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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να διερευνηθούν οι δυσκολίες που συναντούν οι αρχάριοι 
ενήλικοι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες στη χρήση Η/Υ. 
∆ιερευνήθηκαν επίσης τα κίνητρα συµµετοχής των εκπαιδευτικών στην επιµόρφωση,  οι στάσεις τους 
απέναντι στις ΤΠΕ και την εισαγωγή τους στην εκπαίδευση. 78 εκπαιδευτικοί εξετάστηκαν µε τη 
χρήση ανώνυµων ερωτηµατολογίων πριν και µετά την ολοκλήρωση της τρίµηνης επιµόρφωσής τους 
στη χρήση υπολογιστών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί πέρα από τις µάλλον 
αναµενόµενες δυσκολίες στη χρήση εφαρµογών (λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, ηλ. επικοινωνία) 
αντιµετώπισαν δυσκολίες στη διαχείριση αρχείων, γεγονός που αποδίδεται στην ελλιπή κατανόηση 
της δοµής της µνήµης του Η/Υ. Οι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους εκδήλωσαν θετικές στάσεις 
απέναντι στους Η/Υ και την εισαγωγή τους στην εκπαίδευση. Οι αρνητικές στάσεις αποδίδονται 
κυρίως στην ανησυχία τους ως προς πιθανολογούµενες αρνητικές επιπτώσεις στους µαθητές. Η 
επιµόρφωση που έλαβαν δε φαίνεται να µετέβαλε τις αρνητικές στάσεις τους και κρίνεται ως 
ανεπαρκής. 
 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Ενήλικοι, εκπαιδευτικοί, επιµόρφωση, αρχάριοι, πληροφορική, δυσκολίες 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  Η επιτυχής εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία προϋποθέτει ότι οι 
εκπαιδευτικοί θα έχουν επαρκείς βασικές γνώσεις και δεξιότητες στο χειρισµό των Η/Υ. Στη χώρα 
µας οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων καλούνται πλέον σε ταχύρυθµα επιµορφωτικά 
σεµινάρια να εξοικειωθούν µε τη χρήση των ΤΠΕ και την αξιοποίησή τους στη σχολική τάξη. Για 
τον επιτυχή σχεδιασµό ενός προγράµµατος επιµόρφωσης πρέπει αρχικά να γνωρίζουµε ποια είναι 
τα κίνητρα των εκπαιδευοµένων και ποιες ανάγκες τους προσπαθούν να καλύψουν µέσα από την 
εκπαίδευση. Στη συνέχεια προκειµένου να γίνει πιο αποτελεσµατικό το πρόγραµµα κρίνεται 
αναγκαία η διερεύνηση των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν.  
  Οι ενήλικες, ανεξάρτητα από το αντικείµενο µάθησης, έρχονται στην εκπαίδευση από κάποιο 
είδος ανάγκης, είτε αυτή είναι καθαρή ανάγκη για µάθηση, είτε ικανοποίηση από τις κοινωνικές 
επαφές και την κοινωνική αναγνώριση, είτε για την απόλαυση του κλίµατος της επιµόρφωσης και 
την ανάγκη να αισθανθούν µαθητές, είτε ακόµα για να αποκτήσουν κάποιο πιστοποιητικό 
γνώσεων που θα τους βοηθήσει στην επαγγελµατική τους εξέλιξη (Rogers, 1999). 
  Μελέτες έδειξαν ότι το πιο κοινό πρόβληµα των αρχάριων ενηλίκων που εκπαιδεύονται στη 
χρήση των ΤΠΕ, είναι η χρησιµοποίηση του ποντικιού (π.χ. Williamson, Bow, & Wale, 1996). 
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∆υσκολίες, επίσης, παρουσιάζονται στην κατανόηση τεχνικών όρων και εννοιών όπως αυτή της 
υπερσύνδεσης. Έρευνα σε εκπαιδευτικούς (Πολίτης κ.ά., 2000) έδειξε ότι η προσπάθεια 
καλύτερης εµπέδωσης του περιεχοµένου επιµόρφωσης στις ΤΠΕ, επηρεάζεται από τις 
προϋπάρχουσες γνώσεις των επιµορφούµενων γύρω από το αντικείµενο. Οι Dreyfus και Dreyfus 
(1986) ανέπτυξαν ένα µοντέλο µε πέντε στάδια εµπειρίας στη χρήση του Η/Υ (αρχάριοι, 
προηγµένοι, ικανοί, καταρτισµένοι και ειδικοί χρήστες Η/Υ). Με βάση αυτό το µοντέλο η 
πλειονότητα των χρηστών δεν προχωρά πέρα από τα δύο πρώτα στάδια. 
  Όσον αφορά στις στάσεις των εκπαιδευτικών για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 
µελέτες δείχνουν ότι η πλειοψηφία τους έχει θετική στάση (Μπρατίτσης κά, 2003, Κυνηγός κ.ά., 
2000). Οι αρνητικές στάσεις οφείλονται κυρίως στην επιφύλαξη για τον τρόπο µε τον οποίο θα 
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ο υπολογιστής στην εκπαίδευση (Τζιµόπουλος, 2002), ενώ κάποιοι 
θεωρούν ότι θα επιδράσει αρνητικά στην κοινωνικοποίηση των µαθητών (Κυνηγός κ.ά., 2000).  
  Τέλος, οι Σολωµονίδου & Σταυρίδου (1994), διέκριναν δύο κατηγορίες για τους εκπαιδευτικούς 
που έχουν αρνητικές στάσεις απέναντι στους Η/Υ. Στην πρώτη κατηγορία είναι αυτοί που 
θεωρούν τον Η/Υ ως «ξένο, απρόσωπο, και ίσως απωθητικό εργαλείο». Στη δεύτερη κατηγορία 
ανήκουν όσοι αισθάνονται ότι απειλείται ο ρόλος τους από την εισαγωγή Η/Υ στην εκπαίδευση.  
  Σκοπός  της παρούσας µελέτης είναι η περαιτέρω διερεύνηση των δυσκολιών που 
αντιµετωπίζουν οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι στην ανάπτυξη βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
χειρισµού Η/Υ καθώς και των παραγόντων, όπως οι στάσεις τους για τη χρήση των ΤΠΕ και η 
προηγούµενη εµπειρία, που µπορεί να επηρεάζουν αυτήν την προσπάθεια.  
 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
 
