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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να διερευνηθούν οι απόψεις των ελλήνων 

εκπαιδευτικών για την εισαγωγή και ένταξη των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία 

της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό 

πραγματοποιήθηκε έρευνα με δείγμα 77 εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα. Η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων ανέδειξε την ουσιαστική σημασία της  εισαγωγής και 

χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Για το σκοπό αυτό 

αναγκαία κρίνεται η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων στα σχολεία και η  

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε η χρήση των ΤΠΕ να εξυπηρετήσει 

αποτελεσματικά παιδαγωγικούς σκοπούς. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, διδασκαλία Νεοελληνικής Γλώσσας, επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών 
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ABSTRACT 

 

In the present work, an attempt was made to explore the views of Greek teachers on 

the introduction and incorporation of new technologies in the teaching of Modern 

Greek Language in Primary Education. For this purpose, a sample of 77 teachers from 

all over Greece was surveyed. The analysis of the results highlighted the essential 

importance of the introduction and use of ICT in the teaching of the New Greek 

Language. To this end, it is necessary to secure the necessary resources in schools and 

to train teachers so that the use of ICT can serve effective pedagogical purposes. 

 

Keywords: ICT, teaching modern Greek, teacher training 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

1.1 Εκπαιδευτική τεχνολογία 

 

1.1.1 Απαρχές και ορισμοί της έννοιας 

Η εκπαιδευτική τεχνολογία είναι ένας όρος που έκανε την εμφάνιση του στις αρχές 

του 20ου αιώνα στις Η.Π.Α.  Στο  τέλος του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου 

αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ µια βιοµηχανία παραγωγής εκπαιδευτικών ταινιών  που στόχευε 

αρχικά στην “οπτική” κατάρτιση των µαθητών και αργότερα στην  “οπτικοακουστική”. 

Αυτό το  παιδαγωγικό  ρεύμα γνώρισε ιδιαίτερη άνθιση αµέσως µετά το ∆εύτερο 

Παγκόσµιο Πόλεµο με τη συμβολή της  συµπεριφοριστικής ψυχολογικής θεωρίας. 

Ταυτόχρονα, σε αυτό  συνέβαλε και η εµφάνιση της τηλεόρασης  και των υπολογιστών. 

(Κόμης, 2004). 

Στην Ευρώπη η παραγωγή παιδαγωγικών μέσων παρατηρείται στο τέλος του 19ου 

αιώνα με τη χρήση του ραδιοφώνου αρχικά και μετέπειτα του κινηματογράφου. Η 

ραγδαία όμως εξέλιξη της εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1960, όπου πλέον έγινε η 

μετάβαση από τη χρήση των παραδοσιακών μέσων διδασκαλίας στη χρήση 

μαζικών μέσων  επικοινωνίας για την επίτευξη παιδαγωγικών σκοπών.  

Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 κάνει την εμφάνιση του ο όρος «εκπαιδευτική 

τεχνολογία». Η εκπαιδευτική τεχνολογία ως έννοια ασχολείται με την ανάλυση 

προβλημάτων σχετικών με την ανθρώπινη μάθηση και , συγκεκριμένα, με την 

ανάπτυξη και υλοποίηση λύσεων με τη χρήση της τεχνολογίας. (Σολομωνίδου, 

1995). Ετυμολογικά ο όρος προέρχεται από τις λέξεις «εκπαίδευση» και 

«τεχνολογία»  και αφορά στην ορθολογική χρήση τεχνολογικών συσκευών και 

εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων στη διδασκαλία και τη μάθηση με 

απώτερο σκοπό τη βελτίωση τους. Η εμφάνιση των υπολογιστών αργότερα θα 

προσδώσει νέα διάσταση στον όρο αυτό. (Κόμης,2004) 
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1.1.2 Οι διδακτικές µηχανές: ο πρόγονος των υπολογιστών στην εκπαίδευση 

Ενώ οι περισσότεροι ασχολήθηκαν με την εισαγωγή στην εκπαίδευση των ήδη 

υπαρχουσών οπτικοακουστικών μέσων  και τεχνολογιών, ο Skinner, βασικός 

εκπρόσωπος της σχολής του συμπεριφορισμού, με τη δημοσίευση του άρθρου του 

με τίτλο «The Science of Learning and the Art of Teaching» το 1954, έδωσε το 

έναυσμα για την εισαγωγή των λεγόμενων διδακτικών μηχανών στην εκπαίδευση. 

Πρόκειται για ειδικές τεχνολογίες και συσκευές που θα χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά στην εκπαίδευση με σκοπό να δημιουργούν ένα ευνοικό περιβάλλον 

μάθησης. Έτσι, οι διδακτικές μηχανές αποτέλεσαν ουσιαστικά την πρώτη 

εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Η χρήση των διδακτικών μηχανών εστίαζε 

στις προσωπικές ανάγκες και ρυθμούς του κάθε μαθητή, στηρίζοντας με τον τρόπο 

αυτό την εξατομικευμένη διδασκαλία.  

 

1.2 Χρονολογικές φάσεις εισαγωγής των Νέων Τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση 

Στην ένταξη των τεχνολογιών της πληροφορίας στην εκπαίδευση διακρίνονται 

τέσσερις φάσεις εισαγωγής: 

• Η περίοδος της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των διδακτικών µηχανών (πριν το 

1970),  

• η πληροφορική προσέγγιση (1970-1980),  

• η πληροφορική ως µέσο και ως αντικείµενο εκπαίδευσης (1980-1989), 

 • οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών ως µέσο διδασκαλίας και 

µάθησης (µετά το 1990). 

 

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ 

Η πρώτη φάση ονομάζεται φάση εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Αποτελεί ουσιαστικά 

μια φάση εισαγωγική καθώς χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια εισαγωγής των 

https://el.wikipedia.org/wiki/1954
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τεχνολογιών και μέσων στην εκπαίδευση.  Οι διδακτικές μηχανές αποτέλεσαν την 

πρώτη εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας και βασίστηκαν στην 

προγραμματισμένη διδασκαλία. Πρόκειται για μια διδακτική στρατηγική η οποία 

παρουσιάζει στο μαθητή πληροφορίες με γραμμικό τρόπο και απαιτεί μια 

απάντηση από το μαθητή. Όταν ο μαθητής απαντά σωστά επιβραβεύεται 

προχωρώντας στην επόμενη φάση ειδάλλως επαναλαμβάνει το προηγούμενο 

στάδιο της διδακτέας ύλης. 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ 

Η φάση αυτή χαρακτηρίζεται από μια προσπάθεια μαζικής εισαγωγής της 

πληροφορικής και των τεχνολογιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης μέσα 

στο πλαίσιο οικονομικών και βιομηχανικών εξελίξεων. 

Το 1970 διοργανώνεται στο Άμστερνταμ ένα παγκόσμιο συνέδριο με θέμα την 

εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαίδευση και την αμέσως επόμενη χρονιά 

διενεργείται ένα παγκόσμιο σεμινάριο στο Παρίσι  με θέμα του την εισαγωγή της 

πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Όλες αυτές οι ενέργειες 

προωθούσαν την ιδέα της εισαγωγής των υπολογιστών σε όλο το φάσμα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παρόλα αυτά ο σκοπός αυτός απέτυχε, αφού η 

περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται, κατά κύριο λόγο, από τη μάθηση για τους 

υπολογιστές και όχι με τη χρήση των υπολογιστών. Οι πιλοτικές εφαρμογές που 

έλαβαν χώρα τη δεκαετία του 1970 ασχολήθηκαν κατά κύριο λόγο με την 

εκμάθηση του αλφαβητισμού στους υπολογιστές και κυρίως του προγραμματισμού 

τους. Η ανυπαρξία αξιόλογου εκπαιδευτικού λογισμικού ήταν η βασική αιτία  

αποτυχίας των προσπαθειών για  εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαίδευση. 

Ελάχιστα λογισμικά κρίνονταν αξιόλογα ενώ τα περισσότερα έκαναν χρήση 

ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (multiple choice) και συστημάτων πρακτικής 

εξάσκησης και εφαρμογής. Η προσέγγιση αυτή βασίστηκε στη θεωρία της 

συμπεριφοράς και η χρήση των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία έγινε 

μέσω αλληλεπιδραστικών ηλεκτρονικών βιβλίων. Αξίζει να σημειωθεί πως 

ταυτόχρονα με τις παραπάνω προσπάθειες, σε διάφορα σχολεία εφαρμόσθηκε η 

γλώσσα προγραμματισμού Logo με διαφορετικό μαθησιακό και παιδαγωγικό 

σκοπό. Η συγκεκριμένη παιδαγωγική προσέγγιση αποτελεί εναλλακτική του 
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συμπεριφορισμού, στοχεύει σε μια συνολική εφαρμογή των υπολογιστών στη 

μάθηση και πηγάζει από τις απόψεις του Piaget. (Κόμης, 2004). 

ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ 

Η περίοδος αυτή αποτελεί μια προσπάθεια για  γενικευμένη εισαγωγή και ένταξη 

της πληροφορικής και της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το βήμα αυτό 

πραγματοποιείται από τις ανεπτυγμένες χώρες στα μέσα της δεκαετίας, έπειτα από 

την εμφάνιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα Υπουργεία Παιδείας ήταν 

αρμόδια για την εισαγωγή των υπολογιστών στα σχολεία, η οποία 

πραγματοποιήθηκε μέσα από ολοκληρωμένα προγράμματα σε επίπεδο επικράτειας. 

Πριν επιτευχθεί η εισαγωγή αυτή προέκυψαν αρκετοί  προβληματισμοί που 

αφορούσαν στο μεγάλο κόστος που θα είχε η εισαγωγή των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών στα σχολεία, στην έλλειψη γνώσεων από την πλευρά των 

εκπαιδευτικών για τη λειτουργία και χρήση των συστημάτων αυτών στην 

εκπαίδευση αλλά και στην έλλειψη αξιόλογων εκπαιδευτικών λογισμικών. 

 

Εκπαίδευση για όλους στην Πληροφορική: H έκθεση Simon (1980) 

Οι προβληματισμοί που επικράτησαν την περίοδο εκείνη σε όλες τις ανεπτυγμένες 

χώρες φαίνεται καθαρά μέσα από την έκθεση του Simon τo 1980 εκ μέρους της 

Γαλλικής Κυβέρνησης. προτείνει την κατάρτιση για όλους στην πληροφορική, 

συνιστώντας τη συνέχιση των προηγούµενων εµπειριών, προπαντός στο επίπεδο του 

Γυµνασίου και του Λυκείου. Βασικός προβληματισμός της έκθεσης αυτής ήταν η 

αναγκαιότητα εισαγωγής της πληροφορικής  στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Υποστήριξε 

την εισαγωγή αυτή μέσω μιας παιδαγωγικής που βλέπει τις πληροφοριακές μηχανές ως 

μέσο και την ίδια την πληροφορική ως παιδαγωγικό στόχο. Παρόλα αυτά στην έκθεση 

αυτή θεωρήθηκε μη επίκαιρη η γενικευμένη εισαγωγή των μέσων της πληροφορικής στην 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ,  λόγω του μεγάλου οικονομικού κόστους που απαιτούσε αυτό 

το εγχείρημα, της έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής αλλά και της πεποίθησης πως  τα 

πληροφορικά συστήματα για εκπαιδευτική χρήση πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο 

προσαρμογών και ερευνών. 

Το συμπέρασμα που προέκυψε από την έκθεση αυτή ήταν πως τα πληροφορικά 

εργαλεία δεν μπορούν να θεωρηθούν καθολικό παιδαγωγικό μέσο, παρουσιάζουν 
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παρόλα αυτά εξαιρετικό παιδαγωγικό ενδιαφέρον σε ποικίλες και ιδιαίτερες 

περιπτώσεις. Προτάθηκαν, λοιπόν, ως αποτέλεσμα των παραπάνω δύο δρόμοι 

ερευνών: Η Διδασκαλία με τη Βοήθεια Υπολογιστή* (Δι.Β.Υ.) και η γλώσσα 

LOGO. 

Η Πληροφορική ως εργαλείο µάθησης: H έκθεση Schwartz (1981) 

Η έκθεση αυτή πραγματοποιήθηκε το 1981 με σκοπό να παρουσιάσει τους στόχους 

της πληροφορικής στη γενική εκπαίδευση. Η πληροφορική παρουσιάζεται ως 

παιδαγωγικός στόχος (αντικείμενο μάθησης) και ως παιδαγωγικό και διδακτικό 

μέσο. Η πληροφορική, ως παιδαγωγικό μέσο συνεπάγεται την κατάρτιση με την 

βοήθεια της πληροφορικής (το παιδαγωγικό έρεισμα οδηγεί επιπλέον στην 

ανάπτυξη της πολιτισμικής διάστασης των πληροφορικών μέσων). Η πληροφορική, 

ως παιδαγωγικός στόχος συνεπάγεται την κατάρτιση στην πληροφορική. 

Η έκθεση αυτή προσδιορίζει τους στόχους της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. Οι στόχοι αυτοί προσανατολίζονται προς δύο κύριες κατευθύνσεις: ο 

υπολογιστής ως εργαλείο μάθησης και ως στοιχείο της γενικής κουλτούρας. Στην 

πρώτη περίπτωση ανήκει η διδασκαλία με τη βοήθεια του υπολογιστή και η χρήση 

του παιδαγωγικού συστήματος της Logo και στη δεύτερη γίνεται προσπάθεια 

εξοικείωσης του παιδιού με τα πληροφορικά αντικείμενα με σκοπό να γίνει ικανός 

χρήστης τους. 

Οι προσπάθειες ενσωµάτωσης µετά το 1990 (τέταρτη φάση): 

Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία εξάπλωση των τηλεπικοινωνιών, η εξέλιξη του 

λογισμικού των υπολογιστών και η πτώση του κόστους των συσκευών, έχουν 

μετατρέψει τους υπολογιστές σε εργαλεία καθημερινής χρήσης, κυρίως στις 

ανεπτυγμένες χώρες. Η εξέλιξη του Διαδικτύου και των πολυμέσων 

διαφοροποίησαν σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο αναπαράστασης και προσπέλασης 

της πληροφορίας. Πριν τριάντα χρόνια οι υπολογιστές αποτελούσαν μια σπάνια 

μηχανή στην οποία ελάχιστοι είχαν  πρόσβαση. Πλέον με την εμφάνιση του 

δικτύου των υπολογιστών, η τεχνολογία έλαβε τη θέση της σε κάθε πτυχή της 

καθημερινής ζωής (εργασία, ψυχαγωγία, εκπαίδευση, επικοινωνία). Τα τελευταία 

χρόνια οι υπολογιστές εισήχθησαν μαζικά και στα σχολεία των ανεπτυγμένων 

χωρών. Άλλοτε χρησιμοποιούνται ως εργαλεία που ενισχύουν τη μάθηση και τη 
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διδασκαλία κι άλλοτε ως αυτόνομα γνωστικά εργαλεία. Οι ΤΠΕ θεωρούνται πλέον  

αναπόσπαστο κομμάτι του σχολικού συστήματος  και σημαντικό στοιχείο γενικής 

κουλτούρας . 

Παρά τις προσπάθειες για την ένταξη και χρήση των πληροφορικών εργαλείων 

στην διδακτική πράξη, αποτελεί γεγονός πως οι υπολογιστές δεν έφεραν καμία 

αλλαγή και δεν ανέτρεψαν τα δεδομένα, όπως πολλοί περίμεναν. Στο σημείο αυτό 

χρειάζεται να διευκρινιστεί πως οι τεχνολογικές εξελίξεις από μόνες τους δεν 

μπορούν να αποφέρουν αξιοσημείωτα αποτελέσματα, εάν δεν πραγματοποιηθούν 

ριζικές αλλαγές στον τομέα της εκπαίδευσης. Αυτές περιλαμβάνουν το σχεδιασμό 

του κατάλληλου περιβάλλοντος μάθησης με συστήματα υπολογιστών αλλά και την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. 

(Κόμης, 2004). 

 

1.3 ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία προσεγγίζεται με τρεις διαφορετικούς 

τρόπους:  

 Οι ΤΠΕ ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα 

σπουδών και διδάσκεται στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, κατά κύριο λόγο στην 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Οι ΤΠΕ ως μέσο γνώσης, έρευνας και μάθησης, το οποίο χρησιμοποιείται σε όλα 

τα γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος αλλά και σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια, δια βίου μάθηση). 

 Οι ΤΠΕ ως στοιχείο γενικής κουλτούρας ή κοινωνικό φαινόμενο που αξίζει να 

μελετηθεί. (Κόμης, 2004). 

 

Από τις παραπάνω τρεις αυτές προσεγγίσεις και τη μεταξύ τους αλληλεξάρτηση 

προκύπτουν τρεις διαφορετικοί τρόποι χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία: 
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 Ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο, στα πλαίσια του ψηφιακού πληροφοριακού 

αλφαβητισμού με προσανατολισμό στη διδασκαλία προγραμματισμού. Στο μοντέλο αυτό 

δίνεται ιδιαίτερη βάση στη χρήση των συστημάτων και στην άριστη εκμάθηση της λειτουργίας 

τους. (τεχνοκεντρική προσέγγιση) 

 Μέσα σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα εκφράζοντας μια ολιστική, διαθεματική 

προσέγγιση μάθησης. Στην προσέγγιση αυτή οι Νέες Τεχνολογίες ενσωματώνονται σε όλα τα 

γνωστικά αντικείμενα αλλά και σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες. 

 Ως συνδυασμός των δύο προηγούμενων προσεγγίσεων (πραγματολογική 

προσέγγιση). 

