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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 Με το πέρας του προγράµµατος Π1, της επιµόρφωσης «Αρχική Επιµόρφωση όλων των 
Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)», είναι η πρώτη 
φορά, που στην ελληνική εκπαίδευση, υπάρχουν καταρτισµένοι εκπαιδευτικοί σε ΤΠΕ, από ένα 
οργανωµένο πρόγραµµα, πανελλήνιας εµβέλειας και µαζικής συµµετοχής. Σε αυτό τον πληθυσµό 
εκπαιδευτικών, που αισθάνονται µέλη της σύγχρονης «κοινωνίας της πληροφορίας», έχει 
ενδιαφέρον η καταγραφή και διερεύνηση των αντιλήψεων, των απόψεων και των αποφάσεων που 
αφορούν την εφαρµογή των ΤΠΕ από τους ίδιους και πως αυτές οι απόψεις συνδέονται µε την εν 
γένει παιδαγωγική τους κατάρτιση και εµπειρία. Η έρευνα πεδίου που πραγµατοποιήθηκε σε πέντε 
κέντρα επιµόρφωσης της ∆υτικής Μακεδονίας φανερώνει ότι µετά την επιµόρφωση καθαρά 
τεχνολογικού χαρακτήρα, οι εκπαιδευτικοί έχουν βέβαια θετική στάση για την ένταξη των ΤΠΕ 
στην εκπαίδευση, αλλά αυτό δεν τους εξασφαλίζει την αίσθηση πληρότητας γνώσεων και εφοδίων 
στην εφαρµογή των ΤΠΕ. Πιστεύουν ότι απαιτείται επιπλέον επιµόρφωση, που αφορά την 
εκπαιδευτική διάσταση της εφαρµογής των ΤΠΕ και δηλώνουν την πρόθεσή τους να 
συµµετάσχουν σε αυτή. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, Κοινωνία της Πληροφορίας, 
αντιλήψεις εκπαιδευτικών 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 Στις µέρες µας, ο ρυθµός ανάπτυξης των Νέων Τεχνολογιών και η ταχύτητα εξάπλωσής τους 
σε όλες σχεδόν τις ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν πάρει εντυπωσιακές διαστάσεις. Η 
τεχνολογία είναι κάτι περισσότερο από ένα εργαλείο, είναι το µέσο που επηρεάζει την πορεία της 
σκέψης µας, την αλληλεπίδραση µε τους άλλους, καθώς και τα οράµατά µας και τις προσδοκίες 
µας (Μακράκης 2000, Trinidad 1997) 
 
