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Περίληψη  
 

     Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο ΄΄ Μελέτη των προσδοκιών των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την τεχνολογική ηγεσία΄΄ έχει ως  

αρχικό στόχο να διερευνηθούν οι προσδοκίες που έχουν οι εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθμιας από το διευθυντή της σχολικής τους μονάδας ως τεχνολογικό ηγέτη σε 

σχέση με το τεχνολογικό όραμα, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τον τεχνολογικό 

εξοπλισμό, τους μαθητές και την ψηφιακή πολιτειότητα και έπειτα να αξιολογήσουν 

την αξία  που έχουν για αυτούς οι νέες τεχνολογίες και η χρήση τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Στην εποχή μας γίνεται έντονα λόγος για την τεχνολογική ηγεσία καθώς η 

εκμάθηση της ψηφιακής εκπαίδευσης και η εφαρμογή της τεχνολογίας στη διδασκαλία 

είναι το κλειδί για την ανάπτυξη της ποιότητας στην παιδεία. Τα ερευνητικά 

αποτελέσματα της εργασίας αποδεικνύουν πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι 

θετικοί απέναντι στις ΤΠΕ και ο ρόλος του διευθυντή είναι καθοριστικός στην ένταξή 

τους στο σχολείο και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Υψηλά ποσοστά 

συγκέντρωσε η ανάγκη της ψηφιακής ενημέρωσης των μαθητών και της ισότιμης 

πρόσβασης στις ΤΠΕ ενώ χαμηλά ποσοστά η απαίτηση της εξασφάλισης πόρων για 

αναβάθμιση και  τεχνολογικό εξοπλισμό του σχολείου από το διευθυντή.  Σημαντικές 

διαφορές εντοπίστηκαν ανάμεσα στα δύο φύλα με τους άνδρες να έχουν περισσότερες 

απαιτήσεις από το διευθυντή στην εισαγωγή τεχνολογικού οράματος στο σχολείο και  

στη χρήση των ΤΠΕ μιας και έχουν καλύτερες σχέσεις μαζί του και νιώθουν λιγότερο 

άγχος και φόβο σε σχέση με τις γυναίκες όταν τις χρησιμοποιούν και οι ίδιοι. Οι ηλικίες 

που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα με τις νέες τεχνολογίες είναι οι 

εκπαιδευτικοί με περισσότερα έτη υπηρεσίας και ανεξαρτήτως ηλικίας όλοι 

χρειάζονται ενημέρωση, επιπλέον γνώσεις και χρόνο για να πειραματιστούν. Τέλος, 

είναι σαφές ότι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν άριστα τις ΤΠΕ στο σχολείο έχουν 

περισσότερες προσδοκίες από τον τεχνολογικό ηγέτη. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: τεχνολογική ηγεσία, ΤΠΕ, διευθυντής, προσδοκία, εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας, τεχνολογικός ηγέτης 
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ABSTRACT 

The aim of this dissertation, entitled ΄΄ Study of the expectations of primary school 

teachers for technological leadership΄΄, aims to investigate the expectations of primary 

school teachers from their school principal as a technological leader in relation to 

technological vision, teaching staff, technology equipment, students and digital 

citizenship and then assess the value of new technologies and their use in the 

educational process. In our time there is a lot of talk about technological leadership as 

learning digital education and the application of technology in teaching is the key to 

developing quality in education. The research results of the work show that most 

teachers are positive towards ICT and the role of the principal is crucial in their 

integration into the school and in the improvement of working conditions. The need for 

digital information of students and equal access to ICT was high, while the demand for 

resources for upgrading and technological equipment of the school by the principal was 

low. Significant differences were found between the two sexes with men having more 

demands from the principal on the introduction of technology vision in school and the 

use of ICT as they have better relationships with him and feel less stress and fear than 

women when using them and the same. The ages that face particular problems with new 

technologies are teachers with more years of service and regardless of age everyone 

needs information, extra knowledge and time to experiment. Finally, it is clear that 

teachers who make excellent use of ICT in school have higher expectations of the 

technology leader. 

 

Keywords: technology leadership, ICT, principal, expectation, primary school 

teachers, technology leader 
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Εισαγωγή  

       Ο John Dewey δήλωσε: "Αν διδάξουμε σήμερα όπως διδάξαμε χθες, ληστεύουμε τα 

παιδιά μας αύριο."  Όχι μόνο οι ηγέτες των σχολείων, αλλά και όλοι οι εκπαιδευτικοί, 

πρέπει να αγκαλιάσουν αυτή τη φιλοσοφία και να στοχεύσουν ώστε να γίνει πράξη.  

      Τις τελευταίες δεκαετίες όλες οι αναπτυγμένες χώρες προσπαθούν να 

προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα στα νέα δεδομένα της κοινωνίας και 

να τα εξελίξουν στρέφοντάς τα προς τις νέες τεχνολογίες. Αυτό είναι αναγκαίο, μιας 

και καθημερινώς καταιγιζόμαστε από πληροφορίες και οι τεχνολογίες (ΤΠΕ) με τις 

επικοινωνίες, διαπερνούν όλες τις πτυχές των κοινωνικών δραστηριοτήτων μας 

επηρεάζοντας ριζικά τη ζωή μας. Είναι γεγονός πως δεν υπάρχει σπίτι στον 21ο αιώνα 

που να μην έχει  Η/Υ και να μην ενημερώνεται διαδικτυακά.  Η κατοχή ενός 

υπολογιστή και μιας γραμμής σύνδεσης στο διαδίκτυο είναι πλέον μια μορφή 

κοινωνικής κουλτούρας. Επομένως, έχοντας εγγράμματους ψηφιακά πολίτες είναι 

υποχρέωση της κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής να ενσωματώσει νέες μορφές μάθησης 

στα σχολεία. Δεδομένου ότι η παρεχόμενη εκπαίδευση αντανακλά το κοινωνικό και 

πολιτισμικό σύστημα μιας χώρας είναι επιτακτική η ανάγκη για πολύπλευρη, ποιοτική 

βελτίωση των σχολικών μονάδων. 

        Οι άμεσα εμπλεκόμενοι για να υποστηρίξουν αυτή την ποιοτική βελτίωση είναι οι 

εκπαιδευτικοί με κυρίαρχο ρόλο να έχει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας. Έρευνες 

που ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1980 στην Αμερική και συνεχίστηκαν στην Ευρώπη 

αποδεικνύουν το πόσο σημαντικό είναι για ένα σχολείο να έχει εκπαιδευτική ηγεσία, η 

οποία όμως να είναι αποτελεσματική. Αποτελεσματική ηγεσία συνεπάγεται ανάπτυξη, 

δέσμευση και εφαρμογή ορθολογικών επιχειρηματικών στρατηγικών με βάση πιθανά 

μελλοντικά σενάρια για την οργάνωση κάθε οργανισμού. Η αποτελεσματική 

στρατηγική αναπτύσσει τη σοφία των ανθρώπων στην οργάνωση (Eden, 1993, όπως 

αναφέρεται στον Gill, 2002). 

       Στις μέρες μας η εκπαιδευτική ηγεσία πέρασε στο επόμενο στάδιο και γίνεται πια 

λόγος για τεχνολογική ηγεσία. Αποτελεσματικός τεχνολογικός ηγέτης χαρακτηρίζεται 

αυτός που εμπλουτίζει τις ικανότητες και τη στρατηγική του, ώστε να αξιοποιεί κάθε 

μορφή τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη. Έφτασε λοιπόν η ώρα, τα σχολεία να 

έχουν ηγέτες που είναι έτοιμοι να ηγηθούν και να προετοιμάσουν τους  μελλοντικούς 
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πολίτες να είναι γνώστες της  τεχνολογίας σε εκπαιδευτικό και παγκόσμιο επίπεδο 

(McLeod & Richardson, 2011). 

        Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται τη σπουδαιότητα της τεχνολογικής ηγεσίας 

στο σχολικό περιβάλλον και τις προσδοκίες που έχουν οι εκπαιδευτικοί για αυτή από 

το διευθυντή τους.  Επιπλέον, εξετάζει τις προσωπικές προσδοκίες των εκπαιδευτικών 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την αξία των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Η εργασία χωρίζεται σε πέντε βασικές ενότητες, με τις δύο πρώτες να 

αναφέρονται στο θεωρητικό κομμάτι, βασισμένο σε άρθρα, έρευνες και εγχειρίδια, τις 

επόμενες δύο στο ερευνητικό και στα αποτελέσματά του και στο πέμπτο της 

συζήτησης. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται μέσα από βιβλιογραφική 

ανασκόπηση ο ορισμός της τεχνολογικής ηγεσίας καθώς και τα χαρακτηριστικά του 

τεχνολογικού ηγέτη με ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο του για την ενσωμάτωσή της στα 

σχολεία, τις προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

αναφέρονται οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών με βάση το υπάρχον εκπαιδευτικό 

σύστημα από το διευθυντή και τους κρατικούς μηχανισμούς και παρουσιάζονται 

σύγχρονα μοντέλα μάθησης βασισμένα στις νέες τεχνολογίες. 

      Τα επόμενα δύο κεφάλαια της διπλωματικής εργασίας εστιάζονται στο ερευνητικό 

κομμάτι και στα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας που διεξήχθη μέσα από 

ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 

όλη την Ελλάδα. Παρουσιάζονται τα ερευνητικά ερωτήματα, ο σκοπός της έρευνας, οι 

συμμετέχοντες, το εργαλείο συλλογής δεδομένων, ο τρόπος με τον οποίο αναλύθηκαν 

τα δεδομένα και τα αποτελέσματα αυτής. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται η εργασία με τη συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

συνδέοντάς τα με το θεωρητικό πλαίσιο και αναφέρονται οι περιορισμοί με τις 

προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 

Τεχνολογική ηγεσία 

  

1.1. Ορισμός της τεχνολογικής ηγεσίας 
     Ο James Finn, ένας διάσημος τεχνολόγος , ορίζει την τεχνολογία ως εξής: «Εκτός 

από τη χρήση μηχανών, η τεχνολογία είναι η άποψη που θα δημιουργήσει λύσεις  

ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας των προβλημάτων, τις δυνατότητες τεχνικής λύσης 

και τις οικονομικές αξίες για τα προβλήματα που προκύπτουν τόσο από τον άνθρωπο 

όσο και από τα πράγματα που χρησιμοποιούν μηχανισμούς συστημάτων, λειτουργιών, 

διαχείρισης και ελέγχου. Η τεχνολογία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθοδήγησης 

των ανακαλύψεων, με την αποτελεσματικότερη χρήση της ανταλλαγής δεδομένων. 

Σύμφωνα με τον Volti (2013), η τεχνολογία είναι ένα σύστημα που παράγει 

αντικείμενα και τεχνικές χρησιμοποιώντας πληροφορίες και οργανώνοντάς τες, για να 

φτάσει σε ορισμένους στόχους. Επίσης, η τεχνολογία είναι οι συσκευές και οι τεχνικές 

που αναπτύσσονται και εφαρμόζονται από τον άνθρωπο. Ο Grady (2011) θεωρεί ότι 

"η τεχνολογία δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για 

την ολοκλήρωση της εργασίας" (σελ. 8). 

     Από την άλλη πλευρά η ηγεσία, σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2004) είναι ΄΄ το 

πλέγμα εκείνων των συμπεριφορών που χρησιμοποιείς με τους άλλους όταν 

προσπαθείς να επηρεάσεις τη δική τους συμπεριφορά΄΄,   ο Cuban (1988)  την συνδέει 

με την έννοια της αλλαγής,  ο Bolam (1999, όπως αναφέρεται στον Howard 2005, σελ. 

385) την ορίζει ως "τη διαδικασία της λεκτικής και της μη λεκτικής επικοινωνίας" όπου 

υπάρχει "καθοδήγηση, κίνητρο, έμπνευση, υποστήριξη και παροχή συμβουλών σε 

άλλους".   Ο Μπουραντάς (2005) ορίζει την ηγεσία  ως έναν τρόπο να επηρεάζει ένας 

άνθρωπος το θυμικό (συναισθήματα, επιθυμίες, σκέψεις, συμπεριφορές και στάσεις) 

μιας μικρής ή μεγάλης τυπικής ή και άτυπης ομάδας ώστε να βγάζουν τον καλύτερό 

τους εαυτό και να φέρνουν τα επιθυμητά και βέλτιστα αποτελέσματα χωρίς πίεση αλλά 

με δική τους θέληση. Ως αποτέλεσμα, η ηγεσία μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους 

να βρουν τους δικούς τους τρόπους για να επιτύχουν τους στόχους τους και τις 

φιλοδοξίες τους. Η εκπαιδευτική ηγεσία είναι ένας τρόπος προβολής των δεξιοτήτων 

ηγεσίας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η μορφή ηγεσίας που θα ακολουθήσει ο 

διευθυντής μπορεί σε μεγάλο βαθμό να επηρεάσει στοιχεία του εκπαιδευτικού 
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περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των στάσεων των εκπαιδευτικών, όπως και την 

ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών ( Bogler, 2005; Waters et al, 2003).   

     Συνεπώς, συγχέοντας αυτές τις δύο έννοιες, η τεχνολογική ηγεσία αντιπροσωπεύει 

όλες τις δραστηριότητες σχετικά με την τεχνολογία στο σχολείο, 

συμπεριλαμβανομένων των οργανωτικών αποφάσεων, των πολιτικών και της 

εφαρμογής της τεχνολογίας μέσα στα όρια του σχολείου (Anderson & Dexter, 2005 , 

Dexter, 2011 , Fletcher, 2009). Σύμφωνα με τους Januszewski και Molenda (2008, 

όπως αναφέρεται στον Brown 2009), η τεχνολογική ηγεσία ορίζεται ως η μελέτη και η 

δεοντολογική πρακτική της διευκόλυνσης της μάθησης και της βελτίωσης των 

επιδόσεων με τη δημιουργία, χρήση και διαχείριση κατάλληλων τεχνολογικών 

διαδικασιών και πόρων. Πρόκειται για την τεχνολογική ηγεσία, που ορίζεται ως ένας 

συνδυασμός στρατηγικών, τεχνικών και μορφών ηγεσίας με εστίαση στην τεχνολογία 

και στην πρακτική αλλαγής (Chang, 2012, Chin & Chan, 2006 , Valdez, 2004). Η 

ηγεσία της τεχνολογίας, ως ένδειξη της διαχείρισης της χρήσης της τεχνολογίας στα 

σχολεία, αποτελεί βασικό συστατικό της αποτελεσματικής εκπαιδευτικής διοίκησης 

(Anderson & Dexter, 2005, Dawson & Rakes, 2003, Flanagan & Jacobsen, 2003, Geer 

2002, Hughes & Zachariah 2001, Woelfel, Murray & Hambright, 2004). 

       Σύμφωνα με τον Chin (2010), η θεωρία της ηγετικής τεχνολογίας διαφέρει από τις 

παραδοσιακές θεωρίες ηγεσίας, επειδή δεν επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά ή τις 

δράσεις του ηγέτη, αλλά τονίζει ότι οι ηγέτες πρέπει να αναπτύξουν, να καθοδηγήσουν, 

να διαχειριστούν και να εφαρμόσουν τεχνολογία σε διάφορες οργανωτικές ενέργειες 

με σκοπό την απόδοση του οργανισμού. Η τεχνολογική ηγεσία αντλεί χαρακτηριστικά 

και από τη συμμετοχική ηγεσία, η οποία μέσω της συνεργατικότητας και 

συνυπευθυνότητας εξασφαλίζει το πλεονέκτημα της συλλογικής ευθύνης (Weng & 

Tang, 2014). 

       Το 2005, οι Anderson και Dexter (2005) ανέπτυξαν ένα πρότυπο τεχνολογικής 

ηγεσίας με οκτώ δείκτες ηγετικής εξέλιξης της τεχνολογίας. Αυτοί είναι οι παρακάτω:  

 επιτροπή τεχνολογίας 

  προϋπολογισμός σχολικής τεχνολογίας 

  περιφερειακή υποστήριξη 

  κύρια ηλεκτρονική αλληλογραφία 

 βασικές μέρες (τεχνολογία) 
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  πολιτική ανάπτυξης προσωπικού 

  Επιχορηγήσεις 

  πολιτικές πνευματικής ιδιοκτησίας.  

 Η μελέτη τους κατέληξε στο συμπέρασμα ότι "παρόλο που η τεχνολογική υποδομή 

είναι σημαντική, για να γίνει η εκπαιδευτική τεχνολογία ένα αναπόσπαστο κομμάτι 

ενός σχολείου, η τεχνολογική ηγεσία είναι ακόμα πιο αναγκαία" (Anderson & Dexter, 

2005, σελ. 74). 

      Στις μέρες μας γίνεται συνεχώς λόγος για την τεχνολογική ηγεσία καθώς όλες οι 

δομές, συμπεριλαμβανομένου και του σχολείου, λειτουργούν με τεχνολογικά μέσα και  

οφείλουν να καθοδηγούνται από ανθρώπους με χαρακτηριστικά ηγέτη αν θέλουν να 

θεωρούνται προοδευτικές, σύμφωνες με την εποχή και κυρίως αποτελεσματικές. 

Τέλος, όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, είναι αποδεκτό ότι το επίπεδο 

της ηγεσίας της τεχνολογίας συνδέεται ιδιαίτερα με την υψηλή ποιότητα της σχολικής 

ηγεσίας. 

 

1.2. Ορισμός και χαρακτηριστικά του τεχνολογικού ηγέτη 
       Τα σχολεία είναι εκπαιδευτικά ιδρύματα  ανοιχτά στην κοινωνία. Για το λόγο αυτό 

δεν πρέπει να μένουν στάσιμα αλλά συνεχώς να εξελίσσονται και να πορεύονται με το 

ρεύμα της εποχής. Οδηγός στο τιμόνι του σχολείου είναι ο άνθρωπος που το διοικεί 

και το διευθύνει. Δεν αρκεί όμως να είναι απλός διοικητικός υπάλληλος του κρατικού 

μηχανισμού αλλά ένα άτομο που θα εμπνεύσει, θα είναι πρωτοπόρο και θα προσπαθεί 

για την εξέλιξη και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού του. Συχνά στις μέρες 

μας γίνεται λόγος για ηγέτες που καθοδηγούν, καινοτομούν και με το έργο τους 

συσπειρώνουν τις μάζες. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι απαραίτητος να ασκεί διοίκηση 

και στο χώρο του σχολείου. 

       Ένας ηγέτης σχολείου είναι στενά συνδεδεμένος με την ικανότητά του να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σχολείου και να κατευθύνει προσεκτικά τους 

ανθρώπινους και υλικούς πόρους. Ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας ενεργεί ως 

καταλύτης για τη δημιουργία συνθηκών που συμβάλλουν στη σχολική βελτίωση των 

αποτελεσματικών σχολείων (Hawley & Rollie, 2007). Ο διευθυντής του σχολείου 

πρέπει να κρατά τους μαθητές στην καρδιά, να είναι μάθημα της μάθησης, να ενεργεί 

δεοντολογικά, να θέτει πρώτα την εκπαιδευτική καθοδήγηση, να ασκεί 
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αποτελεσματική διαχείριση, να αναπτύσσει ισχυρές σχέσεις, να γνωρίζει τι πρέπει να 

περιμένει, να ενορχηστρώνει την σχολική κοινότητα, να συνεργάζεται και να είναι δια 

βίου μαθητής (Alvy & Robbins, 2005, σελ. 50-54). Επομένως, οι διευθυντές των 

σχολείων πρέπει να έχουν ένα όραμα και να βρίσκουν λύσεις σε όλες τις προκλήσεις. 