 

ΤΕΧΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Πρόκειται για την πρώτη ιστορικά προσέγγιση εισαγωγής της πληροφορικής στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Εμφανίστηκε και κυριάρχησε κατά τη δεκαετία του 1970, κατά κύριο 

λόγο στις ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης. Η διδασκαλία της πληροφορικής αποτελεί εδώ ένα 

αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο μέσα στο πρόγραμμα σπουδών. Ο τεχνοκρατικός 

ντετερμινισμός διακρίνει κατά κύριο λόγο την προσέγγιση αυτή με την έμφαση να δίνεται  

στην εκμάθηση του τρόπου λειτουργίας των συστημάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

στον προγραμματισμό τους. Στόχο αποτελούσε η ορθή και μάλιστα άριστη χρήση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών ως αποτέλεσμα της ορθής χρήσης τους.  Ως ένα νέο μάθημα στο 

αναλυτικό πρόγραμμα προκάλεσε προβληματισμό σχετικά με το περιεχόμενό του, τους στόχ 

ους, την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί καθώς 

και τα απαραίτητα προσόντα των εκπαιδευτικών που θα το διδάξουν. Στη διεθνή βιβλιογραφία 

συναντάται ως τεχνική ή κάθετη προσέγγιση.  

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Το πραγματολογικό μοντέλο αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ των δυο προηγούμενων 

προσεγγίσεων. Σε αυτό συνδυάζονται προοδευτικά ο τεχνολογικός αλφαβητισμός  και τα 

παιδαγωγικά πλεονεκτήματα της ολοκληρωμένης προσέγγισης. Χαρακτηρίζεται από την 

ύπαρξη και διδασκαλία ενός αυτόνομου μαθήματος εκμάθησης της πληροφορικής, και την 

ταυτόχρονη ένταξη των ΤΠΕ  στη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων, ως 

βοηθητικό μέσο της  εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι τεχνολογίες, πέραν του γνωστικού 
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αντικειμένου αποτελούν πηγές πληροφόρησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας με τον κόσμο της 

γνώσης. (Κόμης, 2004).  Η παραδοσιακή δομή της τάξης μεταβάλλεται και νέες παιδαγωγικές 

αρχές μπορούν να εφαρμοσθούν με την κατάλληλη παιδαγωγική χρήση των τεχνολογιών. Στη 

βιβλιογραφία παρουσιάζεται και ως εφικτή ή μικτή προσέγγιση. 

 

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη προσέγγιση σχετικά με την ένταξη των νέων τεχνολογιών της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση.  Η πληροφορική φαίνεται πως διαχέεται 

σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, δηλαδή στο σύνολο των σχολικών μαθημάτων σύμφωνα με 

το πρόγραμμα σπουδών. Αυτό σημαίνει πως η πληροφορική δεν αποτελεί αυτόνομο και 

ξεχωριστό  γνωστικό αντικείμενο αλλά διδάσκεται μέσα από όλα τα γνωστικά αντικείμενα του 

σχολείου. Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ως εποπτικά μέσα, ως γνωστικά-διερευνητικά εργαλεία, 

ως εργαλεία αναζήτησης και εύρεσης πληροφοριών, ως εργαλεία επικοινωνίας και 

διεκπεραίωσης καθημερινών εργασιών. (Βλάχου, 2004). Οι υποστηρικτές της συγκεκριμένης 

προσέγγισης πιστεύουν πως η εκμάθηση γνώσεων σχετικών με τους υπολογιστές μέσα από 

άλλα μαθήματα δημιουργεί μια ανατροπή στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα με αποτέλεσμα 

την δημιουργική και από κοινού συμμετοχή εκπαιδευτικού και μαθητών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. (Κόμης, 2004). Ταυτόχρονα δημιουργούνται νέες απαιτήσεις όσον αφορά στις 

παιδαγωγικές πρακτικές, τις αντιλήψεις, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αλλά και την 

υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της προσέγγισης 

αυτής. Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις καθιστούν αδύνατη βραχυπρόθεσμα την εφαρμογή της 

στην εκπαιδευτική διαδικασία ενώ το πραγματολογικό μοντέλο δείχνει  το πιο ευέλικτο και 

εφαρμόσιμο στην εκπαίδευση, καθώς σε αυτό συνδυάζονται τα δύο παραπάνω μοντέλα. 

Στην Ελλάδα η εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση 

πραγματοποιήθηκε σε φάσεις. Αρχικά εφαρμόσθηκε το τεχνοκεντρικό μοντέλο και σταδιακά  

ακολούθησε το πραγματολογικό και το ολιστικό-ολοκληρωμένο. Στην ελληνική εκπαίδευση 

πλέον εφαρμόζεται ένας συνδυασμός του τεχνοκεντρικού και του πραγματολογικού μοντέλου. 

                                                                                                            



13 
 

 

                                                                                                                                  

Κόμης Ι. Β (2004:38) 

 

 

1.4 ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ζούμε σε μια εποχή διαρκώς μεταβαλλόμενη κι αυτό οφείλεται στη ραγδαία εξέλιξη της 

τεχνολογίας και των εφευρέσεων που προκύπτουν από αυτή. Τα τελευταία χρόνια οι Νέες 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό 

επηρεάζοντας όλους τους τομείς  της ζωής μας σε επίπεδο κοινωνικό, πολιτιστικό και 

οικονομικό. Ο τομέας της εκπαίδευσης, λοιπόν δεν θα μπορούσε  να μείνει ανεπηρέαστος. Η 

ένταξη των Νέων  τεχνολογιών προσδίδει μια νέα δυναμική διάσταση στον τομέα της 

Παιδείας. Το παραδοσιακό σχολείο μεταβάλλεται σε σύγχρονο, ελκυστικό, ευέλικτο και 
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προσαρμοσμένο στις σημερινές ανάγκες (Δαδαμόγια, Οικονόμου, 2016). Μεγάλα χρηματικά 

ποσά δαπανώνται με σκοπό των εξοπλισμό των Δημοτικών Σχολείων με σύγχρονα 

υπολογιστικά συστήματα και ταυτόχρονα εφαρμόζονται πιλοτικά προγράμματα αξιοποίησης 

των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ συνδέεται 

τόσο με την εκπαιδευτική διαδικασία   όσο και  με την περάτωση της διοικητικής εργασίας. 

(Δαδαμόγιου, Οικονόμου & Κρύσιλας, 2010). Μια μορφή επανάστασης συντελείται στο χώρο 

της εκπαίδευσης τροφοδοτούμενη από τις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας.  

Η παραδοσιακή τάξη διδασκαλίας που χαρακτηριζόταν από παθητικούς, μη ενεργούς μαθητές 

κι έναν δάσκαλο αυθεντία, αξιολογητή της επίδοσης των μαθητών, όλο και λιγότερο 

κατάλληλη κρίνεται για την κοινωνία και οικονομία του 21ου αιώνα (Κουτσογιάννης, 

Αραποπούλου, 2009). Παλαιότερα,  κυριαρχούσε η δάσκαλο-κεντρική αντίληψη για το 

σχολείο. Ο δάσκαλος ήταν εκείνος που γνώριζε τα πάντα και οι μαθητές αυτοί που πρέπει να  

μάθουν. Αυτή η νοοτροπία άρχισε να υποχωρεί και αυτό κατορθώθηκε με την είσοδο των 

υπολογιστών στα σχολεία, οι οποίοι κατήργησαν το μονοπώλιο του δασκάλου, και διεκδίκησαν 

να πάρουν τη θέση του βιβλίου, την μοναδική έως τότε πηγή γνώσης. (Τ. Παγγέ, Μ. Κυριαζή, 

1998). Ο ρόλος του δασκάλου γίνεται πλέον καθοδηγητικός και συμβουλευτικός  ενώ ο 

μαθητής μετατρέπεται σε ερευνητή κι αναζητά ο ίδιος γνώσεις και πληροφορίες μέσω των 

νέων τεχνολογιών. «Η εκπαίδευση καλείται πλέον να ανταποκριθεί στη σύγχρονη πρόκληση 

για την ανάπτυξη τεχνολογικού αλφαβητισμού και παραγωγικής συνεισφοράς στην ανάπτυξη 

σκέψης» (Κ.Π Κωνσταντίνου, 2005). 

 

1.4.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί ορισμοί των ΤΠΕ. Ένας ευρύς ορισμός για αυτές θα ήταν: 

«τεχνολογίες που διευκολύνουν, με ηλεκτρονικά μέσα, την απόκτηση, αποθήκευση, 

επεξεργασία, διαβίβαση και διάδοση των  πληροφοριών σε όλες τις μορφές, 

συμπεριλαμβανομένης της φωνής, του κειμένου, των δεδομένων, των γραφικών και του 

βίντεο» (Michiels & Van Crowder, 2001). Ο ορισμός αυτός επικεντρώνεται κυρίως στη 

σημασία της διασταύρωσης της τεχνολογίας των πληροφοριών, του περιεχομένου των 

πληροφοριών και  τηλεπικοινωνιών, επιτρέποντας νέες μορφές παραγωγής γνώσης και 

αλληλεπίδρασης. (Çavaş, Kisla, Karaoğlan, 2009). Με τον όρο «Τεχνολογίες της πληροφορίας 

και των επικοινωνιών» νοούνται οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες που δίνουν τη δυνατότητα 
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για κωδικοποίηση, επεξεργασία, αποθήκευση, αναζήτηση, ανάκληση και μετάδοση της 

πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή με τη χρήση υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών. Ο 

τεχνολογικός αλφαβητισμός και η  εξοικείωση στη χρήση των ΤΠΕ θεωρούνται βασικό τμήμα 

του πυρήνα της εκπαίδευσης κι έχουν την ίδια αξία με την εκμάθηση της ανάγνωσης και της 

γραφής. Αποτελούν το βασικό πυλώνα των αλλαγών, την προετοιμασία εκπαιδευτικών και 

μαθητών για το πέρασμα σε μια νέα κοινωνία γνώσης και πληροφορίας. Βασικό στόχο της 

χρήσης των ΤΠΕ αποτελούν η προώθηση διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης, η 

απόκτηση νέων γνωστικών δεξιοτήτων από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Τα πολυμεσικά 

εργαλεία του υπολογιστή προσφέρουν τη δυνατότητα για παρουσίαση του εκπαιδευτικού 

υλικού με τρόπο ελκυστικό, δυναμικό και αλληλεπιδραστικό. (Ράπτης & Ράπτη, 2001).  

Προσφέρουν, επίσης, το  δυναμικό για την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των 

μεμονωμένων μαθητών και προωθούν την αλληλεξάρτηση της μάθησης μεταξύ των 

εκπαιδευομένων (Leach, Ahmed, Makalima & Power, 2005). 

Οι ΤΠΕ επιτρέπουν σε πολλούς να δημιουργούν και να διαδίδουν πληροφορίες, συμμετέχοντας 

έτσι ενεργά στη διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ επαγγελματιών, εκπαιδευομένων, 

πολιτικών ιθυνόντων, συνομηλίκων κ.λπ. (Leach, Ahmed, Makalima & Power, 2005). Στον 

ορισμό των ΤΠΕ στην εκπαίδευση μπορούν να ληφθούν υπόψη τέσσερα βασικά στοιχεία: Οι 

ΤΠΕ ως αντικείμενο που αναφέρεται στη μάθηση για τις ΤΠΕ, ως βοηθητικό εργαλείο, ως 

μέσο διδασκαλίας και μάθησης και τέλος, ως εργαλείο για την οργάνωση και τη διοίκηση στα 

σχολεία . Οι ΤΠΕ έχουν πολύ ισχυρό αντίκτυπο στην εκπαίδευση και παρέχουν τεράστια 

εργαλεία για την ενίσχυση της διδασκαλίας και της μάθησης. Έχουν υπάρξει πολλές μελέτες 

που έχουν επισημάνει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους οι ΤΠΕ μπορούν να 

υποστηρίξουν τη διδασκαλία και τις μαθησιακές διαδικασίες σε μια σειρά πειθαρχικών πεδίων, 

όπως η κατασκευή νέων δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης μεταξύ των σπουδαστών και της 

γνώσης, της πρόσβασης σε πληροφορίες κ.λπ. ( Çavaş, Kisla, Karaoğlan, 2009). Προϋπόθεση 

για την επίτευξη των στόχων αυτών αποτελούν η ύπαρξη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής 

και η επιμόρφωση των καθηγητών ως προς τη χρήση των Nέων Tεχνολογιών στην εκπαίδευση 

. 
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1.4.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Υπό την πίεση των ψηφιακών τεχνολογιών, ο σημερινός κόσμος της εκπαίδευσης έχει υποστεί 

αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτές οι αλλαγές έχουν 

ενσωματωθεί στις ζωές των ανθρώπων σε τέτοιο βαθμό, ώστε δεν είναι δυνατόν απλά να 

αποστασιοποιηθούμε από αυτές. (Dostál, Wang, Steingartner, Nuangchalerm, 2017). Η 

ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας τις προηγούμενες δεκαετίες δημιούργησε τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις για τη μετάβαση, με την ταχεία εξάπλωση των τεχνολογικών 

επιτευγμάτων, σε μια νέα «Κοινωνία της Πληροφορίας και της Μάθησης». (Λαφατζή, 2005, 

Βοσνιάδου, 2006). Επιτακτική κρίνεται η ανάγκη αναβάθμισης και επαναπροσδιορισμού του 

ρόλου της εκπαίδευσης, ώστε να συμβαδίσει με τη νέα πραγματικότητα. (Popa, 2016). Για το 

λόγο αυτό παρέχεται στα σχολεία ο κατάλληλος τεχνολογικός εξοπλισμός, με σκοπό τη 

βελτίωση και την υποστήριξη της ποιότητας της διδακτικής διαδικασίας. Διάχυτη είναι στις 

μέρες μας η άποψη πως η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να προσφέρει 

πολλαπλά οφέλη σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

Στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα είναι αναγκαίο να χρησιμοποιούνται νέες τεχνικές, καθώς 

και σύγχρονες μέθοδοι και μέσα εργασίας. Οι ΤΠΕ κατέχουν μια σημαντική θέση στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, όπως η εφαρμογή των σύγχρονων μέσων ενημέρωσης στις 

κατώτερες και υψηλότερες βαθμίδες του Δημοτικού Σχολείου. Η χρήση των ΤΠΕ παρέχει 

ευκαιρίες για κάθε μαθητή να είναι πιο ενεργός  και να έχει περισσότερα κίνητρα. Η 

διαδικασία διδασκαλίας είναι πιο ενδιαφέρουσα και σαφέστατα καλύτερης ποιότητας σε όλους 

τους τομείς. «Οι ΤΠΕ παρέχουν μεγάλο πλεονέκτημα στην προετοιμασία και οργάνωση 

διδακτικών μαθημάτων, καθώς και στη διδασκαλία των μαθητών με τη χρήση της σύγχρονης 

τεχνολογίας» (Delić-Zimić, 2018). Ταυτόχρονα διαθέτουν υψηλή ακρίβεια, μεγάλη διάρκεια 

ζωής, καθιστούν εύκολη την ταξινόμηση και σύγκριση στοιχείων ενώ βοηθούν και στην 

επίλυση προβλημάτων.  

Πιο συγκεκριμένα, όπως προαναφέρθηκε, σημαντική είναι η συμβολή των νέων τεχνολογιών 

στην προετοιμασία αυριανών πολιτών οι οποίοι θα μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια 

στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακά οργανωμένης κοινωνίας (Λαφατζή, 2005). Παρέχονται σε 

όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης, ίσες ευκαιρίες 

μόρφωσης και εξοικείωσης με τις υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες, ώστε να 

αποφευχθεί οποιοδήποτε φαινόμενο κοινωνικού αποκλεισμού. Τα έξυπνα αυτά εργαλεία 
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βοηθούν στην προώθηση της μαζικής παιδείας ενώ ταυτόχρονα παρέχουν δεύτερες ευκαιρίες 

σε εκείνες τις γενιές των ενηλίκων που δεν πρόλαβαν την ένταξη των υπολογιστών στην 

εκπαίδευση. Στηρίζουν τους ενήλικες μαθητές, τους εργαζόμενους και τις γυναίκες, με σκοπό 

να μειωθούν και οι ανισότητες των φύλων (Nair,  Hindle, 2013). 

Συγκριτικά με τις παραδοσιακές σχολικές τάξεις, τα περιβάλλοντα που αξιοποιούν τις Νέες 

Τεχνολογίες φαίνεται πως κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών, αυξάνοντας τα κίνητρα 

τους για μάθηση. Η διδασκαλία εμπλουτίζεται με τη δυνατότητα οπτικοποίησης που παρέχει ο 

υπολογιστής και δημιουργείται ένα ευχάριστο κλίμα που ξεφεύγει από τη μονοτονία της 

κλασικής διδασκαλίας. Η προβολή εικόνων ενισχύει την κατανόηση κειμένων, βελτιώνει την 

ικανότητα ανάγνωσης και γραφής ενώ προσδίδει μια αυθεντικότητα στα σχολικά έργα, 

συνδέοντας την επιστήμη με την καθημερινή ζωή. (Σολομωνίδου 2003, Windschitl & Andre 

1998). Η εκπαίδευση συνδυάζεται με την ψυχαγωγία επιτυγχάνοντας αυξημένη προσοχή και 

συγκέντρωση από την πλευρά των μαθητών (Λαφατζή, 2005, Βοσνιάδου, 2006). 

Εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν την ευκαιρία να προετοιμάσουν σε σύντομο χρόνο 

παρουσιάσεις ή έργα με τη χρήση του Διαδικτύου, καθώς και σχολικά κουίζ. Παράλληλα 

μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, facebook, twitter, 

facebook, Sky Drive, Geometric, Scatch Pade, GeoGebra. ( Delić-Zimić, 2018). 