∆είγµα 
  Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 78 εκπαιδευτικών (50 γυναίκες και 28 άνδρες) που 
παρακολούθησαν το κρατικό πρόγραµµα «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Γ΄ περίοδος)», σε 9 
τµήµατα 6 επιµορφωτικών κέντρων της περιοχής της Αθήνας. Η µέση ηλικία των εκπαιδευτικών 
ήταν 40,7 (µεταξύ 24 και 58 ετών) και είχαν προϋπηρεσία στην εκπαίδευση από 1 έως 23 χρόνια.  
 
Υλικό 
  Χρησιµοποιήθηκαν δύο ερωτηµατολόγια. Το αρχικό ερωτηµατολόγιο περιείχε 16 ερωτήσεις 
κλειστού και ανοιχτού τύπου που αφορούσαν: α) στην προηγούµενη εµπειρία των εκπαιδευτικών 
στη χρήση Η/Υ, β) στις απόψεις τους για τον Η/Υ και την εισαγωγή του στην εκπαίδευση και γ) 
στις απόψεις τους για την επιµόρφωση στην οποία συµµετείχαν. 
  Το τελικό ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε 9 διαβαθµισµένες ερωτήσεις κλειστού τύπου που 
αφορούσαν: α) πώς οι εκπαιδευόµενοι σκέφτονταν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν 
κατά την επιµόρφωση, β) στις απόψεις τους για την εκπαίδευσή τους και γ) στις δυσκολίες 
κατανόησης και χειρισµών που αντιµετώπισαν κατά την επιµόρφωσή τους στη χρήση Η/Υ.  
  Ακόµη, πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις µε τρεις επιµορφωτές, µε σκοπό να µελετηθούν οι 
διαδικασίες του προγράµµατος, οι µέθοδοι επιµόρφωσης αλλά και να καταγραφούν οι απόψεις 
τους για τις δυσκολίες που συναντούν οι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι στη µάθηση Η/Υ. 
 
∆ιαδικασία 
  Στην αρχή του προγράµµατος επιµόρφωσης, διανεµήθηκε το αρχικό ερωτηµατολόγιο στους 
εκπαιδευτικούς των 9 τµηµάτων και συγκεντρώθηκαν 78 συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια. Τα 
ερωτηµατολόγια ήταν ανώνυµα αλλά ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να χρησιµοποιήσουν 
κάποιο ψευδώνυµο ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των απαντήσεών τους µε εκείνες στο τελικό 
ερωτηµατολόγιο. Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις µε τους επιµορφωτές. Στο 
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τέλος του προγράµµατος επιµόρφωσης διανεµήθηκε το τελικό ερωτηµατολόγιο το οποίο 
συµπλήρωσαν 60 εκπαιδευτικοί. Συνολικά 57 εκπαιδευτικοί απάντησαν και στα δύο 
ερωτηµατολόγια. 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ  
ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
Εµπειρία στη χρήση του Η/Υ πριν την επιµόρφωση 
  Για να καθοριστεί η εµπειρία του κάθε εκπαιδευόµενου στη χρήση Η/Υ, ορίστηκαν τρεις 
κατηγορίες εµπειρίας: αρχάριοι, µέσης εµπειρίας, και σχετικά έµπειροι. Από τις απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών στο πόσο καλά γνώριζαν να εκτελούν µία σειρά από λειτουργίες διαφορετικών 
επιπέδων δυσκολίας, οι εκπαιδευόµενοι κατατάχθηκαν σε µία από τις κατηγορίες. 
  Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι, όταν ξεκίνησε η επιµόρφωσή τους, περίπου οι µισοί 
εκπαιδευόµενοι (51,4%) ήταν αρχάριοι, το 22,2% ήταν µέσης εµπειρίας και το 26,4% ήταν 
σχετικά έµπειροι. Σχεδόν το 60% των εκπαιδευτικών που απάντησαν σε αυτήν την ερώτηση, είχαν 
Η/Υ στο σπίτι τους πριν την επιµόρφωση. 
 
Κίνητρα συµµετοχής στην επιµόρφωση 
 
  Τα κίνητρα των εκπαιδευοµένων για τη συµµετοχή τους στην επιµόρφωση, ζητήθηκαν αρχικά 
από µία ανοιχτή ερώτηση. Στην ερώτηση αυτή το 81,8% ανέφερε την ανάγκη να µάθει να 
χειρίζεται τον Η/Υ. Τα ποσοστά όσων ανέφεραν κάποιο άλλο κίνητρο ήταν πολύ µικρά. Επειδή 
θελήσαµε να επιµείνουµε στα κίνητρα, δηµιουργήσαµε µια κλειστή ερώτηση στην επόµενη φάση 
λαµβάνοντας υπόψη όλες τις προηγούµενες απαντήσεις. Τα κίνητρα πρώτης και δεύτερης φάσης 
δεν είναι συγκρίσιµα γιατί οι εκπαιδευόµενοι θα επηρεάστηκαν από την εκπαίδευση, ωστόσο 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον και τα παραθέτουµε. 
 

