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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διάδοση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε
όλους σχεδόν τους τομείς της σύγχρονης ζωής δημιουργεί νέες απαιτήσεις και οδηγεί
στην ένταξή τους στην εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, η ευρεία χρήση των ψηφιακών
μέσων ως περιβαλλόντων πρακτικής γραμματισμού έχει ως αποτέλεσμα την
ενσωμάτωσή τους στη γλωσσική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, οι φιλόλογοι
καλούνται να θέσουν νέους στόχους και να διαμορφώσουν νέα περιεχόμενα για τη
διδασκαλία της γλώσσας. Οι διδακτικές τους πρακτικές, όμως, καθορίζονται από τη
στάση και τις απόψεις τους. Η διαπίστωση αυτή αποτέλεσε το κίνητρο για την
υλοποίηση της παρούσας έρευνας. Στόχος της ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων
των φιλολόγων ως προς τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νέας
Ελληνικής Γλώσσας. Για τη συλλογή των δεδομένων επιλέχτηκε η ποσοτική μέθοδος
μέσω της συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς. Τα ευρήματα έδειξαν
ότι, αν κι ένα μέρος των φιλολόγων εμφανίζεται επιφυλακτικό, η πλειοψηφία
αναγνωρίζει τη χρησιμότητα των ΤΠΕ και τις αξιοποιεί στη γλωσσική διδασκαλία. Η
διαμόρφωση θετικής στάσης φαίνεται ότι συνδέεται με το κοινωνικό προφίλ των
φιλολόγων (φύλο, ηλικία, τύπος σχολείου), την εξοικείωση και την εμπειρία χρήσης
του υπολογιστή και των ΤΠΕ και την υποστήριξη που παρέχεται από τη σχολική
μονάδα. Επιπλέον, οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετίζονται με τα εργαλεία και
τα μέσα που χρησιμοποιούν στη διδακτική πράξη. Ιδιαίτερα, όμως, επηρεάζονται από
τα εγγενή κίνητρα και την καινοτομικότητά τους. Οι παράγοντες αυτοί φαίνεται ότι
ενθαρρύνουν την υιοθέτηση νέων πρακτικών και συμβάλλουν στην αξιοποίηση των
ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Λέξεις – κλειδιά: αντιλήψεις φιλολόγων, γλωσσική διδασκαλία, χρησιμότητα ΤΠΕ,
υποστήριξη, εγγενή κίνητρα, ατομική καινοτομικότητα
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ABSTRACT
The dissemination of ICT in nearly all fields of modern life has created new demands
and has led to its inclusion in education. At the same time, the wide use of these
digital means as literacy practice tools has resulted in their integration in the field of
language education. In this context, Greek language teachers are invited to set new
goals and shape their lesson plans for the teaching of the language. Their teaching
methods, however, are determined by their attitudes and perspectives. This insight has
been the stimulus for the implementation of the current research. The goal of this
thesis is to research the perceptions of Greek language teachers regarding the
usefulness of ICT in the teaching of Modern Greek. For the collection of data, the
quantitive research method has been chosen through the filling of a self-reference
questionnaire. The findings showed that even if a number of Greek language teachers
seem cautious, the majority recognizes the usefulness of ICT and they integrate it in
their teaching context. The shaping of a positive view seems to be connected not only
with the social profile of the teachers involved in the research (sex, age, type of
school) but also the familiarity and their experience in the use of computers and ICT
as well as the support provided by the school unit. Furthermore, the perceptions of
teachers are related with the tools and means they are using in their teaching.
However, they are especially influenced by their intrinsic motivation and their
innovativeness. Those factors seem to encourage the adoption of new practices and
contribute to the effective use of digital technology in the educational process.
Key words: perceptions of Greek language teachers, language teaching, ICT
usefulness, support, intrinsic motivation, individual innovativeness
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα απαιτεί από
τους ανθρώπους να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που θα τους
επιτρέψουν να λειτουργούν αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας.
Στο νέο σκηνικό καθοριστικός είναι ο ρόλος των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και
των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι οποίες αναπτύσσονται ραγδαία και διαχέονται σε όλες
τις πτυχές της σύγχρονης ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, το σχολείο, αν θέλει να
ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής, καλείται να αναπτύξει στους μαθητές τις
απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να κινούνται με δημιουργικότητα κι ευελιξία στον
διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Για να το πετύχει αυτό, χρειάζεται να υιοθετήσει μια
νέα παιδαγωγική φιλοσοφία, η οποία ενισχύει το κριτικό και διερευνητικό πνεύμα,
εδραιώνει τη δημοκρατία και την ισονομία, δίνει έμφαση στην καινοτομία και τη
χρήση της τεχνολογίας. Στην κατεύθυνση αυτή, η ένταξη των ΤΠΕ στα συστήματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί στόχο για πολλές χώρες του κόσμου, όπως και
για τη χώρα μας. Η αξιοποίησή τους θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση
της ποιότητας, της προσβασιμότητας και της ισότητας στην εκπαίδευση.
Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δημιουργούν νέα δεδομένα και για τη
γλωσσική εκπαίδευση. Η ανάδειξη νέων κοινωνικών πρακτικών επικοινωνίας κι
έκφρασης μέσω των ΤΠΕ και μιας τεράστιας ποικιλίας κειμένων, τα οποία απαιτούν
διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης, επηρεάζει το περιεχόμενο της γλωσσικής
διδασκαλίας. Το γεγονός αυτό απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς και, στην περίπτωση
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από τους φιλολόγους να αναπροσαρμόσουν τους
στόχους και τις διδακτικές τους επιλογές εντάσσοντας τα ψηφιακά μέσα στη
διδασκαλία τους. Η ετοιμότητά τους, όμως, να αποδεχτούν τις ΤΠΕ εξαρτάται από τη
στάση τους και τις αντιλήψεις που έχουν για τον ρόλο των νέων μέσων.
Οι στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις ΤΠΕ έχουν μελετηθεί σε
συνάρτηση με διάφορες μεταβλητές, όπως φύλο, ηλικία, ειδικότητα, βαθμίδα
εκπαίδευσης, επιμόρφωση στις ΤΠΕ, εμπειρία χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Κάποιες έρευνες εστιάζουν στις αντιλήψεις των φιλολόγων ως προς τις ΤΠΕ, ενώ
ένας μικρότερος αριθμός αφορά συγκεκριμένα τη γλωσσική διδασκαλία. Μέσα από
τις απόψεις των φιλολόγων οι ερευνητές επιχειρούν να καταγράψουν τους
παράγοντες που διευκολύνουν ή εμποδίζουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ, τον βαθμό
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και τον τρόπο αξιοποίησης των τεχνολογικών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία,
τα οφέλη και τους προβληματισμούς που απορρέουν από τη χρήση τους. Από την
επισκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι οι φιλόλογοι διάκεινται γενικά θετικά
ως προς τις ΤΠΕ, κυρίως τα τελευταία χρόνια, αλλά τεχνικά εμπόδια, θέματα χρόνου
κι ωρολογίου προγράμματος, εμπεδωμένες πρακτικές δυσχεραίνουν την αξιοποίησή
τους στη διδακτική πράξη.
Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας.
Επιλέχτηκε η ποσοτική ερευνητική μέθοδος με τη χρήση ερωτηματολογίου
αυτοαναφοράς και η συγκρότηση του δείγματος με τη μέθοδο της βολικής
δειγματοληψίας. Η διαπίστωση ότι η αποδοχή της τεχνολογίας επηρεάζεται από την
αντιλαμβανόμενη από τον χρήστη χρησιμότητά της οδήγησε στην επιλογή της κύριας
μεταβλητής, η οποία είναι η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη διδασκαλία
της νέας ελληνικής. Κατά τον σχεδιασμό, όμως, του ερωτηματολογίου, διαπιστώθηκε
η απουσία αντίστοιχου ερευνητικού εργαλείου. Η δυσκολία αυτή αντιμετωπίστηκε με
την αναπροσαρμογή προτάσεων από άλλα εργαλεία για τις ανάγκες της έρευνας αλλά
και την αξιοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας. Από
τη βιβλιογραφική ανασκόπηση αναδείχτηκαν και οι υπόλοιποι παράγοντες που
φαίνεται ότι διαφοροποιούν τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τις ΤΠΕ, η
υποστήριξη, δηλαδή, που παρέχεται για την αξιοποίησή τους αλλά και τα κοινωνικά
τους χαρακτηριστικά. Σύμφωνα, τέλος, με ερευνητικά ευρήματα, η εκπαιδευτική
χρήση των ΤΠΕ φαίνεται να σχετίζεται με τα εγγενή κίνητρα και την
καινοτομικότητα των εκπαιδευτικών. Η απουσία ερευνών για την επίδραση των δύο
αυτών μεταβλητών στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των φιλολόγων αποτέλεσε το
κίνητρο για τη διερεύνησή τους στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης.
Η εργασία διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, που αποτελείται από
πέντε κεφάλαια, παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας. Το πρώτο
κεφάλαιο αναφέρεται στη θέση των ΤΠΕ στη σημερινή κοινωνία. Αρχικά, ορίζεται το
περιεχόμενο των ΤΠΕ και στη συνέχεια καταγράφεται συνοπτικά ο ρόλος που
διαδραματίζουν σε ορισμένους τομείς της σύγχρονης ζωής, όπως είναι η υγεία, η
διακυβέρνηση και η οικονομία.
Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
Αφού γίνει αναφορά στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και την προσαρμογή των
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εκπαιδευτικών συστημάτων σ’ αυτές, ακολουθεί μια σύντομη ιστορική αναδρομή και
παρουσιάζονται τα μοντέλα που έχουν διαμορφωθεί κατά τη διαδικασία εισαγωγής κι
ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ύστερα, δίνεται έμφαση στα οφέλη
που συνδέονται με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση, αλλά και
στις προκλήσεις και τα εμπόδια που δυσχεραίνουν τη χρήση τους. Το κεφάλαιο
ολοκληρώνεται με τις πρωτοβουλίες της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής για την
ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας.
Στο τρίτο κεφάλαιο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην παιδαγωγική
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία. Ο τρόπος χρήσης του υπολογιστή
και των ΤΠΕ συνδέεται αρχικά με τις θεωρίες μάθησης και τα γλωσσοδιδακτικά
κινήματα και στη συνέχεια με την έννοια του γραμματισμού. Στο τέλος του
κεφαλαίου περιγράφεται η ένταξη των ΤΠΕ στα Προγράμματα Σπουδών της
Νεοελληνικής Γλώσσας και η παραγωγή ψηφιακού υλικού για τη διδασκαλία της
νέας ελληνικής.
Στο τέταρτο κεφάλαιο αναδεικνύεται ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη
διαδικασία ενσωμάτωσης των ΤΠΕ. Παρουσιάζεται η στάση των εκπαιδευτικών ως
προς τη χρησιμότητα των ΤΠΕ και αναλύονται κάποιοι από τους παράγοντες που
φαίνεται ότι τη διαμορφώνουν, όπως τα εγγενή κίνητρα, η καινοτομικότητά τους και
η υποστήριξη που λαμβάνουν για τη χρήση των ΤΠΕ.
Η επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας ακολουθεί στο πέμπτο κεφάλαιο.
Καταγράφονται συναφή ερευνητικά δεδομένα για τους παράγοντες που επηρεάζουν
τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και πιο συγκεκριμένα των φιλολόγων ως προς τον
ρόλο των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία γενικά και στη γλωσσική διδασκαλία
ειδικότερα.
Το δεύτερο μέρος της εργασίας, το ερευνητικό, αποτελείται από τέσσερα
κεφάλαια. Στο έκτο κατά σειρά κεφάλαιο αναφέρεται η στοχοθεσία της έρευνας
(σκοπός κι επιμέρους στόχοι) και διατυπώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις.
Περιγράφεται η ερευνητική μέθοδος, η διαδικασία συλλογής δεδομένων και το
ερευνητικό εργαλείο.
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Στο

έβδομο

κεφάλαιο

παρουσιάζεται

η

ανάλυση

των

δεδομένων.

Παρατίθενται οι πίνακες της Περιγραφικής και της Επαγωγικής Στατιστικής και
καταγράφονται τα αποτελέσματα και οι συσχετίσεις των μεταβλητών.
Η συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας γίνεται στο όγδοο κεφάλαιο. Με
βάση τα ευρήματα επιβεβαιώνονται ή διαψεύδονται οι ερευνητικές υποθέσεις κι
εντοπίζονται σημεία σύγκλισης ή διαφοροποίησης με σχετικές έρευνες.
Η εργασία ολοκληρώνεται με το ένατο κεφάλαιο και την καταγραφή των
σημαντικότερων συμπερασμάτων που προκύπτουν από την ερευνητική αυτή
προσπάθεια. Δηλώνονται οι περιορισμοί στους οποίους υπόκειται η έρευνα και
διατυπώνονται προτάσεις για τη διεξαγωγή μελλοντικών ερευνών. Ακολουθούν οι
βιβλιογραφικές αναφορές, ενώ στο παράρτημα παρατίθεται το ερωτηματολόγιο της
έρευνας.
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Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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1.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στο

πλαίσιο

της

«Κοινωνίας

της

Πληροφορίας»

και

της

σύγχρονης

παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) διαχέονται σε όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας με έναν πρωτοφανή ρυθμό (Kuyoro, Awodele & Okolie, 2012). Ο
όρος «Κοινωνία της Πληροφορίας» αναφέρεται «στη χρήση των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (ΤΠΕ) και στις συνδεδεμένες μ’ αυτήν «κοινωνικές,
οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές εξελίξεις σε συνθήκες αυξανόμενης
διαθεσιμότητας νέων μορφών πληροφορίας και μέσων επικοινωνίας» (Mansell &
Steinmueller 2002, όπως αναφέρεται στο Καλογήρου, Παναγιωτόπουλος, Τσακανίκας
& Σιώκας 2015, σ. 57). Σε διεθνές επίπεδο, η διάδοση και η διάθεση των ΤΠΕ
αποτελεί βασική διάσταση της παγκοσμιοποίησης προτρέποντας τις κοινωνίες στην
ανάπτυξη των υποδομών και των συστημάτων επικοινωνίας, την αποτελεσματική
διαχείρισή τους και την εφαρμογή καλών πολιτικών (Kuyoro et al., 2012). Μέσα από
την ταχεία ανάπτυξη τους έχουν επηρεαστεί πολλές πλευρές της ανθρώπινης ζωής και
η δομή των σύγχρονων κοινωνιών (Cho, Lee, Islam & Kim, 2018).
Ωστόσο, παρόλο που υπάρχει συμφωνία για τον αντίκτυπο των ΤΠΕ σε
διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, η απεικόνισή του δεν αποτελεί
εύκολη υπόθεση. Η πρώτη δυσκολία αφορά το περιεχόμενο των ΤΠΕ, λαμβάνοντας
υπόψη ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές των ΤΠΕ που επιφέρουν
διαφορετικές επιπτώσεις σε διαφορετικά κοινωνικά και γεωγραφικά περιβάλλοντα
(UNCTAD, 2011).
Το ερώτημα που προκύπτει, λοιπόν, στο σημείο αυτό αφορά το τι είναι οι
ΤΠΕ. Θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι, ως μια νέα κοινωνική μορφολογία, οι ΤΠΕ
αποτελούν τόσο μια δομή όσο και μια διαδικασία που επιτρέπει την ανταλλαγή, την
ανακατεύθυνση και τη λήψη πληροφοριών, σε παγκόσμια κλίμακα, ξεπερνώντας τους
περιορισμούς του χώρου ή του χρόνου. Το βασικό στοιχείο είναι ότι η απόσταση
παύει να είναι καθοριστικός παράγοντας, επιτρέποντας την άμεση, ταυτόχρονη,
αποκεντρωμένη κι επεκτεινόμενη σχέση συνεργασίας, εμπορίου, παραγωγής και
καινοτομίας (Castells, 2000, όπως αναφέρεται στο Kuyoro et al., 2012, σ. 157). Ο
χρόνος συρρικνώνεται ή αναστρέφεται, ενώ ο χώρος διευρύνεται προσφέροντας μια
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νέα δυνατότητα, τη συνεργασία των ανθρώπων σε έναν «δυνητικό χώρο» αλλά και τη
σχεδόν φυσική «δυνητική» συνύπαρξη σε κοινούς χώρους συναναστροφής και
ψυχαγωγίας. Στο πλαίσιο αυτό, η επικοινωνία προεκτείνεται πέρα από τους φυσικούς
περιορισμούς (Μαΐστρος, 2011).
Ως προς το περιεχόμενο, στις ΤΠΕ περιλαμβάνονται τόσο τα αγαθά, όπως, για
παράδειγμα, τα κινητά τηλέφωνα, όσο και οι υπηρεσίες, όπως είναι οι κινητές
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, οι οποίες αλλάζουν ταχύτατα με την πάροδο του
χρόνου (UNCTAD, 2011). Γενικά, οι ΤΠΕ σχετίζονται με εκείνες τις τεχνολογίες που
χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση, τη συλλογή, τον χειρισμό και την παρουσίαση ή
την ανταλλαγή πληροφοριών. Οι τεχνολογίες περιλαμβάνουν α) υλικά (π.χ.
υπολογιστές και άλλες συσκευές), β) εφαρμογές λογισμικού και γ) συνδεσιμότητα
(π.χ. πρόσβαση στο Internet, υποδομή τοπικής δικτύωσης και τηλεδιάσκεψη)
(http://uis.unesco.org/en/glossary-term/information-and-communication-technologiesict). Με άλλα λόγια, οι ΤΠΕ αποτελούν έναν συνδυασμό υλικού, λογισμικού,
τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου που επιτρέπουν στην κοινωνία να δημιουργεί, να
συλλέγει, να ενοποιεί και να μεταδίδει τις πληροφορίες σε μορφές πολυμέσων. Οι
ΤΠΕ είναι, δηλαδή, ένας βασικός όρος που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία, την
αποθήκευση και τη μετάδοση πληροφοριών με την εφαρμογή των υπολογιστών και
της τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας (Hamelink, 1997).
Μια δεύτερη δυσκολία στη μελέτη γύρω από τον αντίκτυπο των ΤΠΕ αφορά
το γεγονός ότι πολλές τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών είναι τεχνολογίες
γενικού σκοπού κι έχουν έμμεσες επιπτώσεις. Η τρίτη δυσκολία συνδέεται με τον
ορισμό της έννοιας του «αντίκτυπου», γεγονός που υπογραμμίζει την ποικιλομορφία
των επιπτώσεων όσον αφορά την ένταση, την αμεσότητα, το πεδίο, το στάδιο, το
χρονοδιάγραμμα και τον χαρακτηρισμό (οικονομικό, κοινωνικό ή περιβαλλοντικό,
θετικό ή αρνητικό, υποκειμενικό ή αντικειμενικό). Τέλος, και ο προσδιορισμός της
αιτιότητας δεν αποτελεί απλή υπόθεση, καθώς η θετική συσχέτιση μεταξύ
εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών δεν μπορεί να αποδειχθεί άμεσα αιτιώδης
(UNCTAD, 2011).
Η αναλυτική παρουσίαση του αντίκτυπου που έχουν οι ΤΠΕ δεν αποτελεί
αντικείμενο και στόχο της παρούσας εργασίας. Ωστόσο, είναι σημαντική η συνοπτική
αναφορά στον ρόλο που διαδραματίζουν σε κάποιους τομείς της σύγχρονης ζωής.
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Συγκεκριμένα, πριν γίνει εκτενής αναφορά στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στον χώρο της
εκπαίδευσης και στη γλωσσική διδασκαλία ειδικότερα, θα γίνει μια σύντομη αναφορά
στη χρήση τους σε τομείς, όπως η υγεία, η οικονομία και η διακυβέρνηση.

1.1.

Υγεία και Υγειονομική Περίθαλψη

Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ευρέως για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών
υγειονομικής περίθαλψης (Ali, Chew & Yap, 2016; Antheunis, Tates & Nieboer,
2013; Murdoch & Detsky, 2013). Η χρήση των ΤΠΕ από τα νοσοκομειακά ιδρύματα
και τους επαγγελματίες υγείας έχει δημιουργήσει νέες μορφές αλληλεπίδρασης
μεταξύ των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας, καθώς και αυξημένη συμμετοχή
των ασθενών στη φροντίδα τους (Antheunis et al., 2013). Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο
πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης συνοδεύεται από σημαντικά οφέλη (Dalton et
al., 2014), όπως είναι η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ γιατρού και ασθενών, η
κοινωνική υποστήριξη και η ανταλλαγή πληροφοριών από ομοτίμους (Antheunis et
al., 2013), η χρήση, αποθήκευση και ανάκτηση ιατρικών εγγράφων και η αύξηση των
γνώσεων του πληθυσμού (Ostherr, Killoran, Shegog & Bruera, 2016), η αποκάλυψη
χρήσιμων τάσεων και στοιχείων στην προγνωστική ιατρική (Yang et al., 2015).
Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι οι μέθοδοι ηλεκτρονικής υγείας επιδρούν θετικά στη
συμμόρφωση του ασθενή στις προτεινόμενες θεραπείες, την πορεία της νόσου και τη
μεγαλύτερη ανεξάρτητη διαβίωση (Eysenbach, 2001; Klugman & Usatine, 2013;
Ostherr et al., 2016; Yang et al., 2015). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των
επισκοπήσεων που πραγματοποιούν οι Kuijpers, Groen, Aaronson και Harten (2013)
και οι Lindberg, Nilsson, Zotterman, Söderberg και Skär (2013), η χρήση των ΤΠΕ
έχει πολλαπλά οφέλη στη φροντίδα ασθενών με χρόνιες παθήσεις συμβάλλοντας στην
ενδυνάμωσή τους και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Γενικά, φαίνεται ότι οι πρακτικές ηλεκτρονικής υγείας προσφέρουν
εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη, «με επίκεντρο τον πολίτη», η οποία είναι
πιο εστιασμένη, αποτελεσματική και αποδοτική. Διευκολύνουν, τέλος, την
κοινωνικοοικονομική ένταξη, την ισότητα και το δικαίωμα επιλογής των ασθενών
μέσω της μεγαλύτερης διαφάνειας και της πρόσβασης σε υπηρεσίες και πληροφορίες
για την υγεία (https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/EL/1-2012-736EL-F1-1.Pdf).
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Παρά τα οφέλη, όμως, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η χρήση των ΤΠΕ
στον χώρο της υγείας μπορεί να συνοδεύεται από πιθανούς κινδύνους. Για την
αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών κρίνεται σημαντική η θέσπιση ειδικών
κατευθυντήριων γραμμών, ιδίως όσον αφορά τις ανησυχίες γύρω από το ζήτημα της
εμπιστευτικότητας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής των ασθενών (Anderson,
2012).

1.2.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-governance) συνδέεται με τον εκσυγχρονισμό του
Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ. Απώτερο στόχο
της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποτελεί ο ριζικός μετασχηματισμός των
υφιστάμενων διαδικασιών και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους
πολίτες με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας, τη μείωση του κόστους της
δημόσιας διοίκησης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στο πλαίσιο αυτό,
αναμένεται ότι οι πολίτες, οι επιχειρήσεις αλλά και οι ίδιοι οι δημόσιοι λειτουργοί θα
επωφεληθούν σε όλα τα επίπεδα της δραστηριότητάς τους από την εύκολη και ταχεία
πρόσβαση

σε

εξατομικευμένες

διαδικτυακές

υπηρεσίες

(http://www.opengov.gr/minreform/wpcontent/uploads/downloads/2014/02/stratigikiilektron.-diakyv.-teliko-pdf1.pdf).
Μέσα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ στον δημόσιο τομέα και τον περιορισμό
των ανεπαρκειών που δημιουργούνται εξαιτίας της γραφειοκρατίας (Scholl, 2003)
προσδοκάται η αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών και η
προαγωγή της ενεργής συμμετοχής τους στο σύγχρονο κράτος. Επιπλέον, αναμένεται
ότι η χρήση των ΤΠΕ θα ενισχύσει τις δημοκρατικές διαδικασίες και θα συμβάλλει
στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού (Accenture, 2003). Στον χώρο αυτό, οι ΤΠΕ
έχουν συνδεθεί, επίσης, με τις προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς και τη
δημιουργία μιας διοίκησης που θα έχει μεγαλύτερη διαφάνεια (Relly & Sabharwal,
2009). Θεωρείται, δηλαδή, ότι η χρήση τους μπορεί να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ
κυβερνητικών υπαλλήλων και πολιτών, επιτρέποντας την παρακολούθηση των
δραστηριοτήτων των πολιτών και τον έλεγχο των συμπεριφορών των κρατικών
υπαλλήλων (Shim & Eom, 2009).
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1.3.

Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

Εκτός από τα πεδία της υγείας και της δημόσιας διοίκησης, οι ΤΠΕ έχουν καταστεί
ένα σημαντικό κομμάτι και της οικονομικής ζωής. Σύμφωνα με την έκθεση του
OECD (2004), οι ΤΠΕ έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική απόδοση και
στην επιτυχία μεμονωμένων επιχειρήσεων, ιδίως όταν συνδυάζονται με επενδύσεις σε
δεξιότητες, οργανωτικές αλλαγές και καινοτομία. Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις
χρησιμοποιούν υπολογιστές και σύνδεση στο διαδίκτυο με στόχο την παροχή στους
καταναλωτές διαφοροποιημένων και εξατομικευμένων προϊόντων, τη βελτίωση της
ποιότητάς τους και την πώληση αγαθών και υπηρεσιών (Doucek, Fischer & Novotný,
2014; Farhadi, Ismail & Fooladi, 2012). Επιπλέον, οι ΤΠΕ διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο στην αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Jakobs, 2009) και
την υλοποίηση καινοτομιών (Pilat, 2014). Η χρήση τους συνδέεται με την υιοθέτηση
νέων επιχειρηματικών μοντέλων, την αύξηση της παραγωγικότητας και την παροχή
ταχύτερων και περισσότερο ανταγωνιστικών υπηρεσιών. Γενικά, θεωρείται ότι οι
ΤΠΕ προωθούν μια ανοιχτή ψηφιακή οικονομία κι εξασφαλίζουν την ευρύτερη
συμμετοχή των πολιτών στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία. Γι’ αυτό,
χαρακτηρίζονται ως ισχυρός κινητήρας ανάπτυξης και απασχόλησης (https://eurlex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:52005DC0229).

1.4.

Ενδυνάμωση περιθωριοποιημένων/αποκλεισμένων κοινοτήτων

Τα τελευταία χρόνια, γίνονται προσπάθειες μέσω της χρήσης των ΤΠΕ να αρθεί ο
αποκλεισμός περιθωριοποιημένων κοινωνικών και πολιτισμικών ομάδων και να
προωθηθεί η ενδυνάμωσή τους (Qureshi & Trumbly-Lamsam, 2008). Οι ΤΠΕ, μέσω
της ελευθερίας της έκφρασης και της μεγαλύτερης πρόσβασης στην ενημέρωση και
την πληροφόρηση, έχουν δώσει νέα πνοή στο πεδίο των ανθρώπινων δικαιωμάτων
επιτρέποντας τη δημιουργία καλύτερων μηχανισμών επικοινωνίας, τη διευκόλυνση
των διαπραγματεύσεων και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης (Stauffacher, Drake,
Currion & Steinberger, 2005). Χαρακτηριστική είναι η έρευνα των Onitsuka, Hidayat
και Huang (2018), η οποία αποκάλυψε θετικά αποτελέσματα από τη χρήση του
διαδικτύου στην κοινοτική συμμετοχή και δικτύωση σ’ ένα απομακρυσμένο χωριό
της Ινδονησίας. Στην ίδια κατεύθυνση, οι Farach et al. (2015) υποστηρίζουν ότι οι
ΤΠΕ έχουν δυνατότητα να ενισχύσουν τους αυτόχθονες πολιτισμούς και τις
κοινότητες, εξασφαλίζοντας καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες και δικαιώματα.
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Κλείνοντας το πρώτο κεφάλαιο, θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι οι ΤΠΕ
προσφέρουν πρόσβαση στην πληροφόρηση σε εκείνους που μέχρι σήμερα
στερήθηκαν τις γνώσεις και, επομένως, τις ευκαιρίες για κοινωνική και οικονομική
κινητικότητα. Επίσης, η χρήση των ΤΠΕ θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες
δυνατότητες για μια δημόσια διακυβέρνηση με μεγαλύτερη διαφάνεια, ενισχύοντας
τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Θα μπορούσε, τέλος,
να γίνει η κινητήρια δύναμη της ανακατανομής γνώσης στους τομείς της εκπαίδευσης
και της δημόσιας υγείας αλλά και να ανοίξει τον δρόμο για μια οικονομία χωρίς
αποκλεισμούς (Kuyoro et al., 2012). Ωστόσο, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη
ότι οι ΤΠΕ παράγονται και αξιοποιούνται κάθε φορά εντός ενός συγκεκριμένου
κοινωνικο-οικονομικού πλαισίου και ως εκ τούτου η ερμηνεία της επίδρασης που
ασκούν θα πρέπει να πραγματοποιείται με βάση το ιδιαίτερο αυτό πλαίσιο (Harlow &
Webb, 2003).
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2.

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2.1.

Οι απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής

Αναμφισβήτητα, η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τη διάδοση και διάχυση των ΤΠΕ
σε όλους σχεδόν τους τομείς και τις δραστηριότητες της ανθρώπινης ζωής. Το
γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές των
τελευταίων δεκαετιών, δημιουργεί νέες ευκαιρίες και προκλήσεις. Σε μια
παγκοσμιοποιημένη οικονομία και στις πολύμορφες και πολυπολιτισμικές κοινωνίες
κάθε πολίτης χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων, για να αναπτύξει το δυναμικό
του και να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαίδευση καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο
εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι πολίτες θα αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες,
προκειμένου να προσαρμοστούν με ευελιξία σ’ έναν γοργά μεταβαλλόμενο και στενά
αλληλεξαρτώμενο κόσμο. Σύμφωνα με το Πλαίσιο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (2006), μία από τις οκτώ βασικές ικανότητες (core competences), που
χρειάζονται όλοι για την προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό
ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση είναι η ψηφιακή
ικανότητα (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32006H0962).
Η ψηφιακή ικανότητα περιλαμβάνει τη χρήση της τεχνολογίας για την
εργασία, την ψυχαγωγία και την επικοινωνία, με αυτοπεποίθηση και κριτικό πνεύμα.
Υποστηρίζεται από τις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ, δηλαδή τη χρήση του Η/Υ για την
ανάκτηση, αξιολόγηση, αποθήκευση, παραγωγή, παρουσίαση και ανταλλαγή
πληροφοριών και για την επικοινωνία και τη συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας μέσω
του διαδικτύου. Απαιτεί κριτική και αναστοχαστική συμπεριφορά έναντι των
διαθέσιμων πληροφοριών, υπεύθυνη χρήση των διαδραστικών μέσων και θεωρείται
ότι μπορεί να στηρίξει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία (Ευρωπαϊκή Ένωση,
2006). Σύμφωνα με τη Vuorikari (2015), η ψηφιακή ικανότητα, ως εγκάρσια
ικανότητα, συμβάλλει στην κατάκτηση κι άλλων βασικών ικανοτήτων, όπως της
επικοινωνίας, γλωσσικών δεξιοτήτων ή βασικών δεξιοτήτων στα μαθηματικά και τις
φυσικές επιστήμες.
Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών (digital competences)
θεωρείται ότι μπορεί να επιτευχθεί με την πλήρη ένταξη των ΤΠΕ στα συστήματα
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εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η επίσημη πολιτική μέσα από τη
διαμόρφωση συγκεκριμένων σχεδίων δράσης προωθεί την αξιοποίηση των ψηφιακών
τεχνολογιών, η οποία συνδέεται με τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, την
προώθηση της γνώσης και της καινοτομίας, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας
και της οικονομίας (στρατηγικό πλαίσιο i2010, στρατηγική Ευρώπη 2020). Στην
κατεύθυνση αυτή, οι χώρες, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, θέτουν ως προτεραιότητα
την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά τους συστήματα αναπτύσσοντας
συγκεκριμένες εθνικές στρατηγικές και υλοποιώντας αντίστοιχες δράσεις.

2.2.

Χρονολογικές φάσεις ένταξης των τεχνολογιών στην εκπαίδευση

Η εισαγωγή διάφορων μορφών τεχνολογίας στην εκπαίδευση δεν είναι πρόσφατο
φαινόμενο. Ήδη από το τέλος του δέκατου ένατου αιώνα στη Γαλλία διαπιστώνεται η
παραγωγή παιδαγωγικών μέσων (Perriault, 1989, όπως αναφέρεται στο Κόμης, 2004),
τα οποία χρησιμοποιούν το ραδιόφωνο και στη συνέχεια τον κινηματογράφο. Μετά
το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στις ΗΠΑ αναπτύσσεται μια βιομηχανία
παραγωγής εκπαιδευτικών ταινιών και ένα παιδαγωγικό ρεύμα για την «οπτική» και
«οπτικοακουστική» κατάρτιση των μαθητών (Saettler, 1969, όπως αναφέρεται στο
Κόμης, 2004). Ακολούθως, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η εκτόξευση του
πρώτου πυραύλου από την τότε Σοβιετική Ένωση στο διάστημα (1957) οδηγεί στη
θέσπιση μέτρων εκπαιδευτικής πολιτικής ως αντίδραση στο Sputnic σοκ (Shock)
(Trace, 1961, όπως αναφέρεται στο Παναγιωτακόπουλος & Κουστουράκης, 2005),
στην επένδυση κεφαλαίων στην τεχνολογία και στην ενίσχυση των θετικών
επιστημών και της έρευνας στον τομέα διδασκαλίας των γλωσσών (Hawisher,
LeBlanc, Moran & Selfe, 1996).
Κατά τη δεκαετία του 1960 συντελείται το πρώτο ευρύ πέρασμα στη χρήση
των μαζικών μέσων επικοινωνίας (ΜΜΕ) για διδακτικούς σκοπούς (Κόμης, 2004).
Την περίοδο αυτή εμφανίζεται ο όρος «εκπαιδευτική τεχνολογία» (educational
technology), ο οποίος αναφέρεται στην «εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και
εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για να λύσουν προβλήματα της
διδασκαλίας και της μάθησης» (Seels & Reachey, 1994). Η πρώτη εφαρμογή της
εκπαιδευτικής τεχνολογίας είναι οι λεγόμενες διδακτικές μηχανές, δημιούργημα της
σχολής του συμπεριφορισμού στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού κινήματος της
προγραμματισμένης διδασκαλίας (programmed instruction) (Κόλλιας, 1993, όπως
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αναφέρεται στο Κόμης, 2004). Η διδακτική μηχανή αναλαμβάνει τον ρόλο του
δασκάλου, παρουσιάζει την πληροφορία με σειριακό (γραμμικό) τρόπο στον μαθητή
κι ενισχύει τη σωστή απάντησή του (Κόμης, 2004).
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 η Πληροφορική εισάγεται στην
εκπαίδευση. Οι πιλοτικές αυτές εφαρμογές, κυρίως σε λύκεια, δίνουν έμφαση σε
μαθήματα αλφαβητισμού στους υπολογιστές και κυρίως στον προγραμματισμό τους.
Η δεκαετία του 1980 είναι η περίοδος κατά την οποία γίνεται η μαζική εισαγωγή του
υπολογιστή στο σχολικό σύστημα, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα,
στα μέσα της δεκαετίας αυτής και μετά την εμφάνιση των προσωπικών υπολογιστών
(PCs) και την αντίστοιχη πτώση των τιμών τους, υιοθετείται η γενικευμένη εισαγωγή
της πληροφορικής και των τεχνολογιών στα εκπαιδευτικά συστήματα, κυρίως των πιο
προηγμένων χωρών. Στη φάση αυτή η Πληροφορική αντιμετωπίζεται και ως
αντικείμενο μάθησης αλλά και ως παιδαγωγικό και διδακτικό μέσο (Κόμης, 2004).
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η ραγδαία εξέλιξη του υλικού και του
λογισμικού

των

υπολογιστών,

η

σύγκλιση

της

πληροφορικής

και

των

τηλεπικοινωνιών, η εμφάνιση των δικτύων υπολογιστών (διαδίκτυο ή internet) και η
ανάπτυξη των πολυμέσων (multimedia) και των υπερμέσων (hypermedia)
δημιουργούν ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο σχετικά με τη θέση της τεχνολογίας σε
όλους τους τομείς της ζωής και, συνεπώς, στην εκπαίδευση. Η εξέλιξη αυτή
εκφράζεται με τη χρήση σε ευρεία πλέον κλίμακα του όρου «Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών» (ΤΠΕ), απόδοση του όρου «Information and
Communications Technologies» (ICT) αντί του όρου Πληροφορική. Οι ΤΠΕ έχουν
πλέον ενταχθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και χρησιμοποιούνται ως μέσο
διδασκαλίας και μάθησης, έκφρασης κι επικοινωνίας, επαγγελματικό εργαλείο και
στοιχείο γενικής κουλτούρας (Κόμης, 2004).