Η σωστή χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία οδηγεί σε ποιοτική αλλαγή  στη 

σχέση δασκάλου-μαθητή. Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2004), η εκπαιδευτική διαδικασία 

μεταβάλλεται από δασκαλοκεντρική σε μαθητοκεντρική και ομαδοσυνεργατική. Ο δάσκαλος 

εγκαταλείπει το ρόλο της αυθεντίας και του μοναδικού ομιλητή και αποκτά ένα καθοδηγητικό, 

συμβουλευτικό ρόλο. Πολλές φορές μάλιστα, σύμφωνα με τους Collins και Berge, γίνονται οι 

ίδιοι μαθητευόμενοι στο πλευρό των μαθητών. (Λαφατζή, 2005). Η χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά το σχολικό εγχειρίδιο και το δάσκαλο αλλά 

λειτουργεί συμπληρωματικά, με σκοπό την κινητοποίηση και αυτενέργεια των μαθητών. Ο 

Pelgrum (2001) έχει σημειώσει πως οι  ΤΠΕ είναι "όχι μόνο η σπονδυλική στήλη της εποχής 

της πληροφορίας, αλλά και ένας σημαντικός καταλύτης και εργαλείο για την πρόκληση 

εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που αλλάζουν τους σπουδαστές μας σε εργάτες παραγωγικής 

γνώσης ".Η συνδυασμένη μάθηση μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη κατάρτιση, αυξημένη 

πρόσβαση και ευελιξία και καλύτερη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας. (Qasem,  

Viswanathappa, 2016). 
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Στη διαδικασία της διδασκαλίας, οι καθηγητές ως βοηθοί δίνουν οδηγίες στους μαθητές ενώ 

εκτελούν τα καθήκοντά τους. Υπάρχει η δυνατότητα καλής αλληλεπίδρασης μεταξύ καθηγητή 

και φοιτητή. (Delić-Zimić, Gadžo, 2018). Οι μαθητές από την άλλη πλευρά, μετατρέπονται σε 

ενεργητικούς δράστες, καλούνται μέσα από συγκεκριμένα εκπαιδευτικά λογισμικά σε συνεχή 

και άμεση ανταπόκριση. Σκοπός είναι να εντοπίσουν την πληροφορία και να την 

επεξεργαστούν, να επικοινωνήσουν και  ταυτόχρονα να ψυχαγωγηθούν (Βοσνιάδου, 2006, 

Κόμης, 2004). Ο υπολογιστής επιτρέπει μια καλύτερη κατάρτιση  και πειθαρχία σκέψης λόγω 

της ορθολογικής του πτυχής. Συγκεκριμένα λογισμικά προωθούν και τη συνεργατική μάθηση 

μεταξύ μαθητών ή ομάδας μαθητών. 

Η χρήση των ΤΠΕ όμως παρουσιάζει και κάποια μειονεκτήματα. Αρχικά, απαιτούνται 

συγκεκριμένες εγκαταστάσεις στις σχολικές μονάδες για την τοποθέτηση του τεχνολογικού 

εξοπλισμού. Επιπλέον, στα μεγάλα επαρχιακά σχολεία και τις πόλεις απαιτείται μεγάλος 

αριθμός υπολογιστών ενώ συχνά παρατηρείται ανομοιόμορφη διάχυση τους ακόμη και στο ίδιο 

σχολείο. (Ζωγόπουλος, 2001). Η  συχνή συντήρηση και ο έλεγχος καλής λειτουργίας 

προκαλούν υψηλό κόστος και δαπάνες για τη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

(Κόμης, 2001). Χρειάζεται περισσότερη προετοιμασία από τους εκπαιδευτικούς για τη 

διεξαγωγή του μαθήματος, περισσότερα διδακτικά υλικά και περισσότερος χρόνος για την 

προετοιμασία παρουσιάσεων σε CD. (Delić-Zimić,  Gadžo, 2018). Ταυτόχρονα η χρήση των 

ΤΠΕ προϋποθέτει και τη σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση 

του υπολογιστή στη διδακτική διαδικασία. (Κόμης, 2004). Αυτό σημαίνει τον παιδαγωγικό 

επανασχεδιασμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που κάνουν χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών αλλά και την κατάλληλη προετοιμασία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 

των νέων μαθησιακών αναγκών που προκύπτουν για τις δεξιότητες χειρισμού και χρήσης των 

πληροφοριών. (Ζωγόπουλος , 2001). Ορισμένοι κάνουν λόγο και για κόπωση του μαθητή που 

μπορεί να εκφραστεί με πονοκέφαλο ή κούραση στα μάτια. 

Συμπερασματικά, η τεχνολογία βοηθά στην ενημέρωση, τον εκσυγχρονισμό και την 

επανάσταση των γνώσεων, των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης πληροφοριών. Αυτές 

συμβάλλουν στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος σε πολλαπλά επίπεδα μεταξύ πλουσίων 

και φτωχών κρατών και τάξεων εντός ενός έθνους, μεταξύ αγροτικών και αστικών τάξεων, του 

νεαρού και του παλαιού πληθυσμού, μεταξύ των μαθητών της πρώτης και της δεύτερης γενιάς 

και των εκπαιδευτικών που έχουν γίνει η ουσία της νέας οικονομίας της γνώσης. Αυτή 

περιλαμβάνει έξυπνους φοιτητές, καθηγητές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και κοινότητες 

που υφαίνονται από κοινού με τα νήματα του κόσμου. Όπως και κάθε άλλη καινοτομία, έτσι κι 
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αυτή είναι επίσης ένα διπλό νόμισμα με τα εγγενή πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

Εναπόκειται σε εμάς να εκμεταλλευτούμε τις σύγχρονες τεχνολογίες και να αξιοποιήσουμε την 

επανάσταση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση για τη σύγχρονη παγκόσμια ανάπτυξη. (Nair, Hindle, 

2015).  

 

1.4.3 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ  

ΤΗΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός και η σύνδεση στο διαδίκτυο δεν μπορούν να συμβάλλουν 

αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, αν δεν υπάρχει η σωστή κατάρτιση και 

επιμόρφωση από την πλευρά των εκπαιδευτικών. (Λαφατζή, 2005). Αρχικό στάδιο για την 

ένταξη των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί η αποδοχή τους από τους 

εκπαιδευτικούς ως εργαλείων υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας (Veen, 1993). Έπειτα, 

αφού γίνει κατανοητή η χρησιμότητα τους, οφείλουν οι ίδιοι να αναζητήσουν τρόπους με τους 

οποίους θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική χρήση της Νέας Τεχνολογίας. Αυτό σημαίνει 

την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων που να αφορούν, αφενός τις βασικές 

λειτουργίες των τεχνολογιών της πληροφορικής και αφετέρου την παιδαγωγική χρήση που 

μπορούν να έχουν για να επιτευχθούν μαθησιακοί στόχοι (Λαφατζή, 2005, Παπαδανιήλ, 2005).  

Ως προς τον πρώτο στόχο, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποσκοπεί στην τεχνολογική 

τους κατάρτιση για την εκμάθηση του τρόπου λειτουργίας των σύγχρονων υπολογιστικών 

συστημάτων. Στόχος είναι η  απόκτηση δεξιοτήτων σχετικών με τη χρήση του βασικού 

λογισμικού αλλά και εφαρμογών γενικής χρήσης, όπως κειμενογράφοι και εφαρμογές 

διαδικτύου. Αυτού του είδους η  κατάρτιση  παρέχεται από πανεπιστημιακά τμήματα, 

ερευνητικά ινστιτούτα και πιστοποιημένους φορείς. Δεύτερο στόχο αποτελεί η παιδαγωγική 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών σχετικά με το ψυχοπαιδαγωγικό πλαίσιο της χρήσης των ΤΠΕ. 

Η επιμόρφωση στον τομέα αυτό στοχεύει στο να προσδώσει νόημα σε καθημερινές 

δραστηριότητες στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, στην ενεργοποίηση των κινήτρων και της 

εθελοντικής δράσης των εκπαιδευτικών, παρέχοντας τους διαχρονικές γνώσεις και δεξιότητες 

στη χρήση τη νέας τεχνολογίας. (Μπαγάκης, 2005).  

 Η σημασία της εξοικείωσης των εκπαιδευτικών με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών φαίνεται και από το γεγονός πως σε πολλές  Ευρωπαϊκές χώρες η εκμάθηση των 

δυνατοτήτων της τεχνολογίας αποτελεί υποχρεωτικό στάδιο στην εκπαίδευση των 
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εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων (Λαφατζή, 2005).  Η συνεχής κατάρτιση στον τομέα των 

Νέων Τεχνολογιών είναι απαραίτητη για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να 

παρακολουθήσουν την ανάπτυξη των ΤΠΕ (Yusri, Goodwin, Mooney, 2016). Ταυτόχρονα, 

απαιτείται επανασχεδιασμός των αναλυτικών προγραμμάτων, βασισμένος σε εκπαιδευτική 

έρευνα.  

Ως τώρα δεν υπήρξαν εθνικά προγράμματα τόσο επιτυχημένα για την εφαρμογή των ΤΠΕ στα 

εκπαιδευτικά συστήματα, επειδή διατυπώθηκαν σε μη εκπαιδευτικές σφαίρες και δεν 

υποστηρίχθηκαν με εκπαιδευτική έρευνα (Albrini, 2006). Τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα 

οφείλουν να στοχεύουν σε μια ισορροπημένη πνευματική και σωματική ανάπτυξη του ατόμου. 

Οι δραστηριότητες που θα περιλαμβάνουν πρέπει να προωθούν την κριτική σκέψη και την 

αυτενέργεια των μαθητών.  Σημαντική κρίνεται και η εισαγωγή συνεργατικών δραστηριοτήτων 

βασισμένων στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, ως απαραίτητο εργαλείο για την οικοδόμηση 

της γνώσης. (Βοσνιάδου, 2006). Επιπρόσθετα, κάθε σχολείο είναι αναγκαίο  να διαθέτει 

υλικοτεχνική υποδομή, κατάλληλη να ενισχύσει την ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός και τα εκπαιδευτικά λογισμικά και 

προγράμματα που χρησιμοποιούνται είναι απαραίτητο να ανανεώνονται διαρκώς,  

συμβαδίζοντας με την τεχνολογική εξέλιξη της εποχής.  

 

1.5 ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

1.5.1 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ (ΔΕΠΠΣΠ) 

Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας που αποτελεί 

χαρακτηριστικό της εποχής μας, αλλά και η εξάπλωση των υπολογιστικών και δικτυακών 

τεχνολογιών έχουν συνεισφέρει στη διαμόρφωση νέων τάσεων. Η ταχύτατη αύξηση του όγκου 

των πληροφοριών και η γρήγορη παλαίωση τους οδηγεί στην αντίληψη πως  κάθε νέος οφείλει 

στο πλαίσιο της γενικής του εκπαίδευσης να διδαχθεί τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

και των Νέων Τεχνολογιών. Αφενός, η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των 

τεχνολογικών μέσων διευκολύνει την ολοκλήρωση καθημερινών εργασιών και, αφετέρου 

ενισχύει την κριτική σκέψη και ικανότητα, ανατρέπει την ισχύουσα κατάσταση στην 
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εκπαιδευτική πραγματικότητα και καλλιεργεί μια νέα παιδαγωγική αντίληψη. Ο υπολογιστής 

μετατρέπεται σε ένα διεπιστημονικό εργαλείο προσέγγισης της γνώσης. Η εκπαίδευση στη 

χρήση του υπολογιστή  κρίνεται αναγκαία καθώς μέσω της αναζήτησης πληροφοριών 

προάγεται η δια βίου μάθηση και καλλιεργούνται δεξιότητες χρήσιμες για τη ζωή και το 

μελλοντικό εργασιακό περιβάλλον. Οι ΤΠΕ συμβάλλουν στη δημιουργία του κατάλληλου 

περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει τη διαπραγμάτευση πληροφοριών και την προσέγγιση 

εννοιών μέσω διερευνητικών και ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων και διαθεματικών 

προεκτάσεων. (Σταυρίδου, 2000). 

Το Νοέμβριο του 2003 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο παρουσίασε το “Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Σπουδών Πληροφορικής” [ΔΕΠΠΣΠ] που τροποποίησε και διεύρυνε το υπάρχον 

ΕΠΠΣΠ. Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣΠ, “σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο 

Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες με 

τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες 

χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού – διερευνητικού εργαλείου και ως 

εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών 

τους δραστηριοτήτων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και ιδιαίτερα ανοικτού λογισμικού 

διερευνητικής μάθησης.  Σε καµία περίπτωση δεν νοείται η διδασκαλία της Πληροφορικής ως 

διδασκαλία γνωστικού αντικειµένου (λαµβανοµένου, επιπλέον, υπόψη ότι δεν διατίθεται 

χρόνος στο αντίστοιχο Ωρολόγιο Πρόγραµµα). Σκοπός είναι ο µαθητής να µαθαίνει µε τη 

χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) παρά για τη χρήση 

τους. ” 

Με την εισαγωγή της Πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο γίνεται μια φανερή προσπάθεια 

από την πλευρά της Πολιτείας για μια ομαλή μετάβαση από το παραδοσιακό μοντέλο 

διδασκαλίας σε ένα νέο μαθησιακό περιβάλλον, όπου η γνώση θα ανακαλύπτεται με βιωματικό 

τρόπο.  Επιδιώκεται η εξοικείωση των μαθητών με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα 

επιμέρους τμήματα του, με τις βασικές έννοιες της πληροφορικής, το λεξιλόγιο και τις 

επιστημονικές ορολογίες. Ταυτόχρονα στόχο αποτελεί  η εκμάθηση από τους μαθητές της 

πλοήγησης στο Διαδίκτυο και της αναζήτησης πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων, η κριτική 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία αλλά και η αναγνώριση 

της αξίας της ομαδική δουλειάς για την επίτευξη ενός στόχου. ( http://www.pi-

schools.gr/download/programs/depps/18deppsaps_Pliroforikis.zip) 
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Τάξη 

Άξονες  

γνωστικού 

περιεχοµένου 

Γενικοί στόχοι 

(γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες) 

Ενδεικτικές Θεµελιώδεις 

 έννοιες 

∆ιαθεµατικής προσέγγισης 

 

 

 

Α-Β 

 

 

Γνωρίζω τον  

Υπολογιστή 

Αναγνώριση και λειτουργία των φυσικών 

 µονάδων ενός τυπικού υπολογιστικού 

 συστήµατος. 

Προφυλάξεις, εργονοµία. Σωστή θέση του  

σώµατος. 

Αναγνώριση της χρήσης του υπολογιστή  

και της χρήσης του στο άµεσο  

οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. 

Τεχνολογία ,Σύστηµα 

 Υγιεινή, Συνεργασία 

  

 

Παίζω και  

µαθαίνω µε  

τον υπολογιστή 

Άνοιγµα και κλείσιµο µιας εφαρµογής  

αρχικά µε βοήθεια 

 και στη συνέχεια µε σταδιακή αυτονόµηση. 

Ξεφύλλισµα κειµένων, εικόνων και ακρόαση ήχων 

 και µουσικής από έτοιµες πολυµεσικές εφαρµογές. 

∆ηµιουργία     εικόνας,     επανάληψη      

εικόνας  – σχήµατος, µετακίνηση. 

Λειτουργία Πρόοδος 

 Ταχύτητα Έκφραση 

 Επικοινωνώ 

 Ηλεκτρονικά 

Επίδειξη επιλεγµένων τόπων του ∆ιαδικτύου 

(www). 

Επικοινωνία 

Χώρος-Χρόνος Ταχύτητα,  

Πρόοδος 

Γ-∆ Γνωρίζω τον  

Υπολογιστή 

Πρώτη γνωριµία µε το γραφικό  

περιβάλλον επικοινωνίας (GUI) του  

υπολογιστή. 

Τεχνολογία, Πρόοδος 

Επικοινωνία, Οργάνωση, 

 Συµβολισµός 

  

Παίζω και  

µαθαίνω µε  

τον υπολογιστή 

Πληκτρολόγηση απλού κειµένου,  

ζωγραφική. Αναζήτηση Πληροφοριών σε 

 λεξικά, εγκυκλοπαίδειες κ. ά. 

Αποθήκευση και άνοιγµα αρχείου αρχικά µε  

βοήθεια και στη συνέχεια µε σταδιακή 

 αυτονόµηση. 

∆ηµιουργία, Έκφραση Χώρος- 

Χρόνος Οργάνωση,  

Ταξινόµηση Μεταβολή,  

Προσαρµογή 

 Επικοινωνώ  

Ηλεκτρονικά 

Επίσκεψη επιλεγµένων τόπων του ∆ιαδικτύου 

(www). 

Επικοινωνία Χώρος-Χρόνος 

Ε-ΣΤ Γνωρίζω τον 

 Υπολογιστή 

Ο υπολογιστής ως ενιαίο σύστηµα. Σύστηµα Οργάνωση 
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Γράφω και 

 Ζωγραφίζω 

Απλή µορφοποίηση κειµένου. Ενσωµάτωση 

 εικόνας σε κείµενο.  

Αποθήκευση και ανάκτηση αρχείου. 

∆ηµιουργία Έκφραση 

 Χώρος-Χρόνος 

Οργάνωση 

 
Υπολογίζω και 

 κάνω γραφήµατα 

Παρουσίαση στοιχείων σε πίνακα. 

∆ηµιουργία απλών γραφηµάτων. 

∆ηµιουργία, Έκφραση 

Χώρος-Χρόνος Οργάνωση 

  

  Ελέγχω και  

 

προγραµµατίζω 

Χρήση µιας απλής γλώσσας προγραµµατισµού  

(Logo like) για τον έλεγχο και τον  

προγραµµατισµό του υπολογιστή. 

