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Περίληψη 
Η εργασία αυτή διερευνά τις εκτιµήσεις δείγµατος φοιτητριών νηπιαγωγών στις 
βασικές δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ κατά την έναρξη του µαθήµατος ‘Εισαγωγή 
στην Πληροφορική’, στο Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το δείγµα αποτέλεσαν 56 φοιτήτριες και τα δεδοµένα 
συνελέγησαν µε ερωτηµατολόγιο. Οι εκτιµήσεις των φοιτητριών νηπιαγωγών ήταν 
ψηλότερες σε διαδικασίες που αφορούσαν στο γραφικό περιβάλλον Windows και 
στην επεξεργασία κειµένου-Word, ακολούθησαν διαδικασίες που αφορούσαν στη 
χρήση διαδικτύου και τελικά διαδικασίες που αφορούσαν στη χρήση λογιστικών 
φύλλων-Excel. Η κατοχή Η/Υ στο σπίτι επηρέασε τις εκτιµήσεις των φοιτητριών. Η 
αυτόνοµη τεχνολογική εκπαίδευση των φοιτητριών νηπιαγωγών στις ΤΠΕ εµφανί-
ζεται, προς το παρόν, ως αναγκαία. Συνδυαζόµενη µε την κατάλληλη παιδαγωγική 
εκπαίδευση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότερη ένταξη και 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση.

Λέξεις Κλειδιά
Φοιτήτριες νηπιαγωγοί, Βασικές δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ, Τεχνολογικός αλφαβη-