1,7% 8,3% 36,7% 53,3%
1,7% 10,3% 48,3% 39,7%

23,6% 32,7% 29,1% 14,5%
3,5% 19,3% 49,1% 28,1%

21,1% 33,3% 29,8% 15,8%
36,8% 26,3% 31,6% 5,3%
42,9% 28,6% 23,2% 5,4%

Κίνητρα συµµετοχής (ερωτ/γιο 2,
N=60)
Ανάγκη γνώσης Η/Υ
Ανάγκη µάθησης νέων αντικειµένων
Να µην υστερούν ένατι όσων ξέρουν
Κλίµα επιµόρφωσης
Πιστοποίηση γνώσεων
Οικονοµικοί λόγοι
Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου

%
Καθόλου

%
Λίγο

%
Αρκετά

%
Πολύ

 
Πίνακας 1: Κίνητρα συµµετοχής (κλειστή ερώτηση) 

 
  Από τις απαντήσεις της κλειστής ερώτησης φάνηκε ότι τα κίνητρα που αρχικά πήραν µικρά 
ποσοστά δεν ήταν καθόλου αµελητέα (Πίνακας 1).Το µεγαλύτερο κίνητρο φαίνεται πάλι ότι είναι 
η ανάγκη για γνώση Η/Υ και αµέσως µετά η ανάγκη για µάθηση νέων αντικειµένων. Το κλίµα της 
επιµόρφωσης είναι το τρίτο κατά σειρά σηµαντικότητας κίνητρο. Ακολουθούν η πιστοποίηση των 
γνώσεων και η αίσθηση ότι δεν υστερούν όσων γνωρίζουν Η/Υ. Τα οικονοµικά κίνητρα 
βρίσκονται στην προτελευταία θέση. Τέλος, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου δεν αποτελεί 
σηµαντικό κίνητρο για την πλειοψηφία των εκπαιδευόµενων, πιθανότατα γιατί οι ενήλικες δεν 
έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο. 
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Στάσεις για τον υπολογιστή και την εισαγωγή του στην εκπαίδευση 
  Η πλειονότητα των εκπαιδευοµένων (65,1%) χαρακτήρισαν τον Η/Υ ως «έξυπνο», «χρήσιµο», 
«θαυµατουργό». Το 15,9% αναφέρθηκαν στο ότι ο Η/Υ απλώς εκτελεί ανθρώπινες εντολές και 
τον χαρακτήρισαν «χαζό». Το 12,7% χαρακτήρισαν τον Η/Υ ως «ένα σύγχρονο δηµιούργηµα της 
νέας τεχνολογίας». Τέλος, ένα µικρό ποσοστό (6,3%) είπαν ότι Η/Υ είναι «ένα δύσχρηστο, 
απάνθρωπο µηχάνηµα που οδηγεί τους ανθρώπους στην αποµόνωση». 
  Για τη χρήση του Η/Υ στην καθηµερινή ζωή οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (71,6%) απάντησαν µε 
ενθουσιασµό λέγοντας ότι αυτή είναι απαραίτητη. Το 19,4% εξέφρασαν επιφυλάξεις λέγοντας ότι 
δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση στη χρήση των Η/Υ και ότι είναι «αναγκαίο κακό». Ένα µικρό 
ποσοστό, και σε αυτή την ερώτηση, είχαν αρνητική στάση, λέγοντας ότι δεν είναι απαραίτητη η 
χρήση του και ότι είναι «κακό» να χρησιµοποιείται. Όσον αφορά στην εισαγωγή του Η/Υ στην 
εκπαίδευση, η συντριπτική πλειοψηφία (79,4%) δήλωσαν ότι αυτό είναι απαραίτητο να συµβεί. 
Μόνο το 20,6% εξέφρασαν επιφυλάξεις. 
  Για την απόκτηση µιας συγκεντρωτικής εικόνας για τη στάση του κάθε εκπαιδευτικού απέναντι 
στον Η/Υ, συνυπολογίστηκαν όλες οι παραπάνω απαντήσεις και προέκυψαν τρεις κατηγορίες 
(θετική, επιφυλακτική, αρνητική). Η ανάλυση (Πίνακας 2) έδειξε ότι το 60,6% των 
εκπαιδευοµένων είχαν θετική στάση ως προς όλες τις επιµέρους ερωτήσεις. Επιφυλάξεις 
εξέφρασαν συνολικά το 27,3%. Αρνητική στάση είχαν το 12,1%, σηµαντικό ποσοστό αν ληφθεί 
υπόψη ότι η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στην επιµόρφωση είναι προαιρετική. 
  Από την ανάλυση διακύµανσης (ANOVA), δεν προέκυψε κάποια στατιστικά σηµαντική 
συσχέτιση για τις στάσεις των εκπαιδευοµένων απέναντι στους Η/Υ, σε σχέση µε τα δηµογραφικά 
χαρακτηριστικά τους (φύλο, ηλικία, ;έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση).  
 

40 60,6%
18 27,3%

8 12,1%

Θετική
Επιφυλακτική
Αρνητική

Ν=66 %

Συνολική στάση
απέναντι στον Η/Υ

 
Πίνακας 2: Συνολική στάση των εκπαιδευοµένων απέναντι στον Η/Υ 

 
  Αναφορικά µε την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Πίνακας 3), σχεδόν όλοι οι 
εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι αυτή θα προκαλέσει αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας. Για το αν 
ο Η/Υ θα αλλάξει το ρόλο του εκπαιδευτικού, οι περισσότεροι ερωτώµενοι µοιράζονται ανάµεσα 
στο «λίγο» (42,6%) και στο «αρκετά» (35,3%). Εξάλλου, στην πλειονότητά τους (72,9%) δεν 
φαίνεται να ανησυχούν από την πιθανότητα αντικατάστασης των εκπαιδευτικών από τους Η/Υ.  
 

