 
∆εν απάντησαν  7,2% 

Οι απαντήσεις των µαθητών είναι µοιρασµένες και υπερέχουν ελαφρά όσοι δεν φοβούνται ότι 
οι Η/Υ µπορούν να αποµονώσουν τους ανθρώπους.  
Τέλος ενδιαφέρουσα είναι η αποτίµηση του αν είναι έξυπνος ή όχι όποιος ασχολείται µε τους 

Η/Υ. 
Όποιος ασχολείται µε Η/Υ:  
Είναι έξυπνος 33,9% 
∆εν είναι έξυπνος 58,9% 
∆εν απάντησαν 7,2% 

Ο τρόπος που απαντούν εδώ οι µαθητές δείχνει ότι οι Η/Υ και η γνώση χρήσης τους έχει σε 
µεγάλο βαθµό αποµυθοποιηθεί.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
Εκτός των επιµέρους απαντήσεων στις ερωτήσεις, πολύ µεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τη συσχέτιση όλων των ερωτήσεων µεταξύ τους. Αυτό 
είναι εφικτό µε µεθόδους της Πολυδιάστατης Στατιστικής Ανάλυσης όπως της Ιεραρχικής  
Ταξινόµησης που βασίζεται στα αποτελέσµατα της Πολλαπλής Ανάλυσης Αντιστοιχιών, της 
προσφορότερης µεθόδου της Παραγοντικής Ανάλυσης (Factor Analysis) για την επεξεργασία 
ερωτηµατολογίων (Αθανασιάδης, 1995). Για τις αναλύσεις χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό SPAD. 

 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ  
Η ιεραρχική ταξινόµηση είναι ένα στατιστικό εξαγόµενο της Παραγοντικής Ανάλυσης. Αφενός 

αναδεικνύει το δενδρόγραµµα, άρα και τη διάταξη ενός αριθµού κλάσεων και αφετέρου 
περιγράφει κάθε κλάση µε βάση τα χαρακτηριστικά των µαθητών που την αποτελούν. Η 
τυπολογία των κλάσεων δεν στηρίζεται εποµένως σε καµία a priori υπόθεση, αλλά είναι 
αποτέλεσµα οµαδοποίησης µε βάση τη συσχέτιση χαρακτηριστικών. Ο αριθµός των κλάσεων σε 
κάθε ανάλυση ανταποκρίνεται στη δυνατόν καλύτερη διαφοροποίηση του πληθυσµού και τη 
συνεκτικότητα κάθε οµάδας. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω προκύπτουν 7 κλάσεις-οµάδες µαθητών η διάταξη των οποίων 

φαίνεται στο διάγραµµα που ακολουθεί. 
 ∆ιάγραµµα 1 

Η 7η 
που δείχ
για µαθη
κακή τη
ενδιαφέρ
από όλε
µε την Π
Η 1η 

χαρακτη
στο σπίτ
και θα ή
Η 2η κ

ΤΕΙ, ελ
κυρίως 
επιθυµο
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 ∆ιάγραµµα Ιεραρχικής Ταξινόµησης 
 ΚΛ.1 
  
 ΚΛ.2 
 ΚΛ.3 
 
 ΚΛ.4  
 
 ΚΛ.5 
  
 ΚΛ.6 
  
 ΚΛ.7

κλάση αποτελούµενη από 114 µαθητές (10,0%) του συνόλου, περιλαµβάνει απαντήσεις 
νουν αρνητική διάθεση και τοποθέτηση απέναντι στην Πληροφορική. Πρόκειται κυρίως 
τές Ενιαίου Λυκείου της πόλης της Ρόδου που δεν ασχολούνται µε τους Η/Υ, βρίσκουν 
ν εξάπλωση της Πληροφορικής ή/και δεν την θεωρούν απαραίτητη και το µόνο 
ον τους για τον Η/Υ έχει σχέση µε τα παιχνίδια. Είναι κλάση που αποσπάται εξ’  αρχής 
ς τις υπόλοιπες στις οποίες εκφράζεται µε διαφορετικό βαθµό η αποδοχή και η εξοικείωση 
ληροφορική. 
κλάση αποτελείται από 62 µαθητές (5,4% του συνόλου). Από τις απαντήσεις που τη 
ρίζουν προκύπτει ότι πρόκειται για µαθητές που έχουν γονείς εκπαιδευτικούς, έχουν Η/Υ 
ι τους, έχουν υψηλή βαθµολογία (19-20) στο µάθηµα, επιθυµούν περισσότερες εφαρµογές 
θελαν να ακολουθήσουν σπουδές σε ιατρικές ειδικότητες.  
λάση µε 160 µαθητές (14,0% του συνόλου) χαρακτηρίζεται από γονείς αποφοίτους ΑΕΙ-
εύθερους επαγγελµατίες ή υπαλλήλους στον τοµέα της διεύθυνσης/διοίκησης. Είναι 
µαθητές Ενιαίου Λυκείου στην πόλη της Ρόδου, έχουν άριστη επίδοση στο µάθηµα και 
ύν να ακολουθήσουν επάγγελµα νοµικό ή µηχανικού ή καθηγητικό. Στους µαθητές αυτούς 