Πρόβληµα Οργάνωση, ∆ιάκριση 

Μεταβολή, Προσαρµογή  

Επικοινωνία 

Αλληλεπίδραση 

 ∆ηµιουργώ-  

Ανακαλύπτω –  

Ενηµερώνοµαι 

Αναζήτηση, συλλογή, επιλογή πληροφοριών. 

 Κριτική επεξεργασία, παρουσίαση. 

Οργάνωση 

∆ιάκριση Επεξεργασία 

Αλληλεπίδραση 

  

Επικοινωνώ  

ηλεκτρονικά 

Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail)  

Αρχικά µε βοήθεια και στη συνέχεια µε 

 σταδιακή αυτονόµηση. 

Επικοινωνία 

Χώρος-Χρόνος Τεχνολογία 

Πρόοδος 

  

 

Ο υπολογιστής και  

Οι  εφαρµογές του 

Χρήση του υπολογιστή στην καθηµερινή ζωή.  

Συζήτηση – Προβληµατισµοί. 

Τεχνολογία 

Επικοινωνία, Συνεργασία 

 Μεταβολή, 

 Ισορροπία Αλληλεξάρτηση 

Χώρος-Χρόνος Στάση,  

Πρόβληµα, Προσαρµογή,  

Αξιοποίηση, Εκµετάλλευση 
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1.5.2. ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ  ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  ΤΗΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

      Όσον αφορά στο ΔΕΠΠΣ της Νέας Ελληνικής Γλώσσας για το Δημοτικό σχολείο, αναφορά στη 

χρήση των Νέων Τεχνολογιών γίνεται στην ενότητα της «Διαχείρισης της πληροφορίας» για 

τις τάξεις Γ΄-Δ’ και Ε΄- ΣΤ΄Δημοτικού. Συγκεκριμένα, για τις δυο πρώτες τάξεις ως στόχος 

παρουσιάζεται η εξοικείωση στη χρήση στοιχειωδών γνώσεων σχετικά με τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και τα εκπαιδευτικά λογισμικά που είναι κατάλληλα για την ηλικία των παιδιών. 

Αυτά υπάρχουν συνήθως σε μορφή CDRom και αφορούν ηλεκτρονικά λεξικά για την 

καλλιέργεια του λεξιλογίου και της ορθογραφίας με τη μορφή  εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Για 

την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη προστίθενται ως στόχοι και η ικανότητα αναζήτησης πληροφοριών στο 

διαδίκτυο, η επεξεργασία κειμένων, η αποθήκευση γλωσσικών πληροφοριών και η 

παρουσίαση τους μαζί με εποπτικό υλικό. 

 

 

 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α΄- Β΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

 

 

Στόχοι 

Θεµατικές 

 Ενότητες 

        Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες 

Ο µαθητής ασκείται 

 βαθµιαία, ώστε να 

 είναι σε θέση να: 

Εντοπίζει και αξιολογεί τις  

πληροφορίες που χρειάζεται, 

 χρησιµοποιώντας διάφορες  

πηγές πληροφόρησης,  

γλωσσικές και µη. 

Τρόποι αναζήτησης  

πληροφοριών 

Πηγές  

πληροφοριών 

Εντοπισµός πληροφοριών από διάφορες πηγές.  

Ενδεικτικές πηγές: Αγγελία, τηλεγράφηµα, απλός  

χάρτης, µετεωρολογικός χάρτης, τηλεφωνικός  

κατάλογος, πίνακας περιεχοµένων, ευρετήρια, 

 κατάλογοι, ενηµερωτικά δελτία, οδηγίες  

(οδηγίες χρήσης παιχνιδιού),διαφηµιστική αφίσα 

 (τσίρκου, θεάτρου - ώρες παράστασης, τιµές), 

 διαφήµιση τουριστικού γραφείου κ.τ.λ. 



 
 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Γ΄- ∆΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχοι Θεµατικές Ενότητες 
Ενδεικτικές 

∆ραστηριότητες 

Ο µαθητής ασκείται  

βαθµιαία,  

ώστε να είναι σε θέση να: 

Εντοπίζει και αξιολογεί τις  

πληροφορίες που  

χρειάζεται,  

χρησιµοποιώντας 

 διάφορες πηγές  

πληροφόρησης,  

γλωσσικές και µη. 

Αναλύει και συνθέτει 

 δεδοµένες πληροφορίες. 

Πηγές πληροφορίας 

Τρόποι αναζήτησης,  

εντοπισµού, ανάλυσης 

και σύνθεσης 

 πληροφοριών. 

Το θέµα και  ο σκοπός  

Της διερεύνησης ως κριτήρια  

αξιολόγησης πληροφοριών 

Εντοπισµός, αξιολόγηση και εκµετάλλευση της 

 πληροφορίας 

Πρόσβαση στις πηγές πληροφορίας. Ενδεικτικές πηγές  

πληροφορίας: Αγγελία, τηλεγράφηµα, απλός χάρτης,  

µετεωρολογικός χάρτης, τηλεφωνικός κατάλογος,  

πίνακας περιεχοµένων, λεξικά, ευρετήρια, κατάλογοι,  

χάρτης πόλης, πίνακας (δροµολογίων και λοιπών  

πληροφοριών), ενηµερωτικά δελτία, οδηγίες  

(χρήσης, παιχνιδιού), διαφηµιστική αφίσα 

 (τσίρκου, θεάτρου - ώρες παράστασης, τιµές),  

διαφήµιση 

 τουριστικού γραφείου, σχηµατική παράσταση,  

διάγραµµα κ.τ.λ.. 

Χρήση ερωτηµατολογίου για την εξαγωγή 

 συµπερασµάτων. 

Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και εκπαιδευτικού  

λογισµικού, (CD Rom) σχεδιασµένου ειδικά για παιδιά 

 αυτής της ηλικίας: ηλεκτρονικό λεξικό πολυµέσων, 

 CD Rom για  

τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, CD Rom για τη  

διδασκαλία λεξιλογίου, ορθογραφίας µε ασκήσεις  

που έχουν 

 τη µορφή παιχνιδιού κ.τ.λ. 
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ε΄- ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

 

 

 

 

Στόχοι Θεµατικές 

Ενότητες 

Ενδεικτικές 

∆ραστηριότητες 

Ο µαθητής ασκείται 

 βαθµιαία,  

ώστε να είναι σε θέση να: 

Εντοπίζει και αξιολογεί τις 

 πληροφορίες που  

χρειάζεται,  

χρησιµοποιώντας  

διάφορες πηγές 

πληροφόρησης, 

 γλωσσικές και µη. 

Αναλύει και συνθέτει 

 δεδοµένες πληροφορίες. 

Πηγές πληροφοριών. 

 Είδη και 

κατηγορίες. 

Αρχές σύνταξης  

ερωτηµατολογίου 

Τρόποι αναζήτησης,  

εντοπισµού,  

ανάλυσης και  

σύνθεσης  

πληροφοριών 

Το θέµα και ο 

 Σκοπός της 

Διερεύνησης ως  

Κριτήρια  

αξιολόγησης 

 πληροφοριών 

Εντοπισµός, αξιολόγηση και εκµετάλλευση της πληροφορίας 

Πρόσβαση στις πηγές πληροφορίας έντυπες ή µε χρήση Η/Υ.  

Ενδεικτικές πηγές: αγγελία, τηλεγράφηµα, απλός 

 χάρτης, µετεωρολογικός 

 χάρτης, τηλεφωνικός κατάλογος, πίνακας περιεχοµένων, λεξικά,  

ευρετήρια, κατάλογοι, χάρτης πόλης, πίνακας  

(δροµολογίων και λοιπών πληροφοριών), ενηµερωτικά δελτία,  

οδηγίες (χρήσης, παιχνιδιού), διαφηµιστική αφίσα 

 (τσίρκου, θεάτρου - ώρες παράστασης, τιµές), διαφήµιση  

τουριστικού 

 γραφείου, σχηµατική παράσταση, διάγραµµα κ.τ.λ.. 

Χρήση ερωτηµατολογίου για την εξαγωγή συµπερασµάτων.  

Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και εκπαιδευτικού λογισµικού 

(CD Rom) σχεδιασµένου ειδικά για παιδιά αυτής της 

 ηλικίας: ηλεκτρονικό λεξικό πολυµέσων, CD Rom για τη 

 διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας,  

CD Rom για τη διδασκαλία λεξιλογίου, ορθογραφίας µε ασκήσεις 

 που έχουν τη µορφή παιχνιδιού κτλ. 

Αναζήτηση πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο, µε επιστασία.  

Επεξεργασία απλού κειµένου σε Η/Υ 

Επιλογή και αποθήκευση γλωσσικής πληροφορίας σε Η/Υ. 

Παρουσίαση της γλωσσικής πληροφορίας µε συµπληρωµατικό 

 οπτικό υλικό. 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

2.1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών που διενεργήθηκαν στο εξωτερικό 

  

ΠΡΩΤΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Qasem και Viswanathappa (2016) είναι 

πειραματικής φύσης, δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν ως δείγμα δύο ομάδες, μια ομάδα ελέγχου και 

μια πειραματική. Η μελέτη διεξήχθη σε δείγμα 60 επιστημόνων καθηγητών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης στην Υεμένη. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο για τον προσδιορισμό των 

αντιλήψεων καθηγητών εν ενεργεία για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στον εκπαιδευτικό  

σχεδιασμό, το οποίο περιελάμβανε 25 στοιχεία. Τα ευρήματα έδειξαν ότι υπήρξε σημαντική 

διαφορά στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ, ειδικά 

στην ομάδα που εκπαιδεύτηκε μέσω της προσέγγισης της  μικτής μάθησης. Τα ευρήματα αυτής 

της μελέτης έδειξαν ότι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο 

σχεδιασμό  μαθημάτων ήταν πάνω από το μέσο όρο και στις δύο ομάδες. Δηλαδή, η μέση 

αντίληψη για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ήταν μεγαλύτερη στην 

πειραματική ομάδα, η οποία εκπαιδεύτηκε με ανάμικτη μάθηση,  από την ομάδα ελέγχου που 

εκπαιδεύτηκε με παραδοσιακές μεθόδους. Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί που εκπαιδεύτηκαν μέσω της προσέγγισης ανάμικτης μάθησης εξέφρασαν την 

ικανοποίησή τους, την αυξημένη αλληλεπίδραση και την ευελιξία που προσφέρει αυτό το 

περιβάλλον μαζί με τις ευκαιρίες για συνεχή βελτίωση. Αυτό το αποτέλεσμα είναι συμβατό με 

τα ευρήματα των μελετών που έγιναν από τους Abidoye (2015) και Eryilmaz (2015). 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Με βάση τη νέα τεχνολογική πρωτοβουλία στη Συριακή εκπαίδευση, πραγματοποιήθηκε μια 

μελέτη που εξέτασε τις στάσεις των  καθηγητών που διδάσκουν ξένες γλώσσες (EFL) στα 
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Λύκεια της περιοχής Hims στη Συρία προς τις ΤΠΕ. Ο πληθυσμός στόχος σε αυτή τη μελέτη 

ήταν καθηγητές ξένης γλώσσας στη  Hims (η μεγαλύτερη Συριακή επαρχία) κατά τη διάρκεια 

του σχολικού έτους 2003-2004. Ένα απλό τυχαίο δείγμα 326 ατόμων επιλέχθηκε για να 

συμμετάσχει στη μελέτη. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν θετική στάση 

απέναντι στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες φαινόταν να έχουν αποδεχθεί πλήρως 

τη λογική για την εισαγωγή των ΤΠΕ στα σχολεία. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρούσε 

τους υπολογιστές ως βιώσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο που έχει τη δυνατότητα να επιφέρει 

διαφορετικές βελτιώσεις στα σχολεία  τους. Παρόλα αυτά η πλειοψηφία ήταν αβέβαιη για το 

αν οι υπολογιστές ταιριάζουν ή όχι με τους στόχους του προγράμματος σπουδών. (Albirini, 

2006). 

 

ΤΡΙΤΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Ο κύριος στόχος αυτής της μελέτης αυτής ήταν να ανακαλύψει τις στάσεις των Τούρκων 

καθηγητών Φυσικής  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς τη χρήση των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση και στη συνέχεια να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ των στάσεων των εκπαιδευτικών 

και των άλλων μεταβλητών που  σχετίζονται με τα προσωπικά χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών: το φύλο, την ηλικία, την ιδιοκτησία υπολογιστών στο σπίτι και την εμπειρία με 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο πληθυσμός στόχος αυτής της μελέτης ήταν οι καθηγητές της 

Τουρκικής επιστήμης που συμμετείχαν στα Δημοτικά Σχολεία κατά τη διάρκεια του σχολικού  

έτους 2004-2005. Η στρωματοποιημένη δειγματοληψία χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση 

δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων από 1071 δασκάλους της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι σχεδόν οι μισοί από τους Τούρκους καθηγητές 

επιστημών χρησιμοποιούν υπολογιστές στα μαθήματα τους και είχαν υψηλά επίπεδα 

πρόσβασης στον υπολογιστή, ειδικά στο σχολείο τους και στα σπίτια τους. Η κατάσταση αυτή 

μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι σχεδόν το 65% των Τούρκων δασκάλων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης αποτελούνται από νέους που είναι κάτω των 35 ετών και ήταν αναμενόμενο ότι 

οι νέοι εκπαιδευτικοί θα είναι ανοιχτοί στη χρήση των ΤΠΕ και θα έχουν βιώσει τις ΤΠΕ κατά 

τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Τα ευρήματα αποκάλυψαν την ανάγκη για εκπαίδευση στην 

ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο πρόγραμμα σπουδών. Τα ευρήματα της μελέτης δεν 

αποκάλυψαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των στάσεων των εκπαιδευτικών από την άποψη του 

φύλου. Αυτό υποδηλώνει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες καθηγητές επιστήμης στην Τουρκία 
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έχουν την ίδια αντίληψη για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. ( Çavaş,  Kisla, Karaoğlan, 

2009). 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις Σκανδιναβικές χώρες, έδειξε πως οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών, των διευθυντών σχολείων αλλά και των γονέων των παιδιών απέναντι στη 

χρήση των ΤΠΕ είναι ιδιαιτέρως θετικές. Η χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία φαίνεται 

πως ενισχύει το κίνητρο των μαθητών, την αυτενέργειά τους, τη συνεργασία και τον 

ενθουσιασμό τους. Παράλληλα παρατηρήθηκε βελτίωση στην βασική ανάγνωση και γραφή και 

δυνατότητα διαφοροποιημένης διδασκαλίας από την πλευρά των καθηγητών. Ταυτόχρονα 

απαιτείται λιγότερος χρόνος για δραστηριότητες, αφού οι ΤΠΕ υποστηρίζουν πλήρως 

παιδαγωγικούς και διοικητικούς σκοπούς. (E-learning Nordic, 2006). 

 

2.2 Βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών που διενεργήθηκαν στην Ελλάδα 

 

ΠΡΩΤΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Η ομάδα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας πραγματοποίησε το 2001  μια μελέτη με 

δείγμα της έρευνας όλα τα σχολεία που συμμετείχαν στην ενέργεια «Οδύσσεια». Η 

ανάλυση έγινε σε 562 εκπαιδευτικούς από 143 σχολεία. Οι γυναίκες αποτελούσαν την 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών ενώ όλοι τους είχαν προϋπηρεσία μεγαλύτερη των πέντε 

ετών. Το 7.7% ήταν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ενώ το 14.9% αποτελούσαν οι 

εκπαιδευτικοί των Λυκείων. Στόχος ήταν αρχικά, η αποτύπωση της υπάρχουσας 

κατάστασης σχετικά με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Έπειτα διερευνήθηκε το ποσοστό των εκπαιδευτικών που δραστηριοποιήθηκαν στην 

ενέργεια αυτή και ο εντοπισμός των επιπτώσεων της εφαρμογής στη διδακτική πράξη. Τα 

εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το ερωτηματολόγιο (ποσοτική έρευνα), τα φύλλα 

παρατήρησης και οι συνεντεύξεις σε εκπαιδευτικούς και επιμορφωτές (ποιοτική έρευνα). 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως πολλοί από τους εκπαιδευτικούς παρακολουθούσαν 

επιμορφωτικά σεμινάρια για τη χρήση των ΝΤ, όμως παρόλα αυτά εξέφρασαν τη 
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δυσπιστία τους ως προς τη χρησιμότητα τους, αφενός για την κάλυψη όλης της διδακτέας 

ύλης του Αναλυτικού Προγράμματος όσο και για τον πλήρη έλεγχο της τάξης. 

Ταυτόχρονα εξέφρασαν το φόβο τους πως οι υπεύθυνοι φορείς δεν παρέχουν την 

απαραίτητη υποστήριξη για τη χρήση των ΝΤ, ενώ παρουσίασαν και προβλήματα 

οικονομικής φύσεως όσον αφορά στη συντήρηση του εξοπλισμού. Επιπλέον, πολλοί 

θεώρησαν πως ο χρόνος που απαιτείται για την  προετοιμασία δραστηριοτήτων με τη 

χρήση των ΝΤ είναι μεγάλος. Αξίζει να αναφερθεί πως πολλοί από τους εκπαιδευτικούς 

που χρησιμοποίησαν τις Νέες Τεχνολογίες έδειξαν ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα 

που διέκριναν. Οι μαθητές έδειξαν περισσότερο ενδιαφέρον για το μάθημα, έγιναν πιο 

ενεργοί και  συνεργάσθηκαν καλύτερα τόσο μεταξύ τους όσο και με τον ίδιο τον δάσκαλο. 