Δεν πρέπει να περιμένουν κάθε βήμα από το Υπουργείο Παιδείας. Θα πρέπει να είναι 

ενεργοί, με δυναμισμό και να παίρνουν πρωτοβουλίες για να θέσουν σε εφαρμογή 

διάφορα σχέδια.  Πρέπει να προετοιμάσουν ένα σχέδιο στρατηγικής για την ανάπτυξη 

του σχολείου τους και να λαμβάνουν μέτρα σύμφωνα με αυτό το σχέδιο. Το απλοϊκό 

μοντέλο που ήθελε το Διευθυντή της εκπαιδευτικής μονάδας περισσότερο ως 

διεκπεραιωτή , φαίνεται ότι δεν μπορεί πλέον να προσφέρει, σε μια εποχή που η 

κοινωνία απαιτεί αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εκπαίδευση (Δασκαλάκης & 

Φασουλής, 2013).  

         Επιπλέον, οι ηγέτες των σχολείων πρέπει να προσπαθήσουν να προσελκύσουν 

όλους τους εκπαιδευτικούς για τη βελτίωση του σχολείου, να συμβάλλουν στην 

προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ώστε τα κίνητρά τους  να είναι υψηλά . 

Προκειμένου να ωθήσουν τους σπουδαστές να χρησιμοποιούν τεχνολογία στις σπουδές 

τους, ο ίδιος ο διευθυντής αλλά και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν την 

τεχνολογία μέσα από το σχολείο και το γραφείο τους και να χρησιμοποιούν  πόρους 

του σχολείου για την τεχνολογική ανάπτυξή του.  Είναι γεγονός ότι οι διευθυντές 

σχολείων που διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες τεχνολογικής ηγεσίας είναι πιο 

πιθανό να διευκολύνουν όλα τα στάδια της διδασκαλίας και της διαχείρισης των 

σχολείων, ενσωματώνοντας αποτελεσματικά τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες στη 

σχολική ζωή (Anderson & Dexter, 2000). 

         Από το έργο της Judith Little, 1982 ( όπως αναφέρεται στους Kenneth Leithwood 

& Doris Jantzi 1990) υιοθετήθηκαν δείκτες συνεργασίας  που προτείνουν στους  

εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε συχνές, συνεχείς και όλο και πιο συγκεκριμένες και 

ακριβείς συζητήσεις, συναντήσεις, να διδάσκονται ο ένας από τον άλλο, να σχεδιάζουν, 

να ερευνούν και να αξιολογούν τις πρακτικές της διδασκαλίας τους. Αν όλα αυτά 

υιοθετήσουν και τις νέες τεχνολογίες αυτός είναι ένας ακόμα στόχος που θα θέσει ο 

τεχνολογικός ηγέτης.  

      Συγκεκριμένα, ο ρόλος του επικεφαλής στην οραματιστική ηγεσία, η 

μοντελοποίηση βέλτιστων πρακτικών και η υποστήριξη της εκπαιδευτικής τεχνολογίας 
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είναι το κλειδί για την επιτυχή ολοκλήρωση της τεχνολογίας (Gosmire & Grady 2007). 

Για να εκπληρωθούν αυτοί οι ρόλοι, είναι σαφές ότι απαιτούνται τεχνολογικές ηγετικές 

ικανότητες. Συνεπώς,  ο διευθυντής του σχολείου ως τεχνολογικός ηγέτης, οφείλει να 

εξασφαλίσει εκσυγχρονισμένη γραμματειακή υποστήριξη, να προωθεί την αναβάθμιση 

επικοινωνιακών δυνατοτήτων (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεδιασκέψεις), να 

στηρίζει διευκολύνσεις διοικητικής φύσεως που σχετίζονται με βαθμολογίες, ωρολόγιο 

πρόγραμμα, μισθοδοσία, ευρετήρια παντός τύπου, διάχυση πληροφοριών για το 

σχολείο, υποστηριζόμενος από τις Τ.Π.Ε. οι οποίες αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για 

την επίτευξη των στόχων του «νέου σχολείου». Είναι αναγκαίο να ενημερώνεται για 

τις εξελίξεις, να εξερευνεί ο,τιδήποτε νέο και συναρπαστικό σχετικό με την τεχνολογία 

και συγχρόνως να είναι προσαρμοστικός και ευέλικτος ώστε να το εντάσσει 

δημιουργικά στη σχολική κοινότητα. 

      Ο τεχνολογικός ηγέτης είναι ο ηγέτης που ασκεί μετασχηματιστική ηγεσία. Που 

προσπαθεί μέσα από το όραμά του να μετασχηματίσει το σχολείο και τους ανθρώπους 

που υπάρχουν μέσα σε αυτό, φέρνοντας αλλαγές. Δίνει «όραμα» είτε με την έννοια της 

έμπνευσης (vision), είτε με την έννοια της αποστολής (mission).  Αλλάζοντας την 

σχολική κουλτούρα, το μετατρέπει σε ψηφιακό σχολείο και το εναρμονίζει με  ό,τι 

επιτάσσει η εποχή του 21ου αιώνα.   Γίνεται φορέας καινοτομιών, αλλάζοντας τη 

γραφειοκρατική δομή της διοίκησης, μέσω εκσυγχρονισμού της ηγεσίας και λήψης 

αποφάσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας και έτσι κινητοποιεί, οργανώνει και 

συντονίζει καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις (Hargreaves & Fullan, 1993). Ο 

τεχνολογικά εγγράμματος ηγέτης με την εισαγωγή των τεχνολογικών εργαλείων 

εκσυγχρονίζει το αναχρονιστικό εκπαιδευτικό σύστημα όχι μόνο της διοίκησης αλλά 

και της μάθησης και συντελεί στο μετασχηματισμό του (Schelin, 2003).  Χρειαζόμαστε 

μετασχηματιστικούς ηγέτες που να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και την ανοικτή 

νοοτροπία και να διευκολύνουν τις συνθήκες ώστε τα γεγονότα να δημιουργούν ένα 

θετικό περιβάλλον για την υιοθέτηση της τεχνολογίας (Frambach & Schillewaert, 

2002, Schillewaert, Ahearne, Frambach & Moenaert, 2005). 

        Ο Grady (2011) παρουσίασε έναν κατάλογο 10 καθηκόντων για τον ρόλο του 

διευθυντή ως τεχνολογικού ηγέτη. Αυτά περιλαμβάνουν: 

1.Ο δ/ντής πρέπει να καθορίσει το όραμα και τους στόχους για την τεχνολογία στο 

σχολείο. 
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2.Ο δ/ντής πρέπει να φέρει το πλάνο της τεχνολογίας στο σχολείο. 

3.Ο δ/ντής πρέπει να χρησιμοποιεί το μοντέλο της τεχνολογίας. 

4.Ο δ/ντής πρέπει να υποστηρίζει τη χρήση της τεχνολογίας στο σχολείο. 

5.Ο δ/ντής θα πρέπει να συμμετέχει σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης 

που επικεντρώνονται στην τεχνολογία και την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στις 

μαθησιακές δραστηριότητες μαθητών. 

6.Ο δ/ντής θα πρέπει να προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης για τους 

εκπαιδευτικούς και το προσωπικό που υπογραμμίζουν τη χρήση της τεχνολογίας και 

που διευκολύνουν την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη μάθηση των σπουδαστών. 

7.Ο δ/ντής πρέπει να εξασφαλίσει πόρους για τη στήριξη της χρήσης της τεχνολογίας 

και της ένταξης στο σχολείο. 

8.Ο δ/ντής πρέπει να είναι υποστηρικτής της χρήσης τεχνολογίας που υποστηρίζει 

τη μάθηση των σπουδαστών. 

9.Ο δ/ντής πρέπει να είναι ενημερωμένος και να υποστηρίζει τα εθνικά πρότυπα 

τεχνολογίας και να προωθεί την επίτευξη των προτύπων στο σχολείο. 

10.Ο δ/ντής θα πρέπει να γνωστοποιήσει τις χρήσεις και τη σημασία της τεχνολογίας 

για την ενίσχυση των μαθησιακών εμπειριών στους μαθητές του σχολείου. 

 

       Τέλος, οι Goleman et al (2002) πιστεύουν ότι «οι μεγάλοι ηγέτες μας κινητοποιούν, 

ξυπνούν μέσα μας το πάθος και ενεργοποιούν τον καλύτερό μας εαυτό. Κάθε φορά που  

επιδιώκουμε να ερμηνεύσουμε γιατί ασκούν τέτοια επιρροή  επάνω μας, το αποδίδουμε 

στην στρατηγική, το όραμα, ή στα μεγάλα ιδανικά. Όμως η πραγματικότητα είναι πιο 

απλή: Οι μεγάλοι ηγέτες μιλούν στο συναίσθημά μας». 

 

1.2.1. Διάκριση διευθυντή και τεχνολογικού ηγέτη 
 

      Παρακάτω παρατίθεται ένας δίπτυχος πίνακας όπου αναγράφονται εν 

συντομία τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν ο τεχνοκράτης 

διευθυντής που υπάρχει σε πολλά ελληνικά σχολεία σε σύγκριση με τον 

τεχνολογικό ηγέτη που θα έπρεπε να διοικεί στις μέρες μας τα σχολεία της 

χώρας. 
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Πίνακας 1: Διαφορές διευθυντή και τεχνολογικού ηγέτη  

Διευθυντής Τεχνολογικός ηγέτης 

 Σχεδιάζει προς την κατεύθυνση 

του υπουργείου παιδείας 

 

 

 Κατευθύνεται προς τα σίγουρα, 

μειώνει το ρίσκο 

 

 Οργανώνει και ελέγχει τους 

υφισταμένους του 

 Διοικεί από θέση εξουσίας 

 Γνωρίζει το αξιακό σύστημα του 

σχολείου 

 Επικεντρώνει το προσωπικό σε 

συγκεκριμένους σκοπούς 

 Επενδύει στα οφέλη 

 Διατηρεί τη σταθερότητα 

 Είναι γραφειοκράτης (δημόσιος 

διοικητικός υπάλληλος) 

 Δημιουργεί κουλτούρα 

αποτελέσματος 

 Κρατάει συναισθηματική 

απόσπαση 

 Είναι ομιλητικός, αυταρχικός 

 Είναι εμπειρογνώμονας (βρίσκει 

λύσεις μόνος) 

 Αρκείται στα καθιερωμένα 

 Είναι αναχρονιστικός 

 Έχει όραμα, στρατηγική και 

εμπνέει 

 

 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, 

κοιτάει προς το μέλλον, αρπάζει 

τις ευκαιρίες 

 
 Δίνει ευκαιρίες μάθησης στους 

υφισταμένους του 

 
 Ασκεί επιρροή 

 
 Έχει αυτοαντίληψη , αυτογνωσία 

 Εμπνέει μέσα από στόχους  

 Επενδύει στους ανθρώπους 

 Έχει τάσεις για αλλαγή 

 Χαρακτηρίζεται από 

ενσυναίσθηση και πρωτοπορία 

 Δημιουργεί κουλτούρα αλλαγής 

και μετασχηματίζει 

 Συνάπτει συναισθηματικούς 

δεσμούς 

 Ακούει τους άλλους 

 Έχει ανοικτό μυαλό και 

αυτοαντίληψη 

 Εισάγει νέες τάσεις και 

καινοτομεί 

 Είναι εκσυχρονιστικός 

 

      Παρατηρώντας τον πίνακα 1 γίνεται κατανοητή η σημασία της αποτελεσματικής 

ηγεσίας σε συνδυασμό με την τεχνολογία. Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Χάρι Σ. 
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Τρούμαν ανέφερε: « Οι άντρες κάνουν ιστορία και όχι το αντίστροφο. Σε περιόδους όπου 

δεν υπάρχει ηγεσία, η κοινωνία παραμένει ακίνητη. Η πρόοδος εμφανίζεται όταν 

θαρραλέοι, επιδέξιοι ηγέτες εκμεταλλεύονται την ευκαιρία να αλλάξουν τα πράγματα για 

το καλύτερο.». Η αλλαγή απαιτεί καλή διαχείριση, αλλά πάνω απ΄ όλα απαιτεί 

αποτελεσματική ηγεσία. Τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού ηγέτη έχουν 

περιγραφεί ως: αίσθημα ευθύνης, ανησυχία για ολοκλήρωση εργασιών, ενέργεια, 

επιμονή, ανάληψη κινδύνου, πρωτοτυπία, αυτοπεποίθηση, η ικανότητα να χειρίζεται 

το άγχος, η ικανότητα επιρροής και η ικανότητα συντονισμού των προσπάθειες των 

άλλων για την επίτευξη του σκοπού (Stogdill, 1950 στο Caldwell & Spinks, 1992). Όλα 

αυτά δεν θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα στη χιλιετία που ζούμε αν δεν 

συνδυάζονται με το δυναμικό ρόλο  της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.  Σύμφωνα με 

τους Fiske και Hammond (1997) η διδασκαλία με τεχνολογία θεωρείται κλειδί της 

εκπαιδευτικής ποιότητας. Η ισχυρή ηγεσία του σχολείου φαίνεται όταν τοποθετεί το 

σχολείο στο μέλλον. 

 

1.3. Ο ρόλος του διευθυντή στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα 
σχολεία 

 

       Καθώς η κοινωνία αυξάνεται ως ένα περιβάλλον πλούσιο σε τεχνολογίες, οι ηγέτες 

των σχολείων αντιμετωπίζουν τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζουν την ενσωμάτωση 

της τεχνολογίας σε σημαντικές μαθησιακές δραστηριότητες και πώς αξιολογούν τη 

χρήση της τεχνολογίας στα σχολεία τους (Yu & Durrington, 2006). Για να βοηθήσουν 

τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν την τεχνολογία, οι ηγέτες των σχολείων πρέπει 

να συμβαδίζουν με την τελευταία τεχνολογία. Χωρίς αυτές τις γνώσεις, οι διαχειριστές 

δυσκολεύονται να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τη χρήση της 

τεχνολογίας στην τάξη. Επίσης, πρέπει να αναπτύξουν ένα αίσθημα ιδιοκτησίας και 

κυριότητας για τις ΤΠΕ ( Brannigan, 2010). Ο ρόλος των διευθυντών στην εισαγωγή 

και χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία και στην παρακίνηση των εκπαιδευτικών αποτελεί 

κινητήριο μοχλό (Θεοφιλίδης, 1994, Μπουραντάς, 2005).  

       Επιπλέον, ο Paben (2002) ανέφερε ότι τα οράματα των σχολικών ηγετών για τα 

σχολεία τους πρέπει να περιλαμβάνουν την τεχνολογία.  Η Yee (2000, σελ. 291) 

υποδηλώνει ότι τα χαρακτηριστικά της Ηγεσίας Πληροφορικής και Τεχνολογίας των 

Επικοινωνιών στα σχολεία είναι "δίκαιη παροχή, οραματική μάθηση, περιπετειώδης 
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μάθηση, διδασκαλία ασθενών, προστατευτική υποστήριξη, συνεχής παρακολούθηση, 

επιχειρηματική δικτύωση και προσεκτική προπόνηση". 

        Οι Διευθυντές Ηγετικής Τεχνολογίας παίζουν βασικό ρόλο στη χρήση της 

τεχνολογίας. Εάν ο διευθυντής δεν εισάγει, και μάλιστα αποτελεί εμπόδιο για τις νέες 

τεχνολογίες στο προσωπικό και στο σχολείο, το προσωπικό και ειδικά οι εκπαιδευτικοί 

δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την τεχνολογία και γίνονται πιο 

ξένοι ή φοβούνται τη χρήση της τεχνολογίας. Ο Schmeltzer (2001) υποστηρίζει ότι οι 

διαχειριστές χρειάζονται ένα ευρύ φάσμα εμπειριών, πρέπει να αναπτύξουν μια 

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει τις 

εκπαιδευτικές πρακτικές και ένα ρεπερτόριο στρατηγικών για την υποστήριξη των 

προσπαθειών των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν την τεχνολογία στην τάξη. 

       Στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τους ηγέτες των σχολείων για τη 

δημιουργία εκπαιδευτικών ικανοτήτων για χρήση ΤΠΕ. 

1. Διεξαγωγή ευαισθητοποίησης σχετικά με τις ΤΠΕ 

2. Παροχή υποδομών ΤΠΕ 

3. Εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων  

4. Ελευθερία πρόσβασης στις υποδομές 

      Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι οι διευθυντές των σχολείων διαδραματίζουν 

βασικό ρόλο στον καθορισμό του εάν η τεχνολογία είναι ενσωματωμένη στα σχολεία 

τους ή όχι. Οι Cooley και Reitz (1997) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο διευθυντής  

αποτελεί  το κύριο “κλειδί”, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον για την υιοθέτηση 

και χρήση της τεχνολογίας από τους εκπαιδευτικούς. Ο Ritchie (1996), για παράδειγμα, 

υποστηρίζει ότι η έλλειψη διοικητικής υποστήριξης επηρεάζει αρνητικά την υιοθέτηση 

και εφαρμογή της τεχνολογίας στα σχολεία. Από την άλλη πλευρά, οι διευθυντές που 

είναι πιο ικανοί και άνετοι με την τεχνολογία διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό και 

υποστηρικτικό ρόλο στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα σχολεία (Ritchie, 1996). 

Ομοίως, ο Sharratt (1999) υποστηρίζει ότι η επιτυχία της ενσωμάτωσης της 

τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας στα σχολεία εξαρτάται από την 

ηγεσία και τις τεχνολογικές γνώσεις του διευθυντή. Η επαγγελματική ανάπτυξη για 

τους ηγέτες των σχολείων είναι επομένως απαραίτητη για να τους βοηθήσει να 

αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις τελευταίες πληροφορίες, με τη χρήση των ΤΠΕ και 
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της τεχνολογίας, καθώς σημειώνεται ότι η ταχεία καινοτομία στην τεχνολογία αποτελεί 

πρόκληση συνεχούς νέας γνώσης και δεξιοτήτων, τις οποίες χρειάζονται οι ηγέτες.  Οι 

εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται επίσης ότι η στάση των σχολικών διευθυντών απέναντι 

στην τεχνολογία είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της τεχνολογικής 

ολοκλήρωσης στα σχολεία (Atkins & Vasu, 2000). Οι στάσεις των διευθυντών και των 

εκπαιδευτικών απέναντι στους υπολογιστές συνδέονταν άμεσα και οι εκπαιδευτικοί και 

οι διευθυντές με υψηλή στάση απέναντι στην τεχνολογία τείνουν να συνεργάζονται 

(Coffland & Strickland, 2004). Οι διευθυντές που χρησιμοποίησαν τεχνολογία για 

παιδαγωγικούς και τεχνικούς λόγους βρήκαν ευκολότερη την ενσωμάτωση της 

τεχνολογίας σε νέες εκπαιδευτικές μεθόδους, υποστήριζαν περισσότερο την 

παιδαγωγική χρήση της τεχνολογίας από τους δασκάλους και αντιλήφθηκαν ότι η 

τεχνολογία της πληροφορίας θα έπαιζε σημαντικότερο εκπαιδευτικό ρόλο στο μέλλον 

(Isabelle & Lapointe, 2003). Επιπλέον, η θετική στάση των διευθυντών απέναντι στην 

τεχνολογία ενθάρρυνε τόσο την ενσωμάτωσή της  στις τάξεις όσο και την συχνότερη 

χρήση της τεχνολογίας από τους εκπαιδευτικούς και τους σπουδαστές (Baylor & 

Ritchie, 2002).  

         Σύμφωνα με τους Plomp και Pelgrum (1991), ένας τρόπος με τον οποίο μπορούν 

να ενσωματωθούν οι υπολογιστές στο δρόμο των σχολείων είναι μέσω διοικητικής 

χρήσης και αυτό μπορεί να οδηγήσει στη χρήση τους και στη διδασκαλία. Ένα 

αξιοσημείωτο εύρημα σχετικά με τη διοικητική χρήση των υπολογιστών στα ιρανικά 

σχολεία είναι ότι είναι σημαντικά χαμηλότερη από την εκπαιδευτική τους χρήση. Αυτό 

το εύρημα ταιριάζει με τη μελέτη του Wolf (1993). Σε μια έρευνά του τα στοιχεία 

δείχνουν ότι η διοικητική χρήση των υπολογιστών είναι χαμηλή, ενώ η χρήση των 

υπολογιστών για εκπαιδευτικούς σκοπούς γενικά προηγείται της διοικητικής χρήσης. 