1,4% 21,7% 56,5% 20,3%
13,2% 42,6% 35,3% 8,8%
72,9% 21,4% 4,3% 1,4%

2,9% 28,6% 52,9% 15,7%

Βαθµός συµφωνίας µε τις παρακάτω
απόψεις (Ν=71)
Η/Υ θα αλλάξει τον τρόπο διδασκαλίας
Η/Υ θα αλλάξει το ρόλο του εκπ/κού
Η/Υ θα αντικαταστήσει τους εκπ/κούς
Η/Υ πρέπει να χρησιµοποιείται στη
διδασκαλία

%
Καθόλου

%
Λίγο

%
Αρκετά

%
Πολύ

 
Πίνακας 3: Βαθµός συµφωνίας µε απόψεις για την εισαγωγή του Η/Υ στην εκπ/ση 

 
  Όσο πιο θετική ήταν η στάση των εκπαιδευοµένων για τους Η/Υ, τόσο περισσότερο πίστευαν ότι 
θα αλλάξει ο τρόπος διδασκαλίας (F=4,453, p=0,016<0,05). Οµοίως, όσοι είχαν πιο θετική στάση 
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απέναντι στους Η/Υ, πίστευαν ότι θα αλλάξει ο ρόλος των εκπαιδευτικών (F=4,863, 
p=0,011<0,05).  
  Στις ερωτήσεις για τις επιπτώσεις στους µαθητές από την εισαγωγή του Η/Υ στην εκπαίδευση 
(Πίνακας 4), οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι θα βοηθήσει τους µαθητές να κατανοούν έννοιες, να 
διερευνούν, να πειραµατίζονται και να αναπτύσσουν στρατηγικές µάθησης. Μεγάλη επιφύλαξη 
εκφράστηκε όσον αφορά στην ανάπτυξη της έκφρασης, του συνεργατικού πνεύµατος  και των 
κοινωνικών δεξιοτήτων των µαθητών. 
  Από την ανάλυση διακύµανσης προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί µε θετική στάση απέναντι στους 
Η/Υ έτειναν σαφώς να έχουν την άποψη ότι η χρήση των Η/Υ θα συµβάλλει στην ανάπτυξη των 
στρατηγικών µάθησης των µαθητών (F=5,954, p=0,004<0,005). Ακόµη, βρέθηκε να υπάρχει 
συσχέτιση µεταξύ στάσεων απέναντι στους Η/Υ και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των 
µαθητών (F=3,300, p=0,044), διερευνητικών ικανοτήτων (F=3,250, p=0,046) και συνεργατικού 
πνεύµατος (F=4,158, p=0,021). Και πάλι, οι εκπαιδευτικοί που είχαν αρνητική ή επιφυλακτική 
στάση έτειναν να θεωρούν ότι θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη αυτών των 
ικανοτήτων των µαθητών. 
 

82,1% 10,4% 7,5%

83,6% 10,4% 6,0%
37,9% 28,8% 33,3%
97,0% 1,5% 1,5%
87,9% 4,5% 7,6%
33,8% 24,6% 41,5%
29,2% 23,1% 47,7%

Τοµείς επηρεασµού µαθητών
από τον Η/Υ (Ν=70)
Ανάπτυξη στρατηγικών
µάθησης
Κατανόηση εννοιών
Κοινωνικές δεξιότητες
∆ιερευνητικές ικανότητες
Πειραµατισµός
Συνεργατικό πνεύµα
Έκφραση

%
Θετικά

%
Καθόλου

%
Αρνητικά

 
Πίνακας 4: Απόψεις για τις επιπτώσεις στους µαθητές της εισαγωγής του Η/Υ στην εκπ/ση  

 
  Επιπλέον µελετήθηκε ο βαθµός ενόχλησης των εκπαιδευτικών από κάποια ενδεχόµενα. Σε 
γενικές γραµµές οι εκπαιδευτικοί δεν ενοχλούνται από το ενδεχόµενο οι µαθητές τους να είναι 
ικανότεροι χρήστες Η/Υ. Λίγο περισσότερο φαίνεται να ενοχλούνται από τη δυνατότητα που 
παρέχουν οι Η/Υ για επικοινωνία µεταξύ των µαθητών. Η ενόχληση µάλιστα, είναι στατιστικώς 
σηµαντικά µεγαλύτερη στους εκπαιδευτικούς που είχαν εκφράσει αρνητική στάση απέναντι στους 
Η/Υ (F=4,586, p=0,014). Τέλος, πολύ µεγαλύτερη είναι η ενόχλησή τους από την προοπτική τα 
παιδιά τους να είναι ικανότεροι χρήστες, έτσι που εκείνοι να µην έχουν τη δυνατότητα να ασκούν 
έλεγχο. 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
 
∆υσκολίες στη χρήση και στη µάθηση 
  Από τον πίνακα 5 προκύπτει ότι οι εκπαιδευόµενοι δήλωσαν πως δυσκολεύθηκαν περισσότερο 
µε τη δηµιουργία παρουσιάσεων, λογιστικών φύλλων και την αποστολή και λήψη e-mail (µ.ο. 
δυσκολίας 2,4). Λίγο µικρότερη δυσκολία (µ.ο. δυσκολίας 2,24) συνάντησαν στο να διακρίνουν 
έννοιες (π.χ. RAM-ROM, bit-byte). 
  Επίσης, η διαχείριση αρχείων δυσκόλεψε αρκετά τους εκπαιδευόµενους. Η αποθήκευση αρχείου 
από δισκέτα σε κάποιο φάκελο είχε µέσο όρο δυσκολίας 2,14. ∆υσκολίες συνάντησαν ακόµα µε 
τη µετακίνηση αρχείου από ένα φάκελο σε άλλον (2,04) και µε την εισαγωγή εικόνας από αρχείο 
(1,9). Λιγότερο δυσκολεύθηκαν µε τον εντοπισµό αποθηκευµένων αρχείων (1,67). 
  Θέλοντας να κατατάξουµε τον κάθε εκπαιδευόµενο σε µία κατηγορία ως προς το βαθµό 
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δυσκολίας που συνάντησε, ορίσαµε τρεις κατηγορίες: µικρή, µεσαία και µεγάλη δυσκολία. 
Προέκυψε έτσι (Πίνακας 6) ότι ο συνολικός βαθµός δυσκολίας ακολουθεί την κανονική κατανοµή 
µε το 41,7% των εκπαιδευοµένων να συναντούν µεσαία δυσκολία. Η δυσκολία δεν σχετίζεται µε 
το φύλο, την ηλικία, την ειδικότητα και τα έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση. 
 