2.3.

Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Σύμφωνα με τον Κόμη (2004, σσ. 33-38), κάθε περίοδος διαπνέεται από μια
γενικότερη φιλοσοφία και προσέγγιση σχετικά με τη χρήση των τεχνολογιών στον
χώρο της εκπαίδευσης. Έτσι, κατά τη διάρκεια εισαγωγής κι ένταξης των ΤΠΕ στη
σχολική πραγματικότητα έχουν διαμορφωθεί τρία διαφορετικά μοντέλα:
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1. Τεχνοκεντρικό μοντέλο: Πρόκειται για την πρώτη χρονολογικά προσπάθεια
εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία κυριάρχησε κατά τη
δεκαετία του 1970. Το μοντέλο αυτό στη διεθνή βιβλιογραφία απαντάται µε τον
όρο απομονωμένη τεχνική προσέγγιση ή κάθετη προσέγγιση και χαρακτηρίζεται
από την καθιέρωση του μαθήματος της Πληροφορικής ως αυτόνομου γνωστικού
αντικειμένου με στόχο την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη λειτουργία των
υπολογιστών και την εισαγωγή στον προγραμματισμό τους.
2. Πραγματολογικό μοντέλο: Συνδυάζει τη διδασκαλία ενός αμιγούς μαθήματος
γενικών γνώσεων πληροφορικής και την προοδευτική ένταξη της αξιοποίησης
των ΤΠΕ σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Συνιστά µια μεταβατική, «εφικτή»
λύση μέχρι την πλήρη ενσωμάτωση των τεχνολογιών σε όλο το αναλυτικό
πρόγραμμα, γι’ αυτό αποδίδεται και µε τον όρο εφικτή ή μικτή προσέγγιση. Μέσα
από την προσέγγιση αυτή ικανοποιείται η ανάγκη για τεχνολογικό αλφαβητισμό
των μαθητών και παράλληλα οι ΤΠΕ αξιοποιούνται ως μέσο στήριξης της
μαθησιακής διαδικασίας, ως εργαλείο διδασκαλίας και ως πηγή πληροφόρησης κι
επικοινωνίας.
3. Ολοκληρωμένο μοντέλο: Χαρακτηρίζεται από τη διάχυση των ΤΠΕ σε όλο το
φάσμα του αναλυτικού προγράμματος σπουδών ως έκφραση μιας ολιστικής και
διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η
οποία αναφέρεται και ως οριζόντια ή ολιστική, οι ΤΠΕ εντάσσονται σε όλα τα
γνωστικά αντικείμενα, με στόχο την ουσιαστική και από κοινού δημιουργική
συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών στη διδακτική πράξη. Ωστόσο, η
εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου προϋποθέτει αλλαγή των εκπαιδευτικών
αντιλήψεων ως προς την επιλογή της γνώσης και της διδακτικής πρακτικής, την
εκπαίδευση και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και την υλικοτεχνική υποδομή.

2.4.

Οφέλη και προκλήσεις στη χρήση των ΤΠΕ

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, οι ΤΠΕ έχουν ενταχθεί στα εκπαιδευτικά συστήματα των
χωρών αποτελώντας ένα σημαντικό εργαλείο που προσφέρει ευκαιρίες στους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές σε όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών
(Voogt, Knezek, Cox, Knezek & ten Brummelhuis, 2011). Η χρήση τους συνδέεται
με τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, καθώς τοποθετούν στο επίκεντρο του
μαθησιακού περιβάλλοντος τον μαθητή (Tondeur, van Braak, Ertmer & Ottenbreit-
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Leftwich, 2017). Ωστόσο, ενώ η αξία τους ως εργαλείου βελτίωσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας έχει αναγνωριστεί και έχουν υπάρξει πολλές πρωτοβουλίες, επενδύσεις
και μελέτες για την ενσωμάτωσή τους στην εκπαίδευση, η χρήση τους συνεχίζει να
συνοδεύεται από δυσκολίες και προβληματικές (Goktas, Gedik & Baydas, 2013).
Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τον βαθμό και
την ποιότητα της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία, κρίνεται σημαντική η
αναφορά στα οφέλη που μπορούν να προσφέρουν, όταν η χρήση τους γίνεται με τον
κατάλληλο τρόπο και όταν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξάλειψη
των εμποδίων κατά την ενσωμάτωσή τους στον χώρο της εκπαίδευσης.
Η σημασία των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση έχει γίνει αντικείμενο
μελέτης πολλών ερευνών (Comi, Argentin, Gui, Origo & Pagani 2017; Louw, Brown,
Muller & Soudien 2009; Salehi & Salehi, 2012) και η χρησιμότητά τους στη
διδασκαλία, τη μάθηση και την έρευνα αναγνωρίζεται από πολλές θεωρίες μάθησης
(Sarkar, 2012). Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν οι Salehi και Salehi (2012),
μέσα από την κριτική επισκόπηση που πραγματοποιούν για την εκπαιδευτική χρήση
των ΤΠΕ, είναι ότι η ενσωμάτωσή τους στη διδακτική πράξη δεν αποτελεί μια μέθοδο
αλλά ένα μέσο, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα από πολλές διαφορετικές
μεθόδους και προσεγγίσεις. Από την άλλη, οι επιλογές των πόρων και των τρόπων
χρήσης των ΤΠΕ μπορούν να συνδεθούν με διαφορετικές θεωρίες μάθησης, οι οποίες
εξηγούν και προβλέπουν τα μαθησιακά οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίησή
τους με διαφορετικό τρόπο (Salehi & Salehi, 2012).
Η χρήση των ΤΠΕ έχει συνδεθεί με τη βελτίωση των διδακτικών τεχνικών και
των επιδόσεων των μαθητών και τη δυνατότητα εξατομικευμένης διδασκαλίας.
Επιπλέον, η αξιοποίησή τους θεωρείται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη των γνωστικών
δεξιοτήτων, της κριτικής και της συνθετικής ικανότητας, της αυτονομίας και της
εμπιστοσύνης εκ μέρους των μαθητών. Ταυτόχρονα, αυξάνει τα κίνητρα και το
ενδιαφέρον των μαθητών κι ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη αφοσίωση στη μαθησιακή
διαδικασία. Τέλος, οι ΤΠΕ προωθούν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ του
σχολείου κι άλλων φορέων, γεγονός που ευνοεί τη συμπαραγωγή των γνώσεων
(Comi et al., 2017; Louw, Muller & Tredoux, 2008).
Μια από τις βασικότερες αλλαγές που επιφέρουν στον τομέα της εκπαίδευσης
σχετίζεται με το ζήτημα της προσβασιμότητας, αποτελώντας ένα δυνητικά ισχυρό
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εργαλείο για την επέκταση των εκπαιδευτικών ευκαιριών, τόσο των τυπικών όσο και
των άτυπων, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε ομάδες που παραδοσιακά
αποκλείονταν από την εκπαίδευση, όπως οι αγροτικοί πληθυσμοί, οι γυναίκες, τα
άτομα με αναπηρίες, οι εθνοτικές μειονότητες και οι ηλικιωμένοι (Sarkar, 2012).
Σύμφωνα με τον Mikre (2011), οι ΤΠΕ διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό την απόκτηση
της γνώσης, προσφέροντας ευκαιρίες για βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων
και των εκπαιδευτικών πολιτικών. Συγκεκριμένα, ο Mikre (2011) αναφέρει ότι μέσω
των ΤΠΕ προάγεται η:
1. Ενεργός μάθηση: οι ΤΠΕ προσφέρουν στους μαθητές τα απαραίτητα εργαλεία,
προκειμένου να προχωρήσουν στην ανάλυση των προσφερόμενων πληροφοριών
και να επιλέξουν τις γνώσεις που είναι σχετικές με τις απαιτήσεις της ζωής τους.
Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται η παραγωγή της γνώσης και όχι η απομνημόνευση,
που αποτελεί χαρακτηριστικό της παραδοσιακής παιδαγωγικής.
2. Συνεργατική μάθηση: η μαθησιακή διαδικασία που υποστηρίζεται από τις ΤΠΕ
ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία μεταξύ μαθητών κι
εκπαιδευτικών, η οποία πραγματοποιείται χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.
3. Δημιουργική μάθηση: με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ προωθείται η
κατασκευή νέας γνώσης και όχι απλά η αναπαραγωγή των προσλαμβανόμενων
πληροφοριών.
4. Ολοκληρωμένη μάθηση: η χρήση των ΤΠΕ προωθεί μια διαθεματική,
ενοποιητική προσέγγιση στη διδασκαλία. Αυτή η προσέγγιση εξαλείφει τον
τεχνητό διαχωρισμό μεταξύ των διάφορων κλάδων και μεταξύ της θεωρίας και
της πρακτικής, που χαρακτηρίζει την παραδοσιακή προσέγγιση.
5. Αξιολογική μάθηση: η διδασκαλία που βασίζεται στις ΤΠΕ αναγνωρίζει την
παρουσία διαφορετικών οδών μάθησης. Επομένως, μέσω της χρήσης των ΤΠΕ οι
μαθητές έχουν τη δυνατότητα να κατευθύνουν τη διαδικασία της μάθησης με
στόχο την εξερεύνηση και την ανακάλυψη και όχι απλά την απομνημόνευση.
Παρά τα εν δυνάμει οφέλη των ΤΠΕ, είναι σημαντικό να μην παραγνωρίζεται
ότι η ένταξή τους στην εκπαίδευση συνοδεύεται από πολλές προκλήσεις και ότι η

επίτευξη της «ενσωμάτωσης της τεχνολογίας» εξακολουθεί να αποτελεί μια
πολύπλοκη διαδικασία εκπαιδευτικής αλλαγής (Tondeur et al., 2017). Οι προκλήσεις
αυτές αφορούν το πεδίο της πολιτικής, του προγραμματισμού, της υποδομής, του
περιεχόμενου, της κατάρτισης και της χρηματοδότησης (Mikre, 2011). Σύμφωνα με
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τη Sarkar (2012), οι προκλήσεις αυτές μπορεί να σχετίζονται με το υψηλό κόστος
αγοράς, εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και αντικατάστασης των ΤΠΕ,
πρόκληση η οποία εντοπίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στις αναπτυσσόμενες χώρες,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει επιλυθεί στις δυτικές κοινωνίες. Ακόμα όμως και αν
ξεπεραστεί το συγκεκριμένο εμπόδιο, το αν η χρήση των ΤΠΕ θα επιφέρει
εκπαιδευτικά οφέλη εξαρτάται από το αν η ενσωμάτωση 1) έχει πραγματοποιηθεί
βάσει της αξιολόγησης των αναγκών των εκπαιδευόμενων, 2) έχει γίνει με τη
σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων ή έχει απλά επιβληθεί από τη διοίκηση, 3)
έχει γίνει μετά την απαραίτητη προσαρμογή στο κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον
των συμμετεχόντων στη μάθηση και 4) υλοποιείται μετά τον απαραίτητο σχεδιασμό
του περιεχομένου (Sarkar, 2012). Μέσα από μια διαφορετική οπτική, και ο Venezky
(2004), υποστηρίζει ότι η ενσωμάτωση των ΤΠΕ δεν μπορεί να επιφέρει αυτόματα
δομικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο Venezky (2004) υποστηρίζει ότι, για
να γίνει αυτό, είναι απαραίτητη η δέσμευση εκ μέρους της σχολικής κοινότητας και η
ύπαρξη κοινού οράματος για την αξιοποίησή τους απ’ όλα τα εμπλεκόμενα
συστήματα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοίκηση κτλ).
Από την αναφορά στον ρόλο των ΤΠΕ στον τομέα της εκπαίδευσης το
συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη
μάθηση συνδέεται με οφέλη σε πολλά επίπεδα και θεωρείται ένας στόχος που μπορεί
να επιτευχθεί μέσα από την εφαρμογή ποικίλων προσεγγίσεων και παιδαγωγικών
φιλοσοφιών (Salehi & Salehi, 2012). Ωστόσο, φαίνεται ότι για την κατάλληλη
αξιοποίησή τους χρειάζεται να γίνουν ακόμα αρκετά βήματα, ώστε να ξεπεραστούν οι
προκλήσεις και τα εμπόδια που συνοδεύουν τη χρήση τους.

2.5.

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση

Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική θέλοντας να ανταποκριθεί στις ανάγκες της
σύγχρονης κοινωνίας κι ακολουθώντας την επίσημη ευρωπαϊκή πολιτική έχει
αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ένταξη των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση. Η εισαγωγή και χρήση των τεχνολογικών μέσων στο δημόσιο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα ξεκινά με την εισαγωγή της Πληροφορικής κατά την περίοδο
1983-1985 στα Τεχνικά – Επαγγελματικά και Πολυκλαδικά Λύκεια. Από το 1992
επεκτείνεται στα Γυμνάσια και το 1998 στα Γενικά Λύκεια.
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Τα πρώτα εργαστήρια Πληροφορικής δημιουργούνται στα Γυμνάσια το
σχολικό έτος 1986-1987. Σταδιακά, μέχρι το 1992, 410 Γυμνάσια αποκτούν
εργαστήριο υπολογιστών, το οποίο χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία του μαθήματος
της Πληροφορικής (Κουτσογιάννης, 2007δ). Παράλληλα, στο πλαίσιο του Α’
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, το ΥΠΕΠΘ προχωρά στον εξοπλισμό 782
εργαστηρίων σε αντίστοιχο αριθμό Γυμνασίων. Μάλιστα, ο σχεδιασμός προβλέπει
την αξιοποίηση των υπολογιστών και στα άλλα διδακτικά αντικείμενα, την ανάπτυξη
εκπαιδευτικού λογισμικού και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσω των Π.Ε.Κ.
(Mc Grath, 1992, όπως αναφέρεται στο Κουτσογιάννης, 2007δ).
Ωστόσο, οι στόχοι αυτοί δεν υλοποιούνται. Η έλλειψη εθνικής πολιτικής για
την ένταξη των υπολογιστών στην εκπαίδευση, η απουσία υποδομής, η έμφαση σε
θέματα τεχνικής φύσης και η παράβλεψη άλλων σημαντικότερων, όπως η
προετοιμασία των εκπαιδευτικών και η αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών,
καταδεικνύουν την προχειρότητα του σχεδιασμού και την έλλειψη επιστημονικής
τεκμηρίωσης της εν λόγω πρότασης (Κουτσογιάννης, 2007δ).
Το καλοκαίρι του 1993 το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στη συγκρότηση της
«Εθνικής Επιτροπής Στρατηγικής για την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες
στην Εκπαίδευση» αποσκοπώντας στη συνολικότερη αντιμετώπιση του θέματος
(Μπίκος, 1995). Η κατάσταση, όμως, παραμένει στάσιμη ως το 1997. Μέχρι και τη
χρονιά αυτή η φιλοσοφία εισαγωγής των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση διαπνέεται
από το τεχνοκεντρικό μοντέλο και σε μικρότερο βαθμό από το πραγματολογικό,
καθώς οι ΤΠΕ αποτελούν αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο με στόχο τον πληροφορικό
αλφαβητισμό των μαθητών (Κόμης, 2004).
Εντούτοις, το σχολικό έτος 1996-1997, στο πλαίσιο του Β’ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρείται μια συστημική προσέγγιση
του ζητήματος με στόχο την ένταξη των ΤΠΕ σε όλο το εύρος του σχολικού
προγράμματος σπουδών. Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται με το έργο Οδύσσεια Ελληνικά Σχολεία στην Κοινωνία της Πληροφορίας (http://odysseia.cti.gr), ένα
πιλοτικό πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας και διάρκειας, το οποίο ολοκληρώνεται το
2002 (Κόμης, 2004˙ Κουτσογιάννης, 2007δ).
Η «Οδύσσεια» ακολουθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις ΤΠΕ, οι οποίες
αντιμετωπίζονται κυρίως ως εργαλεία που παρέχουν νέες δυνατότητες διδασκαλίας,
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μάθησης κι επικοινωνίας κι όχι τόσο ως αυτόνομο αντικείμενο. Επιπλέον, το
πρόγραμμα επιδιώκει, μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, την καλλιέργεια δημιουργικής κριτικής σκέψης και την αλλαγή της
διδακτικής πρακτικής στο ελληνικό σχολείο (http://odysseia.cti.gr/about.htm). Μέσα
από τα 19 έργα της Οδύσσειας επιτυγχάνεται η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην
καθημερινή δραστηριότητα 385 σχολείων, για το σύνολο των γνωστικών
αντικειμένων του επίσημου προγράμματος σπουδών. Στην κατεύθυνση αυτή
υλοποιούνται μια σειρά από δράσεις με στόχο τη δημιουργία κι αξιοποίηση της
υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και την
εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (http://odysseia.cti.gr/projects.htm).
Αν και η συγκεκριμένη προσπάθεια ήταν η πιο σοβαρή και συστηματική που
είχε καταβληθεί μέχρι τότε για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση,
παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα, όπως είναι η απουσία συντονισμού,
συγκεκριμένης διδακτικής οπτικής και βαθύτερης ανάλυσης της ελληνικής
εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Η έλλειψη αυτή οδηγεί στην επικράτηση της
εργαλειακής λογικής, σύμφωνα με την οποία οι ΤΠΕ θα μπορούσαν να αποτελέσουν
τον καταλύτη αλλαγών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Κουτσογιάννης, 2007δ).
Κατά τα επόμενα χρόνια, αναπτύσσονται αρκετές άλλες πρωτοβουλίες για την
παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο ελληνικό σχολείο. Συγκεκριμένα, το διάστημα
2001-2005 πραγματοποιείται από το ΥΠΕΠΘ η Πράξη «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», γνωστή ως «Επιμόρφωση Α’ επιπέδου
Τ.Π.Ε.». Η Πράξη εντάσσεται στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Μέτρο 1.2 του Άξονα
«Παιδεία και Πολιτισμός») και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
από Εθνικούς Πόρους (http://www.pi-schools.gr/programs/ktp/epeaek/ergo.html).
Στο πλαίσιο του έργου επιμορφώνονται σε ευρεία κλίμακα 83.315
εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ η διαδικασία της
πιστοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι σήμερα. Η επιμόρφωση υλοποιείται στα
Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) από επιμορφωτές, οι οποίοι έχουν
πιστοποιηθεί και ενταχθεί στο Μητρώο Επιμορφωτών. Σκοπός του προγράμματος
είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη χρήση των ΤΠΕ και η αξιοποίηση των
δυνατοτήτων τους στην αναβάθμιση των διδακτικών μεθόδων, στην αναζήτηση νέων
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πηγών γνώσης, στην ενεργό συμμετοχή τους σε νέες κοινότητες μάθησης κι εντέλει η
βελτίωση της απόδοσής τους στον εργασιακό τομέα.
Σε συνέχεια των παραπάνω, κατά την περίοδο 2005-2008, πραγματοποιείται η
Πράξη «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην
Εκπαίδευση» με στόχο την επιμόρφωση Α’ Επιπέδου άλλων 35.000 εκπαιδευτικών. Η
Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του
Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική
Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ) (http://www.pi-schools.gr/programs/ktp/epeaek/ergo.html).
Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ αποτελεί στόχο και του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), το οποίο εντάσσεται
στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013). Με βάση το
τετράπτυχο «Ανάπτυξη – Ανταγωνιστικότητα – Εκπαίδευση – Απασχόληση» η
εθνική στρατηγική εστιάζει στην ανάγκη ανάπτυξης ενός σύγχρονου, ευέλικτου,
δυναμικού, ανταγωνιστικού, αποδοτικού και δίκαιου συστήματος εκπαίδευσης και
δια βίου μάθησης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα ανταποκρίνεται
στις σύγχρονες συνθήκες, ανάγκες και προκλήσεις. Στην κατεύθυνση αυτή, «η
επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών
στην εκπαιδευτική διαδικασία» τίθεται ως Ειδικός Στόχος για την αναβάθμιση της
ποιότητας της εκπαίδευσης και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης
(http://www.edulll.gr).
Έτσι, κατά το σχολικό έτος 2009-2010, με το έργο «Ψηφιακή Τάξη»
αποφασίζεται για την Α’ τάξη του Γυμνασίου η εισαγωγή της συστηματικής
διδασκαλίας ενοτήτων του αναλυτικού προγράμματος σπουδών µε τη χρήση νέων
τεχνολογιών (υπ’ αριθ. Πρωτ. 88310/Γ/22-07-2009 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ). Για την
υλοποίηση του προγράμματος το ΥΠΕΠΘ προχωρά στη χορήγηση φορητών
ηλεκτρονικών υπολογιστών τύπου laptop, και πιο συγκεκριμένα τύπου netbook,
στους μαθητές της Α’ τάξης όλων των Γυμνασίων της χώρας. Ωστόσο, σύμφωνα με
την Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ-Ε (e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε) (2009), η
ενέργεια του Υπουργείου γίνεται βιαστικά, χωρίς να έχει προηγηθεί καμιά συζήτηση
με αρμόδιους φορείς και χωρίς να υπάρχει ένα καλά οργανωμένο σχέδιο. Γι’ αυτό, τα
επόμενα χρόνια το πρόγραμμα δεν επαναλαμβάνεται.
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Τον Μάρτιο του 2010 ακολουθεί η υποβολή του σχεδίου δράσης για το Νέο
και Ψηφιακό Σχολείο (ΥΠΔΒΜΘ, 2010, http://www.edulll.gr). Σύμφωνα με τις
εξαγγελίες του Υπουργείου, το «Νέο Σχολείο – Σχολείο 21ου Αιώνα» ανταποκρίνεται
στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα και θέτει τον μαθητή
στο επίκεντρο των αλλαγών. Στοχεύει στην ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων που
είναι απαραίτητες για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό
ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση. Επιπλέον, το «Νέο
Σχολείο» είναι ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, στις ιδέες και στη γνώση,
αξιοποιεί σύγχρονα διδακτικά εργαλεία και νέες παιδαγωγικές τεχνικές και
προϋποθέτει τη διαμόρφωση ενός νέου, ανοιχτού, στοχοκεντρικού και διαθεματικού
προγράμματος σπουδών (ΥΠΔΒΜΘ 2010, http://www.edulll.gr).
Το βασικό εργαλείο για την εξυπηρέτηση των στόχων του Νέου Σχολείου
είναι, κατά το Υπουργείο, οι νέες τεχνολογίες. Η στρατηγική που υιοθετείται
αποσκοπεί στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν με την αναβάθμιση των
υπαρχόντων δικτύων και τη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος για
μαθητές και εκπαιδευτικούς που θα εξασφαλίζει ένα καλύτερο εκπαιδευτικό
αποτέλεσμα (ΥΠΔΒΜΘ 2010). Μάλιστα, όπως δηλώνεται, μία ψηφιακή στρατηγική
για τα σχολεία είναι αντίθετη προς τεχνοκεντρικές αντιλήψεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν
τις ΤΠΕ ως μια καινοτομία ή ως μια τάση-μόδα της εποχής. Οι ΤΠΕ θα πρέπει να
θεωρούνται ένα δυναμικό εργαλείο γνωστικής ανάπτυξης, το οποίο με την κατάλληλη
διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού θα συντελέσει στην ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας (http://www.edulll.gr).
Στον άξονα των δράσεων για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο του
«Ψηφιακού Σχολείου» εντάσσεται το έργο «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα,
Διαδραστικά

Βιβλία

και

Αποθετήριο

Μαθησιακών

Αντικειμένων»

(http://digitalschool.minedu.gov.gr/new/). Το έργο ξεκίνησε το 2010 και αφορά τη
σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικών διαδικτυακών υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης. Άλλη υπηρεσία του ψηφιακού σχολείου
είναι τα «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα» (http://www.study4exams.gr) με στόχο
την αποτελεσματική στήριξη της προσπάθειας όλων των μαθητών της Γ’ τάξης
Λυκείου, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η
δημιουργία του ιστότοπου ξεκίνησε το 2010, ενώ η πρόσβαση είναι ελεύθερη στους
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μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και σε όλα τα μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής
κοινότητας.
Όμως, καθώς ο εκπαιδευτικός θεωρείται το κλειδί και η κινητήρια δύναμη της
εκπαιδευτικής

διαδικασίας,

το

Νέο

Σχολείο

δίνει

προτεραιότητα

στη

συστηματική επιμόρφωση και την υποστήριξή του. H κατάλληλη αναβάθμιση και ο
εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών κρίνεται
απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου οι επενδύσεις στις υπολογιστικές και
δικτυακές υποδομές εξοπλισμού και στην ανάπτυξη ψηφιακού υλικού να φέρουν τα
αναμενόμενα οφέλη στην εκπαιδευτική διαδικασία. «Η ενίσχυση και βελτίωση της
ποιότητας της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με έμφαση στην καινοτομία και στη χρήση ΤΠΕ»
αποτελεί Ειδικό Στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου
Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) για την επίτευξη υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στα
σχολεία (http://www.edulll.gr).
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος υλοποιείται η
επιμόρφωση Β’ επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική
πράξη. Τα επιμορφωτικά προγράμματα διεξάγονται στα Κέντρα Στήριξης
Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) κι ακολουθεί η εφαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων
μέσα στη σχολική τάξη, έτσι ώστε τα οφέλη της επιμόρφωσης να φτάνουν γρήγορα
και με μαζικό τρόπο στους μαθητές. Αντικείμενο της επιμόρφωσης, στην οποία
συμμετέχουν διάφορες ειδικότητες, μεταξύ των οποίων και φιλόλογοι, είναι η
εκμάθηση των αρχών παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, η απόκτηση δεξιοτήτων
για την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού, των διαδραστικών συστημάτων
διδασκαλίας, εργαλείων γενικής χρήσης και του διαδικτύου, με έμφαση στα εργαλεία
και τις υπηρεσίες Web 2.0, καθώς και η καλλιέργεια του τρίπτυχου «γνώσεις,
δεξιότητες και στάσεις» (http://b-epipedo2.cti.gr).
Συνέχιση και μετεξέλιξη της «Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.» αποτελεί η
Πράξη «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των
Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)».
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ (2014-2020)
(https://e-pimorfosi.cti.gr). Η υλοποίηση της νέας επιμόρφωσης αφορά δυο επίπεδα:
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α) Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο
Τ.Π.Ε.) 30.000 εκπαιδευτικών και β) Προχωρημένη Επιμόρφωση για την αξιοποίηση
και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε.) 5.000
εκπαιδευτικών.
Αντικείμενο της Επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. είναι η απόκτηση γνώσεων
και δεξιοτήτων για τη χρήση στη διδασκαλία των νέων ψηφιακών υποδομών, των
εργαλείων γενικής χρήσης και του διαδικτύου (https://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/giato-b1). Από την άλλη, η επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. αποσκοπεί στην εμβάθυνση
των γνώσεων και των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των
περιβαλλόντων Web 2.0, του διαδικτύου και των ποικίλων ψηφιακών πόρων, στην
απόκτηση γνώσεων γύρω από τη σχεδίαση και χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών και,
τέλος, στην ανάπτυξη κριτικής προσέγγισης των νέων εργαλείων μάθησης και των
ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων (https://e-pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-to-b2).
Από τα παραπάνω, γίνεται σαφές πως η διείσδυση της ψηφιακής τεχνολογίας
στην κοινωνία και την οικονομία θέτει ως προτεραιότητα την ένταξη των ΤΠΕ στα
συστήματα εκπαίδευσης. Η χρήση των ΤΠΕ αποσκοπεί στην ανάπτυξη των
ψηφιακών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη διαβίωση και την εργασία στη
σύγχρονη εποχή και συνδέεται με την προώθηση της καινοτομίας, τη βελτίωση της
ποιότητας της εκπαίδευσης, τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και την ενίσχυση της
ισότητας. Για την αποτελεσματική αξιοποίησή τους, όμως, απαιτείται η εξασφάλιση
των υλικών και των υποδομών, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών, η αναμόρφωση των
προγραμμάτων σπουδών αλλά και η ανάλυση των ιδιαίτερων κοινωνικοπολιτισμικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε χώρα και σε κάθε σχολική μονάδα,
συνθήκες οι οποίες είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη, όταν κανείς σχεδιάζει
και εισάγει οποιαδήποτε παιδαγωγική μέθοδο ή εργαλείο διδασκαλίας.
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3. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι ένα θέμα σύνθετο και συναρτάται με
πολλές μεταβλητές. Ακόμα περισσότερες ιδιαιτερότητες παρουσιάζει η αξιοποίηση
των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας, καθώς επηρεάζει το ίδιο το περιεχόμενο της.
Επιπλέον, όπως επισημαίνει ο Kress (2000), οι γλωσσολογικές θεωρίες και
παιδαγωγικές πρακτικές βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τις κοινωνικές και
πολιτισμικές συνθήκες που τις παράγουν, καθώς επίσης και με τις ιδεολογικές
αναπαραστάσεις των συνθηκών αυτών, ανεξάρτητα αν αυτό είναι εμφανές ή όχι. Στο
πλαίσιο αυτό, η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της νέας
ελληνικής μπορεί να γίνει κατανοητή, αν ενταχθεί στο διεθνές επιστημονικό κι
εκπαιδευτικό γίγνεσθαι και συνδεθεί με τα κοινωνικοοικονομικά, πολιτισμικά και
πολιτικά συμφραζόμενα (Κουτσογιάννης, 2007δ).

3.1.

Θεωρίες μάθησης, γλωσσοδιδακτικά κινήματα και ΤΠΕ
Η πολλαπλότητα των τρόπων εισαγωγής κι ένταξης των ΤΠΕ στην

εκπαιδευτική διαδικασία συνδέεται με τις επικρατούσες θεωρίες για την ανθρώπινη
γνώση και μάθηση (Κόμης, 2004) και, όσον αφορά τη γλωσσική διδασκαλία, με τα
κυρίαρχα γλωσσοδιδακτικά κινήματα κάθε εποχής. Οι θεωρίες μάθησης περιγράφουν
τους τρόπους µε τους οποίους πραγματώνεται η σύνθετη διαδικασία της μάθησης
(Ράπτης & Ράπτη, 2004) κι επιδρούν καταλυτικά στον σχεδιασμό προγραμμάτων και
μέσων διδασκαλίας (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003) κι,
επομένως, στην ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων με τη χρήση των ΤΠΕ
(Κόμης, 2004). Από την άλλη, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται κι ορίζουν τη
γλώσσα οι σχολές και τα κινήματα της γλωσσολογίας διαμορφώνει θεωρίες και
τάσεις (Lyons, 1995) ως προς τη διδασκαλία της.
Έτσι, κατά τη δεκαετία του 1970, οι πρώτες προσπάθειες αξιοποίησης των
υπολογιστών

στη

γλωσσική

διδασκαλία

στηρίζονται

στις

θεωρίες

του

συμπεριφορισμού και του δομισμού (Κουτσογιάννης, 2007δ, 2017). Σύμφωνα με τη
θεωρία του συμπεριφορισμού (behaviorism), ο ανθρώπινος οργανισμός είναι ικανός
να αναπτύξει ένα ευρύ ρεπερτόριο συμπεριφορών ως απάντηση στα ερεθίσματα που
δέχεται (Richards & Rodgers, 1986). Ανάλογα με το είδος του ερεθίσματος μπορούν
να προκληθούν ποικίλες αντιδράσεις. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ενίσχυση/ανταπόδοση
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από το περιβάλλον (είτε μέσω της ανταμοιβής είτε μέσω της τιμωρίας), με την οποία
οι συμπεριφορές αυτές μπορούν να παγιωθούν ή να απαλειφθούν (Mechlova &
Malcik, 2012). Η θετική ενίσχυση έχει σημαντικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία,
γιατί ενθαρρύνει την επανάληψη της συμπεριφοράς, ώστε τελικά να γίνει συνήθεια
(Richards & Rodgers, 1986). Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, που ακολουθεί τη
συγκεκριμένη θεωρία μάθησης εστιάζει στις αντικειμενικές και παρατηρήσιμες
συνιστώσες της συμπεριφοράς των μαθητών (Mechlova & Malcik, 2012). Στo
πλαίσιο μάλιστα της συμπεριφοριστικής θεωρίας, και η γλώσσα θεωρείται τμήμα ή
μορφή της ανθρώπινης συμπεριφοράς που ερμηνεύεται με το γενικό σχήμα ερέθισμααπάντηση. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, δηλαδή, η γλωσσική έκφραση
εκλαμβάνεται

ως

σειρά

υποκατάστατων

απαντήσεων

σε

ερεθίσματα

του

περιβάλλοντος (Μήτσης, 1996).
Επηρεασμένη από τις υποθέσεις και τα πορίσματα της συμπεριφοριστικής
ψυχολογίας, η φιλοσοφία του δομισμού συνοψίζεται στην αντίληψη ότι η γλώσσα
αποκτάται με την επανάληψη και τη συχνή χρήση προτασιακών δομών, οι οποίες,
όταν προσλάβουν τη μορφή αυτοματισμών, γίνονται άμεσα παραγωγικές, καθώς
μετατρέπονται σε πρότυπα γλωσσικής συμπεριφοράς (Μήτσης, 2004). Για τον
δομισμό, η γλωσσική διδασκαλία αποτελεί συνέχεια του φυσικού τρόπου μάθησης κι
αποσκοπεί στην κατάκτηση των γλωσσικών δομών και στη σύλληψη της γλώσσας ως
συστήματος. Στη διαδικασία αυτή πρωταρχικό ρόλο παίζει η συνεχής άσκηση και
χρήση, η επανάληψη και η μίμηση (Μήτσης, 1996).
Η διδασκαλία γίνεται με παραδείγματα κι έχει ως αφετηρία της ένα κείμενο,
το οποίο περιέχει σε συχνότητα το υπό εξέταση γλωσσικό φαινόμενο (Μήτσης,
1996). Κατά την ανάγνωση του κειμένου, η βαρύτητα δίνεται στην καλλιέργεια της
ικανότητας για «σπάσιμο του κώδικα», για κατανόηση, δηλαδή, του γραπτού λόγου
(Κουτσογιάννης, 2014, 2017). Ακολουθεί η εξάσκηση με σκοπό την εμπέδωση του
φαινομένου (Μήτσης, 1996), η οποία γίνεται σε επίπεδο πρότασης συνήθως με
ασκήσεις συμπλήρωσης κενών, πίνακες με κλίσεις ονομάτων και ρημάτων, ερωτήσεις
αντιστοίχισης και πολλαπλής επιλογής. Όσον αφορά την παραγωγή του γραπτού
λόγου, η διαδικασία περιλαμβάνει τρία στάδια: την προετοιμασία (planning, prewriting), το γράψιμο (writing) και την επανεξέταση (revision) του τελικού γραπτού
προϊόντος για τη βελτίωση των επιφανειακών χαρακτηριστικών του (Κουτσογιάννης,
2014, 2017).
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Στο πλαίσιο της δομιστικής μεθόδου, η διδασκαλία δίνει έμφαση στο
γλωσσικό περιβάλλον, τη σωστή χρήση των δομών της γλώσσας και τη γνώση της
γλωσσικής ορολογίας (μεταγλώσσα). Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η αξιολόγηση, που
γίνεται από τον δάσκαλο, ο οποίος επισημαίνει τα λάθη και παρέχει ανατροφοδότηση
ενισχύοντας την ορθή γλωσσική συμπεριφορά των μαθητών (Μήτσης, 1996).
Οι επιστημονικές αυτές αντιλήψεις αποτέλεσαν το υπόβαθρο στο οποίο
στηρίχτηκαν τα πρώτα προγράμματα σε υπολογιστή για την αξιοποίηση της
τεχνολογίας στη γλωσσική εκπαίδευση (Κουτσογιάννης, 2007δ). Μάλιστα, για πολλά
χρόνια, ο σχεδιασμός τόσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικά, όσο και των
διδακτικών πρακτικών με τη χρήση ΤΠΕ ειδικότερα, βασίστηκε σε αντίστοιχες
προσεγγίσεις δίνοντας έμφαση στην αναμετάδοση της πληροφορίας και στην
τροποποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η αντίληψη αυτή οδηγεί σε μια
«τεχνική» θεώρηση των αντίστοιχων εκπαιδευτικών εφαρμογών. Προέχει, δηλαδή, ο
ξεκάθαρος και λειτουργικός ορισμός των παιδαγωγικών και διδακτικών στόχων και η
αξιολόγηση της επίτευξής τους (Κόμης, 2004).
Έτσι, κατά τα πρώτα χρόνια, ο υπολογιστής αποτελεί το ιδανικό μέσο, που
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αποτελεσματικότερη αφομοίωση της «διδακτέας
ύλης» και τη βελτίωση της ποιότητας της γλωσσικής διδασκαλίας. Η αντίληψη αυτή
αποτυπώνεται στα επιστημονικά ρεύματα της εποχής: Computer Aided Language
Learning (CALL) (ο υπολογιστής ως βοηθητικό μέσο στη γλωσσικής διδασκαλία) και
Computer Assisted Instruction (CAI) (ο υπολογιστής ως μέσο υποστήριξης της
διδασκαλίας) (Κόμης & Ντίνας, 2011˙ Κουτσογιάννης, 2007δ).
Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο υπολογιστής ή μια ηλεκτρονική εφαρμογή λειτουργεί ως
ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που δίνει οδηγίες ή παραδείγματα, ο μαθητής τα
ακολουθεί και αναμένει την ανατροφοδότηση. Οι δραστηριότητες δομούνται σε
διαδοχικά μικρά βήματα, καθένα από τα οποία αφορά συγκεκριμένες δεξιότητες ή
συγκεκριμένο

τομέα

(Pachler,

2005).