        Οι διευθυντές αφού προσδιορίσουν τις τεχνολογικές γνώσεις των εκπαιδευτικών 

του σχολείου μπορούν να σχεδιάσουν και να προγραμματίσουν δραστηριότητες που να 

ταιριάζουν με το επίπεδο δεξιοτήτων και γνώσεών τους και να επιτρέπουν στους 

εκπαιδευτικούς να εξασκούν αυτές τις δεξιότητες που αποδεικνύουν τη χρήση της 

τεχνολογίας. Πρέπει να εργαστούν για να απομακρύνουν τα οδοφράγματα από τη 

χρήση της τεχνολογίας για να εξασφαλίσουν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν χάνουν το 

ενδιαφέρον τους, ούτε απογοητεύονται από τις προσδοκίες της. Είναι ευθύνη των 

τεχνολογικών ηγετών η παρακολούθηση της επίτευξης των σχολικών στόχων με τη 
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βοήθεια της τεχνολογίας και η διάχυση των αποτελεσμάτων με σκοπό να 

ενθαρρύνονται οι εκπαιδευτικοί και να συνεχίζουν το έργο τους.  

       Σε μια ιρανική έρευνα των Mojgan Afshari , Kamariah Abu Bakar , Wong Su Luan 

, Bahaman Abu Samah  & Foo Say Fooi (2009), τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι 

οι περισσότεροι από τους διευθυντές χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για αποστολή και 

λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (89%) στο σπίτι και στο σχολείο. 

Φαίνεται ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  ήταν η πιο αποδεκτή εφαρμογή μεταξύ των 

διευθυντών που ερευνήθηκαν. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι μια εφαρμογή που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ γρήγορα χωρίς πολλές οδηγίες, είναι ευρέως 

διαθέσιμο, τα περισσότερα άτομα έχουν email στο σπίτι, στο εργασία, ακόμα και στα 

κινητά τους τηλέφωνα για αυτό είναι εύχρηστο και αποτελεσματικό. Τέλος, το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι πολύ αποτελεσματικό. Με μερικά κλικ ενός ποντικιού, 

οι διευθυντές είναι σε θέση να επικοινωνούν με ολόκληρη τη σχολή, το φοιτητικό 

σώμα, ή τη σχολική κοινότητα. Έτσι, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι αποδεκτό και χρησιμοποιείται περισσότερο από άλλες 

εφαρμογές από το δείγμα πληθυσμού αυτής της μελέτης. Σύμφωνα με τον Attaran και 

τον Vanlaar (2001), οι διευθυντές θα πρέπει να γνωρίζουν καλά τα βασικά στοιχεία 

επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και λογισμικού παρουσίασης. Για 

παράδειγμα, πρέπει να κατανοήσουν την επεξεργασία λέξεων, πώς να κατασκευάσουν 

και να αναφέρουν από μια βάση δεδομένων, πώς να χρησιμοποιήσουν ένα 

υπολογιστικό φύλλο για την επίλυση οικονομικών προβλημάτων, τον τρόπο 

δημιουργίας αναφορών και τη σύνδεσή τους με το πακέτο συγχώνευσης 

αλληλογραφίας, τον τρόπο δημιουργίας και συντήρησης αρχείων σε δίσκο, τον τρόπο 

χρήσης του υλικού που διατίθενται στην περιοχή τους και πώς να χρησιμοποιούν 

συγκεκριμένα προγράμματα εφαρμογών που χρησιμοποιούνται στο σχολείο. Το 

εύρημα αυτής της μελέτης επιβεβαίωσε τη μελέτη του Schiller (2003) ότι στο 

μεγαλύτερο μέρος τους οι διευθυντές είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τη βασική 

επεξεργασία λέξεων και μερικοί από αυτούς είναι ικανοί στην κατασκευή 

υπολογιστικών φύλλων, βάσεων δεδομένων και λογισμικού παρουσίασης. Οι 

ικανότητες αυτές όμως δεν είναι αρκετές για να ενσωματώσουν την τεχνολογία στα 

σχολεία, καθώς περισσότερο κρίσιμες δεξιότητες είναι η χρήση και η ερμηνεία των 

δεδομένων (Schiller, 2003). 
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       Η αύξηση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ενδέχεται να απαιτεί αλλαγή στους 

ρόλους των διευθυντών.  Η τάση εκσυγχρονισμού της σχολικής μονάδας υποδηλώνεται 

από τη θετική απάντηση των διευθυντών ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης στο 

διαδίκτυο και τη χρήση e-mail, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η επικοινωνία της 

σχολικής μονάδας (Παναγούλη, 2010). Οι σημερινοί και μελλοντικοί διευθυντές 

ενδέχεται να χρειαστεί να μάθουν πώς να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τον χρόνο 

και τις πληροφορίες. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να επικεντρωθούν στην εξασφάλιση 

της επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο με το προσωπικό τους (Hines, Edmonson, & 

Moore, 2008). 

       Επιπροσθέτως, ο Anderson και ο Dexter (2005) ανέλυσαν μια εθνική έρευνα το 

1998 με 866 διευθυντές και ανέπτυξαν ένα μέτρο ηγετικής τεχνολογίας. Το μέτρο αυτό 

βασίστηκε σε οκτώ δραστηριότητες και χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την 

τεχνολογία, όπως η παρουσία μιας τεχνολογικής επιτροπής, η κύρια χρήση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι πολιτικές ανάπτυξης του προσωπικού και τον 

προϋπολογισμό για τη σχολική τεχνολογία. Τα αποτελέσματα έδειξαν γενικά ότι η 

ηγετική θέση στην τεχνολογία είχε μια σημαντική, θετική συσχέτιση με την καθαρή 

χρήση (πόσο συχνά οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές χρησιμοποίησαν το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο και το διαδίκτυο), την τεχνολογική ολοκλήρωση (πόσο οι εκπαιδευτικοί 

ενσωμάτωσαν την τεχνολογία στις πρακτικές της τάξης) και τη χρήση  υπολογιστή για 

να ολοκληρώνονται οι ακαδημαϊκές εργασίες. Αυτό υποδηλώνει ότι οι διαχειριστές 

πρέπει να γίνουν ηγέτες τεχνολογίας στα σχολεία τους χρησιμοποιώντας την ίδια την 

τεχνολογία, αναπτύσσοντας τεχνολογικές πολιτικές και παρέχοντας χρηματοδότηση 

και κατάρτιση για νέες τεχνολογίες (Anderson & Dexter, 2005). 

      Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η τεχνολογική ηγεσία από τους διευθυντές αύξησε 

την τεχνολογική παιδεία για τους εκπαιδευτικούς. Η βασική τεχνολογική ηγεσία και η 

τεχνολογική παιδεία βελτίωσαν επίσης την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. 

Αυτά τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι διευθυντές θα πρέπει να καταρτίσουν και να 

εφαρμόσουν τεχνολογικά σχέδια για το σχολείο τους και να γίνουν τεχνολογικοί ηγέτες 

για να αυξήσουν την παιδαγωγική τεχνολογική παιδεία και την αποτελεσματικότητα 

της διδασκαλίας (Chang, 2012). Επίσης, οι διευθυντές θα πρέπει να παρακολουθήσουν 

την εκπαίδευση για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη διαδικασία διδασκαλίας και 

μάθησης, προκειμένου να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην τεχνολογική ολοκλήρωση στα 

σχολεία τους (Brockmeier, Sermon & Hope, 2005). 
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1.4.  Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διευθυντές σχολείων 

       Κανένα μοντέλο ηγεσίας δεν μπορεί να προβλέψει όλες τις προκλήσεις που μπορεί 

να εμφανιστούν στην πορεία διοίκησης ενός σχολικού οργανισμού.  Είναι σημαντικό 

όμως να εντοπιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διευθυντές των σχολείων 

ώστε να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν κατάλληλες στρατηγικές για την 

αντιμετώπισή τους. Σύμφωνα με εκπαιδευτικές έρευνες μπορούν να συνοψιστούν σε 

πέντε βασικές κατηγορίες: 

1. την τεχνολογική κατάρτιση 

2. την αντίσταση 

3.  τους πόρους 

4.  την ισότητα 

5.  και  τη γραφειοκρατία 

       Η έλλειψη κατάρτισης στη χρήση της τεχνολογίας αποτελεί μείζονα πρόκληση για 

τους ηγέτες των σχολείων. Ο Thomas και  Kzenek ( όπως αναφέρεται στο Mehmet 

SİNCAR, 2013) διαπίστωσαν ότι η ανάγκη για τεχνολογική κατάρτιση στην 

προετοιμασία εκπαιδευτικών και διευθυντών χαρακτηρίστηκε με συνέπεια ως η 

συντριπτική ανάγκη για πραγματική τεχνολογική καινοτομία στα σχολεία. Επιπλέον, 

οι Flanagan και Jacobsen (2003) δήλωσαν ότι η ανεπαρκής ανάπτυξη του προσωπικού, 

η έλλειψη ενημερωμένων ηγετικών και παιδαγωγικών θεμάτων αποτελούν ισχυρούς 

φραγμούς για τους διευθυντές των σχολείων, ενώ αποσκοπούν στην ενσωμάτωση της 

τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό τοπίο. Ομοίως, ο Schiller (2003) διαπίστωσε ότι το 

επίπεδο δεξιοτήτων ΤΠΕ είναι πολύ σημαντικό για τους διευθυντές των σχολείων να 

κατανοήσουν το ρόλο τους στη χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία. 

    Μια άλλη πρόκληση μπορεί να οριστεί ως η αντίσταση από τη σχολική κοινότητα, 

ειδικά από τους δασκάλους (Dawson & Rakes, 2003, Richardson & McLeod, 2011). 

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί θα δείξουν κάποια αντίσταση 

στις αλλαγές στις διδακτικές τους πρακτικές, καθώς η διαδικασία της ολοκλήρωσης 

της τεχνολογίας απαιτεί από τους δασκάλους να τροποποιούν αυτό που κάνουν εδώ και 

χρόνια. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι απλοί χρήστες του Internet και υστερούν 

σε γνώσεις που σχετίζονται με τον τρόπο αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων ως 

εκπαιδευτικών εργαλείων (MMB στο Wastiau et al, 2013). Έμπειροι εκπαιδευτικοί με 

πολλά χρόνια υπηρεσίας στο ενεργητικό τους τρομάζουν στην ιδέα ότι πρέπει να βγουν 

από τα στεγανά τους και να χρησιμοποιήσουν τεχνολογικά μέσα στις αίθουσες 
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διδασκαλίας. Δεν είναι λίγες οι φορές, που το άγνωστο περιβάλλεται από καχυποψία 

και προκατάληψη, μόνο και μόνο επειδή κάποιος δε θέλει να εγκαταλείψει τα γνωστά 

του μονοπάτια. Οποιαδήποτε απειλή για την καθιερωμένη  παραδόση της εκπαίδευσης 

είναι πιθανό να αντιμετωπιστεί με δυσπιστία (Hodas, 1993, Tyack & Cuban, 1997; 

Wesley & Franks, 1994). Όπως αναφέρει ο Hodas (1993), όσο περισσότερο μια 

προσέγγιση θεωρείται καινοτόμος, τόσο περισσότερο θα κριθεί και θα εξεταστεί ως 

απειλητική.  Αυτό παρατηρείται κυρίως σε εκπαιδευτικούς με πολλά χρόνια υπηρεσίας, 

λίγο πριν την συνταξιοδότηση και όχι στο νεότερο εκπαιδευτικό προσωπικό.  Ωστόσο, 

δύναται κάποιοι  εκπαιδευτικοί να αποδεχθούν τις νέες ιδέες αν βλέπουν την υπομονή 

και την υποστήριξη από τον διευθυντή του σχολείου (Dawson & Rakes, 2003). Είναι 

στο χέρι του διευθυντή να εκτονώσει το φόβο και την αντίσταση των εκπαιδευτικών 

στη χρήση της τεχνολογίας. Η απομάκρυνση της αντίστασης των μελών της σχολικής 

κοινότητας αποδυναμώνει την κουλτούρα αδράνειας και συντελεί στην ευκολότερη 

αποδοχή και εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων (Everard & Morris, 1999). 

     Η  ανεπαρκής τεχνολογία που διαθέτουν πολλά σχολεία  δημιουργεί μια 

επιπρόσθετη πρόκληση για τον διευθυντή του σχολείου (Leonard & Leonard, 2006). 

Όπως διαπιστώνεται σε πρόσφατη μελέτη (Wang, 2010), σημειώθηκε ότι σε πολλά 

σχολεία υπολείπονται όλες οι απαραίτητες τεχνολογικές εγκαταστάσεις. Οι Flanagan 

και Jacobsen (2003) ανέφεραν ότι οι σχολικές τεχνολογίες δεν κατανέμονται εξίσου σε 

όλα τα σχολεία. Ο διευθυντής εκτός από την εξασφάλιση της συντήρησης του 

τεχνολογικού εξοπλισμού είναι υπεύθυνος για την αναζήτηση οικονομικών πόρων 

ώστε να ενισχύσει αυτήν την αδυναμία (Νάκος, 2009). Ωστόσο, οι ηγέτες των σχολείων 

δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των 

οικονομικών πόρων.  Ενώ ορισμένα σχολεία λαμβάνουν περισσότερη χρηματοδότηση 

και πόρους, άλλα είναι φτωχά σε πολλά από αυτά. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα 

μειονεκτούντα σχολεία βρίσκονται κυρίως σε περιοχές όπου ζουν άτομα με λιγότερα 

εισοδήματα και διαφορετικό υπόβαθρο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι απομονωμένοι λόγω 

του κοινωνικοοικονομικού τους περιβάλλοντος (Richardson & McLeod, 2011) και τα 

σχολεία τους δεν έχουν πολλές φορές ούτε το στοιχειώδες υλικοτεχνικό εξοπλισμό. 

Επίσης σχολεία με μικρό αριθμό μαθητών, σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές δεν έχουν 

καν το μάθημα της πληροφορικής στο ωρολόγιο πρόγραμμά τους και συνεπώς δεν 

έρχονται σε επαφή ούτε οι μαθητές αλλά ούτε και οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές με 

νέα μέσα τεχνολογίας (Μπρούζος, 2002).  Οι Wilmore & Betz (2000, σ. 15) δείχνουν 
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ότι η κύρια δυσκολία στην εφαρμογή της τεχνολογίας στα σχολεία είναι οι οικονομικοί 

περιορισμοί. Παρόμοιες προκλήσεις προέκυψαν από τη μελέτη των Richardson και 

McLeod (2011), στην οποία διαπίστωσαν ότι η ύπαρξη κακών υλικών εγκαταστάσεων 

και η ξεπερασμένη τεχνολογία ήταν προκλήσεις στην ηγετική θέση στην τεχνολογία. 

Οι Thomas και Kzenek (1991) και οι Leonard και Leonard (2006) σημείωσαν παρόμοια 

ευρήματα σε έρευνές τους. 

      Όσον αφορά την έλλειψη ανθρώπινων πόρων, διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες 

σχολικές κοινότητες οι ηγέτες των σχολείων δεν μπορούσαν να βρουν εξειδικευμένους 

συντονιστές τεχνολογίας (Thomas & Kzenek, 1991,  Richardson & McLeod, 2011). 

Επίσης, δεν είναι λίγες οι φορές που τα σχολικά ιδρύματα εξοπλίζονται με ΤΠΕ αλλά 

από άτομα που καμιά σχέση δεν έχουν με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την 

εκπαίδευση και χωρίς και ερωτάται η άποψη του διευθυντή του σχολείου. Η 

γραφειοκρατία αναφέρθηκε επίσης ως μια άλλη πρόκληση που επιβράδυνε σε μεγάλο 

βαθμό τις τεχνολογικές ηγετικές πρακτικές (Nance, 2003). Είναι σύνηθες φαινόμενο 

ηγέτες με όραμα να φρενάρονται από το κράτος και τους μηχανισμούς του και να μην 

μπορούν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους.  

         Τέλος, είναι γνωστό ότι οι διευθυντές των σχολείων εργάζονται υπό διαφορετικές 

συνθήκες και αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις σε κάθε χώρα. Σύμφωνα με 

τον  Golden  (2004) η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι  διευθυντές δεν 

είναι η αναγνώριση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας αλλά η απόκτηση της 

τεχνογνωσίας. Ο Creighton (2003) διαπίστωσε ότι τα βασικά προγράμματα 

προετοιμασίας του πανεπιστημίου δεν παρέχουν επαρκώς τις απαραίτητες δεξιότητες 

και τις διαταγές που απαιτούνται για να είναι οι διευθυντές τεχνολογικοί ηγέτες των 

σχολείων.  Ο Rivard (2010) ισχυρίστηκε, "Χωρίς βασική τεχνολογική ικανότητα, είναι 

λογικό ότι στο μεγαλύτερο μέρος του σχολείου οι ηγέτες δεν έχουν την ικανότητα να 

κατανοούν τα διάφορα ζητήματα πολιτικής και σχεδιασμού που σχετίζονται με την 

επιτυχημένη εφαρμογή της τεχνολογίας "(σελ. 10). Ωστόσο, οι διευθυντές χρειάζονται 

επίσης επαγγελματική εξέλιξη για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους στον 21ο 

αιώνα (Daresh, 1998) και για να εκπληρώσουν το ρόλο τους ως ηγέτες τεχνολογίας, θα 

πρέπει να δαπανήσουν περισσότερο χρόνο στην στοχοθετημένη τεχνολογική 

επαγγελματική ανάπτυξή τους. 
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1.5. Το μοντέλο ISTE ( Πρότυπα εκπαιδευτικής τεχνολογίας για τους 

διευθυντές) 
      Η Διεθνής Εταιρεία Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση  (ISTE) είναι ένας παγκόσμιος 

οργανισμός που δραστηριοποιείται στην προώθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 

σπουδών της τεχνολογίας για τη βελτίωση της μάθησης και της υποστήριξης της 

διδασκαλίας με την τεχνολογία. Στοχεύει στην επιτυχή εφαρμογή ψηφιακών 

στρατηγικών που επηρεάζουν θετικά τη μάθηση, τη διδασκαλία και την καθοδήγηση 

των ατόμων  που ασχολούνται με την τεχνολογία. Το ISTE εξέδωσε πέντε τύπους 

προτύπων: τα πρότυπα ISTE για τους διευθυντές, τα πρότυπα ISTE για τους 

προπονητές, τα πρότυπα ISTE για τους εκπαιδευτικούς  υπολογιστών, τα πρότυπα 

ISTE για τους εκπαιδευτικούς και τα πρότυπα ISTE για τους μαθητές. 

      Τα πρότυπα ISTE (παλαιότερα γνωστά ως NETS) είναι κάτι περισσότερο από 

αφηρημένες έννοιες. Αναπτύχθηκαν με τη βοήθεια έμπειρων εκπαιδευτικών αλλά και 

επιτυχημένων επιχειρηματιών και υιοθετούνται παγκοσμίως πλέον (πρότυπα ISTE στο 

ISTE, 2015) ως Εθνικά Πρότυπα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας για τους Διευθυντές 

(NETS-A). Αυτό το σύνολο προτύπων βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να 

αναδιοργανώσουν τη διδασκαλία τους ενσωματώνοντας τις ΤΠΕ με βάση την ψηφιακή 

εποχή που ζούμε αλλά και τους διευθυντές να διοικούν αποτελεσματικά ως ηγέτες το 

σχολικό τους οργανισμό. Τέλος, τα  εθνικά αυτά πρότυπα χρησιμοποιούνται για τη 

γενικότερη μεταρρύθμιση της σχολικής βελτίωσης (ISTE, 2006, Twomey, et al., 2006).  

