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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσµατα έρευνας η οποία διεξήχθη για να διερευνήσει τις 

στάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης της Κύπρου έναντι της χρήσης του διαδικτύου 
ως εργαλείου µάθησης, καθώς και τις απόψεις τους για τις προϋποθέσεις που πρέπει να διέπουν 
την επιτυχή εισαγωγή του διαδικτύου στα δηµοτικά σχολεία. Στην έρευνα εξετάστηκε ακόµη κατά 
πόσο τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών επηρέασαν τις στάσεις και απόψεις τους. 
Η έρευνα κατέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν θετικές στάσεις για τη χρήση του διαδικτύου ως 
εργαλείου µάθησης. Η µοναδική ανεξάρτητη µεταβλητή η οποία είχε σηµαντική θετική συσχέτιση 
µε τις στάσεις των εκπαιδευτικών ήταν ο βαθµός αυτοπεποίθησης στη χρήση του διαδικτύου. 
Επίσης οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι θεωρούν την επιµόρφωση στη χρήση του διαδικτύου ως την 
πιο σηµαντική προϋπόθεση για την αποτελεσµατική εισαγωγή του στα δηµοτικά σχολεία. Βασικά 
συµπεράσµατα-εισηγήσεις της έρευνας είναι η ανάγκη λήψης µέτρων τα οποία θα οδηγήσουν 
στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών στη χρήση του διαδικτύου καθώς και ο 
εξοπλισµός των σχολείων µε κατάλληλο και επαρκή εξοπλισµό. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: διαδίκτυο, στάσεις εκπαιδευτικών, εργαλείο µάθησης 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ραγδαία αύξηση στη χρήση του διαδικτύου που έχει σηµειωθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες 

έχει αλλάξει ουσιαστικά τον κόσµο στον οποίο ζούµε. Όπως χαρακτηριστικά σηµειώνεται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission, 2002a): 

«... οι πληροφοριακές τεχνολογίες και το διαδίκτυο έχουν µεταβάλει τον τρόπο 
µε τον οποίο µαθαίνουν οι µαθητές, τον τρόπο µε τον οποίο οι επιστήµονες 
διεξάγουν τις έρευνες και τον τρόπο µε τον οποίο οι κυβερνήσεις παρέχουν 
στους πολίτες τις διάφορες υπηρεσίες... Η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελεί 
βασικό δικαίωµα για όλους τους πολίτες και οι κυβερνήσεις έχουν την 
υποχρέωση να τους το παρέχουν». (σ.3) 

 
Παράλληλα η πολύ γρήγορη ανάπτυξη και διάδοση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και του διαδικτύου έχει οδηγήσει σε µια πραγµατική έκρηξη των διαθέσιµων 
δεδοµένων. Η εκπαίδευση που αποτελεί τη βάση για την πρόοδο και την ανάπτυξη κάθε χώρας δε 
θα µπορούσε να µείνει ανεπηρέαστη από αυτή τη νέα πραγµατικότητα. Η εκπαίδευση στον 21ο 
αιώνα καλείται να προετοιµάσει τους µαθητές κατάλληλα ώστε να µπορέσουν να συµµετέχουν µε 
επιτυχία στην κοινωνία της πληροφορίας. Πολλά εκπαιδευτικά συστήµατα αναγνωρίζοντας την 
αναγκαιότητα πρόσβασης των µαθητών στις ΤΠΕ έχουν θέσει ως υπό έµφαση στόχο τους την 
εισαγωγή και χρήση του διαδικτύου στα σχολεία. 
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ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
Την τελευταία δεκαετία έχει σηµειωθεί µια θεαµατική αύξηση στην πρόσβαση των σχολείων 

στο διαδίκτυο τόσο στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης όσο και στις ΗΠΑ. Σύµφωνα µε 
στοιχεία του National Center for Education Statistics (2003) το 2002 99% των δηµόσιων σχολείων 
στις ΗΠΑ είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το ποσοστό αυτό ήταν µόλις 35% το 1994. Από τα 
σχολεία που είχαν πρόσβαση 94% είχαν ευρυζωνική σύνδεση. Το ποσοστό των σχολείων που 
είχαν ευρυζωνική σύνδεση παρουσιάζει αύξηση σε σύγκριση µε το 2000 και 2001 όταν τα 
ποσοστά ήταν 80% και 85% αντίστοιχα. Το 2002 υπήρχε 1 υπολογιστής συνδεδεµένος µε το 
διαδίκτυο για κάθε 4,8 µαθητές ενώ το 1998 ήταν 1 υπολογιστής για κάθε 12,1 µαθητές. Αύξηση 
παρουσιάζει και το ποσοστό των σχολείων µε δική τους ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Το ποσοστό 
αυτό από 75% το 2001 αυξήθηκε στο 86% το 2002.  
 
Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Ε.Ε.) δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην πρόσβαση και χρήση του διαδικτύου 

από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Το 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε την πρωτοβουλία 
«elearning: Designing tomorrow’s education», η οποία είναι µέρος του «eEurope Action Plan». 
Σκοπός της πρωτοβουλίας eLearning είναι η βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας 
της εκπαίδευσης µε την παροχή γρήγορης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε όλα τα σχολεία και µε την 
εξασφάλιση πρόσβασης σε εκπαιδευτικές πηγές και υπηρεσίες στο διαδίκτυο (European 
Commission, 2001). Το eEurope Benchmarking Report, η πρώτη προσπάθεια για αξιολόγηση της 
προόδου του σχεδίου δράσης eEurope 2002 που τελείωσε το Φεβρουάριο του 2002, αναφέρει ότι 
έγινε σηµαντική πρόοδος στην παροχή πρόσβασης των σχολείων στο διαδίκτυο, αλλά η 
αποτελεσµατική χρήση του βρίσκεται ακόµη στα αρχικά στάδια. Γι’ αυτό η έκθεση εισηγείται τη 
συνέχιση του σχεδίου δράσης eEurope και µετά το 2002 (European Commission, 2002b). Το νέο 
σχέδιο δράσης «eEurope 2002: An information society for all», που εγκρίθηκε από τους ηγέτες 
της E.E. στη Σεβίλλη τον Ιούνιο του 2002, επικεντρώνεται στην αποτελεσµατική πρόσβαση και 
χρήση του διαδικτύου. Βασικός στόχος του νέου σχεδίου δράσης ήταν να επιτευχθεί η αναλογία 1 
ηλεκτρονικός υπολογιστής συνδεδεµένος µε το διαδίκτυο για κάθε 15 µαθητές µέχρι το τέλος του 
2003 και ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλα τα σχολεία µέχρι το τέλος του 2005 
(European Commission, 2002a). 

 
Στο Ηνωµένο Βασίλειο (HB) η κυβερνητική εκπαιδευτική πολιτική είχε ως στόχο την 

πρόσβαση όλων των σχολείων στο διαδίκτυο µέχρι το 2002 και διέθεσε 700 εκατοµµύρια λίρες 
για την επίτευξή του (Selwood, Smith και Wisehart, 2001). Σύµφωνα µε έρευνα που έγινε το 2003 
από το Department for Education and Skills του ΗΒ το 99% των σχολείων της χώρας είχαν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο ενώ το 1998 το ποσοστό αυτό ήταν µόλις 17%. Ευρυζωνική σύνδεση 
είχαν 27% των σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και 86% των σχολείων δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. Παράλληλα 57% των σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και 82% των σχολείων 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είχαν σχολική ιστοσελίδα. Στόχος της αγγλικής κυβέρνησης είναι 
µέχρι το 2004 να υπάρχει 1 υπολογιστής για κάθε 8 µαθητές στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και 1 
για κάθε 5 µαθητές στη δευτεροβάθµια. Σηµαντικός στόχος θεωρείται ακόµη η παροχή 
ευρυζωνικής σύνδεσης µε το διαδίκτυο για όλα τα σχολεία µέχρι το 2006 (Department for 
Education and Skills, 2003). Η αγγλική κυβέρνηση έχει επίσης δηµιουργήσει το National Grid of 
Learning, ένα δίκτυο που συνδέει τα σχολεία, τα πανεπιστήµια και άλλους µε εκπαιδευτικές και 
άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο (Selwood, 1999).  

 
Στην Ελλάδα το Yπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (YπΕΠΘ) έχει προχωρήσει 

στο σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη λειτουργία ενός τεχνολογικά προηγµένου εκπαιδευτικού 
δικτύου, του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου (ΠΣ∆). Στόχος του ΠΣ∆ είναι να διασυνδέσει όλα τα 
σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό Intranet και να 
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παρέχει προηγµένες υπηρεσίες τηλεµατικής, συντελώντας έτσι στη χρήση των ΤΠΕ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία (ΥπΕΠΘ, 2003). Το 2003 υπήρχαν διασυνδεµένες στο ΠΣ∆ 15466 
εκπαιδευτικές µονάδες. Όλα τα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ήταν διασυνδεµένα στο 
δίκτυο ενώ το ποσοστό των σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που ήταν διασυνδεµένα ήταν 
60,31% (Τσουροπλής, 2003). Ο στόχος της καθολικής δικτυακής σύνδεσης για τα δηµοτικά 
σχολεία αναµένεται να επιτευχθεί µέχρι το 2006. Η πλειοψηφία των σχολείων χρησιµοποιεί 
τεχνολογία θυρών σύνδεσης ISDN (ΥπΕΠΘ, 2003). 

Στην Κύπρο η πρώτη προσπάθεια για εισαγωγή των ΤΠΕ στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση έγινε 
το 1993 µε ένα πιλοτικό πρόγραµµα το οποίο είχε ως σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων των 
ΤΠΕ να βελτιώσουν τη διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης. Βασική φιλοσοφία του 
προγράµµατος ήταν ότι οι ΤΠΕ εισάγονται στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση ως δυναµικό εργαλείο 
µάθησης και επικοινωνίας και όχι ως ξεχωριστό µάθηµα όπως γίνεται στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση (Ενδοτµηµατική Επιτροπή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 2000). Στο πρόγραµµα 
συµµετείχαν αρχικά µόνο 8 σχολεία που αυξήθηκαν µέχρι το 2000 στα 48 (µόνο 13,8% του 
συνόλου των σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης). Από αυτά τα σχολεία µόνο 15 (4,3%) είχαν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το Σεπτέµβριο του 2002 εγκαταστάθηκε σε όλα τα σχολεία τεχνολογία 
θυρών σύνδεσης ISDN. Παράλληλα δόθηκαν στα σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που 
περιλαµβάνουν τις ανώτερες τάξεις (4η,5η και 6η) ένας υπολογιστής για κάθε τάξη, ενώ στα 
σχολεία που περιλαµβάνουν τις κατώτερες τάξεις (1η, 2η και 3η) δόθηκαν 4 υπολογιστές που 
έπρεπε να τοποθετηθούν σε εργαστήριο. Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει εκπαιδευτικό δίκτυο 
σύνδεσης των σχολείων. Επίσης δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τον αριθµό των σχολείων 
που έχουν δική τους ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
Η χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία µπορεί να επιφέρει αρκετές θετικές 