Τα

εκπαιδευτικά

λογισμικά

που

χρησιμοποιούνται είναι κυρίως «κλειστού τύπου», όπως είναι τα προγράμματα
εξάσκησης (Drill and Practice) και τα προγράμματα διδασκαλίας (Tutorials) με
παράλληλη εξάσκηση (Κουτσογιάννης, 2007γ). Τα προγράμματα αυτά αποτελούν το
μεγαλύτερο ίσως μέρος του υπάρχοντος εκπαιδευτικού λογισμικού (Κόμης, 2004) και
είναι τα πιο διαδεδομένα στην ελληνική αγορά (Κουτσογιάννης, 2014).
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Πιο συγκεκριμένα, με τα προγράμματα εξάσκησης και πρακτικής εφαρμογής
(Drill and Practice) ο μαθητής εφαρμόζει τις γνώσεις του, επαναλαμβάνει τη διδακτέα
ύλη κι επιβεβαιώνει τον βαθμό κατανόησής της (Κόμης, 2004). Στη γλωσσική
διδασκαλία τα λογισμικά αυτού του τύπου εξασκούν συνήθως τους μαθητές στη
γραμματική, το συντακτικό και το λεξιλόγιο με σκοπό την καλύτερη μάθηση των
γλωσσικών δομών. Το ίδιο το πρόγραμμα διορθώνει άμεσα τις απαντήσεις, ενισχύει
με έπαινο την επιτυχία ή παρέχει ανατροφοδότηση, σε περίπτωση αποτυχίας, ώστε ο
μαθητής να κατανοήσει το πρόβλημα και να επιλέξει την ορθή απάντηση. Στο τέλος
αξιολογεί την επίδοσή του (Κουτσογιάννης, 2007γ).
Από την άλλη, τα προγράμματα διδασκαλίας (Tutorials) αναλαμβάνουν τη
διδασκαλία μιας ενότητας με την παράλληλη εξάσκηση. Ο υπολογιστής παρουσιάζει
την ύλη κατά μικρές ενότητες (Κουτσογιάννης, 2007γ), δομημένη κάτω από το
πρίσμα συγκεκριμένων αρχών και με σαφείς διδακτικούς στόχους (Κόμης, 2004).
Έπειτα, με κατάλληλες ερωτήσεις προκαλεί τη συμμετοχή του μαθητή, από τις
απαντήσεις του οποίου διαμορφώνεται το «μοντέλο του μαθητή» κι αποφασίζεται η
συνέχιση της διδασκαλίας. Επιδιώκεται, δηλαδή, η εξατομίκευση της μαθησιακής
διαδικασίας που ακολουθεί την πορεία του μαθητή (Κουτσογιάννης, 2007γ).
Με βάση τα παραπάνω, στην προσέγγιση αυτή η διδακτική διαδικασία είναι
δασκαλοκεντρική (Κόμης & Ντίνας, 2011) με τον εκπαιδευτικό να υποκαθίσταται
πλήρως ή εν μέρει από το ίδιο το λογισμικό. Η έμφαση δίνεται στην παρουσίαση της
πληροφορίας, κατά κανόνα με τη μορφή ηλεκτρονικών βιβλίων, και στην αξιολόγηση
των γνώσεων μέσω δραστηριοτήτων εξάσκησης και πρακτικής (Κόμης, 2004). Ως
πλεονεκτήματα συνήθως επισημαίνονται η παραστατικότητα στον τρόπο μετάδοσης
της ύλης, η δυνατότητα αυτονομίας στη μάθηση και η άμεση ανατροφοδότηση.
Ωστόσο, στα προγράμματα αυτά ασκείται κριτική, κυρίως γιατί στηρίζονται στις
απόψεις του Skinner (1961) (Barret & Paradis 1988, σ. 155 όπως αναφέρεται στο
Κουτσογιάννης, 2007γ, σ. 3), σύμφωνα με τον οποίο μια απλή μηχανή μπορεί να
αντικαταστήσει τον δάσκαλο, αρκεί να του προσφέρει έναν σταθερό μηχανισμό για
την ενίσχυση κάποιας συμπεριφοράς. Επιπλέον, η κατάτμηση της ύλης σε ξεχωριστές
ενότητες και η έμφαση στη διδασκαλία θεμάτων μικροδομής υπεραπλουστεύουν το
φαινόμενο κατάκτησης της γλώσσας στο σχήμα ερέθισμα-απάντηση και αγνοούν την
κειμενική, κοινωνική και πολιτιστική διάσταση της γλώσσας. Τέλος, ο μαθητής
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αντιμετωπίζεται ως παθητικός δέκτης της γνώσης, που αλληλεπιδρά με το μηχάνημα
μέσα στα περιορισμένα όρια που θέτει το λογισμικό (Κουτσογιάννης, 2007γ).
Σε αντίθεση με την παραπάνω θεώρηση, η έντονη επιστημονική ζύμωση που
παρατηρείται κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980 οδηγεί σε νέες θεωρίες και νέες
προσεγγίσεις. Οι εξελίξεις στον χώρο της γλωσσολογίας μετατοπίζουν το ενδιαφέρον
από το μικροεπίπεδο στο μακροεπίπεδο και σε ολιστικές αντιλήψεις στη διδασκαλία
της γλώσσας (Κουτσογιάννης, 2014, 2017). Προς αυτή την κατεύθυνση ιδιαίτερα
σημαντική είναι η συμβολή των απόψεων του Chomsky για τη γλωσσική ικανότητα,
του Halliday για την κειμενική διάσταση και τον ιδιαίτερο ρόλο του συγκειμένου
(context) και του Hymes, ο οποίος εισήγαγε την έννοια της «επικοινωνιακής
ικανότητας» δίνοντας έμφαση στη χρήση της γλώσσας σε αυθεντικά επικοινωνιακά
πλαίσια (Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997).
Οι παραπάνω απόψεις οδηγούν στην εμφάνιση δύο νέων γλωσσοδιδακτικών
κινημάτων, του «Whole Language» («η γλώσσα ως όλο») και του «Process Writing»
(«το γράψιμο ως διαδικασία»). Το πρώτο κίνημα εκλαμβάνει τη γλώσσα ως ένα
αρραγές σύνολο και προτείνει την ολική προσέγγιση κατά τη διδασκαλία δίνοντας
έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή αυθεντικών κειμένων. Σύμφωνα με το
δεύτερο κίνημα, το γράψιμο θεωρείται μια δυναμική διαδικασία στην οποία
αλληλοεγκιβωτίζονται στάδια, καθώς οι ίδιοι οι μαθητές, με τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού, αναθεωρούν και βελτιώνουν συνεχώς τα κείμενά τους. Στη χώρα μας
τα δύο αυτά κινήματα εκφράζονται μέσω της λεγόμενης επικοινωνιακής αντίληψης
(Κουτσογιάννης, 2014, 2017).
Σύμφωνα με την επικοινωνιακή προσέγγιση, επαρκής χρήστης του γλωσσικού
κώδικα θεωρείται εκείνος που έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει τον λόγο του στην
περίσταση επικοινωνίας και να συνυπολογίζει, τόσο ως πομπός, όσο και ως δέκτης,
όλους τους παράγοντες που τη συναποτελούν. Η γλώσσα αντιμετωπίζεται πρωτίστως
ως λειτουργικό όργανο, δηλαδή ως μέσο για την επίτευξη της επικοινωνίας και,
συνεπώς, «δε διδάσκεται (με την παραδοσιακή, τουλάχιστον, σημασία του όρου) αλλά
κατακτάται με την ενεργητική συμμετοχή και άμεση εμπλοκή των μαθητών σε αυθεντική
και σκόπιμη γλωσσική δραστηριότητα» (Μήτσης, 2004, σ. 31). Κύρια αρχή στη
διδασκαλία είναι η αλληλεπίδραση των παραγόντων της τάξης για την ανταλλαγή
μηνυμάτων και την κατασκευή νοήματος (Richards, 2006). Στη διδακτική διαδικασία
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επιδιώκεται η ταυτόχρονη αρμονική ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων
(Μήτσης, 2004). Χρησιμοποιείται ποικιλία κειμενικών ειδών κι αυθεντικό υλικό, το
οποίο αντανακλά καταστάσεις και απαιτήσεις της πραγματικής ζωής (Brandl, 2008).
Επιπλέον, το «λάθος» θεωρείται φυσιολογικό και ο λόγος που παράγεται στην τάξη
αξιολογείται από τα ίδια τα παιδιά σ’ ένα πλαίσιο όπου δάσκαλος και μαθητές
λειτουργούν ως ισότιμοι συνομιλητές/συμμετέχοντες (Μήτσης, 2004).
Ταυτόχρονα, στον χώρο της μάθησης οι γνωστικές θεωρίες (cognitive
theories) εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στη δομή και στη λειτουργία του γνωστικού
συστήματος και στον τρόπο με τον οποίο τα υποκείμενα οικοδομούν τις γνώσεις τους.
Ο δομικός εποικοδομισμός του Piaget, ο εποικοδομισμός (constructivism) του Papert,
η ανακαλυπτική μάθηση (discovery learning) του Bruner, η θεωρία επεξεργασίας της
πληροφορίας (information processing) των Gagné, Newell και Simon και η θεωρία
του συνδεσιασμού (connectionism) των Matourana και Varela αντιμετωπίζουν τη
μάθηση ως μια ενεργή ατομική διαδικασία οικοδόμησης νοήματος μέσω εμπειριών
και όχι ως απομνημόνευση εννοιών, γεγονότων και καθολικών αληθειών (Κόμης,
2004). Η έμφαση στην περίπτωση αυτή δίνεται στον μαθητή και για τον λόγο αυτό η
προσέγγιση συχνά χαρακτηρίζεται ως μαθητοκεντρική (Κόμης & Ντίνας, 2011).
Οι θεωρίες αυτές επιφέρουν αλλαγές στον σχεδιασμό μαθησιακών
περιβαλλόντων με υπολογιστή. Οι ΤΠΕ θεωρούνται χρήσιμα εργαλεία που μπορούν
να βοηθήσουν τους μαθητές να επεξεργαστούν τις πληροφορίες, να δεσμευτούν σ’
έναν αφηρημένο τρόπο σκέψης, να ακολουθήσουν μια ανοικτή διαδικασία
κατασκευής της γνώσης και να δημιουργήσουν τις δικές τους κατηγοριοποιήσεις.
Επιπλέον, μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξατομίκευση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, καθώς βοηθούν κάθε μαθητή να ανακαλύψει το δικό του μαθησιακό
στυλ. Έτσι, δημιουργείται ένα περιβάλλον μάθησης όπου πολλές διαφορετικές
στρατηγικές μπορούν να συνυπάρχουν (Pachler, 2005).
Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης αναπτύσσονται εκπαιδευτικά λογισμικά
«ανοικτού τύπου», τα οποία προσφέρουν ένα πλούσιο περιβάλλον αλληλεπίδρασης
και χειρισμού αντικειμένων και εννοιών. Βασικός στόχος τους είναι να παρέχουν
αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες ενταγμένες σε διαδικασίες επίλυσης
προβλημάτων (problem solving) από τον πραγματικό κόσμο, ώστε να γεφυρώνεται το
χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στο σχολείο και τη ζωή έξω από αυτό (Κόμης, 2004).
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Πρόκειται για προγράμματα Διερευνητικής μάθησης - Καθοδηγούμενης ανακάλυψης
και διερεύνησης, όπως είναι οι Προσομοιώσεις (simulations), οι Μικρόκοσμοι
(microworlds) και τα Περιβάλλοντα Μοντελοποίησης (modellers) (Κόμης & Ντίνας,
2011, σ. 19).
Επιπλέον, από τη δεκαετία του 1980 κι έπειτα, γίνεται όλο και πιο ισχυρή η
πεποίθηση ότι η γνώση οικοδομείται σε κοινωνικό επίπεδο. Σύμφωνα με τις
κοινωνικοπολιτισμικές (socio-cultural) και κοινωνικογνωστικές (socio-constructivist)
θεωρίες μάθησης, η οικοδόμηση των γνώσεων πραγματοποιείται σε συνεργατικά
περιβάλλοντα μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, των συζητήσεων, της
επικοινωνίας και της από κοινού υλοποίησης δραστηριοτήτων (Κόμης, 2004). Βάση
της κοινωνικο-πολιτισμικής θεωρίας του Vygotsky (1978, 1987, όπως αναφέρεται
στο Cross, 2006, σ. 2) αποτελεί η πεποίθηση ότι ο νους αναπτύσσεται σε
αλληλεπίδραση

με

τον

κόσμο

που

μας

περιβάλλει

μέσω

της

χρήσης

διαμεσολαβητικών εργαλείων και πολιτιστικών αντικειμένων, όπως είναι η γλώσσα.
Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές κατασκευάζουν τη δική τους γνώση και κατανόηση του
κόσμου, ενώ η διαδικασία της μάθησης συντελείται υπό την επίδραση του κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος. Η έμφαση δίνεται στον ρόλο της γλώσσας και στην
αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και των σημαντικών άλλων (εκπαιδευτικών,
γονέων, συμμαθητών), οι οποίοι ενισχύουν τη μαθησιακή διαδικασία μέσω της
επιλογής και της διαμόρφωσης των εκπαιδευτικών εμπειριών (Pachler, 2005, σ. 200).
Σ’ αυτές τις προσεγγίσεις, τα υπολογιστικά περιβάλλοντα σχεδιάζονται με
γνώμονα την προώθηση της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης
μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών ή μεταξύ των ίδιων των μαθητών με στόχο τη
δημιουργία κοινοτήτων μάθησης (Κόμης, 2004, σ. 75). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν
συστήματα Έκφρασης, Επικοινωνίας και Συνεργασίας, όπως τα Συνεργατικά
Περιβάλλοντα, τα Υπερμέσα (Hypermedia) και οι Εννοιολογικοί Χάρτες (Concept
maps) (Κόμης & Ντίνας, 2011, σ. 19).
Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν νέα δεδομένα κι επηρεάζουν τον τρόπο
αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος. Ο υπολογιστής δε
θεωρείται πλέον μέσο διδασκαλίας αλλά περιβάλλον που διευκολύνει την αναζήτηση
και τον πειραματισμό κατά το γράψιμο, τη συνεργατική μάθηση και τη δημιουργία
πραγματικών περιστάσεων επικοινωνίας εντός και εκτός σχολείου, στο πλαίσιο
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προώθησης της κοινωνικής διάστασης της γλώσσας και της μάθησης. Αυτή η στροφή
από τον υπολογιστή ως διδάσκοντα στον υπολογιστή ως μέσο εργασίας εκφράζεται
μέσα από τη δημιουργία προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου και υποστήριξης της
διαδικασίας

παραγωγής

γραπτού

λόγου

(writing

process),

την

εφαρμογή

προγραμμάτων προσομοίωσης, τη χρήση των τοπικών δικτύων επικοινωνίας και του
υπερκειμένου, την αξιοποίηση των σωμάτων κειμένων, των ηλεκτρονικών λεξικών
και γενικότερα του διαδικτύου (Κουτσογιάννης, 2014).
Κατά τη δεκαετία του 1990, σημειώνονται νέες αναζητήσεις στον χώρο της
γλωσσικής διδασκαλίας. Μία από αυτές είναι η διδασκαλία με βάση τα κειμενικά
είδη, η οποία αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του κειμένου ως διδακτικής μονάδας
ενταγμένης σε συγκεκριμένο συγκείμενο. Η αντίληψη αυτή δεν οδήγησε σε
συγκεκριμένο ρεύμα ως προς τη χρήση των υπολογιστών στη γλωσσική διδασκαλία.
Άλλωστε, η ίδια διάδοση των ΤΠΕ δημιουργεί νέες μορφές κειμενικότητας που
ξεφεύγουν από τις παραδοσιακές και υποσκάπτουν τη λογική της διδασκαλίας με
βάση το κείμενο ως σταθερή μονάδα. Ωστόσο, η εστίαση στα κειμενικά είδη με την
ιδιαίτερη λεξικογραμματική τους μπορεί να αποβεί χρήσιμη και στον χώρο της
αξιοποίησης των ΤΠΕ (Κουτσογιάννης, 2014).
Την

ίδια

περίοδο,

αρχίζει

να

χρησιμοποιείται

ο

όρος

«Κριτικός

Γραμματισμός» (Critical Literacy), αν και οι καταβολές του τοποθετούνται στις
αναζητήσεις του Freire τη δεκαετία του 1960. Ο Κριτικός Γραμματισμός προτείνει
την αλλαγή του τρόπου σκέψης ενθαρρύνοντας τα υποκείμενα στην ανακάλυψη του
εαυτού τους και του κόσμου γύρω τους (McDaniel, 2004). Βασική παραδοχή είναι ότι
η γλώσσα παράγει νοήματα που δεν είναι αθώα και ότι ο κόσμος που μας περιβάλλει
δεν είναι ουδέτερος ή φυσικός. Αντίθετα, έχει σχηματιστεί από την ιστορία και τις
επιλογές, τη διαδικασία της κατασκευής, αποδόμησης και ανακατασκευής (Janks,
2013).
Επομένως, τα κείμενα δεν αποτελούν ουδέτερες κατασκευές αλλά
εγκαθιδρύουν αλήθειες και σχέσεις, προσπαθώντας ρητά ή άρρητα να προωθήσουν
μια συγκεκριμένη οπτική γωνία και συγκεκριμένες σχέσεις εξουσίας (Τεντολούρης &
Χατζησαββίδης, 2014). Αυτή η πληθώρα και η πολυπλοκότητα των διαθέσιμων
«κειμένων» δημιουργούν την ανάγκη διαπραγμάτευσης και κριτικής ανάγνωσης, οι
οποίες αποτελούν δεξιότητες που ξεχωρίζουν έναν ικανό αναγνώστη από έναν
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αναγνώστη που μπορεί να προσεγγίσει το κείμενο μόνο επιφανειακά. Ο ικανός
αναγνώστης, δηλαδή, είναι σε θέση να κατανοήσει, μέσω του φιλτραρίσματος, τις
αντιφατικές απόψεις που μπορεί να εκφράζονται ή να παραλείπονται, τις
σκοπιμότητες, τις πολλαπλές ερμηνείες, τις κοινωνικές, ιστορικές, πολιτισμικές και
πολιτικές προεκτάσεις και βάσεις ενός κειμένου (Stevens & Bean, 2007). Στο πλαίσιο
της εκπαίδευσης, μέσω του Κριτικού Γραμματισμού, οι μαθητές μπορούν να
αποκτήσουν δεξιότητες ανάγνωσης τόσο της «λέξης» (word) όσο και του «κόσμου»
(world) σε σχέση με την εξουσία, την ταυτότητα, την ετερότητα και την πρόσβαση
στη γνώση, στις δεξιότητες, στα εργαλεία και στους πόρους. Πρόκειται για μια
διαδικασία εγγραφής και επανεγγραφής του κόσμου, μια διαδικασία σχεδιασμού και
επανασχεδιασμού (Janks, 2013).
Επιπρόσθετα, η υιοθέτηση της κριτικής στάσης κρίνεται απαραίτητη, καθώς
τα κείμενα στα οποία οι μαθητές έχουν πρόσβαση μέσω των ΤΠΕ διαφέρουν από τα
κείμενα που παραδοσιακά προσφέρονται προς ανάγνωση στο πλαίσιο της σχολικής
τάξης. Τα κείμενα αυτά, συνήθως, είναι παρόμοια σε μορφή και παρουσίαση,
εκτυπώνονται σε χαρτί και ακολουθούν γραμμικά σχήματα, έχοντας είτε μια
φανταστική ακολουθία γεγονότων είτε μια οργάνωση γεγονότων και λεπτομερειών
που δεν είναι γνωστές. Από την άλλη, τα ψηφιακά διαμεσολαβημένα κείμενα μπορεί
να είναι οργανωμένα με μη γραμμικό τρόπο και ως εκ τούτου να απαιτούν άλλες
δεξιότητες εκ μέρους των μαθητών. Επομένως, οι ικανότητες της αποκωδικοποίησης
και κατανόησης που χρειάζονταν μέχρι τώρα οι μαθητές πλέον δεν αρκούν (Stevens
& Bean, 2007).
Η κριτική οπτική επεκτείνεται και στην αντιμετώπιση των ίδιων των ΤΠΕ. Η
προσέγγιση

αυτή

προϋποθέτει

την

απομυθοποίησή

τους

ως

ουδέτερων

περιβαλλόντων και τη σύνδεσή τους με το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον όπου
δημιουργήθηκαν. Γίνεται, δηλαδή, κατανοητό ότι στα ψηφιακά εργαλεία και
περιβάλλοντα ενυπάρχουν υπόρρητες αναφορές που έχουν σχέση με πολιτισμικές
τάσεις, αντιλήψεις και ιδεοληψίες, οικονομικές και πολιτικής φύσης προσδοκίες
(Κόμης & Ντίνας, 2011).
Στοιχεία

της

κριτικής

προσέγγισης

αξιοποιεί

η

παιδαγωγική

των

«Πολυγραμματισμών» (Multiliteracies), η οποία εισάγεται στα μέσα της δεκαετίας
του 1990 από μια ομάδα δέκα επιστημόνων με την ονομασία «New London Group».
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Η ομάδα αυτή επισημαίνει δύο εξελίξεις που επιφέρουν αλλαγές στην ουσία και την
παιδαγωγική της γλωσσικής διδασκαλίας: την ολοένα και μεγαλύτερη σημασία που
αποδίδεται στην υπάρχουσα πολιτισμική και γλωσσική ετερότητα και την επίδραση
που ασκούν οι ΤΠΕ στον τομέα της εκπαίδευσης (Kalantzis & Cope, 2008). Στο
πλαίσιο αυτό, οι Πολυγραμματισμοί δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην πολλαπλότητα και
πολυτροπικότητα (multimodality) του νοήματος. Η πολυτροπικότητα αυτή, αν και
χαρακτηρίζει ανέκαθεν την επικοινωνία, στη σύγχρονη εποχή είναι συνυφασμένη με
τη νέα πραγματικότητα που δημιουργεί η ευρεία χρήση των ψηφιακών μέσων
(Κουτσογιάννης, 2017). Αυτό συμβαίνει, διότι τα νέα μέσα επικοινωνίας επιτρέπουν
τη μείξη της γλώσσας με άλλα σημειωτικά συστήματα (εικόνα, βίντεο, ήχος κλπ.)
(Kress & van Leeuwen, 2001), επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο χρήσης της (Cope &
Kalantzis, 2000, σ. 6).
Οι

παραδοσιακές,

όμως,

προσεγγίσεις

διδασκαλίας

της

γλώσσας

αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν την πολυπλοκότητα της επικοινωνίας και των νέων
μορφών που έχουν αναδυθεί, γεγονός που αποτελεί πολλές φορές αιτία αποκλεισμού
μαθητών με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο. Έτσι, αναδεικνύεται η
ανάγκη αλλαγής του τρόπου προσέγγισης του γραμματισμού (Hesterman, 2011, σ.
349). Στόχος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων απαραίτητων για την
κατανόηση κειμένων που συνδυάζουν διαφορετικά σημειωτικά μέσα για την
παραγωγή νοήματος (γλωσσικά, οπτικά, ηχητικά) και λόγων που παράγονται σε
πολυμορφικά και πολυπολιτισμικά κοινωνικά περιβάλλοντα (Χατζησαββίδης, 2005).
Η βαρύτητα δίνεται, επομένως, στην ψηφιακή διάσταση του γραμματισμού
και οι ΤΠΕ καθίστανται οργανικό μέρος της γλωσσικής εκπαίδευσης. Έτσι, ενώ μέχρι
τότε αξιοποιούνταν ως παιδαγωγικά περιβάλλοντα, με την πρόταση αυτή
αντιμετωπίζονται ως μέσα πρακτικής γραμματισμού (literacy practice tools), δηλαδή
ως μέσα για διάβασμα, γράψιμο κι επικοινωνία. Πρόκειται για μια «νέα
επικοινωνιακή τάξη πραγμάτων» («new communicative order») (Street, 2000 όπως
αναφέρεται στο Κουτσογιάννης, 2007δ), στην οποία οι ΤΠΕ κατέχουν κεντρική θέση.
Η ευρεία αυτή χρήση των ΤΠΕ ως μέσων πρακτικής γραμματισμού σε κάθε
τομέα του κοινωνικού, πολιτισμικού και οικονομικού γίγνεσθαι (Hawisher & Selfe,
2000) έχει αναδείξει μια νέα γλωσσική πραγματικότητα, για την οποία ο
γλωσσολόγος David Crystal (2001, σ. 19) χρησιμοποιεί τον όρο «δικτυογλώσσα»
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(netlish). Ταυτόχρονα, έχει οδηγήσει στην παραγωγή νέων κειμενικών ειδών με
βασικά χαρακτηριστικά την πολυτροπικότητα (multimodality) και την υβριδικότητα
(hybridity) (Cope & Kalantzis, 2000), την ταυτόχρονη, δηλαδή, λειτουργία πολλών
σημειωτικών συστημάτων και τη μεταξύ τους συνάρθρωση με συγκεκριμένες λογικές
(Kress & van Leeuwen, 2001). Πρόκειται για κείμενα στα οποία οι βασικές αρχές της
κειμενικότητας, όπως είναι η ενότητα, η γραμμικότητα, η συνεκτικότητα και η
συνοχή συνήθως ανατρέπονται (Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 1999, όπως
αναφέρεται στο Κουτσογιάννης, 2002). Χαρακτηριστική περίπτωση τέτοιου
κειμενικού είδους με ευρύτατη διάδοση είναι το υπερκείμενο (Hypertext), το
διάβασμα και το γράψιμο του οποίου διαφέρουν αισθητά από τις γνωστές ως τώρα
συμβάσεις. Γενικά, η διάδοση των ΤΠΕ έχει επιφέρει αλλαγές στη διαδικασία
σύνθεσης, παραγωγής και δημοσίευσης ενός κειμένου, αναδεικνύοντας ως ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό του ψηφιακού λόγου τη ρευστότητα (Κουτσογιάννης, 2002).
Οι θεωρητικοί των Πολυγραμματισμών μάλιστα εισάγουν τον όρο του
«Σχεδίου» (Design), ο οποίος αντικαθιστά τους παραδοσιακούς όρους «γράψιμο» ή
«παραγωγή λόγου», δηλώνοντας μια δυναμική διαδικασία αναζήτησης πηγών,
επιλογής, συνδυασμού και σύνθεσης. Το Σχέδιο περιλαμβάνει τρεις όψεις, το
Σχεδιασμένο (the designed), δηλαδή το σύνολο των πόρων που παράγουν νόημα, τον
Σχεδιασμό (designing) που αφορά τη διαδικασία δημιουργικού μετασχηματισμού των
πηγών και το Ανασχεδιασμένο (the redesigned), το οποίο αναφέρεται στο
αποτέλεσμα του σχεδιασμού ως προϊόν πολιτισμικών και ιστορικών προτύπων. Η
εφαρμογή του Σχεδίου στη γλωσσική διδασκαλία εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή
των μαθητών και την εσωτερίκευση ποικιλίας λόγων και νοημάτων (Χατζησαββίδης,
2003).
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η λεγομένη «πληροφορική επανάσταση»,
σε συνάρτηση με τις υπόλοιπες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, έχει σημαντικές
συνέπειες στη γλώσσα και, κατά προέκταση, στη γλωσσική εκπαίδευση
(Κουτσογιάννης, 2002). Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη η καλλιέργεια ενός νέου
γραμματισμού, του ψηφιακού γραμματισμού (digital literacy), ο οποίος αναφέρεται
στην ικανότητα χρήσης τεχνολογιών, επικοινωνιακών μέσων και δικτύων για τη
δημιουργία, τον εντοπισμό και την αξιοποίηση πληροφοριών. Ταυτόχρονα, όμως,
περιλαμβάνει κοινωνικές πρακτικές και δεξιότητες, ώστε οι μαθητές να γίνουν
κριτικά σκεπτόμενοι και ανταγωνιστικοί πολίτες της κοινωνίας, γεγονός που εξηγεί
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τη χρήση από κάποιους του ευρύτερου όρου «ψηφιακή μόρφωση» (digital bildung)
(Μπίκος, 2014).

3.2.

Γραμματισμός και ΤΠΕ

Από όσα αναφέρθηκαν, προκύπτει ότι ο Η/Υ και οι ΤΠΕ αντιμετωπίζονται ανάλογα
με τον τρόπο που γίνεται αντιληπτός ο όρος «γραμματισμός». Ο «γραµµατισµός»,
μετάφραση του αγγλικού όρου literacy, περιλαμβάνει την έννοια του αλφαβητισμού,
αλλά είναι ευρύτερος από αυτόν. Συγκεκριμένα, «αφορά τη δυνατότητα του ατόμου να
λειτουργεί αποτελεσματικά σε διάφορα περιβάλλοντα και καταστάσεις επικοινωνίας,
χρησιμοποιώντας κείμενα γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς επίσης µη γλωσσικά
κείμενα» (Μητσικοπούλου, 2001, σ. 209). Σύμφωνα με τον Χατζησαββίδη (2003), ο
γλωσσικός γραµµατισµός είναι η ικανότητα κατανόησης του νοήματος των λέξεων
και των κειμένων, των νοημάτων που βρίσκονται δίπλα και πέρα από τις λέξεις, αλλά
και η ικανότητα αντίδρασης στα νοήματα αυτά. Επίσης, περιλαμβάνει την ικανότητα
διαισθητικής (ή συνειδητής) αναγνώρισης του είδους λόγου, στο οποίο ανήκει το
κείμενο, την ικανότητα ένταξης του κειμένου στο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο
παράγεται και τη γνώση της κοινωνικής πρακτικής που αντιπροσωπεύει. Τέλος,
αφορά την ικανότητα παραγωγής κειμένων που χρειάζονται για τη διεκπεραίωση των
καθημερινών αναγκών του ατόμου.
Ο Street (1984, 1995) υποστηρίζει ότι υπάρχουν δυο μοντέλα γραμματισμού,
το «αυτόνομο» και το «ιδεολογικό». Στην παραδοσιακή λογική, ο σχολικός
γραμματισμός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατάκτηση των «βασικών δεξιοτήτων»
(basic skills) της ανάγνωσης και της γραφής. Η ανάγνωση σχετίζεται με επιφανειακές
διαστάσεις αποκωδικοποίησης του νοήματος και η γραφή ταυτίζεται με την
ορθογραφία, την ορθή έκφραση και την υψηλή πρότυπη γραπτή γλώσσα. Η
μαθησιακή διαδικασία καθοδηγείται απόλυτα από τον δάσκαλο μέσω της
απομνημόνευσης ή του γνωστού σχήματος Ερώτηση-Απάντηση-Αξιολόγηση/
Ανατροφοδότηση, ενώ οι μαθητές αναλαμβάνουν περιορισμένες γλωσσικές
δραστηριότητες σε συγκεκριμένα χωροχρονικά πλαίσια (Κουτσογιάννης, 2017).
Το συγκεκριμένο μοντέλο γλωσσικής εκπαίδευσης είναι αυτό που ο Street
αποκαλεί «αυτόνομο μοντέλο γραμματισμού» και βρίσκεται σε αντιστοιχία με το
παραδοσιακό μοντέλο εργασίας που επικρατούσε στο παρελθόν. Αυτό ήταν το
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μοντέλο του φορντισμού με κύρια χαρακτηριστικά την εκ των άνω μεταβίβαση των
εντολών και την πιστή εκτέλεση από τους εργαζομένους. Στο πλαίσιο αυτό, οι
γνώσεις και οι δεξιότητες που απαιτούνται για τους τελευταίους περιορίζονται στο
επίπεδο της στοιχειώδους εγγραμματοσύνης και της εξειδίκευσης, ανάγκες που
εξυπηρετούνται από τις συγκεκριμένες διδακτικές προσεγγίσεις (Κουτσογιάννης,
2007β).
Στη

λογική

του

«αυτόνομου

μοντέλου»

η

αξιοποίηση

των

ΤΠΕ

αντιμετωπίζεται ως μια μεταβλητή ανεξάρτητη από το κοινωνικό, οικονομικό,
πολιτισμικό και παιδαγωγικό περικείμενο, με προβλεπόμενα θετικά αποτελέσματα σε
πολλούς τομείς. Η επίτευξη κοινωνικής και οικονομικής προόδου, η δημιουργία
επαγγελματικών προοπτικών (Κουτσογιάννης, 2002), ο εκσυγχρονισμός του
εκπαιδευτικού συστήματος και η προετοιμασία των νέων για τις απαιτήσεις της
σύγχρονης κοινωνίας της 'γνώσης και της πληροφορίας' είναι ορισμένα από τα οφέλη
που συνήθως επισημαίνονται. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, δηλαδή,
αναπτύσσεται μία έντονη τεχνοκεντρική ρητορεία, σύμφωνα με την οποία οι ΤΠΕ
έχουν τη δύναμη να μεταβάλουν τα δεδομένα στο εκπαιδευτικό σύστημα
(Κουτσογιάννης, 2007δ). Η αποκλειστική εστίαση στις δυνατότητες της τεχνολογίας
έχει ονομαστεί εργαλειακός λόγος (Κόμης & Ντίνας, 2011˙ Κουτσογιάννης, 2007δ)
και μία από τις κυριότερες εκφάνσεις του είναι ότι συρρικνώνει το ζήτημα της
αξιοποίησης των ΤΠΕ στην πολιτική δημιουργίας εκπαιδευτικού λογισμικού και στην
ύπαρξη κατάλληλου και σύγχρονου εξοπλισμού (Κουτσογιάννης, 2002, 2007δ).
Ωστόσο,

καθώς

οι

οικονομικά

ισχυρές

χώρες

εισέρχονται

στο

μεταβιομηχανικό στάδιο ανάπτυξης και παραγωγής, η δημιουργία μιας νέας
εργασιακής τάξης πραγμάτων (new work order) οδηγεί σε μια νέα επικοινωνιακή
τάξη πραγμάτων (new word order), η οποία δεν καλύπτεται από το «αυτόνομο
μοντέλο γραμματισμού» (Κουτσογιάννης, 2007β). Η ανάδειξη του νέου μοντέλου
διοίκησης απαιτεί εργαζομένους με μεγαλύτερο βαθμό εμπλοκής και όχι απλούς
εκτελεστές εντολών. Πλέον χρειάζεται ένα νέο «ανανεωτικό» (innovative)
υποκείμενο «που μπορεί να προσαρμοστεί στα ταχύτατα μεταβαλλόμενα συγκείμενα της
συγκεκριμένης κοινωνικοϊστορικής περιόδου» (Besley & Peters, 2007, όπως
αναφέρεται στο Κουτσογιάννης, 2017, σ. 102) και χαρακτηρίζεται από δεξιότητες,
όπως η δημιουργικότητα, η ευελιξία, η αυτοδιαχείριση και η ευστροφία.
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Έτσι, κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990 οι εθνογραφικές έρευνες
καταρρίπτουν τον μύθο για τη δύναμη του γραμματισμού κι επισημαίνουν την
ύπαρξη πολλών γραμματισμών (Κουτσογιάννης, 2017). Στο πλαίσιο αυτό, «οι
ερευνητές των επονομαζόμενων «Σπουδών στον νέο γραμματισμό» αρχίζουν να
ορίζουν τον γραμματισμό όχι με όρους δεξιοτήτων και ικανοτήτων αλλά ως συνολικό
μέρος κοινωνικών συμβάντων και πρακτικών» (Maybin, 2000, σ. 197, όπως
αναφέρεται στο Χατζησαββίδης, 2005). Στα ερευνητικά αυτά πορίσματα στηρίζεται
το «ιδεολογικό μοντέλο», στο οποίο ο γραμματισμός συνδέεται με την έννοια της
ταυτότητας και με τις κοινωνικές πρακτικές που συμβαίνουν σε ένα συγκεκριμένο
συγκείμενο, το οποίο διαμορφώνεται από τις σχέσεις εξουσίας και τους κοινωνικούς
θεσμούς (Street, 1995). Στη λογική του «ιδεολογικού μοντέλου» κάθε τεχνολογικό
κατασκεύασμα αντιμετωπίζεται ως αντιπροσωπευτικό προϊόν της κοινωνίας στην
οποία παράγεται και άρα εξυπηρετεί τους σκοπούς και τις ανάγκες της δικής της και
μόνο πραγματικότητας (Κουτσογιάννης, 2000α, 2001δ, Koutsogiannis, 2001, όπως
αναφέρεται στο Νεοφύτου, 2008). Επομένως, η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση σχετίζεται με τις αντιλήψεις και την ιδεολογία των ατόμων που
εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή, γεγονός που καταδεικνύει τη συνθετότητα και την
πολιτική διάσταση του ζητήματος (Κουτσογιάννης, 2017).

