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Περίληψη 
Τα τελευταία χρόνια η διδασκαλία της Πληροφορικής έχει εισαχθεί συστηµατικά 
στην Ελληνική εκπαίδευση. Ωστόσο, είναι σηµαντική η καταγραφή του βαθµού 
ενσωµάτωσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η παρούσα 
εργασία έχει ως αντικείµενο την διερεύνηση και καταγραφή των απόψεων των 
µαθητών Λυκείου για τα προγράµµατα σπουδών Πληροφορικής. Από την στατι-
στική ανάλυση των δεδοµένων προέκυψαν ενδείξεις ότι το πρόγραµµα σπουδών 
πληροφορικής παρουσιάζει χαµηλό έως µέτριο βαθµό ενδιαφέροντος. Η πλειοψη-
φία των µαθητών θεωρεί ότι οι ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων Πληροφορικής 
δεν επαρκούν. Στα Λύκεια του δείγµατος λειτουργούν εργαστήρια Πληροφορικής, 
τα οποία διαθέτουν υποδοµή για τη χρήση του Παγκόσµιου Ιστού και των υπηρε-
σιών του. Ωστόσο, η υπάρχουσα υποδοµή των εργαστηρίων δεν ικανοποιεί την 
πλειοψηφία των µαθητών. Όλα αυτά δείχνουν ότι παρά τη βελτίωση που υπάρχει 
στο πρόγραµµα σπουδών Πληροφορικής στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, υπάρ-
χουν ακόµα σηµαντικά βήµατα που πρέπει να γίνουν.

Λέξεις Κλειδιά
Προγράµµατα Σπουδών Πληροφορικής, Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό 

Περιβάλλον (ΑΕΠΠ), Μαθήµατα Πληροφορικής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H µάθηση εννοιών που αφορούν την Πληροφορική, και γενικότερα τις Τεχνο-
λογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθίσταται αναγκαία 
από τα πρώτα χρόνια της µαθησιακής ζωής των ατόµων ισότιµα µε τη µάθηση 
εννοιών από αλλά γνωστικά αντικείµενα όπως τα Μαθηµατικά, τις Φυσικές 
Επιστήµες κ.λπ. (Γρηγοριάδου et al. 2004; ACM 1997; ACM 1999). Oι προ-
σεγγίσεις για την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 
µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: (α) Οι ΤΠΕ ως αυτόνοµο γνωστικό 
αντικείµενο, (β) Οι ΤΠΕ µέσα σε όλα τα µαθήµατα ως έκφραση µιας ολιστικής, 
διαθεµατικής προσέγγισης της µάθησης και (γ) Συνδυασµός  των δύο παρα-
πάνω (Γρηγοριάδου et al. 2004; Μαρκάκης, Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη 



Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 751

1995). Στα πλαίσια αυτά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει συστηµατικές προ-
σπάθειες για την εισαγωγή της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση στη χώρα µας. 
Στο πρόγραµµα σπουδών Πληροφορικής συµπεριλήφθησαν µαθήµατα όπως: 
Εφαρµογές Πληροφορικής της Α΄ Λυκείου, «Εφαρµογές Υπολογιστών» της 
Β΄ Λυκείου, «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον», «Τε-
χνολογία Υπολογιστών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα», «Πολυµέσα 
– ∆ίκτυα», «Εφαρµογές Λογισµικού» και «Εφαρµογές Υπολογιστών» της Γ΄ 
Λυκείου. Ο πρωταρχικός στόχος των µαθηµάτων αυτών είναι η ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων και ικανοτήτων σχετικά µε τη χρήση Η/Υ αλλά και η πρόσκτηση βα-
σικών γνώσεων αλγοριθµικής.  Οι σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στον εκπαι-
δευτικό χώρο επικεντρώνονται στην µέτρηση της ποιότητας της εκπαίδευσης 
και στη λήψη αποφάσεων, οι οποίες αφορούν άµεσα τους µαθητές, τους καθη-
γητές και τη γνώση αυτή καθ’ αυτή (Mortimore 2000;Elmore 1996;Mortimore 
& Mortimore 1991;Boyd 2001). Βασικά αντικείµενα της ερευνητικής εργασίας 
αποτελούν: α) η διερεύνηση και καταγραφή των απόψεων των µαθητών για 
τα Προγράµµατα Σπουδών Πληροφορικής, β) η διερεύνηση για τη συµβολή 
τους στη δηµιουργία γνωστικού υποβάθρου για την κατανόηση άλλων µαθη-
µάτων, γ) η διερεύνηση ύπαρξης λογικής αλληλουχίας µεταξύ των µαθηµάτων 
πληροφορικής, δ) η καταγραφή της υπάρχουσας υποδοµής των εργαστηρίων 
και των υπηρεσιών που προσφέρουν & ε) διερεύνηση της πιθανής διαφορο-
ποίησης των απόψεων των µαθητών µε βάση προσωπικά χαρακτηριστικά και 
επιλογές όπως: το φύλο, η ηλικία, κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, πρόθεση 
για µελλοντική εργασία σχετική µε τους Η/Υ κ.λπ.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν µαθητές του 3ου και 5ου Λυκείου του ∆ήµου 
Χανίων, οι οποίοι επιλέχτηκαν µε δισταδιακή δειγµατοληψία (Απρίλιος 2005). 
Στο  πρώτο στάδιο της δειγµατοληψίας από τα 8 Λύκεια του ∆ήµου Χανίων 
επιλέχτηκαν µε απλή τυχαία δειγµατοληψία τα δύο Λύκεια του δείγµατος. Στο 
δεύτερο στάδιο έγινε ισοκατανοµή τυχαίου δείγµατος µαθητών σε κάθε τάξη. 
Το δείγµα της έρευνας απαρτίστηκε από 152 µαθητές, εκ των οποίων οι 77 
µαθητές από το 3ο και οι υπόλοιποι 75 από το 5ο Λύκειο. Από την Α΄ Λυκείου  
προέρχονται 48 µαθητές (31,6%), 54 µαθητές (35,5%) από τη Β΄ Λυκείου και 50 
µαθητές (32,9%) από τη Γ΄ Λυκείου. Στο δείγµα έχουν συµπεριληφθεί µαθητές 
και από τις τρεις κατευθύνσεις. Πιο συγκεκριµένα, το 28,2% των µαθητών έχει 
επιλέξει Θεωρητική κατεύθυνση, το 25,2% Θετική και το 46,6% Τεχνολογική. 
Το 52% του δείγµατος αποτελείται από αγόρια και το 48% από κορίτσια. Για 
τη συλλογή των δεδοµένων συντάχτηκε σχετικό ερωτηµατολόγιο, το οποίο 
περιελάµβανε συνολικά 28 ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου. Η έρευνα 
διεξήχθη µε την µορφή γραπτού ερωτηµατολογίου. Το ερωτηµατολόγιο χω-
ρίζεται σε 5 θεµατικές ενότητες Οι θεµατικές ενότητες του ερωτηµατολογίου 
αναφέρονταν (Κορδάκη 2004; Καράκιζα 2004): α) σε δηµογραφικά στοιχεία 
των µαθητών, β) στις απόψεις σχετικά µε τα µαθήµατα της πληροφορικής, γ) 
στη λογική αλληλουχία και το συσχετισµό µεταξύ των µαθηµάτων Πληρο-
φορικής και το συσχετισµό µαθηµάτων Πληροφορικής µε άλλα µαθήµατα, δ) 
στην επιλογή των µαθηµάτων πληροφορικής και ε) στην υπάρχουσα υποδο-
µή των εργαστηρίων. Για να ελέγξουµε την εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου, 
έγινε έλεγχος της εγκυρότητας όψεως για να δούµε αν πράγµατι οι ερωτήσεις 
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µετρούν αυτό για το οποίο κατασκευάστηκαν. Οι σχετικές παρατηρήσεις που 
καταγράφηκαν συζητήθηκαν και έγιναν αλλαγές για την οριστικοποίηση του 
ερωτηµατολογίου (Anastasi 1988). Η αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου υπο-
λογίστηκε µε τον συντελεστή Cronbach’s alpha, ο οποίος έδωσε τιµή 0,912 
(Cronbach 1951). Για τη στατιστική ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν ο έλεγχος t 
του student, ο χ2 έλεγχος ανεξαρτησίας, ο Mann-Whitney U, το Median Test,  
το Kruskal Wallis και Cochran Q  (Αποστολάκης κ.α. 2003) (Green & Salkind 
2003). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το µάθηµα «Εφαρµογές Πληροφορικής» της Α΄ Λυκείου έχει επιλεγεί από την 
πλειονότητα των µαθητών (98,2%). Η διδασκαλία του γίνεται στο εργαστή-
ριο, σύµφωνα µε το 92,4% των µαθητών. Ωστόσο µόνο το 26,2% των µαθητών 
απάντησε ότι παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον. Επικρατέστερη είναι η άποψη ότι 
παρουσιάζει µέτριο ενδιαφέρον σε ποσοστό 34,1%. Επίσης, στην πλειοψηφία 
τους οι µαθητές  (67%) δηλώνουν ότι δεν επαρκούν οι ώρες διδασκαλίας του. 