αρέσει να ασχολούνται µε τους Η/Υ στο σπίτι, µέχρι 2 ώρες την ηµέρα και θα επιθυµούσαν 
περισσότερη πρακτική εξάσκηση στο σχολείο. Γι’ αυτούς η Πληροφορική σηµαίνει δυνατότητα 
επικοινωνίας και πληροφοριών και αντιστοιχεί σε χαρακτηριστικό του σύγχρονου ανθρώπου. 
Η 3η κλάση αποτελείται από 65 µαθητές (5,7% του συνόλου). Αποτελείται κυρίως από µαθητές 

του Μουσικού Γυµνασίου (εκτός της πόλης της Ρόδου) η µητέρα των οποίων ασχολείται κυρίως 
µε τα οικιακά. Επιθυµούν να ακολουθήσουν ένα καλλιτεχνικό επάγγελµα και δηλώνουν ότι, εκτός 
σχολείου, ασχολούνται µε Η/Υ στο φροντιστήριο. Στο µάθηµα θα ήθελαν να υπάρχουν και 
παιχνίδια και πιστεύουν ότι η Πληροφορική διευκολύνει την εργασία και τη διάδοση της 
πληροφορίας ενώ τονίζουν και την επαγγελµατική προοπτική που ο κλάδος προσφέρει. Τέλος 
αναφέρουν ότι τους αρέσει το µάθηµα της Πληροφορικής. 
Η 4η κλάση αποτελούµενη από 188 µαθητές (16,4% του συνόλου). Πρόκειται κυρίως για 

αγόρια, µαθητές τόσο του Εσπερινού Γυµνασίου όσο και του ΤΕΕ, στην πόλη της Ρόδου. Τους 
αρέσει τόσο το βιβλίο όσο και το µάθηµα της Πληροφορικής από το οποίο θα επιθυµούσαν 
περισσότερο τριβή µε εκπαιδευτικό λογισµικό. ∆εν ασχολούνται µε Η/Υ στο σπίτι, γεγονός που σε 
συνδυασµό ότι δεν απαντούν αν έχουν Η/Υ σηµαίνει µάλλον ότι δεν έχουν Υπολογιστή. Οι γονείς 
τους είναι κυρίως εργάτες ή πωλητές, απόφοιτοι κυρίως του ∆ηµοτικού σχολείου. Θα 
επιθυµούσαν να ακολουθήσουν επαγγέλµατα τεχνολόγου ή πληροφορικού έχοντας βαθµολογία 
στο µάθηµα της Πληροφορικής που δεν υπερβαίνει το 15. Τέλος, δεν συνδέουν την Πληροφορική 
µε την καλύτερη διδασκαλία κάποιου µαθήµατος. 
Η 5η κλάση αποτελούµενη από 290 µαθητές (25,4% του συνόλου) αποτελείται κυρίως από 

µαθητές Γυµνασίου εκτός της πρωτεύουσας του νησιού. Οι γονείς είναι κυρίως απόφοιτοι 
γυµνασίου και εργάζονται ως υπάλληλοι. Ως επάγγελµα που θα ήθελαν να ακολουθήσουν 
δηλώνουν αυτό της αισθητικού, της γυµνάστριας και σε µικρότερο βαθµό της δασκάλας. (Από το 
3ο διάγραµµα προκύπτει ότι πρόκειται κυρίως για κορίτσια). ∆ηλώνουν ότι τους αρέσει το µάθηµα 
της Πληροφορικής και η ενασχόληση µε τους Η/Υ. Αυτό συµβαδίζει µε 2-5 ώρες ασχολίας την 
ηµέρα από υψηλή βαθµολογία (άνω του 16) στο µάθηµα. 
Τα παραπάνω συµβαδίζουν µε την άποψη ότι η Πληροφορική διευκολύνει την εργασία, ότι οι 