Μ.Ο.  δυσκολίας των εκπαιδευοµένων Μ.Ο. ∆υσκολίας 
Γράφηµα σε λογιστικό φύλλο 2,4 
Αποστολή- λήψη e-mail 2,4 

∆υσκολίες σε 
εφαρµογές 

∆ηµιουργία παρουσιάσεων 2,4 
Εισαγωγή εικόνας από αρχείο 1,9 
Εντοπισµός αποθηκευµένων αρχείων 1,67 
Μετακίνηση αρχείου από φάκελο σε φάκελο 2,04 

∆υσκολίες στη 
διαχείριση αρχείων 

Αποθήκευση αρχείου από δισκέτα σε φάκελο 2,14 
Αντιγραφή – επικόλληση κειµένου 1,75 
Εισαγωγή εικόνας από clipart 1,98 

∆υσκολίες σε βασικές 
λειτουργίες 
εφαρµογών Μορφοποίηση γραµµατοσειράς 1,56 

Χειρισµός ποντικιού 1,3 Άλλες δυσκολίες 
∆ιάκριση εννοιών (RAM-ROM) 2,24 

Πίνακας 5: Μ.Ο. δυσκολίας των εκπαιδευοµένων στην εκµάθηση χρήσης Η/Υ 
 

17 28,3%
25 41,7%
18 30,0%

Μικρή δυσκολία
Μεσαία δυσκολία
Μεγάλη δυσκολία

N=60 %

Συνολικός βαθµός
δυσκολίας

 
Πίνακας 6: Συνολικός βαθµός δυσκολίας στη µάθηση Η/Υ 

 
  Οι εκπαιδευόµενοι που ήταν λιγότερο έµπειροι στους Η/Υ πριν ξεκινήσει το πρόγραµµα 
επιµόρφωσης, δυσκολεύθηκαν περισσότερο στο σύνολο των λειτουργιών (F=8,118, p=0,001), στις 
εφαρµογές (F=7,610, p=0,001) και στις βασικές λειτουργίες των εφαρµογών (F=7,960, p=0,001). 
Ειδικά δε, για τη δυσκολία στη διαχείριση αρχείων υπάρχει µεγαλύτερη συσχέτιση µε το βαθµό 
προηγούµενης εµπειρίας (F=10,276, p=0,000).  
  Το µόνο κίνητρο που παρουσίασε συσχέτιση µε το βαθµό δυσκολίας, ήταν η πιστοποίηση των 
γνώσεων. Όσο µεγαλύτερο ήταν το κίνητρο αυτό, τόσο µικρότερος ήταν ο βαθµός δυσκολίας 
(F=4,471, p=0,016). Αυτό πιθανά οφείλεται στο ότι το συγκεκριµένο κίνητρο επιλέχθηκε κυρίως 
από εκπαιδευόµενους µε εµπειρία στη χρήση Η/Υ. 
 
∆ιαχείριση αρχείων – δοµή µνήµης Η/Υ 
  Σύµφωνα µε τα όσα δήλωσαν οι εκπαιδευόµενοι ο συνηθέστερος χώρος αποθήκευσης των 
εργασιών τους, ήταν σε φακέλους που δηµιουργούσαν οι ίδιοι ανά περίπτωση (54,2%). Το 30% 
του δείγµατος αποθήκευαν τις εργασίες τους σε ένα δικό τους φάκελο, το 28,8% αποθήκευαν τις 
εργασίες τους όπου τους υποδεικνύει ο Η/Υ, 5 εκπαιδευόµενοι (8,5%) δεν τις αποθήκευαν 
πουθενά και κανένας δεν αποθήκευε τις εργασίες του στην επιφάνεια εργασίας. Το υψηλό 
ποσοστό αποθήκευσης σε πολλούς φακέλους, δίνει την εντύπωση ότι οι εκπαιδευόµενοι ήξεραν να 
διαχειρίζονται τα αρχεία και συνεπώς να κατανοούν τη λογική των φακέλων. Ωστόσο, οι 
απαντήσεις τους στην επόµενη ερώτηση δίνουν µια διαφορετική εικόνα. 
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  Στη µόνη άµεση ερώτηση γνώσεων, υπήρχαν 3 εικόνες και οι εκπαιδευόµενοι έπρεπε να 
απαντήσουν ποια από τις τρεις αποδίδει σωστά τη δοµή της µνήµης του Η/Υ (Πίνακας 7). Σωστά 
απάντησε µόνο το 41,3% του δείγµατος. Οι υπόλοιποι επέλεξαν ως σωστή, είτε την εικόνα στην 
οποία «Τα έγγραφά µου» και ο φάκελος Windows είναι µέσα στο κάδο ανακύκλωσης, αλλά και τα 
Program Files έξω από το σκληρό δίσκο (39,1%), είτε εκείνη στην οποία ο σκληρός δίσκος, τα 
Program Files και  ο κάδος ανακύκλωσης είναι µέσα στη δισκέτα (19,6%). 
  Η επιλογή σωστής ή όχι απάντησης σχετίζεται µε την εµπειρία Η/Υ που είχαν οι εκπαιδευόµενοι 
πριν την επιµόρφωση (F=4,105, p=0,024). Εξάλλου, πολλοί εκπαιδευόµενοι επέλεξαν να µην 
απαντήσουν σε αυτήν την ερώτηση και οι 9 στους 12 που δεν απάντησαν ήταν αρχάριοι.  
 