Παρόµοια αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν και για το µάθηµα «Εφαρµογές 
Υπολογιστών» της Β΄ Λυκείου, µε τη µόνη διαφορά ότι εµφανίζεται ελαφρώς 
µειωµένο το ποσοστό των µαθητών που το επέλεξαν (74,5% ) σε σχέση µε το 
µάθηµα της Α΄ Λυκείου, καθώς και το ποσοστό των µαθητών που δηλώνει ότι 
γίνεται χρήση του εργαστηρίου σε αυτό το µάθηµα (88,8%). Από τα µαθήµατα 
της Γ΄ Λυκείου, το µάθηµα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Πε-
ριβάλλον» επιλέχτηκε από την πλειοψηφία των µαθητών σε ποσοστό 71,1%, 
ενώ ακολουθεί το «Εφαρµογές Υπολογιστών», το οποίο επιλέχτηκε από το 
41,9% των µαθητών. Από τις απαντήσεις των µαθητών συµπεραίνεται ότι δεν 
προσφέρθηκαν τα ακόλουθα µαθήµατα επιλογής της Γ΄ Λυκείου: «Τεχνολο-
γία Υπολογιστών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα», «Πολυµέσα – ∆ί-
κτυα» και «Εφαρµογές Λογισµικού». 

Όσον αφορά τη χρήση του εργαστηρίου για τη διδασκαλία του «Ανάπτυξη 
Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον» (Γ΄ Λυκείου) τα αποτελέσµα-
τα αντιστρέφονται µε το 76,1% των µαθητών να υποστηρίζει ότι δεν γίνεται 
χρήση του εργαστηρίου για αυτό το µάθηµα. Οι µαθητές βρίσκουν σε ποσοστό 
34,3% ότι το µάθηµα έχει πολύ ενδιαφέρον και ακολουθεί το 31,4% των µα-
θητών που πιστεύει ότι παρουσιάζει µέτριο ενδιαφέρον. Για  µια ακόµη φορά, 
στην πλειοψηφία τους οι µαθητές απάντησαν ότι  δεν επαρκούν οι ώρες διδα-
σκαλίας του µαθήµατος σε ποσοστό 60%.

Χωρίζοντας τις απαντήσεις των µαθητών µε βάση τις κατευθύνσεις που 
έχουν επιλέξει, εξετάστηκε αν υπάρχει διαφοροποίηση του βαθµού ενδιαφέ-
ροντος των µαθηµάτων πληροφορικής της Α΄ και Β΄ Λυκείου, µε χρήση του 
ελέγχου Median Test. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι απορρίπτεται η υπόθεση 
ανεξαρτησίας µεταξύ της κατεύθυνσης και του βαθµού ενδιαφέροντος τόσο 
του µαθήµατος Εφαρµογές Πληροφορικής Α΄Λυκείου (χ2 = 8,067 µε β.ε. 2 και 
p-value=0,018<0,05) όσο και του µαθήµατος Εφαρµογές Υπολογιστών Β’ Λυ-
κείου (χ2 = 12,950 µε β.ε. 2 και p-value=0,002<0,05).

Εξετάστηκε επίσης η υπόθεση ανεξαρτησίας της κατεύθυνσης των µαθητών 
και της πρόθεσής τους για µελλοντική εργασία σχετική µε την Πληροφορική, 
η οποία σύµφωνα µε τον έλεγχο χ2 = 17,706 µε β.ε. 2 και p-value=0,001<0,05 
απορρίπτεται.
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Στο Σχήµα 1 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των µαθητών για την εισα-
γωγή και άλλων µαθηµάτων Πληροφορικής στο πρόγραµµα σπουδών οµα-
δοποιηµένες ως προς τις απαντήσεις των µαθητών για τη µελλοντική τους 
εργασία σχετική µε Πληροφορική. Απορρίπτεται η υπόθεση της ανεξαρτη-
σίας των δύο µεταβλητών σύµφωνα µε τον έλεγχο χ2 = 10,96 µε β.ε. 1 και p-
value=0,001<0,05.

Σχήµα 1. Εισαγωγή και άλλων µαθηµάτων Πληροφορικής στο πρόγραµµα σπου-
δών και µελλοντική εργασία σχετική µε την Πληροφορική.

