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Περίληψη
Το µάθηµα της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο, από τη στιγµή της εισαγωγής του στο
αναλυτικό πρόγραµµα, έχει αποτελέσει πεδίο πολλών αλλαγών και µεταρρυθµίσεων. Στο άρθρο αυτό, µε βάση το σηµερινό αναλυτικό πρόγραµµα και τους σκοπούς
του µαθήµατος Πληροφορικής, γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί η ικανοποίηση
των µαθητών από το µάθηµα της Πληροφορικής. Εντοπίζονται οι σύγχρονες τάσεις
για το µάθηµα αλλά και η σηµασία της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών(ΤΠΕ) στη διδακτική πράξη σε άλλα θεµατικά αντικείµενα. Στόχος
της έρευνας πεδίου που πραγµατοποιήθηκε σε Γυµνάσια της περιοχής του ∆ήµου
Χανίων ήταν να διερευνήσει τη στάση των µαθητών σχετικά µε το µάθηµα της πληροφορικής και της χρήσης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. ∆ιαπιστώσαµε ότι ενώ
η πλειοψηφία των µαθητών έχει θετική στάση και θεωρεί ενδιαφέρον το µάθηµα
της Πληροφορικής, αλλά και τη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδακτική πράξη άλλων
µαθηµάτων, εντούτοις υπάρχουν και αντιφατικές ενδείξεις που χρήζουν περαιτέρω
διερεύνησης.
Λέξεις Κλειδιά
στάσεις µαθητών γυµνασίου, πληροφορική, διδακτική πράξη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας και της πληροφορίας είναι πλέον απαραίτητες για το σύγχρονο πολίτη, σε πολλές εκφάνσεις τις δηµόσιας και ιδιωτικής ζωής (Ρούσσος & Πολίτης 2004). Ο σηµερινός άνθρωπος έχει ανάγκη όχι
µόνο να γνωρίζει πως να χειρίζεται την τεχνολογία σε ικανοποιητικό βαθµό
αλλά και να την κατανοεί. Ένας από τους σηµαντικότερους στόχους του εκπαιδευτικού συστήµατος είναι να καλύψει τον πληροφορικό αναλφαβητισµό
και να αντιµετωπίσει ανισότητες που σχετίζονται µε αυτόν. Οι νέες τεχνολογίες δίνουν σήµερα λύσεις εκµηδενίζοντας το χρόνο, τις αποστάσεις και µειώνοντας το κόστος. Για να επωφεληθεί κανείς από αυτή την τάση δεν είναι αρκετό
να χειρίζεται τις τεχνολογίες αυτές, καθώς δεν παραµένουν σταθερές, αλλά να
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τις κατανοεί και να µπορεί να αναζητά νέα γνώση και να προσαρµόζεται και
να αναπτύσσει τις δεξιότητες σε σχέση µε αυτές. Στο πλαίσιο των ικανοτήτων
της δια βίου µάθησης ως µία από τις ικανότητες που πρέπει να επικεντρώσει η
πολιτεία και το άτοµο είναι η ψηφιακή ικανότητα. Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή
επιτροπή η ικανότητα αυτή εµπλέκει την κριτική και σίγουρη χρήση των ηλεκτρονικών µέσων για την εργασία, τη διασκέδαση και την επικοινωνία (Παπαγεωργίου 2005). Οι πιο βασικές δεξιότητες πληροφορικής και επικοινωνιών
περιλαµβάνουν τη χρήση πολυµέσων για ανάκτηση, αξιολόγηση, παραγωγή,
παρουσίαση και ανταλλαγή πληροφοριών, όπως και για την επικοινωνία και
συµµετοχή µέσω του διαδικτύου (ACM 1997).