  
Ν=46 

% 
18 

39,1% 
19 

41,3% 
9 

19,6% 
Πίνακας 7: Απαντήσεις στην ερώτηση για τη δοµή της µνήµης του Η/Υ 

 
  Από την ανάλυση διακύµανσης προκύπτει ότι το αν απαντούν σωστά ή λάθος, δεν σχετίζεται µε 
τις στάσεις που είχαν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στους Η/Υ πριν την επιµόρφωση. Ενδιφέρον έχει 
ότι η µόνη συσχέτιση µε κίνητρα, είναι ότι όσοι είχαν εντονότερο το κίνητρο του κλίµατος 
επιµόρφωσης, είχαν τη τάση να δίνουν σωστότερες απαντήσεις (F=4,459, p=0,039), Ωστόσο δεν 
µπορούν να προκύψουν γενικευµένα συµπεράσµατα για το ποια κίνητρα είναι ισχυρά για τη 
µάθηση, από την εξέταση µίας µόνο ερώτησης γνώσεων. 
 
Αποτελέσµατα επιµόρφωσης 
  Σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος, όπως προκύπτει από τον πίνακα 8, οι 
απόψεις των επιµορφούµενων ήταν αρκετά θετικές. Ωστόσο, στην πλειονότητά τους θεωρούσαν 
ότι ο χρόνος της επιµόρφωσης δεν ήταν επαρκής.  
  Συγκεκριµένα, οι εκπαιδευόµενοι δήλωσαν ότι από την επιµόρφωση αποκόµισαν περισσότερο 
γνώσεις πάνω στον Η/Υ και διάθεση να συνεχίσουν να µαθαίνουν γύρω από αυτό. Ακόµη, 
σηµαντικό ήταν το ποσοστό εκείνων που δήλωσαν ότι απέκτησαν αρκετά θετικότερη στάση 
απέναντι στους Η/Υ και αυτοπεποίθηση στη χρήση τους. Οι εκπαιδευόµενοι δήλωσαν επίσης ότι 
απέκτησαν αυτοεκτίµηση και εµπιστοσύνη στον εαυτό τους καθώς και επικοινωνία και 
συνεργασία µε άλλους. Τέλος, απάντησαν ότι τους επηρέασε το σεµινάριο στη µείωση της 



314                                                                       4ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 – 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών  
 

αµηχανίας και του φόβου απέναντι στον Η/Υ και στην προθυµία χρήσης Η/Υ στην τάξη.  
  Οι απαντήσεις για τα αποτελέσµατα της επιµόρφωσης φαίνεται πως σχετίζονται µε τις στάσεις 
που είχαν οι εκπαιδευόµενοι πριν την επιµόρφωση. Έτσι, λιγότερο θετικοί ως προς τα 
αποτελέσµατα της επιµόρφωσης ήταν όσοι από την αρχή της είχαν εκδηλώσει αρνητική διάθεση 
(F=6,536, p=0,003). Οµοίως, όσοι είχαν περισσότερο αρνητική στάση πριν την επιµόρφωση µετά 
την ολοκλήρωσή της απάντησαν περισσότερο συγκρατηµένα για τις γνώσεις (F=5,828, p=0,006) 
και την εµπιστοσύνη- αυτοεκτίµηση (F=4,138, p=0,023) που απέκτησαν. 

1,8% 19,3% 68,4% 10,5%
3,4% 20,3% 61,0% 15,3%

 10,0% 70,0% 20,0%
17,2% 20,7% 46,6% 15,5%
10,2% 27,1% 49,2% 13,6%
14,0% 24,6% 43,9% 17,5%
15,3% 28,8% 37,3% 18,6%

5,2% 19,0% 50,0% 25,9%

Αποτελέσµατα επιµόρφωσης (Ν=60)
Αυτοπεποίθηση για τη χρήση Η/Υ
Θετικότερη στάση απέναντι στους Η/Υ
Απόκτηση γνώσεων Η/Υ
Μείωση αµηχανίας / φόβου Η/Υ
Προθυµία χρήσης Η/Υ στην τάξη
Αυτοεκτίµηση, εµπιστοσύνη στον εαυτό τους
Επικοινωνία µε άλλους συνεργασία
∆ιάθεση για περαιτέρω γνώση Η/Υ

%
Καθόλου

%
Λίγο

%
Αρκετά

%
Πολύ

 
Πίνακας 8: Παράγοντες αποτελεσµατικότητας της επιµόρφωσης όπως εκτιµήθηκαν από τους 

εκπαιδευόµενους 
 

  Η µείωση της αµηχανίας και του φόβου απέναντι στον Η/Υ σχετίζεται επίσης, µε τις στάσεις που 
είχαν οι εκπαιδευόµενοι πριν αρχίσει το πρόγραµµα επιµόρφωσης (F=3,504, p=0,23). Ο φόβος 
µειώνεται περισσότερο σε εκπαιδευτικούς που είχαν από την αρχή θετικότερη στάση. Συνεπώς, οι 
αρχικές στάσεις των εκπαιδευοµένων δεν φαίνεται να αλλάζουν σηµαντικά µετά την επιµόρφωση.  
 