Οι απόψεις των µαθητών για το πρόγραµµα σπουδών Πληροφορικής δεν 
φαίνεται να διαφοροποιούνται από το φύλο των ερωτώµενων, όπως προκύ-
πτει από την στατιστική ανάλυση του δείγµατος, κατά την οποία δεν βρέθηκε 
στατιστικά σηµαντική διαφορά. Εξαίρεση αποτελεί το γεγονός ότι απορρίπτε-
ται η υπόθεση της ανεξαρτησίας µεταξύ του φύλου και της πρόθεσης των µα-
θητών για µελλοντική εργασία σχετικά µε την Πληροφορική. Το ποσοστό των 
αγοριών που απάντησαν ότι θα ήθελαν η µελλοντική τους εργασία να είναι 
σχετική µε την Πληροφορική είναι 66% έναντι 40% του αντίστοιχου ποσοστού 
των κοριτσιών. Ο έλεγχος χ2 = 10,381 µε β.ε.1 και p-value=0,001<0,05 υποδει-
κνύει την απόρριψη της υπόθεσης της ανεξαρτησίας των δύο µεταβλητών. 

Στην προσπάθεια αποτύπωσης των απόψεων των µαθητών για το πρό-
γραµµα σπουδών πληροφορικής, ζητήθηκε η άποψή τους για τη συµβολή των 
µαθηµάτων πληροφορικής των προηγούµενων τάξεων στην κατανόηση της 
ύλης των µαθηµάτων πληροφορικής άλλων τάξεων, καθώς και αν θεωρούν 
ότι υπάρχει λογική αλληλουχία µεταξύ των τάξεων στα µαθήµατα πληροφο-
ρικής. 

Όσον αφορά τις απόψεις των µαθητών για την ύπαρξη λογικής αλληλου-
χίας µεταξύ των µαθηµάτων Πληροφορικής διαδοχικών τάξεων, επικρατεί η 
άποψη ότι υπάρχει µικρή λογική αλληλουχία (36,6%) και ακολουθεί η άποψη 
ότι υπάρχει µέτρια αλληλουχία (34,4%) (Σχήµα 2).

Ειδικότερα, το 53,2% των µαθητών πιστεύει ότι το µάθηµα «Εφαρµογές 
Υπολογιστών» της Β΄Λυκείου αποτελεί συνέχεια του µαθήµατος «Εφαρµογές 
Πληροφορικής» της Α΄ Λυκείου. Αντιθέτως, η συντριπτική πλειοψηφία των 
µαθητών σε ποσοστό 80,6% θεωρεί ότι το µάθηµα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε 
Προγραµµατιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ Λυκείου δεν αποτελεί συνέχεια του 
µαθήµατος «Εφαρµογές Υπολογιστών» της Β΄ Λυκείου. 
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Σχήµα 2. Ύπαρξη λογικής αλληλουχίας µεταξύ των µαθηµάτων Πληροφορικής 
διαδοχικών τάξεων.

Όσον αφορά το αν οι γνώσεις πληροφορικής χρησίµευσαν σε άλλα µαθή-
µατα, οι απόψεις των µαθητών διαµορφώνονται ως εξής: α) το 27,3% των µα-
θητών έχει την άποψη ότι οι γνώσεις πληροφορικής χρησίµευσαν λίγο σε άλλα 
µαθήµατα, β) οι µαθητές πιστεύουν ότι οι γνώσεις πληροφορικής χρησίµευσαν 
µέτρια σε άλλα µαθήµατα σε ποσοστό 25,8% και γ) ισόποσο είναι το ποσοστό 
25,8% των µαθητών, οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν χρησίµευσαν καθόλου.

Με τη βοήθεια του ελέγχου Kruskal Wallis ελέγχεται αν υπάρχει σχέση µε-
ταξύ της κατεύθυνσης και των απαντήσεων των µαθητών για τη συµβολή του 
προγράµµατος σπουδών Πληροφορικής στο γνωστικό τους υπόβαθρο. Από τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου έχουµε στατιστικά σηµαντική διαφορά στις ακό-
λουθες δύο περιπτώσεις: α) ύπαρξη λογικής αλληλουχίας µεταξύ µαθηµάτων 
Πληροφορικής σε διαδοχικές τάξεις (χ2 = 6,408 µε β.ε. 2 και p-value=0,041<0,05)  
και β) ότι τα µαθήµατα Πληροφορικής συµβάλλουν στη δηµιουργία ικανοποι-
ητικού υποβάθρου για σπουδές στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση σχετικές µε την 
Πληροφορική (χ2 = 8,810 µε β.ε. 2 και p-value=0,012<0,05). 