 Στην εκπαίδευση ο ηλεκτρονικός υπολογιστής έχει εισαχθεί µε δειλά βήµατα στα τέλη της 
δεκαετίας του 1970, µε όλο και πιο γρήγορο τρόπο από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 και πολύ 
δυναµικά στα τέλη της δεκαετίας του 1990, και ιδίως στις αρχές του 2000. Τα περισσότερα 
σχολεία των Ηνωµένων Πολιτειών, της Ευρώπης και αρκετά στην Ελλάδα διαθέτουν υπολογιστές 
που µπορούν να χρησιµοποιηθούν την ώρα του µαθήµατος. Πολλοί εκπαιδευτικοί προτιµούν η 
µάθηση να περνάει µέσα από την πράξη – µια προσέγγιση που ταιριάζει απόλυτα στον υπολογιστή 
(Capron, 1999). Όταν η διαδικασία εισαγωγής και ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση κινείται µε 
άξονα τις παιδαγωγικές και µαθησιακές προοπτικές και όχι µε στόχο την τεχνολογική κατάρτιση, 
τότε οι ΤΠΕ συµβάλλουν στη δηµιουργία ενός µαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο ευνοεί την 
ενεργητική µάθηση και διευκολύνει τη γνωστική, συναισθηµατική και νοητική ανάπτυξη των 
παιδιών (Μικρόπουλος & Λαδιάς, 2000).  
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 Η εισαγωγή της πληροφορικής, σ’ όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης της χώρας µας, είναι 
πλέον πραγµατικότητα και συνεπάγεται µια νέα διάσταση στο σύστηµα δάσκαλος – µαθητής – 
διαδικασία µάθησης. Ωστόσο, το σύνολο των εκπαιδευτικών δεν αντιµετωπίζουν µε τον ίδιο 
τρόπο τη χρήση της πληροφορικής στην τάξη. Οι αντιδράσεις κυµαίνονται από τον υπέρµετρο 
ενθουσιασµό έως την πλήρη άρνηση των Νέων Τεχνολογιών, ενώ δεν έχουν όλοι τα «εφόδια» για 
το χειρισµό των καινούργιων εκπαιδευτικών εφαρµογών. Ενδιαφέρον λοιπόν παρουσιάζει η 
διερεύνηση των σχετικών στάσεων και αντιλήψεων εκπαιδευτικών, που έχουν παρακολουθήσει 
ένα πρόγραµµα επιµόρφωσης σε θέµατα βασικής τεχνολογικής κατάρτισης, σε συνδυασµό µε τη 
µελέτη των παραγόντων που τις επηρεάζουν. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ  
 Αν και αναγνωρίζονται οι δυνατότητες θετικής συνεισφοράς των ΤΠΕ στη µαθησιακή 
διαδικασία, ακόµη και στις µικρές ηλικίες (Μακράκης & Κοντογιαννοπούλου 1995, Μικρόπουλος 
1999, Seng 1998),   η χρήση των ΤΠΕ είναι ακόµα περιορισµένη στο εκπαιδευτικό σύστηµα, πολύ 
µάλιστα περισσότερο στην ελληνική πραγµατικότητα από ό,τι σε πολλές άλλες αναπτυγµένες 
χώρες. Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται αυτή η υστέρηση είναι πολλοί (ΕΤΠΕ 2001), µεταξύ των 
οποίων η ανυπαρξία σαφούς θεσµικού πλαισίου, η έλλειψη επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, η 
µικρή εµπλοκή τους στο εγχείρηµα της ένταξης, η µη κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή, η 
έλλειψη καλού εκπαιδευτικού λογισµικού, ο χαρακτήρας του αναλυτικού προγράµµατος.  
  
 Η λειτουργική ένταξη των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη µάθηση απαιτεί τη 
δηµιουργία ενός νέου µαθησιακού – παιδαγωγικού περιβάλλοντος. Η αλλαγή αυτή αφορά τόσο το 
ρόλο του µαθητή, που από παθητικός δέκτης γίνεται ενεργός παράγων της µάθησής του, όσο και 
στο ρόλο του εκπαιδευτικού, που από µοναδικός ποµπός και πηγή της πληροφορίας και της 
γνώσης, µετατρέπεται σε οργανωτή των µαθησιακών δραστηριοτήτων, σε βοηθό και καθοδηγητή 
των µαθητών (Σολοµωνίδου, 2001). Η ανάγκη της εκπαίδευσης και της συνεχούς επιµόρφωσης 
των εκπαιδευτικών, αφορά όχι µόνο την παρακολούθηση από µέρους τους των επιστηµονικών, 
τεχνολογικών και κοινωνικών εξελίξεων, αλλά και για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών 
επιστηµονικού πειραµατισµού και λειτουργίας µε νέους ρόλους και πρότυπα διδασκαλίας. Η 
ανάγκη αυτή είναι επιτακτική, καθώς ο εκπαιδευτικός είναι από τους βασικότερους 
κοινωνικοποιητικούς φορείς, αλλά και σηµαντικότατος διαµεσολαβητής, τόσο για τη µάθηση και 
την ανάπτυξη των νεαρών ατόµων, όσο και για τη διαµόρφωση του αυριανού δυναµικού µιας 
χώρας (Ράπτης & Ράπτη, 2001).  
 