επιπτώσεις. Μερικές από αυτές περιγράφονται σε συντοµία πιο κάτω. 
• Το διαδίκτυο παρέχει στους µαθητές τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ένα τεράστιο όγκο 
πληροφοριών και σε αυθεντικές πηγές που δεν µπορούν να βρουν µε άλλο τρόπο (Davies, 1997· 
Kumari, 1998). Επίσης οι πληροφορίες που βρίσκουν στο διαδίκτυο είναι πιο πρόσφατες από 
αυτές που µπορούν να βρουν στις βιβλιοθήκες και στα σχολικά βιβλία (Sloane, 1997). 

• Η χρήση του διαδικτύου στη διαδικασία µάθησης προωθεί την ενεργητική συµµετοχή των 
µαθητών και προάγει τη δια βίου ανεξάρτητη µάθηση. Η διαδικασία µάθησης γίνεται 
µαθητοκεντρική, γιατί οι µαθητές ενθαρρύνονται να ερευνούν, να βρίσκουν, να αξιολογούν, να 
διαχειρίζονται και να οργανώνουν πληροφορίες (Ράπτης και Ράπτη, 1999). 

• Με τη χρήση του διαδικτύου οι µαθητές µπορούν να επικοινωνούν µε άλλους µαθητές σε 
οποιοδήποτε µέρος του κόσµου και να συµµετέχουν σε οµάδες συζητήσεων για θέµατα που 
µελετούν. Οι Ingram, Hathorn και Evans (2000) σηµειώνουν ότι η επικοινωνία µε άλλους 
ανθρώπους αποτελεί ουσιαστικό µέρος της εκπαίδευσης και τονίζουν ότι η χρήση των ΤΠΕ 
µπορεί να φέρει κοντά ανθρώπους που κάτω από άλλες συνθήκες δε θα επικοινωνούσαν. 

• Στο διαδίκτυο οι µαθητές µπορούν να επισκέπτονται τις τοποθεσίες «ρώτησε τον ειδικό» και να 
υποβάλλουν στους ειδικούς ερωτήµατα για να πάρουν πληροφορίες για διάφορα θέµατα που 
µελετούν (Grey, 1999). 

• Το διαδίκτυο διευκολύνει τη συνεργασία τάξεων από οποιοδήποτε µέρος του κόσµου για την 
εκπόνηση εργασιών κοινού ενδιαφέροντος (Serim and Koch, 1996). Τέτοιες συνεργασίες 
προάγουν την ανάπτυξη σχέσεων µε άλλους λαούς και προωθούν τη γνωριµία µε τον πολιτισµό 
τους (National Council for Educational Technology, 1995). 

• Οι µαθητές µπορούν να δηµοσιεύουν τις εργασίες τους στο διαδίκτυο. Αυτό αποτελεί 
σηµαντικό κίνητρο για βελτίωση της δουλειάς τους και συµβάλλει στην ανάπτυξη γραπτών 
δεξιοτήτων επικοινωνίας (Davies, 1997). 
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Γενικά η χρήση του διαδικτύου στη διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης µετατρέπει το 
αποµονωµένο περιβάλλον της τάξης σε ζωντανό µέλος της κοινωνίας, εκθέτοντας παράλληλα 
τους µαθητές σε ένα πλούσιο περιβάλλον µαθησιακών ευκαιριών. 

 
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Η εισαγωγή του διαδικτύου στα σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης της Κύπρου αποτελεί µια 

καινοτοµία που βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο, αφού µόλις το Σεπτέµβριο του 2002 τα σχολεία 
εξοπλίστηκαν µε υπολογιστές και µε τεχνολογία θυρών σύνδεσης ISDN για πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. Όπως και σε κάθε άλλη καινοτοµία που εισάγεται στην εκπαίδευση οι δάσκαλοι 
αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσµατική εφαρµογή της. Οι Fullan και 
Stielgelbauer (1991) επισηµαίνουν ότι η επιτυχής εφαρµογή οποιασδήποτε εκπαιδευτικής 
καινοτοµίας εξαρτάται από τις στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών. 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των στάσεων και απόψεων εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης της Κύπρου για τη χρήση του διαδικτύου ως εργαλείου µάθησης, για 
να διαφανεί παράλληλα ο βαθµός στον οποίο είναι έτοιµοι να αποδεχθούν και να εφαρµόσουν την 
καινοτοµία. Η έρευνα διερεύνησε ακόµη τις προϋποθέσεις που πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι 
πρέπει να υπάρχουν για την επιτυχή εφαρµογή της καινοτοµίας. Τέλος εξετάστηκε κατά πόσο τα 
προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (φύλο, χρόνια υπηρεσίας, θέση, ακαδηµαϊκά 
προσόντα, πρόσβαση στο διαδίκτυο, επιµόρφωση και βαθµός αυτοπεποίθησης στη χρήση του 
διαδικτύου) επηρέασαν τις στάσεις και απόψεις τους.  
 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Η έρευνα διεξήχθη κατά τη σχολική χρονιά 2002-2003 και η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε 