Χρήση αποκτηθέντων γνώσεων στο µέλλον 
  Πρόθεση των εκπαιδευοµένων ήταν να χρησιµοποιήσουν τον Η/Υ περισσότερο για τις ανάγκες 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας από ότι  για προσωπικούς λόγους. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί 
σκόπευαν να τον χρησιµοποιήσουν κυρίως για την προετοιµασία της διδασκαλίας και όχι στην 
τάξη. Ακόµη και όσοι εκπαιδευτικοί ήθελαν να χρησιµοποιήσουν τον Η/Υ στην τάξη, σκόπευαν 
να το κάνουν κυρίως µε τη χρήση παρουσιάσεων και όχι µε κάποιο εκπαιδευτικό λογισµικό που 
θα έδινε τη δυνατότητα στους µαθητές για ενεργητική µάθηση. 
  Οι νεώτεροι εκπαιδευτικοί έδειξαν µεγαλύτερη προθυµία στη χρήση του Η/Υ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία (F=3,589, p=0,034). Τέλος, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι η ελλιπής γνώση 
χειρισµού Η/Υ είναι το µεγαλύτερο εµπόδιο για τη χρήση τους στην εκπαίδευση. 
 
ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ 
  Αρχικά, πρέπει να αναφέρουµε ότι και οι τρεις επιµορφωτές συµφώνησαν στα περισσότερα 
σηµεία που συζητήθηκαν. Συµφώνησαν, ότι ο χρόνος της επιµόρφωσης ήταν ιδιαίτερα 
περιορισµένος ενώ η ύλη που έπρεπε να καλυφθεί µεγάλη, γεγονός που περιόριζε την ευελιξία 
στους χειρισµούς τους. Ιδιαίτερη αναφορά από δύο εκπαιδευτές έγινε στο ότι δεν υπήρξε χρόνος 
για εκπαίδευση στη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού. 
  Στην ερώτηση για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευόµενοι, οι επιµορφωτές είπαν 
ότι εντονότερα είναι τα προβλήµατα στην αρχή του προγράµµατος, έως ότου οι εκπαιδευόµενοι 
εξοικειωθούν µε τη χρήση του  ποντικιού, του πληκτρολόγιου και τη διαχείριση των αρχείων. 
Ειδικά για το ποντίκι είπαν ότι στην αρχή έχουν µεγάλο πρόβληµα αλλά µόλις µάθουν να το 
χειρίζονται, αποφεύγουν πλέον το πληκτρολόγιο. 
  Έµφαση και από τους τρεις επιµορφωτές δόθηκε στις δυσκολίες που συναντούν οι 
εκπαιδευόµενοι στη διαχείριση των αρχείων. Άλλες δυσκολίες που αναφέρθηκαν ήταν η χρήση 