Η/Υ φέρνουν κοντά τους ανθρώπους και ότι θεωρούν έξυπνο όποιον ασχολείται µ’ αυτούς.  
Πιστεύουν ότι η διδασκαλία περισσότερων µαθηµάτων θα µπορούσε να διευκολυνθεί από τη 
χρήση της Πληροφορικής και θα επιθυµούσαν στο αντίστοιχο µάθηµα χρήση του διαδικτύου αλλά 
και επικοινωνία-συνοµιλία µε άλλους χρήστες.  
Τέλος η 6η κλάση, αποτελούµενη από 264 µαθητές (23,3% του συνόλου) αποτελείται κυρίως 

από µαθήτριες της Ρόδου, τόσο του Ενιαίου Λυκείου, όσο και του ΤΕΕ, µε γονείς κυρίως 
αποφοίτους Λυκείου. Οι γονείς τους είναι υπάλληλοι αλλά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ο 
πατέρας εµφανίζεται ως εισοδηµατίας ή ασχολούµενος µε τουριστικά επαγγέλµατα. Επιθυµούν να 
ακολουθήσουν σπουδές Οικονοµικών, Βρεφονηπιακών ή Τουριστικών επαγγελµάτων. Η δήλωσή 
τους ότι οι Η/Υ αποµονώνουν τους ανθρώπους συµβαδίζει µε την ευχάριστη ενασχόληση µ’ 
αυτούς, ενώ στην Πληροφορική διαβλέπουν όφελος σε επαγγελµατική προοπτική. ∆εν αποτιµούν 
θετικά το βιβλίο του µαθήµατος αλλά η επίδοσή τους είναι υψηλή (16-18).  
Συµπερασµατικά διαπιστώνουµε ότι µε την εξ’ αρχής απόσταση της 7ης κλάσης από τις έξι 

υπόλοιπες αυτή διαφοροποιείται κυρίως εξαιτίας της επαγγελµατικής ενασχόλησης και του 
µορφωτικού (ανώτερου ή ανώτατου) επίπεδου των γονέων.  
Στην 5η και 6η κλάση συναντάµε γονείς κυρίως υπαλλήλους ενώ στην 3η και την 4η κλάση οι 

γονείς είναι κυρίως εργάτες. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 
Προβολικό ∆ιάγραµµα 1Χ2  2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
                                           
 
 

                                           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

+
 
 Ασχολούµαι+ 
 Η/Υ:Κανένα Έξυπνος+ 
 µάθηµα Μάθηµα+       2-5ώρες 
 Παιχνίδια+ Βιβλίο-  ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
 
 «Αποµονώνουν» Βιβλίο+ 1 
 Έξυπνος- 6 «Πλησιάζουν» 
                                    16-18 
 5 
 3 
 Μόνο σπίτι 4 
 
 Εξάπλωση-                                  Π.Υπάλλ. Π.Γυµν. 
                                                                                                                               Μ.Υπάλλ. 
 7  Η/Υ: Απαραίτητοι- 
Μάθηµα- Π.Εργ. 
 
 13-15 
 Πληροφορική= 
 Παιχνίδια  -Η/Υ                                     Μ.∆ηµ. 
 

0ώρες «Αισθητικός» 
Ασχολούµαι- 10-12  Π.∆ηµ 

Μ.Εκπαιδ.  Π.Εκπαιδ. 

Μ.Πτ.Υπάλλ. 