την αποστολή ερωτηµατολογίου σε 240 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Από τα 347 
δηµόσια δηµοτικά σχολεία της Κύπρου επιλέγησαν 40 µε τη χρήση του πίνακα τυχαίων αριθµών 
και στη συνέχεια στάληκαν 6 ερωτηµατολόγια στο διευθυντή του καθενός από τα 40 σχολεία. Το 
ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε 4 µέρη. Το πρώτο µέρος εξέταζε τα προσωπικά χαρακτηριστικά 
των εκπαιδευτικών. Το δεύτερο µέρος εξέταζε τις στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών για το 
διαδίκτυο ως εργαλείο µάθησης. Το τρίτο µέρος διερευνούσε τις απόψεις τους για τις 
προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για την αποτελεσµατική εφαρµογή της καινοτοµίας. Το 
τέταρτο µέρος περιλάµβανε πέντε ανοιχτές ερωτήσεις σχετικές µε την εισαγωγή του διαδικτύου 
στο δηµοτικό σχολείο ως εργαλείου µάθησης.  

 
Η ανάλυση των ποσοτικών δεδοµένων έγινε µε το πρόγραµµα στατιστικής επεξεργασίας 

δεδοµένων (SPSS). Τα ποιοτικά δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν από τις ανοιχτές ερωτήσεις στο 
τέταρτο µέρος του ερωτηµατολογίου χωρίστηκαν σε κατηγορίες και έγινε επιλογή των 
σηµαντικότερων σηµείων. 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Το ποσοστό επιστροφής των συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων ήταν 66% (158/240). Οι 158 

εκπαιδευτικοί που επέστρεψαν το ερωτηµατολόγιο αποτελούν ποσοστό 0,42% του συνολικού 
πληθυσµού των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (3808 κατά τη σχολική χρονιά 2002-
2003). Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τις συχνότητες και τα ποσοστά για τα προσωπικά χαρακτηριστικά 
των εκπαιδευτικών που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο. Αναφορικά µε την πρόσβαση των 
εκπαιδευτικών στο διαδίκτυο λιγότεροι από τους µισούς (39,9%) δήλωσαν ότι είχαν πρόσβαση 
στο σπίτι και στο σχολείο. 38% δήλωσαν ότι είχαν πρόσβαση µόνο στο σπίτι και 4,4% µόνο στο 
σχολείο. Ένα ποσοστό που πλησιάζει το 1/5 των εκπαιδευτικών (17,7%) δήλωσαν ότι δεν είχαν 
πρόσβαση ούτε στο σχολείο ούτε στο σπίτι. Είναι σηµαντικό ότι παρόλο που σε όλα τα σχολεία 
είχαν τοποθετηθεί θύρες σύνδεσης ISDN, περισσότεροι από τους µισούς εκπαιδευτικούς (55,7%) 
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δήλωσαν ότι δεν είχαν πρόσβαση στο σχολείο. Από προσωπική επικοινωνία των ερευνητών µε 
συντονιστές πληροφορικής δηµοτικών σχολείων διαπιστώθηκε ότι σε αρκετά σχολεία δεν είχαν 
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες δικτύωσης. 

 
Κατηγορίες ανεξάρτητων µεταβλητών Συχν. % 

Φύλο Άνδρας 
Γυναίκα 

37 
121 

23,4 
76,6 

Χρόνια 
υπηρεσίας 

1-10 
11-20 
21-30 
31-40 

79 
59 
11 
9 

50,0 
37,3 
7,0 
5,7 

Θέση στην 
ιεραρχία 
 

∆άσκαλος/α 
Βοηθός ∆ιευθυντής/ντρια 
∆ιευθυντής/ντρια 

139 
12 
7 

88,0 
7,6 
4,4 

Ακαδηµαϊκά 
προσόντα  

Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδηµίας 
Πτυχίο Παιδαγωγικών Πανεπιστηµίου (Εξοµοίωση) 
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος Παν. (4ετής φοίτηση) 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
∆ιδακτορικό 
Άλλο 

4 
76 
49 
25 
3 
1 

2,5 
48,1 
31,0 
15,8 
1,9 
0,6 

N=158 
Πίνακας 1: Συχνότητες και ποσοστά για τις ανεξάρτητες µεταβλητές 

 (φύλο, χρόνια υπηρεσίας, θέση, ακαδηµαϊκά προσόντα) 
 
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (73%) δεν είχαν παρακολουθήσει επιµορφωτικά µαθήµατα 

στη χρήση του διαδικτύου. Το ένα τρίτο (33,5%) ανέφερε ότι ένιωθε αυτοπεποίθηση στη χρήση 
του διαδικτύου σε ικανοποιητικό βαθµό, 11,4% σε πολύ µεγάλο βαθµό και 17,7% σε αρκετά 
µεγάλο βαθµό. Όµως σχεδόν το ¼ των εκπαιδευτικών (22,8%) ανέφεραν ότι ένιωθαν αυτοπε-
ποίθηση σε µικρό βαθµό και 14,6% ότι δεν ένιωθαν καθόλου αυτοπεποίθηση. Κατά συνέπεια 
περίπου 4 στους 10 εκπαιδευτικούς δεν ένιωθαν αυτοπεποίθηση στη χρήση του διαδικτύου. 
 