Αν και είναι πλέον απαραίτητο να αναπτυχθούν νέα προγράµµατα σπουδών που να υποστηρίζουν τους µαθητές σε αυτό το επίπεδο, κάτι τέτοιο δεν
έχει πραγµατοποιηθεί. Η ιστορία του αντικειµένου της Πληροφορικής στην
ελληνική δευτεροβάθµια εκπαίδευση ξεκινά από τη δεκαετία του ’80 (Επιτροπή Στρατηγικής για την Πληροφορική στην Εκπαίδευση 2003). Οι έρευνες
σχετικά µε την ένταξη της επιστήµης αυτής στα σχολεία κινούνται τόσο στην
εισαγωγή του ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο, όσο και σε µια περισσότερο
διαθεµατική και πραγµατολογική προσέγγιση (Kordaki 2000, 2001). Η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει το αντικείµενο της πληροφορικής και των εφαρµογών της στην εκπαίδευση έγκειται τόσο στο ιδιαίτερο επαγγελµατικό ενδιαφέρον που σταδιακά άρχισε να παρουσιάζει στους µαθητές όσο και στην άµεση
σύνδεσή του µε άλλους επαγγελµατικούς και ερευνητικούς τοµείς.
Συγκεκριµένα για το Γυµνάσιο, µετά από µια σειρά σταδιακών αλλαγών
του προγράµµατος σπουδών της πληροφορικής, σήµερα, ισχύει το πρόγραµµα που εκπονήθηκε το 2001 µε τους παρακάτω γενικούς σκοπούς (Επιτροπή
Στρατηγικής για την Πληροφορική στην Εκπαίδευση 2003): (α) να εντρυφήσουν στις βασικές έννοιες και όρους της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και
της Επικοινωνίας, (β) να αποκτήσουν δεξιότητες χειρισµού, κριτικής επεξεργασίας και µεθοδολογίας, (γ) να χρησιµοποιούν εφαρµογές πολυµέσων, (δ) να
αναπτύσσουν κώδικες δεοντολογίας σχετικά µε την οµαδική εργασία και (ε)
να µπορούν να ερµηνεύουν και να διακρίνουν µελλοντικές επιπτώσεις των
τεχνολογιών.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις και τις
αντιλήψεις των µαθητών του γυµνασίου για το µάθηµα πληροφορικής, µε δεδοµένες τις παραπάνω αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραµµα. Πιο συγκεκριµένα, προσπαθεί να διερευνήσει: (α) κατά πόσο οι µαθητές είναι ικανοποιηµένοι
από το µάθηµα της πληροφορικής και τον τρόπο µε τον οποίο διεξάγεται, (β)
ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση και το ενδιαφέρον
των µαθητών για το µάθηµα της Πληροφορικής και (γ) κατά πόσο θεωρούν
θετική τη προσέγγιση που εµπλέκει τις ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Για να διερευνηθεί η γνώµη των µαθητών για το µάθηµα της πληροφορικής
σχεδιάστηκε και διενεργήθηκε (Μάιος, 2005) έρευνα πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγµα της περιοχής του ∆ήµου Χανίων. Στο ∆ήµο Χανίων λειτουργούν 9 γυµνάσια. Η επιλογή του δείγµατος έγινε µε τυχαία δειγµατοληψία.
Από τα 9 συνολικά σχολεία στο ∆ήµο Χανίων επιλέχθηκαν µε απλή τυχαία
δειγµατοληψία 3. Στην συνέχεια έγινε ισοκατανοµή τυχαίου δείγµατος 15 µαθητών από κάθε τάξη των επιλεχθέντων σχολείων.
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Συντάχθηκε ερωτηµατολόγιο που διαµορφώθηκε σε τρεις επιµέρους ενότητες (Τζιµογιάννης & Κόµης 2004): (α) ερωτήσεις δηµογραφικού χαρακτήρα
και γενικά χαρακτηριστικά του δείγµατος: στην ενότητα αυτή περιλήφθηκαν
ερωτήσεις σχετικά µε το φύλο του δείγµατος, τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή εκτός σχολείου και τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή από άλλα µέλη
της οικογένειας του µαθητή, (β) ερωτήσεις σχετικά µε τη γνώµη του µαθητή
για το µάθηµα της πληροφορικής: στην ενότητα αυτή περιλήφθηκαν ερωτήσεις που σχετίζονται µε τη γνώµη των µαθητών για το µάθηµα, τον τρόπο διεξαγωγής του και την σηµασία του στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση αλλά και
στο πρόγραµµα σπουδών και (γ) ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση των ΤΠΕ στη
διδακτική πράξη: στην ενότητα αυτή περιλήφθηκαν ερωτήσεις για τη χρήση
των ΤΠΕ από καθηγητές άλλων µαθηµάτων.