 Έρευνες στο χώρο των εκπαιδευτικών, τόσο της πρωτοβάθµιας όσο και της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, κατέγραψαν ως θετική τη στάση τους για την εισαγωγή των ΤΠΕ στο σχολείο, ενώ 
παράλληλα αναγνωρίζουν τη δυναµική και τη βοήθεια που µπορούν να προσφέρουν στη 
µαθησιακή διαδικασία (Καµαριανός 2002, Μπίκος 1995, Μικρόπουλος 2000, Εµβαλωτής & 
Τζιµογιάννης 1999). Ωστόσο, η πρακτική έδειξε ότι δύσκολα αναπτύσσονται αποτελεσµατικά 
περιβάλλοντα µάθησης µε την υποστήριξη των Νέων Τεχνολογιών, αν οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν 
αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συµπεριφορές (Μακράκης, 2000). 
Απαιτείται λοιπόν ειδική επιµόρφωση και προσπάθεια από µέρους τους, ώστε να καταστούν 
ικανοί να αναπτύσσουν και να διαχειρίζονται τις ΤΠΕ στο νέο αυτό µαθησιακό περιβάλλον 
(Καρτσιώτης, 2000). Όλες οι σύγχρονες προτάσεις ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 
προβάλλουν ως απαραίτητη µία ολοκληρωµένη επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, που δεν θα 
βασίζεται στην απόκτηση γνώσεων τεχνολογικού χαρακτήρα, αλλά θα στοχεύει στις παιδαγωγικές 
και µαθησιακές προοπτικές τους, µε εκπαιδευτικές εφαρµογές στο αυθεντικό πλαίσιο του 
σχολείου (ΕΤΠΕ 2000, Παπαδόπουλος και άλλοι 1999, Oliver 1994). Τα διάφορα πιλοτικά 
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προγράµµατα ένταξης των ΤΠΕ, που έχουν υλοποιηθεί στη χώρα µας (Πουπάκη & ∆απόντες 
1999, Ζαγούρας & Μεγάλου 1999), αποτέλεσαν στις περισσότερες περιπτώσεις επιτυχηµένα 
παραδείγµατα και προσφέρουν χρήσιµα συµπεράσµατα για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Η 
µεγαλύτερη προσπάθεια που έχει γίνει, για την ένταξη των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό σύστηµα,  
υλοποιείται στα πλαίσια του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ «ΚτΠ»). Στον τοµέα της επιµόρφωσης το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥπΕΠΘ) υλοποιεί την Πράξη: «Επιµόρφωση 
Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 
Εκπαίδευση», η οποία συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος είναι η 
επιµόρφωση 76.000 εκπαιδευτικών των ελληνικών σχολείων της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη χρήση των ΤΠΕ, προκειµένου αυτές να αξιοποιηθούν στην 
τάξη. Οι κύκλοι επιµόρφωσης, που έχουν πραγµατοποιηθεί έως σήµερα, υπάγονται στο τµήµα Π1, 
που αφορά την τεχνολογική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποτελούν ένα σηµαντικό 
ποσοστό της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ενδιαφέρον λοιπόν, παρουσιάζουν οι στάσεις και 
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αυτών, τόσο επειδή θα αποτελέσουν µέσο διάδοσης του 
προγράµµατος και ενηµέρωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και επειδή είναι η πρώτη 
φορά που δηµιουργείται µία κρίσιµη µάζα τεχνολογικά εναλφάβητων εκπαιδευτικών. 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή και διερεύνηση των αντιλήψεων και των απόψεων των 
εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν τον κύκλο επιµόρφωσης Π1, του προγράµµατος 
επιµόρφωσης «Αρχική Επιµόρφωση όλων των Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)» (ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2000). Μετά την παρακολούθηση αυτού του 
προγράµµατος κατάρτισης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις και αποφάσεις των 
εκπαιδευτικών, που αφορούν την εφαρµογή των ΤΠΕ από τους ίδιους και πως αυτές οι απόψεις 
συνδέονται µε την εν γένει παιδαγωγική τους κατάρτιση και εµπειρία. Οι ερευνητικές υποθέσεις 
που θα διερευνηθούν είναι:  
 Ε1: Η παιδαγωγική και διδακτική γνώση και εµπειρία των εκπαιδευτικών, σε συνδυασµό µε 
µια κατάρτιση τεχνολογικού χαρακτήρα, δεν τους εξασφαλίζει την αίσθηση πληρότητας γνώσεων 
και εφοδίων στην εφαρµογή των ΤΠΕ, αλλά απαιτείται επιπλέον επιµόρφωση, που αφορά την 
εκπαιδευτική διάσταση των ΤΠΕ. 
 Ε2: Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών, σε γνώσεις βασικής Πληροφορικής παιδείας, συµβάλλει 
στην αποµυθοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ και των κινδύνων που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί 
από την εισαγωγή τους στην Εκπαίδευση. 
 Ε3: Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών, σε γνώσεις βασικής Πληροφορικής παιδείας,  δεν είναι 
µοναδικός παράγοντας ούτε στην απόφαση εφαρµογής των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, ούτε 
στην αισιοδοξία επιτυχηµένης εφαρµογής στο σχολείο.   
 Ε4: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της Α-βάθµιας και Β-βάθµιας εκπαίδευσης διαφέρουν σε 
θέµατα επιµόρφωσης και εφαρµογής των ΤΠΕ στο σχολείο. 
 