Περισσότεροι από τους µισούς άντρες εκπαιδευτικούς (56,8%, 21/37) δήλωσαν ότι είχαν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις 
γυναίκες ήταν µόνο 34,7% (42/121, Χ2 =9,92, β.ε=3, p<0,01). Ακόµη 21,5% (26/121) των 
γυναικών ανέφεραν ότι δεν είχαν καθόλου πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το αντίστοιχο ποσοστό για 
τους άντρες ήταν µόλις 5,4% (2/37). Παρόµοια αποτελέσµατα καταγράφηκαν σε έρευνα του 
Charalambous (2001) ανάµεσα σε Κύπριους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εργάζονταν σε σχολεία 
όπου είχαν εισαχθεί οι ΗΥ όπου 41% των ανδρών δήλωσαν ότι χρησιµοποιούσαν τις ΤΠΕ στη 
διδασκαλία, ενώ µόνο 16,3% των γυναικών ανέφεραν ότι τις χρησιµοποιούσαν. 

  
Οι άντρες εκπαιδευτικοί ένιωθαν περισσότερη αυτοπεποίθηση στη χρήση του διαδικτύου 

(Χ =3,59, σ=1,09) από τις γυναίκες εκπαιδευτικούς (Χ =2,67, σ=1,15). Αυτή η διαφορά 
σηµειώνεται και στην έρευνα του Charalambous (2001) στην οποία αναφέρεται ότι οι συντονιστές 
Πληροφορικής στα δηµοτικά σχολεία της Κύπρου περιέγραψαν τις γυναίκες ως πιο διστακτικές 
στη χρήση των ΤΠΕ από τους άντρες συναδέλφους τους. Παράλληλα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 
2 οι νεαρότεροι δάσκαλοι ένιωθαν περισσότερη αυτοπεποίθηση στη χρήση του διαδικτύου από 
τους µεγαλύτερους. Ο µέσος όρος µειωνόταν όσο αυξάνονταν τα χρόνια υπηρεσίας. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι νεαρότεροι δάσκαλοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
µαθήµατα σχετικά µε τις ΤΠΕ κατά τη βασική τους κατάρτιση, σε αντίθεση µε τους µεγαλύτερους 
που δεν είχαν τέτοια ευκαιρία. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι όλοι οι µέσοι όροι είναι κάτω 
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από το 4 (αυτοπεποίθηση σε αρκετά µεγάλο βαθµό) και ο συνολικός µέσος όρος είναι κάτω από 
το 3 (αυτοπεποίθηση σε ικανοποιητικό βαθµό). Κατά συνέπεια οι περισσότεροι δάσκαλοι δε 
νιώθουν αυτοπεποίθηση στη χρήση του διαδικτύου.  

Πίνακας 2: Σύγκριση του «βαθµού αυτοπεποίθησης στη χρήση του διαδικτύου» µε τα 
«χρόνια υπηρεσίας» 

Οι εκπαιδευτικοί που είχαν παρακολουθήσει µεταπτυχιακές σπουδές παρουσιάζονται να έχουν 
περισσότερη αυτοπεποίθηση στη χρήση του διαδικτύου από τους υπόλοιπους. Ο µέσος όρος για 
τους κατόχους διδακτορικού ήταν 4,67 (σ=0,57) και για τους κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου 3,60 
(σ=1,04). Η παρακολούθηση µεταπτυχιακών σπουδών αναφέρεται ως σηµαντικός παράγοντας για 
τη χρήση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς δηµοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου στην έρευνα του 
Charalambous. Στην έρευνα αυτή 43,6% των εκπαιδευτικών που είχαν παρακολουθήσει 
µεταπτυχιακές σπουδές δήλωσαν ότι χρησιµοποιούσαν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό για τους εκπαιδευτικούς που δεν είχαν παρακολουθήσει µεταπτυχιακές 
σπουδές ήταν 21,2%. Είναι πιθανόν οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν µεταπτυχιακές 
σπουδές να χρησιµοποιούσαν τις ΤΠΕ και το διαδίκτυο για να βρίσκουν πληροφορίες για τις 
εργασίες τους και για να επικοινωνούν µε τους καθηγητές τους και γι’αυτό νιώθουν περισσότερη 
αυτοπεποίθηση στη χρήση τους.  

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι 
(Χ =3,30, σ=1,11) ή µόνο στο σπίτι (Χ =3,17, σ=0,97) ένιωθαν πολύ µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση 
στη χρήση του από τους εκπαιδευτικούς που δεν είχαν καθόλου πρόσβαση (Χ =1,39, σ=0,62) και 
από αυτούς που είχαν πρόσβαση µόνο στο σχολείο (Χ =2,71, σ=0,75). Όπως αναφέρεται σε 
έρευνα του Chrisostomou (1996) ανάµεσα σε φοιτητές του Τµήµατος Επιστηµών της Αγωγής του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου, οι φοιτητές που είχαν δικό τους υπολογιστή ένιωθαν περισσότερη 
αυτοπεποίθηση στη χρήση του ενώ αυτοί που δεν είχαν δικό τους υπολογιστή ένιωθαν άγχος όταν 
έπρεπε να τον χρησιµοποιήσουν. 