3.3.

Οι ΤΠΕ στα Προγράμματα Σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας

Η νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί έχει ως αποτέλεσμα την ένταξη των
ΤΠΕ στα Προγράμματα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα με στόχο την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων λειτουργικού και κριτικού γραμματισμού. Άλλωστε, η
γλωσσική διδασκαλία ακολουθεί τις επικρατούσες κάθε φορά επιστημονικές απόψεις
για τη γλώσσα, οι οποίες αποτυπώνονται στα νομικά κείμενα, δηλαδή, στα
Προγράμματα Σπουδών και στα σχετικά νομοθετικά διατάγματα. Έτσι, υλοποιούνται
στην πράξη οι θεωρητικές αρχές για τον τρόπο αντιμετώπισης του γλωσσικού
φαινόμενου και της διδασκαλίας του. Εξάλλου, το Αναλυτικό Πρόγραμμα
«διαμορφώνεται με κριτήρια: α) τους σκοπούς της αγωγής και της μάθησης, β) τη
μορφωτική αξία της επιλεγόμενης για διδασκαλία γνώσης, γ) το επίπεδο εξέλιξης και
ωριμότητας των μαθητών και δ) τις ιστορικές, επιστημονικές και κοινωνικοπολιτικές
συνθήκες που επικρατούν σε μια κοινωνία» (Ξωχέλλης, 1981, σ. 59, όπως αναφέρεται
στο Σπανός & Μιχάλης, 2012, σ. 89).
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Ήδη από το 1999 το Πρόγραμμα Σπουδών για τη «Γλωσσική Διδασκαλία»
στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο (ΦΕΚ 561/τ.Β’/6-5-1999) προβλέπει την αξιοποίηση
των τεχνολογικών μέσων κατά τη διδασκαλία της Γλώσσας. Ενδεικτικά αναφέρουμε
ότι στους στόχους μαθήματος περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, «η αξιοποίηση των
ηλεκτρονικών υπολογιστών για επικοινωνία μέσα από τους διαύλους του Διαδικτύου
(Internet) και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail)» (σ. 7259) και προτείνεται «η
αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων για τη σύνταξη μιας ομαδικής συνθετικής
εργασίας» (σ. 7272). Επιπλέον, τονίζεται η ανάγκη «να κατανοήσει ο μαθητής τις
ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα διάφορα τεχνικά μέσα επικοινωνίας και πώς
προσαρμόζεται ο λόγος του ομιλητή ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε μέσου» (σ.
7277) και να «προσαρμόζει ο ίδιος τον λόγο του ανάλογα με τις απαιτήσεις των
τεχνικών μέσων επικοινωνίας» (σ. 7283). Τέλος, επιδιώκεται η χρήση του
ηλεκτρονικού υπολογιστή «για την ανάγνωση και κατανόηση ηλεκτρονικών κειμένων,
μηνυμάτων και πληροφοριών» (σ. 7291) και «για την παραγωγή και επεξεργασία
κειμένου» (σ. 7304).
Ένας από τους σκοπούς της διδασκαλίας της Γλώσσας είναι η εξοικείωση των
μαθητών «µε την τεχνολογία της πληροφορικής, ώστε να μπορούν να διαβάζουν και να
γράφουν κείμενα µέσω των Η/Υ και να επικοινωνούν µέσω των Η/Υ ως πομποί ή
δέκτες» (σ. 7247). Ο σκοπός αυτός επαναλαμβάνεται και στο Διαθεματικό Ενιαίο
Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο (ΔΕΠΠΣ
2003, σ. 49). Συγκεκριμένα, στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Ελληνικής
Γλώσσας για το Γυμνάσιο τίθενται ως επιδιώξεις η εξοικείωση των μαθητών με τη
χρήση των υπολογιστών για την παραγωγή και κατανόηση λόγου και ο εντοπισμός, η
άντληση, η επεξεργασία και η αξιολόγηση πληροφοριών από γραπτές, προφορικές ή
ηλεκτρονικές πηγές και η αξιοποίησή τους στην παραγωγή προφορικού, γραπτού και
ψηφιακού λόγου (ΑΠΣ 2003, σσ. 48-63).
Ακολουθεί το 2011 το Πρόγραμμα Σπουδών για τη Διδασκαλία της
Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο.
Όπως αναφέρεται, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και γενικότερα οι κοινωνικές αλλαγές
των τελευταίων χρόνων έχουν διαμορφώσει νέες πρακτικές επικοινωνίας και μια νέα
σύλληψη της έννοιας του κειμένου και της γλώσσας. Οι συνθήκες αυτές οδηγούν σε
νέους στόχους και νέες διδακτικές προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση, μεταξύ άλλων,
στην καινοτομία, τη χρήση των νέων μέσων και την προώθηση της ψηφιακής
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επικοινωνίας. Στο περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνονται δυνάμει όλα τα
προφορικά, γραπτά, υβριδικά, ψηφιακά και πολυτροπικά κείμενα, ενώ τονίζεται ο
ρόλος των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας στην αναζήτηση, ανάκτηση της
πληροφορίας και τη διαδραστική αλληλεπίδραση. Το Πρόγραμμα Σπουδών
στηρίζεται στις αρχές του κριτικού γραμματισμού και βρίσκεται σε σύγκλιση στόχων
με το Ψηφιακό Σχολείο, βασικό συστατικό του οράματος του Νέου Σχολείου. Στο
πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες:


«Να κατανοήσουν ότι ο λόγος των κειμένων που αναδύονται μέσα από τις
τεχνολογίες της πληροφορίας και των πολυμέσων είναι λόγος που διαφέρει ως
προς τα χαρακτηριστικά του από τον καθημερινό προφορικό και γραπτό λόγο,
ώστε να είναι σε θέση να τον αναγνωρίζουν, να τον αξιολογούν και να τον
χρησιμοποιούν».



«Να κατανοήσουν ότι εκτός από τα προφορικά και γραπτά κείμενα υφίστανται
και υβριδικά κειμενικά είδη, τα οποία χρησιμοποιούνται σε ορισμένες
περιπτώσεις καθημερινής επικοινωνίας κυρίως μέσω των ΤΠΕ…».



«Να κατανοήσουν ότι οι ΤΠΕ μέσω των αλληλεπιδραστικών περιβαλλόντων
που προσφέρουν τους δίνουν τη δυνατότητα να γίνουν κοινωνοί και μέτοχοι
στον σύγχρονο κόσμο».



«Να κατανοήσουν ότι η γλώσσα κατέχει μεν κεντρική θέση στην πρόσληψη της
πραγματικότητας και στην επικοινωνία, αλλά ότι και άλλα σημειωτικά
συστήματα … παίζουν κι αυτά σημαντικό ρόλο».



«Να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τα εργαλεία του ιστού δεύτερης γενιάς
(web.2.0) ως μια πρακτική του ψηφιακού γραμματισμού, η οποία συνδυάζει τη
λεκτική με την οπτική παράμετρο».



«Να κατανοήσουν στην κατεύθυνση ενός πολυτροπικού γραμματισμού τη σχέση
οπτικού και λεκτικού γραμματισμού».



«Να κατανοήσουν ότι τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας διαδραματίζουν το
ρόλο μεταφοράς και μετάδοσης μηνυμάτων, ώστε να είναι σε θέση να
προσλαμβάνουν τα νοήματα ως προϊόντα διαμεσολάβησης».
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«Να κατανοήσουν ότι οι ΤΠΕ αποτελούν φορείς γνώσης και πληροφόρησης,
ώστε να προσπαθήσουν να πλοηγούνται σε έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές και
να αποκτήσουν δεξιότητες παραγωγής λόγου με τη βοήθεια εφαρμογών της
σύγχρονης τεχνολογίας (εργαλεία επικοινωνίας, συνεργασίας, κοινωνικής
δικτύωσης, μάθηση μέσω διαδικτύου κτλ.».) (ΠΣ του ΝΣ, 2011, σσ. 8-12).
Στην ίδια κατεύθυνση, το Πρόγραμμα Σπουδών Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α’

Λυκείου (ΦΕΚ 1562, τ. Β΄, 27-06-2011) ορίζει ως σκοπό της γλωσσικής διδασκαλίας
τη «διαμόρφωση μαθητών και μαθητριών που ως μελλοντικοί πολίτες θα είναι σε θέση
να ανταποκρίνονται επαρκώς και με κριτικά αντανακλαστικά στις διαρκώς
μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες» (σ. 21052). Συγκεκριμένα, «οι μαθητές και οι
μαθήτριες επιδιώκεται να αποκτήσουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού τέτοιες,
ώστε να χρησιμοποιούν με επάρκεια τις Νέες Τεχνολογίες τόσο ως παιδαγωγικά μέσα,
όσο και ως μέσα για γράψιμο/προσωπική έκφραση, διάβασμα και επικοινωνία».
Ταυτόχρονα, καλούνται «να κατανοήσουν ότι τα νέα μέσα επικοινωνίας (τηλεόραση,
Νέες Τεχνολογίες) αποτελούν εγγενές στοιχείο της σύγχρονης κοινωνικής, οικονομικής
και πολιτισμικής πραγματικότητας, στο πλαίσιο των οποίων πρέπει να κατανοούνται οι
κειμενικές πρακτικές που αναπτύσσονται σε αυτά». Όσον αφορά το περιεχόμενο του
μαθήματος, «περιλαμβάνει δυνάμει μια τεράστια ποικιλία προφορικών, γραπτών και
υβριδικών κειμένων, τα οποία εμφανίζονται σε ψηφιακή ή/και πολυτροπική μορφή και
παράγονται είτε εντός είτε εκτός σχολικού χώρου» (σ. 21053). Άλλωστε, «απώτερο
στόχο της διδασκαλίας αποτελεί η σύνδεση των κειμένων με τη ζώσα καθημερινότητα
στο πλαίσιο των θεσμών εντός των οποίων παράγονται» (σ. 21055).
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, το γεγονός ότι ένα μέρος της επικοινωνίας
σήμερα διεξάγεται μέσω των ΤΠΕ, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μέσα πρακτικής
γραμματισμού, επιφέρει αλλαγές στα Προγράμματα Σπουδών της γλωσσικής
διδασκαλίας.

Η

βαρύτητα

δίνεται

πλέον

στην

ανάδειξη

της

κειμενικής

πολυτροπικότητας και στην ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού, ώστε οι μαθητές
να λειτουργούν αποτελεσματικά στον σύνθετο σύγχρονο κόσμο.

3.4.

Ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής

Μια από τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο
γλωσσικό μάθημα είναι η παραγωγή ψηφιακού υλικού. Εκπαιδευτικά λογισμικά,
διδακτικά σενάρια, ψηφιακά περιβάλλοντα δημιουργίας κι απόθεσης υλικού έχουν
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αναπτυχθεί με στόχο την υποστήριξη της γλωσσικής διδασκαλίας, των διδασκόντων
και των μαθητών.
Οι πρώτοι τίτλοι εκπαιδευτικού λογισμικού αναπτύχθηκαν τα τελευταία
χρόνια της δεκαετίας του 1990 στο πλαίσιο του 1ου Επιχειρησιακού Προγράμματος
Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ). Πρόκειται για
τα λογισμικά «Λογοµάθεια+», «Λογότοπος» και «Γλώσσα η Ελληνική – Οι
Περιπέτειες των Λέξεων».
Η «Λογομάθεια» είναι το πρώτο λογισμικό που κατασκευάστηκε στον
ελληνικό χώρο για τη διδασκαλία της Ελληνικής, καλύπτει όλο το φάσμα του
γλωσσικού συστήματος και απευθύνεται σε παιδιά από Δ΄ Δημοτικού μέχρι Γ΄
Γυμνασίου. Παρήχθη από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) το 1993,
ανασχεδιάσθηκε μερικώς το 1995 και κυκλοφόρησε το 1997 ως «Λογομάθεια+». Στη
συνέχεια, πιστοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κι εγκρίθηκε η αξιοποίησή
του στα σχολεία (http://www.ilsp.gr). Μάλιστα, κατά καιρούς, φιλόλογοι έχουν
ασκηθεί στη χρήση του σε επιμορφωτικά προγράμματα. Ως προς το είδος του, η
«Λογομάθεια+» ανήκει στην κατηγορία των διαδραστικών πολυμέσων (interactive
multimedia), προορίζεται αποκλειστικά για τη γλωσσική διδασκαλία (subjectspecific), έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο (content-specific) και αποτελεί «κλειστό
λογισµικό» (closed software), καθώς δεν επιτρέπει, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, την
παρέμβαση του χρήστη στο περιεχόμενό του. Μπορεί να ενταχθεί στις κατηγορίες
των διδακτικών προγραμμάτων (tutorials), καθώς και των προγραμμάτων εξάσκησης
και πρακτικής (drill and practice). Τέλος, μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο μιας
διδασκαλίας υποστηριζόμενης από ηλεκτρονικό υπολογιστή (computer assisted
instruction) αλλά και μιας εξατομικευμένης διδασκαλίας βάσει υπολογιστή (computer
based training) ως πρόγραμμα αυτοδιδασκαλίας (self-learning programmes)
(Μπουραντάς, 2009).
Το λογισµικό «Λογότοπος» σχεδιάστηκε το 1999 από το Ινστιτούτο
Επεξεργασίας του Λόγου κατ’ εντολή του ΥΠΕΠΘ και του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Οδυσσέας», ενός από τα 19
επιμέρους έργα της Ενέργειας «Οδύσσεια» κι είχε προσαρμοστεί στη διδακτέα ύλη
της Α΄ Γυμνασίου, όπως αυτή οριζόταν στο Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου (http://www.ilsp.gr). Ο «Λογότοπος» αποτελεί διαδικτυακό λογισµικό,
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έχει χαρακτήρα διερευνητικό και διαθεµατικό, εξυπηρετεί τη συνεργατική μάθηση
μεταξύ μαθητών από διαφορετικά σχολεία κι η διδακτική του προσέγγιση είναι
«κειµενοκεντρική» (Αντωνίου-Κρητικού, 1997). Οι δραστηριότητες, δηλαδή,
υλοποιούνται μέσα από κείμενα, αυθεντικά ή διασκευασμένα, ενώ η έμφαση δίνεται
στη διδασκαλία της δομής της γλώσσας, αλλά και στην παραγωγή πολυτροπικού
λόγου, καθώς το λογισμικό διαθέτει βιβλιοθήκη πολυμέσων (Μπουραντάς, 2009).
Τέλος, το λογισµικό «Γλώσσα η Ελληνική – Οι Περιπέτειες των Λέξεων»
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου το 2000
για λογαριασμό του ΥΠΕΠΘ και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο πλαίσιο του
ΕΠΕΑΕΚ - 11α. (http://www.ilsp.gr). Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και
Λυκείου με σκοπό να τους βοηθήσει να κατανοήσουν την εξέλιξη της γλώσσας αλλά
και την πολυμορφία της σε συγχρονικό επίπεδο. Ανήκει στην κατηγορία των
λογισμικών παρουσίασης-διδασκαλίας (tutorial), είναι οργανωμένο με τη δομή του
ηλεκτρονικού βιβλίου και περιλαμβάνει εποπτικό πολυμεσικό υλικό (ΑντωνίουΚρητικού, 2003˙ Δελή, 2001). Συγκαταλέγεται, τέλος, ανάµεσα στα λογισµικά που
προτείνονται από επιµορφωτές/τριες φιλολόγων στη χρήση των ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία (Μπουραντάς, 2009).
Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής
συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων
(ΙΤΥΕ). Αναφέρουμε ενδεικτικά τα λογισμικά «Η εξέλιξη της Ελληνικής Γλώσσας
Α’», «Η εξέλιξη της Ελληνικής Γλώσσας Β’» και «Εκπαιδευτικός Θησαυρός
Ελληνικών Κειμένων (ΕΘΕΚ)». Συγκεκριμένα, το λογισμικό «Η εξέλιξη της
Ελληνικής Γλώσσας Α’» είναι ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο με 15
εκπαιδευτικά σενάρια και κεντρικό άξονα τη σύνδεση υλικού τεκμηρίωσης που
χρησιμοποιείται στα γλωσσικά μαθήματα με την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων
των μαθητών. 18 σενάρια περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό πακέτο «Η εξέλιξη της
ελληνικής γλώσσας Β’», το οποίο αντιμετωπίζει τη γλώσσα ως ολότητα μέσα από 3
θεματικές ενότητες: α) Συγχρονική θεώρηση αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας, β)
Διαχρονική θεώρηση της ελληνικής γλώσσας και γ) Συσχετισμός με άλλες γλώσσες.
Τέλος, ο «Εκπαιδευτικός Θησαυρός Ελληνικών Κειμένων (ΕΘΕΚ)» είναι ένα ανοιχτό
μαθησιακό περιβάλλον. Αποτελείται από ένα Γενικό Σώμα Κειμένων, το Σώμα
Κειμένων σχολικών βιβλίων και το Σώμα Κειμένων των διδασκόντων και δίνει τη
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δυνατότητα στον χρήστη να αντλήσει αυθεντικά παραδείγματα χρήσης της ελληνικής
γλώσσας, λήμματα, μέρη του λόγου και να μελετήσει συμφραστικούς πίνακες
(http://photodentro.edu.gr/edusoft).
Στο πλαίσιο της «Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Β’ επιπέδου για την
αξιοποίηση κι εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» έχει παραχθεί επιμορφωτικό
υλικό για διάφορα διδακτικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και η νεοελληνική
γλώσσα. Το υλικό περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες – «μικρο-σενάρια»
για διδακτικές παρεμβάσεις με χρήση ψηφιακού υλικού κι αξιοποίηση των υποδομών
(διαδραστικά συστήματα και φορητά εργαστήρια), καθώς και στοιχεία σύνδεσης με
το

πρόγραμμα

σπουδών

(http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/).

Ταυτόχρονα,

δημιουργήθηκε η Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων «Ιφιγένεια» με
εκπαιδευτικό υλικό για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική
πράξη (http://ifigeneia.cti.gr/repository/).
Επιπλέον, κατά την υλοποίηση του «Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης»
του

Παιδαγωγικού

Ινστιτούτου

(http://www.epimorfosi.edu.gr/)

εκπονήθηκε

επιμορφωτικό υλικό από τους εμπειρογνώμονες εκπαιδευτικής πρακτικής και
εφαρμογών σε συνεργασία µε την επιστημονική επιτροπή του προγράμματος. Στο
υλικό μπορεί να βρει κανείς και σενάρια/σχέδια για τη διδασκαλία ενοτήτων της
Νεοελληνικής Γλώσσας Γυμνασίου και της Έκφρασης – Έκθεσης Λυκείου.
Ψηφιακό εργαλείο που παρέχεται για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές
από το ΥΠΠΕΘ είναι η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) (http://eclass.sch.gr), η
οποία αποσκοπεί στον εμπλουτισμό της κλασικής διδασκαλίας που πραγματοποιείται
καθημερινά στο σχολείο με σύγχρονα εργαλεία που ενδυναμώνουν τη διαδικασία της
μάθησης. Παράλληλα, μέσα από την υπηρεσία «Εκπαιδευτικές Κοινότητες και
Ιστολόγια» (http://blogs.sch.gr/), η οποία αριθμεί 52.082 ιστολόγια, 879 ομάδες και
51.893 μέλη, οι φιλόλογοι έχουν πρόσβαση σε ποικίλο υλικό και στην Κοινότητα
MOODLE των εκπαιδευτικών.
Τίτλοι Εκπαιδευτικού Λογισμικού, πολυμεσικό υλικό κατάλληλο για
εκπαιδευτική χρήση, σχέδια διδασκαλίας για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας
διατίθενται και στον ιστότοπo της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων http://www.e-yliko.gr. Η υπηρεσία κατάθεσης
εκπαιδευτικού υλικού της Πύλης e-yliko.gr αντικαταστάθηκε από το αποθετήριο
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«Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. αριθμ. 131377/Γ2/1908-2014 και την έναρξη λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Έκτοτε, το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελεί τον βασικό πυλώνα στην ψηφιακή εθνική
πολιτική για την ενσωμάτωση και εποικοδομητική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική
εκπαίδευση. Μέσω της κεντρικής σελίδας (http://dschool.edu.gr/) ο εκπαιδευτικός
μπορεί να μεταβεί στις τέσσερις (4) βασικές διαδικτυακές υπηρεσίες και να βρει πάνω
από 18.000 Ψηφιακούς Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, που καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα μαθημάτων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες
είναι:
1. Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (http://e-books.edu.gr): Είναι ο επίσημος
δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας για τη διάθεση σε εκπαιδευτικούς
και μαθητές της ψηφιακής μορφής των σχολικών βιβλίων.
2. Ψηφιακά Αποθετήρια Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων «Φωτόδεντρο»:
Πρόκειται για πέντε (5) ψηφιακά αποθετήρια με το όνομα «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ»,
που φιλοξενούν Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους για την Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθένα από τα οποία εξυπηρετεί διαφορετικούς
στόχους: α. Τα «βασικά» Φωτόδεντρα (με έλεγχο ποιότητας περιεχομένου):
Αποθετήριο
Αποθετήριο

Μαθησιακών

Αντικειμένων

Εκπαιδευτικών

Βίντεο

(http://photodentro.edu.gr/lor),
(http://photodentro.edu.gr/video),

Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Λογισμικών (http://photodentro.edu.gr/edusoft),
β. Τα «Φωτόδεντρα των εκπαιδευτικών»: Αποθετήριο Υλικού Χρηστών
(http://photodentro.edu.gr/ugc) και Αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών
Πρακτικών (http://photodentro.edu.gr/oep).
3. Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ»
(http://photodentro.edu.gr): Αποτελεί κεντρική πύλη για αναζήτηση με ενιαίο
τρόπο και πρόσβαση σε χιλιάδες ψηφιακούς Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς
Πόρους για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανεξάρτητα
με το πού είναι αποθηκευμένοι (εκπαιδευτικά αποθετήρια, μουσεία,
εκπαιδευτικές πύλες του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων φορέων). Άλλες
σχετικές

υπηρεσίες

Πολιτισμικού

είναι o

Θεματικός Συσσωρευτής

περιεχομένου

«Φωτόδεντρο

Εκπαιδευτικού
Πολιτισμός»
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και

(http://photodentro.edu.gr/cultural)
Μικρότοπος

το

Φωτόδεντρο

Μικρότοποι:

Αγγλικής

Γλώσσας

(http://micro.photodentro.edu.gr/english2015).
4. Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για μαθητές και εκπαιδευτικούς «e-me»
(https://e-me.edu.gr): Είναι μια σύγχρονη, επεκτάσιμη διαδικτυακή κοινωνική
πλατφόρμα που υποστηρίζει την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη δικτύωση
των μελών της σχολικής κοινότητας και παρέχει προσωπικό χώρο αρχείων σε
περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (cloud).
Ταυτόχρονα, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), για την
υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών, έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά ψηφιακά
περιβάλλοντα δημιουργίας και απόθεσης ψηφιακού υλικού όπως:

 το

σύστημα

σχεδιασμού

και

ανάπτυξης

προσβάσιμου

ψηφιακού

εκπαιδευτικού υλικού για άτομα με αναπηρία «Προσβάσιμο Υλικό Σχεδι@ζω για όλους» (http://prosvasimo.gr/el/),


την ψηφιακή βιβλιοθήκη παλαιών σχολικών εγχειριδίων «Ιστορική Συλλογή
Σχολικών Εγχειριδίων» με 6.029 βιβλία και πάνω από 1.000.000 σελίδες
(http://e-library.iep.edu.gr/iep/index.html),



ψηφιακά συστήματα καθολικής επιμόρφωσης (σύγχρονης και ασύγχρονης
τεχνολογίας) εκπαιδευτικών (π.χ. Moodle, EdX), που αφορούν εκπαιδευτικές
πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,



την Πλατφόρμα «Αίσωπος» με 771

Ψηφιακά Διαδραστικά Διδακτικά

Σενάρια: Αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες Web αποτελεί ένα
πολύτιμο, καινοτόμο, ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα Ανάπτυξης,
Σχεδίασης, Αξιολόγησης και Παρουσίασης Επιστημονικά και Παιδαγωγικά
Πιστοποιημένων

Ψηφιακών

Διαδραστικών

Διδακτικών

Σεναρίων

(http://aesop.iep.edu.gr/).
Τέλος, σειρά δράσεων και εκπαιδευτικών πόρων για τη γλωσσική διδασκαλία
με ψηφιακά μέσα έχει σχεδιάσει και υλοποιεί το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ).
Σκοπός του Κέντρου είναι η ενίσχυση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας, η
οργάνωση της διδασκαλίας της, η παραγωγή υλικού και η στήριξη των διδασκόντων.
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Μέσω της κεντρικής σελίδας (http://www.greeklanguage.gr/) ο εκπαιδευτικός
μπορεί να μεταβεί στην «Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα». Σ’ αυτή διατίθενται
εργαλεία, όπως ηλεκτρονικά λεξικά, σώματα κειμένων, λεξικά διαλέκτων,
Γραμματικές της νέας ελληνικής, αλλά και μελέτες, οδηγοί, πηγές και βιβλιογραφία
για τη γλωσσική διδασκαλία (http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html).
Άλλη υπηρεσία του Κέντρου είναι ο «Ηλεκτρονικός Κόμβος για την υποστήριξη των
διδασκόντων την ελληνική γλώσσα» (http://www.komvos.edu.gr/). Αξιοποιώντας τις
Νέες Τεχνολογίες ο Κόμβος προσφέρει στους φιλολόγους υλικό υποστήριξης του
γλωσσικού μαθήματος, ηλεκτρονικά λεξικογραφικά εργαλεία και υπηρεσίες για τη
διδασκαλία της νέας ελληνικής με στόχο την κατάρτιση κι επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών.
Έργο του ΚΕΓ αποτελούν και οι «Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα και τη
γλωσσική εκπαίδευση» (http://www.greek-language.gr/Resources/index.html). Είναι
ψηφιακά περιβάλλοντα για την υποστήριξη της μελέτης και της γλωσσικής
διδασκαλίας και περιλαμβάνουν σώματα κειμένων, ηλεκτρονικά λεξικά, γλωσσικά
διδακτικά εγχειρίδια, γλωσσάρια ορολογίας, αλλά και το Αρχείο της Ελληνικής
Γλώσσας του καθηγητή Δ. Ι. Γεωργακά, μοναδικής επιστημονικής σημασίας για την
ελληνική γλώσσα. Από την άλλη, οι «Φρυκτωρίες» είναι μια διαδικτυακή κοινότητα
επικοινωνίας, μάθησης και αλληλοϋποστήριξης των Ελλήνων εκπαιδευτών που
διδάσκουν ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
του εξωτερικού (http://www.fryktories.gr/). Ταυτόχρονα, οι «Διαδρομές στη
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» (http://www.greeklanguage.gr/routes/routes.html) αποσκοπούν στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2 αλλά και των ΤΠΕ στον χώρο
της γλωσσικής διδασκαλίας.
Ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον για τη νέα ελληνική αποτελεί η Πολύτροπη
Γλώσσα, η οποία εντάσσεται στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα (http://old.greeklanguage.gr/node//1038). Πρόκειται για ψηφιακό έργο, που προσφέρει πολυτροπικό
και πολυμεσικό υλικό, με στόχο τον εμπλουτισμό του εγχειριδίου «Έκθεση –
Έκφραση» του Λυκείου, αλλά και της γλωσσικής διδασκαλίας στις άλλες βαθμίδες
της εκπαίδευσης. Τέλος, έργο του ΚΕΓ αποτελεί ο «Πρωτέας», βάση δεδομένων με
εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα (http://proteas.greek-language.gr/).
Τα σενάρια, τα οποία αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν από εν ενεργεία
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εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε διαδικτυακές κοινότητες, αφορούν τη διδασκαλία
της αρχαιοελληνικής και νεοελληνικής γλώσσας και γραμματείας με την αξιοποίηση
των ψηφιακών μέσων.
Από την ανάλυση που προηγήθηκε, προκύπτει ότι η ενσωμάτωση των ΤΠΕ
στη γλωσσική διδασκαλία αποτελεί προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Ωστόσο, το ζήτημα της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία είναι ένα
θέμα σύνθετο με γλωσσοπαιδαγωγικές, ιδεολογικές και κοινωνικοπολιτικές
διαστάσεις. Αφορά το ίδιο το περιεχόμενο του μαθήματος και σχετίζεται άμεσα με τις
αντιλήψεις των εμπλεκόμενων και το ιστορικο-κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο αυτοί
κινούνται.
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4.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ
4.1.

Η στάση των εκπαιδευτικών ως προς τις ΤΠΕ

Εξετάζοντας τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ένταξη των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση, αρκετοί ερευνητές εστιάζουν στον ρόλο των εκπαιδευτικών και στις
στάσεις που αυτοί υιοθετούν απέναντι στη χρήση τους (Inan & Lowther, 2010; Mei,
Brown & Teo, 2017; Mulhim, 2014). Ο όρος στάση (attitude) προέρχεται από τη
λατινική λέξη aptitudο, η οποία σημαίνει ικανότητα και κατά την αρχική σημασία του
όρου θεωρούνταν «ότι καθιστά κάποιον ικανό να εμπλακεί στην εκτέλεση ενός έργου»
(Μιχαλοπούλου, 1992, σ. 11). Με την πρόοδο όμως της κοινωνικής ψυχολογίας έγινε
κατανοητό πως πρόκειται για ένα σύνθετο φαινόμενο που ορίζεται με βάση τρεις
συνιστώσες:

τη

γνωστική,

τη

συναισθηματική

και

τη

συνιστώσα

της

συμπεριφοράς/δράσης (Μπίκος, 1995).
Σύμφωνα με τον Pajares (1992, όπως αναφέρεται στο Τζιμογιάννης &
Σιόρεντα, 2007) οι στάσεις των εκπαιδευτικών αποτελούν

ενδείξεις των

παιδαγωγικών τους σχεδιασμών και των διδακτικών τους πρακτικών, καθώς οδηγούν
σε σχέδια δράσης και καθορίζουν το πλαίσιο των εκπαιδευτικών αποφάσεων και
συμπεριφορών στην τάξη. Έτσι, επηρεάζουν την ετοιμότητά τους να αποδεχθούν τις
ΤΠΕ αλλά και τον τρόπο ένταξής τους στη διδακτική πράξη. Στο πλαίσιο αυτό, οι
αντιλήψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών έχουν γίνει αντικείμενο πολλών
ερευνών τα τελευταία χρόνια με στόχο την καταγραφή και ομαδοποίηση των
παραγόντων που τους εμποδίζουν ή τους διευκολύνουν να ενσωματώσουν τις ΤΠΕ
στις τάξεις τους.
Σε μια προσπάθεια κατανόησης και πρόβλεψης της υιοθέτησης της
τεχνολογίας από τους εκπαιδευτικούς, οι Christensen και Knezek (2008)
διαμορφώνουν ένα εκπαιδευτικό μοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας, στο πλαίσιο του
οποίου σημασία έχουν τρεις παράμετροι: 1) οι στάσεις των εκπαιδευτικών μέσω των
οποίων εκφράζεται η επιθυμία να υιοθετήσουν τις ΤΠΕ, 2) η επάρκειά τους ως μια
παράμετρος που σχετίζεται με τις ικανότητες και δεξιότητες τους και 3) η πρόσβασή
τους στην τεχνολογία (Christensen & Knezek, 2008, όπως αναφέρεται στο Voogt et
al., 2011, σ. 4).
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Από μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές εκπαιδευτικές
βαθμίδες και σε διαφορετικά κοινωνικό-πολιτισμικά πλαίσια προκύπτει ότι τα βασικά
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί αφορούν την έλλειψη πρόσβασης στην
τεχνολογία, τον ακατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, την έλλειψη χρηματοδότησης,
το υψηλό κόστος υλικού και λογισμικού, την έλλειψη χρόνου, την έλλειψη
αποτελεσματικής ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης και ως εκ τούτου την έλλειψη των
βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για τη χρήση των ΤΠΕ, όπως επίσης και την
έλλειψη διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης (Al-Senaidi, Lin & Poirot, 2009;
Berrett, Murphy & Sullivan, 2012; Ertmer, 2005; Goktas et al., 2013; Inan &
Lowther, 2010; Mulhim, 2014; Nikolopoulou & Gialamas, 2016; Salehi & Salehi,
2012; Sarkar, 2012; Tondeur et al., 2017). Εμπόδια όπως ο ελλιπής υλικοτεχνικός
εξοπλισμός και η έλλειψη τεχνικής και θεσμικής υποστήριξης θα μπορούσαν να
θεωρηθούν εξωτερικά εμπόδια, ενώ οι αρνητικές στάσεις των εκπαιδευτικών θα
μπορούσαν να ομαδοποιηθούν στην κατηγορία των εσωτερικών εμποδίων (AlSenaidi et al., 2009).
Όσον αφορά τα εσωτερικά εμπόδια, γίνεται λόγος για φραγμούς που αφορούν
τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην τεχνολογία, την αντίστασή τους στην
αλλαγή, την έλλειψη χρόνου και εμπιστοσύνης για τη χρήση της τεχνολογίας και την
έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων (Mulhim, 2014). Οι παράγοντες αυτοί συχνά
αποδίδονται στην ανεπαρκή και ακατάλληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη
χρήση των ΤΠΕ, με πολλές έρευνες να εντοπίζουν την ελλιπή προετοιμασία των
εκπαιδευτικών και να τονίζουν την αναγκαιότητα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής
τους ανάπτυξης, μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα επιμόρφωσης (Berrett et
al., 2012; Inan & Lowther, 2010; Mumtaz, 2000; Tondeur et al., 2017).
Εκτός όμως από την κατάρτιση, γίνεται λόγος και για τη σχέση μεταξύ των
παιδαγωγικών πρακτικών που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί και της χρήσης των ΤΠΕ.
Συγκεκριμένα, από την ανασκόπηση που πραγματοποιούν οι Tondeur et al. (2017)
προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί των οποίων οι παιδαγωγικές πρακτικές είναι
επηρεασμένες περισσότερο από τη θεωρία του εποικοδομισμού τείνουν να
χρησιμοποιούν την τεχνολογία συχνότερα από τους εκπαιδευτικούς που ακολουθούν
παραδοσιακές/δασκαλοκεντρικές παιδαγωγικές μεθόδους. Στην ίδια κατεύθυνση, ο
Ertmer (2005) υποστηρίζει ότι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με το τι
συνιστά καλή διδασκαλία και αποτελεσματική μάθηση επηρεάζουν τις αποφάσεις
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τους για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική τάξη. Φαίνεται, δηλαδή, ότι η
ενσωμάτωση των ΤΠΕ δεν είναι θέμα απόκτησης τεχνικών δεξιοτήτων αλλά αλλαγής
των παιδαγωγικών αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, ώστε να αξιοποιήσουν τα
πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία και στη μάθηση (Vosniadou
& Kollias, 2001).
Γενικά, από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η στάση
απέναντι στους υπολογιστές και τις ΤΠΕ αποτελεί μια πολυπαραγοντική μεταβλητή
και σχετίζεται με τέσσερις διαστάσεις, α) τον φόβο ή την επιφυλακτικότητα (anxiety)
για τη χρήση υπολογιστών και εργαλείων ΤΠΕ, β) την αυτοεκτίμηση (self-efficacy)
και την εμπιστοσύνη στην ικανότητα χρήσης των ΤΠΕ, γ) την επιθυμία και την
ευχαρίστηση για τη χρήση υπολογιστών και ΤΠΕ και δ) τις αντιλήψεις σχετικά µε την
αξία και τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004).