∆είγµα 
 Η συγκέντρωση των δεδοµένων έγινε από 138 εκπαιδευτικούς που περάτωσαν µε επιτυχία τον 
β κύκλο στο πρόγραµµα επιµόρφωσης Π1, του προγράµµατος «Αρχική Επιµόρφωση όλων των 
Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)». Αρχικά 
καταγράφηκε το σύνολο των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στα σεµινάρια 5 πιστοποιηµένων 
Κέντρων Στήριξης Επιµόρφωσης (ΚΣΕ). Τα ΚΣΕ που επιλέχθηκαν αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
10% επί του συνόλου των πιστοποιηµένων ΚΣΕ που λειτουργούν στην Περιφέρεια ∆υτικής 
Μακεδονίας. Το δείγµα των 138 εκπαιδευτικών της έρευνας αποτελεί το 7% του συνόλου των 
εκπαιδευτικών της Περιφέρειας, που επιµορφώθηκαν στα πλαίσια του εν λόγω προγράµµατος. Η 
διαστρωµάτωση του δείγµατος ήταν κατά φύλο :72 (52%) άντρες και 66 (48%) γυναίκες, κατά 
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βαθµίδα εκπαίδευσης 97 (70%) Α-βάθµιας και 41 (30%) Β-βάθµιας, κατά έτη προϋπηρεσίας 
43(31%) 0-10 έτη, 63(45%) 11-20 έτη και 32(24%) άνω των 20 ετών. 
 
∆ιαδικασία  
 Για την καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών, τους δόθηκε, µετά το πέρας της 
επιµόρφωσης των 48 ωρών, να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο κλειστού τύπου. Στην αρχή 
του ερωτηµατολογίου υπήρχαν ερωτήσεις µε στόχο την καταγραφή ατοµικών και επαγγελµατικών 
στοιχείων (βαθµίδα εκπαίδευσης, φύλο, προϋπηρεσία, τίτλοι σπουδών, γνώσεις υπολογιστών πριν 
την επιµόρφωση, εµπειρία από χρήση στην τάξη, υποδοµή σχολείου). Στη συνέχεια του 
ερωτηµατολογίου οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να εκφράσουν το βαθµό συµφωνίας τους 
(τετράβαθµη κλίµακα) σε µια σειρά από 48 προτάσεις, οι οποίες ανήκουν σε 6 βασικές ενότητες:   
α) αιτίες συµµετοχής στο πρόγραµµα επιµόρφωσης και πρόθεση συµµετοχής σε πιστοποίηση και 
µελλοντικές επιµορφώσεις,   
β) γνώσεις και επίπεδο κατανόησης, που αποκτήθηκαν στις θεµατικές ενότητες της επιµόρφωσης,  
γ) πρόθεση εφαρµογής των ΤΠΕ σε εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες,  
δ) προβλήµατα ένταξης των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση και αντιµετώπισή τους,  
ε) αξιολόγηση της δυνατότητα εφαρµογής των θεµατικών ενοτήτων της εκπαίδευσης, όσον αφορά 
την εκπαιδευτική διάσταση,  
στ) θέµατα που αφορούν το ρόλο του εκπαιδευτικού και την εκπαιδευτική διαδικασία, στη χρήση 
ΤΠΕ. 
  