Εκείνος ξέφυγε από τον κλασικό ρόλο του καθοδηγητή και λειτουργούσε ως παρατηρητής, 

διευκολύνοντας την διαδικασία. (Σβολόπουλος, 2005). 

 

       ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Τη σχολική χρονιά 2005-2006 πραγματοποιήθηκε έρευνα στους νομούς Φθιώτιδας και 

Ευρυτανίας. Στόχος ήταν η διερεύνηση του βαθμού ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία από τους εκπαιδευτικούς  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  η καταγραφή της 

χρήσης τους  στη διοίκηση των σχολικών μονάδων και των δύο νομών και η αξιολόγηση 

της αποτελεσματικότητας του προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, που 

αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας στην χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Στην έρευνα συμμετείχαν, συνολικά, 523 εκπαιδευτικοί και 58 Διευθυντές και 

από τους δύο νομούς Φθιώτιδας και Ευρυτανίας. Το δείγμα περιελάμβανε δασκάλους 

Δημοτικού Σχολείου, νηπιαγωγούς και δασκάλους άλλων ειδικοτήτων. Η συλλογή των 

δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη μορφή ερωτηματολογίων με ερωτήσεις κλειστού και 

ανοικτού τύπου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί είχαν θετική 

στάση απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ και πίστευαν πως αυτές ενισχύουν τη θέληση για 

μάθηση των παιδιών, ενεργοποιούν τα κίνητρα και την αυτονομία τους, δημιουργούν ένα 

περιβάλλον ευχάριστης μάθησης με ταυτόχρονη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 

διαδικασίας. Δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για συνεργατική μάθηση ενώ 

ενισχύονται και οι πιο αδύναμοι μαθητές. Όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες για μάθηση και 

εξοικειώνονται με τη Νέα Τεχνολογία, κάτι που πλέον κρίνεται απαραίτητο. Σημείωσαν, 

παρόλα αυτά, ως αρνητικά χαρακτηριστικά την έλλειψη της κατάλληλης υλικοτεχνικής 
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υποδομής, της ενημέρωσης από την πλευρά των μαθητών, καθώς και την απουσία 

υποστήριξης από τους υπεύθυνους φορείς. (Μαρκαντώνης Χ, 2007). 

 

       ΤΡΙΤΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στο νοµό Ιωαννίνων, κατά τα σχολικά έτη 2000-2001 

και 2001-2002 και το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το  ανώνυµο γραπτό  

ερωτηµατολόγιο. Το δείγµα περιελάµβανε 240 καθηγητές Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

(115 άνδρες και 125 γυναίκες) που αντιπροσωπεύουν περίπου το 17% των εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών της περιοχής. Συμμετείχαν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, εκτός της 

Πληροφορικής. Φάνηκε λοιπόν ότι οι καθηγητές των παραδοσιακών ειδικοτήτων είναι πιο 

επιφυλακτικοί ως προς την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία σε αντίθεση µε 

εκείνους των νέων  ειδικοτήτων, οι οποίοι χρησιμοποιούν συχνά τις ΤΠΕ, ενδεχομένως, 

και εκτός σχολείου. Επιπλέον,  οι καθηγητές των φυσικών επιστητών, είναι περισσότερο 

θετικοί για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Η ανάλυσή ανέδειξε επίσης διαφορές 

στις στάσεις των καθηγητών ανάλογα µε τα έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Περισσότερο 

θετικοί ήταν όσοι είχαν προϋπηρεσία ανώτερη των έξι χρόνων, ενώ οι νέοι καθηγητές ήταν 

πιο αρνητικοί. Ταυτόχρονα ο βαθμός στον οποίο είναι ικανοποιημένοι οι καθηγητές από 

την παραδοσιακή διδασκαλία, φάνηκε να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την 

αντιμετώπιση των ΤΠΕ. ( Τζιµογιάννης,  Κόµης , 2004). 

 

2.3 Βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών για τη χρήση των ΤΠΕ στη Νέα 

Ελληνική Γλώσσα 

 

ΠΡΩΤΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Το 1995 πραγματοποιήθηκε μια έρευνα από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου σε μαθητές 

του Δημοτικού σχολείου Μαγνησίας σχετικά με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού της 

Λογομάθειας, το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό να προωθήσει τη διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας με τη συμβολή του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς της 

τάξης, το λογισμικό αυτό βοηθά τους μαθητές στην εκμάθηση της ορθογραφίας, του 
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συντακτικού και της γραμματικής. Ταυτόχρονα με τη μη ενοχοποίηση του λάθους, συμβάλλει 

στην διατήρηση της ψυχικής υγείας και ηρεμίας των μαθητών. Παράλληλα, όπως 

παρατηρήθηκε και από τους φοιτητές του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η 

Λογομάθεια δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα στην αίθουσα, προσφέρει τη δυνατότητα 

εξατομικευμένης διδασκαλίας, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα εκμάθησης της ελληνικής 

γλώσσας. Βέβαια, παρουσιάστηκαν και κάποια αρνητικά χαρακτηριστικά, όπως η απουσία 

εντοπισμού του λάθους και εκφώνησης των ασκήσεων. (Σολομωνίδου Χ, 2003). 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Η παρούσα µελέτη πραγματοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο του 2001 ως το τέλος Μαρτίου 

2002. Πρόκειται για μια έρευνα δράσης με σκοπό την παραγωγή γραπτού λόγου από τους 

μαθητές με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Το δείγμα της έρευνας  αποτέλεσαν  19 µαθητές 

της ΣΤ΄ τάξης του 12ου  ∆ηµοτικού Σχολείου Λαµίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική 

βελτίωση του γραπτού λόγου των μαθητών, ποιοτική και ποσοτική, ως προς την έκφραση,  την 

ορθογραφία τη σύνταξη και το λεξιλόγιο. Η  εξοικείωση των μαθητών στη χρήση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή ενίσχυσε την κριτική σκέψη ακόμη και των μαθητών που 

παρουσίαζαν μαθησιακές δυσκολίες. (∆ηµητρακάκης, Κ, Μαρκαντώνης, Χ, 2002). 

 

ΤΡΙΤΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Μια μελέτη περίπτωσης  πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2016 στο 12θέσιο Δημοτικό 

Σχολείο της Χαλκίδας, με δείγμα 17 μαθητές της  Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Η έρευνα 

αυτή αφορούσε το ρηματικό κανόνα των ρημάτων με κατάληξη, -ίζω και στόχος ήταν η 

αξιολόγηση των γνώσεων των μαθητών. Η έρευνα βασίστηκε σε μια εφαρμογή ψηφιακής 

αφήγησης και πραγματοποιήθηκε σε δυο φάσεις. Στην πρώτη χορηγήθηκαν pre- test, ώστε να 

ελεγχθούν οι πρότερες γνώσεις των μαθητών στον κανόνα και στη δεύτερη φάση δόθηκαν 

post- test και υλοποιήθηκαν ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν τη σημαντική συμβολή της ψηφιακής αφήγησης στις γραμματικές επιδόσεις 

των μαθητών, στην ενίσχυση του κινήτρου, στην καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση της 

ορθογραφίας των ρημάτων. (Ρούσση  , Μπράτιτσης, 2017). 
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ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Μια διδακτική πρόταση εφαρμόστηκε σε μια τάξη Δ΄ Δημοτικού, σε δημόσιο Δημοτικό 

σχολείο αγροτικής περιοχής, κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Αγγλικών. Η παρέμβαση 

διήρκησε 2 διδακτικές ώρες. Η τάξη αποτελούνταν από 10 παιδιά, τα οποία βρίσκονταν στο 

επίπεδο του βασικού χρήστη. Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Scratch και στόχος 

ήταν η εκμάθηση του λεξιλογίου της σχετικής ενότητας. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν 

πως οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με την εφαρμογή, έκανα μεγάλη και επαναλαμβανόμενη 

προσπάθεια ώστε να μάθουν το λεξιλόγιο της ενότητας, την προφορά και την ορθογραφία των 

λέξεων, ακόμη και οι πιο αδύναμοι. Το τελικό συμπέρασμα ήταν πως η πλειονότητα των 

μαθητών κατόρθωσε να αφομοιώσει το λεξιλόγιο, να ολοκληρώσει σωστά το τεστ 

ορθογραφίας και ένταξης των λέξεων σε υποομάδες. Μάλιστα, έδειξαν μεγάλη θέληση να 

χρησιμοποιήσουν ξανά την εφαρμογή. Επιπλέον, ακόμη και σε ατομικές δραστηριότητες οι 

μαθητές συνεργάστηκαν, βοηθώντας ο ένας τον άλλο. (Κοροσίδου,  Μπράτιτσης, 2011 ). 

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3.1 Είδος της έρευνας 

Η παρούσα εργασία εντάσσεται στην ποσοτική έρευνα, καθώς ξεκινά από μια ήδη υπάρχουσα 

υπόθεση-θεωρία και αποβλέπει στην επαλήθευση της μέσω αριθμητικών στοιχείων. Στην 

παρούσα έρευνα γίνεται διερεύνηση των απόψεων των ελλήνων εκπαιδευτικών σχετικά με τη 

χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. Το 

είδος της ποσοτικής μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε είναι η δειγματοληπτική καθώς η συλλογή 

των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω κλειστού ερωτηματολογίου. 

 

3.2 Ο σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των ελλήνων εκπαιδευτικών 

σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, ερευνάται ο τρόπος χρήσης, ο βαθμός χρήσης, η διάρκεια 

χρήσης αλλά και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών.  Η 
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μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η δειγματοληπτική με τη συλλογή δεδομένων να 

πραγματοποιείται μέσω κλειστών ερωτηματολογίων.  Με βάση τον προαναφερθέντα σκοπό της 

έρευνας αλλά και τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που έχει προηγηθεί, η παρούσα μελέτη 

στοχεύει στη διερεύνηση των απόψεων των Ελλήνων εκπαιδευτικών σχετικά με: τα 

πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα της χρήσης των ΤΠΕ στη Διδασκαλία τη Νεοελληνικής 

Γλώσσας, τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χρήση των ΤΠΕ, το κίνητρο που 

προσφέρουν στους μαθητές, την συμβολή τους στην ενίσχυση του λεξιλογίου και της 

ορθογραφίας, το ρόλο που επιτελούν στην ενίσχυση της πρωτοβουλίας και αυτενέργειας των 

μαθητών αλλά και τη διευκόλυνση που προσφέρουν στην εκμάθηση όλων των  γνωστικών 

αντικειμένων. Ταυτόχρονα διερευνάται η στάση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση των 

ΤΠΕ ως αυτόνομο εργαλείο μάθησης καθώς και οι εφαρμογές των ΤΠΕ που οι ίδιοι κάνουν 

στη διδασκαλία τους. 

 

3.3 Τα ερευνητικά ερωτήματα  

Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε σημαντική ανάπτυξη προγραμμάτων που στόχευαν στην 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Η έρευνα αυτή 

ξεκινά με την υπόθεση πως οι εκπαιδευτικοί θα έχουν ενδιαφερθεί να επιμορφωθούν στη 

χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία τους και, συγκεκριμένα, στη διδασκαλία της 

Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν είναι τα εξής: 

 Σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί έλαβαν επιμόρφωση γενικά στη χρήση των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση; 

 Πόσοι από αυτούς επιμορφώθηκαν στη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία 

της Nέας Eλληνικής Γλώσσας; 

 Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί για την ενσωμάτωση των 

ΤΠΕ στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική του σχολείου; 

 Ποιες είναι οι απόψεις τους για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας; 
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3.4 Μέθοδος συλλογής δεδομένων 

Για τη συλλογή των δεδομένων καταρτίσθηκε αυτοσχέδιο γραπτό ερωτηματολόγιο το 

οποίο βασίστηκε σε αντίστοιχες έρευνες ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Το 

ερωτηματολόγιο απαρτίζονταν σχεδόν αποκλειστικά από κλειστές, προκατασκευασμένες 

ερωτήσεις. Ορισμένα ερωτηματολόγια δόθηκαν από την ερευνήτρια αυτοπροσώπως σε 

σχολεία της Ημαθίας ενώ ορισμένα άλλα στάλθηκαν και συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά,  

έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με το διευθυντή του εκάστοτε Δημοτικού Σχολείου. 

Οι εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν το δείγμα έλαβαν μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με 

το περιεχόμενο της έρευνας, το σκοπό της αλλά και το φορέα που πραγματοποιούσε την 

έρευνα. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε κανονικά από όλα τα υποκείμενα της 

έρευνας. Δεν υπήρξαν περιπτώσεις ελλιπούς συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, καθώς 

το ερωτηματολόγιο ήταν σύντομο και οι ερωτήσεις σαφείς και ξεκάθαρες.  

 

3.5 Μέθοδος ανάλυσης αποτελεσμάτων 

Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν, επεξεργάσθηκαν κι έπειτα ακολούθησε ανάλυση των 

αποτελεσμάτων με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Office Excel. Τα  αποτελέσματα 

που προέκυψαν παρουσιάζονται σε πίνακες και γραφήματα παρακάτω. 

 

3.6 Πιλοτική έρευνα 

Το ερωτηματολόγιο δόθηκε αρχικά δοκιμαστικά σε ένα μικρό αριθμό ατόμων με σκοπό τον 

έλεγχο της σαφήνειας των ερωτήσεων και της κατανόησης τους από τα υποκείμενα. Έπειτα, 

ακολούθησαν κάποιες διορθώσεις και στη συνέχεια μοιράσθηκε κανονικά στο δείγμα της 

έρευνας. 
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3.7 Αξιοπιστία έρευνας 

Βασικός στόχος της έρευνας ήταν να μην επηρεασθούν τα υποκείμενα  από τη διατύπωση 

των ερωτήσεων. Έτσι οι κρίσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν διατυπωμένες θετικά αλλά 

και αρνητικά , ενώ η επιλογή της σειράς των ερωτήσεων έγινε έπειτα από κλήρωση, ώστε 

να είναι απολύτως τυχαία. Η  διατύπωση των ερωτήσεων ήταν σαφής και οι οδηγίες 

συμπλήρωσης ακριβείς και ξεκάθαρες. Οι συνθήκες διεξαγωγής της έρευνας ήταν ίδιες για 

όλα τα υποκείμενα. 

 

3.8 Περιγραφή δομής ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τέσσερα τμήματα. Στο πρώτο τμήμα ζητήθηκε από τα 

υποκείμενα να σημειώσουν ορισμένα δημογραφικά στοιχεία με σκοπό να αναγνωριστεί το 

κοινωνικό τους προφίλ. Οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου και πέρα από το διαχωρισμό των 

υποκειμένων με βάση το φύλο , οι εκπαιδευτικοί διακρίθηκαν με βάση τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

 Η ηλικία διαιρέθηκε σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη περιελάμβανε εκπαιδευτικούς 

ηλικίας από 25-35, η δεύτερη από 36-45 και η τρίτη από 46 ετών και άνω. 

 Η  προϋπηρεσία περιελάμβανε τρία επίπεδα: από 1-10, 11-20 και 21έτη και άνω. 

 Οι σπουδές διακρίθηκαν σε πέντε επίπεδα:  πτυχίο τετραετούς φοίτησης, μεταπτυχιακό, 

διδακτορικό, διδασκαλείο και δεύτερο πτυχίο. 

 

Το δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου είχε ως στόχο τον έλεγχο του ερευνητικού 

ερωτήματος που αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Μέσα από τις ερωτήσεις 

εξετάστηκε ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί, τόσο ως προς τη 

χρήση των ΤΠΕ γενικά στην εκπαίδευση όσο και ειδικά για τη διδασκαλία της 

Νεοελληνικής Γλώσσας. Έπειτα ζητήθηκε να αξιολογήσουν την ικανότητα τους στο 

χειρισμό των Νέων Τεχνολογιών κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας, να 

αναφέρουν τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών που κάνουν κατά τη διδασκαλία του 

μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας ενώ τους ζητήθηκε να επισημάνουν και το 

χρονικό διάστημα κατά το οποίο τις χρησιμοποιούν. Τέλος, ακολούθησε μια ερώτηση 

ελέγχου η οποία ζητούσε να διευκρινιστεί η συχνότητα της χρήσης συγκεκριμένων 
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εφαρμογών και μέσων, ώστε να φανεί ξεκάθαρα τι επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί να 

χρησιμοποιούν κατά τη διδασκαλία τους. 

 

Το τρίτο τμήμα αποτελούνταν από μια κλίμακα μέτρησης στάσεων.  Η κλίμακα αυτή 

απαρτίζονταν από είκοσι κρίσεις που αναφέρονταν στις Νέες Τεχνολογίες. Τα 

υποκείμενα καλούνταν να διαβάζουν τις προτάσεις κι έπειτα να δηλώνουν τη συμφωνία 

ή τη διαφωνία τους με αυτές, επιλέγοντας το ανάλογο κουτάκι, το οποίο αντιστοιχούσε 

σε τέσσερις δυνατότητες: 

“ διαφωνώ απόλυτα” 

“διαφωνώ εν μέρει” 

“ συμφωνώ εν μέρει ” 

“ συμφωνώ απόλυτα” 

Με τον τρόπο αυτό δινόταν η ευκαιρία στα υποκείμενα να δηλώσουν το βαθμό 

συμφωνίας ή διαφωνίας τους με την κρίση που είχε προηγηθεί. 

 

Στο τέταρτο και τελευταίο τμήμα του ερωτηματολογίου ζητήθηκε από τα υποκείμενα 

να ιεραρχήσουν τις επιλογές που τους δόθηκαν σε μια κλίμακα 1-5, όπου ένα το 

λιγότερο σημαντικό και πέντε το πιο σημαντικό. Ουσιαστικά στο τμήμα αυτό ζητήθηκε 

να παρουσιάσουν τις προϋποθέσεις εκείνες που συντελούν στη χρήση των ΤΠΕ κατά τη 

διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας. 