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση του διαδικτύου ως εργαλείου µάθησης 
.Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3 οι εκπαιδευτικοί είχαν θετικές στάσεις έναντι της χρήσης του 

διαδικτύου ως εργαλείου µάθησης. Η πιο θετική στάση των εκπαιδευτικών ήταν έναντι της 
χρήσης του διαδικτύου ως πηγής για την εύρεση πληροφοριών (Α1, Α2, Α4). Είχαν επίσης πολύ 
θετική στάση για τη δυνατότητα που παρέχει το διαδίκτυο στους µαθητές να επικοινωνούν µε 
άλλους µαθητές (Α3). Η µόνη ανεξάρτητη µεταβλητή που επηρέασε τις στάσεις των 
εκπαιδευτικών ήταν ο βαθµός αυτοπεποίθησής τους στη χρήση του διαδικτύου. Συγκεκριµένα οι 
εκπαιδευτικοί που ανέφεραν ότι ένιωθαν σε πολύ µεγάλο βαθµό αυτοπεποίθηση στη χρήση του 
διαδικτύου ήταν περισσότερο θετικοί από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς σχετικά µε τη 
δυνατότητα που παρέχει το διαδίκτυο στους µαθητές να διερευνούν πρόσφατα και πραγµατικά 
γεγονότα και δεδοµένα (Α2), να επικοινωνούν µε άλλους µαθητές (Α3) και µε ειδικούς για 
διάφορα θέµατα (Α7). 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ N Χ  σ 
1-10 
11-20 
21-30 
31-40 

79 
59 
11 
9 

3,29 
2,56 
2,36 
2,11 

1,02 
1,23 
1,20 
1,26 

Σύνολο 158 2,89 1,20 
Κλίµακα: Βαθµός Αυτοπεποίθησης:1=Καθόλου  2= Σε µικρό βαθµό  

 3=Σε ικανοποιητικό βαθµό 4= Σε αρκετά µεγάλο βαθµό 5= Σε πολύ µεγάλο βαθµό 
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∆ηλώσεις Α 
Το διαδίκτυο παρέχει στους µαθητές τη δυνατότητα να: Χ  σ 
1. βρίσκουν πληροφορίες για τα διάφορα θέµατα που µελετούν. 4,97 0,79 
2. διερευνούν πρόσφατα και πραγµατικά γεγονότα και δεδοµένα. 4,85 0,88 
3. επικοινωνούν µε άλλους µαθητές. 4,70 0,87 
4. βρίσκουν υλικό από αυθεντικές πηγές. 4,66 0,88 
5. δηµοσιεύουν τις εργασίες τους. 4,63 1,11 
6. συνεργάζονται µε µαθητές άλλων τάξεων για την εκπόνηση εργασιών. 4,42 1,00 

7. επικοινωνούν µε ειδικούς για διάφορα θέµατα. 4,20 1,00 
8. συµµετέχουν σε οµάδες συζητήσεων για θέµατα που µελετούν. 4,03 1,04 

Κλίµακα: 1=∆ιαφωνώ απόλυτα   2=∆ιαφωνώ πολύ   3=∆ιαφωνώ   4=Συµφωνώ 
5=Συµφωνώ πολύ  6=Συµφωνώ απόλυτα 

Πίνακας 3: Οι στάσεις των εκπαιδευτικών γι α τη χρήση του διαδικτύου ως εργαλείου µάθησης 

Η έρευνα κατέδειξε ακόµη ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως η χρήση του διαδικτύου στη 
διαδικασία µάθησης και διδασκαλίας µπορεί να επιφέρει πολύ θετικά αποτελέσµατα. Σχεδόν όλοι 
οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η χρήση του διαδικτύου προάγει τη δια βίου ανεξάρτητη µάθηση 
(Χ =5,03, σ=0,88), ενισχύει την ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας (Χ =4,88, σ=0,76) και δεξιοτήτων 
συλλογής, αξιολόγησης, διαχείρισης και οργάνωσης πληροφοριών (Χ =4,97, σ=0,78). 
Συµφώνησαν επίσης σε µεγάλο βαθµό µε τις δηλώσεις που ανέφεραν ότι η χρήση του διαδικτύου 
αποτελεί κίνητρο για τους µαθητές (Χ =4,99, σ =0,82) , τους µεταφέρει έξω από τα φυσικά πλαίσια 
της τάξης και του σχολείου (Χ =4,94, σ=0,81)και τους εκθέτει σε ένα πλούσιο περιβάλλον 
µαθησιακών ευκαιριών (Χ =4,97, σ =0,76). Τέλος η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ανέφεραν ότι 
διαφωνούν πως το διαδίκτυο περιορίζει την κοινωνικοποίηση των µαθητών (Χ =3,38, σ =1,06) και 
πως αποκλείει την οµαδική εργασία (Χ =2,85, σ=1,00). 