0% 
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του Excel και ιδίως όσον αφορά στις µαθηµατικές σχέσεις και στα γραφήµατα. Ακόµη, 
επισηµάνθηκε ότι οι εκπαιδευόµενοι «δυσκολεύονται σε οτιδήποτε είναι πιο θεωρητικό».  
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
  Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι οι ενήλικες είχαν αρκετά κίνητρα για να συµµετάσχουν στην 
επιµόρφωση, αλλά στις ανοιχτές ερωτήσεις περιορίζονται σε συµβατικές απαντήσεις όπως «να 
µάθω το αντικείµενο διδασκαλίας». Τα κυριότερα κίνητρα, όπως απαντήθηκαν στην κλειστή 
ερώτηση, ήταν η γνώση Η/Υ, η µάθηση νέων αντικειµένων, το κλίµα της επιµόρφωσης και η 
πιστοποίηση των γνώσεων. Τα κίνητρα αυτά εµπίπτουν στις βασικές κατηγορίες κινήτρων που 
αναφέρει ο A. Rogers (1999).. 
  Όπως προέκυψε από την ανάλυση των απαντήσεών τους, οι εκπαιδευόµενοι που πίστευαν ότι θα 
υπάρξουν αλλαγές στο ρόλο των εκπαιδευτικών από την εισαγωγή του Η/Υ στην εκπαίδευση, 
ήταν κυρίως εκείνοι που είχαν εκφράσει θετικές στάσεις. Εξάλλου, οι εκπαιδευτικοί µε αρνητικές 
στάσεις ήταν κατά βάση εκείνοι που απάντησαν ότι οι µαθητές θα επηρεαστούν αρνητικά στην 
έκφραση, το συνεργατικό πνεύµα και τις κοινωνικές δεξιότητες.  
  Αν λάβουµε υπόψη µας το διαχωρισµό των εκπαιδευτικών µε αρνητικές στάσεις που κάνουν οι 
Σολωµονίδου & Σταυρίδου (1994), συµπεραίνουµε ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγµατός µας δεν 
ανήκουν στην κατηγορία αυτών που φοβούνται ότι θα παραγκωνιστούν από τους Η/Υ ή 
φοβούνται για κάποιες εργασιακές αλλαγές. Η αρνητική τους στάση αποδίδεται στο ότι θεωρούν 
τον Η/Υ ως κάτι απρόσωπο που θα βλάψει τους µαθητές. Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι οι 
εκπαιδευτικοί εκείνοι που εξέφρασαν φόβους για τον περιορισµό των κοινωνικών δεξιοτήτων των 
µαθητών είναι εκείνοι που ενοχλούνται περισσότερο από το ενδεχόµενο επικοινωνίας µαθητών 
µέσω Η/Υ. Η αντίφαση αυτή µπορεί να αποδοθεί αφενός σε άγνοια των δυνατοτήτων που παρέχει 
ο υπολογιστής στους µαθητές στην τάξη, σε συνδυασµό µε ασαφείς απόψεις για την ανάπτυξη των 
κοινωνικών δεξιοτήτων µαθητών και αφετέρου στο φόβο διατάραξης της πειθαρχίας στην τάξη. 
  Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι σκόπευαν να χρησιµοποιήσουν τον Η/Υ στην 
προετοιµασία του µαθήµατος. Οι λίγοι εκπαιδευτικοί που ήθελαν να τον χρησιµοποιήσουν ως 
διδακτικό µέσο, σκόπευαν να το κάνουν µε τη χρήση παρουσιάσεων και όχι µε τη χρήση κάποιου 
εκπαιδευτικού λογισµικού που θα έδινε στους µαθητές τη δυνατότητα ενεργητικής µάθησης. Αυτό 
µπορεί να είναι αποτέλεσµα µιας δασκαλοκεντρικής θεώρησης της εκπαιδευτικής πράξης. Ίσως 
όµως η επιλογή των πααρουσιάσεων έναντι κάποιων άλλων διαδραστικών λογισµικών, να 
οφείλεται στον ανεπαρκή χρόνο εκπαίδευσης στην αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισµικών.  
 Όσον αφορά στις δυσκολίες των εκπαιδευοµένων στην εκµάθηση χρήσης Η/Υ, παρατηρήθηκε 
σηµαντική ταύτιση των απαντήσεων των εκπαιδευοµένων µε τις δηλώσεις των επιµορφωτών. Ο 
χειρισµός λογιστικών φύλλων, η ηλεκτρονική επικοινωνία, οι παρουσιάσεις και η διάκριση της 
ειδικής ορολογίας αναφέρθηκαν ως οι σηµαντικότερες πηγές δυσκολιών. Προηγούµενη µελέτη 
έδειξε ότι η διάκριση ορολογίας αποτελεί πρόβληµα κυρίως σε ενηλίκους άνω των πενήντα ετών 
(Williamson, κ.ά., 1996). 
  Η διαχείριση αρχείων επίσης δυσκόλεψε αρκετά τους εκπαιδευόµενους, σύµφωνα µε τις 
απαντήσεις τους. Αν λάβουµε υπόψη µας τα λεγόµενα των επιµορφωτών, συµπεραίνουµε ότι η 
δυσκολία στη διαχείριση αρχείων αρχικά είναι ακόµα µεγαλύτερη, αλλά η συνεχής εξάσκηση 
βοηθά τους εκπαιδευόµενους. Τα παραπάνω, ενισχύονται από τη διαπίστωση ότι η δυσκολία στη 
διαχείριση αρχείων, σχετίζεται µε την εµπειρία των εκπαιδευοµένων. Υποθέτουµε ότι η δυσκολία 
αυτή οφείλεται στην ελλιπή κατανόηση της δοµής της µνήµης. Η θέση αυτή ενισχύεται από την 
ύπαρξη στατιστικά σηµαντικής σχέσης ανάµεσα στη δυσκολία στη διαχείρισης αρχείων και στην 
επιτυχία στην ερώτηση για τη δοµή της µνήµης. Φαίνεται λοιπόν να επιβεβαιώνονται οι Hackos & 
Stevens (1997) στο ότι οι αρχάριοι εκπαιδευόµενοι εκτελούν µηχανικά ορθές λειτουργίες, όταν 
τους υποδεικνύεται τι πρέπει να κάνουν, αλλά δεν αντιλαµβάνονται πλήρως τις πράξεις που 
εκτελούν. 
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  Προηγούµενες µελέτες δείχνουν ότι η εξοικείωση µε τη χρήση του ποντικιού αποτελεί 
σηµαντικό πρόβληµα. Την ίδια άποψη είχαν και οι επιµορφωτές. Ωστόσο, οι εκπαιδευόµενοι 
απάντησαν ότι στο ποντίκι δυσκολεύθηκαν λιγότερο από ό,τι σε όλες τις άλλες λειτουργίες. 
Καθώς όµως η ερώτηση αυτή τέθηκε στο τέλος του προγράµµατος, οπότε οι εκπαιδευόµενοι είχαν 
εξοικειωθεί µε τη χρήση του ποντικιού, είναι πιθανόν να είχαν πλέον αµβλυνθεί οι αρχικές 
εντυπώσεις. Μελέτη κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα µπορούσε να δώσει πληρέστερη 
απάντηση στο ερώτηµα.  
  Οι εκπαιδευόµενοι, όπως αναφέρεται και σε άλλες µελέτες, δήλωσαν ότι αποκόµισαν κυρίως 
γνώσεις αλλά και διάθεση για απόκτηση περαιτέρω γνώσεων για τους Η/Υ. Ακόµη, ότι απέκτησαν 
θετικότερη στάση για τον Η/Υ, αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίµηση ως προς τη χρήση του. Οι 
απαντήσεις αυτές όµως δόθηκαν από εκείνους που εξαρχής είχαν θετικές στάσεις απέναντι στον 
Η/Υ. Αντίθετα, όπως προέκυψε από την ανάλυση οι εκπαιδευτικοί που είχαν εξαρχής αρνητικές 
στάσεις δεν τις µετέβαλαν µετά το τέλος της επιµόρφωσης.  
  Οι περισσότεροι εκπαιδευόµενοι έµειναν αρκετά ικανοποιηµένοι από το σύνολο της 
επιµόρφωσης. Ωστόσο, το µεγαλύτερο πρόβληµα που αναφέρθηκε από επιµορφωτές και 
εκπαιδευόµενους, ήταν η διάρκεια της επιµόρφωσης. Ο περιορισµένος χρόνος δεν επέτρεψε στους 
εκπαιδευόµενους να εµπεδώσουν το αντικείµενο µάθησης και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για 
τη χρήση του Η/Υ ώστε να τον χρησιµοποιήσουν στη τάξη. 
  Η προηγηθείσα συζήτηση οδηγεί στο συµπέρασµα ότι για το ξεπέρασµα των δυσκολιών και την 
καλλιέργεια θετικών στάσεων απέναντι στις ΤΠΕ απαιτείται  χρόνος για επαρκή εξάσκηση και 
κυρίως για ουσιαστική επιµόρφωση σε ζητήµατα εκπαιδευτικής χρήσης των ΤΠΕ. Σε επίπεδο 
περιεχοµένου της επιµόρφωσης και διδακτικής µεθοδολογίας προτείνεται να δοθεί έµφαση στη 
διαχείριση αρχείων, µε τη χρήση µοντέλων και πολλαπλών αναπαραστάσεων.  
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