 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1 Παράθεση αποτελεσμάτων 

Δείγμα της έρευνας 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 77 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που 

υπηρέτησαν κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 στα Δημοτικά Σχολεία της Ημαθίας αλλά και 

σε όλη την ελληνική επικράτεια. Από αυτούς οι 53 (ποσοστό 68,8%) ήταν γυναίκες και οι 24 

(ποσοστό 31.2%) άνδρες. Από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα οι 63 

(ποσοστό 81.8%) ήταν από 25-35 ετών, οι 6 (ποσοστό 7,8%) ήταν μεταξύ 36-45 ενώ από 46 

χρόνων και άνω ήταν οι υπόλοιποι 8 (ποσοστό 10.4%).  
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Εικόνα 1                                                                     Εικόνα 2 

 

 

Αναφορικά με την προϋπηρεσία, το 79,2% έχει υπηρετήσει 1-10 χρόνια, το 13% υπηρέτησε 

11-20 χρόνια και το 7,8% έχει προϋπηρεσία 21 χρόνια και άνω.  

 

 

  

Εικόνα 3: Έτη προϋπηρεσίας  

 

 

Όσον αφορά στις σπουδές, 42 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 54,5%) είναι κάτοχοι πτυχίου 

τετραετούς φοίτησης, 34 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 44,2%) έχουν πραγματοποιήσει 

μεταπτυχιακές σπουδές, 5 άτομα (ποσοστό 6,5%) κατέχουν διδακτορικό τίτλο, 2 εκπαιδευτικοί 
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39 
 

(ποσοστό 2,6%)  είναι απόφοιτοι Διδασκαλείου ενώ 4 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 5,2%) είναι 

κάτοχοι και δεύτερου πτυχίου. 

 

Εικόνα 4: Σπουδές 

 

 

Σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών γενικά στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, 

50 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 64,9%) δήλωσαν πως έχουν λάβει κάποια επιμόρφωση ενώ οι 

υπόλοιποι 27(ποσοστό 35,1%) δεν έχουν επιμορφωθεί. 

Όσον αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  στη χρήση των ΤΠΕ ειδικά στη 

Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 28 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 36,4%) έχουν 

επιμορφωθεί ενώ οι υπόλοιποι 49 (ποσοστό 63,6%) ήταν αρνητικοί.  

Εικόνα 5 

 

 

 

  

54.50%

44.20%

6.50%

2.60%

5.20%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Πτυχίο τετραετούς φοίτησης/εξομοίωσης

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Διδασκαλείο

Δεύτερο πτυχίο

64.90%

36.40%35.10%

63.60%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%

Επιμόρφωση γενικά 
στη χρήση των ΤΠΕ

Επιμόρφωση ειδικά 
στη χρήση των ΤΠΕ 
στη Νεοελληνική 

Γλώσσα

Ναι

Όχι



40 
 

 

 Ικανότητα χειρισμού των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας   

Αρχικά, στο δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να 

κατατάξουν τον εαυτό τους σχετικά με την ικανότητα τους στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 

στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας. Στα αποτελέσματα λοιπόν φάνηκε πως το 13% 

των εκπαιδευτικών θα χαρακτήριζε τον εαυτό του  ελλιπή στη χρήση των ΤΠΕ, το 22,1% των 

εκπαιδευτικών δήλωσε πως είναι πολύ καλοί στη χρήση ενώ το 64,9% θεωρεί πως είναι 

μέτριοι. 

 

Εικόνα 6 

 

 

Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής 

Γλώσσας. Στην ερώτηση αυτή το 57,1% απάντησε θετικά ενώ το 42,9% αρνητικά. 

 

Εικόνα 7 

 

Σχετικά με τη διάρκεια της χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας, η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών απάντησε πως κάνει χρήση ένα με τρία χρόνια, λίγοι από 
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αυτούς χρησιμοποίησαν τις νέες τεχνολογίες περισσότερο από πέντε χρόνια ενώ εντύπωση 

προκαλεί το γεγονός πως μόνο μια εκπαιδευτικός  δήλωσε πως εξ’ αρχής έκανε χρήση των 

ΤΠΕ στη διδασκαλία της Γλώσσας. 

Στην επόμενη ερώτηση διερευνήθηκε η συχνότητα της χρήσης ορισμένων εφαρμογών και 

μέσων που κάνουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας. 

 

Εικόνα 8 

 

 Όπως φαίνεται στο παραπάνω γράφημα οι εκπαιδευτικοί τείνουν να χρησιμοποιούν 

περισσότερο στη διδασκαλία τους το διαδίκτυο, με σκοπό την εύρεση ενημερωτικού και 

εκπαιδευτικού υλικού, τη χρήση εγκυκλοπαιδειών και εφημερίδων αλλά και τα ψηφιακά 

παιχνίδια με δραστηριότητες για τα παιδιά. Ακόμη, οι εφαρμογές γραφείου φαίνεται πως είναι 

ιδιαιτέρως εύχρηστες για τους εκπαιδευτικούς, αφού έλαβαν υψηλά ποσοστά επιλογής. Από 

την άλλη, ο διαδραστικός πίνακας και οι εφαρμογές υποβοήθησης μαθητή, όπως γραφήματα, 

προσομοιώσεις και υπολογιστικά φύλλα έλαβαν χαμηλά ποσοστά, γεγονός που υποδεικνύει 

πως οι εκπαιδευτικοί δεν τις προτιμούν  κατά τη διδασκαλία τους.  

Ο βαθμός χρήσης των ΤΠΕ στη σχολική πράξη επηρεάζεται σημαντικά και από το βαθμό 

χρήσης που κάνουν οι εκπαιδευτικοί για προσωπικούς λόγους. Το συμπέρασμα αυτό 

επιβεβαιώνεται από μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2013 σε 272 εκπαιδευτικούς της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει την 

επιμόρφωση Α΄ και Β΄ βαθμού. Παρατηρήθηκε λοιπόν πως οι εφαρμογές γραφείου και το 

διαδίκτυο, δηλαδή, οι εφαρμογές εκείνες που χρησιμοποιούνταν από τους εκπαιδευτικούς  πριν 

από την επιμόρφωση τους, στον προσωπικό τους χρόνο, χρησιμοποιήθηκαν σε μεγαλύτερο 

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%

Καθόλου

Σπάνια

Λίγο

Αρκετά

Πολύ



42 
 

βαθμό σε σχέση με άλλες εφαρμογές, όπως τα ιστολόγια, τα λογισμικά εννοιολογικής 

χαρτογράφησης, ακόμα και μετά από την επιμόρφωση που έλαβαν οι εκπαιδευτικοί. Παρόλα 

αυτά το συμπέρασμα που προέκυψε είναι πως διαμορφώθηκαν θετικές στάσεις απέναντι στη 

χρήση των ΤΠΕ στη σχολική πράξη. (Σέργης, Κουτρομάνος, 2013). 

 

 Περνώντας στο τρίτο τμήμα της έρευνας, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν στην εισαγωγή και χρήση των 

ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας. 

 

1. Η εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας δεν κρίνεται 

αναγκαία 

Μ.Ο Τ.Α 

2,1 1,0 

 

Στην ερώτηση αυτή παρατηρούμε πως τα υποκείμενα συσσωρεύονται περισσότερο προς 

την άποψη πως η  εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας 

κρίνεται αναγκαία. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών φαίνεται να συμφωνούν με την 

αρχική υπόθεση πως οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους θα δείξουν μια θετική στάση 

απέναντι στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη σχολική πράξη και, συγκεκριμένα, στη 

διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας. 

 

2. Η χρήση των ΤΠΕ δεν επιδρά στην παρεχομένη ποιότητα εκπαίδευσης 

Μ.Ο Τ.Α 

2,4 1,0 

 

Εδώ παρατηρείται πως τα υποκείμενα της έρευνας  τείνουν προς την θέση πως η χρήση 

των ΤΠΕ επιδρά θετικά στην παρεχόμενη ποιότητα εκπαίδευσης. Το αποτέλεσμα της 

έρευνας αυτής επιβεβαιώνει τις τεκμηριωμένα θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών 
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απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ. Σύμφωνα και με προηγούμενες έρευνες, οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν πως οι νέες τεχνολογίες αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για τη βελτίωση της 

διδασκαλίας τους και παρέχουν σημαντικά κίνητρα στους μαθητές για την ενεργή 

συμμετοχή τους. (Van Rosmalen & Westera, 2012). 

 

3. Δεν επηρεάζεται η διεξαγωγή της διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας με τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών 

Μ.Ο Τ.Α 

2,3 0.98 

 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση η πλειοψηφία των ερωτηθέντων τείνει προς τη θέση πως οι 

νέες τεχνολογίες επηρεάζουν σημαντικά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας. Όπως έχει 

αναφερθεί παραπάνω, υπάρχουν πολλών ειδών εκπαιδευτικά λογισμικά, τα οποία έχουν 

δημιουργηθεί συγκεκριμένα για τη διδασκαλία του μαθήματος της γλώσσας. Ένα από αυτά 

είναι η Λογομάθεια, που στοχεύει κυρίως στην εκμάθηση της γραμματικής αλλά και οι 

Ιδεοκατασκευές, εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ενισχύει την ικανότητα του μαθητή να 

γράφει αφηγηματικές και περιγραφικές εκθέσεις. Τα λογισμικά αυτά μετατρέπουν τον 

υπολογιστή σε ένα περιβάλλον γραφής, αλλάζοντας τον παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο 

πραγματοποιούνταν η διδασκαλία μέσα στην τάξη. 

4. Η προετοιμασία της διδασκαλίας του μαθήματος διευκολύνεται με τη χρήση των ΤΠΕ 

Μ.Ο Τ.Α 

3,4 0,75 

 

Τα υποκείμενα της έρευνας στην ερώτηση αυτή φαίνεται να τείνουν στην πλειοψηφία τους 

προς την άποψη πως οι νέες τεχνολογίες διευκολύνουν την προετοιμασία της διδασκαλίας 

του μαθήματος. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, κυρίως όσοι έχουν λάβει κάποια 

επιμόρφωση στη χρήση των ΤΠΕ, τις αναγνωρίζουν ως ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την 

επαγγελματική τους σταδιοδρομία και την προετοιμασία της διδασκαλίας. Παρόλα αυτά 

υπάρχουν και κάποιες έρευνες στις οποίες διαπιστώνεται δυσκολία από την πλευρά των 

εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ, ακόμη και μετά από προγράμματα επιμόρφωσης του 



44 
 

Υπουργείου. Για παράδειγμα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς του 

Νοτίου Αιγαίου φάνηκε πως οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να προετοιμάσουν και να 

υλοποιήσουν τη διδασκαλία τους με τη βοήθεια των ΤΠΕ. (Δημητρίου & Τζιμογιάννης, 

2016). 

 

5. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να ενσωματώσει τις ΤΠΕ στη διδασκαλία της 

Νεοελληνικής Γλώσσας. 

Μ.Ο Τ.Α 

3,4 0,8 

 

Η τιμή του μέσου όρου στη συγκεκριμένη ερώτηση φανερώνει πως η πλειοψηφία του 

δείγματος είναι σύμφωνη πως οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κάνουν χρήση των νέων 

τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους. Από τη στιγμή που η ενσωμάτωση 

των ΤΠΕ φαίνεται να αποτελεί διεθνώς προτεραιότητα σε όλα τα εκπαιδευτικά 

συστήματα, οι εκπαιδευτικοί έχουν μπει σε μια διαδικασία ενίσχυσης των ψηφιακών τους 

ικανοτήτων με σκοπό τη βελτίωση της ατομικής τους ανάπτυξης και παραγωγικότητας. 

 

6. Η ταυτόχρονη σύνδεση των Νέων Τεχνολογιών με τα γνωστικά αντικείμενα επιφέρει 

θετικά αποτελέσματα στη διαδικασία της μάθησης. 

Μ.Ο Τ.Α 

3,5 0,69 

 

Στην παραπάνω ερώτηση τα υποκείμενα της έρευνας φαίνεται πως τάσσονται θετικά ως 

προς τη σύνδεση των νέων τεχνολογιών με όλα τα γνωστικά αντικείμενα, υποστηρίζοντας 

πως αυτό μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. 

Αυτό σημαίνει πως αναγνωρίζουν τις ΤΠΕ ως γνωστικό αντικείμενο, εργαλείο μάθησης 

αλλά, κυρίως, σύγχρονο εκπαιδευτικό μέσο το οποίο ενισχύει την μάθηση μέσω της 

ανακάλυψης και του πειραματισμού. Έτσι μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία 
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όλων των γνωστικών αντικειμένων, προσφέροντας κίνητρο για μάθηση, σύμφωνα με τα 

υποκείμενα. 

 

7. Η ορθογραφική ικανότητα των μαθητών και η ανάπτυξη του λεξιλογίου δεν 

επηρεάζονται από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Μ.Ο Τ.Α 

2,3 1,01 

 

Στην ερώτηση αυτή φάνηκε πως οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με 

τα αποτελέσματα της χρήσης των ΤΠΕ στη λεξιλογική και ορθογραφική ικανότητα των 

μαθητών. Σύμφωνα, όμως, με την υπάρχουσα βιβλιογραφία υπάρχουν πολλών ειδών 

εφαρμογές των νέων τεχνολογιών, οι οποίες ενισχύουν σημαντικά την ορθογραφική και 

λεξιλογική ικανότητα των μαθητών. Για παράδειγμα, η χρήση ηλεκτρονικών λεξικών, ως 

συμπλήρωμα της χρήσης του έντυπου λεξικού, βοηθά τους μαθητές στο συλλαβισμό και 

την ανάγνωση λέξεων, στην κατανόηση κειμένων, στην ορθογραφία, στην ετυμολογία και 

την εύρεση της σημασίας των λέξεων. Υπάρχουν, μάλιστα, συγκεκριμένα λογισμικά 

εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice), τα οποία βοηθούν τους μαθητές στην 

απόκτηση βασικών γνώσεων (ορθογραφίας, επίλυσης μαθηματικών πράξεων) μέσω της 

ανατροφοδότησης. Έρευνα δράσης που πραγματοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο του 2001 

ως το τέλος Μαρτίου 2002 με σκοπό την παραγωγή γραπτού λόγου από τους μαθητές με 

τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, έδειξε σημαντική βελτίωση του γραπτού λόγου των 

μαθητών, ποιοτική και ποσοτική, ως προς την έκφραση,  την ορθογραφία τη σύνταξη και 

το λεξιλόγιο. Το δείγμα της έρευνας  αποτέλεσαν  19 µαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 12ου  

∆ηµοτικού Σχολείου Λαµίας. (∆ηµητρακάκης, Κ, Μαρκαντώνης, Χ, 2002). 

 

8. Το οπτικοακουστικό περιβάλλον που παρέχει η χρήση των ψηφιακών μέσων ενισχύει 

το κίνητρο για μάθηση 

Μ.Ο Τ.Α 

3,5 0,8 

 



46 
 

Στην παραπάνω ερώτηση τα υποκείμενα του δείγματος τάσσονται υπέρ της άποψης πως η 

οθόνη, η αίσθηση της κίνησης με τη ροή των εικόνων και το ακουστικό κομμάτι που τη 

συνοδεύει, κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών, κρατώντας τα προσηλωμένα με 

αμείωτο το ενδιαφέρον τους. Τα παιδιά της σημερινής εποχής είναι εξοικειωμένα με την 

τεχνολογία, καθώς έρχονται σε επαφή με αυτή από πολύ μικρή ηλικία. Οι εκπαιδευτικοί 

του δείγματος φαίνεται να λαμβάνουν υπόψη τους πως συχνά οι μαθητές χάνουν το 

ενδιαφέρον τους στην ανάγνωση ενός βιβλίου, καθώς δεν προσφέρει τα ελκυστικά 

χαρακτηριστικά των νέων τεχνολογιών. 

 

9. Η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να ωθήσει στην κριτική σκέψη και δημιουργικότητα των 

μαθητών 

Μ.Ο Τ.Α 

3,37 0,76 

 

Στην ερώτηση αυτή γίνεται φανερό πως το δείγμα της έρευνας στην πλειοψηφία του 

πιστεύει πως οι νέες τεχνολογίες ενισχύουν τη δημιουργικότητα των μαθητών, ενώ 

παράλληλα τους ωθούν να σκέφτονται κριτικά. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δυτικό 

Αυστραλιανό Γυμνάσιο κατέδειξε πως υπάρχουν σημαντικές στατιστικά συσχετίσεις 

ανάμεσα στη μελέτη σε ένα περιβάλλον μάθησης με τη χρήση τεχνολογιών και στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης των μαθητών. Ο χρόνος που περνούν οι μαθητές σε 

ένα τέτοιο περιβάλλον φάνηκε πως επηρεάζει την πορεία της προόδου τους. Οι 

σπουδαστές με τις καλύτερα ανεπτυγμένες δεξιότητες της πληροφορικής, σημείωσαν 

υψηλότερο επίπεδο στις δραστηριότητες κριτικής σκέψης. Η έρευνα αυτή υποδηλώνει πως 

για να αναπτυχθούν ικανότητες σκέψης υψηλότερης τάξης στους μαθητές, τα σχολεία 

πρέπει να ενσωματώσουν την τεχνολογία σε όλους τους τομείς της μάθησης (Mcmahon, 

2009). 

 

10. Δεν παρουσιάζεται ενίσχυση της αυτενέργειας και πρωτοβουλίας των μαθητών με τη 

χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας. 