Από τα αποτελέσµατα του Mann-Whitney U ελέγχου για επίπεδο σηµα-
ντικότητας α=0,1, φαίνεται ότι οι µαθητές που ενδιαφέρονται η µελλοντική 
τους εργασία  να είναι σχετική µε την Πληροφορική, θεωρούν µε µεγαλύτερη 
συχνότητα ότι: α) τα µαθήµατα πληροφορικής προηγούµενων τάξεων βοη-
θούν στην κατανόηση της ύλης του διδασκόµενου µαθήµατος πληροφορικής 
(Mann-Whitney U=1624, p-value=0,019), β) υπάρχει λογική αλληλουχία µετα-
ξύ µαθηµάτων πληροφορικής σε διαδοχικές τάξεις (Mann-Whitney U=1728,5, 
p-value=0,063) γ) οι γνώσεις πληροφορικής χρησίµευσαν σε άλλα µαθήµα-
τα (Mann-Whitney U=1732,5, p-value=0,06) & δ) τα προγράµµατα σπουδών 
Πληροφορικής του Λυκείου συµβάλλουν στη δηµιουργία ικανοποιητικού υπό-
βαθρου για σπουδές στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση σχετικές µε Πληροφορική 
(Mann-Whitney U=1274, p-value=0,001).

Οι µαθητές απάντησαν ότι στα εργαστήρια πληροφορικής υπάρχει η υπο-
δοµή ώστε να προσφέρεται τόσο η χρήση του Παγκόσµιου Ιστού (87,6%), όσο 
και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (52,6%). Ωστόσο, η πλειοψηφία των µα-
θητών δεν φαίνεται να είναι ικανοποιηµένη από την υπάρχουσα υποδοµή των 
εργαστηρίων σε ποσοστό 67,4%. Από αυτούς το 40,1% πιστεύουν ότι χρειάζο-
νται περισσότεροι Η/Υ στο εργαστήριο. Περίπου ένας στους τέσσερεις (25%) 
πιστεύει ότι χρειάζονται περισσότερες εφαρµογές και τέλος ένα ποσοστό 
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20,4% πιστεύει ότι χρειάζεται µεγαλύτερο εργαστήριο.
Με τη βοήθεια του ελέγχου Cochran test εξετάστηκε αν τα ποσοστά των 

απαντήσεων των µαθητών για την υπάρχουσα υποδοµή των εργαστηρίων κα-
θώς και τις προτάσεις για βελτίωση είναι ίσα. Με βάση τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου (Cochran’s Q=16,432 για β.ε.=3, p-value=0,001), απορρίπτεται η υπό-
θεση σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05.  

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των µαθητών για τη χρήση 
του Παγκόσµιου Ιστού και των υπηρεσιών του µε την υπάρχουσα υποδοµή 
των εργαστηρίων. Με τη βοήθεια του ελέγχου Cochran test εξετάστηκε αν 
τα ποσοστά των απαντήσεων σε αυτές τις ερωτήσεις είναι ίσα. Με βάση τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου (Cochran’s Q=42,246 για β.ε.=2, p-value=0,001), 
απορρίπτεται η υπόθεση σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05.

Πίνακας 1. Απαντήσεις µαθητών για την υπάρχουσα υποδοµή των εργαστηρίων.

 
Απαντήσεις

Αρνητικές Θετικές

Γίνεται χρήση Internet µε την υπάρχουσα υποδοµή; 15 100

Προσφέρεται η υπηρεσία πλοήγησης σελίδων 33 82

Προσφέρεται ηλεκτρονικό ταχυδροµείο; 55 60

Από τα αποτελέσµατα του ελέγχου Mann-Whitney U προκύπτει ότι: α) οι 
απαντήσεις των µαθητών για τη χρήση του Παγκόσµιου Ιστού διαφοροποιού-
νται σηµαντικά µεταξύ αυτών που θέλουν η µελλοντική εργασία τους να είναι 
σχετική µε Πληροφορική και των υπολοίπων, (Mann-Whitney U=1747,5, p-
value=0,02<0,05), β) παρόµοια είναι τα αποτελέσµατα για την υπηρεσία πλοή-
γησης σελίδων, (Mann-Whitney U=993,5, p-value=0,001),γ) ενώ για την υπη-
ρεσία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δεν φαίνεται να υπάρχει διαφοροποίηση 
µεταξύ των δύο οµάδων µαθητών (Mann-Whitney U=1588, p-value=0,776).