4.2.

Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα των ΤΠΕ
Υιοθετώντας τον ορισμό του Davis (1989, p. 320) από το Μοντέλο Αποδοχής

της Τεχνολογίας (Technology Acceptance Model) ως αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα
(Perceived Usefulness) θεωρείται «ο βαθμός, στον οποίο ένα άτομο πιστεύει ότι,
χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο σύστημα, θα βελτιώσει την απόδοσή του στην
εργασία του». Με βάση την προσέγγιση αυτή, η χρησιμότητα μιας τεχνολογίας
σχετίζεται με έννοιες, όπως η «αποτελεσματικότητα στην εργασία» (job
effectiveness), η «παραγωγικότητα και εξοικονόμηση χρόνου» (productivity και time
savings) και η «σημασία του συστήματος στην εργασία κάποιου» (importance of the
system to one’s job).
Συγκεκριμένα, ο Davis (1989) υπογραμμίζει τη σημασία δύο παραγόντων για
την αποδοχή και χρήση της τεχνολογίας, της αντιλαμβανόμενης χρησιμότητας και της
αντιλαμβανόμενης ευκολίας χρήσης (Perceived Ease of Use). Με τον δεύτερο όρο
εννοεί «τον βαθμό στον οποίο ένα άτομο πιστεύει ότι η χρήση ενός συγκεκριμένου
συστήματος θα είναι εύκολη, δηλαδή δε θα απαιτεί προσπάθεια» (Davis, 1989, p. 320).
Οι δύο αυτοί παράγοντες διαμορφώνουν τη στάση του χρήστη προς το σύστημα, η
οποία με τη σειρά της επηρεάζει την πρόθεση και τελικά την πραγματική χρήση του
συστήματος. Άρα, ένα άτομο προχωρά στην υιοθέτηση της τεχνολογίας, αρχικά
επειδή θεωρεί ότι οι λειτουργίες της του αποδίδουν οφέλη και πλεονεκτήματα κι

61

έπειτα επειδή το συγκεκριμένο σύστημα ή εργαλείο μπορεί να εκτελέσει τις
λειτουργίες εύκολα. Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα
αποτελεί ισχυρότερο κριτήριο σε σχέση με την ευκολία χρήσης.
Επομένως, το άτομο και, όσον αφορά την εκπαίδευση, ο εκπαιδευτικός
αντιλαμβάνεται ως χρήσιμες τις ΤΠΕ, όταν θεωρεί πως η αξιοποίησή τους του δίνει
τη δυνατότητα να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει γρηγορότερα και τον βοηθά
να εκτελέσει την εργασία του ευκολότερα. Παράλληλα, συνδέει τη χρήση των ΤΠΕ
με αύξηση της παραγωγικότητάς του, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του και
βελτίωση της απόδοσής του στο εκπαιδευτικό έργο.
Με βάση τα παραπάνω, η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διαδικασία σχετίζεται με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη χρησιμότητα τους,
δηλαδή τις πεποιθήσεις τους σχετικά με τα αποτελέσματα που επιφέρει η χρήση τους
και την αξιολόγηση της αξίας των αποτελεσμάτων αυτών. Ωστόσο, στη διαδικασία
ένταξης των ΤΠΕ υπεισέρχονται κι άλλοι παράγοντες, οι οποίοι συνδιαμορφώνουν τη
στάση του εκπαιδευτικού σε σχέση με την τεχνολογία. Τέτοιοι παράγοντες είναι τα
κίνητρα, τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και συμπεριφέρεται
κάθε εκπαιδευτικός.

4.3.

Εγγενή κίνητρα των εκπαιδευτικών

Οι άνθρωποι δε διαφοροποιούνται μόνο ανάλογα με τον βαθμό της κινητοποίησης
τους αλλά και ανάλογα με το είδος των κινήτρων που τους ωθεί να ενεργήσουν με
συγκεκριμένους τρόπους. Ο προσανατολισμός των κινήτρων συνδέεται με τις
υποκείμενες στάσεις και τους στόχους που οδηγούν το άτομο να δράσει (Ryan &
Deci, 2000a). Στο πλαίσιο της Θεωρίας του Αυτοπροσδιορισμού (self determination
theory) οι Deci και Ryan (1985) κάνουν διάκριση μεταξύ εγγενών και εξωγενών
κίνητρων. Οι συμπεριφορές που προέρχονται από τα ενδογενή/εγγενή κίνητρα
χαρακτηρίζονται από αυτονομία και εκτελούνται χωρίς να προσδοκά κανείς κάποια
ανταμοιβή, εκτός από την ίδια την ικανοποίηση που συνοδεύει τη δραστηριότητα.
Αντίθετα, οι συμπεριφορές που πηγάζουν από εξωγενή κίνητρα πραγματοποιούνται
για τις εξωτερικές ανταμοιβές (Rigby, Deci, Patrick & Ryan, 1992).
Αναδιατυπώνοντας τη διχοτομική άποψη περί των κινήτρων, που τα
διαχωρίζει σε ενδογενή και εξωγενή, οι Ryan και Deci (2000b) εντοπίζουν πέντε
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κατηγορίες κινήτρων που διαφοροποιούνται ανάλογα με τον βαθμό της αυτονομίας.
Το λιγότερο αυτόνομο κίνητρο είναι αυτό που ορίζεται εξωτερικά, με τη
συμπεριφορά να ρυθμίζεται και να ελέγχεται από εξωτερικές ανταμοιβές ή/και
τιμωρίες. Αντίθετα, το πιο αυτόνομο κίνητρο είναι το εγγενές κίνητρο (intrinsic
motivation) που συνεπάγεται τη συμμετοχή σε μια δραστηριότητα για την ίδια την
δραστηριότητα (Roth, Assor, Kanat-Maymon & Kaplan, 2007).
Το αίσθημα της αυτονομίας έχει ιδιαίτερη σημασία για την ενίσχυση της
εγγενούς κινητοποίησης. Εκτός, δηλαδή, από το να αισθάνεται κάποιος επαρκής,
χρειάζεται να αξιολογεί τη δράση του ως αποτέλεσμα της ελεύθερης και αυτόνομης
επιλογής του και όχι ως αποτέλεσμα ελέγχου από το περιβάλλον (Ryan & Deci,
2000a). Η αυτονομία αυτή επιτρέπει το άτομο να πραγματώσει τον αυθεντικό εαυτό
του, ενώ ο έλεγχος μπορεί να αποτελέσει πηγή εξωτερικής ή εσωτερικής πίεσης (Deci
& Ryan, 1985). Ταυτόχρονα, τα διαπροσωπικά γεγονότα και οι δομές (ανταμοιβές,
ανατροφοδότηση, επικοινωνία) που εντοπίζονται σ’ ένα κοινωνικό πλαίσιο και
προκαλούν ικανοποίηση κατά τη διάρκεια μιας δράσης μπορούν να ενισχύσουν την
εγγενή κίνητρα του ατόμου (Ryan & Deci, 2000a).
Μεταφέροντας την προσέγγιση αυτή στον χώρο της εκπαίδευσης, μπορεί να
υποστηριχτεί ότι οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν ότι η πρακτική τους είναι αυτόνομη
και δεν τους επιβάλλεται είναι πιο πιθανό να λειτουργήσουν βάσει εγγενών κινήτρων.
Συγχρόνως, θεωρούνται περισσότερο ικανοί να αυξήσουν την ενδογενή κινητοποίηση
των μαθητών τους (Ryan & Deci, 2000a). Αντίθετα, όπως υποστηρίζουν οι Pelletier,
Seguin-Levesque και Legault (2002, όπως αναφέρεται στο Roth et al., 2007, σ. 762)
όσο περισσότερο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την πίεση από πάνω (π.χ.
συμμόρφωση στο ΑΠΣ) και την πίεση από κάτω (δηλαδή αισθάνονται τους μαθητές
τους να μην αυτοπροσδιορίζονται), τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να
αυτοπροσδιορίζονται και οι ίδιοι και να λειτουργούν με αυτονομία στη διδασκαλία.
Στο σημείο αυτό, σύμφωνα με τους Deci και Ryan (1985), είναι σημαντικός ο ρόλος
του πλαισίου της μάθησης. Συγκεκριμένα, τα κοινωνικά πλαίσια που υποστηρίζουν
την ικανότητα και την αυτονομία προωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό την ενδογενή
κινητοποίηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών και συμβάλλουν σε υψηλής
ποιότητας μάθηση (Rigby et al., 1992).
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Με την έννοια των κινήτρων συνδέεται στενά η έννοια της αυτοαποτελεσματικότητας, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Η αυτο-αποτελεσματικότητα (self-efficacy) προέρχεται από την
κοινωνιο-γνωστική θεωρία του Bandura και ορίζεται ως η αυτο-αντίληψη κάποιου για
τις ικανότητές του να οργανώσει τις απαραίτητες ενέργειες για την παραγωγή ενός
συγκεκριμένου αποτελέσματος (Bandura, 1977).
Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, η αίσθηση της αυτο-αποτελεσματικότητας
αναφέρεται στις πεποιθήσεις τους για την ικανότητά τους να εφαρμόσουν με επιτυχία
τους εκπαιδευτικούς στόχους (Kim & Cho, 2014). Οι πεποιθήσεις αυτές είναι
σημαντικές, καθώς επηρεάζουν τις δραστηριότητες που θα σχεδιάσουν και θα
υλοποιήσουν και την προσήλωσή τους στους στόχους που έχουν θέσει για τους
μαθητές τους. Οι εκπαιδευτικοί των οποίων η αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας
είναι χαμηλή μπορεί να αποφεύγουν δραστηριότητες που πιστεύουν ότι υπερβαίνουν
τις ικανότητές τους. Επίσης, τείνουν να καταβάλουν λιγότερη προσπάθεια να βρουν
υλικό και να υιοθετήσουν νέες τεχνικές και στρατηγικές που θα συμβάλλουν σε
καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί με υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα μπορεί να αναπτύξουν καινοτόμες δραστηριότητες, να
βοηθήσουν τους μαθητές τους να πετύχουν και να ενισχύσουν ιδιαίτερα αυτούς που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης (Schunk, 1991).
Η αυτο-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών έχει θετική σχέση με την
«αυτο-αποτελεσµατικότητα ως προς τους υπολογιστές» (computer self efficacy), την
αντίληψη, δηλαδή, του ατόμου για τις ικανότητές του σχετικά µε συγκεκριμένες
δεξιότητες και γνώσεις ως προς τους υπολογιστές (Murphy, Coover & Owen, 1989,
όπως αναφέρεται στο Σχορετσανίτου, 2010). Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, η
αυτο-αποτελεσματικότητα ως προς τις ΤΠΕ, η αυτο-αντίληψη, οι ανάγκες και τα
κίνητρα των εκπαιδευτικών επηρεάζουν την ενσωμάτωση και την αξιοποίηση της
σύγχρονης τεχνολογίας στις εκπαιδευτικές πρακτικές (Ashton & Webb, 1986;
Benson, 2004; Paraskeva et al., 2008; Ropp 1999; Roussos, 2002, όπως αναφέρεται
στο Σχορετσανίτου, 2010).
Συμπερασματικά, τα εγγενή κίνητρα των εκπαιδευτικών και η αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας ενισχύουν την ικανοποίησή τους ως προς το διδακτικό τους
έργο (Levesque, Blais & Hess, 2004, όπως αναφέρεται στο Fernet et al., 2008).
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Ταυτόχρονα, ενθαρρύνουν την υιοθέτηση νέων διδακτικών πρακτικών και την
ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στην κατεύθυνση αυτή, λειτουργεί υποστηρικτικά η
ύπαρξη ενός πλαισίου μάθησης που προωθεί τις ικανότητες και την αυτονομία των
εκπαιδευτικών, χωρίς να ασκεί πίεση ή έλεγχο. Σημαντικός, όμως, είναι και ο ρόλος
της ατομικής καινοτομικότητας των εκπαιδευτικών, δηλαδή, του βαθμού στον οποίο
ο εκπαιδευτικός προχωρά στην υιοθέτηση μιας καινοτομίας (Rogers, 1983).

4.4.

Ατομική καινοτομικότητα των εκπαιδευτικών

Η έννοια ατομική καινοτομικότητα (individual innovativeness) αποτελεί έναν όρο
«ομπρέλα» που εμπεριέχει έννοιες, όπως η ανάληψη ρίσκου και το άνοιγμα στην
εμπειρία. Ως διαδικασία, η καινοτομικότητα αρχίζει με την ταυτοποίηση του
προβλήματος, συνεχίζεται με την ανάπτυξη προτάσεων και ιδεών για τη λύση του
προβλήματος και τελειώνει με τη δημιουργία των καινοτομιών που είναι έτοιμες να
εφαρμοστούν (Yilmaz & Bayraktar, 2014). Ως καινοτομία ορίζεται η δημιουργία ενός
νέου σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος ή μιας νέας μεθόδου (Kemer & Altuntas,
2017, όπως αναφέρεται στο Ξαφάκος, Σταυρόπουλος & Καλδή, 2019).
Σύμφωνα με τον Rogers (2003, όπως αναφέρεται στο Coklar, 2012, σ. 102), οι
άνθρωποι έχουν διαφορετικό βαθμό προσαρμογής στην καινοτομία, δηλαδή θα
εμπλακούν σε διαφορετικό βαθμό στη διαδικασία ανάπτυξης, υιοθέτησης ή
υλοποίησης μιας καινοτομίας. Ο βαθμός αυτός επηρεάζεται από τις αντιλήψεις των
ατόμων σχετικά με τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας και την προσωπικότητα τους,
αντιλήψεις που στη συνέχεια επιδρούν στις αποφάσεις τους. Ακολούθως, ο Rogers
διακρίνει πέντε κατηγορίες ανθρώπων με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στα δύο άκρα
βρίσκονται αυτοί που αφιερώνουν χρόνο και αναλαμβάνουν τους κινδύνους και την
πρωτοβουλία να δοκιμάσουν κάτι καινούριο και, από την άλλη, αυτοί που
αντιστέκονται απόλυτα στην αλλαγή και πρέπει να τους υποχρεώσει κάποιος να
χρησιμοποιήσουν κάτι νέο. Ανάμεσά τους είναι όσοι εμπλέκονται σε μια καινοτομία
σκεπτόμενοι την ενδεχόμενη ωφέλεια, άτομα που λειτουργούν με βάση την
ασφάλεια, μη θέλοντας να διακινδυνεύσουν τον χρόνο ή τους διαθέσιμους πόρους
και, τέλος, εκείνοι που είναι δύσπιστοι, αντιστέκονται στην αλλαγή και προβαίνουν
στην υιοθέτηση μιας καινοτομίας μόνο κάτω από την επίδραση μιας σημαντικής
επιρροής.
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Στο πλαίσιο αυτό, φαίνεται ότι η αποδοχή και η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στον
χώρο της εκπαίδευσης σχετίζονται με την ατομική καινοτομικότητα των
εκπαιδευτικών.

Οι

εκπαιδευτικοί,

δηλαδή,

που

έχουν

υψηλό

επίπεδο

καινοτομικότητας τείνουν να είναι πιο δεκτικοί σε νέες ιδέες, να χρησιμοποιούν
περισσότερο την τεχνολογία στην τάξη τους (Coklar, 2012; Yilmaz & Bayraktar,
2014) και να επιφέρουν αλλαγές στην εκπαίδευση (Tondeur, Devos, Van Houtte, Van
Braak & Valcke, 2009; Hannon, 2009, όπως αναφέρεται στο Coklar, 2012).

4.5.

Υποστήριξη των εκπαιδευτικών για τη χρήση των ΤΠΕ

Οι διδακτικές ενέργειες των εκπαιδευτικών επηρεάζονται κι από την υποστήριξη που
θεωρούν ότι τους παρέχεται από τη σχολική μονάδα, δηλαδή τον βαθμό στον οποίο
πιστεύουν ότι ο οργανισμός, στην προκειμένη περίπτωση το σχολείο, φροντίζει για
την ευημερία τους και ικανοποιεί τις ανάγκες τους (Eisenberger et al., 1986).
Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι το γενικότερο κλίμα και η κουλτούρα της
σχολικής μονάδας μπορεί να ευνοεί τις πρωτοβουλίες ένταξης των ΤΠΕ ή να τις
παρεμποδίζει (Τζιμογιάννης & Σιόρεντα, 2007). Στην κατεύθυνση αυτή, σημαντικός
είναι ο ρόλος της ηγεσίας του σχολείου, καθώς οι διευθυντές μπορούν να οδηγήσουν
σε διάχυση των καινοτομιών στα σχολεία (Coclar, 2012). Γενικά, οι αποτελεσματικοί
ηγέτες δημιουργούν κίνητρα, κλίμα συνεργασίας κι ευκαιρίες μάθησης για τους
εκπαιδευτικούς του σχολείου, παρέχουν πόρους και φροντίζουν να απομακρύνουν
όλα τα πιθανά εμπόδια που δυσχεραίνουν το έργο των εκπαιδευτικών (Yee, 2000,
όπως αναφέρεται στο Μητσιοπούλου & Βεκύρη, 2011).
Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι η διαθεσιμότητα των πόρων, η οποία εξασφαλίζει
την επάρκεια των μέσων, η ποιότητα του εξοπλισμού και η κατάλληλη υλικοτεχνική
υποδομή επηρεάζουν τη χρήση και την αποτελεσματική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία (Mumtaz, 2000; Pelgrum, 2001; Smarkola, 2011). Ταυτόχρονα, οι
έρευνες αναδεικνύουν τη σημασία της τεχνικής υποστήριξης για την ενασχόληση των
εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ. Αντίθετα, η έλλειψή της φαίνεται να αποθαρρύνει τους
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, καθώς αισθάνονται αναποτελεσματικοί να επιλύσουν τα
τεχνικά προβλήματα, τείνουν να αποφεύγουν τη χρήση της τεχνολογίας (Snoeyink &
Ertmer, 2001). Καθοριστικός, επίσης, παράγοντας είναι ο διαθέσιμος χρόνος για την
ενασχόληση με τις ΤΠΕ. Οι εκπαιδευτικοί, συνήθως, επικαλούνται την έλλειψη
χρόνου ως εμπόδιο για τη χρήση των ΤΠΕ, καθώς θεωρούν χρονοβόρες τόσο την
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προετοιμασία όσο και την υλοποίηση μιας διδασκαλίας, η οποία αξιοποιεί την
τεχνολογία (Mulhim, 2014).
Ανακεφαλαιώνοντας, φαίνεται ότι η ύπαρξη ενός ευνοϊκού για τις ΤΠΕ
περιβάλλοντος, τα κίνητρα που έχουν οι εκπαιδευτικοί, για να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ,
ο βαθμός στον οποίο αποδέχονται μια καινοτομία επηρεάζουν τις αντιλήψεις τους ως
προς τη χρησιμότητα των ψηφιακών μέσων και την αξιοποίησή τους στη διδακτική
πράξη. Επομένως, η λεγόμενη ψηφιακή ταυτότητα των εκπαιδευτικών δεν
ερμηνεύεται μονομερώς, αλλά όπως υποστηρίζει η Goode (2010, σ. 498, όπως
αναφέρεται στο Τζιφόπουλος, 2014, σ. 86), «(…) αποτελεί μίξη διαφόρων στοιχείων
του ατομικού αξιακού συστήματος των εκπαιδευτικών (individual’s belief system) και
συνδέεται με: α) την πεποίθηση αυτοαποτελεσματικότητας (self-efficacy) με τη χρήση
των ΤΠΕ, β) τη γνώση των δυνατοτήτων και των περιορισμών από την αξιοποίηση της
νέας τεχνολογίας, γ) τον βαθμό σπουδαιότητας αναφορικά με τις ΤΠΕ και δ) τα κίνητρα
(motivations) του υποψηφίου εκπαιδευτικού, ώστε να μάθει περισσότερα για τις ΤΠΕ
(…)».
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5.

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΤΩΝ ΤΠΕ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Η ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση
των ψηφιακών τεχνολογιών καταδεικνύει τη γενικά θετική τους στάση ως προς τις
ΤΠΕ, οι οποίες αντιμετωπίζονται συνήθως ως ένα σημαντικό και χρήσιμο εργαλείο
για τη βελτίωση της διδασκαλίας. Εντούτοις, υπάρχει ένα ποσοστό των
εκπαιδευτικών που δεν έχει πεισθεί για την αποτελεσματικότητα των ΤΠΕ, ενώ
αρκετοί δηλώνουν ανασφάλεια για την εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη
(Τζιμογιάννης & Κόμης, 2006).
Όσον αφορά τους φιλολόγους, σε παλαιότερες έρευνες εμφανίζονται
ουδέτεροι ή αρνητικοί για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Τζιμογιάννης
& Κόμης, 2006) και διστακτικοί στην αλλαγή των διδακτικών τους πρακτικών
(Γκούφας, 2007). Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή αφορά κυρίως την
προσωπική τους ζωή και λιγότερο τη διδακτική πράξη (Πλεύρης, 2007). Ωστόσο, η
στάση τους φαίνεται ότι αλλάζει και η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία
συνοδεύεται από τις θετικές αντιδράσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών.
Συγκεκριμένα, η ενσωμάτωση των ψηφιακών εργαλείων θεωρείται, καταρχάς, από
τους εκπαιδευτικούς αναπόδραστη και αυτονόητη, καθώς σχετίζεται με τον νέο
γραμματισμό, χωρίς την κατάκτηση του οποίου ο μαθητής δε θα είναι σε θέση να
ενταχθεί και να λειτουργήσει ομαλά στην κοινωνία και την οικονομία της «γνώσης»
(Μάτος, 2013).
Επιπλέον, οι φιλόλογοι υποστηρίζουν ότι η χρήση των ΤΠΕ καθιστά το
μάθημα πιο ενδιαφέρον (Παπακωνσταντίνου, 2015). Μάλιστα, αποτελεί γι’ αυτούς
ένα σημαντικό αντίβαρο στις διδακτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, καθώς
συνδέει τον κόσμο των «παρωχημένων» και «ανιαρών» μαθημάτων, όπως
αντιμετωπίζονται συχνά τα φιλολογικά μαθήματα, με τον κόσμο της σύγχρονης
ψηφιακής τεχνολογίας, που είναι ο κόσμος των παιδιών (Μάτος, 2013). Παράλληλα,
σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, η αξιοποίηση των Η/Υ τοποθετεί τους μαθητές στο
επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας κι ενισχύει την κινητοποίηση και την ενεργό
συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία (Νεοφύτου, 2008). Συνδέεται, ακόμη, με
την

εφαρμογή

της

ομαδοκεντρικής

διδασκαλίας

και

την

ανάπτυξη

των

επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών (Παπακωνσταντίνου, 2015), οι οποίοι
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αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και συνεργάζονται. Γενικά, δηλώνουν ότι τους ωθεί προς
την κατεύθυνση της υιοθέτησης μιας διαφορετικής παιδαγωγικής κουλτούρας,
περισσότερο

προσανατολισμένης

προς

μαθητοκεντρικά,

διερευνητικά

και

συνεργατικά μοντέλα διδασκαλίας (Μάτος, 2013).
Ωστόσο, στην πράξη ο τρόπος αξιοποίησης των ΤΠΕ φαίνεται να
προσαρμόζεται στην ισχύουσα πρακτική και στα πρότυπα των παραδοσιακών
αντιλήψεων για τη διδασκαλία (Κουτσογιάννης, 2007α). Έτσι, όπως προκύπτει από
τα ερευνητικά ευρήματα, οι φιλόλογοι χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ περισσότερο ως
εποπτικό μέσο κι όχι ως εργαλείο ή περιβάλλον μάθησης, ενώ ένα μεγάλο μέρος των
εκπαιδευτικών τις αξιοποιεί κυρίως για την προετοιμασία του μαθήματος κι όχι στη
διδασκαλία (Σταματοπούλου, Μπαλιάμης & Παπαδοπούλου, 2017). Από την άλλη,
υπάρχουν έρευνες στις οποίες οι φιλόλογοι δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν τις ΤΠΕ ως
μέσο πρακτικής γραμματισμού, δηλαδή ως μέσο για διάβασμα και γράψιμο
(Νεοφύτου, 2008).
Ειδικότερα, για τη γλωσσική διδασκαλία οι φιλόλογοι θεωρούν ότι οι ΤΠΕ
μπορούν να συνεισφέρουν στην καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού και στην
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών (Κυριακίδη & Ξενή, 2010). Κατανοούν
τη σημασία της πολυτροπικότητας αναγνωρίζοντας ότι το νόημα ενός κειμένου
συνδιαμορφώνεται από τη γλώσσα κι άλλους σημειωτικούς τρόπους (εικόνα, ήχος)
και αντιλαμβάνονται την ανάγκη αξιοποίησης ποικίλων εργαλείων και μέσων στη
διδασκαλία (Κονσούλη, 2006˙ Νεοφύτου, 2008). Επιπλέον, καταγράφουν τη θετική
στάση των μαθητών προς τον Η/Υ ως μέσο γραπτής έκφρασης επισημαίνοντας ως
πλεονεκτήματα την εύκολη επεξεργασία και βελτίωση των κειμένων (Κουτσογιάννης,
1998).
Βέβαια, η Νεοελληνική Γλώσσα είναι η τρίτη επιλογή των φιλολόγων ως προς
τα διδακτικά αντικείμενα που προτιμούν να διδάσκουν με ΤΠΕ. Πρώτη και δεύτερη
επιλογή είναι η Ιστορία και η Νεοελληνική Λογοτεχνία αντίστοιχα (Γαλλής &
Παπαδημητρίου, 2014˙ Πλεύρης, 2007).
Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν, επίσης, ότι είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με
τα βασικά εργαλεία υπολογιστή και χρησιμοποιούν συνήθως το διαδίκτυο και τις
εφαρμογές γραφείου, ιδιαίτερα τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και
παρουσίασης (Κουτσογιάννης, 2007α). Την ίδια εικόνα μάλιστα παρουσιάζουν και οι
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υποψήφιοι φιλόλογοι, οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με βασικά προγράμματα του
Η/Υ κι όχι με εξειδικευμένες εφαρμογές. Δε φαίνεται, δηλαδή, να διαφοροποιούνται
αισθητά από τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς, παρόλο που έχουν γεννηθεί σε μια
περίοδο μεταίχμιο για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην κοινωνία και στην εκπαίδευση κι
έχουν λάβει γνώσεις των προγραμμάτων και των εφαρμογών του Η/Υ από τη βασική
τους εκπαίδευση (Τζιφόπουλος, 2014). Από την άλλη, η χρήση εκπαιδευτικών
λογισμικών, εργαλείων και εφαρμογών Web 2.0. αλλά και του διαδραστικού πίνακα
φαίνεται να είναι περιορισμένη (Σταματοπούλου κ.ά, 2017). Ωστόσο, υπάρχουν
έρευνες στις οποίες οι φιλόλογοι υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιούν συχνά
εκπαιδευτικά λογισμικά, ψηφιακά παιχνίδια και το ηλεκτρονικό βιβλίο της
Νεοελληνικής Γλώσσας, ενώ αξιοποιούν σπανιότερα τα κόμικς και την εννοιολογική
χαρτογράφηση (Παπαδοπούλου & Πατσέα, 2016).
Ένας καίριας σημασίας παράγοντας για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική
τάξη είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τον Η/Υ και τις εφαρμογές του.
Σύμφωνα με τα ερευνητικά πορίσματα, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν εμπειρία και
γνώσεις σχετικά με τον Η/Υ και τις ΤΠΕ παρουσιάζουν πιο θετική στάση απέναντι
στην τεχνολογία (Τζιμογιάννης & Σιόρεντα, 2007˙ Τζιφόπουλος, 2014). Όσοι,
δηλαδή, χρησιμοποιούν συχνά τον υπολογιστή και αξιοποιούν τις ΤΠΕ στη
διδασκαλία τους έχουν θετικότερη στάση ως προς τη χρησιμότητά τους (Ξαφάκος,
Παπαδήμας, Μαράτος, Δημακόπουλος & Μπέκα, 2016). Η επίδραση της εμπειρίας
σχετίζεται με μια βασική ανάγκη του ανθρώπου, που είναι ο έλεγχος του
περιβάλλοντός του. Ο έλεγχος αυτός μειώνει τις αντιδράσεις άγχους κι ενισχύει την
αυτοπεποίθηση και το αίσθημα της αυτεπάρκειας του ατόμου (Μπίκος, 1995).
Επιπλέον, οι έρευνες καταγράφουν τη σημασία της επιμόρφωσης για την
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι φιλόλογοι αξιολογούν θετικά
την επίδραση της επιμόρφωσης στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους
στη χρήση των ΤΠΕ, αλλά και στο διδακτικό τους αντικείμενο μέσα από την
πρακτική άσκηση της εφαρμογής στην τάξη (Ζέττα, Παπακωνσταντίνου &
Αποστολίδης, 2009). Εντούτοις, υπάρχουν έρευνες στις οποίες οι εκπαιδευτικοί
επισημαίνουν βελτίωση των γνώσεών τους σε συγκεκριμένους τομείς κι όχι σε όλους
(Σέργης & Κουτρουμάνος, 2013), αλλά κι άλλες έρευνες, στις οποίες δεν εντοπίζεται
επίδραση της επιμόρφωσης στη διαμόρφωση των στάσεων των εκπαιδευτικών
(Ξαφάκος κ.ά, 2016). Επιπλέον, με βάση τα ερευνητικά αποτελέσματα, παρατηρείται
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αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ μετά τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε
επιμορφωτικά προγράμματα (Τσακιρίδου, 2016). Όπως δηλώνουν, προσπαθούν να
εμπλέκουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, αν και τους δυσκολεύουν το
δασκαλοκεντρικό πρότυπο, οι απαιτήσεις και τα εμπόδια της εκπαιδευτικής
καθημερινότητας (Γαλλής & Παπαδημητρίου, 2014). Γι’ αυτό, κρίνεται σημαντική η
ανατροφοδότηση και η συνεχής παρακολούθηση μέσω του θεσμού του μέντορα που
υπάρχει στο πρόγραμμα επιμόρφωσης (Τσούτσα & Κεδράκα, 2013). Γενικά, όσοι
έχουν παρακολουθήσει και τα δύο προγράμματα επιμόρφωσης, Α’ και Β’ επιπέδου,
δηλώνουν υψηλότερο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, θετικότερες στάσεις,
υψηλότερη αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα και ευκολία χρήσης ως προς τις ΤΠΕ,
καθώς και μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ για προσωπικούς και διδακτικούς
σκοπούς (Σέργης & Κουτρομάνος, 2013; Nikolopoulou & Gialamas, 2016).
Όσον αφορά τα κίνητρα των εκπαιδευτικών, έρευνα σε εκπαιδευτικούς της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής
δείχνει ότι οι δάσκαλοι έχουν υψηλά εσωτερικά κίνητρα κι αισθάνονται
αποτελεσματικοί (Ξαφάκος, Παπαδήμας, Μπαντάνης, Μπέκα & Μαράτος, 2017). Η
αυτο-αποτελεσματικότητα αυτή των εκπαιδευτικών έχει διαπιστωθεί ότι σχετίζεται
θετικά με τις στάσεις τους για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ
(Σχορετσανίτου, 2010) και φαίνεται να αποτελεί παράγοντα πρόβλεψης της χρήσης
των ΤΠΕ στη διδασκαλία (Μητσιοπούλου & Βεκύρη, 2011). Κυρίως το προσωπικό
ενδιαφέρον είναι που ωθεί και τους φιλολόγους στη διδασκαλία με τη χρήση των
ΤΠΕ (Γαλλής & Παπαδημητρίου, 2014).
Ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει την ένταξη των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση είναι η αντιλαμβανόμενη καινοτομικότητα των εκπαιδευτικών. Από τα
ερευνητικά δεδομένα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι είναι καινοτόμοι
και πρόθυμοι να αποδεχτούν την τεχνολογία στο έργο τους (Ξαφάκος κ.ά, 2019;
Coklar, 2012; Yilmaz & Bayraktar, 2014). Το επίπεδο της καινοτομικότητάς τους
συνδέεται με τη στάση τους απέναντι στις ΤΠΕ και την ενσωμάτωσή τους στην
εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα,

οι

εκπαιδευτικοί

που

διαθέτουν

μεγαλύτερη

καινοτομικότητα είναι πιο δεκτικοί σε νέες ιδέες και τείνουν να χρησιμοποιούν
περισσότερο τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους (Yilmaz & Bayraktar, 2014). Ταυτόχρονα,
καταγράφεται ο ρόλος της εμπειρίας με τη συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου να
αποτελεί σημαντικό δείκτη της ατομικής καινοτομικότητας και προγνωστικό
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παράγοντα της εκπαιδευτικής χρήσης των ΤΠΕ (Coklar, 2012). Τέλος, η
καινοτομικότητα φαίνεται να συνδέεται με την παραμονή στη σχολική μονάδα,
καθώς οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο εμφανίζονται περισσότερο
καινοτόμοι σε σχέση με τους υπόλοιπους (Ξαφάκος κ.ά., 2019).
Οι στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις ΤΠΕ έχουν μελετηθεί σε
συνάρτηση με ατομικά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ηλικία, τα έτη υπηρεσίας, ο
τύπος του σχολείου, ο τόπος υπηρεσίας και το επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών.
Αναφορικά με την επίδραση της μεταβλητής του φύλου, οι έρευνες έχουν
καταλήξει σε αντιφατικά αποτελέσματα. Κάποιες έρευνες διαπιστώνουν ότι οι
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο τους με τους
άνδρες να εκφράζουν θετικότερη στάση σε σχέση με τις γυναίκες. Από την άλλη, οι
γυναίκες εκπαιδευτικοί εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές και με μικρότερη
αυτοπεποίθηση στη χρήση των υπολογιστών (Μπίκος, 1995). Ωστόσο, οι διαφορές
αυτές φαίνεται να περιορίζονται με αποτέλεσμα σε πρόσφατες έρευνες να μη
διαπιστώνεται η επίδραση του φύλου στη διαμόρφωση των στάσεων των
εκπαιδευτικών (Γιαβρίμης, Παπάνης, Νεοφώτιστος & Βαλκάνος, 2010).
Επιπλέον, ως προς τον ηλικιακό παράγοντα, οι εκπαιδευτικοί μέσης ηλικίας
παρουσιάζονται περισσότερο θετικοί ως προς τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διαδικασία (Κωνσταντινίδου, 2017˙ Μπίκος, 1995). Οι διαφοροποιήσεις όμως αυτές
δεν επιβεβαιώνονται από όλες τις έρευνες, καθώς από κάποιες προκύπτει ότι οι
νεότεροι εκπαιδευτικοί αποδέχονται πιο εύκολα την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία τους, καθώς ασχολούνται καθημερινά και στην προσωπική τους ζωή με
τα ψηφιακά μέσα (Sheard, Carbone & Hurst, 2010). Τέλος, σύμφωνα με άλλα
ερευνητικά ευρήματα η ηλικία δε φαίνεται να επηρεάζει τις αντιλήψεις των
εκπαιδευτικών (Χατζηκαστένογλου, 2013; Albirini, 2006).
Ως προς τα έτη υπηρεσίας, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο
μέσο της καριέρας τους (6-20 χρόνια υπηρεσίας) είναι πιο θετικοί απέναντι στην
εφαρμογή των ΤΠΕ. Αντίθετα, λιγότερο θετικές στάσεις έχουν καταγραφεί για τους
νέους καθηγητές που έχουν μέχρι 5 έτη υπηρεσίας και για τους εκπαιδευτικούς που
έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας (Μπίκος, 1995˙ Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004).
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Ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως
προς την αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι ο τύπος του σχολείου. Συγκεκριμένα, από τις
έρευνες (Μπίκος, 1995˙ Σαμαντά, 2016) έχει προκύψει ότι οι εκπαιδευτικοί που
υπηρετούν σε γυμνάσιο αντιμετωπίζουν πιο θετικά τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική
πράξη σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο λύκειο. Μία ερμηνεία
είναι πως οι εκπαιδευτικοί του γυμνασίου έχουν περισσότερη διάθεση και χρόνο να
πειραματιστούν με νέες μεθόδους και να δοκιμάσουν νέα εργαλεία. Αντίθετα, η πίεση
των πανελληνίων εξετάσεων, το άγχος κάλυψης της ύλης κι η έλλειψη χρόνου
αναφέρονται συνήθως από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα λύκεια ως
παράγοντες που εμποδίζουν τη χρήση των ΤΠΕ.
Ο τόπος όπου βρίσκεται το σχολείο φαίνεται, επίσης, να συνδέεται με τη
χρήση των ΤΠΕ στη σχολική τάξη. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αστικές
περιοχές τείνουν να τοποθετούνται πιο θετικά απέναντι στις ΤΠΕ σε σχέση με τους
συναδέλφους τους που διδάσκουν σε ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές (Μπίκος,
1995).
Τέλος, καταδεικνύεται και η σημασία του επιπέδου σπουδών των
εκπαιδευτικών. Έχει διαπιστωθεί, δηλαδή, πως οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα αξιοποιούν περισσότερο τις ΤΠΕ στη
διδασκαλία τους. Μια πιθανή εξήγηση είναι πως οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια
των σπουδών τους συνήθως έρχονται σε επαφή με θέματα που σχετίζονται με την
παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, γι’ αυτό ίσως αναπτύσσουν θετική στάση ως προς
τη χρήση τους (Τσακιρίδου, 2016). Γενικά, φαίνεται ότι το υψηλό μορφωτικό επίπεδο
των εκπαιδευτικών επηρεάζει θετικά τις απόψεις τους ως προς τη χρησιμότητα των
ΤΠΕ (Sheard et al., 2010), εύρημα όμως που δεν επιβεβαιώνεται από όλες τις έρευνες
(Ξαφάκος κ.ά., 2016).
Εκτός από τους ατομικούς παράγοντες, τη διαδικασία ενσωμάτωσης των ΤΠΕ
επηρεάζουν εξωτερικοί παράγοντες, όπως είναι η υποδομή, η κατανομή του σχολικού
χρόνου, το κλίμα και η κουλτούρα της σχολικής μονάδας. Αν και νεότερες
ερευνητικές προσπάθειες διαπιστώνουν την ύπαρξη του απαραίτητου εξοπλισμού είτε
μέσω αγοράς τους από τις ίδιες τις σχολικές μονάδες είτε μέσω χρηματοδότησης από
ευρωπαϊκά προγράμματα (Παπαδοπούλου & Πατσέα, 2016), η έλλειψη υλικοτεχνικής
υποδομής θεωρείται συνήθως σημαντικό εμπόδιο στη χρήση των ΤΠΕ (Ertmer, 2005;
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Mulhim, 2014; Nikolopoulou & Gialamas, 2016). Ταυτόχρονα, η έμφαση στην ύλη
και τις εξετάσεις που δίνει το σχολείο, η πίεση του ωρολογίου προγράμματος, η
έλλειψη χρόνου, η ισχύουσα διοικητική λογική αναφέρονται από τους εκπαιδευτικούς
ως παράγοντες που δυσχεραίνουν την αξιοποίηση των ΤΠΕ (Γιακουμάτου, 2004˙
Παπακωνσταντίνου, 2015). Από την άλλη, οι φιλόλογοι θεωρούν σημαντική τη
συνεργασία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου κι αναγνωρίζουν τον
βοηθητικό ρόλο του καθηγητή της Πληροφορικής (Τσούτσα & Κεδράκα, 2013).
Ωστόσο, ερευνητικά ευρήματα επισημαίνουν την ουδέτερη στάση των άλλων
εκπαιδευτικών

και

την

έλλειψη

συνεργατικών

πρακτικών

στο

σχολείο

(Κουτσογιάννης, 2007α).
Η ανάλυση που προηγήθηκε καταδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των
εκπαιδευτικών και του τρόπου με τον οποίο αναπλαισιώνουν τα τεχνολογικά
εργαλεία στην τάξη τους. Η ενσωμάτωση των ψηφιακών μέσων είναι ουσιαστικά μια
διαδικασία ανακατασκευής ταυτότητας και οικοδόμησης νοήματος ως προς τις
προοπτικές διδασκαλίας και μάθησης με τις ΤΠΕ. Η διεργασία αυτή δεν ακολουθεί
μια μονοσήμαντη πορεία προς μια ενιαία και σταθερή κατασκευή. Αντίθετα,
προσδιορίζεται από τα χαρακτηριστικά των ίδιων των εκπαιδευτικών αλλά και από το
ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο είναι ενταγμένοι (Μάτος, 2013).
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Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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6.