 Η στατιστική ανάλυση του συνόλου των δεδοµένων έγινε µε τη µελέτη χωριστά κάθε µίας 
µεταβλητής, ενώ για την ταυτόχρονη παρουσίαση δύο µεταβλητών, χρησιµοποιήθηκαν οι πίνακες 
συνάφειας και οι σχετικές γραφικές παραστάσεις (Τσάντας κ.α., 1999). Οι παραπάνω υπολογισµοί 
έγιναν µε το πακέτο Excel της Microsoft. Για τη διερεύνηση πιθανής εξάρτησης των µεταβλητών 
µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εφαρµόστηκαν µέθοδοι Χ2 και Anova, µε τη χρήση του στατιστικού 
πακέτου λογισµικού SPSS for Windows ver.11.  
 
Αποτελέσµατα 
 Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας διαπιστώνουµε ότι η πλειοψηφία (81,5%) 
των εκπαιδευτικών έχουν θετική διάθεση απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ απαντώντας ότι 
προτίθενται να τις εφαρµόσουν στη διδασκαλία τους. Η στάση αυτή  δεν έδειξε στατιστικά 
σηµαντική συσχέτιση ούτε µε τη βαθµίδα εκπαίδευσης, ούτε µε τα έτη προϋπηρεσίας. Την ίδια 
θετική στάση δηλώνει και η κρίση τους ως προς τη σχέση των ΤΠΕ µε τον διδάσκοντα. Το 76% 
τις δέχεται ως εργαλείο µεγάλης σηµασίας, το 21% πιστεύει πως θα είναι ένα επιπλέον θετικό 
µαθησιακό εργαλείο, ενώ µόνο 3% φοβούνται ότι θα αποτελέσει εµπόδιο στη διδακτική 
µεθοδολογία, στην πρωτοβουλία τους, στη θεµατολογία ή ότι θα υπάρξει κίνδυνος να 
αντικαταστήσει τον εκπαιδευτικό.  
 
 Οι εκπαιδευτικοί, µετά το πέρας της επιµόρφωσης δείχνουν ότι όχι µόνο δεν έχουν φοβίες για 
την εφαρµογή των ΤΠΕ, αλλά είναι και αισιόδοξοι για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που 
θα συναντήσουν, µε εφόδιο τις γνώσεις που απέκτησαν. Τα προβλήµατα που πιστεύουν ότι θα 
αντιµετωπίσουν κατά την εφαρµογή των ΤΠΕ παρουσιάζονται στο Γράφηµα 1. Σηµαντική 
διαφοροποίηση στις απόψεις παρουσιάζεται µεταξύ των εκπαιδευτικών της Α-βάθµιας και της Β-
βάθµιας, στο θέµα της τεχνολογικής κατάρτισης των µαθητών (Α-βάθµια:60%, Β-βάθµια:41%) 
και της οχλαγωγίας κατά τη διάρκεια ενασχόλησης µε τους Η/Υ (Α-βάθµια:50%, Β-βάθµια:30%).  
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Αξιολόγηση προβληµάτων εφαρµογής ΤΠΕ
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Γράφηµα 1 Αξιολόγηση προβληµάτων εφαρµογής των ΤΠΕ 

 Η αποφασιστικότητα εφαρµογής των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς και η αισιοδοξία τους ότι 
θα αντιµετωπίσουν επιτυχώς τα προβλήµατα αυτά παρουσιάζονται στο Γράφηµα 2, όπου φαίνεται 
και η σηµαντικά στατιστική συσχέτιση που εµφανίστηκε και στον έλεγχο Anova (F=13,639, df=4, 
P<=0,001). 
 