Μ.ΑΕΙ/ΤΕΙ 

«Νοµικά» 
                                                                       Φίλους- 
                                                                     Εργ. γονέων 

Π.ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Π.Ελ.Επ. 
                                                                               I.café -φίλους 

                                Μ.Ελ.Επ. Εργ. γονέων 

Π.Πτ.Υπάλλ.       1 

2 

 19-20

 Η/Υ 
ΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ 
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ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ  (ΠΑΑ) 
Η ΠΠΑ αναδεικνύει 3 κυρίως κριτήρια ταξινόµησης των µαθητών που αντιστοιχούν στους 3 

πρώτους προβολικούς άξονες. 
Το πρώτο κριτήριο ταξινόµησης αντιστοιχεί στη στάση (θετική, λιγότερο θετική ή αρνητική) 

των µαθητών απέναντι στην Πληροφορική και στους Η/Υ. 
Το δεύτερο κριτήριο ταξινόµησης αντιστοιχεί στην κοινωνικοοικονοµική διαφοροποίηση, στο 

φάσµα της βαθµολογίας και την ύπαρξη ή όχι Η/Υ στο σπίτι. 
Το τρίτο κριτήριο ταξινόµησης αντιστοιχεί τέλος στη διαφοροποίηση των µαθητών µε βάση 

το είδος του σχολείου τους, την τοποθεσία του, το φύλο τους, το επιθυµητό επάγγελµα µετά το 
σχολείο τους και την έκφραση της επιθυµίας τους για όσα θα ήθελαν να συµπληρώνουν το 
µάθηµα. 

 
ΤΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Α.Α. 
Η διασταύρωση των κριτηρίων ταξινόµησης µας επιτρέπει να διαπιστώσουµε τη σχετική θέση 

των σηµαντικότερων απαντήσεων από πλευράς συµµετοχής τους στη διαµόρφωση των κριτηρίων 
µέσω των προβολών τους στα προβολικά επίπεδα των ζευγών των αξόνων. 

 
Το προβολικό επίπεδο 1Χ2 
Στο επίπεδο αυτό προβάλλονται οι απαντήσεις που συνεισφέρουν περισσότερο στη διαµόρφωση 

των δύο πρώτων κριτηρίων ταξινόµησης. Παρακολουθούµε έτσι τη σχετική θέση ορισµένων 
απαντήσεων ως προς το συνδυασµό κοινωνικής προέλευσης και στάσης απέναντι στην 
πληροφορική. 
Ο δεύτερος (κατακόρυφος) άξονας απεικονίζει όπως είπαµε κυρίως την κοινωνικο-οικονοµική 

διαφοροποίηση των µαθητών. Από υψηλότερα σε χαµηλότερα  παρατηρούµε την «διαβάθµιση»: 
Μητέρα και πατέρας εκπαιδευτικός (Μ. Εκπαιδ. και Π. Εκπαιδ. αντίστοιχα), µητέρα  πτυχιούχος 
υπάλληλος (Μ.Πτ. Υπάλλ.) µητέρα και πατέρας απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ (ΜΑΕΙ/ΤΕΙ, ΠΑΕΙ/ΤΕΙ), 
έκφραση επιθυµίας για σπουδές στα Νοµικά, πατέρας και µητέρα ελεύθεροι επαγγελµατίες 
(Π.Ελ.Επ και Μ.Ελ.Επ.) αντίστοιχα, άριστα στην Πληροφορική (19-20), ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι 
(+Η/Υ), πατέρας και µητέρα υπάλληλοι (Π.Υπάλλ., Μ.Υπάλλ.), γονείς απόφοιτοι Γυµνασίου 
(Π.Γυµν.,Μ.Γυµν.) ή ∆ηµοτικού (Μ.∆ηµ, Π.∆ηµ), βαθµολογία 16-18, 13-15, 10-12, έκφραση 
επιθυµίας για άσκηση επαγγέλµατος αισθητικού στο µέλλον. 
Στη θετική πλευρά του ίδιου άξονα βλέπουµε ότι εκτός σπιτιού υπάρχει ενασχόληση µε τον 

υπολογιστή σε σπίτια φίλων ή στην εργασία των γονέων ή σε Internet café.  
Ο 1ος οριζόντιος άξονας εκφράζει την θετική στάση απέναντι στην Πληροφορική (στη θετική 

πλευρά) και την λιγότερο θετική καθώς και την αρνητική στην απέναντι πλευρά. 
Έτσι στη θετική πλευρά προβάλλονται η θετική αποτίµηση του µαθήµατος (ΜΑΘΗΜΑ+) και 

του βιβλίου (ΒΙΒΛΙΟ+) την ενασχόληση στο σπίτι («Ασχολούµαι+») τη δήλωση ότι οι Η/Υ 
φέρνουν κοντά τους ανθρώπους («Πλησιάζουν»), 2-5 ώρες ενασχόλησης την ηµέρα και την 
άποψη ότι όποιος ασχολείται µε τους Η/Υ είναι έξυπνος (Εξυπνος-). 
∆ηλώσεις µε αντίθετο πνεύµα προβάλλονται στο αριστερό ηµιεπίπεδο. Οι Η/Υ αποµονώνουν 