Πριν την οριστική εφαρµογή του ερωτηµατολογίου πραγµατοποιήθηκε πιλοτική δοκιµή ώστε να διερευνηθεί κατά πόσο οι ερωτήσεις ήταν κατάλληλες
σχετικά µε τα ερευνητικά ερωτήµατα καθώς και να ελεγχθεί αν η διατύπωση
και η δοµή του ερωτηµατολογίου ήταν κατανοητή στους µαθητές και βοηθούσε την ορθή συµπλήρωσή του.
Για να ελέγξουµε την εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου, έγινε έλεγχος της
εγκυρότητας όψεως για να δούµε αν πράγµατι οι ερωτήσεις 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 υπολογίστηκε µε τον
συντελεστή Cronbach’s alpha, ο οποίος έδωσε τιµή 0,79 (Cronbach 1951).
Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε χρήση του SPSS και στηρίχθηκε στη χρήση των τεχνικών: α) Χ2 (Chi-Square Test) έλεγχος της ανεξαρτησίας (Darren & Mallery 2003) και β) συντελεστής συµφωνίας Kendall’s W
coeﬃcient of concordance (Αποστολάκης et al. 2003).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ενότητα Α
Σύµφωνα µε την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων το δείγµα των µαθητών
αποτελούσαν 46% αγόρια και 54% κορίτσια. Ποσοστά είναι αντίστροφα του
αντίστοιχου µαθητικού πληθυσµού στην Ελλάδα (Σκαρτσή 2002). Το γεγονός αυτό πιθανότατα σχετίζεται µε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, όπου
συχνά περισσότερο τα αγόρια εγκαταλείπουν νωρίτερα την εκπαίδευση για
να ασχοληθούν µε τις οικογενειακές αγροτικές επιχειρήσεις. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το 73% των µαθητών δηλώνει ότι χρησιµοποιεί Η/Υ εκτός
σχολείου, ενώ ταυτόχρονα το 66% δηλώνει ότι και άλλα µέλη της οικογένειας
χρησιµοποιούν Η/Υ. Αντίθετα, σε έρευνες επιµέτρησης της χρήσης Η/Υ και
της πρόσβασης στο διαδίκτυο για το σύνολο του πληθυσµού της χώρας, παρουσιάζονται πολύ µικρότερα ποσοστά (20-26%) (ΕΣΥΕ 2004). Εξετάζοντας
τις διαφορές φύλου σχετικά µε την χρήση Η/Υ εκτός σχολείου διαπιστώσαµε
ότι µαθητές που δήλωσαν ότι τον χρησιµοποιούν εµφάνισαν σχεδόν ίσα ποσοστά, ενώ όσοι µαθητές δήλωσαν ότι δεν χρησιµοποιούν ήταν κατά κύριο λόγο
κορίτσια (18% έναντι 8% των αγοριών). Οι λόγοι για τους οποίους τα µέλη της
οικογένειας των µαθητών χρησιµοποιούν Η/Υ είναι κυρίως η εργασία (60%)
και η ψυχαγωγία (50%).
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Ενότητα Β
Σχετικά µε τη στάση των µαθητών στο µάθηµα της Πληροφορικής, από το
Σχήµα 1, φαίνεται ότι το 53% θεωρεί το µάθηµα της πληροφορικής πολύ έως
πάρα πολύ ενδιαφέρον, ενώ το 19% από πολύ λίγο έως λίγο. Ταυτόχρονα
όµως, υπάρχει και ένα σηµαντικό ποσοστό µαθητών που δεν φαίνεται να τους
ενδιαφέρει ιδιαίτερα το µάθηµα, και δηλώνουν ουδέτεροι.