Σχέση βαθµού τεχνολογικής κατάρτισης - αισιοδοξίας 
αντιµετώπ ισης προβληµάτων
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Γράφηµα 2 Αισιοδοξία αντιµετώπισης προβληµάτων ΤΠΕ και αίσθηση επάρκειας γνώσεων 

 Από τα προηγούµενα αποτελέσµατα, µετά το πέρας της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σε 
θέµατα τεχνολογικού αλφαβητισµού, διαπιστώνεται µία θετική στάση απέναντι στις ΤΠΕ και 
αισιοδοξία για την δυνατότητα να ανταποκριθούν στα ζητήµατα εφαρµογής. Σίγουρα όµως οι 
βασικές γνώσεις Πληροφορικής, τεχνολογικού χαρακτήρα, δεν αποτελούν εγγύηση ορθής 
εφαρµογής των ΤΠΕ στη µαθησιακή διαδικασία. Ενδιαφέρον λοιπόν παρουσιάζει το ερώτηµα αν 
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µπορούν να αποτελέσουν ικανό παράγοντα στην απόφαση εφαρµογής των ΤΠΕ. Επαρκείς 
γνώσεις βασικής Πληροφορικής παιδείας πριν την επιµόρφωση δήλωσε ότι κατείχε το 17% ( ανά 
ενότητα επιµόρφωσης: Windows 27%, Word 28%, Excel 14%, PowerPoint 13%, Internet 18%). 
Από αυτούς το 50% δεν είχε χρησιµοποιήσει τις ΤΠΕ στην τάξη.  
 
 Μετά το πέρας της επιµόρφωσης, από όσους εξέφρασαν ότι θα χρησιµοποιήσουν τις ΤΠΕ, το 
58% δήλωσε επάρκεια σε τεχνολογικές γνώσεις, ενώ το 39% δήλωσε ελλιπή γνώση ( έννοιες 
Πληροφορικής, τεχνικά θέµατα-χειρισµό του υπολογιστή και γνώση-λειτουργία των 
προγραµµάτων). Από όσους δήλωσαν ότι δεν προτίθενται να εφαρµόσουν τις ΤΠΕ, τα αντίστοιχα 
ποσοστά ήταν 30% επάρκεια και 70% ελλιπή γνώση. Συνεπώς στους εκπαιδευτικούς της έρευνας 
η επάρκεια γνώσεων τεχνολογικού χαρακτήρα µόνο, δεν αποτέλεσε ικανό παράγοντα στην 
πρόθεση χρήσης ΤΠΕ, αλλά επίσης και σε αυτούς που δήλωσαν ότι θα εφαρµόσουν ΤΠΕ, δεν 
αποτέλεσε αναγκαία συνθήκη. Στους παράγοντες που θεωρούν οι ίδιοι, ότι θα τους επηρεάσουν 
θετικά στην εφαρµογή των ΤΠΕ (Γράφηµα 3), η «κατάρτιση από την επιµόρφωση» κατέχει 
χαµηλότερη θέση από παράγοντες που σχετίζονται µε παιδαγωγικά θέµατα, όπως αναλυτικό 
πρόγραµµα και εκπαιδευτικό υλικό.   
 