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης ότι οι απαντήσεις των µαθητών για τη χρή-
ση του Παγκόσµιου Ιστού και των υπηρεσιών του διαφοροποιούνται ανάλογα 
µε την  κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, χρησιµοποιήθηκε ο έλεγχος Kruskal 
Wallis. Από τα αποτελέσµατα του ελέγχου προκύπτει ότι οι µαθητές διαφορετι-
κών κατευθύνσεων έχουν διαφορετικές απόψεις για τη χρήση του Παγκόσµιου 
Ιστού (χ2 = 6,549 µε β.ε. 2 και p-value=0,038<0,05) καθώς και για τη χρήση της 
υπηρεσίας πλοήγησης σελίδων (χ2=11,969 µε β.ε.2 και p-value=0,003<0,05). 
Ωστόσο για την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, δεν φαίνεται να υπάρ-
χει διαφοροποίηση (χ2 = 0,763 µε β.ε. 2 και p-value=0,683>0,05).

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα ευρήµατα δείχνουν ότι οι µαθητές πιστεύουν ότι το πρόγραµµα σπουδών 
πληροφορικής παρουσιάζει χαµηλό έως µέτριο ενδιαφέρον και υπάρχει χα-
µηλή λογική αλληλουχίας µεταξύ των µαθηµάτων Πληροφορικής διαδοχικών 
τάξεων. Μεγάλο ποσοστό µαθητών θεωρούν ότι οι γνώσεις πληροφορικής 
χρησίµευσαν από καθόλου έως µέτρια σε άλλα µαθήµατα. Ακόµα, ενώ στην 
πλειοψηφία τους δηλώνουν ότι δεν υπάρχει επάρκεια ωρών διδασκαλίας του 
προγράµµατος σπουδών Πληροφορικής, θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να εισα-
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χθούν νέα µαθήµατα πληροφορικής στο πρόγραµµα σπουδών. Πιθανότατα 
οι µαθητές δεν διαµορφώνουν σωστή αντίληψη για το ποια είναι η συνεισφο-
ρά της δοµής του προγράµµατος σπουδών Πληροφορικής στο γνωστικό τους 
υπόβαθρο. Οι παραπάνω απόψεις φαίνεται να διαφοροποιούνται µεταξύ µα-
θητών µε διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, 
πρόθεση µελλοντικής ενασχόλησης µε την Πληροφορική κ.α. Όλες οι επεν-
δύσεις στις νέες τεχνολογίες  φαίνεται να αποδίδουν εφόσον οι καθηγητές 
εξοικιωθούν µε την τεχνολογία και γνωρίσουν πώς να χρησιµοποιούν τα νέα 
διδακτικά εργαλεία για τη βελτίωση της µάθησης  (Carroll  2000). Στα Λύκεια 
της έρευνας λειτουργούν εργαστήρια, τα οποία διαθέτουν υποδοµές για χρή-
ση του Παγκόσµιου Ιστού και των υπηρεσιών του. Ωστόσο, στην πλειοψηφία 
τους οι µαθητές δεν φαίνεται ικανοποιηµένοι από την υπάρχουσα υποδοµή. 
Σε πρώτη προτεραιότητα πιστεύουν ότι χρειάζονται: α) περισσότεροι Η/Υ, β) 
περισσότερες εφαρµογές λογισµικού και γ) µεγαλύτερο εργαστήριο. Η έλλει-
ψη σε εκπαιδευτικό λογισµικό έχει γίνει αντιληπτή από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Για το 
σκοπό αυτό έχει σχεδιαστεί µια δράση στην  οποία θα περιλαµβάνονται εκπαι-
δευτικά λογισµικά. Οι απαντήσεις των µαθητών για τη χρήση του Παγκόσµιου 
Ιστού και της υπηρεσίας πλοήγησης σελίδων διαφοροποιούνται σηµαντικά 
µεταξύ αυτών που θέλουν η µελλοντική εργασία τους να είναι σχετική µε Πλη-
ροφορική και των υπολοίπων, ενώ για την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρο-
µείου δεν φαίνεται να υπάρχει διαφοροποίηση. Υπάρχουν εποµένως ενδείξεις 
ότι οι µαθητές έχουν σύγχυση ορολογίας για τη χρήση του Παγκόσµιου Ιστού 
και των υπηρεσιών του. 
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