τισµός.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι εκπαιδευτικοί παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ενσωµάτωση των Τεχνολογι-
ών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία και η τάση αυτή αντανακλάται στον αυξανόµενο αριθµό ερευνών σχετικά 
µε την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και τις ΤΠΕ (πχ. Laffey 2004, Kirschner & 
Davis 2003, Τζιµογιάννης 2002). Στον Ελληνικό χώρο, οι ΤΠΕ ως ανεξάρτητο 
γνωστικό αντικείµενο εντάσσονται στο πρόγραµµα σπουδών και διδάσκο-
νται στις διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης, κυρίως στη δευτεροβάθµια και 
τριτοβάθµια εκπαίδευση (Κόµης & Μικρόπουλος 2001). ∆ύο κύριοι άξονες 
κυριαρχούν στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, η τεχνολογική 
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και η παιδαγωγική εκπαίδευση. Η τεχνολογική εκπαίδευση αποσκοπεί στην 
«ανάπτυξη επαρκών δεξιοτήτων για την αποτελεσµατική χρήση βασικού λο-
γισµικού (λειτουργικό σύστηµα και εφαρµογές γενικής χρήσης) στα πλαίσια 
των καθηµερινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων» (Ράπτης & Ράπτη 2006). 
Η πράξη «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» του τρέχοντος µεγάλου 
προγράµµατος ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’ (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ 2005) είχε ως πρώ-
τη φάση την αυτόνοµη τεχνολογική επιµόρφωση (χρήση επεξεργαστή κειµέ-
νου, λογιστικών φύλλων, προγραµµάτων παρουσίασης και χρήση διαδικτύου) 
των εκπαιδευτικών Α’/θµιας και Β’/θµιας εκπαίδευσης. Οι βασικές δεξιότητες 
χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) αποτελούν το πρώτο βήµα όχι όµως 
και το καταληκτικό για την εξελικτική διαδικασία παιδαγωγικής αξιοποίη-
σης των ΤΠΕ στην τάξη (Χαραλάµπους & Χρυσοστόµου 2002). Τα Παιδα-
γωγικά Τµήµατα Προσχολικής Εκπαίδευσης κλήθηκαν να διαµορφώσουν τα 
Προγράµµατα Σπουδών τους κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καταστήσουν τους 
υποψήφιους εκπαιδευτικούς ικανούς να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τις 
ΤΠΕ, µε συνέπεια είτε τη δηµιουργία νέων ξεχωριστών µαθηµάτων, είτε την 
ενσωµάτωση των ΤΠΕ σε ολόκληρο το ήδη υπάρχον Πρόγραµµα Σπουδών 
(Κυρίδης κ.α. 2004). Η τεχνολογική και παιδαγωγική εκπαίδευση-επιµόρφωση 
των νηπιαγωγών στις ΤΠΕ αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση 
του υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση. Αυτό απαιτεί και το ∆ιαθεµα-
τικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) για το Νηπιαγωγείο 
(Υ.Π.Ε.Π.Θ-Π.Ι 2001, 2003), καθώς εισάγει την Πληροφορική µε σκοπό την 
εξοικείωση των παιδιών µε απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή, αλλά 
και µια πρώτη επαφή των παιδιών µε τις διάφορες χρήσεις του Η/Υ ως εργα-
λείου ανακάλυψης, δηµιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθηµερινών 
δραστηριοτήτων των νηπίων. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση 
των εκτιµήσεων δείγµατος φοιτητριών νηπιαγωγών στις βασικές δεξιότητες 
χρήσης στις ΤΠΕ, κατά την έναρξη µαθήµατος Πληροφορικής.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Πρόσφατη µετα-ανάλυση 26 µελετών περίπτωσης, από πολλές χώρες, µε-
λέτησε περιπτώσεις καλής πρακτικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ 
(Kirschner & Davis 2003). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι κορυφαίες προτεραι-
ότητες για προπτυχιακά και ενδοϋπηρεσιακά προγράµµατα επιµόρφωσης εκ-
παιδευτικών είναι, οι εκπαιδευτικοί να γίνουν ικανοί χρήστες των ΤΠΕ και του 
Η/Υ ως διδακτικού εργαλείου. Την αναγκαιότητα επιµόρφωσης των εκπαι-
δευτικών είχε επισηµάνει παλαιότερα µια µεγάλης κλίµακας έρευνα (Watson 
1993), η οποία αξιολόγησε την αποτελεσµατικότητα χρήσης των ΤΠΕ σε σχο-
λεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Έρευνες έχουν δείξει 
ότι οι φοιτητές/-τριες, µελλοντικοί εκπαιδευτικοί, έχουν κάποια προηγούµενη 
εµπειρία στους Η/Υ προτού αρχίσουν την παρακολούθηση ανάλογων µαθη-
µάτων. Για παράδειγµα (Cuckle & Clarke 2002, Cuckle et.al. 2000), φοιτητές, 
µελλοντικοί εκπαιδευτικοί Β’/θµιας εκπαίδευσης, χρησιµοποιούσαν εβδοµα-
διαίως (για προετοιµασία διδακτικού υλικού για χρήση στην τάξη) τον επε-
ξεργαστή κειµένου (75% του δείγµατος) και το διαδίκτυο ή τα εκπαιδευτικά 
CD-ROM (50% του δείγµατος). Τα λογιστικά φύλλα χρησιµοποιούντο λιγότε-
ρο συχνά. Η έρευνα των Χαραλάµπους και Χρυσοστόµου (2002) στην Κύπρο, 
έδειξε ότι οι φοιτητές του τµήµατος επιστηµών αγωγής παρουσιάζονται εξοι-
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κειωµένοι στις βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ, αλλά έχουν χαµηλή έως ανύ-
παρκτη ικανότητα αξιοποίησης διαφόρων προγραµµάτων στη διδασκαλία. Η 
πλειονότητα των φοιτητών (80%) δήλωσε ικανότητα σε απλές δεξιότητες χρή-
σης Η/Υ (πχ. απλές εντολές Word), ενώ ο αριθµός µειώνεται (65%) για διεκπε-
ραίωση πιο σύνθετων εντολών. Το 56% των φοιτητών δεν είχε χρησιµοποιήσει 
το διαδίκτυο κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ενώ µόνον το 25% έκανε συ-
στηµατική χρήση διαδικτύου (κυρίως για επικοινωνία). Μόνον το 23% δήλω-
σε εξοικείωση µε τη χρήση λογιστικών φύλλων (Excel). Η σηµασία που έχει η 
εµπειρία στη χρήση υπολογιστή και όλες οι σχετικές µε αυτήν µεταβλητές (κα-
τοχή υπολογιστή, συχνότητα χρήσης υπολογιστή, επιµόρφωση στις ΤΠΕ) στη 
διαµόρφωση των στάσεων απέναντι στους υπολογιστές έχει επισηµανθεί από 
αρκετούς ερευνητές (πχ. Kumar & Kumar 2003, Yildirim 2000, Ρούσσος & Πο-
λίτης 2004). Θετικότερες στάσεις τείνουν να εµφανίζουν όσα άτοµα έχουν και 
χρησιµοποιούν Η/Υ στο σπίτι και επίσης όσα έχουν ολοκληρώσει κατάλληλη 
εκπαίδευση-επιµόρφωση. Καθώς οι εκτιµήσεις των φοιτητριών νηπιαγωγών 
στις βασικές δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ συσχετίζονται µε την κατοχή Η/Υ 
στο σπίτι και την προηγούµενη εµπειρία στις ΤΠΕ, αναµένεται να επηρεάζουν 
και τις στάσεις τους.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Πλαίσιο έρευνας - ∆είγµα
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του µαθήµατος «Εισαγωγή στην 
Πληροφορική» του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία (ΤΕΑΠΗ), του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το µάθηµα αυτό έχει ως σκοπό 
την εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στις βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ και 
περιλαµβάνει εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής και ασκήσεις στο γραφικό 
περιβάλλον των Windows ΄98, στον επεξεργαστή κειµένου Word, στο λογι-
στικό φύλλο Excel και στο διαδίκτυο. Το δείγµα αποτέλεσαν 56 φοιτήτριες 
που επέλεξαν το παραπάνω µάθηµα του Τµήµατος. 45 φοιτήτριες ήταν στο 4ο 
έτος (80,4%) και 11 ήταν στο πτυχίο (19,6%). Η συλλογή των δεδοµένων έγινε 
µε ερωτηµατολόγιο που συµπληρώθηκε στην αρχή του χειµερινού εξαµήνου 
2005-2006 µε την έναρξη του µαθήµατος, γεγονός που διευκόλυνε και τον κα-
λύτερο σχεδιασµό των εργαστηριακών ασκήσεων.