      Η ανάγκη δημιουργίας αυτών των προτύπων έγκειται στο γεγονός ότι έπρεπε να 

τονιστεί ο ρόλος του διευθυντή των σχολείων, να κάνει πράξη τις ηγετικές και τεχνικές 

ικανότητες που έχει αλλά και να καταστεί σαφές ότι η εφαρμογή των τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση δεν διευκολύνει μόνο το διοικητικό έργο του οργανισμού αλλά κυρίως 

επιδρά στην αποτελεσματικότητά του, βελτιώνει την αποδοτικότητά του και το κάνει 

παραγωγικό. 

    Τα πρότυπα τεχνολογίας για τους διευθυντές σχολείων (TSSA Collaborative, 2001) 

σχετίζονται με τα πρότυπα που έχει δημιουργήσει η Διεθνής Εταιρεία Τεχνολογίας και 

Εκπαίδευσης (ISTE, 2006) στα Σχέδια NETS τα οποία είναι τα πλέον αναγνωρισμένα 

πρότυπα για να ανοίξουν το δρόμο για την αποτελεσματική ηγεσία στην τεχνολογία ( 

Brooks-Young, 2006, Creighton, 2003, Παπά, 2011, Reddish & Chan). Τα πρότυπα 

ISTE (NETS ) αναπτύχθηκαν για να βοηθήσουν τους ηγέτες των σχολείων να 

«στηρίξουν την εκμάθηση της ψηφιακής εκπαίδευσης, να εφαρμόσουν την τεχνολογία 
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και να μεταμορφώσουν το εκπαιδευτικό τοπίο». Επιπλέον,  αντανακλούν όλες τις 

προσπάθειες για να προχωρήσουν τα σχολεία ένα βήμα παραπέρα και αποτελούν 

βασικό παράγοντα στην αναδιάρθρωσή τους ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

της συνεχώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας (Benedetto, 2006, Mirra, 2004, Schrum, 

Galizio, & Ledesma, 2011, Valdez, 2004, Yu & Durrington, 2006). Ομοίως, τα ΝΕΤS 

έχουν επίσης ως στόχο να κατανοήσουν οι διευθυντές των σχολείων τους ρόλους τους 

ως τεχνολογικούς ηγέτες, να παρέχουν τεχνολογικές ανάγκες  σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους και να ολοκληρώσουν πλήρως την τεχνολογική ολοκλήρωση στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Anderson & Dexter, 2005 · McLeod & Richardson, 2011 · 

Sincar & Aslan, 2011). Είναι σαφές ότι υπάρχουν πάντα προκλήσεις στην αξιοποίηση 

των διαφορετικών αναγκών της τεχνολογικής ηγεσίας (Yee, 2000). 

 Περιλαμβάνουν τους ακόλουθους κατευθυντήριους άξονες : 

  1. Οραματιστική ηγεσία (όραμα) 

  2. Μάθηση στην ψηφιακή εποχή                  

  3. Αριστεία στην επαγγελματική πρακτική 

 4. Συστηματική βελτίωση 

 5. Ψηφιακή πολιτειότητα 

 

 

1. Οραματιστική ηγεσία 

     Οι ηγέτες των σχολείων θα πρέπει να έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τους 

γνώρισμα τη δημιουργία ενός οράματος που θα στοχεύει στην ενσωμάτωση και τη  

χρήση της τεχνολογίας και θα είναι κοινό για όλους τους εμπλεκόμενους. Με την 

καθοδήγηση του τεχνολογικού ηγέτη το σχολείο θα μετασχηματιστεί και θα οδηγηθεί 

σε συνεχή πρόοδο (Anderson & Dexter, 2000, 2005). Ο διευθυντής θα πρέπει να 

υποστηρίζει σε τοπικό, κρατικό και εθνικό επίπεδο πολιτικές, προγράμματα και 

χρηματοδότηση για τη στήριξη της υλοποίησης ενός στρατηγικού σχεδίου που έχει 

εμπλουτιστεί με την τεχνολογία ώστε να στελεχώσει το εκπαιδευτικό του ίδρυμα με 

τεχνολογικό εξοπλισμό, προμήθειες σχετικές με τις ΤΠΕ και ότι συνάδει με την 
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ψηφιακή του ανάπτυξη αλλά παράλληλα να συντηρεί, να εκσυγχρονίζει και 

αναβαθμίζει το ήδη υπάρχον υλικό. 

  Οι ικανοί ηγέτες πρέπει να εμπλέκουν όλους τους ενδιαφερόμενους στην ανάπτυξη 

του κοινού οράματος αλλά και να μοιράζονται τα αποτελέσματα της προόδου έτσι ώστε 

να δημιουργείται ένας συνεχής και δημιουργικός κύκλος μάθησης. Εν ολίγοις, ένας 

τεχνολογικός ηγέτης πρέπει να πάρει τα ηνία του ιδρύματός του και να γίνει επιφανής 

ηγέτης καθώς χωρίς αυτή την επιρροή που ασκεί και το όραμα, δεν θα είναι σε θέση να 

τηρήσει τα υπόλοιπα πρότυπα του ISTE. 

 

2. Μάθηση στην ψηφιακή εποχή 

      Έχοντας όραμα οι διευθυντές οδηγούν το σχολείο στην ψηφιακή εποχή 

ενσωματώνοντας τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία, κάνοντάς την πιο ελκυστική 

στους μαθητές αλλά και εξατομικευμένη με βάση τις ανάγκες του καθενός. Παρέχουν 

περιβάλλοντα μάθησης με επίκεντρο τον μαθητή, εξοπλισμένα με τεχνολογία και 

εκπαιδευτικούς πόρους για να ικανοποιήσουν τις ατομικές, ποικίλες ανάγκες όλων των 

μαθητών. Δημιουργούν μια κουλτούρα μάθησης με την ενίσχυση των προγραμμάτων 

σπουδών με τεχνολογικά εργαλεία,  που χρησιμοποιούνται από εκπαιδευτικούς και 

μαθητές αμφότερα.  Αυτή η σύνδεση και η εμπλοκή όλων ως προς το τι και το γιατί 

συμβαίνει κάτι, ενθαρρύνει την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία. 

Έτσι αναφερόμαστε σε μια κουλτούρα εκμάθησης στην ψηφιακή εποχή που βασίζεται 

στην τεχνολογία. Κλείνοντας, οι ηγέτες θα πρέπει να διαμορφώνουν και να προάγουν 

την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας, ενώ θα συμβαδίζουν με τοπικές, εθνικές 

και παγκόσμιες καινοτομίες (Sykora, 2009). 

 

3. Αριστεία στην επαγγελματική πρακτική 

        Οι διευθυντές των σχολείων για να είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τα πρότυπα 

ISTE πρέπει να είναι εξελιγμένοι και ενημερωμένοι τεχνολογικά. Αυτή η αριστεία 

καθορίζεται από το χρόνο που αφιερώνουν, τους πόρους που διαθέτουν αλλά και την 

πρόσβαση που έχουν σε κοινότητες μάθησης, που τους επιτρέπουν να αναπτύξουν την 

τεχνολογική τους παιδεία και να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις και τη χρησιμοποίηση 

εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας στους εκπαιδευτικούς και μαθητές του σχολείου. 
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Όντας ενημερωμένοι για την εκπαιδευτική έρευνα και τις αναδυόμενες τάσεις σχετικά 

με την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας, ενθαρρύνουν τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών και τη δυνατότητά τους να βελτιώσουν τη μάθηση των σπουδαστών. Έτσι, 

προωθούν σύγχρονα και καινοτόμα περιβάλλοντα μάθησης που τους επιτρέπουν να 

εισάγουν νέες ιδέες στα σχολεία. Αυτό τους κρατάει στον βρόχο και τους επιτρέπει να 

εφεύρουν νέες ιδέες για να μεταφέρουν τα σχολεία τους στα επόμενα επίπεδα. Η 

Επαγγελματική Ανάπτυξη μπορεί να οριστεί ως διαδικασία που ενισχύει τις 

νοοτροπίες, τις δεξιότητες και τις γνώσεις σχετικά με τη σταδιοδρομία, 

συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης στις υπηρεσίες, της καθοδήγησης και άλλων 

δραστηριοτήτων (Guskey & Sparks, 1996). 

4. Συστημική βελτίωση 

        Οι διευθυντές που θέλουν να θεωρούνται ηγέτες οφείλουν να βελτιώνουν συνεχώς 

το εκπαιδευτικό τους ίδρυμα μέσω της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας τους. Να 

χρησιμοποιούν τακτά και σωστά τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία που είναι πλούσια 

σε γνώσεις και ενημερώσεις ώστε να πηγαίνουν κάθε φορά ένα βήμα παραπέρα τόσο 

τον οργανισμό όσο και το ανθρώπινο δυναμικό. Οι ηγέτες πρέπει επίσης να 

υποστηρίξουν μια τεχνολογική υποδομή και να συνεργαστούν με επιχειρήσεις για 

τεχνολογικές λειτουργίες και υποστήριξη (Sykora, 2009). Με τη βοήθεια των 

εκπαιδευτικών που κατανοούν την τεχνολογία και την εφαρμόζουν στις αίθουσες 

διδασκαλίας δημιουργούν στρατηγικές συνεργασίας που  επιτυγχάνουν τους 

μαθησιακούς στόχους και προωθούν την ακαδημαϊκή και επιχειρησιακή ανάπτυξη του 

οργανισμού.  Επιπλέον συλλέγοντας και αναλύοντας τα δεδομένα,  δημιουργώντας  

μετρήσεις,  ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα και κάνοντας διαμοιρασμό των ευρημάτων 

βελτιώνεται η απόδοση του προσωπικού και η μάθηση των μαθητών. 

 

 

5. Ψηφιακή πολιτειότητα 

         Πρόκειται για την ιδιότητα του πολίτη σε ψηφιακά περιβάλλοντα, η οποία 

σχετίζεται με τη  βαθιά κατανόηση των  κοινωνικών, δεοντολογικών και νομικών 

θεμάτων της ψηφιακής εποχής. Στη διαμόρφωση της ψηφιακής πολιτειότητας ο ρόλος 

του διευθυντή είναι κομβικός, καθώς κατ’ αρχάς αποτελεί παράδειγμα σωστής 
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δεοντολογικής χρήσης της τεχνολογίας και είναι ο πρωτοστάτης των αλλαγών . Επίσης, 

καθορίζει πολιτικές για την ασφαλή νομική και ηθική χρήση των ψηφιακών 

πληροφοριών και της τεχνολογίας και διαμορφώνει αντίστοιχες υπεύθυνες κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις (Knezek, 2009). Εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση σε ψηφιακά 

εργαλεία για κάθε φοιτητή, ανεξάρτητα από τους βαθμούς, το υπόβαθρο ή το σχολικό 

επίπεδο του σπουδαστή.  

       Αυτά τα πρότυπα δηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί ηγέτες πρέπει να είναι σε θέση 

να "διευκολύνουν και να υποστηρίζουν συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης 

εμπλουτισμένα με την τεχνολογία και να παρέχουν περιβάλλοντα επικεντρωμένα 

στους μαθητές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να ικανοποιήσουν τις ατομικές 

και ποικίλες ανάγκες τους" (ISTE / NETS, 2009, σελ. 8).  Οι διευθυντές έχουν επίσης 

την εντολή να προωθούν, να μοντελοποιούν και να αναπτύσσουν δεξιότητες ψηφιακής 

πολιτειότητας, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς και ηθικής χρήσης των 

τεχνολογικών πόρων και να χρησιμοποιούν ενεργά την τεχνολογία για να 

συνεισφέρουν στην κοινωνία.  

        Ανακεφαλαιώνοντας, για να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή αυτών των 

προτύπων πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις: 

 Σαφές όραμα 

 Αποτελεσματικός σχεδιασμός 

 Συνεχής υποστήριξη 

         Το σαφές όραμα προωθείται από τους διευθυντές και περιλαμβάνει όλους τους 

ενδιαφερόμενους για την επίτευξη του στόχου της εφαρμογής της τεχνολογίας στο 

κτίριο. Η προϋπόθεση  που αφορά τον αποτελεσματικό  σχεδιασμό εξασφαλίζει την 

ορθή εφαρμογή, προετοιμάζοντας τα μέλη του σχολείου να χρησιμοποιούν 

αποτελεσματικά την τεχνολογία. Τελευταίο, η συνεχής υποστήριξη υποδεικνύει ότι οι 

διευθυντές υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς καθώς εφαρμόζουν αποτελεσματικά το 

πρόγραμμα σπουδών ενσωματώνοντας την τεχνολογία. 
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Πίνακας 2: Τα πρότυπα του μοντέλου ISTE 

   Οραματιστική 

Ηγεσία 

   Μάθηση στην 
ψηφιακή 

Εποχή 

Αριστεία στην 
επαγγελματική 

πρακτική 

Συστημική 

 Βελτίωση 

Ψηφιακή πολιτειότητα 

 Έμπνευση 

κοινού 

οράματος 

 Μεγιστοποίηση 

της χρήσης της 

τεχνολογίας 

 Χρηματοδότηση 

και 

εμπλουτισμός 

πόρων 

 Ανάπτυξη και 

υλοποίηση 

στρατηγικών 

σχεδίων 

 

 Ενσωμάτωση 

της τεχνολογίας 

στα 

προγράμματα 

σπουδών 

 Διασφάλιση της 

καινοτόμας 

διδασκαλίας 

 Δημιουργία 

ψηφιακών 

περιβάλλοντων 

μάθησης 

 Εξατομικευμένη 

διδασκαλία  

 Συνεχής 

επιμόρφωση για 

τεχνολογική 

ανέλιξη 

 Συνεργασία και 

συμμετοχή σε 

μαθησιακές 

κοινότητες 

τεχνολογίας 

 Παρακολούθηση 

εκπαιδευτικής 

έρευνας και των 

τάσεων που 

εμφανίζονται 

σχετικά με την 

αποτελεσματική 

χρήση της 

τεχνολογίας 

 Προώθηση της 

καινοτομίας και 

της τεχνολογίας 

 Συλλογή και 

ανάλυση 

δεδομένων 

 Ερμηνεία 

αποτελεσμάτων 

 Διαμοιρασμός 

ευρημάτων 

 Δημιουργία 

ισχυρής 

υποδομής που 

ευνοεί την 

εκμάθηση της 

τεχνολογίας 

 Στρατηγικές 

συνεργασίας 

 Προώθηση, 

διαμόρφωση και 

θέσπιση 

πολιτικών για την 

ασφαλή νομική 

και ηθική χρήση 

της τεχνολογίας 

 Ισότιμη 

πρόσβαση στις 

νέες τεχνολογίες 

  Μοντελοποίηση 

υπεύθυνων 

κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών για την τεχνολογική ηγεσία 
 

2.1 Η εκπαίδευση στον 21ο αιώνα 
      Διανύοντας τον 21ο αιώνα και βιώνοντας την 4η βιομηχανική επανάσταση τα 

εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως δεν γίνεται να μείνουν ανεπηρέαστα από τις 

εξελίξεις και τα νέα πλέον δεδομένα της τεχνολογίας, αλλά οφείλουν να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες που απαιτεί η εποχή και το ανθρώπινο δυναμικό 

(εκπαιδευτικοί, μαθητές ,γονείς). Τα σχολικά συστήματα πρέπει να προετοιμάσουν 

τους μαθητές με βάση το μέλλον που θα ζήσουν  και να τους ενισχύσουν για τις 

προκλήσεις που θα συναντήσουν. Η τεχνολογία στα σχολεία γίνεται όλο και πιο 

σημαντική, καθώς οι μαθητές  συχνά εισέρχονται στην αγορά εργασίας με την ανάγκη 

για ψηφιακές ικανότητες. Ωστόσο, χωρίς τα σχολεία που παρέχουν αυτές τις ευκαιρίες, 

οι μαθητές θα βρεθούν απροετοίμαστοι στο σύγχρονο χώρο εργασίας (McLeod & 

Richardson, 2011). 

      Οι νέες τεχνολογίες έχουν διεισδύσει ΄΄για τα καλά΄΄ στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Αν και στην αρχή χρησιμοποιήθηκαν κυρίως στο διοικητικό κομμάτι με σκοπό την 

εξοικονόμηση χρόνου, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την αρχειοθέτηση και 

ταξινόμηση αρχείων και γενικότερα την καλύτερη διαχείριση των δεδομένων, τώρα 

είναι πια επιτακτική η ανάγκη να λειτουργήσουν βοηθητικά και συμπληρωματικά στη 

διδασκαλία και στη μάθηση (Πιτσιάβας & Βλαχόπουλος, 2015).  

     Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και τις Ηνωμένες 

Πολιτείες επηρέασαν τους εκπαιδευτικούς ηγέτες όλων των χωρών. Οι κυβερνήσεις 

στις χώρες αυτές θεωρούν ότι οι ΤΠΕ αποτελούν καθοριστικό εργαλείο δημιουργώντας 

ένα υψηλής εξειδίκευσης εργατικό δυναμικό ικανό να αντιμετωπίσει την ταχεία 

τεχνολογική αλλαγή του εικοστού πρώτου αιώνα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

πιστεύουν επίσης ότι οι μαθητές θα χρειαστούν τόσο γνώσεις περιεχομένου όσο και 

ευχέρεια με τις ΤΠΕ προκειμένου να είναι επιτυχημένοι εργαζόμενοι και πολίτες, ώστε 

να συνδράμουν στην παγκόσμια οικονομία (Sparks, 1998). ). Έτσι, η χρήση των ΤΠΕ 

στα σχολεία έγινε παιδαγωγικό και πολιτικό ζήτημα σε αυτά τα έθνη. Είναι γεγονός 

πλέον ότι εκτός από τις χώρες της Αμερικής αλλά και της Ασίας, σε πολλά από τα 

σχολεία της Ευρώπης και ιδιαίτερα στις Σκανδιναβικές χώρες, η μάθηση των μαθητών 
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βασίζεται στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Οι αρχές στον τομέα της εκπαίδευσης 

γνωρίζοντας πως οι  μαθητές μεγαλώνουν σε ένα πλούσιο τεχνολογικό περιβάλλον, με 

ψηφιακές  συσκευές στην καθημερινότητά τους, που θεωρούν “φυσικό” και μέσω 

αυτού αλληλεπιδρούν με τους άλλους και τον κόσμο γύρω τους (Prensky, 2001) 

προσπαθούν να προωθήσουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών διαθέτοντας ένα 

σημαντικό ποσό οικονομικών πόρων στα σχολεία (Kozma, 2005), ώστε να 

δημιουργήσουν ένα κατάλληλα διαμορφωμένο ψηφιακό περιβάλλον. Σε πολλές χώρες 

οι σχολικές τσάντες έχουν αντικατασταθεί με ηλεκτρονικές ταμπλέτες και η αναζήτηση 

πληροφορίων για τα σχολικά μαθήματα στο διαδίκτυο είναι καθημερινή ασχολία. 

Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ένας υπολογιστής είναι ικανός να αντικαταστήσει 

τον εκπαιδευτικό, οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες 

στο σχολείο είναι πολλαπλές.     

 Συγκεκριμένα, η  χρήση απλά και μόνο ενός υπολογιστή: 

❏  Μπορεί να βοηθήσει ώστε ο μαθητής να εργαστεί με ταχύτητα προσαρμοσμένη 

στις ανάγκες του. 

❏   Επιτρέπει στους μαθητές να κάνουν λάθη, να ανακτούν από τα λάθη χωρίς να 

τα βλέπουν οι άλλοι. 

❏     Επιτρέπει στους μαθητές να ξεκινήσουν και να σταματήσουν την εργασία 

τους σε διαφορετικά σημεία. 