 
Προϋποθέσεις για την επιτυχή εισαγωγή του διαδικτύου στην εκπαίδευση 
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για την αποτελεσµατική εισαγωγή του διαδικτύου 

στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση κατατάχθηκαν µε βάση τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών από τη 
σηµαντικότερη στη λιγότερο σηµαντική µε τη στατιστική τεχνική Kendall’s W test (Πίνακας 4). 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4 οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την επιµόρφωσή τους στη χρήση του 
διαδικτύου (Β1) ως τον πιο σηµαντικό παράγοντα για την αποτελεσµατική εφαρµογή της 
καινοτοµίας στα δηµοτικά σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί που δεν ένιωθαν καθόλου αυτοπεποίθηση 
στη χρήση του διαδικτύου ή ένιωθαν αυτοπεποίθηση σε µικρό βαθµό θεωρούν την επιµόρφωσή 
τους πιο σηµαντική από τους εκπαιδευτικούς που ένιωθαν αυτοπεποίθηση σε ικανοποιητικό, 
αρκετά µεγάλο ή πολύ µεγάλο βαθµό. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν επίσης πολύ σηµαντικό να 
υπάρχει στα σχολεία κατάλληλος και επαρκής εξοπλισµός (Β2) αλλά και σχέδιο δράσης για τη 
χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία (Β3). Η σηµασία της επιµόρφωσης και της 
ύπαρξης επαρκούς εξοπλισµού καταγράφεται και σε έρευνα που διεξήχθηκε στις ΗΠΑ, στην 
οποία 44% των εκπαιδευτικών δήλωσαν την έλλειψη γνώσεων στη χρήση του διαδικτύου και 50% 
την έλλειψη εξοπλισµού ως παράγοντες που παρεµπόδιζαν την πρόσβαση τους στο διαδίκτυο 
(Pastore, 2001). 
 
Η συνεχής στήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού από το συντονιστή πληροφορικής του 

σχολείου (Β4) που αναφέρθηκε ως η τέταρτη σε σηµαντικότητα προϋπόθεση, αναφέρθηκε και από 
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τους εκπαιδευτικούς στην έρευνα του Charalambous (2001) ως πολύ σηµαντικός παράγοντας για 
την επιτυχή εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδασκαλία. 
 
∆ηλώσεις Β Ι.ΜΟ 
1.Επιµόρφωση του διδακτικού προσωπικού στη χρήση του διαδικτύου (ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και εκπαιδευτικών εφαρµογών).   
1,97 

2. Κατάλληλος και επαρκής εξοπλισµός. 3,03 
3. Οργανωµένο σχέδιο δράσης για τη χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική πράξη.  3,04 
4. Συνεχής στήριξη του διδακτικού προσωπικού από το συντονιστή Πλ. του σχολείου. 4,66 
5. Παροχή µη διδακτικού χρόνου στο προσωπικό για εξοικείωση µε τη χρήση του 
διαδικτύου.  

5,22 

6. Συνεχής στήριξη του διδακτικού προσωπικού από το σχολικό σύµβουλο πληροφορικής 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού.  

5,53 

7. Ενίσχυση και ενθάρρυνση από τη διεύθυνση του σχολείου. 6,03 
8. Παροχή βοήθειας από τεχνικό πληροφορικής τεχνολογίας για την αντιµετώπιση 

τεχνικών προβληµάτων. 
6,52 

Κλίµακα: 1=σηµαντικότερη …8=λιγότερη σηµαντική 
Πίνακας 4: Προϋποθέσεις για την επιτυχή εισαγωγή του διαδικτύου στα σχολεία  

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά σειρά σηµαντικότητας 
 
Η παροχή βοήθειας από τεχνικό πληροφορικής τεχνολογίας για την αντιµετώπιση τεχνικών 
προβληµάτων (Β8) κατατάχθηκε ως ο λιγότερο σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχηµένη 
χρήση του διαδικτύου στο δηµοτικό σχολείο. Όσο λιγότερα χρόνια υπηρεσίας είχαν οι 
εκπαιδευτικοί τόσο λιγότερο σηµαντική θεωρούσαν την παροχή τεχνικής βοήθειας. Ακόµη η 
ενίσχυση και ενθάρρυνση από τη διεύθυνση του σχολείου (Β7) αναφέρθηκε ως παράγοντας 
µικρής σηµασίας. Τέλος, στατιστικά σηµαντική διαφορά παρουσιάστηκε για τη δήλωση Β2. 
Συγκεκριµένα οι εκπαιδευτικοί που είχαν παρακολουθήσει επιµορφωτικά µαθήµατα για τη χρήση 
του διαδικτύου θεωρούσαν σηµαντικότερη την ύπαρξη κατάλληλου και επαρκούς εξοπλισµού από 
τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Φαίνεται ότι αυτοί οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σηµασία 
του εξοπλισµού για την επίτευξη γρήγορης και χωρίς προβλήµατα πρόσβασης στο διαδίκτυο. 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας και έχοντας υπόψην ότι το ΥΠΠ της Κύπρου έχει θέσει 