Ερωτηµατολόγιο
Το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε αρχικά ερωτήµατα που αφορούσαν στο 
φύλο, έτος σπουδών, κατοχή Η/Υ στο σπίτι και στο χώρο απόκτησης γνώ-
σεων/δεξιοτήτων σχετικά µε τη χρήση Η/Υ (σπίτι, σχολείο, Πανεπιστήµιο, 
εργασία, αλλού). Από τις φοιτήτριες ζητήθηκε να σηµειώσουν πως εκτιµούν 
τις βασικές τους γνώσεις/δεξιότητες χρήσης Η/Υ σε 19 διαδικασίες (∆1-∆19). 
Τέσσερις διαδικασίες (∆1-∆4) αφορούσαν στο γραφικό περιβάλλον Windows, 
έξι (∆5-∆10) αφορούσαν στην επεξεργασία κειµένου-Word, έξι (∆11-∆16) 
αφορούσαν στα λογιστικά φύλλα-Excel και τρεις (∆17-∆19) στο διαδίκτυο. Οι 
διαδικασίες αυτές επελέγησαν από το περιεχόµενο του τρέχοντος προγράµ-
µατος «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πλη-
ροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ 2005), που αφορά 
στην πρώτη φάση της αυτόνοµης τεχνολογικής επιµόρφωσης των εκπαιδευ-
τικών (Α’/θµιας και Β’/θµιας) στις ΤΠΕ. Οι εκτιµήσεις των φοιτητριών σηµειώ-
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θηκαν σε πεντάβαθµη κλίµακα τύπου Likert µε την αντιστοιχία: 1=’καθόλου’, 
2=’λίγο’, 3=’αρκετά’, 4=’καλά’, 5=’πολύ καλά’.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ο Πίνακας 1 δείχνει τις µέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις των εκτιµήσεων 
των φοιτητριών (Ν=56) που αφορούν στις βασικές δεξιότητες χρήσης στις 
ΤΠΕ. Σύµφωνα µε το κριτήριο Kaiser-Meyer-Olkin που εµφανίζει τιµή 0,88 το 
ερωτηµατολόγιο κρίνεται κατάλληλο για την παραγοντική ανάλυση. Η παρα-
γοντική δοµή του ερωτηµατολογίου, όπως προκύπτει από την παραγοντική 
ανάλυση που εκτελέστηκε (Πίνακας 2), αποτελείται από τρεις παράγοντες 
δεξιοτήτων (σύµφωνα µε το κριτήριο διακύµανσης των παραγόντων ≥1). Ο 
πρώτος παράγοντας (1) αφορά στο γραφικό περιβάλλον Windows (Wn) και 
στο Word (W), ο δεύτερος παράγοντας (2) αφορά στο Excel (Ex) και ο τρίτος 
παράγοντας (3) αφορά στο διαδίκτυο (In). Ο Πίνακας 2 δείχνει τις φορτίσεις 
των δηλώσεων στους τρεις παράγοντες. Ο Πίνακας 1 δείχνει ότι από το σύνο-
λο των διαδικασιών που αξιολογήθηκαν, οι διαδικασίες που αφορούν στο γρα-
φικό περιβάλλον των Windows και στην επεξεργασία κειµένου - Word (σύµ-
φωνα µε τις µέσες τιµές) εµφανίζουν τις ψηλότερες εκτιµήσεις των φοιτητριών 
σε σύγκριση µε τις διαδικασίες που αφορούν στο Excel ή στο διαδίκτυο.