❏   Μπορεί με τη θετική ανταπόκριση ο μαθητής να γνωρίζει ότι βρίσκεται στη 

σωστή κατεύθυνση. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί εύκολα να διορθώσει τον μαθητή, 

πριν προχωρήσει στον επόμενο στόχο του. 

❏    Η κατανόηση εννοιών, γεγονότων και φαινομένων γίνεται μέσα από εικόνες, 

κείμενα και με τη χρήση ήχου. 

       Η  χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία-μάθηση μπορεί να αυξήσει τη γραφή 

των σπουδαστών, να ενισχύσει τη συνεργατική μάθηση, να ενισχύσει την ολοκλήρωση 

του προγράμματος σπουδών, να αυξήσει τις εφαρμογές της διδασκαλίας διαγώνιας 

ηλικίας, να αυξήσει  την επικοινωνία με το δάσκαλο, την ενίσχυση των κοινοτικών 

σχέσεων και την ενίσχυση των παγκόσμιων εκπαιδευομένων (Whitehead, Jensen, & 

Boschee, 2003, σελ. 10-12). Ως εκ τούτου, η χρήση του υπολογιστή παρέχει ένα ενεργό 
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συνεργατικό περιβάλλον μάθησης και προσφέρει ευελιξία που είναι πλέον ως επί το 

πλείστον απουσία από τις  παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας (Attaran & Vanlaar, 

2001). 

       Σε έρευνα του Resatth όπως αναφέρεται στους  Dornhecker, Blake, Benden, Zhao 

& Wendel (2015)  παρουσιάστηκε ότι οι μαθητές που χρησιμοποίησαν ηλεκτρονική 

πλακέτα (ειδικά σχεδιασμένα θρανία  που έχουν κοντά τους τοποθετημένα όλα τα 

απαραίτητα εργαλεία που χρειάζονται οι μαθητές και μπορούν να επιλέξουν)  πέτυχαν 

υψηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με τους μαθητές που καθόταν στα παραδοσιακά 

θρανία. Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι μαθητές πραγματοποιούσαν 12% παραπάνω 

εργασίες  σε αυτά τα καθίσματα που αντιστοιχούν σε εφτά έξτρα λεπτά της ώρας σε 

διδασκαλία. Η ενσωμάτωση της πληροφορίας και της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική 

πράξη έχει αλλάξει σημαντικά τη μάθηση στην τάξη.  

     Σε άλλη έρευνα των Juan Zheng, Shan Li, Yunfeng Zheng (2017) το eschoolbag  

δημιουργεί ένα ευφυές μαθησιακό περιβάλλον, βελτιστοποιεί τη διδασκαλία και τη 

μάθηση με την αξιοποίηση των προμηθειών των τεχνολογιών, δίνει έμφαση στον 

αυτόνομο ρόλο του μαθητή και υποστηρίζει το ρόλο του εκπαιδευτικού ως 

υποστηρικτή στη μάθηση. Επιπλέον δίνει κίνητρα μάθησης με σκοπό να βελτιώσει τα 

μαθησιακά αποτελέσματα και ενισχύει την αυτοπεποίθηση  και την αυτοεκτίμηση του 

μαθητή με σκοπό να βάζει συνεχώς νέους στόχους καθώς του παρέχει προσαρμοστικές 

και εξατομικευμένες υπηρεσίες μάθησης και δεν έχει περιορισμούς στον τόπο και στον 

χρόνο χρήσης του. 

       Μελέτη που εφαρμόστηκε σε 170 τάξεις έδειξε ότι η διαδραστικότητα βελτιώνει 

τη μαθησιακή ικανότητα του παιδιού κατά 16% αφού η εικόνα αποτυπώνεται πιο 

εύκολα από το κείμενο. Ειδικότερα, η χρήση εικόνων, διαγραμμάτων, γραφημάτων, 

ταινιών βίντεο και διαδικτυακού υλικού βελτιώνει την επίδοση των μαθητών κατά 26% 

(Jean-Marie Lacroix, όπως αναφέρεται από την Ανθοπούλου Σ., 2013). 

        Το σύγχρονο σχολείο δεν αποτελεί πλέον το μοναδικό φορέα διάδοσης της 

γνώσης αλλά έναν ανάμεσα στους πολλαπλούς που προκύπτουν από το συνδυασμό των 

παραδοσιακών και των νέων μέσων διάδοσης της γνώσης και της πληροφορίας. Αυτή 

η παραδοχή είναι ένας από τους σημαντικούς λόγους που η εκπαιδευτική πολιτική των 

αναπτυγμένων χωρών διακηρύσσει ότι το σχολείο πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη 

θέση του στη σύγχρονη ζωή (Plomp et al., 2009).   Συνεπώς, γίνεται κοινά αποδεκτό 
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ότι η εκπαίδευση τείνει να οδηγείται στην ψηφιακή εποχή και εμείς ως εκπαιδευτικοί 

πρέπει να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις και να μην μένουμε πίσω από αυτές. Οι νέες 

τεχνολογίες ήδη διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον επιχειρησιακό τομέα, φτάνει 

λοιπόν η στιγμή που θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και στα σχολικά συστήματα 

ανεξαρτήτως βαθμίδας. Το ερώτημα είναι κατά πόσο είμαστε προετοιμασμένοι ως 

εκπαιδευτικοί να ακολουθήσουμε το ρεύμα της εποχής και πόσοι διευθυντές σχολείων, 

θα μας εμπνεύσουν με το όραμά τους, ως τεχνολογικοί ηγέτες πλέον. 

        

  2.1.1. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
 

      Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αν και ανοικτό σύστημα, ορίζεται ως 

τεχνοκρατικό, καθώς χαρακτηρίζεται από γραφειοκρατία, που θεωρείται ένα 

τεκμηριωμένο εμπόδιο στη διαδικασία της μάθησης  και συγκεντρωτικό μιας και όλη 

η εξουσία είναι συγκεντρωμένη στον εκάστοτε υπουργό παιδείας. Δύο παράγοντες που 

συχνά το καθιστούν δύσκαμπτο και αναποτελεσματικό. Προσπαθεί με υπερβάλλοντα 

ζήλο να ακολουθήσει τις εξελίξεις και αρκετές φορές να μοιάσει με εκπαιδευτικά 

συστήματα άλλων κρατών, χωρίς επιτυχία πάντοτε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει 

να νοιαστεί ουσιαστικά για τους πολίτες που θα βγάλει μιας και θα ζήσουν στην εποχή 

της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογίας. 

       Τα ελληνικά σχολεία σε όλη την έκταση της χώρας άνετα μπορούν να θεωρηθούν 

ως σχολεία πολλών ταχυτήτων και ως σχολεία που αν και εφαρμόζουν το ίδιο 

αναλυτικό πρόγραμμα, δεν προσφέρουν τις ίδιες ευκαιρίες στους μαθητές τους. Η 

Ελλάδα εξαιτίας της γεωμορφολογίας (νησιωτική – ηπειρωτική ) της έχει αρκετά 

ολιγοθέσια σχολεία που δεν μπορούν να συγκριθούν με τις παροχές και τις δυνατότητες 

των  μεγάλων σχολείων της πόλης. Είναι αποδεδειγμένο πως σχολικές μονάδες ακόμα 

και τις ίδιας περιοχής να διαφέρουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό ( ειδικότητες 

εκπαιδευτικών) , αλλά και στις υποδομές (κτιριακές και υλικές). Αν και οι νέες 

τεχνολογίες έχουν καθιερωθεί ως γνωστικό αντικείμενο στο δημοτικό από το 1990  

πολλά δημοτικά δεν τις έχουν εντάξει ποτέ στο ωρολόγιο πρόγραμμά τους. Εκεί λοιπόν 

οφείλει αυτές τις αδυναμίες της κυβέρνησης να έρθει τις περισσότερες φορές να τις 

καλύψει ο εκπαιδευτικός και περισσότερο δε ο διευθυντής. Συνεπώς με το διάβα του 

χρόνου αυτή την ευθύνη της ανανέωσης και του εξοπλισμού των υλικών πόρων του 
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σχολείου καλείται να την αναλάβει ο τεχνολογικός πια ηγέτης και όχι ο απλός 

διευθυντής. 

        Σε  έρευνα σχετικά με τους Έλληνες δασκάλους φαίνεται ότι μόνο ένα μικρό 

μέρος του δείγματος (11,1%) χρησιμοποιεί τακτικά ΤΠΕ για να υποστηρίξει τη 

συμβατική του διδασκαλία, παρά το γεγονός ότι 6 από τους 10 καθηγητές αναφέρουν 

την ιδιοκτησία προσωπικού υπολογιστή στο σπίτι (Jimoyiannis & Komis, 2006a). Από 

την άλλη πλευρά, μόνο το 1,7% των εκπαιδευτικών στο  δείγμα χρησιμοποίησε τόσο 

συχνά τα εργαλεία ΤΠΕ, για πρακτικούς κυρίως λόγους στη διδασκαλία του. Παρόλα 

αυτά όμως, τα σχολεία στην Ελλάδα, σε ένα μεγάλο ποσοστό έχουν υιοθετήσει μια 

θετική στάση απέναντι στις ΤΠΕ. Μάλιστα, το 28% των δημοτικών σχολείων διαθέτει 

δικιά του ιστοσελίδα, το 47% προσφέρει email στους εκπαιδευτικούς του και ένα 5% 

προσφέρει email και στους μαθητές του. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί συγκριτικά με 

αυτούς στην υπόλοιπη Ευρώπη, είναι πιο αισιόδοξοι και θετικοί απέναντι στην 

εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών μέσω των ΤΠΕ. Για το λόγο αυτό η Ελλάδα 

κατέχει την 11η θέση στο σύνολο των 27, μαζί με τη Μάλτα, την Πολωνία και την 

Κύπρο (Potamias & Iordanidis, 2015).    

     Σε διεθνείς έρευνες διαπιστώθηκε ότι  παρά την αύξηση του αριθμού των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στα σχολεία, υπήρξε λιγότερη επιτυχία στον εντοπισμό 

των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων που πρέπει να διδάσκονται στα σχολεία και πώς οι 

υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μέτρια επίπεδα για διδασκαλία και 

εκμάθηση (Dooling, 2000). Οι Kirkpatrick και Peck (2001) ανέφεραν ότι το χάσμα 

μεταξύ της τεχνολογικής παρουσίας και της χρήσης της  είναι μεγάλο και ανέφεραν 

μάλιστα ότι η παρουσία της τεχνολογίας σπάνια οδηγεί σε εκτεταμένη χρήση 

διδασκόντων και φοιτητών. Έτσι, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας δεν γίνεται απλά για 

να βοηθάει τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν υπολογιστές, αλλά για να βοηθήσει  

τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν την τεχνολογία ως εργαλείο μάθησης 

(Sheingold & Hadley, 1990). 

 

2.2. Οι επιμέρους προσδοκίες των εκπαιδευτικών 
 

       Μέλημα των ανθρώπων σε κάθε εργασιακό περιβάλλον είναι η ύπαρξη θετικού 

κλίματος και η εξέλιξή τους τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο όσο και σε προσωπικό. 
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Εύλογα και στο πεδίο της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί, πόσο μάλιστα οι νεότερης 

ηλικίας, να έχουν προσδοκίες και απαιτήσεις από το υπουργείο παιδείας, από τον 

διευθυντή της σχολικής μονάδας αλλά και από τον εαυτό τους.  Με τον όρο προσδοκίες 

εννοούμε ΄΄ την αναμονή για κάποια θετική εξέλιξη, για κάτι θετικό΄΄. Όταν 

πραγματοποιούνται οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών μειώνεται το άγχος και  

αυξάνεται η δημιουργικότητα.  Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωστοποιούνται οι ανάγκες 

των εκπαιδευτικών και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να στοχεύουν στην ανάδειξη και 

στην υλοποίησή τους για το εκπαιδευτικό καλό όλων. 

 

    2.2.1. Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών από το κράτος  
 

      Πρωτεύοντα ρόλο για την κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος μιας χώρας 

έχει η εκπαιδευτική πολιτική ηγεσία του κράτους και ακολουθούν τα εκτελεστικά 

όργανα που είναι οι εκπαιδευτικοί. Κάθε τετραετία, ίσως και συντομότερα 

παρατηρούνται αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα από τον εκάστοτε υπουργό 

παιδείας, δίχως όμως ποτέ να ερωτώνται οι άμεσα ενδιαφερόμενοι γι΄αυτές, 

εκπαιδευτικοί και μαθητές. Οι απαιτήσεις της κυβέρνησης συνεχώς και αυξάνονται 

αλλά μαζί με αυτές αναλογικά αυξάνονται και οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών. Η 

ραγδαία και αδιάκοπη ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας είναι αιτίες της 

σύγχρονης ανάγκης για συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση. Το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα συχνά πραγματοποιούσε και  χορηγούσε άδειες για σεμινάρια, 

νομοθετούσε για μετεκπαίδευση των υπαλλήλων του, ενώ τώρα είναι στη δικαιοδοσία 

του καθενός κάτι τέτοιο. Oι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε έρευνα 

του Κυρίδη (2003) απάντησαν ότι είναι προετοιμασμένοι να υποδεχθούν την 

πληροφοριακή και επικοινωνιακή τεχνολογία στο σχολείο και να την αξιοποιήσουν με 

τον καλύτερο τρόπο και σύνεση, αρκεί να προετοιμαστούν κατάλληλα. Δεν αρκεί να 

εξοπλίζονται τα σχολεία με νέες τεχνολογίες, αν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί δεν είναι 

εφοδιασμένοι με γνώσεις για το πώς θα τις χρησιμοποιήσουν. Σε έρευνα των 

Καλογιαννάκη & Παπαδάκη (2007) η πλειονότητα των εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δήλωσε ότι έχει παρακολουθήσει κάποια επιμόρφωση στις 

ΤΠΕ σε κάποιο ιδιωτικό φορέα και μικρά ποσοστά απάντησαν ότι επιμορφώθηκαν 

μέσω των κρατικών φορέων, στοιχείο που αναδεικνύει την έλλειψη μιας συστηματικά 

θεσμοθετημένης επιμόρφωσης. 
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     Επίσης, εκτός από την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων με δασκάλους, μείζον 

ζήτημα είναι η ανταπόκρισή του στις επιταγές του 21ου αιώνα, καθώς οι μελλοντικές 

γενιές που θα βγουν από τα σχολεία θα ζήσουν στην ψηφιακή εποχή. Συνεπώς τόσο οι 

κτιριακές υποδομές, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός όσο και η αναδιαμόρφωση του 

αναλυτικού προγράμματος παίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Τα συνδικαλιστικά 

όργανα και σωματεία των εκπαιδευτικών κατά εξακολούθηση ζητούν αύξηση της 

χρηματοδότησης για την παιδεία και μόρφωση κοινή για όλους τους μαθητές. Σχολεία, 

ανεξαρτήτως οργανικότητας και γεωγραφικής θέσης, εξοπλισμένα από το κράτος με 

νέες τεχνολογίες και όχι ελάχιστα από χορηγίες. Μελέτη παγκοσμίως δείχνει ότι το 

49,4% των τεχνολογικών δαπανών των σχολείων επενδύεται σε φορητούς 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το 26,3% σε προβολείς, το 13,2% σε διαδραστικούς 

πίνακες και μόλις το 3,7% σε διαδραστικούς προβολείς. Φαίνεται λοιπόν ότι μεγάλος 

αριθμός σχολείων στερείται υπολογιστών. Μέχρι το 2015 μόλις 12% του συνόλου, 

δηλαδή ένα στα οκτώ σχολεία του κόσμου διέθεταν κάποιου είδους διαδραστική 

τεχνολογία. Μέχρι σήμερα το ποσοστό αυτό φαίνεται ότι αυξάνεται. Ενδεικτικά στην 

Ελλάδα το 2008 η διείσδυση ήταν μόνο 2% ενώ μέχρι σήμερα ακολουθείται σταδιακά 

ανοδική πορεία και το 2016 έφτασε το 25%. Άρα, το κράτος επενδύει και αυτό είναι 

ενθαρρυντικό. 

         Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην Ελλάδα είναι ακόμα όμως σε αρχικό στάδιο όσον 

αφορά την ένταξή τους στην εκπαιδευτική -μαθησιακή διαδικασία μιας και 

χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, κυρίως στη διοίκηση του σχολείου καθώς το 

κράτος ενδιαφέρεται για τον έλεγχο και την ομοιογένεια του ελληνικού συστήματος. 

Πολλοί εκπαιδευτικοί εντάσσουν αυτόνομα με επιτυχία τις ΤΠΕ στην ώρα της 

διδασκαλίας τους. Δεν είναι αρκετό όμως ένα μηχάνημα στα χέρια ενός εκπαιδευτικού. 

Ενώ συχνά δαπανούνται μεγάλα χρηματικά ποσά σε μηχανήματα ΤΠΕ , πολύ λιγότερα 

δαπανούνται σε εκπαιδευτικό λογισμικό και αναβάθμιση. Έτσι ενώ οι εκπαιδευτικοί 

έχουν την προσδοκία ότι θα χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία πληροφοριών με 

εξελισσόμενους τρόπους κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. 

     Το «νέο» σχολείο θα στηριχθεί στις υποδομές που έχουν αναπτυχθεί με ενέργειες 

του ΠΙ και αφορούν τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και το υπάρχον σε 

ψηφιακή μορφή εκπαιδευτικό υλικό (σχολικά εγχειρίδια σε μορφή pdf και 

εκπαιδευτικό λογισμικό). Σε επίπεδο σχολείου, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να 

χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως πίνακες SMART, ηλεκτρονικά λευκά πινακίδες, 
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βίντεο, φορητούς υπολογιστές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε τροχούς, DVD, Internet, 

BYOD, εκπαιδευτικούς ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ιστολόγια και άλλα για τη 

βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών. 

      Για τη μετάβαση στο νέο ψηφιακό σχολείο σημαντικοί παράμετροι είναι οι 

παρακάτω: (Δαγδιλέλης, 2005; Μπάκας, 2009; Δημακόπουλος & 

Παναγιωτακόπουλος, 2010): 

 Η αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων. Στα υπάρχοντα αναλυτικά 

προγράμματα η θέση που κατέχουν οι ΤΠΕ δεν είναι αυτές που θα έπρεπε ώστε 

να εξυπηρετούν τους στόχους τους. Χρειάζεται η ριζική αλλαγή τους 

οδεύοντας σε curricula κατά τα οποία η διδασκαλία θα συνδυάζεται με την 

δυναμική των ΤΠΕ στη σχολική τάξη και το μάθημα θα αποκτά 

μαθητοκεντρικό χαρακτήρα και ενδιαφέρον. Το διαθέσιμο πλέον ηλεκτρονικό 

λογισμικό στα σχολεία θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν πλήρη οδηγό 

δασκάλων και μια πληθώρα από κατάλληλα παραδείγματα που θα 

χρησιμοποιηθούν στην τάξη. 

 Η συνεχής επιμόρφωση όλου του προσωπικού των σχολικών μονάδων στις ΤΠΕ 

από το κράτος και ιδιαίτερα των μεγαλύτερων ηλικιακά εκπαιδευτικών ώστε  

να αλλάξουν αντιλήψεις σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ και 

να τις εντάξουν πλήρως ως εργαλεία στη διδασκαλία τους.  

 Η ενίσχυση των υποδομών σε υλικό και λογισμικό. Το υλικό απαξιώνεται 

γρήγορα , μαζί του και το λογισμικό, το οποίο συμπαρασύρεται από το υλικό. 

Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η συνεχής υποστήριξη και ενίσχυση των υποδομών 

σε υλικό αλλά και η συνεχής υποστήριξη των μηχανισμών παραγωγής 

λογισμικού, το οποίο θα ενσωματώνει τις τεχνολογικές προόδους που 

συντελούνται αλματωδώς. Επιπλέον τα σχολικά εργαστήρια, ιδιαίτερα στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι ελάχιστα ως ανύπαρκτα για να καλύψουν τις 

ανάγκες βασικών μαθημάτων, όπως η φυσική, γεωγραφία. 