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Σχήµα 1. Ενδιαφέρον των µαθητών για το µάθηµα Πληροφορικής.

Σχετικά µε την ικανοποίηση από τον τρόπο διδασκαλίας του µαθήµατος
Πληροφορικής, η πλειοψηφία των µαθητών (73%) δηλώνει ικανοποιηµένη,
χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι θα ήθελαν περισσότερες ώρες για το µάθηµα (54%).
Σε µια προσπάθεια να διερευνήσουµε κατά πόσο οι µαθητές που είναι ικανοποιηµένοι επιθυµούν να έχουν και περισσότερες ώρες για το µάθηµα πληροφορικής διαπιστώσαµε ότι όσο µεγαλώνει η ικανοποίηση που δηλώνουν αυξάνεται και το ποσοστό των µαθητών που ζητά περισσότερες ώρες (Σχήµα 2).
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 48% θεωρεί το µάθηµα της πληροφορικής από
εύκολο έως πολύ εύκολο. Το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών (21,6% επί
του συνόλου των µαθητών) θεωρεί το µάθηµα της πληροφορικής δεν είναι
ούτε εύκολο ούτε δύσκολο. Η πλειοψηφία των µαθητών µάλιστα είναι ικανοποιηµένη από το µάθηµα της πληροφορικής και ταυτόχρονα δεν επιθυµεί
περισσότερες ώρες διδασκαλίας του (38,3% επί του συνόλου).
Ενότητα Γ
Το 69% των µαθητών δηλώνει ότι και άλλοι καθηγητές χρησιµοποιούν ΤΠΕ
για τη διδασκαλία των µαθηµάτων τους. Το 13% µάλιστα του δείγµατος δηλώνει ότι χρησιµοποιούν ΤΠΕ για τη διδασκαλία όλοι οι καθηγητές. Το 78%
δηλώνει ικανοποίηση από τη διδασκαλία µε ΤΠΕ, και θεωρούν το µάθηµα µε
αυτό τον τρόπο πιο ευχάριστο. Το 48% των µαθητών εντοπίζει ότι ένα τέτοιο
µάθηµα τους βοηθάει να εξοικειώνονται µε τις νέες τεχνολογίες. Πιθανότατα
το ποσοστό αυτό αναµέναµε ότι θα ήταν µεγαλύτερο, καθώς η ερώτηση ανα-
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φέρεται στην άµεση εµπειρία των µαθητών. Τέλος το 41% των µαθητών θεωρεί
ότι ένα τέτοιο µάθηµα µειώνει την επικοινωνία ανάµεσα στον εκπαιδευτικό
και τον µαθητή. Σε µια προσπάθεια να εξετάσουµε κατά πόσο, το πλήθος των
καθηγητών που χρησιµοποιούν ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, επηρεάζει και την
αντίληψή τους για τη χρησιµότητα του µαθήµατος, διαπιστώσαµε ότι υπάρχει
συσχέτιση. Αντίθετα, δεν φάνηκε να υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στον αριθµό
των καθηγητών που χρησιµοποιούν ΤΠΕ και την αντίληψη σχετικά µε τη µείωση του βαθµού επικοινωνίας ανάµεσα σε µαθητή και καθηγητή. Κάτι τέτοιο
σηµαίνει ότι η αντίληψη αυτή πιθανότατα προκύπτει από άλλους παράγοντες
που µπορεί να σχετίζονται µε τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τις
ΤΠΕ στη διδακτική πράξη αλλά και τον τρόπο που οι ίδιοι τις αντιλαµβάνονται.
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Σχήµα 2. Συσχέτιση ανάµεσα στην ικανοποίηση από το µάθηµα της πληροφορικής και την επιθυµία για περισσότερες ώρες στο ωρολόγιο πρόγραµµα.