Πίνακας 1. Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις των εκτιµήσεων των φοιτητριών 
(Ν=56) που αφορούν στις βασικές δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ.

Α/Α 
∆ηλώσεων ∆ηλώσεις ερωτηµατολογίου Μέση 

τιµή
Τυπική 

απόκλιση
(∆4 –Wn) Αποθήκευση -ανάκτηση αρχείων 3,50 1,160

(∆1 –Wn) Γραφικό περιβάλλον εργασίας (χειρισµός παραθύρων κλπ.) 3,48 1,128

(∆5 –W)
Μορφοποίηση κειµένου (γραµµατοσειρές, παράγραφοι 

κλπ.)
3,45 1,278

(∆6 –W) Λειτουργίες αντιγραφή -αποκοπή και επικόλληση 3,27 1,328

(∆10 –W) ∆ιαµόρφωση σελίδας- προεπισκόπηση -εκτύπωση 3,18 1,377

(∆2 –Wn) ∆ιαχείριση καταλόγων και αρχείων 3,13 1,192

(∆9 –W) Σχεδίαση στο Word 2,64 1,327

(∆8 –W) Εισαγωγή εικόνας στο κείµενο 2,61 1,423

(∆7 –W) Πίνακες -περιγράµµατα 2,61 1,260

(∆3 –Wn) Συµπίεση και αποσυµπίεση αρχείων 2,57 1,438

(∆17 –In) Χρήση προγραµµάτων περιήγησης 2,54 1,452

(∆18 –In) Μηχανές αναζήτησης 2,43 1,425

(∆12 –Ex) Λειτουργίες αντιγραφή -αποκοπή και επικόλληση 2,38 1,244

(∆19 –In)
Χρήση e-mail (οργάνωση µηνυµάτων, συνηµµένα αρχεία 

κλπ)
2,36 1,420

(∆11 –Ex) Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών κλπ. 2,27 1,258

(∆16 –Ex) ∆ιαµόρφωση σελίδας -προεπισκόπηση -εκτύπωση 2,25 1,392

(∆13 –Ex) Αντιγραφή -µετακίνηση -διαγραφή περιεχοµένου κελιών 2,13 1,222

(∆15 –Ex) ∆ηµιουργία γραφηµάτων 1,63 ,885

(∆14 –Ex) Τύποι και βασικές συναρτήσεις (πχ. SUM) 1,59 ,848
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Πίνακας 2. Οι φορτίσεις των δηλώσεων/διαδικασιών στους τρεις παράγοντες.