 Η ενεργοποίηση μηχανισμού συντήρησης του υλικού και του λογισμικού κάθε 

σχολικής μονάδας. Πολύ συχνά οι βλάβες του υλικού αλλά και τα προβλήματα 

στην εκτέλεση του λογισμικού δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή 

διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού έργου, δημιουργώντας ανασταλτικούς 

παράγοντες όσον αφορά  την αξιοποίησή τους. Τα Κέντρα Πληροφορικής και 

Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)  δεν επαρκούν για να συντηρούν και να 
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ελέγχουν άμεσα τις βλάβες. Είναι λοιπόν απαραίτητη η υποστήριξη των 

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. με επιπλέον ειδικό τεχνικό προσωπικό. Ίσως έτσι 

ελαχιστοποιηθούν οι φόβοι και οι ανασφάλειες που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί 

για τις ΤΠΕ και αρχίσουν να τις αξιοποιούν περισσότερο. 

      

    2.2.2. Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών από το διευθυντή τους 
 

       Στυλοβάτης και επικεφαλής κάθε σχολικής μονάδας είναι ο διευθυντής της. Αυτός 

που με την προσωπικότητά του και το όραμα που θα διοχετεύσει σε κάθε γωνία του 

σχολικού κτιρίου θα ορίσει την αποτελεσματικότητα του οργανισμού. Το όραμα 

συμβάλλει στη δημιουργία δέσμευσης,  δίνει έμπνευση και κίνητρο συνδέοντας και 

ευθυγραμμίζοντας τους ανθρώπους διανοητικά και συναισθηματικά προς την 

οργάνωση. Συνεπώς , σχετίζεται με οργανωτική ανάπτυξη και επιτυχία (Baum et αl., 

1998). Ο διευθυντής είναι το άτομο λοιπόν που η εκπαιδευτική ομάδα έρχεται σε άμεση 

και καθημερινή επαφή μαζί του και του εκφράζει τις επιθυμίες της αλλά και τις 

αντιθέσεις της. Ωστόσο, αν υπάρχει  ένα οργανωτικό χαρακτηριστικό που παρέχει την 

«κόλλα» στην ένωση των ανθρώπων, αυτό είναι εμπιστοσύνη. 

      Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας οφείλει να εκφράζει τις ανάγκες και τις 

φιλοδοξίες των εκπαιδευτικών και να εναρμονίζεται με τις προσδοκίες της κοινωνίας 

μέσα στην οποία λειτουργεί. Δεν πρέπει να ενεργεί ως εκτελεστικό όργανο αλλά και 

ως επιτελικός παράγοντας. Να αφουγκράζεται τον παλμό της κοινωνίας, να σχεδιάζει- 

εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές εργασίας και  να παρέχει κίνητρα που θα 

ενεργούν ως υποκινητική δύναμη (Σαϊτης, 2005). Επίσης με βάση το άρθρο 27 του 

νόμου  Ν. 1566/85 φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα 

επιμόρφωσης σε θέματα παιδαγωγικά και επιστημονικά. Δίνει το παράδειγμα και 

μεριμνά για την ανοδική πορεία της ομάδας και την επιμόρφωσή της. Η επιτυχία για 

έναν εκπαιδευτικό ηγέτη περιλαμβάνει τη διατήρηση μιας σταθερής αντίληψης για τον 

τρόπο διάγνωσης των αναγκών μιας περιοχής, ενός σχολείου ή μιας τάξης, ενώ 

παράλληλα ενισχύει την ατομική αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού και τα 

μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών. Το να είσαι ηγέτης στην εκπαιδευτική 

τεχνολογία περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών 

στην τάξη. Η ηγεσία στην εκπαιδευτική τεχνολογία απαιτεί προοπτικές που δεν 

βλέπουν την τεχνολογία ως μέσο για κάθε περίσταση, αλλά ως εργαλείο που, όταν 
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χρησιμοποιείται, θα ενισχύσει τη διαδικασία μάθησης. Οι  Kelly, και Guyden (2000) 

δήλωσαν ότι η ηγεσία της τεχνολογίας περιλαμβάνει την κατανόηση τόσο των 

τεχνολογιών όσο και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν για την 

επίτευξη αρμοδιοτήτων. Ο Gibson (2001) δήλωσε ότι οι διευθυντές των σχολείων 

πρέπει να εστιάσουν τις ενέργειές τους στις 10 τεχνολογικές  κατηγορίες: υφιστάμενη 

πρακτική, προγραμματισμός, πρόγραμμα σπουδών, πόροι, θέματα προσωπικού, 

επικοινωνίες, υποστήριξη,  εμπόδια,  ανάπτυξη προσωπικού και  εφαρμογή. Σύμφωνα 

με τον Han (2002), οι διευθυντές διαδραματίζουν διάφορους ρόλους όπως ο πράκτορας 

αλλαγής, ο δια βίου μαθητής, ο κύριος υποστηρικτής και ο πάροχος πόρων σε σχέση 

με την εφαρμογή των ΤΠΕ στα σχολεία. Έτσι, θα πρέπει να παρουσιάζουν πάθος και 

δέσμευση για την παροχή κατάλληλου επαγγελματικού υλικού ΤΠΕ για το προσωπικό 

τους (Yee, 2000). 

     Επειδή δεν υπάρχει σταθερή πολιτική της χώρας για την προμήθεια του 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού, είναι στο μεράκι και στην αποφασιστικότητα του σχολικού 

ηγέτη να βρει τον τρόπο να τα αποκτήσει ώστε να πετύχει την αποτελεσματική 

λειτουργία του σχολείου. Οι ηγέτες πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζονται στις 

αλλαγές καθώς το περιβάλλον μετατοπίζεται και αναπτύσσεται. Μπροστά σε αυτήν 

την μεταβαλλόμενη εκπαίδευση του 21ου αιώνα δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι 

περιμένουμε από τους ηγέτες των σχολείων να αναδημιουργήσουν τις αντιλήψεις τους, 

να αλληλεπιδράσουν με ανθρώπους που σκέφτονται διαφορετικά, να δημιουργήσουν 

σχέσεις ή συνεργασίες πέρα από τις κοινές με στόχο τη βελτίωση του σχολείου και τη 

δημιουργία εναλλακτικών μοντέλων  μάθησης.  

      Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας πρέπει να δημιουργήσει ένα υποστηρικτικό 

περιβάλλον που ευνοεί τη μεγιστοποίηση της τεχνολογικής ολοκλήρωσης στο 

πρόγραμμα σπουδών. Προς υποστήριξη αυτού του ισχυρισμού,  ο Stegall (1998, όπως 

αναφέρεται στο Ian W. Gibson 2002) πρότεινε ότι οι διευθυντές πρέπει να 

μοντελοποιήσουν τη χρήση της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του 

Διαδικτύου, τη συμμετοχή σε προσωπική και επαγγελματική ενδοϋπηρεσιακή 

εκπαίδευση, την ανάγνωση τεχνολογικών βιβλίων και περιοδικών, την 

παρακολούθηση τεχνολογικών συνεδρίων, τη συμμετοχή σε τεχνολογικούς 

οργανισμούς, την εξεύρεση «εμπειρογνωμόνων» για βοήθεια και παροχή συμβουλών, 

ζητώντας εκπροσώπους πωλήσεων τεχνολογίας στα σχολεία για να  ενσωματώσουν 
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επιτυχώς την τεχνολογία στα προγράμματα σπουδών τους.  Ο Stegall συζήτησε επίσης 

τη σημασία του «ονειρεύεται». Να ονειρεύονται νέες προοπτικές μάθησης. 

       Επίσης οι εκπαιδευτικοί προσδοκούν από το διευθυντή να έχει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για να τους καθοδηγήσει σε μια επιτυχημένη 

τεχνολογική εφαρμογή: 

o προσαρμογή στη συνεχή αλλαγή  

o  ακρόαση και απάντηση σε εντοπισμένα ζητήματα λαμβάνοντας υπόψη το 

μέλλον 

o  προγραμματισμός μιας κουλτούρας που εκτιμά τη μάθηση  

o να έχει ένα σαφές αίσθημα οράματος  

o να διαθέτει ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες  

o να επιδεικνύει μια αίσθηση ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης 

o  να έχει την ικανότητα να κινητοποιείται μέσω προσωπικών ενεργειών (Teare 

et al ,1998 όπως αναφέρεται στο Ian W. Gibson 2002). 

        Για να μην επαναλαμβάνομαι μιας και  στην προηγούμενη ενότητα αναφέρθηκε ο 

ρόλος του τεχνολογικού ηγέτη, εδώ θα παραθέσω κάποιες ενέργειες που μπορεί να 

εκτελέσει ο διευθυντής και να δημιουργήσει τεχνολογική εξέλιξη και προοπτική στο 

σχολικό περιβάλλον. 

        Αναφέρονται ενδεικτικά : 

 Δημιουργία ηλεκτρονικού ημερολογίου συναντήσεων των εκπαιδευτικών 

 Δημιουργία σχολικού ιστότοπου 

 Δημιουργία  σχολικής ιστοσελίδας 

 Διαδικτυακές συναντήσεις με γονείς και εκπαιδευτικούς 

 Συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε διαδικτυακά σεμινάρια 

 Συμμετοχή του σχολείου σε εκπαιδευτικά forum 

 Συμμετοχή σε  διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα με άλλες χώρες 

         Τελικά,  η είσοδος αλλά και η εφαρμογή της τεχνολογίας στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι ζήτημα μόνο της προθυμίας του κάθε εκπαιδευτικού, 

αλλά μια σύμπραξη όλων των φορέων που σχετίζονται με την εκπαίδευση ,όπως του 

υπουργείου παιδείας, των πανεπιστημιακών σχολών, των επιμορφωτικών 

προσπαθειών, ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα για τα σχολεία του μέλλοντος. 
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 2.3. Παραδείγματα από  σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης 
 

      Πιστεύοντας ότι είναι εύστοχο στην παρούσα διπλωματική εργασία να αναφερθούν 

παραδείγματα επιτυχημένων τεχνολογικών πρωτοβουλιών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

διαφόρων χωρών ώστε να έχουν οι μελλοντικοί ηγέτες των σχολείων την ευκαιρία να 

τα διαβάσουν και ενδεχομένως να τα εφαρμόσουν, τοποθετώντας το δικό τους λιθαράκι 

για τη δημιουργία των σχολείων που χρειάζονται οι μαθητές μας και αξίζουν, θα 

παραθέσω ενδεικτικά κάποια από αυτά. 

     Ξεκινώντας από μια ευρωπαϊκή χώρα την Πορτογαλία, η οποία  χάρη στο 

πρόγραμμα « Μαγγελάνος» το 2009 κατέλαβε την πρώτη θέση  στο πρόγραμμα PISA 

στις μετρήσεις που συνδέονταν με τις ΤΠΕ, ο Rui Grilo διευθυντής εκπαίδευσης της 

Microsoft Πορτογαλίας ανέφερε ότι τα συστήματα τεχνολογιών αποτυπώνουν πόσο 

δημιουργικοί, καινοτόμοι και επιχειρηματικοί είναι οι μαθητές. Συγκεκριμένα , βασικό 

μέλημα του κράτους ήταν να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα των μαθητών και το 

πραγματοποίησε με το e-escola. Το κράτος σε συνεργασία με εταιρίες τηλεπικοινωνίας 

3G, ξεκίνησε το 2007 να μοιράζει υπολογιστές σε 750.000 άτομα, όπως μαθητές 

ηλικίας 10-18 χρονών, εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας στην τιμή των 150 ευρώ. 

Όσοι μαθητές λόγω κοινωνικοοικονομικής κατάστασης δεν μπορούσαν να τους 

προμηθευτούν το κράτος προέβλεπε έκπτωση ή και δωρεά. Οι υπολογιστές 

περιλάμβαναν εκπαιδευτικό λογισμικό και σύνδεση στο διαδίκτυο 17,50ευρώ το μήνα 

για δύο χρόνια. Η αποδοχή ήταν τέτοια που η κυβέρνηση σε συμφωνία με την Intel 

κατασκεύασαν υπολογιστές κατάλληλους  και για τους μαθητές 6-9χρονών. Οι φορητοί 

υπολογιστές διανεμήθηκαν σε 500.000 μικρούς μαθητές από 0-50 ευρώ. Έτσι με τα 

προγράμματα e escola και Μαγγελάνος εξοπλίστηκαν 1,7 εκ. μαθητές με υπολογιστές 

και όλα τα σχολεία απέκτησαν broadband σύνδεση με οπτικές ίνες. Παράλληλα το 

κράτος επιμόρφωσε τους εκπαιδευτικούς και η Microsoft πλαισίωσε το όλο εγχείρημα 

δημιουργώντας ένα δίκτυο εκπαιδευτικών και αναπτύσσοντας το πρόγραμμα 

‘Empower the children-shape the future’ προώθησαν τη χρήση των ΤΠΕ .  

       Ένα άλλο παράδειγμα εφαρμογής των ΤΠΕ με θετικά αποτελέσματα είναι η 

ηλεκτρονική διεξαγωγή των εξετάσεων και των αξιολογήσεων των μαθητών που 

εφαρμόζεται στη Νορβηγία και είναι σε μεταβατικό στάδιο και στην Αυστραλία. Η 

ηλεκτρονική εξέταση α) εξοικονομεί οικονομικούς πόρους β) παρέχει πρόσβαση σε 

περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία των εξετάσεων π.χ. πόσος χρόνος 
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αφιερώνεται σε κάθε ερώτηση γ) το πεδίο αξιολόγησης είναι ευρύτερο καθώς μπορούν 

να υλοποιηθούν συνεργατικές δραστηριότητες από τους εξεταζόμενους. 

      Χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής της τεχνολογικής ηγεσίας είναι το 

εκπαιδευτικό ίδρυμα του Clark Hall  της Gahanna στην περιοχή του Οχάιο. Πρόκειται 

για ένα  κτίριο που διαθέτει ασύρματες συνδέσεις υψηλής ταχύτητας, φυσικό φως, 

φορητό υπολογιστή για κάθε μαθητή και συνεργατικούς στους διαδρόμους του ώστε 

να τους χρησιμοποιούν οι μαθητές όσο καλύτερα μπορούν και να αξιοποιούν το χώρο 

αυτό ως αίθουσα μάθησης. Πριν λειτουργήσει υπό αυτές τις συνθήκες οι εκπαιδευτικοί 

που θα δίδασκαν εκεί εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα για 2 χρόνια ώστε να μπορούν να 

αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό όλες αυτές τις τεχνολογικές δυνατότητες και να έχουν 

τα βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα. Οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας οι επισκέπτες 

θα δουν τις τσέπες των μαθητών που εργάζονται ξεχωριστά η συνεργάσιμα στους 

φορητούς υπολογιστές τους που ολοκληρώνουν τις εργασίες τους, ενώ οι δάσκαλοι 

είναι στην τάξη και εργάζονται με μεμονωμένους μαθητές (Sheninger, 2012).  

      Ο διευθυντής Dr Spike Cook, στο γυμνασίο Lakeside, Millville, του  New Jersey 

αξιοποίησε τα Web 2.0 περιβάλλοντα στην εκπαίδευση. Αρχικά έγινε συνδρομητής σε 

ποικίλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημιούργησε δικό του ιστολόγιο, το οποίο 

επικαιροποιούσε σε εβδομαδιαία βάση ανεβάζοντας link και videos με ό,τι 

δραστηριότητα πραγματοποιούσαν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής του μονάδας και 

μέσα από αυτό συζητούσαν για όλα τα τεχνολογικά επιτεύγματά τους και τους 

ενθάρρυνε να φέρνουν τις συσκευές τους στις εβδομαδιαίες συναντήσεις, προκειμένου 

να τους εμπλέξει σε πρακτικές  τεχνολογικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Έτσι οι 

εκπαιδευτικοί ο ένας μετά τον άλλο έγιναν αβίαστα ενεργοί με τα web.2 , έγιναν μέλη 

τεχνολογικών ιστότοπων όπου έπαιρναν ιδέες και τις ενσωμάτωναν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες κρατούσαν διαδικτυακή επαφή για 

να οργανώσουν τη νέα σχολική χρονιά. Σε όλο αυτό το εγχείρημα είχαν στο πλευρό 

τους και τους γονείς (Sheninger, 2012). 

     Ένας ακόμη διευθυντής  στο New Milford High School εξασφάλισε στους 

δασκάλους και στους μαθητές ασύρματο δίκτυο για αδιάκοπη χρήση κινητών 

συσκευών στα πλαίσια της διδασκαλίας και αναβάθμισε τεχνολογικά όλες τις σχολικές 

αίθουσες ώστε να εντάξουν τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία.  Ένα άλλο σχολείο 

το Rose Hill Junior High, έκανε τα πρώτα βήματα για να ενταχθεί η τεχνολογία 
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δίνοντας netbooks σε μικρό βαθμό κάθε φορά. Για να έχει επιτυχία εργάστηκαν όλοι 

για σταθερή χρηματοδότηση, οικογενειακή υποστήριξη και  επαγγελματική ανάπτυξη. 

Οι δάσκαλοι συμμετείχαν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη των προγραμμάτων 

διδασκαλίας, τα προγράμματα αναδιοργανώθηκαν και δόθηκε χρόνος για τη 

συνεργασία όλων και για τις αλλαγές που θα έφερε η ψηφιακή αλλαγή.  Η MGSD 

αποφάσισε να δώσει φορητούς υπολογιστές στα χέρια σχεδόν όλων των φοιτητών και 

διαχειριζόταν αυτές τις μηχανές και το λογισμικό από τα κεντρικά. Επιπλέον 

προσλήφθηκε ένας επιθεωρητής που  πραγματοποιούσε  εβδομαδιαίες συναντήσεις με 

όλους τους εμπλεκόμενους στην περιοχή. Ο χρόνος ήταν αφιερωμένος στην ανάλυση 

των στοιχείων από τις φοιτητικές διαμορφωτικές αξιολογήσεις και οι εκπαιδευτικοί 

εργάστηκαν μαζί  του για τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου για την υποστήριξη 

της διδασκαλίας και της επανεκπαίδευσης. Ένα ακόμη σχολείο χρησιμοποίησε την 

τεχνολογία για να τρυπήσει βαθιά μέσα στοιχεία επίτευξης των σπουδαστών. Άλλα 

προώθησαν την αναδιάταξη ολόκληρου του προγράμματος σπουδών ώστε να 

περιλαμβάνει μαθήματα όπως η ρομποτική, τα ψηφιακά μέσα και το εικονικά 

περιβάλλοντα μάθησης. Τέλος υπήρχε σχολείο που ενθάρρυνε όλους τους μαθητές να  

φέρουν μια φορητή συσκευή από το σπίτι, υπό την προϋπόθεση ανοικτής πρόσβασης 

(Dianne L. Yee , 2000). 