Η ΕΡΕΥΝΑ: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

6.1.

Σκοπός και επιμέρους στόχοι της έρευνας

Η ανάδειξη του ρόλου των εκπαιδευτικών στη διαδικασία ενσωμάτωσης των ΤΠΕ και
των απόψεών τους ως προς τη χρησιμότητά τους στη διδακτική πράξη οδήγησε στη
διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. Σκοπός της είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων
των φιλολόγων ως προς τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νέας
Ελληνικής Γλώσσας, τα εγγενή κίνητρά τους για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη
γλωσσική διδασκαλία, την υποστήριξη που τους παρέχεται και την ατομική
καινοτομικότητά τους. Οι επιμέρους στόχοι που τίθενται είναι:


Η διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών (χρησιμότητα
ΤΠΕ, εγγενή κίνητρα, υποστήριξη και ατομική καινοτομικότητα).



Η διερεύνηση πιθανής διαφοροποίησης μεταξύ των μεταβλητών (χρησιμότητα
ΤΠΕ, εγγενή κίνητρα, υποστήριξη και ατομική καινοτομικότητα) και του
κοινωνικού προφίλ των φιλολόγων.



Η διερεύνηση πιθανής διαφοροποίησης μεταξύ των μεταβλητών (χρησιμότητα
ΤΠΕ, εγγενή κίνητρα, υποστήριξη και ατομική καινοτομικότητα) και της
συχνότητας χρήσης του Η/Υ και των ΤΠΕ.



Η διερεύνηση πιθανής διαφοροποίησης μεταξύ των μεταβλητών (χρησιμότητα
ΤΠΕ, εγγενή κίνητρα, υποστήριξη και ατομική καινοτομικότητα) και των
εργαλείων – μέσων διδασκαλίας που χρησιμοποιούν οι φιλόλογοι στη
γλωσσική διδασκαλία.

6.2.

Οι υποθέσεις της έρευνας

Σύμφωνα με τον Mialaret (1969, σ. 154, όπως αναφέρεται στο Βάμβουκας, 2010, σ.
111), «μια έρευνα δεν μπορεί να αρχίσει, παρά μονάχα όταν έχει τεθεί ορθά το
πρόβλημα, όταν δηλαδή οι υποθέσεις είναι διατυπωμένες με σαφήνεια και ακρίβεια και
όταν οι ανεξάρτητες και οι εξαρτημένες μεταβλητές έχουν απομονωθεί». Αρχικά,
λοιπόν, διατυπώθηκαν οι υποθέσεις της έρευνας, που προέκυψαν από τη μελέτη της
σχετικής βιβλιογραφίας. Οι ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες είτε θα επαληθευτούν
είτε θα διαψευστούν, πλήρως ή εν μέρει, είναι οι ακόλουθες:
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Οι φιλόλογοι θα αποτιμούν θετικά τον ρόλο των ΤΠΕ στη γλωσσική
διδασκαλία.



Η πλειοψηφία των φιλολόγων θα θεωρεί ότι δε λαμβάνει την απαραίτητη
υποστήριξη για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο γλωσσικό μάθημα.



Θα διαπιστωθούν συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών, δηλαδή η υποστήριξη
που παρέχεται στους φιλολόγους, τα εσωτερικά κίνητρά τους και η
αντιλαμβανόμενη καινοτομικότητά τους θα επηρεάζουν τις απόψεις τους ως
προς τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη Νεοελληνική Γλώσσα.



Οι αντιλήψεις των φιλολόγων ως προς τη χρησιμότητα των ΤΠΕ, την
υποστήριξη που παρέχεται, τα εγγενή κίνητρά τους και την καινοτομικότητα
τους θα διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, τη συνολική
υπηρεσία και τα έτη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα, τον τόπο υπηρεσίας, την
κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος και την επιμόρφωση Α’ και Β’ επιπέδου
στις ΤΠΕ.



Η εμπειρία και η συχνότητα χρήσης του Η/Υ και των ΤΠΕ θα διαφοροποιούν
τις απόψεις των συμμετεχόντων. Όσοι φιλόλογοι, δηλαδή, χρησιμοποιούν
συχνά τον Η/Υ και τις ΤΠΕ θα αναγνωρίζουν περισσότερο τη χρησιμότητα
των ΤΠΕ στη διδασκαλία της νέας ελληνικής, θα θεωρούν σε μεγαλύτερο
βαθμό ότι έχουν υποστήριξη, θα διακατέχονται από αυξημένα εσωτερικά
κίνητρα ως προς την αξιοποίηση των ΤΠΕ και θα θεωρούν ότι είναι πιο
καινοτόμοι σε σχέση με τους συναδέλφους τους.



Οι αντιλήψεις των φιλολόγων ως προς τις τέσσερις μεταβλητές (χρησιμότητα
ΤΠΕ,

υποστήριξη,

εγγενή

κίνητρα,

ατομική

καινοτομικότητα)

θα

διαφοροποιούνται ανάλογα με τα εργαλεία και τα μέσα που αξιοποιούν οι
φιλόλογοι στη γλωσσική διδασκαλία.

6.3.

Η ερευνητική μέθοδος

Υιοθετήθηκε η ποσοτική ερευνητική μέθοδος, διότι δεν απαντώνται αντίστοιχες
μελέτες στο ελληνικό συγκείμενο, οι οποίες να έχουν μετρήσει με τη συγκεκριμένη
μέθοδο το σύνολο των μεταβλητών: χρησιμότητα ΤΠΕ, εγγενή κίνητρα, υποστήριξη
και ατομική καινοτομικότητα, καθώς και τη μεταξύ τους σχέση. Επιπρόσθετα, η
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συγκεκριμένη μέθοδος παρέχει τη δυνατότητα γενίκευσης συμπερασμάτων σε
επίπεδο πληθυσμού. Συλλέγοντας δεδομένα από μεγάλα και αντιπροσωπευτικά
συνήθως

δείγματα,

που

αναλύονται

στατιστικά,

μπορούν

να

παραχθούν

αποτελέσματα, προκειμένου να εκτιμηθεί η συχνότητα και το μέγεθος των τάσεων
στον πληθυσμό και να ελεγχθούν οι υποθέσεις της έρευνας (Cresswell & Plano Clark,
2007). Επιπλέον, η ποσοτική μέθοδος επιτρέπει στον ερευνητή να εντοπίσει την
ύπαρξη σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών, κάτι το οποίο είναι πιο δύσκολο με τη
χρήση της ποιοτικής προσέγγισης.

6.4.

Διαδικασία συλλογής των δεδομένων

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του σχολικού
έτους 2018-2019 σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για έρευνα
επισκόπησης και πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγια κλειστού τύπου. Το κύριο
πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι ότι επιτρέπει τη συλλογή πολυπληθών
πληροφοριών σε σύντομο χρονικό διάστημα (Βάμβουκας, 2010). Τα ερωτηματολόγια
συμπληρώθηκαν από φιλόλογους που υπηρετούν σε Γυμνάσια και Λύκεια διάφορων
περιοχών της ελληνικής επικράτειας. Για την επιλογή των σχολείων και των
εκπαιδευτικών ακολουθήθηκε η βολική δειγματοληψία (convenience sampling)
(Robson, 2007), δηλαδή το δείγμα συγκροτήθηκε από άτομα στα οποία ήταν εύκολη
η πρόσβαση (Cohen, Manion & Morrison, 2008).

6.5.

Ερευνητικό εργαλείο

Για τη διεξαγωγή της έρευνας κατασκευάστηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με την
εξής δομή: Αρχικά, σύμφωνα με τις αρχές δεοντολογίας, δόθηκαν με συντομία
πληροφορίες για τον σκοπό της έρευνας και την ταυτότητα της ερευνήτριας.
Παράλληλα, διαβεβαιώθηκε η διασφάλιση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων, η
τήρηση της εμπιστευτικότητας και η χρήση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν
αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς (Cohen et al., 2008).
Στη συνέχεια, το ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς περιελάμβανε ερωτήσεις
σχετικές με το κοινωνικό προφίλ των εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία, έτη υπηρεσίας,
έτη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα, τύπος σχολείου, περιοχή σχολείου, κατοχή
μεταπτυχιακού διπλώματος, επιμόρφωση στις ΤΠΕ). Οι ερωτήσεις αυτές τέθηκαν
στην αρχή, γιατί θεωρούνται εύκολες, μη απειλητικές, εισάγουν ομαλά τον
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ερωτώμενο στο θέμα κι ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του (Κελπανίδης, 1999; Cohen et
al., 2008). Ακολούθησαν ερωτήσεις για τη διερεύνηση της ενασχόλησης των
φιλολόγων με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και την καταγραφή της συχνότητας
χρήσης των ΤΠΕ αλλά και συγκεκριμένων εργαλείων και μέσων διδασκαλίας στη
Νεοελληνική Γλώσσα. Το επόμενο τμήμα του ερωτηματολογίου αποτελούνταν από
τέσσερις ενότητες με αντίστοιχες κλίμακες μέτρησης απόψεων και στάσεων.
6.5.1. Κλίμακες
Οι κλίμακες μέτρησης των απόψεων των φιλολόγων του δείγματος ως προς τη
χρησιμότητα των ΤΠΕ στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, την υποστήριξη, τα
εγγενή κίνητρα και την αντιλαμβανόμενη ατομική καινοτομικότητα ήταν όλες τύπου
Likert με τετράβαθμη διαβάθμιση. Απαρτίζονταν από κρίσεις ή αφορισμούς (items)
και τα υποκείμενα της έρευνας καλούνταν να απαντήσουν με μια από τις παρακάτω
τέσσερις επιλογές: 1. διαφωνώ απόλυτα, 2. διαφωνώ εν μέρει, 3. συμφωνώ εν μέρει,
4. συμφωνώ απόλυτα. Έτσι, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να δηλώσουν και
τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους με τις προτάσεις που διατυπώνονταν
(Μπίκος, 1995). Η κλίμακα με άρτιο αριθμό θέσεων επιλέχθηκε, προκειμένου οι
συμμετέχοντες να πιεστούν έμμεσα να επιλέξουν μια σαφή τοποθέτηση προς τη μία ή
την άλλη κατεύθυνση της κλίμακας. Αντίθετα, σε κλίμακες με περιττό αριθμό θέσεων
ο ερωτώμενος μπορεί να επιλέξει τη μεσαία θέση και να οδηγηθεί στην
ουδετερότητα, αν θέλει να αποφύγει την απάντηση (Ζαφειρόπουλος, 2015).
Πρόκειται για τη λεγόμενη κεντρική τάση του ατόμου (Βάμβουκας, 2010). Επιπλέον,
προκειμένου να μην επηρεάζονται οι κρίσεις των υποκειμένων προς κάποια
κατεύθυνση, χρησιμοποιήθηκαν θετικά και αρνητικά διατυπωμένες προτάσεις, ενώ η
σειρά τους καθορίστηκε μετά από κλήρωση (Κελπανίδης, 1999˙ Gressard & Rooze
1985, όπως αναφέρεται στο Μπίκος, 1995). Κατά τη στατιστική επεξεργασία οι
απαντήσεις στις αρνητικά διατυπωμένες ερωτήσεις βαθμολογήθηκαν αντίστροφα.
6.5.1.1.

Κλίμακα απόψεων ως προς τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη

διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Η κλίμακα για τη χρησιμότητα των ΤΠΕ περιλαμβάνει 18 προτάσεις. Ενδεικτικά
αναφέρονται: «Οι ΤΠΕ βελτιώνουν την ποιότητα της γλωσσικής διδασκαλίας», «Η
χρήση των ΤΠΕ αναπτύσσει την κριτική ικανότητα των μαθητών», «Με τη χρήση των
ΤΠΕ οι μαθητές επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά διάφορα κείμενα», «Με τη χρήση
79

των ΤΠΕ οι μαθητές μαθαίνουν πιο εύκολα τους γραμματικούς κανόνες», «Η χρήση
των ΤΠΕ περιορίζει την παραγωγή του προφορικού λόγου των μαθητών». Οι
ερωτήσεις επιλέχθηκαν από αντίστοιχες κλίμακες των Albirini (2006), Teo (2008),
Park (2009), Σέργη και Κουτρουμάνου (2013), Ξαφάκου κ.ά. (2016). Επίσης, έχουν
ληφθεί υπόψη το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας (Technology Acceptance
Model/TAM) και πιο συγκεκριμένα οι θέσεις του Davis (1989) για την
Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα (Perceived Usefulness) αλλά και τα Προγράμματα
Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα. Αρκετές από τις ερωτήσεις προσαρμόστηκαν
για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας.
6.5.1.2.

Κλίμακα απόψεων για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη

χρήση των ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία
Η κλίμακα βασίστηκε στην κλίμακα της BECTA (Cox et al., 2004), των Ξαφάκου
κ.ά. (2016), καθώς και στις διαπιστώσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας. Περιλαμβάνει 4
προτάσεις: «Στο σχολείο που υπηρετώ προωθείται η ενασχόληση των φιλολόγων με τις
ΤΠΕ», «Στο σχολείο μου δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για την ενασχόληση των
φιλολόγων με τις ΤΠΕ», «Στο σχολείο που υπηρετώ δεν υπάρχει η κατάλληλη
υλικοτεχνική υποδομή για την αξιοποίηση των ΤΠΕ από τους φιλολόγους», «Στο
σχολείο που υπηρετώ οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται για την αποτελεσματικότερη
εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Γλώσσας».
6.5.1.3.

Κλίμακα απόψεων για τα εγγενή κίνητρα των εκπαιδευτικών ως

προς την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας
Βάση για την κατασκευή της κλίμακας αποτέλεσε το «The Work Tasks Motivation
Scale for Teachers (WTMST) των Fernet et al. (2008). Από αυτό χρησιμοποιήθηκαν 4
δηλώσεις προσαρμοσμένες στο υπό διερεύνηση θέμα μας: «Μου αρέσει να αξιοποιώ
τις ΤΠΕ στο μάθημα της Γλώσσας», «Θεωρώ ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα
της Γλώσσας αποτελεί ένα ευχάριστο έργο», «Δε μου προκαλεί ενδιαφέρον η χρήση
τεχνολογικών εργαλείων στη γλωσσική διδασκαλία», «Μου αρέσει να αξιοποιώ στο
μάθημα της Γλώσσας διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά».

80

6.5.1.4.

Κλίμακα

απόψεων

για

την

αντιλαμβανόμενη

ατομική

καινοτομικότητα των εκπαιδευτικών
Για τη μέτρηση της αντιλαμβανόμενης ατομικής καινοτομικότητας των φιλολόγων
λήφθηκαν υπόψη τα εργαλεία του Coklar (2012) και των Ξαφάκου κ.ά (2019) και η
κλίμακα «Individual Innovativeness» των Hurt, Joseph & Cook (1977). Επιλέχθηκαν
5 δηλώσεις από τις 20 συνολικά, οι οποίες μεταφράστηκαν και αποδόθηκαν στα
ελληνικά. Οι δηλώσεις συγκεκριμένα ήταν: «Μου αρέσει να εφαρμόζω στο μάθημα
της Γλώσσας καινοτομικές ιδέες που έχουν σχέση με τις ΤΠΕ», «Θεωρώ τον εαυτό μου
δημιουργικό στις σκέψεις και στις συμπεριφορές μου», «Τα δυσεπίλυτα προβλήματα
αποτελούν πρόκληση και κίνητρο για εμένα», «Πιστεύω ότι είναι καλύτερα να υιοθετεί
κανείς παραδοσιακές μεθόδους, ώστε να αισθάνεται ασφάλεια», «Πριν από την
εφαρμογή μιας καινοτομίας, θα πρέπει να δούμε αν επωφελούνται άλλοι συνάδελφοι
από αυτήν».

6.6.

Πιλοτικός έλεγχος ερωτηματολογίου

Πριν δοθεί το ερωτηματολόγιο προς τελική συμπλήρωση, έγινε ο απαραίτητος
προκαταρκτικός έλεγχος, ο οποίος συνίσταται στην επίδοσή του σ’ έναν μικρό αριθμό
υποκειμένων, προκειμένου να αναδειχτούν πιθανές δυσκολίες (Βάμβουκας, 2010˙
Ζαφειρόπουλος, 2015). Η πιλοτική αποστολή του ερωτηματολογίου είναι ιδιαίτερα
σημαντική, καθώς «συντείνει στην αύξηση της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας και της
πρακτικότητάς του» (Oppenheim, 1992; Morrison, 1993; Wilson & McLean, 1994, σ.
47, όπως αναφέρεται στο Cohen et al., 2008, σ. 439). Έτσι, κατά τη δοκιμαστική
εφαρμογή του, κλήθηκαν να απαντήσουν δέκα (10) φιλόλογοι, οι οποίοι διαπίστωσαν
ότι οι ερωτήσεις είναι κατανοητές, περιεκτικές και διατυπωμένες με σαφήνεια και
ακρίβεια. Συγχρόνως, προσδιόρισαν τον χρόνο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου,
ο οποίος δεν υπερέβαινε τα 10 λεπτά της ώρας.
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7. Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Για την ανάλυση των πρωτογενών ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το
Στατιστικό Πακέτο Ανάλυσης για τις Κοινωνικές Επιστήμες (SPSS), έκδοση 23.
Αρχικά, δημιουργήθηκαν οι σύνθετες μεταβλητές κι ελέγχθηκε ο συντελεστής
εσωτερικής συνάφειας (internal consistency coefficient) Croanbach’s alpha, ο οποίος
δίνει στοιχεία για την αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου. Για την πρώτη
μεταβλητή που αφορά τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη διδασκαλία της νέας ελληνικής
ο δείκτης αξιοπιστίας βρέθηκε ότι ήταν α=0,922. Για τη δεύτερη μεταβλητή που
αφορά τις απόψεις ως προς την υποστήριξη στη χρήση των ΤΠΕ ο δείκτης
αξιοπιστίας ήταν α=0,773, ενώ για την τρίτη κλίμακα που αναφέρεται στα εγγενή
κίνητρα των εκπαιδευτικών αποδείχτηκε ότι ήταν α=0,847. Τέλος, ο δείκτης
αξιοπιστίας της κλίμακας μέτρησης των απόψεων ως προς την αντιλαμβανόμενη
ατομική καινοτομικότητα των εκπαιδευτικών ήταν α=0,600. Οι δείκτες κρίθηκαν
ικανοποιητικοί κι εκτιμήθηκε ότι το ερωτηματολόγιο είναι αξιόπιστο. Στη συνέχεια,
εξετάστηκε η κανονικότητα κατανομής συχνοτήτων (Kolmogorov-Smirnov test) κι
αποφασίστηκε να επιλεχθεί ο παραμετρικός έλεγχος. Ακολούθως, διερευνήθηκαν
πιθανές διαφοροποιήσεις μεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών (T-Test,
Anova), συσχετίσεις (Pearson), ενώ στο τέλος έγινε ανάλυση παλινδρόμησης
(stepwide regression analysis), προκειμένου να διαπιστωθούν πιθανοί προβλεπτικοί
παράγοντες.

7.1.

Περιγραφική Στατιστική

Οι πίνακες της Περιγραφικής Στατιστικής (Descriptive Statistics) παρουσιάζουν τα
δεδομένα της έρευνας συνοπτικά και δίνουν μια αρχική εικόνα των απαντήσεων των
υποκειμένων της έρευνας.
7.1.1. Τα χαρακτηριστικά των υποκειμένων της έρευνας
Το δείγμα αποτέλεσαν 114 φιλόλογοι. Από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος οι 16
είναι άνδρες (ποσοστό 14%) και οι 98 γυναίκες (ποσοστό 65,8%), οπότε υπάρχει
υπερεκπροσώπηση των γυναικών. Μέχρι 30 ετών είναι 8 εκπαιδευτικοί (ποσοστό
7%), στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 31 και 40 ετών ανήκουν 30 εκπαιδευτικοί
(ποσοστό 26,3%), ενώ 60 εκπαιδευτικοί είναι μεταξύ 41 και 50 ετών (ποσοστό
52,6%). Τέλος, πάνω από 51 ετών είναι 16 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 14%).
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Όσον αφορά τα έτη υπηρεσίας, 17 φιλόλογοι έχουν υπηρεσία μέχρι 6 έτη
(ποσοστό 14,9%), 34 φιλόλογοι (29,8%) 7-12 έτη και 45 φιλόλογοι (39,5%) 13-20
έτη. 18 φιλόλογοι (ποσοστό 15,8%) υπηρετούν στην εκπαίδευση πάνω από 21 έτη.
Σχετικά με την παραμονή των εκπαιδευτικών στην ίδια σχολική μονάδα, 68
φιλόλογοι (59,6%) υπηρετούν στο ίδιο σχολείο 0-6 έτη, 23 φιλόλογοι (20,2%) 7-12
έτη και 22 φιλόλογοι (19,3%) 13-20 έτη. Μόνο 1 άτομο (0,9%) υπηρετεί στην ίδια
σχολική μονάδα περισσότερα από 21 έτη.
Ως προς τον τύπο του σχολείου, οι 49 φιλόλογοι του δείγματος (ποσοστό
43%) υπηρετούν σε Γυμνάσιο, οι 40 (ποσοστό 35,1%) σε Λύκειο και οι 25 (ποσοστό
21,9%) και σε Γυμνάσιο και σε Λύκειο.
Τα σχολεία που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ανήκουν κατά το 44,7% σε
αστική περιοχή (51 άτομα), ενώ το 37,7% των φιλολόγων (43 άτομα) εργάζεται σε
ημιαστική περιοχή και το 17,5% (20 άτομα) σε αγροτική περιοχή.
68 φιλόλογοι (ποσοστό 59,6%) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,
90 φιλόλογοι (78,9%) έχουν επιμορφωθεί στις ΤΠΕ (Α’ επίπεδο), ενώ 46
εκπαιδευτικοί (40,4%) έχουν παρακολουθήσει την επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ.
Πίνακας 1. Δημογραφικά στοιχεία των φιλολόγων

Ν

%

Άνδρας

16

14

Γυναίκα

98

86

μέχρι 30 ετών

8

7

31-40 ετών

30

26,3

41-50 ετών

60

52,6

51< ετών

16

14

17

14,9

Φύλο

Ηλικία

Συνολική υπηρεσία
0-6 έτη

83

7-12 έτη

34

29,8

13-20 έτη

45

39,5

21< έτη

18

15,8

0-6 έτη

68

59,6

7-12 έτη

23

20,2

13-20 έτη

22

19,3

21< έτη

1

0,9

Γυμνάσιο

49

43

Λύκειο

40

35,1

Γυμνάσιο και Λύκειο

25

21,9

Αγροτική

20

17,5

Ημιαστική

43

37,7

Αστική

51

44,7

Ναι

68

59,6

Όχι

46

40,4

Ναι

90

78,9

Όχι

24

21,1

Ναι

46

40,4

Όχι

68

59,6

Υπηρεσία στη σχολική
μονάδα

Τύπος σχολείου

Περιοχή σχολείου

Μεταπτυχιακό

Α’ επίπεδο ΤΠΕ

Β’ επίπεδο ΤΠΕ
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7.1.2. Συχνότητα ενασχόλησης των εκπαιδευτικών με τον Η/Υ και τις ΤΠΕ
Προκειμένου να διερευνηθεί η εμπειρία χρήσης του υπολογιστή και η εξοικείωση με
τις ΤΠΕ, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να αναφέρουν πόσες ώρες την ημέρα
ασχολούνται με τον Η/Υ στο σπίτι τους. Ταυτόχρονα, οι φιλόλογοι κλήθηκαν να
προσδιορίσουν τη συχνότητα χρήσης εργαλείων ΤΠΕ στη Νεοελληνική Γλώσσα.
Πίνακας 2. Χρήση Η/Υ και συχνότητα ενασχόλησης με ΤΠΕ

Ν

%

Καθόλου

3

2,6

1 ώρα

45

39,5

2 ώρες <

66

57,9

Ποτέ

7

6,1

Σπάνια

46

40,4

Συχνά

58

50,9

Πάντα

3

2,6

Ώρες
Η/Υ

ενασχόλησης

με

Συχνότητα ενασχόλησης
με ΤΠΕ στη Γλώσσα

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αναφέρει ότι ασχολείται στο σπίτι με τον Η/Υ μία
ώρα (ποσοστό 39,5%) και περισσότερες από δύο ώρες την ημέρα (57,9%). Μόνο 3
φιλόλογοι (2,6%) δηλώνουν ότι δε χρησιμοποιούν καθόλου τον υπολογιστή. Σχετικά
με τη χρήση των ΤΠΕ στη Νεοελληνική Γλώσσα, οι μισοί από τους συμμετέχοντες
δηλώνουν ότι τις αξιοποιούν συχνά στη διδασκαλία τους, ενώ οι υπόλοιποι
αναφέρουν ότι ασχολούνται σπάνια με τις ΤΠΕ.
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7.1.3. Χρήση εργαλείων ΤΠΕ και συμβατικών μέσων στη διδασκαλία της
Νεοελληνικής Γλώσσας
Για να σχηματιστεί μια σαφέστερη και πληρέστερη εικόνα της χρήσης των ΤΠΕ,
κρίθηκε σημαντική η καταγραφή των μέσων διδασκαλίας που αξιοποιούνται στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε από τους φιλολόγους να
προσδιορίσουν τη συχνότητα χρήσης εφαρμογών Η/Υ, εργαλείων ΤΠΕ αλλά και
συμβατικών μέσων διδασκαλίας στη Νεοελληνική Γλώσσα.
Πίνακας 3. Χρήση εφαρμογών κι εργαλείων ΤΠΕ στη Νεοελληνική Γλώσσα

Ν

%

Ποτέ

11

9,6

Σπάνια

23

20,2

Συχνά

58

50,9

Πάντα

22

19,3

Ποτέ

21

18,4

Σπάνια

56

49,1

Συχνά

34

29,8

Πάντα

3

2,6

Ποτέ

1

0,9

Σπάνια

11

9,6

Συχνά

69

60,5

Πάντα

33

28,9

3

2,6

Εφαρμογές
(office)

γραφείου

Λογισμικά

Διαδίκτυο

Βίντεο
Ποτέ

86

Σπάνια

16

14

Συχνά

70

61,4

Πάντα

25

21,9

Ποτέ

18

15,8

Σπάνια

52

45,6

Συχνά

40

35,1

Πάντα

4

3,5

Ποτέ

26

22,8

Σπάνια

55

48,2

Συχνά

32

28,1

Πάντα

1

0,9

Ποτέ

58

50,9

Σπάνια

35

30,7

Συχνά

16

14

Πάντα

5

4,4

Εννοιολογικός χάρτης

Ψηφιακά παιχνίδια

Διαδραστικός πίνακας

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών αναφέρει ότι στη γλωσσική διδασκαλία
χρησιμοποιεί συχνά το διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών και βίντεο αλλά και
τις εφαρμογές γραφείου (office). Μικρότερο ποσοστό φιλολόγων αναφέρει ότι
αξιοποιεί εννοιολογικούς χάρτες, εκπαιδευτικά λογισμικά και ψηφιακά παιχνίδια, ενώ
αρκετά περιορισμένη είναι η χρήση του διαδραστικού πίνακα.
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Πίνακας 4. Χρήση συμβατικών μέσων διδασκαλίας στη Νεοελληνική Γλώσσα

Ν

%

Ποτέ

1

0,9

Σπάνια

11

9,6

Συχνά

45

39,5

Πάντα

57

50

-

-

Σπάνια

16

14

Συχνά

65

57

Πάντα

33

28,9

Ποτέ

2

1,8

Σπάνια

7

6,1

Συχνά

61

53,5

Πάντα

44

38,6

Σχολικό εγχειρίδιο

Έντυπο υλικό αναφοράς
Ποτέ

Μαυροπίνακας

Σχετικά με τη χρήση συμβατικών μέσων διδασκαλίας, το σχολικό εγχειρίδιο, ο
κλασικός πίνακας και το έντυπο υλικό αναφοράς (γραμματικές, συντακτικά)
χρησιμοποιούνται συχνά και πάντα στη γλωσσική διδασκαλία από την πλειοψηφία
των φιλολόγων του δείγματος.
7.1.4. Χρησιμότητα

ΤΠΕ,

Υποστήριξη,

Εγγενή

κίνητρα,

Ατομική

καινοτομικότητα: Μέσες τιμές των μεταβλητών
Ως προς τις βασικές μεταβλητές της έρευνας, οι 114 φιλόλογοι του δείγματος
εκφράζουν θετική άποψη ως προς τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη γλωσσική
διδασκαλία (Μ.Τ.=3,06, Τ.Α.=0,48), τα εγγενή κίνητρά τους (Μ.Τ.=3,25, Τ.Α.=0,64)
ως προς την αξιοποίηση των ΤΠΕ και την αντιλαμβανόμενη καινοτομικότητά τους
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(Μ.Τ.=3,14, Τ.Α.=0,41). Λιγότερο θετική γνώμη εκφράζουν ως προς την υποστήριξη
που έχουν για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους (Μ.Τ.=2,48, Τ.Α.=0,75).
Πίνακας 5. Μέσες τιμές των βασικών μεταβλητών

Μεταβλητή

Μ.Τ.

Τ.Α.

Χρησιμότητα ΤΠΕ

3,06

0,48

Υποστήριξη

2,48

0,75

Εγγενή κίνητρα

3,25

0,64

Ατομική καινοτομικότητα

3,14

0,41

Σχήμα 1. Ποσοστά συμφωνίας των βασικών μεταβλητών της έρευνας (score>3)

Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς (55,26%) εκφράζονται θετικά ως προς
τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία. Επίσης, ποσοστό 63,16% των
συμμετεχόντων δηλώνει ότι έχει εγγενή κίνητρα ως προς τη χρήση των ΤΠΕ. Λίγοι,
όμως, είναι αυτοί (21,05%), οι οποίοι θεωρούν ότι τους παρέχεται υποστήριξη, για να
αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία. Τέλος, το 56,14% των φιλόλογων
του δείγματος θεωρεί ότι χαρακτηρίζεται από καινοτομικότητα.
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7.2.

Επαγωγική Στατιστική: Συσχετίσεις μεταβλητών

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συσχετίσεων των μεταβλητών
μέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα να προβούμε στην ανάλυση και ερμηνεία
τους.
Οι τέσσερις μεταβλητές (χρησιμότητα ΤΠΕ, υποστήριξη, εγγενή κίνητρα, ατομική
καινοτομικότητα) συσχετίστηκαν αρχικά με τα δημογραφικά στοιχεία των
συμμετεχόντων.
7.2.1. Διαφοροποιήσεις ως προς την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα των ΤΠΕ
στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Πίνακας 6. Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα ΤΠΕ και φύλο

Άνδρας (Ν=16)
Μ.Τ
Τ.Α
Χρησιμότητα ΤΠΕ

2,77

Φύλο
Γυναίκα (Ν=98)
Μ.Τ
Τ.Α

0,55

3,11

0,45

P
0,029**

Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη
γλωσσική διδασκαλία [t(112)= -2,366, P=0,029] σε σχέση με το φύλο. Συγκεκριμένα,
διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες φιλόλογοι εκφράζονται πιο θετικά σε σχέση με τους
άνδρες συναδέλφους τους (ΜΤ=3,11 έναντι ΜΤ=2,77).
Πίνακας 7. Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα ΤΠΕ και ηλικία

<30
Ν=8
Χρησιμότητα ΤΠΕ

31-40
Ν=30

Ηλικία
41-50
Ν=60

51<
Ν=16

Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α
2,84 0,45 3,21 0,39 3,10 0,46 2,77 0,58

P
0,011**

Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη
διδασκαλία της γλώσσας και την ηλικία [F(3,110)=3,894, p=0,011]. Οι εκπαιδευτικοί
31-40 και 41-50 ετών αντιλαμβάνονται περισσότερο τη χρησιμότητα των ΤΠΕ σε
σχέση με τους νεότερους (<30 ετών) και τους μεγαλύτερους (>51 ετών) συναδέλφους
τους.
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Πίνακας 8. Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα ΤΠΕ και έτη υπηρεσίας

Χρησιμότητα ΤΠΕ

Έτη υπηρεσίας
0-6
7-12
13-20
Ν=17
Ν=34
Ν=45
Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α
3,07 0,57 3,07 0,44 3,12 0,48

21<
Ν=18
Μ.Τ Τ.Α
2,89 0,46

P
0,383

Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη χρησιμότητα των ΤΠΕ και τα
χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών.