Μ.Ο Τ.Α 
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3,25 0,74 

 

Οι απαντήσεις στην παραπάνω κρίση φανερώνουν πως το δείγμα των εκπαιδευτικών 

παραμένει σταθερό στην άποψη πως η χρήση των ΤΠΕ προσελκύει το ενδιαφέρον των 

μαθητών περισσότερο από το σχολικό εγχειρίδιο, κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής 

Γλώσσας. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ενεργό συμμετοχή τους και την 

ανάληψη πρωτοβουλιών.  

 

11. Παρατηρείται διευκόλυνση στην εκμάθηση των υπόλοιπων γνωστικών αντικειμένων 

με τη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας. 

Μ.Ο Τ.Α 

3,23 0,75 

 

Εδώ γίνεται φανερή από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών η άποψη τους πως, 

χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία της Γλώσσας , θα υπάρξει βελτίωση 

και στην εκμάθηση των υπόλοιπων γνωστικών αντικειμένων. Στη σύγχρονη εκπαιδευτική 

πράξη οι νέες τεχνολογίες παρέχουν ένα περιβάλλον μάθησης το οποίο προωθεί την 

ολιστική προσέγγιση της γνώσης. Βασικός στόχος της χρήσης των ΤΠΕ είναι να 

αποκτήσουν οι μαθητές τη δυνατότητα να σκέφτονται κριτικά, να αναλύουν, να 

συνθέτουν, να εντοπίζουν πληροφορίες, να είναι σε θέση να τις αξιολογήσουν και να 

εξάγουν τα δικά τους συμπεράσματα. Σκοπός είναι η απομάκρυνση από το τυπικό 

παραδοσιακό μοντέλο, η ενεργοποίηση των μαθητών, η αλληλεπίδραση μεταξύ τους για 

την επίτευξη κοινών στόχων. (Ronimus et al, 2014). Σύμφωνα με τον Spienzia (2011), o 

εξοπλισμός του σχολείου με τις νέες τεχνολογίες ενισχύει τα μαθησιακά κίνητρα, 

δημιουργώντας ένα σχολικό περιβάλλον το οποίο επηρεάζει θετικά την επίδοση των 

μαθητών. 
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12. Η απουσία της κατάλληλης ενημέρωσης δυσχεραίνει τη χρήση των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας 

Μ.Ο Τ.Α 

3,27 0,73 

 

Στην κρίση αυτή οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών φανερώνουν την πίστη τους πως η 

έλλειψη της κατάλληλης ενημέρωσης αποτελεί εμπόδιο και δυσκολεύει τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας. Σύμφωνα με τον 

Fullan, (2007), η εκπαιδευτική αλλαγή στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτά που οι 

δάσκαλοι πιστεύουν και σκέφτονται. Για να επιτύχει μια εκπαιδευτική αλλαγή ισχυρίζεται 

πως υπάρχουν τρία βασικά στάδια: η πιθανή χρήση νέων υλικών και μέσων, η χρήση νέων 

διδακτικών προσεγγίσεων και οι αλλαγές στις πεποιθήσεις και τα πιστεύω. Η συνεχής 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση 

θετικών στάσεων και αποτελεσματικών πρακτικών στη διδασκαλία. 

 

13. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν μεταβάλλεται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση. 

Μ.Ο Τ.Α 

2,83 1,1 

 

Οι απαντήσεις των υποκειμένων του δείγματος στην παραπάνω ερώτηση κάνουν φανερή την 

αποδοχή τους πως ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών 

στην εκπαιδευτική πράξη. Οι απόψεις τους συμπίπτουν ξεκάθαρα με μελέτες που έχουν γίνει 

στο παρελθόν. Σύμφωνα με τους Τριανταφυλλίδη, Μητροπούλου (2005), στο νέο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον μάθησης ενισχύεται ο συντονιστικός και διευκολυντικός ρόλος του δασκάλου. Ο 

δάσκαλος μπορεί να προσφέρει εντυπωσιακή παρουσίαση του διδακτικού υλικού, ξεφεύγοντας 

από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Ο ίδιος οφείλει να παρέχει την απαραίτητη 

υποστήριξη στους μαθητές, να τους εξοικειώσει με τις στρατηγικές μάθησης στο νέο 

περιβάλλον, διδάσκοντάς τους να μαθαίνουν «πώς να μαθαίνουν». Ο ρόλος του πλέον είναι να 

επιλύει τεχνικά θέματα γρήγορα και αποτελεσματικά, να καθοδηγεί τους διδασκόμενους να 
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εξάγουν τα δικά τους συμπεράσματα και να είναι σε θέση να τους αξιολογεί με τα μέσα που 

του προσφέρει η τεχνολογία.  Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί και η εξοικείωση του ίδιου 

του εκπαιδευτικού με τα συστήματα της τεχνολογίας. 

 

14. Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία καλώς εγείρει ενστάσεις από την 

εκπαιδευτική κοινότητα. 

Μ.Ο Τ.Α 

1,98  0,97 

 

Στην παραπάνω κρίση οι εκπαιδευτικοί φαίνεται πως αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα των ΤΠΕ 

στη διδακτική πράξη, παρόλα αυτά ένα ποσοστό του δείγματος δείχνει να κρατά μια 

επιφυλακτική και κριτική στάση. Μπορεί τα σχολεία να έχουν εξοπλιστεί πλήρως με 

υπολογιστές,  συχνά όμως παρουσιάζεται «τεχνοφοβία», δηλαδή άγχος ή και εχθρική 

αντιμετώπιση από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Παναγιωτακόπουλος (2011). Αυτή η 

συμπεριφορά μπορεί να οφείλεται σε εσωτερικά αίτια ή σε εξωτερικούς παράγοντες. Για 

παράδειγμα, το άγχος των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση των υπολογιστών, ο φόβος 

μήπως προκαλέσουν κάποια ζημία αλλά ορισμένες φορές και η άρνηση αλλαγής του τρόπου 

διδασκαλίας που έως τώρα ακολουθούσαν, αποτελούν εσωτερικούς παράγοντες. Από την άλλη 

πλευρά, το σχολείο αποτελεί ένα κοινωνικό θεσμό που επηρεάζει άμεσα το υπάρχον κοινωνικό 

σύστημα. Οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται πως χάνουν τον εξέχοντα  ρόλο τους ή πρέπει να τον 

μοιραστούν με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι μαθητές είναι από νωρίς εξοικειωμένοι με τις 

νέες τεχνολογίες με αποτέλεσμα οι δάσκαλοι να νιώθουν πως μειονεκτούν απέναντι στους 

μαθητές τους. Καθοριστικός είναι ο ρόλος της διοίκησης του σχολείου που επιβάλλεται να 

θέσει τα κατάλληλα όρια μεταξύ υπολογιστών και εκπαιδευτικών. 

 

 

15. Οι ΤΠΕ δεν μπορούν να αποτελέσουν κυρίαρχο μέσο διδασκαλίας 

Μ.Ο Τ.Α 

2,1 1,03 
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Οι απαντήσεις στην πρόταση αυτή ήταν στην πλειοψηφία τους θετικές. Αυτό σημαίνει πως οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως οι νέες τεχνολογίες δεν μπορούν να αποτελέσουν 

κυρίαρχο μέσο διδασκαλίας. Σύμφωνα με τον Μικρόπουλο (2006), οι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν τους υπολογιστές με τρόπο κλασικό, για να αναζητήσουν ύλη για διαγωνίσματα 

ή ορισμένες πληροφορίες στο διαδίκτυο. Έτσι, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν 

αντιμετωπίζονται ως γνωστικά εργαλεία που μπορούν να προωθήσουν την ενεργή συμμετοχή 

των παιδιών στη μάθηση. 

 

16. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες και το διευρυμένο λεξιλόγιο αποτελούν οφέλη της χρήσης των 

ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας 

Μ.Ο Τ.Α 

 3,07 0,72 

 

Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων του ερωτηματολογίου φανερώνουν πως οι περισσότεροι από 

αυτούς τείνουν προς την άποψη πως οι επικοινωνιακές δεξιότητες και το διευρυμένο λεξιλόγιο 

αποτελούν οφέλη της χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας. Η 

ανάπτυξη του λεξιλογίου των εκπαιδευομένων με τη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών μελετών. Ο Νakata (2011) πραγματοποίησε 

μια ολοκληρωμένη επιθεώρηση λογισμικών που κάνουν χρήση εκπαιδευτικών καρτών. 

Πραγματοποίησε ανάλυση εννέα προγραμμάτων με τη χρήση δεκαεπτά κριτηρίων, τα οποία 

είχαν προκύψει από προηγούμενες μελέτες. Από τη μελέτη αυτή διαπίστωσε ότι τα 

περισσότερα προγράμματα μεγιστοποιούν τη διδασκαλία λεξιλογίου και αυξάνουν τα κίνητρα 

των φοιτητών. Επιπλέον, ο Dizon (2016) διαπίστωσε ότι η εκμάθηση γλωσσών με τη βοήθεια 

του υπολογιστή δεν έχει μόνο παρόμοιες θετικές επιπτώσεις στη διδασκαλία λεξιλογίου, αλλά 

και τη δυνατότητα να δώσει στους μαθητές περισσότερη ευελιξία.  

 

17. Οι ΤΠΕ μπορούν να αξιοποιηθούν ως αυτόνομο εργαλείο καθημερινής χρήσης για την 

προώθηση της μάθησης και της συνεργασίας. 
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Μ.Ο Τ.Α 

2,98 0,75 

 

Στην παραπάνω κρίση οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους έδωσαν θετικές απαντήσεις 

υποστηρίζοντας πως μπορούν οι ΤΠΕ να αξιοποιηθούν ως αυτόνομο εργαλείο καθημερινής 

χρήσης για την προώθηση της μάθησης και της συνεργασίας. Σύμφωνα με την Bilova (2018),  

εργαλεία που παρέχονται μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως το Quizlet και το  

Google Docs, μπορούν να προωθήσουν και να διευκολύνουν τόσο τη συνεργατική όσο και την 

ατομική εργασία. Μελέτη των (Ashcroft & Imrie 2014), έδειξε πως το Quizlet ενισχύει τη 

συνεργασία, την ανταλλαγή και την αλληλεπίδραση των μαθητών. Υπάρχει μια σειρά από 

δυνατότητες για τη χρήση αυτών των εργαλείων ηλεκτρονικά, οπότε είναι απαραίτητο ένας 

δάσκαλος να σχεδιάσει προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιεί, με βάση τους 

στόχους του.  

 

18. Με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας καλλιεργούνται ταλέντα 

που μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. 

Μ.Ο Τ.Α 

3,25 0,73 

 

Στην πρόταση αυτή το σύνολο σχεδόν του δείγματος έδειξε ότι τείνει προς την άποψη πως η 

χρήση  των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας, καλλιεργεί ταλέντα στους 

μαθητές, που μπορούν χρησιμοποιηθούν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Τα περιβάλλοντα 

μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ παρέχουν κίνητρο στους μαθητές, ενισχύουν την ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών, τη συνεργασία, τον πειραματισμό και την περιήγηση σε περιβάλλοντα 

ρεαλιστικά και ασφαλή. Οι γνώσεις που αποκτούν οι μαθητές αποτελούν ουσιαστικά 

δεξιότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο. (Hedberg & 

Larson, 2010). 
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19. Η τεχνολογία των μέσων υπηρετεί την αφομοίωση της διδακτικής ύλης. 

Μ.Ο  Τ.Α 

2,9 0.74 

 

Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων στη συγκεκριμένη κρίση δείχνουν ότι η πλειοψηφία των 

δασκάλων είναι θετικοί ως προς την άποψη πως  η τεχνολογία των μέσων εξυπηρετεί και είναι 

βοηθητική ως προς την αφομοίωση της εκάστοτε διδακτικής ύλης. Σύμφωνα με την 

Καραγιάννη (2002), η χρήση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών λογισμικών κι εργαλείων στη 

διδασκαλία ενισχύει την ικανότητα των μαθητών στη χρήση και την αφομοίωση της νέας ύλης. 

Οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν τη γνώση με τρόπο βιωματικό, μέσω της προσωπικής 

τους προσπάθειας και εμπειρίας. Έτσι, δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε μια διαδικασία 

αποστήθισης όρων από τα σχολικά εγχειρίδια, που πολλές φορές είναι δύσκολο να γίνουν 

κατανοητοί από τους ίδιους. (Οικονόμου, 2004).  

 

20. Η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού κατά τη διδασκαλία ασκεί έλξη στους μαθητές, 

κερδίζοντας την προσοχή τους 

Μ.Ο Τ.Α 

3,53 0.64 

 

Οι απαντήσεις στην κρίση αυτή ήταν κατά κύριο λόγο θετικές, επιβεβαιώνοντας τη σύμφωνη 

γνώμη των υποκειμένων πως τα μαθησιακά περιβάλλοντα που κάνουν χρήση εκπαιδευτικών 

λογισμικών στηρίζονται, κατά κύριο λόγο, στα ενδιαφέροντα των μαθητών και στην 

ενεργοποίηση κινήτρων για την επίτευξη της μάθησης. Η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται πιο 

ευχάριστη και φιλική στους μαθητές, καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν εργαλεία που κατά 

κύριο λόγο χρησιμοποιούσαν για ψυχαγωγία, με απώτερο σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων. 

(Γράψια, 2004). 

 

Περνώντας στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο του ερωτηματολογίου, ζητήθηκε από τα 

υποκείμενα να ιεραρχήσουν τις επιλογές που τους δόθηκαν σε μια κλίμακα 1-5, όπου ένα το 
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λιγότερο σημαντικό και πέντε το πιο σημαντικό. Οι προτάσεις αυτές αφορούσαν στους 

παράγοντες που, κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών, επηρεάζουν την εφαρμογή των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας.  

 

ΚΡΙΣΕΙΣ Μ.Ο Τ.Α 

Η ύπαρξη κατάλληλου και επαρκούς εξοπλισμού  

( υλικό και λογισμικό) και η απαραίτητη συντήρηση με βάση 

 τα διεθνή πρότυπα 

4,53 0,75 

Η κατάλληλη και συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 4,48 0,91 

Η προθυμία του σχολείου για τη χρήση ηλεκτρονικών  

Υπολογιστών 

4,35 0,85 

Η ύπαρξη επαρκούς χρόνου για την προετοιμασία και  

διεξαγωγή των μαθημάτων με τη χρήση ηλεκτρονικών  

υπολογιστών 

4,11 0,94 

Η συνεχής και ποιοτική σύνδεση του δικτύου των  

υπολογιστών στο διαδίκτυο 

4,07 1,10 

 

Οι κρίσεις στο παραπάνω σχεδιάγραμμα τοποθετήθηκαν με τη σειρά με βάση τις απαντήσεις  

των  εκπαιδευτικών του δείγματος. Στην πρώτη σειρά βρίσκεται η πρόταση που θεωρείται πως 

καθορίζει στο μεγαλύτερο βαθμό την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της 

Νεοελληνικής Γλώσσας κι ακολουθούν αντίστοιχα οι υπόλοιπες από κάτω. Όπως φαίνεται από 

τον πίνακα, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν στην πλειοψηφία τους πως η ύπαρξη κατάλληλου κι  

επαρκούς εξοπλισμού αλλά και η απαραίτητη συντήρηση που πρέπει να γίνεται με βάση τα 

διεθνή πρότυπα αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα για τη χρήση των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία. Στη συνέχεια, ως δεύτερος πιο σημαντικός παράγοντας κρίνεται η συνεχής και 

κατάλληλη επιμόρφωση των δασκάλων κι ακολουθούν, μετέπειτα, η προθυμία του σχολείου 

σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ύπαρξη επαρκούς χρόνου για την 

προετοιμασία του μαθήματος με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ ως λιγότερο 

σημαντικό παράγοντα επέλεξαν την ικανοποιητική σύνδεση του δικτύου των υπολογιστών στο 

διαδίκτυο. 
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Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση αυτή αποτελούν στην ουσία προτάσεις για 

μια νέα εκπαιδευτική πολιτική. Η αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας εκπαίδευσης είναι 

αναγκαίο να τεθεί στο επίκεντρο της κοινωνίας και της πολιτείας. Διαφαίνεται η σημασία όχι 

απλά της ένταξης των ΤΠΕ στα σχολεία αλλά της αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων που 

προσφέρουν για την επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων. Για να καταστεί αυτό δυνατό αναγκαία 

κρίνεται η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών με σκοπό την αξιοποίηση και εφαρμογή των 

ΤΠΕ στην εκπαιδευτική και διδακτική πράξη. Μέσω της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να ενημερωθούν για νέα εκπαιδευτικά λογισμικά, να εμπλουτίσουν το ψηφιακό 

εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους, να θέσουν νέους διδακτικούς 

στόχους και ουσιαστικά να αναπτύξουν νέες παιδαγωγικές μεθόδους, αλλάζοντας τις 

παραδοσιακές διδακτικές πρακτικές που χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα. (Τζιμογιάννης, 2002). 

Στόχος είναι η αλλαγή της διδακτικής τους νοοτροπίας και η υιοθέτηση νέων μοντέλων 

διδασκαλίας, τα οποία θα είναι ευέλικτα και θα προωθούν τον ενεργητικό ρόλο του μαθητή.  

Πέραν της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, προϋπόθεση για την ομαλή χρήση των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση αποτελεί και η παροχή επαρκούς εξοπλισμού και εκπαιδευτικών λογισμικών,  η 

γρήγορη πρόσβαση των υπολογιστών του σχολείου στο Διαδίκτυο και τις βιβλιοθήκες με 

σκοπό την άμεση εύρεση εκπαιδευτικού υλικού αλλά και η ενθάρρυνση από πλευράς σχολείου 

για τη χρήση καινοτόμων μέσων  και τεχνικών στη διδασκαλία. (Hadi, Zeinab, Salehi, 2012). 