Α/Α 
∆ηλώσεων

∆ηλώσεις ερωτηµατολογίου
 

Παράγοντας
1 2 3

(∆4 –Wn) Αποθήκευση -ανάκτηση αρχείων ,931

(∆1 –Wn) Γραφικό περιβάλλον εργασίας (χειρισµός παραθύρων κλπ.) ,886

(∆5 –W) Μορφοποίηση κειµένου (γραµµατοσειρές, παράγραφοι κλπ.) ,856

(∆6 –W) Λειτουργίες αντιγραφή -αποκοπή και επικόλληση ,812

(∆2 –Wn) ∆ιαχείριση καταλόγων και αρχείων ,808

(∆10 –W) ∆ιαµόρφωση σελίδας- προεπισκόπηση -εκτύπωση ,719

(∆8 –W) Εισαγωγή εικόνας στο κείµενο ,520

(∆7 –W) Πίνακες -περιγράµµατα ,500

(∆3 –Wn) Συµπίεση και αποσυµπίεση αρχείων ,489

(∆9 –W) Σχεδίαση στο Word ,486

(∆13 –Ex) Αντιγραφή -µετακίνηση -διαγραφή περιεχοµένου κελιών ,873

(∆14 –Ex) Τύποι και βασικές συναρτήσεις (πχ. SUM) ,855

(∆15 –Ex) ∆ηµιουργία γραφηµάτων ,808

(∆12 –Ex) Λειτουργίες αντιγραφή -αποκοπή και επικόλληση ,779

(∆11 –Ex) Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών κλπ. ,738

(∆16 –Ex) ∆ιαµόρφωση σελίδας -προεπισκόπηση -εκτύπωση ,643

(∆17 –In) Χρήση προγραµµάτων περιήγησης ,844

(∆19 –In)
Χρήση e-mail (οργάνωση µηνυµάτων, συνηµµένα αρχεία 

κλπ)
,843

(∆18 –In) Μηχανές αναζήτησης ,770

Στο δείγµα των 56 φοιτητριών, 41 φοιτήτριες (73,2%) δήλωσαν ότι είχαν 
υπολογιστή στο σπίτι και 15 (26,8%) ότι δεν είχαν. Ο Πίνακας 3 δείχνει το συ-
σχετισµό κατοχής υπολογιστή στο σπίτι µε κάθε παράγοντα. Ο παράγοντας 
(1) αφορά στο γραφικό περιβάλλον Windows και στο Word (Windows-Word), 
ο παράγοντας (2) στο Excel και ο παράγοντας (3) στο διαδίκτυο (Internet). 
Ο συσχετισµός είναι στατιστικά σηµαντικός (p<0.001) για τους παράγοντες 
(1) και (3). Συνεπώς η κατοχή υπολογιστή στο σπίτι επηρεάζει τις εκτιµήσεις 
των φοιτητριών στις βασικές δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ, σε διαδικασίες που 
αφορούν στο γραφικό περιβάλλον Windows, στο Word και στο διαδίκτυο 
(Internet). Ο συσχετισµός δεν είναι στατιστικά σηµαντικός για τις δεξιότητες 
που αφορούν στο Excel (παράγοντας 2). Και στους τρεις ελέγχους, φαίνεται 
ότι η κατοχή Η/Υ στο σπίτι (και εµµέσως η εξοικείωση) συµβάλλει στη δηµι-
ουργία ψηλών εκτιµήσεων.

Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν εν γένει µε προηγούµενες έρευνες 
(Cuckle & Clarke 2002, Χαραλάµπους & Χρυσοστόµου 2002) που έδειξαν ότι 
φοιτητές διαφορετικών γνωστικών αντικειµένων έκαναν στην πλειοψηφία 
τους (>75%) χρήση του επεξεργαστή κειµένου. Υπάρχει συµφωνία στο ότι λί-
γοι φοιτητές/τριες κάνουν συστηµατική χρήση διαδικτύου και ότι τα λογιστικά 
φύλλα Excel είναι εφαρµογή που χρησιµοποιείται σπανιότερα. Είναι γεγονός 
ότι µε την πάροδο του χρόνου, όλο και περισσότεροι φοιτητές/τριες αποκτούν 
Η/Υ. Το 73,2% του δείγµατος δήλωσε ότι έχει Η/Υ στο σπίτι σε σύγκριση µε 



826 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

παλαιότερη χρονικά έρευνα (Tsitouridou & Vryzas 2001) που βρήκε ότι µόνον 
το 34% των φοιτητριών νηπιαγωγών είχε Η/Υ. Αυτό είναι ενθαρρυντικό δεδο-
µένου ότι η κατοχή Η/Υ στο σπίτι οδηγεί προς θετικότερες στάσεις και µεγα-
λύτερη αυτοπεποίθηση προς τις ΤΠΕ (Tsitouridou & Vryzas 2001, 2003). 

Πίνακας 3. Συσχετισµός κατοχής υπολογιστή στο σπίτι µε κάθε παράγοντα.

ΚΑΤΟΧΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΟΧΙ ΝΑΙ Σύνολο

Παράγοντας  N
Μέση
θέση

N
Μέση 
θέση

N z1

(1)Windows -Word 15 14,33 41 33,68 56 -3,94***

(2) Excel 15 21,77 41 30,96 56 -1,88

(3) Internet 15 14,97 41 33,45 56 -3,82***

επίπεδα σηµαντικότητας * p< 0.05,   ** p<0.01,  *** p<0.001
1 προκύπτει από τον έλεγχο Mann-Whitney

Όσον αφορά στους χώρους όπου οι φοιτήτριες απέκτησαν τις βασικές γνώ-
σεις/δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ, το σπίτι δηλώθηκε από το 57% του δείγ-
µατος, το σχολείο από το 39%, ενώ οι άλλοι χώροι δηλώθηκαν από λιγότερα 
άτοµα (πχ. 14% δήλωσαν το Πανεπιστήµιο). Έρευνες έχουν επισηµάνει ότι οι 
δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ αποκτώνται εκτός τυπικής εκπαίδευσης (πχ. στο 
σπίτι) και ότι οι µαθητές/φοιτητές έχουν ήδη κάποιο επίπεδο τεχνολογικού 
αλφαβητισµού προτού λάβουν τυπική εκπαίδευση (Selwyn 1998). Το ότι το 
µάθηµα της Πληροφορικής έχει εισαχθεί από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 
ως υποχρεωτικό γνωστικό αντικείµενο στο γυµνάσιο και ως µάθηµα επιλογής 
στο Ενιαίο Λύκειο, σηµαίνει ότι οι σηµερινές φοιτήτριες των 19-22 ετών είχαν 
ευκαιρίες να αποκτήσουν εµπειρίες στους Η/Υ στο σχολείο ως µαθήτριες. Η 
ύπαρξη προηγούµενης εµπειρίας στους Η/Υ (αποκτηθείσα κυρίως στο σπίτι 
ή/και σχολείο) σε συνδυασµό µε την κατοχή Η/Υ στο σπίτι σηµαίνει ότι όταν 
οι φοιτήτριες έρχονται στο Πανεπιστήµιο δεν είναι αρχάριες στη χρήση Η/Υ. 

Τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής δεν µπορούν να γενικευθούν λόγω 
του µικρού δείγµατος των φοιτητριών. Αναδείχθηκαν όµως χρήσιµα όσον 
αφορά στο σχεδιασµό ασκήσεων για το συγκεκριµένο µάθηµα. Για παράδειγ-
µα, δόθηκε µεγαλύτερη έµφαση στο Excel και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, 
καθώς το τελευταίο χρησιµοποιείται και για την αποστολή των εργασιών των 
φοιτητριών προς στους διδάσκοντες. Βάσει των παραπάνω, µαθήµατα αυτό-
νοµης τεχνολογικής εκπαίδευσης στις ΤΠΕ προτείνεται να δίνουν µεγαλύτερη 
έµφαση σε εφαρµογές που έχουν χρησιµοποιηθεί λίγο ή καθόλου από τους/
τις φοιτητές/τριες. Εναλλακτικά, καθώς µε την πάροδο των ετών αυξάνεται ο 
αριθµός των φοιτητών/τριών που έρχονται στο Πανεπιστήµιο έχοντας βασι-
κές δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ, το περιεχόµενο µαθηµάτων αυτόνοµης τε-
χνολογικής εκπαίδευσης µπορεί να τροποποιηθεί. Οι δεξιότητες χρήσης στις 
ΤΠΕ µπορούν να αναπτυχθούν µέσω κατάλληλα σχεδιασµένων εκπαιδευτι-
κών δραστηριοτήτων στα πλαίσια διαφορετικών µαθηµάτων του Τµήµατος. 
Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) για το 
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Νηπιαγωγείο προτείνει, οι δραστηριότητες της πληροφορικής να διατρέχουν 
κάθε «θέµα» που επιλέγεται στο Νηπιαγωγείο. «Σκοπός της εισαγωγής της 
Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά µε απλές 
βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε µια πρώτη επαφή µε 
διάφορες χρήσεις του...Τα παιδιά ενθαρρύνονται µε τη βοήθεια του εκπαι-
δευτικού να προσεγγίζουν βασικές έννοιες που αφορούν τον υπολογιστή, να 
αποκτούν στοιχειώδεις δεξιότητες χειρισµού λογισµικού γενικής χρήσης....» 
(Υ.Π.Ε.Π.Θ-Π.Ι 2003). Η εφαρµογή του προϋποθέτει κατάλληλη εκπαίδευση-
επιµόρφωση των νηπιαγωγών. Οι βασικές δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ των 
φοιτητριών νηπιαγωγών, µελλοντικών εκπαιδευτικών, αποτελούν το πρώτο 
βήµα για την εξελικτική διαδικασία παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο 
νηπιαγωγείο.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Η έρευνα αυτή έδειξε ότι οι εκτιµήσεις των φοιτητριών νηπιαγωγών στις βα-
σικές δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ ήταν ψηλότερες σε διαδικασίες που αφο-
ρούσαν στο γραφικό περιβάλλον Windows και στην επεξεργασία κειµένου-
Word, ακολούθησαν διαδικασίες που αφορούσαν στη χρήση διαδικτύου και 
στο τέλος διαδικασίες που αφορούσαν στη χρήση λογιστικών φύλλων- Excel. 
Η κατοχή Η/Υ στο σπίτι επηρέασε τις εκτιµήσεις των φοιτητριών σε διαδικα-
σίες που αφορούσαν στο γραφικό περιβάλλον Windows, στο Word και στο δι-
αδίκτυο. Τα αποτελέσµατα υποστηρίζουν προηγούµενες έρευνες που έδειξαν 
ότι οι φοιτητές/τριες έκαναν στην πλεοψηφία τους χρήση του επεξεργαστή 
κειµένου και λιγότερο συστηµατική χρήση του διαδικτύου ή των λογιστικών 
φύλλων. Αν και δεν µπορούν να γενικευθούν λόγω του µικρού δείγµατος, 
µπορούν να χρησιµεύσουν στο σχεδιασµό ανάλογων µαθηµάτων αυτόνοµου 
τεχνολογικού αλφαβητισµού στις ΤΠΕ. Προς το παρόν, η αυτόνοµη τεχνολο-
γική εκπαίδευση των φοιτητριών νηπιαγωγών εµφανίζεται ως αναγκαία. Σε 
συνδυασµό µε την κατάλληλη παιδαγωγική εκπαίδευση στις ΤΠΕ αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότερη ένταξη και αξιοποίηση των 
ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση των νηπιαγωγών, µεταξύ 
άλλων βασικών παραγόντων (πχ. καταλληλότητα εκπαιδευτικού λογισµικού), 
θα επηρεάσει το εάν θα ενσωµατωθούν και σε ποιά έκταση οι υπολογιστές στις 
καθηµερινές δραστηριότητες του νηπιαγωγείου.
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