Πίνακας 9. Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα ΤΠΕ και έτη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα

Χρησιμότητα ΤΠΕ

Έτη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα
0-6
7-12
13-20
21<
Ν=17
Ν=34
Ν=45
Ν=18
Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α
3,12 0,45 2,98 0,37 2,97 0,64 2,94
-

P
0,474

Δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη χρησιμότητα των ΤΠΕ
και την παραμονή στη σχολική μονάδα.

Πίνακας 10. Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα ΤΠΕ και τύπος σχολείου

Μ.Τ

Τ.Α

Τύπος σχολείου
Λύκειο
Γυμνάσιο και
Ν=40
Λύκειο
Ν=25
Μ.Τ Τ.Α
Μ.Τ
Τ.Α

3,2

0,35

2,98

Γυμνάσιο
Ν=49

Χρησιμότητα ΤΠΕ

0,43

2,93

0,68

P
0,027**

Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη
γλωσσική διδασκαλία και τον τύπο του σχολείου [F(2,111)=3,748, p=0,027].
Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν σε Γυμνάσιο, φαίνεται να
αντιλαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη γλωσσική
διδασκαλία (Μ.Τ.=3,2 έναντι Μ.Τ.=2,98 και Μ.Τ.=2,93).
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Πίνακας 11. Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα ΤΠΕ και περιοχή υπηρέτησης

Χρησιμότητα ΤΠΕ

Αγροτική
Ν=20

Τόπος υπηρεσίας
Ημιαστική
Αστική
Ν=43
Ν=51

Μ.Τ

Τ.Α

Μ.Τ

Τ.Α

Μ.Τ

Τ.Α

P

3,09

0,50

3,12

0,40

3,01

0,53

0,531

Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη
γλωσσική διδασκαλία και την περιοχή στην οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.

Πίνακας 12. Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα ΤΠΕ και κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος
ειδίκευσης

Κατοχή μεταπτυχιακού
διπλώματος ειδίκευσης
ΝΑΙ (Ν=68)
ΟΧΙ (Ν=46)
Μ.Τ
Τ.Α
Μ.Τ
Τ.Α
Αντιλαμβανόμενη
χρησιμότητα

3,14

0,47

2,96

0,48

P
0,051

Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη
γλωσσική διδασκαλία σε σχέση με την κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος. Ωστόσο,
οι κάτοχοι μεταπτυχιακού φαίνεται να εκφράζουν πιο θετική άποψη.
Πίνακας 13. Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα ΤΠΕ και επιμόρφωση στις ΤΠΕ (Α' επίπεδο)

Επιμόρφωση
Α’ επιπέδου στις ΤΠΕ
ΝΑΙ (Ν=90)
ΟΧΙ (Ν=24)
Μ.Τ
Τ.Α
Μ.Τ
Τ.Α
Αντιλαμβανόμενη
χρησιμότητα

3,09

0,43

2,95

0,62

P
0,202

Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη
γλωσσική διδασκαλία σε σχέση με την επιμόρφωση (Α’ επίπεδο). Διαπιστώνεται,
όμως, ότι όσοι έχουν παρακολουθήσει την επιμόρφωση έχουν πιο θετική στάση.
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Πίνακας 14. Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα ΤΠΕ και επιμόρφωση στις ΤΠΕ (Β' επίπεδο)

Επιμόρφωση
Β’ επιπέδου στις ΤΠΕ
ΝΑΙ (Ν=46)
ΟΧΙ (Ν=68)
Μ.Τ
Τ.Α
Μ.Τ
Τ.Α
Αντιλαμβανόμενη
χρησιμότητα

3,12

0,43

3,03

0,51

P
0,321

Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη
γλωσσική διδασκαλία σε σχέση με την επιμόρφωση Β’ επιπέδου. Εντούτοις, αυτοί
που επιμορφώθηκαν εκφράζονται περισσότερο θετικά.
Πίνακας 15. Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα ΤΠΕ και ώρες ενασχόλησης με τον Η/Υ

Χρησιμότητα ΤΠΕ

Ώρες ενασχόλησης με τον Η/Υ
Καθόλου
1 ώρα
2< ώρες
Ν=3
Ν=45
Ν=66
Μ.Τ
Τ.Α
Μ.Τ Τ.Α
Μ.Τ
Τ.Α

P

2,29

0,009**

0,69

3,02

0,50

3,13

0,42

Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη
γλωσσική διδασκαλία και τις ώρες ενασχόλησης με τον Η/Υ [F(2,111)=4,973,
p=0,009]. Οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή, που έχουν εμπειρία και χρησιμοποιούν συχνά
τον Η/Υ αντιλαμβάνονται περισσότερο τη χρησιμότητα των ΤΠΕ.
Πίνακας 16. Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα ΤΠΕ και συχνότητα ενασχόλησης με τις ΤΠΕ

Χρησιμότητα
ΤΠΕ

Συχνότητα ενασχόλησης με τις ΤΠΕ
ΠΟΤΕ
ΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΧΝΑ
ΠΑΝΤΑ
Ν=7
Ν=46
Ν=58
Ν=3
Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α
2,54 0,52 2,90 0,50 3,23 0,37 3,48 0,84

P
<0,001*

Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη
γλωσσική διδασκαλία και τη συχνότητα ενασχόλησης με τις ΤΠΕ [F(3,110)=9,124,
p<0,001]. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο συχνά οι φιλόλογοι αξιοποιούν τις ΤΠΕ στη
γλωσσική διδασκαλία, τόσο περισσότερο αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητά τους.
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Συμπερασματικά, οι αντιλήψεις των φιλολόγων ως προς τη χρησιμότητα των
ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας φαίνεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με το
φύλο, την ηλικία, τον τύπο σχολείου στο οποίο υπηρετούν και, τέλος, τη χρήση του
Η/Υ και τη συχνότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες, οι
φιλόλογοι 31-40 και 41-50 ετών, όσοι υπηρετούν σε Γυμνάσιο και οι εκπαιδευτικοί
που είναι εξοικειωμένοι και χρησιμοποιούν συχνά τον Η/Υ κι εργαλεία ΤΠΕ φαίνεται
ότι αντιλαμβάνονται περισσότερο την αποτελεσματικότητα και χρησιμότητα των
ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία.
7.2.2. Διαφοροποιήσεις ως προς τα εγγενή κίνητρα των εκπαιδευτικών για την
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία
Πίνακας 17. Εγγενή κίνητρα και φύλο

Άνδρας (Ν=16)
Μ.Τ
Τ.Α
Εγγενή κίνητρα

2,78

0,74

Φύλο
Γυναίκα (Ν=98)
Μ.Τ
Τ.Α
3,13

0,59

P
0,001**

Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τα εγγενή κίνητρα των
εκπαιδευτικών για τη χρήση των ΤΠΕ διδασκαλία της γλώσσας [t(112)= -2,837,
P=0,001] σε σχέση με το φύλο. Στις γυναίκες φιλολόγους, δηλαδή, φαίνεται να
αρέσει περισσότερο η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους (ΜΤ=3,13 έναντι
ΜΤ=2,78).
Πίνακας 18. Εγγενή κίνητρα και ηλικία

Εγγενή κίνητρα

<30
31-40
Ν=8
Ν=30
Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α
3,18 0,74 3,50 0,59

Ηλικία
41-50
Ν=60
Μ.Τ Τ.Α
3,23 0,56

51<
Ν=16
Μ.Τ Τ.Α
2,92 0,83

P
0,031**

Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τα εγγενή κίνητρα και την ηλικία
[F(3,110)=3,057, p=0,011]. Οι εκπαιδευτικοί 31-40 και 41-50 ετών δηλώνουν σε
μεγαλύτερο βαθμό ότι λαμβάνουν ικανοποίηση από την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία τους.
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Πίνακας 19. Εγγενή κίνητρα και έτη υπηρεσίας

Εγγενή κίνητρα

Έτη υπηρεσίας
0-6
7-12
13-20
Ν=17
Ν=34
Ν=45
Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α
3,45 0,55 3,24 0,65 3,27 0,63

21<
Ν=18
Μ.Τ Τ.Α
3,04 0,71

P
0,303

Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τα εγγενή κίνητρα και τα χρόνια
υπηρεσίας. Οι εκπαιδευτικοί, όμως, με λιγότερα έτη υπηρεσίας φαίνεται να έχουν σε
μεγαλύτερο βαθμό εγγενή κίνητρα.
Πίνακας 20. Εγγενή κίνητρα και έτη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα

Εγγενή κίνητρα

Έτη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα
0-6
7-12
13-20
21<
Ν=17
Ν=34
Ν=45
Ν=18
Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α
3,27 0,64 3,33 0,35 3,09 0,87 3,50
-

P
0,573

Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τα εγγενή κίνητρα και τα χρόνια
υπηρεσίας του εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα.
Πίνακας 21. Εγγενή κίνητρα και τύπος σχολείου

Εγγενή κίνητρα

Τύπος σχολείου
Γυμνάσιο
Λύκειο
Γυμνάσιο και Λύκειο
Ν=49
Ν=40
Ν=25
Μ.Τ Τ.Α
Μ.Τ Τ.Α
Μ.Τ
Τ.Α

P

3,42

0,055

0,48

3,11

0,73

3,11

0,72

Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τα εγγενή κίνητρα και τον τύπο
σχολείου [F(2,111)=2,977, p=0,055]. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν
σε Γυμνάσιο, φαίνεται να έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό εσωτερικά κίνητρα (Μ.Τ.=3,42
έναντι Μ.Τ.=3,11 και Μ.Τ.=3,11).
Πίνακας 22. Εγγενή κίνητρα και κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης

Εγγενή κίνητρα

Κατοχή μεταπτυχιακού
διπλώματος ειδίκευσης
ΝΑΙ (Ν=68)
ΟΧΙ (Ν=46)
Μ.Τ
Τ.Α
Μ.Τ
Τ.Α
3,33
0,63
3,14
0,65

P
0,139
95

Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τα εγγενή κίνητρα των
φιλολόγων σε σχέση με την κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.
Διαπιστώνεται, όμως, ότι οι φιλόλογοι που κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα
εκφράζουν πιο θετική άποψη σε σχέση με τους υπόλοιπους.
Πίνακας 23. Εγγενή κίνητρα και ώρες ενασχόλησης με τον Η/Υ

Ώρες ενασχόλησης με τον Η/Υ
Καθόλου
1 ώρα
2< ώρες
Ν=3
Ν=45
Ν=66
Μ.Τ
Τ.Α
Μ.Τ Τ.Α
Μ.Τ
Τ.Α
2,08
1,01
3,11 0,59 3,40
0,59

Εγγενή κίνητρα

P
>0,001**

Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τα εγγενή κίνητρα των φιλολόγων
και τις ώρες ενασχόλησης με τον Η/Υ [F(2,111)=8,793, p<0,001]. Αυτό σημαίνει ότι
η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία αρέσει περισσότερο στους
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ασχολούνται περισσότερες ώρες με τον Η/Υ.
Πίνακας 24. Εγγενή κίνητρα και συχνότητα ενασχόλησης με τις ΤΠΕ

Εγγενή κίνητρα

Συχνότητα ενασχόλησης με τις ΤΠΕ
ΠΟΤΕ
ΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΧΝΑ
ΠΑΝΤΑ
Ν=7
Ν=46
Ν=58
Ν=3
Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α
2,42 1,05 2,99 0,62 3,52 0,40 4,00 0,00

P
<0,001*

Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τα εγγενή κίνητρα και τη συχνότητα
ενασχόλησης με τις ΤΠΕ [F(3,110)=15,133, p<0,001]. Όσο πιο εξοικειωμένοι είναι οι
φιλόλογοι με τις ΤΠΕ και τις χρησιμοποιούν συχνά στη διδασκαλία τους, τόσο
περισσότερο θεωρούν τη δραστηριότητα αυτή ένα ευχάριστο έργο που τους παρέχει
ικανοποίηση.
Ανακεφαλαιώνοντας, το φύλο, η ηλικία και η συχνότητα χρήσης του Η/Υ και
των ΤΠΕ αποτελούν παράγοντες που διαφοροποιούν τις αντιλήψεις των φιλολόγων
ως προς τα εγγενή κίνητρα που έχουν για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία
της γλώσσας. Έτσι, η χρήση των ΤΠΕ φαίνεται να αρέσει περισσότερο στις γυναίκες,
στους φιλολόγους 31-40 και 41-50 ετών και σε όσους ασχολούνται συχνά με τον
υπολογιστή και τις ΤΠΕ.
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7.2.3. Διαφοροποιήσεις ως προς την υποστήριξη για τη χρήση των ΤΠΕ στη
γλωσσική διδασκαλία
Πίνακας 25. Υποστήριξη και φύλο

Φύλο
Άνδρας (Ν=16)
Γυναίκα (Ν=98)
Μ.Τ
Τ.Α
Μ.Τ
Τ.Α
2,62
0,72
2,46
0,76

Υποστήριξη

P
0,441

Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την υποστήριξη και το φύλο.
Ωστόσο, οι άνδρες φιλόλογοι δηλώνουν σε λίγο μεγαλύτερο βαθμό ότι έχουν
υποστήριξη σε σχέση με τις γυναίκες συναδέλφους τους (ΜΤ=2,62 έναντι ΜΤ=2,46).
Πίνακας 26. Υποστήριξη και τύπος σχολείου

Γυμνάσιο
Ν=49

Υποστήριξη

Μ.Τ
2,56

Τ.Α
0,68

Τύπος σχολείου
Λύκειο
Γυμνάσιο και
Ν=40
Λύκειο
Ν=25
Μ.Τ Τ.Α
Μ.Τ
Τ.Α
2,44 0,80 2,42
0,82

P
0,675

Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την υποστήριξη και τον τύπο
σχολείου [F(2,111)=0,394, p=0,675]. Οι εκπαιδευτικοί, όμως, οι οποίοι υπηρετούν
στο Γυμνάσιο, φαίνεται να δέχονται μεγαλύτερη υποστήριξη, για να εντάξουν τις
ΤΠΕ στη διδασκαλία τους (Μ.Τ.=2,56 έναντι Μ.Τ.=2,44 και Μ.Τ.=2,42).
Πίνακας 27. Υποστήριξη και έτη υπηρεσίας

Υποστήριξη

Έτη υπηρεσίας
0-6
7-12
13-20
Ν=17
Ν=34
Ν=45
Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α
2,70 0,83 2,31 0,76 2,50 0,72

21<
Ν=18
Μ.Τ Τ.Α
2,58 0,74

P
0,330

Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την υποστήριξη και τα χρόνια
υπηρεσίας.
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Πίνακας 28. Υποστήριξη και έτη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα

Έτη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα
0-6
7-12
13-20
21<
Ν=17
Ν=34
Ν=45
Ν=18
Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α
2,47 0,78 2,42 0,57 2,56 0,86 3,00
-

Υποστήριξη

P
0,834

Δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την υποστήριξη και την
παραμονή του εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα.
Πίνακας 29. Υποστήριξη και συχνότητα ενασχόλησης με τις ΤΠΕ

Υποστήριξη

Συχνότητα ενασχόλησης με ΤΠΕ
ΠΟΤΕ
ΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΧΝΑ
ΠΑΝΤΑ
Ν=7
Ν=46
Ν=58
Ν=3
Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α
1,71 1,05 2,40 0,62 2,61 0,40 3,08 0,00

P
0,009**

Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την υποστήριξη για τη χρήση των
ΤΠΕ και τη συχνότητα ενασχόλησης με τις ΤΠΕ [F(3,110)=4,093, p=0,009].
Διαπιστώνεται, δηλαδή, ότι όσο περισσότερο παρέχεται υποστήριξη στους
φιλολόγους, τόσο πιο συχνά χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ και τις εντάσσουν στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει η ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ της
υποστήριξης που δέχονται οι εκπαιδευτικοί και της συχνότητας χρήσης των ΤΠΕ.
Φαίνεται, δηλαδή, ότι η υποστήριξη ενθαρρύνει την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη
γλωσσική διδασκαλία.
7.2.4. Διαφοροποιήσεις ως προς την αντιλαμβανόμενη καινοτομικότητα των
εκπαιδευτικών
Πίνακας 30. Ατομική καινοτομικότητα και φύλο

Ατομική καινοτομικότητα

Φύλο
Άνδρας (Ν=16)
Γυναίκα (Ν=98)
Μ.Τ
Τ.Α
Μ.Τ
Τ.Α
2,93
0,43
3,18
0,40

P
0,045*

Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την αντιλαμβανόμενη ατομική
καινοτομικότητα και το φύλο [t(112)= -2,136, P=0,045]. Οι γυναίκες φιλόλογοι
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χαρακτηρίζουν τον εαυτό τους πιο καινοτόμο σε σχέση με τους άνδρες (ΜΤ=3,18
έναντι ΜΤ=2,93).
Πίνακας 31. Ατομική καινοτομικότητα και ηλικία

Ατομική
καινοτομικότητα
Δε

διαπιστώθηκε

<30
31-40
Ν=8
Ν=30
Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α
3,22 0,47 3,27 0,35
στατιστικά

σημαντική

Ηλικία
41-50
Ν=60
Μ.Τ Τ.Α
3,12 0,41
διαφορά

ως

51<
Ν=16
Μ.Τ Τ.Α
2,98 0,48
προς

την

P
0,133
ατομική

καινοτομικότητα και την ηλικία. Ωστόσο, οι νεότεροι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι
είναι περισσότερο καινοτόμοι σε σχέση με τους μεγαλύτερους.
Πίνακας 32. Ατομική καινοτομικότητα και έτη υπηρεσίας

Ατομική
καινοτομικότητα

Έτη υπηρεσίας
0-6
7-12
13-20
Ν=17
Ν=34
Ν=45
Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α
3,27 0,33 3,16 0,39 3,14 0,45

21<
Ν=18
Μ.Τ Τ.Α
3,01 0,43

P
0,333

Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την ατομική καινοτομικότητα και
τα χρόνια υπηρεσίας.
Πίνακας 33. Ατομική καινοτομικότητα και έτη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα

Ατομική
καινοτομικότητα

Έτη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα
0-6
7-12
13-20
21<
Ν=17
Ν=34
Ν=45
Ν=18
Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α
3,17 0,44 3,13 0,26 3,10 0,29 3,20
-

P
0,912

Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την ατομική καινοτομικότητα και
τα χρόνια υπηρεσίας στη σχολική μονάδα.
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Πίνακας 34. Ατομική καινοτομικότητα και κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης

Ατομική καινοτομικότητα

Κατοχή μεταπτυχιακού
διπλώματος ειδίκευσης
ΝΑΙ (Ν=68)
ΟΧΙ (Ν=46)
Μ.Τ
Τ.Α
Μ.Τ
Τ.Α
3,21
0,40
3,04
0,41

P
0,035**

Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την ατομική καινοτομικότητα στη
γλωσσική διδασκαλία σε σχέση με την κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος [t(112)=
2,145, P=0,035]. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος θεωρούν σε μεγαλύτερο
βαθμό ότι είναι καινοτόμοι σε σχέση με τους υπόλοιπους.
Πίνακας 35. Ατομική καινοτομικότητα και ώρες ενασχόλησης με τον Η/Υ

Ώρες ενασχόλησης με τον Η/Υ
Καθόλου
1 ώρα
2< ώρες
Ν=3
Ν=45
Ν=66
Μ.Τ
Τ.Α
Μ.Τ Τ.Α
Μ.Τ
Τ.Α
2,20
0,20
3,05 0,40 3,25
0,36

Ατομική
καινοτομικότητα

P
<0,001**

Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την αντιλαμβανόμενη ατομική
καινοτομικότητα και τη χρήση του υπολογιστή [F(2,111)=13,210, p<0,001]. Οι
εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν συχνά τον Η/Υ παρουσιάζονται πιο καινοτόμοι σε
σχέση με τους υπόλοιπους.
Πίνακας 36. Ατομική καινοτομικότητα και συχνότητα ενασχόλησης με τις ΤΠΕ

Ατομική
καινοτομικότητα

Συχνότητα ενασχόλησης με ΤΠΕ
ΠΟΤΕ
ΣΠΑΝΙΑ
ΣΥΧΝΑ
ΠΑΝΤΑ
Ν=7
Ν=46
Ν=58
Ν=3
Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α Μ.Τ Τ.Α
2,80 0,51 2,99 0,40 3,28 0,34 3,60 0,00

P
<0,001*

Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την αντιλαμβανόμενη ατομική
καινοτομικότητα των φιλολόγων και τη συχνότητα ενασχόλησής τους με τις ΤΠΕ
[F(3,110)=8,391, p<0,001]. Έτσι, οι φιλόλογοι, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι κι
αξιοποιούν συχνά τις ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία αισθάνονται πιο καινοτόμοι
συγκριτικά με τους υπόλοιπους.
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Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η αντιλαμβανόμενη καινοτομικότητα των
φιλολόγων διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο, την κατοχή μεταπτυχιακού
διπλώματος και τη συχνότητα χρήσης Η/Υ και ΤΠΕ. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες, οι
κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος και όσοι έχουν εξοικείωση με τη χρήση του
υπολογιστή και των ΤΠΕ δηλώνουν πιο καινοτόμοι σε σχέση με τους υπόλοιπους
συναδέλφους τους.
7.2.5. Διαφοροποιήσεις μεταξύ των βασικών μεταβλητών και της χρήσης
διδακτικών μέσων και εργαλείων στη Νεοελληνική Γλώσσα
Εκτός από την επίδραση του κοινωνικού προφίλ των συμμετεχόντων, διερευνήθηκε η
ύπαρξη πιθανής διαφοροποίησης μεταξύ των τεσσάρων μεταβλητών και των
εργαλείων και μέσων που αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία της
Νεοελληνικής Γλώσσας.
Πίνακας 37. Συσχετίσεις των βασικών μεταβλητών με τη χρήση μη συμβατικών μέσων κι
εργαλείων ΤΠΕ

Χρησιμότητα Κίνητρα Υποστήριξη

Ατομική
Καινοτομικότητα

ΜΤ

ΜΤ

ΜΤ

ΜΤ

Ποτέ

2,89

2,77

2,45

2,92

Σπάνια

2,86

3,15

2,30

3,06

Συχνά

3,10

3,27

2,50

3,16

Πάντα

3,06

3,55

2,67

3,30

Ποτέ

2,83

2,70

2,08

2,84

Σπάνια

3,00

3,22

2,40

3,14

Συχνά

3,29

3,59

2,83

3,31

Πάντα

3,29

3,91

2,91

3,53

Εφαρμογές
γραφείου (office)

Λογισμικά
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Διαδίκτυο
Ποτέ

2,55

2,75

2,25

3,00

Σπάνια

2,73

2,84

2,56

2,89

Συχνά

3,02

3,13

2,30

3,12

Πάντα

3,28

3,65

2,86

3,28

Ποτέ

2,75

2,58

2,41

2,53

Σπάνια

2,84

2,57

2,18

2,95

Συχνά

3,09

3,30

2,48

3,16

Πάντα

3,18

3,64

2,70

3,31

Ποτέ

2,85

2,83

2,16

3,00

Σπάνια

3,07

3,20

2,52

3,12

Συχνά

3,12

3,43

2,51

3,20

Πάντα

3,43

4,00

3,12

3,60

Ποτέ

2,89

2,82

2,21

2,90

Σπάνια

3,06

3,29

2,36

3,18

Συχνά

3,2

3,51

2,91

3,26

Πάντα

3,50

4,00

3,00

3,60

Ποτέ

2,95

3,09

2,35

3,06

Σπάνια

3,09

3,28

2,36

3,15

Συχνά

3,39

3,64

2,92

3,36

Πάντα

3,17

3,65

3,55

3,40

Βίντεο

Εννοιολογικός
χάρτης

Παιχνίδια

Διαδραστικός
πίνακας
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Πίνακας 38. Συσχετίσεις των βασικών μεταβλητών με τη χρήση συμβατικών μέσων διδασκαλίας

Χρησιμότητα

Κίνητρα

Υποστήριξη

Ατομική
Καινοτομικότητα

Ποτέ

3,05

2,75

2,00

2,80

Σπάνια

3,35

3,38

2,47

3,32

Συχνά

3,02

3,22

2,37

3,08

Πάντα

3,05

3,26

2,58

3,16

Ποτέ

2,97

3,17

2,32

3,03

Σπάνια

3,10

3,28

2,46

3,17

Συχνά

3,04

3,23

2,60

3,15

Πάντα

3,06

3,25

2,48

3,14

Ποτέ

3,50

3,75

2,62

3,20

Σπάνια

3,43

3,75

2,78

3,51

Συχνά

3,08

3,31

2,50

3,15

Πάντα

2,96

3,07

2,42

3,08

Σχολικό εγχειρίδιο

Έντυπο υλικό
αναφοράς

Μαυροπίνακας

Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση
Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση
Τα ερευνητικά ευρήματα δείχνουν ότι οι φιλόλογοι, οι οποίοι αξιοποιούν
συχνά στη διδασκαλία τους τις εφαρμογές γραφείου (office), διάφορα εκπαιδευτικά
λογισμικά και το διαδίκτυο, αντιλαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό τη χρησιμότητα
των ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία, έχουν περισσότερα εσωτερικά κίνητρα,
υποστηρίζουν ότι τους παρέχεται σε κάποιο βαθμό υποστήριξη, ενώ παράλληλα
αισθάνονται καινοτόμοι. Από την άλλη, δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική
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διαφοροποίηση ως προς τη χρήση βίντεο, παιχνιδιών και εννοιολογικών χαρτών.
Ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί, τέλος, το γεγονός ότι όσοι χρησιμοποιούν συχνά τον
μαυροπίνακα δε θεωρούν τόσο χρήσιμες τις ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία κι
επιπλέον έχουν σε μικρότερο βαθμό εσωτερικά κίνητρα, δηλαδή δεν τους αρέσει
πολύ να αξιοποιούν τις ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία.
7.2.6. Χρησιμότητα

ΤΠΕ,

Υποστήριξη,

Εγγενή

κίνητρα,

Ατομική

καινοτομικότητα: Συσχετίσεις μεταβλητών
Οι αναλύσεις της Επαγωγικής Στατιστικής ολοκληρώνονται με τη διερεύνηση
πιθανής συσχέτισης μεταξύ των βασικών μεταβλητών της έρευνας και με την
ανάλυση

παλινδρόμησης

(stepwide

regression

analysis),

προκειμένου

να

διαπιστωθούν πιθανοί προβλεπτικοί παράγοντες.
Πίνακας 39. Pearson's συσχετίσεις μεταξύ των βασικών μεταβλητών

Χρησιμότητα
ΤΠΕ

Εγγενή
κίνητρα

Υποστήριξη

Χρησιμότητα
ΤΠΕ

-

Εγγενή κίνητρα

0,695**

-

Υποστήριξη

0,342**

0,401**

-

Ατομική
καινοτομικότητα

0,552**

0,631**

0,308**

Ατομική
καινοτομικότητα

-

Βρέθηκαν ισχυρές έως μέτριες συσχετίσεις μεταξύ των τεσσάρων βασικών
μεταβλητών της έρευνας. Ειδικότερα, εντοπίστηκε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της
χρησιμότητας των ΤΠΕ και των εγγενών κινήτρων [r=0,695, Ν=114, P<0,001],
ασθενής προς μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ της χρησιμότητας των ΤΠΕ και της
υποστήριξης [r=0,342 Ν=114, P<0,001] και μέτρια προς ισχυρή θετική συσχέτιση
μεταξύ της χρησιμότητας των ΤΠΕ και της ατομικής καινοτομικότητας [r=0,552
Ν=114, P<0,001].
Επίσης, εντοπίστηκε μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ των εγγενών κινήτρων και της
υποστήριξης [r=0,401, Ν=114, P<0.001] και ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των εγγενών
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κινήτρων και τα αντιλαμβανόμενης καινοτομικότητας των εκπαιδευτικών [r=0,631
Ν=114, P<0,001].
Ακόμη, βρέθηκε ασθενής προς μέτρια συσχέτιση ανάμεσα στην υποστήριξη και την
αντιλαμβανόμενη καινοτομικότητα των εκπαιδευτικών [r=0,308, Ν=114, P<0,001].
Φαίνεται, λοιπόν, από τα παραπάνω ότι τα εγγενή κίνητρα, η υποστήριξη και η
ατομική καινοτομικότητα επιδρούν θετικά στις αντιλήψεις των φιλολόγων για τη
χρησιμότητα των ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία. Συγχρόνως, η υποστήριξη ενισχύει
τα εγγενή κίνητρα και την καινοτομικότητα των φιλολόγων, ενώ οι δύο αυτές
μεταβλητές συσχετίζονται θετικά και μεταξύ τους. Η ικανοποίηση, δηλαδή, από τη
χρήση των ΤΠΕ συνδέεται με το επίπεδο καινοτομικότητας των εκπαιδευτικών.
Πίνακας 40. Βηματική παλινδρόμηση

Χρησιμότητα
Προβλεπτικοί
παράγοντες

R2

B

SE

β

t

P

.483

.520

.051

.695

10.236

<.001

.505

.431

.064

.576

6.691

<.001

.217

.099

.188

2.183

<.031

Βήμα 1
Εγγενή κίνητρα
Βήμα 2
Εγγενή κίνητρα
Ατομική
καινοτομικότητα

Η ανάλυση βηματικής παλινδρόμησης έδειξε ότι η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα
των ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία μπορεί να προβλεφθεί σε σημαντικό ποσοστό
(50,5%) από τα εγγενή κίνητρα και την ατομική καινοτομικότητα των εκπαιδευτικών.
Ουσιαστικά οι φιλόλογοι, οι οποίοι έχουν εγγενή κίνητρα, δηλαδή τους αρέσει να
χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία, και παράλληλα αισθάνονται
καινοτόμοι αντιλαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό την αποτελεσματικότητα των
ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας.
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8.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται για τη γλωσσική διδασκαλία από την ευρεία
χρήση των ΤΠΕ αποτέλεσαν το κίνητρο για τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης.
Σκοπός της ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των φιλολόγων ως προς τη
χρησιμότητα των ΤΠΕ στη διδασκαλία της νέας ελληνικής, τα εγγενή κίνητρά τους
για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία, την υποστήριξη που
δέχονται και την ατομική καινοτομικότητά τους.
Η έρευνα καταδεικνύει ότι περισσότεροι από τους μισούς φιλολόγους του
δείγματος αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νέας
Ελληνικής Γλώσσας. Τα οφέλη που επισημαίνουν σχετίζονται κυρίως με την
πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών, την πρόσβαση σε ποικίλο γλωσσικό
υλικό, την παροχή κινήτρων για μάθηση και την προώθηση της ομαδικής εργασίας.
Ακολούθως, οι φιλόλογοι διατυπώνουν θετική άποψη ως προς τις δυνατότητες που
παρέχουν οι ΤΠΕ για χρήση της γλώσσας σε διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις
και βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας, της αποτελεσματικότητας των
εκπαιδευτικών και του γνωστικού επιπέδου των μαθητών. Επιπλέον, σημαντικό
ποσοστό των φιλολόγων δέχεται την άποψη πως η αξιοποίηση των ΤΠΕ διευκολύνει
την εκμάθηση των γραμματικών κανόνων και προωθεί την αποτελεσματική
επεξεργασία των κειμένων και την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών.
Ωστόσο, αρκετοί φιλόλογοι παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς τη συμβολή των
ΤΠΕ στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών.
Τα ευρήματα αυτά συγκλίνουν με τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών
κι επαληθεύουν την υπόθεση που διατυπώθηκε. Συγκεκριμένα, στην ερευνητική
δραστηριότητα ο κλάδος των φιλολόγων παρουσιάζεται συνήθως συντηρητικός, να
αντιστέκεται στην αλλαγή (Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδου, 1991) και να μην έχει
πειστεί για τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (Τζιμογιάννης & Κόμης,
2004). Εντούτοις, με το πέρασμα των χρόνων καταγράφεται μια αλλαγή στη στάση
των φιλολόγων, οι οποίοι φαίνεται να αποτιμούν θετικά τον ρόλο των ΤΠΕ στη
διδασκαλία των μαθημάτων τους και πιο συγκεκριμένα στη γλωσσική διδασκαλία
(Κυριακίδη & Ξενή, 2010˙ Νεοφύτου, 2008).
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Ένας παράγοντας που λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς την αξιοποίηση των
ΤΠΕ στο γλωσσικό μάθημα είναι η ελλιπής υποστήριξη των φιλολόγων από τη
σχολική τους μονάδα. Επαληθεύοντας την ερευνητική υπόθεση μόλις 20% των
συμμετεχόντων δηλώνει πως το σχολείο προωθεί την εφαρμογή των ΤΠΕ
εξασφαλίζοντας την υλικοτεχνική υποδομή, τον χρόνο και τη συνεργασία μεταξύ των
εκπαιδευτικών. Όπως επισημαίνεται συχνά στη βιβλιογραφία (Γιακουμάτου, 2004;
Παπακωνσταντίνου, 2015; Ertmer, 2005; Mulhim, 2014), η έλλειψη υποδομής, μέσων
και τεχνικής υποστήριξης αποθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς κατά την ενασχόλησή
τους με τις ΤΠΕ. Πρόσθετα εμπόδια συνιστούν η έλλειψη χρόνου αλλά και η απουσία
ενός ευρύτερου σχολικού κλίματος ευνοϊκού απέναντι σε πρωτοβουλίες ένταξης των
ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ωστόσο, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι υψηλό ποσοστό των
φιλολόγων δηλώνει ότι απολαμβάνει την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη γλωσσική
διδασκαλία. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι εκπαιδευτικοί που έχουν αυξημένα
εσωτερικά κίνητρα είναι περισσότερο δημιουργικοί (Ryan & Deci, 2000),
αισθάνονται πιο αποτελεσματικοί κι αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη προθυμία τις
προκλήσεις για βελτίωση των διδακτικών τους πρακτικών (Kim & Cho, 2014).
Αισιοδοξία, όμως, αποπνέει και η διαπίστωση πως οι φιλόλογοι θεωρούν ότι
είναι καινοτόμοι και, συνεπώς, δεκτικοί σε νέες ιδέες. Προηγούμενες έρευνες
(Ξαφάκος, 2019; Coclar, 2012) έχουν καταδείξει ανάλογη εικόνα για την ατομική
καινοτομικότητα των εκπαιδευτικών, όχι όμως των φιλολόγων. Πρόκειται, συνεπώς,
για νέο και ταυτόχρονα ελπιδοφόρο εύρημα, καθώς οι εκπαιδευτικοί που δε
διστάζουν να δοκιμάσουν νέες ιδέες μπορούν να φέρουν αλλαγές στην εκπαίδευση
(Tondeur et al., 2009; Hannon, 2009, όπως αναφέρεται στο Coklar, 2012).
Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι παράγοντες αυτοί, δηλαδή η υποστήριξη,
τα εγγενή κίνητρα και η ατομική καινοτομικότητα, επηρεάζουν τις αντιλήψεις των
φιλολόγων ως προς τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας
επιβεβαιώνοντας την ερευνητική υπόθεση. Συγκεκριμένα, διαφαίνεται ότι η ύπαρξη
υποδομής και χρόνου, όπως επίσης η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών κι η
ενθάρρυνση από τη σχολική μονάδα διευκολύνουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ κι
επιτρέπουν στους φιλολόγους να αντιληφθούν τις δυνατότητες που προσφέρουν για
τη βελτίωση της διδασκαλίας τους.
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Ταυτόχρονα, οι φιλόλογοι, οι οποίοι βιώνουν την ενασχόληση με τις ΤΠΕ ως
πηγή ευχαρίστησης και ικανοποίησης, τείνουν σε μεγαλύτερο βαθμό να τις θεωρούν
αποτελεσματικές για την εκπαιδευτική διαδικασία. Στην προκειμένη περίπτωση,
σύμφωνα και με ευρήματα άλλων ερευνών (Γαλλής & Παπαδημητρίου, 2014),
κίνητρο για την εμπλοκή στις συγκεκριμένες δραστηριότητες είναι το προσωπικό
ενδιαφέρον των φιλολόγων, οι οποίοι λειτουργώντας ανεξάρτητα από εξωτερικές
ανταμοιβές ή/και περιορισμούς επικεντρώνονται στα οφέλη που απορρέουν για τη
διδασκαλία τους.
Στην ίδια κατεύθυνση, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι χαρακτηρίζουν τον εαυτό
τους ως καινοτόμο, φαίνεται να αναγνωρίζουν περισσότερο τα πλεονεκτήματα της
αξιοποίησης των ΤΠΕ. Σε ανάλογο συμπέρασμα κατέληξαν στις έρευνές τους ο
Coclar (2012) και οι Yilmaz και Bayraktar (2014), σύμφωνα με τους οποίους το
υψηλό επίπεδο ατομικής καινοτομικότητας των εκπαιδευτικών συνδέεται με
θετικότερη στάση απέναντι στις ΤΠΕ. Άλλωστε, τα καινοτόμα άτομα απολαμβάνουν
την πληροφόρηση για θέματα τεχνολογίας, ενημερώνονται για τις δυνατότητές της κι
επιδεικνύουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση κατά τη χρήση της. Έτσι, οι φιλόλογοι, οι
οποίοι έχουν διάθεση να πειραματιστούν, εφαρμόζουν ευκολότερα νέες τεχνικές και
εργαλεία, όπως είναι οι ΤΠΕ, αναγνωρίζοντας τον θετικό αντίκτυπό τους στη
διδασκαλία και τη μάθηση.
Μάλιστα, ένα από τα ευρήματα που προέκυψαν είναι πως τα εγγενή κίνητρα
και η ατομική καινοτομικότητα των εκπαιδευτικών μπορούν να προβλέψουν σε
σημαντικό ποσοστό τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία. Αυτό
σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι απολαμβάνουν την εφαρμογή των ΤΠΕ και
παράλληλα αισθάνονται καινοτόμοι, αντιλαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό την
αποτελεσματικότητα των ΤΠΕ στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των
μαθητών. Επομένως, καταδεικνύεται η σημασία των ατομικών παραγόντων στην
παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών. Το προσωπικό ενδιαφέρον και
η αναζήτηση νέων ιδεών μπορούν να οδηγήσουν ευκολότερα τον εκπαιδευτικό στην
ενασχόληση με τις ΤΠΕ και να τον πείσουν για τις δυνατότητες που προσφέρουν στη
γλωσσική διδασκαλία. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, δεν μπορεί να παραβλεφθεί ο
σημαντικός ρόλος της υποστήριξης, η οποία εξασφαλίζει την πρόσβαση των
εκπαιδευτικών στα τεχνολογικά εργαλεία και μέσα.