Παρόλα αυτά, στα ελληνικά σχολεία, δυστυχώς, τα σχολικά εργαστήρια είναι παραμελημένα 

και συχνά θεωρούνται χώρος στον οποίο διδάσκεται αποκλειστικά το μάθημα της 

Πληροφορικής.  Αυτό σημαίνει πως δεν είναι διαθέσιμος ο χώρος, ώστε να αξιοποιηθεί από 

εκπαιδευτικούς σε οποιοδήποτε άλλο μάθημα. Τέλος, συχνά αναφέρεται από τους 

εκπαιδευτικούς το πιεστικό αναλυτικό πρόγραμμα ως λόγος μη χρήσης των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία τους. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη ταύτιση με το βιβλίο και δεν αφήνει 

περιθώρια στον εκπαιδευτικό για προσωπική του διαμόρφωση με βάση τις εκάστοτε ανάγκες 

και συνθήκες. 

4.2 Συμπεράσματα- Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε περιγραφή της έρευνας και των αποτελεσμάτων που 

προέκυψαν από αυτή. Στην ενότητα αυτή θα γίνει μια ανασκόπηση των ευρημάτων 

με σχετική ανάλυση και συζήτηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν. 

Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν πως οι 

εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν την εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδασκαλία των μαθημάτων 
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γενικά, αλλά και ειδικότερα στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων συμφωνεί πως κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να 

ενσωματώσει τις ΤΠΕ στη διδασκαλία του, καθώς επιδρούν σημαντικά στην 

παρεχόμενη ποιότητα εκπαίδευσης. Από αυτούς το 64.9% σημείωσε πως έλαβε 

επιμόρφωση για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενώ μόλις το 36,4% 

ειδικεύτηκε στη χρήση των ΤΠΕ συγκεκριμένα για τη διδασκαλία του μαθήματος της 

Νέας Ελληνικής Γλώσσας. 

Οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν πως οι Νέες Τεχνολογίες παρέχουν κίνητρο για 

μάθηση μέσω του οπτικοακουστικού περιβάλλοντος που προσφέρουν, ωθούν τους 

μαθητές στην κριτική σκέψη και αυτενέργεια ενώ ταυτόχρονα φαίνεται πως 

διευκολύνουν και την εκμάθηση των υπόλοιπων γνωστικών αντικειμένων. Μάλιστα, 

τονίσθηκε  σε μεγάλο βαθμό και η καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων, η 

προώθηση της συνεργασίας αλλά και η επίδραση που έχουν οι ΤΠΕ στη διεύρυνση 

του λεξιλογίου των μαθητών. Όσον αφορά στα αποτελέσματα της χρήσης των ΤΠΕ 

στην ορθογραφία των μαθητών, παρουσιάσθηκε διχασμός απόψεων που έκανε 

φανερή την απουσία ξεκάθαρης εικόνας από την πλευρά των εκπαιδευτικών για τα 

οφέλη της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στο συγκεκριμένο τομέα. 

Ένας από τους παράγοντες που σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς επηρεάζει τη χρήση 

των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία είναι  η έλλειψη της κατάλληλης υλικοτεχνικής 

υποδομής αλλά και της απαραίτητης συντήρησης που πρέπει να γίνεται με βάση τα 

διεθνή πρότυπα. Στα ελληνικά σχολεία παρόλο που υπάρχει πολλές φορές διαθέσιμο 

εργαστήριο με υπολογιστές, αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διδασκαλία 

της πληροφορικής ως γνωστικό αντικείμενο. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί που θέλουν 

να υποστηρίξουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία τους, δεν  

βρίσκουν διαθέσιμο έδαφος για να το κάνουν. Η πίεση του αναλυτικού προγράμματος 

σημειώθηκε από τα υποκείμενα ως ένας σημαντικός παράγοντας που εμποδίζει τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών. Το αναλυτικό πρόγραμμα συμβαδίζει σε απόλυτο 

βαθμό με το σχολικό βιβλίο, αφήνοντας μηδαμινά περιθώρια στους εκπαιδευτικούς 

για προσωπική διαμόρφωση της διδασκαλίας. 

Ένας παράγοντας που αναφέρθηκε από τα υποκείμενα της έρευνας είναι η έλλειψη 

επιμόρφωσης τους σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τα 

σεμινάρια που πραγματοποιούνται, αφενός είναι πολύ σημαντικά για τον 
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εμπλουτισμό των γνώσεων και της τεχνολογικής ικανότητας των εκπαιδευτικών, 

αφετέρου πολλοί ερευνητές ισχυρίζονται πως η δουλειά που γίνεται είναι 

επιφανειακή, εξαιτίας της σύντομης διάρκειας τους. Έπειτα, τα σεμινάρια αυτά 

παρέχουν τεχνολογικό γραμματισμό. Στην ουσία, όμως, αυτό που χρήζει αλλαγής 

είναι η διδακτική νοοτροπία των εκπαιδευτικών, η απομάκρυνση από τον γνωστό 

παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, η αντιμετώπισης της τεχνοφοβίας και η υιοθέτηση 

ευέλικτων μοντέλων διδασκαλίας.  

Παράδοξο είναι το γεγονός πως οι εκπαιδευτικοί σε επίπεδο απόψεων είναι πολύ 

θετικοί απέναντι στη χρήση των νέων τεχνολογιών και την επιμόρφωση τους από 

τους αρμόδιους φορείς, όμως, στην πράξη ελάχιστοι από αυτούς κάνουν χρήση των 

ΤΠΕ για την υποστήριξη της διδασκαλίας τους. Παρόλο που εκφράζουν τη θετική 

τους στάση απέναντι στην ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, ωστόσο δείχνουν 

επιφυλακτικότητα και φόβο απέναντι στις απαιτήσεις και τις δυσκολίες που 

συνεπάγεται η χρήση τους. 

 Οι νέες τεχνολογίες πρέπει να εισαχθούν ομαλά στο εκπαιδευτικό σύστημα και για 

να καταστεί αυτό δυνατό πρωταρχικό μέλημα είναι μια ριζική αλλαγή στις δομές της 

εκπαίδευσης. Αρχικά, σημαντική είναι η εισαγωγή υπολογιστών σε κάθε σχολική 

τάξη, κι όχι απλά στο εργαστήριο της πληροφορικής. Έπειτα, η καθιέρωση 

προγραμμάτων επιμόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών, ώστε οι ίδιοι να ενισχύσουν 

την αυτεπάρκεια τους και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τις ΤΠΕ κατά τη 

διδακτική πράξη. Τέλος, σημαντικός κρίνεται ο σχεδιασμός ειδικών παρεμβάσεων για 

την εκπαίδευση των μαθητών στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητά 

τους για μαθησιακούς σκοπούς. Έτσι θα δοθούν κίνητρα για να υπάρξει μια ομαλή 

μετάβαση από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας σε μαθησιακά περιβάλλοντα, 

όπου η γνώση ανακαλύπτεται με τρόπο βιωματικό. Οι δάσκαλοι από την άλλη 

οφείλουν να είναι ευέλικτοι απέναντι στις αλλαγές που επιφέρει το νέο σχολείο, ένα 

σχολείο που θα υποστηρίζει την κοινωνία της γνώσης και της πληροφόρησης.  

 

4.3 Περιορισμοί της έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτήσεων κλειστού τύπου, γεγονός που περιορίζει 

τις απαντήσεις των ερωτηθέντων. Το δείγμα της έρευνας θεωρείται αντιπροσωπευτικό, παρόλα 
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αυτά είναι περιορισμένο σε σχέση με το σύνολο των εκπαιδευτικών. Βέβαια, από τα 

αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε πως η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είχε ταύτιση απόψεων. 

Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας περιορίζονται στο χρονικό διάστημα 2018-2019, όπου 

και πραγματοποιήθηκε η παρούσα έρευνα. 

4.4 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Στην παρούσα έρευνα έγινε μια προσπάθεια να αποτιμηθεί η άποψη των ελλήνων 

εκπαιδευτικών σχετικά με την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Βέβαια υπάρχουν τομείς που η έρευνα αυτή δεν έχει καλύψει και σκόπιμο θα ήταν να 

πραγματοποιηθούν νέες έρευνες για βαθύτερη εξερεύνηση. Για παράδειγμα, μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μια έρευνα με δείγμα διαχωρισμένο ανάμεσα σε μια ομάδα εκπαιδευτικών 

που έχει λάβει επιμόρφωση στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας 

και μια άλλη που δεν έχει επιμορφωθεί και να διακριθούν οι ομοιότητες και διαφορές στη 

χρήση των νέων τεχνολογιών που οι ίδιοι κάνουν στη διδασκαλία. Επιπλέον, τα αποτελέσματα 

μπορούν να αξιολογηθούν με βάση το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας αλλά και τη θέση 

υπηρεσίας. Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε μια έρευνα σχετικά με το πώς βιώνουν εκπαιδευτικοί 

και μαθητές μια διδασκαλία με ΤΠΕ στη Νέα Ελληνική Γλώσσα, ώστε να φανούν οι σκέψεις  

και οι προτάσεις που έχουν για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Τέλος, θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί μια έρευνα που θα μελετούσε τη σκοπιά των διευθυντών απέναντι στην 

εισαγωγή των ΤΠΕ και το ρόλο που οι ίδιοι θα μπορούσαν να έχουν για να ενισχύσουν αυτή 

την προσπάθεια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας 

 

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής: Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας" 

 

  

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Σπουδών του 

Μεταπτυχιακού Τμήματος  «Επιστήμες της αγωγής: Διδασκαλία Της Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας» του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα). Απευθύνεται σε 

εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων τους  

σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ  στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για 

ερευνητικούς σκοπούς. 

Πριν προχωρήσετε στις απαντήσεις παρακαλώ να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες και να 

απαντήσετε με ειλικρίνεια. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ανταπόκριση σας!! 

 

 

Υπεύθυνη έρευνας: Κεκισίδου Εύη 

Επιβλέπων καθηγητής: Μπίκος Κωνσταντίνος 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 (Απαντήστε βάζοντας ένα  Χ στο αντίστοιχο κελί). 

 

Φύλο:                                                                      Ηλικία: 

 

        Άνδρας 
 

 

       Γυναίκα  
 

 

 

Έτη προϋπηρεσίας                                                     Σπουδές 

1-10  

11-20  

21 και άνω..  

 

 

 

 

 

Έχετε επιμορφωθεί στη χρήση των ΤΠΕ γενικά στην εκπαίδευση; 

Ναι                                                   Όχι 

 

Έχετε επιμορφωθεί στη χρήση των ΤΠΕ ειδικά για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής 

Γλώσσας; 

Ναι                                                   Όχι 

 

 

 

 

 

25-35 
 

 

36-45 
 

 

45 και άνω.. 
 

Πτυχίο τετραετούς 

φοίτησης/ 

 εξομοίωσης 

 

Μεταπτυχιακό  

Διδακτορικό  

Διδασκαλείο  

Δεύτερο πτυχίο  
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Ικανότητα χειρισμού των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας 

( Κατατάξτε τον εαυτό σας σε ένα από τα παρακάτω επίπεδα με βάση την ικανότητα σας στο 

χειρισμό των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας). 

 

Ελλιπής   

Μέτριος  

Πολύ καλός  

 

 

 Κάνετε χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας; 

Ναι                                               Όχι 

 

 Εάν  ναι.. 

Πόσο καιρό κάνετε χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής  Γλώσσας;  

 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 Παρακαλώ να διευκρινίσετε τη συχνότητα της χρήσης των παρακάτω εφαρμογών ή 

μέσων που κάνετε κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας. 

Πόσο συχνά κάνετε  

χρήση των ΤΠΕ στην 

 τάξη; 

 

Πολύ 

(πάνω από  

1 ώρα 

την ημέρα) 

 

Αρκετά 

 (πάνω από 3 

ώρες την  

εβδομάδα) 

 

Λίγο 

(1-2 ώρες την 

την εβδομάδα) 

 

Σπάνια 

(1-2 φορές το 

 μήνα) 

 

Ποτέ 

Εφαρμογές 

Γραφείου  

(power point, excel, word) 

     

Διαδραστικός πίνακας      

Διαδίκτυο ( εφημερίδες,  

περιοδικά, χάρτες, λεξικά, 

 εγκυκλοπαίδειες, 

ενημερωτικό υλικό) 
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Ενίσχυση εκπαιδευτικού  

Έργου ( αναζήτηση 

βιβλιογραφίας,  

εκπαιδευτικό υλικό, 

αξιολόγηση) 

     

Υποβοήθηση μαθητή  

 επεξεργασία κειμένων,  

υπολογιστικά φύλλα, 

εξάσκηση) 

     

Ψυχαγωγία- εκπαίδευση  

(ψηφιακά παιχνίδια, 

 εφαρμογή ζωγραφικής) 

     

 

 

Στις προτάσεις που ακολουθούν παρακαλείσθε να επιλέξετε την αριθμητική επιλογή που  

αντιπροσωπεύει καλύτερα τη συμφωνία σας με αυτές. 

 

 

1) Διαφωνώ απόλυτα 

2) Διαφωνώ εν μέρει 

3) Συμφωνώ εν μέρει 

4) Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

1. Η εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής  

Γλώσσας δεν κρίνεται αναγκαία 

 

 

1 2 3 4 

2. Η χρήση των ΤΠΕ δεν επιδρά  στην παρεχομένη ποιότητα 

εκπαίδευσης 

 

 

1    2 3 4  

3. Δεν επηρεάζεται  η διεξαγωγή της διδασκαλίας της  

Νεοελληνικής Γλώσσας με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 

 

 

1 2 3 4  

4. Η προετοιμασία της διδασκαλίας του μαθήματος   

διευκολύνεται με τη χρήση των ΤΠΕ 

 

1 2 3 4  

5. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να ενσωματώσει τις ΤΠΕ στην 

Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας 
 

1 2 3 4  

6. Η ταυτόχρονη σύνδεση των Νέων Τεχνολογιών με τα 

 γνωστικά αντικείμενα επιφέρει θετικά αποτελέσματα στη 

διαδικασία της μάθησης 

 

1 2 3 4  

7. Η ορθογραφική ικανότητα των μαθητών και η ανάπτυξη του 

λεξιλογίου δεν επηρεάζονται από τη χρήση των Νέων  

Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 

1 2 3 4  

8. Το οπτικοακουστικό περιβάλλον που παρέχει η χρήση των 

ψηφιακών μέσων ενισχύει το κίνητρο για μάθηση 

 

1 2 3 4  
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9. Η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να ωθήσει στην κριτική σκέψη και 

δημιουργικότητα των μαθητών 

 

1 2 3 4  

10. Δεν παρουσιάζεται ενίσχυση της αυτενέργειας  και  

πρωτοβουλίας των μαθητών με τη χρήση των ΤΠΕ 

            στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας 

 

1 2 3 4  

11. Παρατηρείται διευκόλυνση στην εκμάθηση των υπόλοιπων 

γνωστικών αντικειμένων με τη χρήση των ΤΠΕ κατά τη  

διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας 

 

1 2 3 4  

12. Η απουσία της κατάλληλης ενημέρωσης δυσχεραίνει τη χρήση 

 των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας 

 

1 2 3 4  

13.  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν μεταβάλλεται με τη χρήση των 

Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

 

1 2 3 4  

14. Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία καλώς 

εγείρει  ενστάσεις από την εκπαιδευτική κοινότητα 

 

1 2 3 4  

15. Οι ΤΠΕ δεν μπορούν να αποτελέσουν κυρίαρχο μέσο 

Διδασκαλίας 
 

1 2 3 4  

16. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες και το διευρυμένο λεξιλόγιο  

αποτελούν οφέλη της χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της 

Νεοελληνικής Γλώσσας 

 

1 2 3 4  

17. Οι ΤΠΕ μπορούν να αξιοποιηθούν ως αυτόνομο εργαλείο 

καθημερινής χρήσης για την προώθηση της μάθησης και της 

συνεργασίας 

 

1 2 3 4  

18.  Με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νέας ελληνικής 

Γλώσσας καλλιεργούνται ταλέντα που μπορούν να  

αξιοποιηθούν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα 

 

1 2 3 4  

19.  Η τεχνολογία των μέσων υπηρετεί την αφομοίωση της  

διδακτικής ύλης  

 

1 2 3 4  

20. Η χρήση  εκπαιδευτικού λογισμικού κατά τη διδασκαλία  ασκεί 

έλξη στους μαθητές, κερδίζοντας την προσοχή τους 

 

             1 2 3 4  
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Στις προτάσεις που ακολουθούν παρακαλείσθε να ιεραρχήσετε τις επιλογές από το 1-5, 

όπου ένα το πιο σημαντικό και πέντε το λιγότερο σημαντικό.  

Για την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας θεωρώ ότι είναι 

απαραίτητη: 

  

           Η  κατάλληλη και συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

             Η ύπαρξη επαρκούς χρόνου για την προετοιμασία και διεξαγωγή των μαθημάτων με  

             τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών  

              Η συνεχής και ποιοτική σύνδεση του δικτύου των υπολογιστών στο διαδίκτυο 

               Η  προθυμία του σχολείου για τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών           

               Η ύπαρξη  κατάλληλου και επαρκούς εξοπλισμού ( υλικό και λογισμικό) και η 

              απαραίτητη συντήρηση με βάση τα διεθνή πρότυπα.   

 

 

 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ!! 
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