Παράγοντες εφαρµογής ΤΠΕ
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Γράφηµα 3 Παράγοντες στην εφαρµογή των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς 

 
 Στο στάδιο αυτό της επιµορφωτικής διαδικασίας των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, µετά το πέρας 
του προγράµµατος Π1 βασικής τεχνολογικής επιµόρφωσης, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις 
των εκπαιδευτικών σχετικά µε τη συµβολή της παιδαγωγικής γνώσης και εµπειρίας που κατέχουν, 
δηλαδή κατά πόσο µπορεί η παιδαγωγική τους κατάρτιση να συµπληρώσει την επιµόρφωση, ώστε 
να οδηγήσει σε ορθή εφαρµογή των ΤΠΕ. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αναγνωρίζει την 
ιδιαιτερότητα των ΤΠΕ και θεωρεί ότι η παιδαγωγική τους κατάρτιση δεν είναι εξειδικευµένη 
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ούτε για την ορθή εκπαιδευτική εφαρµογή των λογισµικών της επιµόρφωσης (70%), ούτε για 
κάποιο άλλο λογισµικό, εκπαιδευτικού χαρακτήρα (68%). Οι απόψεις αυτές δεν έχουν στατιστικά 
σηµαντική συσχέτιση (έλεγχος Χ2) µε τα έτη προϋπηρεσίας των ερωτηθέντων, δηλαδή 
συµφωνούν ανεξάρτητα µε το επίπεδο της εκπαιδευτικής τους εµπειρίας .  
 
 Εξετάζοντας την απαίτηση για επιµόρφωση, εν γένει, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν υψηλότερης 
προτεραιότητας επιµόρφωση που αφορά παιδαγωγικά ή θέµατα εξειδίκευσης, κρίνοντας όµως ότι 
και η επιµόρφωση σε ΤΠΕ είναι σηµαντική (Γράφηµα 4). Τα θέµατα επιµόρφωσης έχουν 
σηµαντική στατιστική συσχέτιση µε τη βαθµίδα εκπαίδευσης (Χ2=17,584, df=5, P<=0,005). Ως 
προς το χαρακτήρα της επιµόρφωσης σε ΤΠΕ, επιθυµούν (95%) θέµατα εκπαιδευτικής 
εφαρµογής, (92%) περισσότερα παραδείγµατα στις ενότητες του Π1 και (70%) εµβάθυνση στις 
ενότητες του Π1. Το υψηλό ποσοστό για περισσότερα παραδείγµατα στις ενότητες της 
επιµόρφωσης που παρακολούθησαν οφείλεται, όπως δήλωσαν,  στον εντατικό χαρακτήρα του Π1 
( 48 ώρες), που δεν επέτρεπε την αναλυτική παρουσίαση και τη χρήση παραδειγµάτων. Σχετικά µε 
την αναγκαιότητα συνέχισης σε επόµενα βήµατα επιµόρφωση ΤΠΕ, το 89% θεωρεί απαραίτητη 
την  ύπαρξη επόµενου κύκλου επιµόρφωσης στις ΤΠΕ, ενώ το ίδιο υψηλή (88%) είναι και η 
πρόθεση συµµετοχής στα επόµενα προγράµµατα επιµόρφωσης Π2 και Π3.  

Επιθυµητή επιµόρφωση ανά βαθµίδα
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Γράφηµα 4 Εν γένει επιθυµητή επιµόρφωση ανά βαθµίδα 

 Ως προς τα κίνητρα που τους ώθησαν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα επιµόρφωσης 
θεωρούν πολύ σηµαντικούς παράγοντες τη συµµετοχή σε επαγγελµατική επιµόρφωση (89%), τα 
εφόδια που απαιτείται να κατέχουν ως µέλη στη σύγχρονη «κοινωνία της πληροφορίας» (75%), τη 
συµµετοχή σε κάτι πρωτοποριακό στην εκπαίδευση (68%), ενώ επίσης λαµβάνουν υπόψη τους, 
αλλά θεωρούν λιγότερο σηµαντικά, την απόκτηση εφοδίων για επαγγελµατική εξέλιξη (50%), την 
οικονοµική ενίσχυση του προγράµµατος (42%) και τέλος την επιθυµία να µην υστερούν από τους 
συναδέλφους τους (40%). 
 