108

Η διερεύνηση της συχνότητας χρήσης του Η/Υ και των ΤΠΕ έδειξε ότι η
πλειοψηφία των φιλολόγων διαθέτει μια, δύο ή και περισσότερες ώρες την ημέρα, για
να ασχοληθεί στο σπίτι με τον Η/Υ, ενώ οι μισοί περίπου εκ των συμμετεχόντων
δηλώνουν ότι αξιοποιούν τα τεχνολογικά εργαλεία στην τάξη τους. Οι υπόλοιποι
αναφέρουν ότι σπάνια εφαρμόζουν τις ΤΠΕ στο γλωσσικό μάθημα.
Στο σημείο αυτό, μπορούμε, καταρχήν, να διαπιστώσουμε την ύπαρξη
συμφωνίας μεταξύ των απόψεων των εκπαιδευτικών και των διδακτικών τους
πρακτικών. Όσοι περίπου φιλόλογοι δέχονται τον θετικό ρόλο των τεχνολογιών
φαίνεται να τις εντάσσουν και στο εκπαιδευτικό τους έργο. Αντίθετα, σε
προηγούμενες έρευνες επισημαίνεται συχνά μια αντίφαση, καθώς οι εκπαιδευτικοί, σε
θεωρητικό επίπεδο, διάκεινται θετικά ως προς τις ΤΠΕ, αλλά παρουσιάζονται
διστακτικοί κι επιφυλακτικοί να τις αξιοποιήσουν στην τάξη τους (Μπίκος, 1995˙
Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004).
Από την άλλη, επαληθεύτηκε η επίδραση της εμπειρίας, η οποία σύμφωνα με
τη βιβλιογραφία παίζει σημαντικότατο ρόλο, όπως έχει επιβεβαιωθεί από πλήθος
ερευνών (Nikolopoulou & Gialamas, 2016; So, Choi, Lim & Xiong, 2012; Teo,
2008). Έτσι, διαπιστώθηκε ότι όσοι φιλόλογοι είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του
Η/Υ και των ΤΠΕ παρουσιάζουν θετικότερη στάση απέναντι στην τεχνολογία και τα
αναμενόμενα οφέλη της σε σχέση με τους υπόλοιπους. Η εμπειρία χρήσης φαίνεται
πως συνδέεται με αύξηση του βαθμού της αυτοαποτελεσματικότητας ως προς τους
υπολογιστές

(computer

self-efficacy)

αλλά

και

της

γενικής

αίσθησης

αυτοαποτελεσματικότητας (self-efficacy) κι οδηγεί στη διαμόρφωση μιας θετικής
στάσης απέναντι στις ΤΠΕ αλλά και στην αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη
(Paraskeva, Bouta & Papagianni, 2008).
Ταυτόχρονα, προέκυψε ότι η εμπειρία και η συχνή χρήση του Η/Υ και των
ΤΠΕ συσχετίζεται με την υποστήριξη που λαμβάνουν οι φιλόλογοι, επιδρά στα
εγγενή κίνητρα κι επηρεάζει την αντιλαμβανόμενη καινοτομικότητά τους.
Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι η υποστήριξη από το σχολικό περιβάλλον ενθαρρύνει την
πιο συστηματική ενασχόληση των φιλολόγων με τις ΤΠΕ και την ένταξή τους στο
γλωσσικό μάθημα. Ακόμα, η εξοικείωση με την τεχνολογία αυξάνει τα εγγενή
κίνητρα των εκπαιδευτικών. Αυτό σημαίνει ότι η συχνή χρήση του Η/Υ και των
τεχνολογικών εργαλείων στη σχολική τάξη καθιστά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα
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ένα ευχάριστο έργο, που προκαλεί το ενδιαφέρον και παρέχει το αίσθημα της
ικανοποίησης και της επάρκειας στους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, τους κάνει να
αισθάνονται περισσότερο καινοτόμοι και πρόθυμοι να υιοθετήσουν νέες ιδέες, μέσα
και μεθόδους. Αντίστοιχα, ο Coclar (2012) είχε διαπιστώσει ότι η συχνότητα χρήσης
του διαδικτύου αποτελεί σημαντικό δείκτη της ατομικής καινοτομικότητας των
εκπαιδευτικών και της αξιοποίησης των ΤΠΕ. Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω
φαίνεται ότι η παροχή ευκαιριών στους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να ασχολούνται
συστηματικά με τις ΤΠΕ, μπορεί να επηρεάσει θετικά τη στάση τους απέναντι στις
τεχνολογικές καινοτομίες και την ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Σχετικά με τα μέσα διδασκαλίας, το πιο δημοφιλές τεχνολογικό εργαλείο
αναδεικνύεται το διαδίκτυο, ενώ ευρύτατα χρησιμοποιούνται και οι εφαρμογές
γραφείου (office). Μάλιστα, τα υψηλότερα ποσοστά που καταγράφονται σε σχέση με
τη δηλούμενη από τους εκπαιδευτικούς συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ στο μάθημα της
Γλώσσας σημαίνουν ότι ίσως οι φιλόλογοι αντλούν υλικό από το διαδίκτυο και
χρησιμοποιούν τις εφαρμογές αυτές κατά την προετοιμασία των μαθημάτων τους.
Αντίστοιχα ευρήματα έχουν προκύψει κι από προηγούμενες έρευνες (Σταματοπούλου
κ.ά., 2017). Από την άλλη, οι εννοιολογικοί χάρτες, τα εκπαιδευτικά λογισμικά και τα
ψηφιακά παιχνίδια εντάσσονται σε μικρό βαθμό στη γλωσσική διδασκαλία. Το
εύρημα αυτό διαφοροποιείται από άλλα ερευνητικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα
οποία οι φιλόλογοι δηλώνουν ότι αξιοποιούν συχνά λογισμικά, εκπαιδευτικά
παιχνίδια και το ηλεκτρονικό βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας (Παπαδοπούλου &
Πατσέα, 2016). Επιπλέον, πολύ περιορισμένη είναι η χρήση του διαδραστικού
πίνακα. Αυτό οφείλεται στο ότι το πρόγραμμα εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων
είχε πιλοτικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να εξοπλιστούν περίπου 1000 γυμνάσια,
που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Συνεπώς, οι φιλόλογοι των Γυμνασίων που δεν
εντάχθηκαν στο σχετικό πρόγραμμα και οι φιλόλογοι των Λυκείων δεν έχουν τη
δυνατότητα να τον χρησιμοποιήσουν.
Κατά συνέπεια, καταφεύγουν στον κλασικό πίνακα, ο οποίος χρησιμοποιείται
συστηματικά από τη συντριπτική πλειοψηφία των φιλολόγων. Την ίδια στιγμή, το
έντυπο υλικό αναφοράς (γραμματικές, συντακτικά) επιλέγεται από μεγάλο ποσοστό
εκπαιδευτικών, παρόλο που είναι διαθέσιμο πλέον και σε ψηφιακή μορφή. Τέλος, το
σχολικό εγχειρίδιο εξακολουθεί να κατέχει σημαντική θέση στο γλωσσικό μάθημα,
καθώς μόλις ένα 10% των ερωτηθέντων αναφέρει πως το χρησιμοποιεί σπάνια. Μία
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ερμηνεία είναι ίσως ο δεσμευτικός χαρακτήρας του εγχειριδίου για τους φιλολόγους
που υπηρετούν σε Λύκειο, εξαιτίας του εξεταστικού χαρακτήρα του συγκεκριμένου
τύπου σχολείου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Η

εικόνα

αυτή

έχει

διαπιστωθεί

και

σε

προηγούμενες

έρευνες

(Κουτσογιάννης, 2007α), σύμφωνα με τις οποίες το διδακτικό εγχειρίδιο φαίνεται να
αποτελεί τον ασφαλή οδηγό για την ακολουθούμενη διδακτική πρακτική, η οποία,
κυρίως στα Λύκεια, επηρεάζεται από το ισχύον σύστημα των πανελληνίων
εξετάσεων. Επιπλέον, ο φιλόλογος χρησιμοποιεί προσθετό υλικό κυρίως από έντυπα
αλλά και ηλεκτρονικά μέσα, στο πλαίσιο όμως εξυπηρέτησης της συγκεκριμένης
λογικής. Φαίνεται, λοιπόν, συγκλίνοντας με άλλα ερευνητικά ευρήματα (Γαλλής &
Παπαδημητρίου, 2014; Demetriades et al., 2003) ότι οι φιλόλογοι δείχνουν
ενδιαφέρουν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία ΤΠΕ. Ωστόσο, έχουν την τάση να τα
προσαρμόσουν στο παραδοσιακό μοντέλο και να τα αξιοποιήσουν σε συνδυασμό με
τα συμβατικά μέσα διδασκαλίας.
Επιπλέον, από την έρευνα προκύπτει ότι οι φιλόλογοι, οι οποίοι
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία, συγκεκριμένα το διαδίκτυο, τις εφαρμογές
γραφείου και διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά, αναγνωρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό
τη χρησιμότητα των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Παράλληλα, έχουν αυξημένα
εσωτερικά κίνητρα, αισθάνονται ότι τους παρέχεται σε κάποιον βαθμό υποστήριξη
και θεωρούν ότι είναι καινοτόμοι. Από την άλλη, ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί το
γεγονός ότι όσοι χρησιμοποιούν συχνά τον μαυροπίνακα, δεν αντιλαμβάνονται σε
μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα των ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία.
Ταυτόχρονα, διακατέχονται σε μικρότερο βαθμό από εσωτερικά κίνητρα, δηλαδή η
αξιοποίηση των ΤΠΕ δεν τους αρέσει ή δεν τους ενδιαφέρει.
Όσον αφορά τον ρόλο του φύλου, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί εμφανίζονται
περισσότερο θετικές ως προς την αποτελεσματικότητα των ΤΠΕ στη διδασκαλία της
νέας ελληνικής από τους άνδρες συναδέλφους τους. Επιπλέον, διαφοροποίηση των
δύο φύλων παρουσιάστηκε και στα εσωτερικά κίνητρα των εκπαιδευτικών και στην
αντιλαμβανόμενη καινοτομικότητά τους. Έτσι, οι γυναίκες φιλόλογοι φαίνεται να
διακατέχονται σε μεγαλύτερο βαθμό από εσωτερικά κίνητρα, δηλαδή, απολαμβάνουν
περισσότερο τη χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία τους και θεωρούν
περισσότερο τον εαυτό τους καινοτόμο σε σχέση με τους άνδρες.
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Προηγούμενες έρευνες (Μπίκος, 1995˙ Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004) είχαν
καταλήξει σε αντίθετα συμπεράσματα καταδεικνύοντας την επιφυλακτική στάση των
γυναικών απέναντι στην τεχνολογία συγκριτικά με τους άνδρες. Το γεγονός αυτό είχε
αποδοθεί στη διαφορετική κοινωνικοποίηση και στα στερεότυπα των ρόλων των δύο
φύλων. Ωστόσο, οι διαφορές αυτές με το πέρασμα των χρόνων φαίνεται να
μειώνονται, ως αποτέλεσμα ίσως και της εξοικείωσης των γυναικών με την
τεχνολογία. Έτσι, σε πρόσφατες έρευνες (Γιαβρίμης κ.ά. 2010˙ Μητσιοπούλου &
Βεκύρη, 2011) δε διαπιστώθηκε η επίδραση του φύλου των εκπαιδευτικών στη
διαμόρφωση της στάσης τους απέναντι στις ΤΠΕ. Μία εξήγηση για τη
διαφοροποίηση που σημειώνεται στην παρούσα έρευνα μπορεί να είναι η σύνθεση
του δείγματος, καθώς παρατηρείται υποαντιπροσώπευση των ανδρών φιλολόγων.
Βέβαια, η διαφορά αυτή ανταποκρίνεται στα πραγματικά μεγέθη, αφού οι γυναίκες
φιλόλογοι υπερτερούν σημαντικά σε αριθμό έναντι των ανδρών συναδέλφων τους.
Ως προς την επίδραση του παράγοντα της ηλικίας, οι φιλόλογοι ηλικίας 31-40
ετών και 41-50 ετών εκφράζουν πιο θετική άποψη ως προς τη χρησιμότητα των ΤΠΕ
στο μάθημα της Γλώσσας, επιβεβαιώνοντας ευρήματα προηγούμενων ερευνών
(Κωνσταντινίδου, 2017˙ Μπίκος, 1995). Μια ενδεχόμενη ερμηνεία θα μπορούσε να
είναι ότι οι φιλόλογοι αυτής της ηλικιακής ομάδας είναι πιο έμπειροι κι έχουν
λιγότερο άγχος σε σχέση με τους νεότερους συναδέλφους τους. Έτσι, είναι ίσως
περισσότερο πρόθυμοι να πειραματιστούν και να εφαρμόσουν νέες μεθόδους και
πρακτικές.
Αντίθετα, οι νεότεροι φιλόλογοι ηλικίας μέχρι 30 ετών παρουσιάζουν ίσως
λιγότερο θετική στάση λόγω της πίεσης και του άγχους να προσαρμοστούν στις
συνθήκες του νέου επαγγέλματός τους. Παρατηρούμε, επίσης, ότι αποτελούν μόλις το
7%

των φιλόλογων του δείγματος. Η εικόνα αυτή, όμως, μπορεί να είναι

αντιπροσωπευτική, αφού τα τελευταία χρόνια δε γίνονται διορισμοί μόνιμων
εκπαιδευτικών, ενώ ως αναπληρωτές εργάζονται συνήθως εκπαιδευτικοί που έχουν
χρόνια προϋπηρεσίας. Εξάλλου, η μέση τιμή της ηλικίας των υπηρετούντων
εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι τα 48,3 έτη (Κορδής, 2018).
Από την άλλη, οι φιλόλογοι ηλικίας άνω των 51 ετών είναι πιθανόν λιγότερο
εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και περισσότερο απρόθυμοι να εγκαταλείψουν
τις διδακτικές τους πρακτικές.
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Σχετικά με τον τύπο του σχολείου, από την έρευνα προέκυψε ότι οι φιλόλογοι
που υπηρετούν σε Γυμνάσιο αναγνωρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη χρησιμότητα
των ΤΠΕ στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με
προηγούμενα ερευνητικά δεδομένα (Μπίκος, 1995˙ Σαμαντά, 2016). Μια πιθανή
εξήγηση είναι ότι στο Γυμνάσιο οι φιλόλογοι αισθάνονται περισσότερο ελεύθεροι να
δοκιμάσουν νέες μεθόδους και εργαλεία. Αντίθετα, οι φιλόλογοι του Λυκείου, το
οποίο εξακολουθεί να είναι προσανατολισμένο στις Πανελλαδικές εξετάσεις, νιώθουν
ότι η πίεση του χρόνου και το άγχος κάλυψης της διδακτέας ύλης δεν τους αφήνουν
περιθώρια να ξεφύγουν από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας τους και να
αναζητήσουν νέες διδακτικές πρακτικές.
Επίσης, η έρευνα έδειξε την επίδραση της κατοχής μεταπτυχιακού διπλώματος
στην αντιλαμβανόμενη ατομική καινοτομικότητα των φιλολόγων. Φαίνεται, δηλαδή,
ότι όσοι φιλόλογοι διαθέτουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης τείνουν να θεωρούν
τον εαυτό τους πιο καινοτόμο σε σύγκριση με τους υπόλοιπους. Ίσως, οι περαιτέρω
σπουδές διευρύνουν τους ορίζοντες των εκπαιδευτικών και τους κάνουν περισσότερο
δεκτικούς σε νέες ιδέες και πρόθυμους στην εφαρμογή καινοτομιών.
Τέλος, οι ερευνητικές υποθέσεις που προέβλεπαν την επίδραση των ετών
υπηρεσίας, της περιοχής του σχολείου και της επιμόρφωσης Α’ και Β’ Επιπέδου στις
ΤΠΕ διαψεύστηκαν. Συγκεκριμένα, σε αντίθεση με άλλα ερευνητικά ευρήματα, δε
διαπιστώθηκε διαφοροποίηση της στάσης των εκπαιδευτικών ανάλογα με τα έτη
υπηρεσίας τους (Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004) και την περιοχή στην οποία βρίσκεται
το σχολείο τους (Μπίκος, 1995). Επιπλέον, σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες
(Γάλλης & Παπαδημητρίου, 2014˙ Τσούτσα & Κεδράκα, 2013) η επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών επηρεάζει, έστω προσωρινά, τις διδακτικές τους πρακτικές
ενθαρρύνοντας την ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Από την παρούσα έρευνα,
όμως, δεν προέκυψε η επίδραση του συγκεκριμένου παράγοντα στη διαμόρφωση των
απόψεων των φιλολόγων. Φαίνεται ότι η επιμόρφωση, η οποία αποσκοπεί στην
εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τα τεχνολογικά εργαλεία ή στην ανάπτυξη
σεναρίων διδασκαλίας δεν αρκεί, ώστε να ανατρέψει τις εμπεδωμένες θεωρίες και
πρακτικές των εκπαιδευτικών.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, το ζήτημα της παιδαγωγικής αξιοποίησης
των ΤΠΕ είναι ένα θέμα σύνθετο. Ένα μέρος των φιλολόγων αναγνωρίζει τη συμβολή
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τους στη διδασκαλία της γλώσσας. Ένα ποσοστό, όμως, των εκπαιδευτικών φαίνεται
να δυσκολεύεται να κατανοήσει τις εξελίξεις, με αποτέλεσμα η ενσωμάτωση των
ΤΠΕ στο γλωσσικό μάθημα να παραμένει ζητούμενο. Στην κατεύθυνση αυτή, η
ύπαρξη ενός υποστηρικτικού πλαισίου, το οποίο εξασφαλίζει την υποδομή και τον
χρόνο, ενθαρρύνει την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ και δημιουργεί
κλίμα συνεργασίας μεταξύ τους επηρεάζει θετικά τις αντιλήψεις τους ως προς την
εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ. Παράλληλα, η ενίσχυση των εσωτερικών κινήτρων
και της αυτονομίας των φιλολόγων και η προώθηση της καινοτομικότητας τους
αυξάνουν τη δεκτικότητα των νέων ιδεών και μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή
της στάσης των εκπαιδευτικών. Η αλλαγή, όμως, της πρακτικής τους είναι μια
εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, η οποία συναρτάται με πολλές άλλες μεταβλητές
(Κόμης & Ντίνας, 2011). Απαραίτητη είναι η αναμόρφωση των Προγραμμάτων
Σπουδών στην κατεύθυνση των ανοιχτών Αναλυτικών Προγραμμάτων, η αλλαγή της
οργάνωσης του χρόνου και του μαθήματος και η άρτια ενημέρωση των
εκπαιδευτικών γύρω από τις σύγχρονες γλωσσολογικές και παιδαγωγικές εξελίξεις
(Μπίκος, 2011). Με άλλα λόγια, απαιτείται ένας συνολικός επαναπροσδιορισμός
προς μια διαφορετική εκπαιδευτική Πολιτική (Κουτσογιάννης, 2017).
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9.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

9.1.

Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Στην εποχή μας η γλωσσική εκπαίδευση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα
πραγματικότητα. Η ευρεία χρήση των ψηφιακών μέσων και του διαδικτύου
δημιουργεί νέα δεδομένα που δεν μπορούν να αγνοηθούν από το σχολείο. Οι ΤΠΕ
αποτελούν πλέον περιβάλλοντα πρακτικής γραμματισμού, δηλαδή μέσα για
διάβασμα, γράψιμο και επικοινωνία. Σταδιακά οι έννοιες του αναγνώστη, του
συγγραφέα και του κειμένου αποκτούν τελείως διαφορετικό νόημα επηρεάζοντας το
ίδιο το περιεχόμενο του γλωσσικού μαθήματος (Κουτσογιάννης, 2017).
Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται στα διδακτικά εγχειρίδια και στα πρόσφατα
Προγράμματα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα. Μεταξύ των άλλων,
επιδιώκεται η καλλιέργεια του οπτικού και ψηφιακού γραμματισμού, έτσι ώστε οι
μαθητές να μετέχουν ενεργά στον σύγχρονο κόσμο. Ταυτόχρονα, δίνεται ελευθερία
κινήσεων στον εκπαιδευτικό, ώστε να ξεφύγει από τη λογική της ύλης και τη
γραμμική διάταξη του σχολικού εγχειριδίου και να αξιοποιήσει ποικίλους
μαθησιακούς πόρους από έντυπες και ψηφιακές πηγές. Οι ΤΠΕ αναγνωρίζονται ως
παιδαγωγικά μέσα και ως μέσα πρακτικής γραμματισμού, αδιαχώριστα από τη
γλωσσική διδασκαλία.
Μπροστά σ’ αυτήν την κατάσταση οι φιλόλογοι είναι μάλλον επιφυλακτικοί.
Φαίνεται να αντιλαμβάνονται τον ρόλο των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και
δείχνουν ενδιαφέρον να δοκιμάσουν νέες ιδέες και νέα εργαλεία. Ωστόσο, η έλλειψη
υποδομών δυσχεραίνει την προσπάθεια για αλλαγή, ενώ η δόμηση του σχολικού
χρόνου περιορίζει τη διάθεση για πειραματισμό. Τελικά, η ήδη διαμορφωμένη
διδακτική τους ταυτότητα καθοδηγεί και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία
τους (Κουτσογιάννης, 2007α).
Επομένως, για τη γόνιμη και δημιουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική
πράξη κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η ενημέρωση των φιλολόγων γύρω από τις
σύγχρονες γλωσσοδιδακτικές θεωρίες, από τις οποίες απορρέουν οι αντίστοιχες
διδακτικές πρακτικές (Χατζηδήμου και Σταμοβλάσης, 2014, σ. 172). Στο πλαίσιο
αυτό, γίνεται σαφές πως δεν αρκεί η εργαλειακή λογική που δίνει έμφαση στην
εξοικείωση με την τεχνολογία και την εξασφάλιση του εξοπλισμού. Το ζήτημα είναι
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βαθύτερα πολιτικό και σχετίζεται με το είδος των εγγράμματων ταυτοτήτων (literate
identities) τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών που μας ενδιαφέρει να
καλλιεργήσουμε κι εντέλει με το είδος της κοινωνίας που θέλουμε να διαμορφώσουμε
(Κόμης και Ντίνας, 2011, σ. 12). Όπως εύστοχα επισημαίνουν οι Luke κ.ά. (υπό
δημοσίευση, όπως αναφέρεται στο Κουτσογιάννης, 2017, σ. 339), «η εκπαιδευτική
πρόκληση που εγείρεται από τις ψηφιακές τεχνολογίες δεν είναι αυτή των δεξιοτήτων
και των τεχνικών ή της τεχνολογίας, αλλά της συμμετοχής και της ηθικής».

9.2.

Περιορισμοί της έρευνας

Ολοκληρώνοντας την εργασία είναι απαραίτητη η αναφορά στους περιορισμούς,
στους οποίους υπόκειται η παρούσα έρευνα. Αρχικά, οι περιορισμοί αυτοί
σχετίζονται με το μέγεθος του δείγματος, καθώς οι 114 φιλόλογοι που συμμετείχαν
στην έρευνα είναι ένα σχετικά περιορισμένο δείγμα. Κυρίως, όμως, αφορούν τον
τρόπο

επιλογής

του.

Σε

κάθε

έρευνα

επιδιωκόμενος

σκοπός

είναι

η

αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, το οποίο κατασκευάζεται σύμφωνα με τους
νόμους των στατιστικών πιθανοτήτων. Ωστόσο, η έλλειψη χρόνου αναγκάζει κάποιες
φορές τον ερευνητή να συγκροτήσει το δείγμα του από ένα μέρος του πληθυσμού
περισσότερο προσιτό (Javeau, 2000). Η ανάγκη αυτή οδήγησε και στην παρούσα
έρευνα στην επιλογή ενός δείγματος ευκολίας ή «βολικού» δείγματος, το οποίο όμως
είναι αντιπροσωπευτικό μόνο του εαυτού του (Cohen et al., 2008). Συνεπώς, δεν
εγείρονται αξιώσεις γενίκευσης των αποτελεσμάτων στον ευρύτερο πληθυσμό. Από
την άλλη, όμως, ακόμα και «οι κατά προσέγγιση πληροφορίες έχουν πιο μεγάλη αξία
από την παντελή έλλειψή τους» (Βάμβουκας, 2010, σ. 248). Ανάλογοι περιορισμοί
εντοπίζονται και ως προς το φύλο των συμμετεχόντων στην έρευνα. Διαπιστώθηκε,
δηλαδή, ότι οι άνδρες φιλόλογοι υποαντιπροσωπεύονται, γεγονός που οφείλεται εν
μέρει στην υπερεκπροσώπηση των γυναικών στον κλάδο των φιλολόγων.
Επιπλέον, το αντικείμενο της έρευνας οδήγησε στην επιλογή της ποσοτικής
μεθόδου και του ερωτηματολογίου ως ερευνητικού εργαλείου με αποτέλεσμα να
διερευνηθούν οι απόψεις των συμμετεχόντων και να συγκεντρωθούν σημαντικές
πληροφορίες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτός, όμως, ο τρόπος συλλογής των
δεδομένων δε μας διαφωτίζει πλήρως ως προς τις διδακτικές πρακτικές των
φιλολόγων και τον τρόπο ένταξης κι αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της νέας
ελληνικής γλώσσας. Επιπρόσθετα, η χρησιμοποίηση ερωτήσεων κλειστού τύπου δεν
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αφήνει περιθώρια διφορούμενων απαντήσεων και προσφέρεται περισσότερο για
στατιστική ανάλυση (Javeau, 2000). Ωστόσο, περιορίζει την ελευθερία του
υποκειμένου στις απαντήσεις του και δεν του επιτρέπει να εκφράσει τις σκέψεις και
τα συναισθήματά του όπως εκείνος επιθυμεί (Βάμβουκας, 2010). Αυτό θα μπορούσε
να είχε αποφευχθεί με τη χρήση ανοιχτών ερωτήσεων.
Γι’ αυτό, άλλωστε, αρκετοί ερευνητές, κατανοώντας σήμερα τη συνθετότητα
των ερευνητικών ερωτημάτων, προτείνουν τον συνδυασμό των ποσοτικών και των
ποιοτικών προσεγγίσεων, τις λεγόμενες «μεικτές μεθόδους» (Tashakkori & Teddlie,
2009, σ. 283; Uhlenforff & Prengel, 2010, σ. 146, όπως αναφέρεται στο Χατζηδήμου
και Σταμοβλάσης, 2014, σ. 58). Σύμφωνα με τον Ξωχέλλη (2010, σ. 161, όπως
αναφέρεται στο Χατζηδήμου και Σταμοβλάσης 2014, σ. 58), το γνωστικό αντικείμενο
της

Παιδαγωγικής

μπορεί

να

διερευνηθεί

πληρέστερα

μέσα

από

την

αλληλοσυμπλήρωση των μεθόδων.

9.3.

Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα αλλά και τους περιορισμούς της παρούσας
μελέτης προτείνεται η διεξαγωγή άλλων ερευνών, οι οποίες θα εξασφαλίζουν,
καταρχάς, την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Ταυτόχρονα, θα χρησιμοποιούν
πιο σύγχρονες και απαιτητικές μορφές ερευνητικής μεθοδολογίας, όπως είναι οι
μεικτές μέθοδοι. Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα μπορεί να διερευνήσει άλλες πιθανές
συσχετίσεις, όπως είναι η αυτοαποτελεσματικότητα των φιλολόγων κατά τη χρήση
των ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία. Ενδιαφέρουσα και χρήσιμη είναι, επίσης, η
καταγραφή των πρακτικών που υιοθετούν οι φιλόλογοι για την ένταξη των ΤΠΕ στη
διδακτική πράξη. Μια τέτοια έρευνα μπορεί να αποκαλύψει τον τρόπο με τον οποίο
αντιλαμβάνονται οι φιλόλογοι τον ρόλο των ΤΠΕ αλλά και την παιδαγωγική
αξιοποίησή τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΠΕ
Το παρόν ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στη διερεύνηση των απόψεων των φιλολόγων
ως προς τη χρησιμότητα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Η συμπλήρωσή του γίνεται
ανώνυμα και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για
ερευνητικούς σκοπούς.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Με εκτίμηση,
Λιάνα Γκέλου
Φιλόλογος
Φοιτήτρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
"Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας"
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας



Φύλο:
o Άνδρας
o Γυναίκα



Ηλικία:
o Μέχρι 30 ετών
o 31-40 ετών
o 41-50 ετών
o 51 ετών και άνω



Έτη υπηρεσίας:
o 0-6 έτη
o 7-12 έτη
o 13-20 έτη
o 21 έτη και άνω



Έτη υπηρεσίας στο σχολείο που υπηρετώ:
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o 0-6 έτη
o 7-12 έτη
o 13-20 έτη
o 21 έτη και άνω


Τύπος Σχολείου:
o Γυμνάσιο
o Λύκειο
o Γυμνάσιο και Λύκειο



Περιοχή σχολείου:
o Αγροτική
o Ημιαστική
o Αστική



Μεταπτυχιακές Σπουδές:
o Ναι
o Όχι



Επιμόρφωση Α’ Επιπέδου στις ΤΠΕ:
o Ναι
o Όχι



Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου στις ΤΠΕ:
o Ναι
o Όχι



Πόσες ώρες την ημέρα ασχολείστε με τον Η/Υ στο σπίτι σας;
o Καθόλου
o 1 ώρα
o Δύο ώρες και πάνω



Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής
Γλώσσας;
o Ποτέ
o Σπάνια
o Συχνά
o Πάντα



Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τα παρακάτω εργαλεία και μέσα διδασκαλίας στη
Νεοελληνική Γλώσσα;
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1. Ποτέ

2. Σπάνια

3. Συχνά

4. Πάντα

Εφαρμογές γραφείου/Office
Εκπαιδευτικά Λογισμικά
Διαδίκτυο για αναζήτηση
πληροφοριών (ηλεκτρονικές
εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κλπ)
Διαδίκτυο για αναζήτηση
βίντεο (Youtube κλπ)
Εννοιολογικοί χάρτες
Εκπαιδευτικά/διαδραστικά
παιχνίδια
Διαδραστικός πίνακας
Σχολικό εγχειρίδιο
Έντυπο

υλικό

αναφοράς

(γραμματικές, λεξικά)
Κλασικός πίνακας
Άλλο (παρακαλώ
προσδιορίστε) ……..



Παρακαλώ σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας σε καθεμιά από
τις προτάσεις που ακολουθούν:
1. Διαφωνώ απόλυτα
2. Διαφωνώ εν μέρει
3. Συμφωνώ εν μέρει
4. Συμφωνώ απόλυτα

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΠΕ


Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας προσελκύει
το ενδιαφέρον των μαθητών 1 2 3 4



Οι ΤΠΕ παρέχουν περισσότερα κίνητρα για μάθηση στους μαθητές 1 2 3 4



Οι ΤΠΕ δεν μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία της Γλώσσας 1 2 3 4
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Τα περισσότερα πράγματα που κάνουν οι ΤΠΕ στο μάθημα της Γλώσσας
μπορώ να τα κάνω και χωρίς αυτές 1 2 3 4



Οι ΤΠΕ βελτιώνουν την ποιότητα της γλωσσικής διδασκαλίας 1 2 3 4



Η χρήση των ΤΠΕ δε βελτιώνει τον γραπτό λόγο που παράγουν οι μαθητές
1234



Οι εκπαιδευτικοί γίνονται πιο αποτελεσματικοί αξιοποιώντας τις ΤΠΕ στο
μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας 1 2 3 4



Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Γλώσσας βελτιώνει το επίπεδο
γνώσεων των μαθητών 1 2 3 4



Η χρήση των ΤΠΕ αναπτύσσει την κριτική ικανότητα των μαθητών 1 2 3 4



Οι ΤΠΕ δεν προσφέρονται για τον σχεδιασμό γλωσσικών δραστηριοτήτων
1234



Με τη χρήση των ΤΠΕ οι μαθητές μαθαίνουν πιο εύκολα τους γραμματικούς
κανόνες 1 2 3 4



Οι ΤΠΕ δεν μπορούν να βελτιώσουν τη διδακτική διαδικασία στο μάθημα της
Γλώσσας 1 2 3 4



Με τη χρήση των ΤΠΕ οι μαθητές επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά
διάφορα κείμενα 1 2 3 4



Με τις ΤΠΕ οι μαθητές χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε διάφορες
επικοινωνιακές περιστάσεις 1 2 3 4



Οι ΤΠΕ επιτρέπουν την πρόσβαση σε ποικίλο γλωσσικό υλικό 1 2 3 4



Οι ΤΠΕ προωθούν την ομαδική εργασία των μαθητών 1 2 3 4



Με τη χρήση των ΤΠΕ οι μαθητές δεν αναπτύσσουν την ορθογραφική τους
ικανότητα 1 2 3 4



Η χρήση των ΤΠΕ περιορίζει την παραγωγή του προφορικού λόγου των
μαθητών 1 2 3 4

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ


Στο σχολείο που υπηρετώ προωθείται η ενασχόληση των φιλολόγων με τις
ΤΠΕ 1 2 3 4



Στο σχολείο μου δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για την ενασχόληση των
φιλολόγων με τις ΤΠΕ 1 2 3 4
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Στο σχολείο που υπηρετώ δεν υπάρχει η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή
για την αξιοποίηση των ΤΠΕ από τους φιλολόγους 1 2 3 4



Στο σχολείο που υπηρετώ οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται για την
αποτελεσματικότερη εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Γλώσσας
1234

ΕΓΓΕΝΗ ΚΙΝΗΤΡΑ


Μου αρέσει να αξιοποιώ τις ΤΠΕ στο μάθημα της Γλώσσας 1 2 3 4



Θεωρώ ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της Γλώσσας αποτελεί ένα
ευχάριστο έργο 1 2 3 4



Δε μου προκαλεί ενδιαφέρον η χρήση τεχνολογικών εργαλείων στη γλωσσική
διδασκαλία 1 2 3 4



Μου αρέσει να αξιοποιώ στο μάθημα της Γλώσσας διάφορα εκπαιδευτικά
λογισμικά 1 2 3 4

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ


Μου αρέσει να εφαρμόζω στο μάθημα της Γλώσσας καινοτομικές ιδέες που
έχουν σχέση με τις ΤΠΕ 1 2 3 4



Θεωρώ τον εαυτό μου δημιουργικό στις σκέψεις και στις συμπεριφορές μου
1234



Τα δυσεπίλυτα προβλήματα αποτελούν πρόκληση και κίνητρο για εμένα
1234



Πιστεύω ότι είναι καλύτερα να υιοθετεί κανείς παραδοσιακές μεθόδους, ώστε
να αισθάνεται ασφάλεια 1 2 3 4



Πριν από την εφαρμογή μιας καινοτομίας, θα πρέπει να δούμε αν
επωφελούνται άλλοι συνάδελφοι από αυτήν 1 2 3 4
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