τους ανθρώπους («Αποµονώνουν»), το βιβλίο δεν είναι καλό (Βιβλίο-), οι Η/Υ δεν είναι 
απαραίτητοι (Η/Υ:Απαραίτητοι-) και η εξάπλωσή τους είναι επικίνδυνη (Εξάπλωση-). Με τους 
Η/Υ δεν θα µπορούσε να διδαχθεί κανένα µάθηµα, λείπουν τα Παιχνίδια (Παιχνίδια+) από το 
σχολείο, η πληροφορική ταυτίζεται µε τα παιχνίδια, το µάθηµα δεν είναι αγαπητό (Μάθηµα-) και 
πολύ µακριά, στην αρνητική πλευρά του άξονα η έλλειψη ενδιαφέροντος (0 ώρες, Ασχολούµαι-). 
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Το κέντρο βάρους των 7 κλάσεων προβάλλεται ως εξής: Στο τεταρτηµόριο της χαµηλότερης 
οικονοµικής κατάστασης και του υψηλότερου ενδιαφέροντος, προβάλλονται οι κλάσεις 3, 4, 5, 6. 
Στο τεταρτηµόριο της υψηλότερης οικονοµικής κατάστασης και του χαµηλού ενδιαφέροντος 
προβάλλονται οι κλάσεις 1 και 2 που δεν απέχουν όµως πολύ από την αρχή του 2ου άξονα, 
αντιπροσωπεύοντας ένα όχι πολύ έντονα δεδηλωµένο ενδιαφέρον. Τέλος η 7η κλάση προβάλλεται 
στο τεταρτηµόριο έλλειψης ενδιαφέροντος και χαµηλότερης οικονοµικής κατάστασης.  
Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι διαµορφώνονται τρεις οµαδοποιήσεις µαθητών. Στην άνω 

περιοχή του διαγράµµατος 1Χ2 προβάλλονται χαρακτηριστικά µαθητών µε γονείς πτυχιούχους, µε 
επιθυµία άσκησης επιστηµονικού επαγγέλµατος, άριστη επίδοση στην Πληροφορική χωρίς 
ωστόσο να διατυπώνουν θετικές κρίσεις για το µάθηµα, το βιβλίο ή τις προοπτικές που µπορεί να 
προσφέρει η Πληροφορική.  
Στην κάτω αριστερή περιοχή προβάλλονται χαρακτηριστικά µιας εν γένει αρνητικής στάσης ενώ 

στην κάτω δεξιά περιοχή, συναντούµε χαρακτηριστικά µαθητών µε γονείς κυρίως υπαλλήλους και 
εργάτες και ταυτόχρονα χαρακτηριστικά δηλώσεων µε θετική αποτίµηση της Πληροφορικής ως 
µαθήµατος αλλά και ως πρακτικής. 

 
Το προβολικό επίπεδο 1Χ3 
Στο επίπεδο αυτό προβάλλονται οι απαντήσεις που συνεισφέρουν κυρίως στη διαµόρφωση του 

πρώτου και του τρίτου κριτηρίου ταξινόµησης. Φαίνεται η σχετική τους θέση ως προς τον 
συνδυασµό της κοινωνικής προέλευσης και του είδους του σχολείου της τοποθεσίας του, του 
φύλου των µαθητών, του επαγγέλµατος που επιθυµούν να ακολουθήσουν και της επιθυµίας τους 
για το τι θα ήθελαν να υπήρχε επίσης στο µάθηµα της Πληροφορικής.  
Στο επίπεδο 1Χ3, η σχετική θέση των χαρακτηριστικών δεν αλλοιώνεται ως προς τον οριζόντιο 