ως υπό έµφαση στόχο για τη σχολική χρονιά 2003-2004 την αξιοποίηση του διαδικτύου στα 
σχολεία µπορούν να διατυπωθούν οι πιο κάτω εισηγήσεις: 
1. Η κυβέρνηση µπορεί να προσφέρει δωρεάν ή χαµηλού κόστους πρόσβαση στο διαδίκτυο για  
όλους τους εκπαιδευτικούς. Έτσι οι εκπαιδευτικοί θα µπορέσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές 
τους στη χρήση του και να νιώσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση για να το χρησιµοποιούν στη 
διδασκαλία. Επίσης η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα 
να επικοινωνούν µε συναδέλφους τους για να ανταλλάζουν ιδέες για τρόπους µε τους οποίους 
µπορούν να χρησιµοποιήσουν το διαδίκτυο στα µαθήµατά τους και για να µοιράζονται χρήσιµες 
διευθύνσεις στο διαδίκτυο. Βέβαια οι εκπαιδευτικοί µπορούν να επωφεληθούν από µια τέτοια 
παροχή µόνο αν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι. Όπως επισηµαίνεται σε έρευνα του 
Becker (1999) οι εκπαιδευτικοί που ανέφεραν ότι το σχολείο τους παρείχε το δικό τους 
υπολογιστή πίστευαν περισσότερο στην αναγκαιότητα χρήσης του διαδικτύου στη διδασκαλία και 
το χρησιµοποιούσαν περισσότερο. Η κυπριακή κυβέρνηση έχει ήδη θέσει σε εφαρµογή 
πρόγραµµα παροχής χορηγίας στους εκπαιδευτικούς για την αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η 
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χορηγία δίνεται σε εκπαιδευτικούς που παρακολουθούν το πρόγραµµα ενδοϋπηρεσιακής 
επιµόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και 
που διεκπεραιώνουν µε επιτυχία τις απαιτήσεις του προγράµµατος. 
2. Το πρόγραµµα ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση θα 
πρέπει να περιλαµβάνει ένα σηµαντικό µέρος το οποίο να σχετίζεται µε τη χρήση του διαδικτύου 
για προσωπικούς και επαγγελµατικούς (χρήση στη διδασκαλία) λόγους. Αυτή τη στιγµή το 
πρόγραµµα ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης παρέχει ελάχιστες και επιφανειακές γνώσεις για  τη 
χρήση του διαδικτύου αφού περιορίζονται στην εύρεση πληροφοριών στο διαδίκτυο και στη 
χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Επίσης, είναι σηµαντικό οι επιθεωρητές και οι διευθυντές 
των σχολείων να ενθαρρυνθούν να παρακολουθήσουν το πρόγραµµα ενδοϋπηρεσιακής 
επιµόρφωσης για να γίνουν ικανοί χρήστες των ΤΠΕ και του διαδικτύου. Έτσι θα µπορούν να 
µοιράζονται τις γνώσεις τους µε το διδακτικό προσωπικό και να το ενθαρρύνουν στη χρήση του 
διαδικτύου στη διδασκαλία. 
3. Το Κλιµάκιο Πληροφορικής (ΚΠ) του ΥΠΠ θα πρέπει να ετοιµάσει ένα σχέδιο δράσης για τη 
χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική πράξη. Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να περιλαµβάνει 
τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν από τη χρήση του διαδικτύου στη διαδικασία 
διδασκαλίας και µάθησης αλλά και πρακτικούς τρόπους για την επίτευξη αυτών των στόχων. Θα 
ήταν ακόµη χρήσιµο αν το ΚΠ ετοίµαζε έναν κατάλογο µε ελληνόγλωσσες ιστοσελίδες στο 
διαδίκτυο οι οποίες σχετίζονται µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα του δηµοτικού σχολείου. Επίσης 
µπορεί να αυξηθεί ο αριθµός των συµβούλων πληροφορικής του ΥΠΠ έτσι ώστε να επισκέπτονται 
πιο συχνά τα σχολεία και να βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να εντάσσουν αποτελεσµατικά το 
διαδίκτυο στη διδασκαλία τους. Παράλληλα µπορεί να δοθεί επαρκής µη διδακτικός χρόνος στους 
συντονιστές πληροφορικής των σχολείων για να ενισχύουν τους συναδέλφους τους στην 
προσπάθεια εξοικείωσης µε το διαδίκτυο και στην ετοιµασία δραστηριοτήτων για την εισαγωγή 
του στην τάξη. 
4. Η εισαγωγή του διαδικτύου στη διδασκαλία µπορεί να επιτευχθεί µόνο αν υπάρχει πρόσβαση 
των σχολείων στο διαδίκτυο. Είναι λοιπόν µείζονος σηµασίας η ολοκλήρωση των εργασιών 
δικτύωσης σε όλα τα σχολεία. Ακόµη τα σχολεία πρέπει να εξοπλιστούν µε επαρκή και 
κατάλληλο εξοπλισµό για γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι θύρες σύνδεσης ISDN µπορούν 
να αντικατασταθούν µε θύρες σύνδεσης ADSL που προσφέρουν πολύ πιο γρήγορη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. Η παροχή ευρυζωνικής σύνδεσης σε όλα τα σχολεία, τα πανεπιστήµια και άλλους 
εκπαιδευτικούς οργανισµούς είναι ένας από τους στόχους του σχεδίου δράσης eEurope 2005 
(European Commission, 2002c).  
 
Αναµφίβολα το διαδίκτυο είναι ένα δυναµικό εργαλείο που µπορεί να συµβάλει στη βελτίωση 

της διαδικασίας διδασκαλίας και µάθησης και γι’αυτό είναι σηµαντικό να δοθεί περισσότερη 
έµφαση στην αποτελεσµατική εισαγωγή του στα σχολεία. Η Ε.Ε. τονίζει ότι το διαδίκτυο µπορεί 
να αποτελέσει την κινητήρια δύναµη για βελτίωση της ποιότητας της µάθησης και της ποιότητας 
της ζωής γενικότερα (European Commission, 2002a). Η Κύπρος ως ένα νέο µέλος της Ε.Ε. πρέπει 
να ανταποκριθεί  έγκαιρα σε αυτή την πρόκληση και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που 
προσφέρει το διαδίκτυο για βελτίωση της εκπαίδευσης και για προετοιµασία των µαθητών για την 
κοινωνία της πληροφορίας και της επικοινωνίας.  
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