        Μια ακόμη περίπτωση σχολείου που λειτουργεί σχεδόν εξ΄ ολοκλήρου εξ 

αποστάσεως με τη βοήθεια της τεχνολογίας, τα τελευταία 55 χρόνια είναι το λεγόμενο 

«σχολείο στον αέρα», στην περιοχή Alice Springs της Κεντρικής Αυστραλίας. Το 

σχολείο αυτό πραγματοποιεί τηλεδιασκέψεις καθημερινά μεταξύ των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών τους, έχει εφοδιάσει με κρατικά κυρίως έξοδα τους μαθητές με όλον τον 

απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και διδάσκονται σχεδόν όλα τα μαθήματα που 

διδάσκονται σε ένα συμβατικό δημοτικό σχολείο. Το μάθημα γίνεται με τη λειτουργία 

αμφίδρομου δικτύου ασυρμάτου σε κύματα υψηλής συχνότητας που καλύπτουν μια 

έκταση περίπου στο 1/7 της έκτασης της Αυστραλίας και τα μέσα που παρέχονται για 

τη διδασκαλία είναι το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το βίντεο, το κασετόφωνο και ο 

υπολογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο. Οι μαθητές, εκτός από τα e-mail, 

αλληλογραφούν και με το συμβατικό ταχυδρομείο με τους εκπαιδευτικούς τους και 

λαμβάνουν έτσι και την αξιολόγησή τους και τις εργασίες τους (Βασάλα, 2005, όπως 

αναφέρεται στις Κοκκάλη Α. και Γεωργιάδη  E., 2009). 
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        Στην Ελλάδα ένα παράδειγμα ψηφιακής τάξης είναι αυτό του Προαστίου 

Καρδίτσας . Η «Ψηφιακή Τάξη του Γυμνασίου Προαστίου» δημιουργήθηκε στις 8 

Οκτωβρίου 2009 και έφτασε σε λειτουργικό επίπεδο στο τέλος του ίδιου μήνα, στο 

ΠΣΔ μέσω της πλατφόρμας LMS (Learning Management System) του ανοικτού 

λογισμικού Moodle. Οι ενότητες που δημιουργήθηκαν περιελάμβαναν το forum, μια 

περιοχή συζητήσεων, ένα chat-room, για σύγχρονη επικοινωνία ανάμεσα στον 

καθηγητή του μαθήματος και τους μαθητές ή ανάμεσα στους μαθητές, συμβουλές για 

την ασφαλή περιήγηση στο Διαδίκτυο με τη μορφή κειμένων και υπερσυνδέσμων προς 

ιστοσελίδες σχετικές με το θέμα και δημιουργήθηκαν ενότητες για αρκετά από τα 

μαθήματα του σχολείου, τα Θρησκευτικά, την Ιστορία, τα Μαθηματικά, τη Γεωγραφία, 

τη Βιολογία και τη Γαλλική Γλώσσα. Επίσης δημιουργήθηκε μια ενότητα με 

προσεκτικά επιλεγμένα παιχνίδια γνώσεων και επιδεξιότητας, σε μορφή flash. Η όλη 

διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Η/Υ των μαθητών, που συνδέονταν όλοι στο 

ασύρματο δίκτυο του σχολείου, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ΠΣΔ. Οι μαθητές 

της αρχικής ψηφιακής τάξης, που χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά ένα τέτοιο 

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον, το χαρακτήρισαν ως ενδιαφέρον, θετικό και 

κάτι που δεν είχαν ξαναδεί, κάτι καινούριο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το 

πρόγραμμα είχε τριετή εφαρμογή (Αλέξανδρος Γκίκας, 2013). 

     Αν και είναι ελάχιστες οι προσπάθειες των ελληνικών σχολείων συγκριτικά με των 

ξένων χωρών, σε καμιά περίπτωση δεν είναι ασήμαντες. Αν παραδειγματιστούμε όλοι 

από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού ο ζήλος των Ελλήνων 

εκπαιδευτικών σίγουρα θα έχει να παρουσιάσει αξιόλογους τρόπους ένταξης των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

Μεθοδολογία έρευνας 
 

3.1 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα  
 

      Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την τεχνολογική ηγεσία στα 

σχολεία και οι προσδοκίες που έχουν από το διευθυντή της σχολικής τους μονάδας ως 

τεχνολογικό ηγέτη. Επιπλέον διερευνήθηκαν οι προσωπικές τους προσδοκίες απέναντι 

στις νέες τεχνολογίες και στο κατά πόσο τις ενσωματώνουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

      Συγκεκριμένα τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν: 

 Τι προσδοκίες έχουν οι εκπαιδευτικοί από το διευθυντή τους όσον αφορά την 

εισαγωγή τεχνολογικού οράματος στο σχολείο; 

 Ποιες είναι οι προσδοκίες που έχουν από το διευθυντή σε σχέση με το 

εκπαιδευτικό προσωπικό; 

 Τι προσδοκίες έχουν οι εκπαιδευτικοί από το διευθυντή της σχολικής τους 

μονάδας σχετικά με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και τον 

τεχνολογικό εξοπλισμό του σχολείου; 

 Ποιες προσδοκίες έχουν από τον τεχνολογικό ηγέτη απέναντι στους μαθητές; 

 Τι προσδοκίες έχουν από τον τεχνολογικό ηγέτη σε σχέση με την ψηφιακή 

πολιτειότητα; 

 Τι προσδοκίες έχουν από τους ίδιους όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες και την 

ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

       

3.2 Συμμετέχοντες στην έρευνα  
      Στην παρούσα διπλωματική έρευνα συμμετείχαν 100 εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης , δημοτικής και προσχολικής αγωγής από όλη την Ελλάδα. 

Ακολουθήθηκε βολική δειγματοληψία, μιας και απευθύνθηκα σε άτομα του 

συγγενικού, φιλικού περιβάλλοντος  που εργάζονται στη δημόσια εκπαίδευση και αυτά 

με τη σειρά τους διαμοίρασαν το ερωτηματολόγιο σε δικούς τους γνωστούς 

εκπαιδευτικούς.  
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3.3 Μέθοδος έρευνας και εργαλείο συλλογής δεδομένων  
 

            Στην εκπαιδευτική έρευνα μπορούμε να διακρίνουμε δύο μεθόδους έρευνας την 

ποσοτική και την ποιοτική. Οι ποιοτικές και ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις και 

μέθοδοι αντιπροσωπεύουν διαφορετικές ερευνητικές στρατηγικές και διαφέρουν τόσο 

στο θεωρητικό, επιστημολογικό και οντολογικό τους κομμάτι. Η χρήση οποιασδήποτε 

προσέγγισης εξαρτάται από την προσέγγιση των ερευνητών στη μέθοδο συλλογής και 

ανάλυσης δεδομένων. Αν και οι δύο προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται από ερευνητές, η 

ποσοτική προσέγγιση κυριαρχεί λόγω των χαρακτηριστικών και της δύναμής της και 

προτιμάτε περισσότερο (Daniel  Eyisi, 2016). Παρόλο που υπήρξε διαμάχη σχετικά με 

τη χρησιμότητα ποιοτικής ή ποσοτικής προσέγγισης στην εκπαιδευτική έρευνα (Cohen, 

Manion & Morrison, 2011) είναι υπολογίσιμες και αξιόλογες και οι δύο, δεδομένου ότι 

πληρούν τα εκπαιδευτικά κριτήρια της μεθοδολογίας της έρευνας παρέχοντας 

αξιόπιστα δεδομένα σε κάθε έρευνα που διεξάγεται.  

 

3.3.1 Μέθοδος έρευνας  
 

        Στην παρούσα διπλωματική εργασία η μέθοδος που ακολουθήθηκε για τη 

συλλογή των αποτελεσμάτων ήταν η ποσοτική έρευνα. Οι ποσοτικές μέθοδοι συνήθως 

εφαρμόζονται όταν κύριος στόχος της έρευνας είναι ο έλεγχος συγκεκριμένων 

θεωρητικών υποθέσεων για το φαινόμενο που εξετάζεται. Αντίθετα οι ποιοτικές 

μέθοδοι επιλέγονται όταν ο κύριος στόχος της έρευνας είναι η συγκεκριμενοποίηση 

της θεωρίας μέσα από την έρευνα. Η επεξεργασία ενός δείγματος σε σχέση με το 

εξεταζόμενο χαρακτηριστικό και η διαπίστωση της ύπαρξης/παρουσίας αυτού του 

χαρακτηριστικού στον πληθυσμό είναι ο κύριος σκοπός της. 

        Η ποσοτική έρευνα έχει σταθερή και δύσκαμπτη δομή, μιας και ορίζεται από τον 

ερευνητή, επιτρέπει τη σύνδεση δυο ή περισσότερων χαρακτηριστικών για μεγάλο 

αριθμό περιπτώσεων, αναδεικνύοντας έτσι τις γενικές τάσεις που εμφανίζονται στο 

δείγμα. Στις ποσοτικές έρευνες οι θεωρητικές υποθέσεις διατυπώνονται πριν από την 

έναρξη της έρευνας και παραμένουν σταθερές κατά τη διάρκεια της έρευνας.  

       Το πρώτο πλεονέκτημα αυτής της ερευνητικής προσέγγισης είναι η χρήση 

στατιστικών δεδομένων ως εργαλείου εξοικονόμησης χρόνου και πόρων (Bryman, 
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2001, σελ. 20 όπως αναφέρεται στο Daniel  Eyisi, 2016 ) μιας και οι ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι η ποσοτική ερευνητική προσέγγιση  που δίνει έμφαση στους 

αριθμούς και συλλέγει στοιχεία για την ανάλυση των δεδομένων. Η χρήση στατιστικών 

δεδομένων για τις περιγραφές και την ανάλυση της έρευνας μειώνει τον χρόνο και την 

προσπάθεια που ο ερευνητής θα είχε επενδύσει στην περιγραφή του αποτελέσματός 

του. Τα δεδομένα (αριθμοί, ποσοστά και μετρήσιμα αριθμητικά στοιχεία) μπορούν να 

υπολογιστούν και να πραγματοποιηθούν από έναν υπολογιστή μέσω της χρήσης ενός 

στατιστικού πακέτου (SPSS) ( Connolly, 2007 ) με αποτέλεσμα να  εξοικονομείται 

πολλή ενέργεια, χρόνος και οικονομικοί πόροι. Αναδεικνύει γενικές τάσεις, επιτρέπει 

έρευνα σε μεγάλο δείγμα (αντιπροσωπευτικό) του πληθυσμού.  Επιπλέον, ο ερευνητής 

δεν χρειάζεται να κάνει έξυπνες εικασίες, καθώς αυτός θα θέσει σαφείς κατευθυντήριες 

γραμμές και στόχους (Lichtman, 2013, σ. 4 όπως αναφέρεται στο Daniel  Eyisi, 2016). 

Τέλος, ο Denscombe (1998, σελ. 173-176) περιγράφει την ποσοτική έρευνα ως έρευνα 

"απόσπασης ερευνητών".  Αυτό εξηγείται μιας και υπάρχει αμεροληψία  είτε με τη 

συλλογή δεδομένων είτε με ανάλυση δεδομένων, καθώς ο  ερευνητής δεν βρίσκεται σε 

άμεση επαφή, επικοινωνία με τους συμμετέχοντες, μιας και  συλλέγει τα δεδομένα του 

μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου ή ερωτηματολογίου. Τέλος, η αντικειμενικότητα του 

ερευνητή δεν θα διακυβευτεί και αυτό το εγγυάται η ανωνυμία του ερωτώμενου (Muijs, 

2004, σ. 7-45, Litchman, 2006, σ. 8, Bryman, 2012, σ.408, Creswell, 2009, σ.4 όπως 

αναφέρεται στο Daniel  Eyisi, 2016). 

       Στα μειονεκτήματα της ποσοτικής έρευνας συγκαταλέγονται η αποστασιοποίηση 

του ερευνητή από τους ανθρώπους του δείγματος και η μη εμβάθυνση στα 

αποτελέσματα μιας και αυτή η απόσταση καθιστά αδύνατη την ερμηνεία του σώματος 

και του βλέμματος του ερωτώμενου ( Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K., 2011). Το 

γεγονός επίσης ότι είναι ανώνυμη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι απαντήσεις που 

συγκεντρώθηκαν να μην είναι οι εμπειρίες και η γνώμη των συμμετεχόντων (Berg & 

Howard, 2012). Μια ποσοτική ερευνητική προσέγγιση χαρακτηρίζεται ως δομημένη 

με προκαθορισμένες μεταβλητές, υποθέσεις και σχεδίαση (Denscombe, 1998, Bryman, 

2012, Creswell, 2009,  Christensen & Johnson, 2012, όπως αναφέρεται στο Daniel  

Eyisi, 2016 ), επομένως η χρήση προκαθορισμένων στρατηγικών εργασίας δεν απαιτεί 

ούτε ενθαρρύνει φαντασιακή, κριτική και δημιουργική σκέψη των συμμετεχόντων. 

 



49 

 

     Συνήθη στάδια ποσοτικής έρευνας είναι τα ακόλουθα: 

 Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 Δημιουργία & διατύπωση μιας υπόθεσης ή θεωρίας που πρόκειται να 

ελεγχθεί/τα ερευνητικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν 

 Σχεδιασμός έρευνας για τον έλεγχο της υπόθεσης ή θεωρίας (π.χ. ένα πείραμα, 

μια έρευνα ερωτηματολογίου) 

 Διεξαγωγή της έρευνας 

 Ανάλυση των αποτελεσμάτων 

 Εξέταση εναλλακτικών εξηγήσεων για τα ευρήματα 

 Αναφορά κατά πόσον η υπόθεση ή θεωρία υποστηρίζεται ή δεν υποστηρίζεται 

ή/και μπορεί να απαντήσει στα ερωτήματα της έρευνας 

 Εξέταση της δυνατότητας γενίκευσης των ευρημάτων (Cohen, Manion & 

Morrison, 2011) 

 

3.3.2 Εργαλείο συλλογής δεδομένων  
 

         Το εργαλείο που είναι ευρέως γνωστό και χρησιμοποιείται κυρίως στις ποσοτικές 

έρευνες είναι το ερωτηματολόγιο. Αυτό επιλέχθηκε και από εμένα και μοιράστηκε σε 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Αρχικά, δημιουργήθηκε ένα πιλοτικό 

ερωτηματολόγιο σε συνεργασία με τον επιβλέπων καθηγητή μου και μοιράστηκε σε 22 

άτομα για να συγκεντρώσουμε ένα μικρό δείγμα απαντήσεων και να ελέγξουμε πώς 

προχωράει η έρευνα.  Αυτή η ενέργεια είχε ως κύριο σκοπό τη διαπίστωση της 

αποτελεσματικότητας του «εργαλείου» που σχεδιάσαμε. 

        Στο πιλοτικό ερωτηματολόγιο προσπαθήσαμε να εξακριβώσουμε εάν: 

• οι χρησιμοποιούμενοι όροι γίνονται εύκολα αντιληπτοί, 

• η σειρά των ερωτήσεων δεν προκαλεί τάσεις πιθανής σύγχυσης, 

• η διατύπωση των ερωτήσεων επιτρέπει τη συλλογή των επιθυμητών στοιχείων, 

• το ερωτηματολόγιο έχει την κατάλληλη έκταση, δηλαδή δεν είναι ιδιαίτερα εκτενές, 

προκαλώντας την αδιαφορία ή τον εκνευρισμό των ερωτώμενων. 
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        Συλλέγοντας άμεσα τα αποτελέσματα καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως έπρεπε 

να προβούμε σε διορθωτικές αλλαγές που αφορούσαν την έκταση αλλά και την 

ορολογία (να είναι άμεσα συνυφασμένη με την τεχνολογία).  

 

3.3.3 Το ερωτηματολόγιο 
 

       Το ερωτηματολόγιο αποτελεί το μέσο επικοινωνίας μεταξύ ερευνητή και 

ερωτώμενων, με τρόπο άμεσο ή έμμεσο, ανάλογα με τη μέθοδο συλλογής των 

δεδομένων που επιλέγεται από τον ερευνητή και το πληθυσμιακό δείγμα που το 

απευθύνει. Για να συντάξουμε σωστά το ερωτηματολόγιο και να πάρουμε αξιόπιστα 

αποτελέσματα πρέπει να  είναι κατάλληλα δομημένο, σύντομο ώστε να μην κουράζει, 

να έχει σαφήνεια και συνοχή, να έχει αρτιότητα παρουσίασης από τεχνικής πλευράς, 

να περιλαμβάνει βασικές οδηγίες συμπλήρωσης και εννοιολογικές επεξηγήσεις και το 

σημαντικότερο να επιδέχεται κωδικογραφική και μηχανογραφική επεξεργασία. 

Επίσης, η σοβαρότητα της έρευνας και ο άνθρωπος π9ου την διεξάγει, δημιουργούν 

ευνοϊκή προδιάθεση για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου με αποτέλεσμα οι 

ερωτώμενοι να δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να καταβάλλουν μεγαλύτερη 

προσπάθεια για πλήρεις και σωστές απαντήσεις. Θετική είναι σαφέστατα η 

ανατροφοδότηση που ενδεχομένως να παίρνουν οι ερωτώμενοι όταν τους παρέχονται 

ώστε και εν συντομία τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας στην οποία 

συμμετείχαν. 

      Το τελικό ερωτηματολόγιο της δικής μου έρευνας εκτός από τα προσωπικά, 

δημογραφικά στοιχεία της πρώτης σελίδας χωριζόταν σε δύο μέρη. Το Α΄μέρος 

αφορούσε τις προσδοκίες που έχουν οι εκπαιδευτικοί από το διευθυντή τους για την 

τεχνολογική ηγεσία (30 ερωτήσεις) και το Β’ μέρος αναφερόταν στις προσδοκίες και 

στη σχέση που έχουν οι ίδιοι με την τεχνολογία (13 ερωτήσεις). Στο σύνολό του 

αποτελούνταν από 43 ερωτήσεις, οι οποίες ήταν κλειστού τύπου με τη μορφή της 

κλίμακας likert ( διαφωνώ απόλυτα, διαφωνώ, ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, 

συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα). 
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3.4 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων  
 

       Η μέθοδος με την οποία αναλύθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν με το 

στατιστικό- υπολογιστικό πρόγραμμα IBM SPSS statistics 24. Πραγματοποίησα 

ελέγχους μη παραμετρικούς μιας και δεν υπήρχε κανονικότητα και μέσα από αυτούς 

βρήκα αν υπάρχει σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στους παράγοντες. Στο επόμενο 

κεφάλαιο παραθέτω τα αποτελέσματα της έρευνας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Αποτελέσματα 
 

4.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων  
 

     Στην έρευνα που διεξήχθη, όπως φαίνεται και στο κυκλικό διάγραμμα συμμετείχαν 

100 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τους οποίους το  81%  ήταν 

γυναίκες  και οι άνδρες ήταν το 19%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος είχαν ένα ευρύ φάσμα ηλικιών και συνάμα ετών 

προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα αλλά και στο 

κυκλικό διάγραμμα από τους 100 εκπαιδευτικούς οι 47 είχαν από 5 έως 15 έτη 

υπηρεσίας που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό,  οι 45 είχαν  από 15 και περισσότερα 

έτη υπηρεσίας και μόλις 8 είχαν από 0 έως 5 έτη υπηρεσίας που είναι και το μικρότερο 

ποσοστό στο δείγμα. 

 

Το φύλο των εκπαιδευτικών 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

V

a

l

i

d

ΑΝΤΡΑΣ 19 19,0 19,0 19,0 

ΓΥΝΑΙΚΑ 81 81,0 81,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
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      Παρατηρώντας τον πίνακα με βάση τους 100 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην 

έρευνα το  97% εργάζεται στο δημόσιο τομέα ενώ μόλις το 3% εργάζεται στον ιδιωτικό 

τομέα. 

 

Τομέας απασχόλησης των εκπαιδευτικών 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 3 3,0 3,0 3,0 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ 97 97,0 97,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

    Οι εκπαιδευτικοί της έρευνας στην πλειοψηφία τους είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ενώ 

μόνο 2 εργάζονται με σύμβαση. Με βάση τον πίνακα παρατηρούμε ότι από τους 100 

εκπαιδευτικούς το 70% είναι μόνιμοι, το 28% αναπληρωτές και μόνο το 2%  εργάζεται 

με σύμβαση.  