άξονα, άξονα ενδιαφέροντος για την Πληροφορική. Μετατοπίζεται όµως πολλές φορές άνω ή 
κάτω τον άξονα ανάλογα µε τον τρίτο άξονα. Στη θετική πλευρά του προβάλλονται τα 
χαρακτηριστικά «Μουσικό Γυµνάσιο», τα σχολεία εκτός Ρόδου, τα κορίτσια, το επάγγελµα  της 
αισθητικού αλλά και το Ενιαίο Λύκειο. Στην αρνητική πλευρά προβάλλεται το Νυχτερινό 
Γυµνάσιο, το ΤΕΕ, η πόλη της Ρόδου, τα επαγγέλµατα του Τεχνολόγου και του Πληροφορικού. 
Ο 3ος άξονας αποµακρύνει την 3η από την 4η κλάση άρα τους µαθητές µε γονείς εργάτες εντός 

πόλης (κάτω) και εκτός πόλης (άνω), διατηρεί την εγγύτητα της 1ης και της 2ης, τις οποίες 
προσεγγίζει µε την 6η και την 5η κλάση. Στις κλάσεις 1, 2 και 6 «εξισορροπούνται» τα αυθεντικά 
χαρακτηριστικά του 3ου κριτηρίου ταξινόµησης, γι αυτό το κέντρο βάρους τους προβάλλεται 
κοντά στον οριζόντιο άξονα. Τα δύο τελευταία ζευγάρια κλάσεων (1 και 2, 5 και 6) παραµένουν 
κοντά και κατά τις δύο διασταυρώσεις των κριτηρίων ταξινόµησης δηλαδή του πρώτου και 
δεύτερου κριτηρίου που αντιστοιχεί στο συνδυασµό της στάσης απέναντι στην Πληροφορική και 
τους Η/Υ και της κοινωνικοοικονοµικής προέλευσης και δεύτερον της στάσης των µαθητών 
απέναντι στην Πληροφορική και τους Η/Υ και της διαφοροποίησης µε βάση κυρίως το είδος του 
σχολείου, την τοποθεσία του, το φύλο των µαθητών, το επιθυµητό µάθηµα µετά το σχολείο.  
Το κυριότερο συµπέρασµα που προκύπτει από αυτή την εµπειρική έρευνα είναι ότι υπάρχει ένα 

µικρό σχετικά ποσοστό µαθητών αδιάφορων ή αρνητικών προς την πληροφορική. Η µερίδα των 
µαθητών των οποίων οι γονείς είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, χωρίς να εκδηλώνουν έντονο 
ενδιαφέρον ή προσδοκίες από την Πληροφορική είναι εξοικειωµένοι µε τους Η/Υ. Αντίθετα, 
έκδηλο είναι το ενδιαφέρον των υπολοίπων µαθητών για το µάθηµα, ανεξαρτήτως του βαθµού 
τους, µε ενδείξεις ότι διαβλέπουν σ’ αυτό κάποιο µελλοντικό όφελος. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 
Προβολικό ∆ιάγραµµα 1Χ3 3                   ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
 «∆άσκαλος/α» 
 
 
  
 
 
 
 
 

H/Υ: Μαθ.  
Παιχνίδια+ Θεωρητικά 

 
 Κορίτσι «Αισθητικός» 
 
 ΕΚΤΟΣ ΡΟ∆ΟΥ 
 
 Π.Υπάλλ. <2ώρες 
 Ε. ΛΥΚΕΙΟ                                   Π.ΛΥΚ     3 
  
 19-20  Μ.Υπάλλ. 
 
 Μ. Λυκ. 
 
 Μόνο Σπίτι 
 Βιβλίο- Έξυπνος- 5 
 
 Αποµονώνουν  
 6  Ασχολούµαι+ 
 Μάθηµα- 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ        «Πλησιάζουν» 

1 
  1 Μάθηµα+  Π. ΓΥΜΝ. 
 ΠΑΕΙ/ΤΕΙ 
 Η/Υ:Κανένα 2-5 ώρ. 
 µάθηµα 
 Μ.Πτ.Υπάλλ. 
 7 Μεκπαιδ.  16-18 Βιβλίο+ 
 
 Εξάπλωση- Έξυπνος+ 
 
 
 
 Η/Υ:απαραίτητοι- ΡΟ∆ΟΣ 
 4 
 0 ώρες 13-15 
 

Ασχολούµαι 
 ΤΕΕ 
 
 
 
 10-12 Αγόρι 
                                Πληροφορική= 
 Παιχνίδια  
 Πρακτική+ 
  
 «Πληροφορικός» 
 
 >5ώρες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «Τεχνολόγος» 
 
 ΝΥΧΤ.ΓΥΜΝ. 
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