 Σχετικά µε την ένταξη των ΤΠΕ στην Α-βάθµια εκπαίδευση, την τάξη (Ε ή ΣΤ) και το πλήθος 
ωρών, υπάρχει σηµαντική στατιστική διαφοροποίηση στις απόψεις των εκπαιδευτικών της Α-
βάθµιας και της Β-βάθµιας (Anova, F=16,158, df=84, P<=0,05). Οι εκπαιδευτικοί της Α-βάθµιας 
εκπαίδευσης θεωρούν ότι οι ΤΠΕ πρέπει να εισαχθούν στο κανονικό σχολείο 2 ώρες/εβδοµ.(60%), 
στο ολοήµερο 2-4 ώρες/εβδοµ. (65%) και στο ειδικό 0-1 ώρες/εβδοµ. (65%), ενώ οι εκπαιδευτικοί 
της Β-βάθµιας κανονικό σχολείο 0-2 ώρες/εβδοµ.(40-40%) , ολοήµερο 0 ώρες/εβδοµ. (60%) και 
ειδικό 0 ώρες/εβδοµ. (62%).  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί της περιοχής ∆υτικής 
Μακεδονίας, που παρακολούθησαν την επιµόρφωση τεχνολογικού χαρακτήρα Π1 του 
προγράµµατος «Αρχική Επιµόρφωση όλων των Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)», τοποθετούνται θετικά ως προς την εφαρµογή των 
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σχολιάζοντας τις στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, 
η έρευνα επισηµαίνει τα παρακάτω ζητήµατα, που σχετίζονται µε τη συµβολή της τεχνολογικής 
κατάρτισης, της παιδαγωγικής γνώσης και της εµπειρίας στη συνέχιση της επιµόρφωσης και την 
εφαρµογή των ΤΠΕ.  
 Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών, σε γνώσεις βασικής Πληροφορικής παιδείας, δεν αποτελεί  
µοναδικό και ικανό παράγοντα ούτε στην απόφαση εφαρµογής των ΤΠΕ από τους 
εκπαιδευτικούς, αλλά ούτε τους δίνει την αισιοδοξία επιτυχηµένης εφαρµογής στο σχολείο. Η 
παιδαγωγική και διδακτική γνώση και εµπειρία των εκπαιδευτικών, σε συνδυασµό µε µια 
κατάρτιση τεχνολογικού χαρακτήρα, δεν τους εξασφαλίζει την αίσθηση πληρότητας γνώσεων και 
εφοδίων στην εφαρµογή των ΤΠΕ. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν την επιθυµία να υπάρξει επιπλέον 
επιµόρφωση, που αφορά την εκπαιδευτική διάσταση των ΤΠΕ και την πρόθεσή τους να 
συµµετάσχουν σε αυτή (προγράµµατα Π2 και Π3). Αν και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών, 
αποκλειστικά σε γνώσεις βασικής Πληροφορικής παιδείας, δεν τους έδωσε την αίσθηση της 
επάρκειας για την εφαρµογή των ΤΠΕ στην τάξη, συνέβαλλε όµως στην αποµυθοποίηση των 
δυνατοτήτων των ΤΠΕ, των κινδύνων που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί από την εισαγωγή τους στην 
Εκπαίδευση και την αισιοδοξία για την αντιµετώπιση των προβληµάτων.  
    
 Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν λοιπόν ότι οι εκπαιδευτικοί, µετά το πέρας της τεχνολογικής 
κατάρτισης, έχουν θετική στάση, ως προς την ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο, αλλά παράλληλα 
αναγνωρίζουν πως για να υπάρξει επιτυχηµένη εφαρµογή τους και να έλθουν τα επιθυµητά 
µαθησιακά αποτελέσµατα θα πρέπει να προχωρήσουν σε επιµόρφωση παιδαγωγικού χαρακτήρα, 
µε έµφαση στη µαθησιακή αξιοποίηση των ΤΠΕ. 
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