∆ιερεύνηση των σχέσεων
Για να διερευνηθεί η σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην εξοικείωση των µαθητών µε τους Η/Υ και τη γνώµη που έχουν γι’ αυτούς πραγµατοποιήσαµε µια
σειρά ελέγχων στις µεταβλητές της έρευνας. Σηµειώνεται ότι το επίπεδο σηµαντικότητας του ελέγχου είναι α=0,05. Τα πιο αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα
έχουν ως εξής (Για τον έλεγχο της ανεξαρτησίας των µεταβλητών χρησιµοποιήθηκε ο έλεγχος του (Χ2) Pearson Chi-Square Test) :
• Απορρίπτεται η υπόθεση ανεξαρτησίας ανάµεσα στις µεταβλητές
«ενδιαφέρον σχετικά µε το µάθηµα της πληροφορικής» και το «πόσο θεωρούν
ευχάριστο ένα µάθηµα µε τη χρήση των ΤΠΕ» (χ2=33,2 p-value=0,02).
• Απορρίπτεται η υπόθεση ανεξαρτησίας ανάµεσα στις µεταβλητές «βαθµός
δυσκολίας του µαθήµατος της Πληροφορικής» και της «αντίληψης των
µαθητών σχετικά µε το αν η χρήση των ΤΠΕ µειώνουν την επικοινωνία κατά
τη διάρκεια του µαθήµατος» (χ2=14,92 p-value=0,014).
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• Απορρίπτεται η υπόθεση ανεξαρτησίας ανάµεσα στις µεταβλητές «ύπαρξη
Η/Υ στο σπίτι του µαθητή» και «αν θεωρούν το µάθηµα της Πληροφορικής
απαραίτητο» (χ2=20,27 p-value<0,001).
• Απορρίπτεται η υπόθεση ανεξαρτησίας ανάµεσα στις µεταβλητές «βαθµός
δυσκολίας για το µάθηµα της Πληροφορικής» και «του αν είναι ευχάριστο το
µάθηµα όταν οι καθηγητές χρησιµοποιούν ΤΠΕ» (χ2=-34,35 p-value=0,01).
• Απορρίπτεται η υπόθεση ανεξαρτησίας ανάµεσα στις µεταβλητές «που
δείχνουν αν θεωρούν το µάθηµα ευχάριστο µε τη χρήση ΤΠΕ» και «αν
πιστεύουν ότι η χρήση των ΤΠΕ µειώνει την επικοινωνία στο µάθηµα» (χ2=27,25 p-value<0,001)
Με τη χρήση του συντελεστή Kendall’s W coeﬃcient of concordance γίνεται ένας µη–παραµετρικός έλεγχος της υπόθεσης ότι συσχετισµένα δείγµατα
προέρχονται από τον ίδιο πληθυσµό, µετρώντας ταυτόχρονα και το βαθµό
συµφωνίας. Για κάθε µεταβλητή υπολογίζεται η µέση τάξη (mean rank). Οι
τιµές του συντελεστή Kendall’s W βρίσκονται µεταξύ 0 (πλήρης ασυµφωνία)
και 1 (πλήρης συµφωνία).
• Απορρίφθηκε η υπόθεση ότι δεν υπάρχει καµία συµφωνία ανάµεσα στη
µεταβλητή του φύλου και αυτή του ενδιαφέροντος για το µάθηµα της
Πληροφορικής.
• Απορρίφθηκε η υπόθεση ότι δεν υπάρχει καµία συµφωνία ανάµεσα στη
µεταβλητή της ύπαρξης υπολογιστή στο σπίτι και του ενδιαφέροντος για
το µάθηµα της Πληροφορικής.
• Απορρίφθηκε η υπόθεση ότι δεν υπάρχει καµία συµφωνία ανάµεσα στη
µεταβλητή χρήσης Η/Υ από άλλο άτοµο στο περιβάλλον του µαθητή και
το ενδιαφέρον που παρουσιάζει το µάθηµα Πληροφορικής.
Αξιοσηµείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι ελέγξαµε όλες τις µεταβλητές
για τον εντοπισµό του βαθµού συµφωνίας τους µε το βαθµό δυσκολίας που
παρουσιάζει το µάθηµα πληροφορικής για τους µαθητές. Με καµία µεταβλητή
δεν εµφανίστηκε σηµαντικός βαθµός συµφωνίας, µε σηµαντικότερο στατιστικό αποτέλεσµα την αντίληψη των παιδιών ότι η χρήση ΤΠΕ κατά τη διδακτική
πράξη µειώνει την επικοινωνία µε τον εκπαιδευτικό.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σύµφωνα µε τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι οι µαθητές έχουν θετική στάση απέναντι στο µάθηµα της Πληροφορικής (53%) και ακόµη περισσότερο
στη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδακτική πράξη (78%). Τη θετική αυτή στάση
φαίνεται να επηρεάζουν παράγοντες όπως το κατά πόσο θεωρούν ενδιαφέρον το µάθηµα όταν χρησιµοποιούνται ΤΠΕ, το φύλο, η ύπαρξη υπολογιστή
στο σπίτι καθώς και η χρήση του από άλλο άτοµο στο οικογενειακό περιβάλλον. Όσο για τη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδακτική πράξη, ενώ δηλώνουν ότι
τους ευχαριστεί το µάθηµα µε χρήση ΤΠΕ, µόνο το 48% των µαθητών θεωρεί
ότι κάτι τέτοιο τους βοηθά να εξοικειωθούν µε τις νέες τεχνολογίες. Το γεγονός αυτό µπορεί να σχετίζεται µε τον τρόπο αξιοποίησής τους, καθώς είναι
πολύ πιθανό οι µαθητές να µην έχουν αρκετές ευκαιρίες να χρησιµοποιήσουν
οι ίδιοι Η/Υ. Το δεδοµένο αυτό χρήζει περαιτέρω διερεύνησης ώστε να φανεί
κατά πόσο στην πράξη οι µαθητές έχουν ευκαιρία να αξιοποιούν οι ίδιοι τις
δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. Πιθανότατα αποτελεί µια πρώτη ένδειξη
για την ανάγκη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών όχι απλά στη χρήση των νέων
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τεχνολογιών αλλά και στον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να αξιοποιηθούν
αποτελεσµατικά. Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι ο βαθµός δυσκολίας που
παρουσιάζει το µάθηµα της Πληροφορικής για τους µαθητές δεν φαίνεται να
σχετίζεται σηµαντικά µε κανένα παράγοντα εκτός από την ευχαρίστηση που
δηλώνουν για το µάθηµα. Άρα διαφαίνεται ότι η ικανοποίηση των µαθητών
από το µάθηµα και τον τρόπο διεξαγωγής του επηρεάζει το πόσο δύσκολο ή
εύκολο τους φαίνεται. Ίσως το γεγονός αυτό αποτελεί µια πρώτη ένδειξη ότι
αποκτά ιδιαίτερη σηµασία για τον εκπαιδευτικό να διενεργεί µε τέτοιο τρόπο
το µάθηµα ώστε να είναι ευχάριστο για τους µαθητές του. Τέλος, είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι σηµαντικό ποσοστό µαθητών θεωρεί ότι η χρήση
των νέων τεχνολογιών κατά τη διεξαγωγή του µαθήµατος µειώνει την επικοινωνία µε τον εκπαιδευτικό και αυτό σχετίζεται µάλιστα µε το πόσο δύσκολο
και ευχάριστο θεωρούν το µάθηµα της πληροφορικής. Το γεγονός αυτό είναι
ενδεικτικό, καθώς φαίνεται ότι αρνητική στάση στο µάθηµα της πληροφορικής σχετίζεται µε τη διαµόρφωση της στάσης των µαθητών σχετικά µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
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