 

 

 

           Τα έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

V

a

l

i

d

0-5 ΕΤΗ 8 8,0 8,0 8,0 

5-15 ΕΤΗ 47 47,0 47,0 55,0 

15+ 45 45,0 45,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Σχέση απασχόλησης στην εκπαίδευση 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΜΟΝΙΜΟΣ 70 70,0 70,0 70,0 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 28 28,0 28,0 98,0 

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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      Επίσης ο βαθμός βαθμίδας που εργάζονται 

 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι μόλις 24 % 

στην προσχολική εκπαίδευση, δηλαδή νηπιαγωγοί 

και 76%  στη δημοτική εκπαίδευση. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

        Με βάση τις απαντήσεις του δείγματος η θέση που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί στην 

εκπαίδευση είναι από τους 100 μόλις 19% απάντησαν ότι έχουν θέση ευθύνης  

διευθυντές και προϊστάμενοι,  ενώ η πλειοψηφία του δείγματος δηλαδή 81% δεν 

κατέχει θέση ευθύνης. 

 

Θέση ευθύνης 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 19 19,0 19,0 19,0 

ΟΧΙ 81 81,0 81,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
 

 

Βαθμίδα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 24 24,0 24,0 24,0 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 76 76,0 76,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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       Όσον αφορά την ερώτηση που σχετίζονταν με την επιμόρφωση που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί στις νέες τεχνολογίες, από τους 100 εκπαιδευτικούς του δείγματος το 

61% απάντησε πως έχει συμμετέχει στην επιμόρφωση των ΤΠΕ β΄ επιπέδου που είναι 

και η απάντηση με το μεγαλύτερο ποσοστό, το 29% απάντησε πως πήρε μέρος στην 

επιμόρφωση ΤΠΕ α΄ επιπέδου και μόλις ένα 10% απάντησε πως δεν έχει λάβει μέρος 

σε καμία επιμόρφωση ΤΠΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο παράρτημα παρατίθεται πίνακας ( παράρτημα 1) με τις συχνότητες και τα ποσοστά 

των δημογραφικών στοιχείων των συμμετεχόντων. 

4.2 Αποτελέσματα ερωτηματολογίου 
 

       Χρησιμοποιώντας το στατιστικό πρόγραμμα spss προχώρησα στις περιγραφικές 

επεξηγήσεις του ερωτηματολογίου όπως αυτές προέκυψαν από τις αναλύσεις των 

ερωτήσεων ξεχωριστά. Μαζί με την περιγραφή παραθέτω και τον πίνακα με τα 

Επιμόρφωση στις ΤΠΕ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΟΧΙ 10 10,0 10,0 10,0 

Α ΤΠΕ 29 29,0 29,0 39,0 

Β ΤΠΕ 61 61,0 61,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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αριθμητικά αποτελέσματα ( μέση τιμή, τυπική απόκλιση, μέγιστη και ελάχιστη τιμή) 

ανά κατηγορία ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. 

       4.2.1.  Διευθυντής και τεχνολογικό όραμα 

    Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι 

εκπαιδευτικοί αφορούσε τις προσδοκίες που έχουν από το διευθυντή / ντρια του 

σχολείου τους σχετικά με την τεχνολογική ηγεσία. Η πρώτη ενότητα σχετίζονταν με το 

διευθυντή  και το τεχνολογικό όραμα και με βάση τα αποτελέσματα που φαίνονται 

στον πίνακα 3 οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι οι ακόλουθες. 

 

Πίνακας 3 : διευθυντής και τεχνολογικό όραμα 

 N M.O. T.A. min max 

Είναι υπεύθυνος να εισάγει ένα τεχνολογικό 

όραμα στη σχολική μονάδα 

100 3.76 .740 2,00 5,00 

Είναι υπεύθυνος να αλλάξει την τεχνολογική 

κουλτούρα του σχολείου 

100 3.58 .806 2,00 5,00 

Πρέπει να εισάγει καινοτόμες τεχνολογικές 

δράσεις 

100 3.96 .710 2,00 5,00 

Είναι υπεύθυνος να βελτιώνει το επίπεδο 

συνθηκών εργασίας με την αξιοποίηση των 

τεχνολογικών μέσων 

100 4.12 .700 1,00 5,00 

Είναι υπεύθυνος να μετατρέψει το παραδοσιακό 

σχολείο σε ψηφιακό 

100 3,54 .947 2,00 5,00 

 

       Ένα σημαντικό μέρος στη σχέση διευθυντή και τεχνολογικής ηγεσίας 

καταλαμβάνει το τεχνολογικό όραμα που θα εισάγει ο διευθυντής στη σχολική μονάδα 

που διοικεί. Οι εκπαιδευτικοί στην ερώτηση αν ο διευθυντής είναι υπεύθυνος να 

βελτιώνει το επίπεδο συνθηκών εργασίας με την αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων 

συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο μέσο όρο (Μ.Ο. = 4.12 τ.α.=0,70). Ακολουθεί η 

πρόταση για  την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογικών δράσεων (Μ.Ο.=3,96 

τ.α.=0,71). Επόμενες προτάσεις κατά μέσο όρο είναι η «εισαγωγή τεχνολογικού 

οράματος» (M.O. = 3.76 τ.α.=0,74 ) και έπονται με σχεδόν ίδιο μέσο όρο η «αλλαγή 

τεχνολογικής κουλτούρας του σχολείου» (Μ.Ο. = 3.58 τ.α.=0,806) και τελευταία «η 

μετατροπή του παραδοσιακού σχολείου σε ψηφιακό» (Μ.Ο.= 3,54 τ.α.=0,947). 
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4.2.2 Διευθυντής και χρήση νέων τεχνολογιών 

        Όσον αφορά τα στοιχεία που συνθέτουν τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών από 

το διευθυντή και τη χρήση νέων τεχνολογιών, στην πρώτη θέση βρίσκεται η θετική του 

στάση απέναντι στις νέες τεχνολογίες (Μ.Ο. =  4.37 τ.α. =0,597). Έπονται η χρήση της 

τεχνολογίας αποτελεσματικά με σκοπό τη βελτίωση της διοίκησης του σχολείου (Μ.Ο. 

= 4.29 τ.α.= 0,671), το να είναι ενημερωμένος για τις τάσεις τις τεχνολογίας (Μ.Ο. = 

4.10 τ.α.=0,759), και η χρήση των νέων τεχνολογιών έντονα τόσο για διοικητικούς 

σκοπούς όσο και για εκπαιδευτικούς (Μ.Ο. = 4.06  τ.α.=0,722),  μετά η ενημέρωσή 

του για τις νέες τεχνολογικές έρευνες  (Μ.Ο. = 3.97 τ.α.=0.758),  και στην τελευταία 

θέση βρίσκεται ο καθοριστικός του ρόλος στην ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

πρακτική του σχολείου του (Μ.Ο. = 3.80 τ.α.= 0,791).   

 

Πίνακας 4: διευθυντής και χρήση νέων τεχνολογιών 

 

 

 

4.2.3. Διευθυντής και τεχνολογικός εξοπλισμός 

Πίνακας 5 : διευθυντής και τεχνολογικός εξοπλισμός 

 N 

         

Μ.Ο.           Τ.Α. 

 

min 

 

max 

 N          Μ.Ο.           Τ.Α. 

 

Min 

 

Max 

Να έχει θετική στάση απέναντι στις νέες 

τεχνολογίες 

100 4.37 .597 1,00 5,00 

Να χρησιμοποιεί την τεχνολογία 

αποτελεσματικά για τη βελτίωση της διοίκησης 

100 4.29 .671 1,00 5,00 

Ο ρόλος του είναι καθοριστικός για την ένταξη 

των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική 

100 3.80 .791 2,00 5,00 

Να είναι ενημερωμένος για τις τάσεις της 

τεχνολογίας 

100 4,10 .759 1,00 5,00 

Να είναι ενημερωμένος για τις νέες τεχνολογικές 

έρευνες σχετικά με την αξιοποίηση της 

τεχνολογίας στη μάθηση 

100 3,97 .758 1,00 5,00 

Να χρησιμοποιεί έντονα νέες τεχνολογίες τόσο 

για διοικητικούς σκοπούς όσο για εκπαιδευτικούς 

100 4,06 .722 1,00 5,00 



57 

 

Είναι ο αρμόδιος να βρίσκει χρηματοδότηση για 

τον τεχνολογικό εξοπλισμό της σχολικής 

μονάδας 

100 3.34 1.04 1,00 5,00 

Είναι υπεύθυνος να εξασφαλίζει πόρους και να 

βρίσκει τρόπους για τη συντήρηση του 

τεχνολογικού εξοπλισμού 

100 3.45           1.08                    1,00              5,00 

Είναι υπεύθυνος να εξασφαλίζει πόρους για τη 

διαρκή αναβάθμιση του τεχνολογικού 

εξοπλισμού 

100 3.42 1.03 1,00 5,00 

 

         Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών της έρευνας για τις προσδοκίες που έχουν από 

το διευθυντή τους και την εξασφάλιση τεχνολογικού εξοπλισμού παρουσιάζουν το 

χαμηλότερο μέσο όρο σε σχέση με τις προηγούμενες ενότητες και τη μεγαλύτερη 

τυπική απόκλιση επίσης. Στην πρώτη θέση με Μ.Ο. =3.45 βρίσκεται η ερώτηση για το 

αν είναι υπεύθυνος ο διευθυντής να εξασφαλίζει πόρους και να βρίσκει τρόπους για τη 

συντήρηση του τεχνολογικού εξοπλισμού με τη μεγαλύτερη τυπική απόκλιση  (τ.α.= 

1.08) ενώ στην τελευταία θέση με Μ.Ο.= 3.34και τ.α.=1,04 είναι η ερώτηση που αφορά 

κατά πόσο είναι αρμόδιος ο διευθυντής να βρίσκει χρηματοδότηση για τον τεχνολογικό 

εξοπλισμό πέραν του κρατικού προϋπολογισμού. Τέλος η ευθύνη του διευθυντή για 

εξασφάλιση πόρων για τη διαρκή αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού έχει 

Μ.Ο.= 3.42 με τη χαμηλότερη τυπική απόκλιση (τ.α.= 1.03). 

 

4.2.4 Διευθυντής και εκπαιδευτικό προσωπικό 

 Πίνακας 6: διευθυντής και εκπαιδευτικό προσωπικό 

 N          Μ.Ο.           Τ.Α. min max 

Να ενθαρρύνει και να παρακινεί τους εκπαιδευτικούς 

να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες 

100 3.99 .689 2,00 5,00 

Να προβάλλει  και να προωθεί την αξία των 

τεχνολογικών μέσων 

100 3.71 .715 2,00 5,00 

Ο μεταφέρει και να προωθεί τις γνώσεις του για τις 

τεχνολογίες 

100 3.84 .791 2,00 5,00 

Να επιδιώκει τη διοργάνωση σχολικών 

επιμορφώσεων για την τεχνολογία 

100 3.89 .800 2,00 5,00 

Να κινητοποιεί και να επιτρέπει τους εκπαιδευτικούς 

να παίρνουν πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών στην τάξη 

100 4,11 .665 2,00 5,00 
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Να διασφαλίζει χρόνο στους εκπαιδευτικούς να 

πειραματιστούν με τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες 

100 4,15 .730 2,00 5,00 

 

      Στην τέταρτη ενότητα που σχετίζεται με τον διευθυντή και το εκπαιδευτικό 

προσωπικό παρατηρούμε πως η διασφάλιση χρόνου στους εκπαιδευτικούς από τον 

διευθυντή της σχολικής τους μονάδας ώστε να πειραματιστούν με τις νέες τεχνολογίες 

στην εκπαίδευση συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό ( Μ.Ο.= 4,15 τ.α.=0.730). Στη 

συνέχεια έχουμε την ερώτηση «να κινητοποιεί και να επιτρέπει τους εκπαιδευτικούς 

να παίρνουν πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην τάξη» 

(Μ.Ο.  = 4,11 τ.α.=0,665) , μετά είναι «η ενθάρρυνση και η παρακίνηση των 

εκπαιδευτικών στη χρήση νέων τεχνολογιών» (Μ.Ο. = 3.99 τ.α.=0,689), ακολουθούν 

με ίδιο σχεδόν μέσο όρο οι ερωτήσεις για  « την επιδίωξη διοργανώσεων σχολικών 

τεχνολογικών επιμορφώσεων» (Μ.Ο.= 3,89 τ.α.=0,800) και «η μεταφορά και 

προώθηση των τεχνολογικών γνώσεων του διευθυντή στους εκπαιδευτικούς» (Μ.Ο.= 

3,84 τ.α.=0,791) και στην τελευταία θέση είναι «η προβολή και η προώθηση της αξίας 

της τεχνολογίας» (Μ.Ο.= 3,71 τ.α.=0,715). Η μεγαλύτερη τυπική απόκλιση 

εμφανίζεται στην τέταρτη ερώτηση (Τ.Α.= 0,800) ενώ η μικρότερη στην πέμπτη 

ερώτηση (Τ.Α. =0,665) όπως παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα. 

 

4.2.5 Τεχνολογικός ηγέτης και μαθητές 

 

Πίνακας 7 : τεχνολογικός ηγέτης και μαθητές 

 N          Μ.Ο.           Τ.Α. min Max 

Να ωθεί τους μαθητές να χρησιμοποιούν νέες 

τεχνολογίες στην εκπαιδευτική πρακτική 

100 3.69 .761 2,00 5,00 

Να αξιοποιεί ο ίδιος αποτελεσματικά την τεχνολογία 

στην εκπαιδευτική διαδικασία 

100 4.16 .677 2,00 5,00 

Να διερευνά και να εφαρμόζει σύγχρονα τεχνολογικά 

περιβάλλοντα μάθησης 

100 3.71 .832 2,00 5,00 

Να συζητά με το σύλλογο διδασκόντων τους τρόπους 

που θα δημιουργήσουν ψηφιακά εγγράμματους 

μαθητές 

100 3.84 .884 1,00 5,00 

Να επιδιώκει την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών σε 

τεχνολογικά εργαλεία 

100 4,20 .725 3,00 5,00 
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      Στην ενότητα αυτή ρωτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί για τις προσδοκίες που έχουν από 

τον τεχνολογικό ηγέτη σε σχέση με το μαθητικό σύνολο του σχολείου και 

παρατηρήσαμε πως η ερώτηση με το μεγαλύτερο μέσο όρο είναι «η επιδίωξη της 

ισότιμης πρόσβασης τεχνολογικών εργαλείων στους μαθητές» (Μ.Ο= 4,20 τ.α.=0.725) 

και ακολουθεί «η  αποτελεσματική αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία από τον ίδιο τον διευθυντή» (Μ.Ο.= 4,16 τ.α.=0,677). Στη συνέχεια 

ακολουθεί «η συζήτηση των τρόπων που θα δημιουργήσουν ψηφιακά εγγράμματους 

μαθητές με το σύλλογο διδασκόντων» (Μ.Ο.= 3,84 τ.α.=0,884) και με παρόμοιους 

μέσους όρους στις τελευταίες θέσεις είναι οι ερωτήσεις για «τη διερεύνηση και 

εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών περιβαλλόντων μάθησης από το διευθυντή» 

(Μ.Ο.= 3,71 τ.α.=0,832) και «η ώθηση των μαθητών να χρησιμοποιούν νέες 

τεχνολογίες στην εκπαιδευτική πράξη» (Μ.Ο.= 3,69 τ.α=0,761). 

 

4.2.6 Ο τεχνολογικός ηγέτης και η ψηφιακή πολιτειότητα 

 

Πίνακας 8: τεχνολογικός ηγέτης και ψηφιακή πολιτειότητα 

 

        

       Στην τελευταία ενότητα του πρώτου μέρους των ερωτήσεων για τις προσδοκίες 

που έχουν οι εκπαιδευτικοί από το διευθυντή τους αναφερθήκαμε στο ρόλο του 

 N          Μ.Ο.           Τ.Α. min max 

Να συνδιαμορφώνει με το σύλλογο διδασκόντων 

πολιτικές για την ασφαλή χρήση των ψηφιακών 

μέσων 

100 4,02 .765 2,00 5,00 

Να καθορίζει πολιτικές για την ηθική χρήση των 

ψηφιακών μέσων 

100 4,07 .867 2,00 5,00 

Να καθορίζει πολιτικές για τη νόμιμη χρήση των 

ψηφιακών μέσων 

100 4,01 .870 2,00 5,00 

Να ενημερώνει με το σύλλογο διδασκόντων τους 

μαθητές για τα ζητήματα διαδικτυακής ασφάλειας, 

προστασίας της ιδιωτικότητας και λογοκλοπής 

100 4,45 .702 2,00 5,00 

Να διαμορφώνει υπεύθυνες ηλεκτρονικές κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις 

100 3,96 .815 2,00 5,00 
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τεχνολογικού ηγέτη και στην ψηφιακή πολιτειότητα. Η ερώτηση που βρέθηκε στην 

πρώτη θέση με το μεγαλύτερο μέσο όρο  (Μ.0.= 4.45) αλλά και τη  μικρότερη τυπική 

απόκλιση (τ.α.=0,702) είναι «η ενημέρωση των μαθητών για ζητήματα διαδικτυακής 

ασφάλειας, προστασίας της ιδιωτικότητας και λογοκλοπής από το διευθυντή και το 

σύλλογο διδασκόντων. Ακολούθησαν με περίπου ίδιους όρους οι ερωτήσεις για «τον 

καθορισμό πολιτικών για την ηθική χρήση των ψηφιακών μέσων» (Μ.Ο.= 4,07 

τ.α.=0,867) ,  «τη συνδιαμόρφωση με το σύλλογο διδασκόντων πολιτικών για την 

ασφαλή χρήση των ψηφιακών μέσων» (Μ.Ο.= 4,02 τ.α.=0,765) και επίσης «τον 

καθορισμό πολιτικών για τη νόμιμη χρήση των ψηφιακών μέσων» (Μ.Ο.= 4,01 

τ.α.=0,870). Τον μικρότερο μέσο όρο είχε η ερώτηση που αφορούσε « τη διαμόρφωση 

υπεύθυνων ηλεκτρονικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων» (Μ.Ο.= 3,96 τ.α.=0,815). 

 

 

 

4.3 Παραγοντική ανάλυση μέσων όρων των μεταβλητών 
 

        Για να πραγματοποιήσουμε τη συσχέτιση μεταξύ παραγόντων και μεταβλητών 

δημιουργήσαμε νέους παράγοντες, οι οποίοι προέκυψαν από τους μέσους όρους των 

ερωτήσεων της καθεμιάς ενότητας ξεχωριστά. Αρχικά βρήκα τη μέση, μέγιστη και 

ελάχιστη τιμή , την τυπική απόκλιση και το Cronbach’a των νέων πλέον παραγόντων 

ανά ενότητα και τους αποτύπωσα σε ένα ενιαίο συγκεντρωτικό πίνακα. Με βάση 

αυτούς τους νέους παράγοντες λοιπόν που προέκυψαν, πραγματοποίησα τις 

συσχετίσεις με το φύλο, τα έτη υπηρεσίας και τη θέση ευθύνης των εκπαιδευτικών στα 

δημόσια σχολεία.  

       Πριν προβώ όμως σε οποιαδήποτε στατιστική συσχέτιση ολοκλήρωσα τον έλεγχο 

κανονικότητας των παραγόντων και με βάση το αποτέλεσμα ακολούθησα μη 

παραμετρικούς ελέγχους. 

     Εξετάζοντας αρχικά το Cronbach’s alpha, συμπεραίνουμε ότι κάθε παράγοντας 

παρουσιάζει υψηλή εσωτερική συνέπεια με συντελεστή Cronbach’s alpha > .70. 
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Πίνακας 9 : συγκεντρωτικά αποτελέσματα παραγόντων 

παραγοντική ανάλυση μέσων όρων   

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Cronbach’s a 

Διευθυντής και 

τεχνολογικό όραμα 

100 2,20 5,00 3,7920 ,61360 .752 

Διευθυντής και χρήση 

νέων τεχνολογιών 

100 1,17 5,00 4,0983 ,55053 .727 

Διευθυντής και 

τεχνολογικός εξοπλισμός 

100 1,00 5,00 3,4033 ,97706 .825 

Διευθυντής και 

εκπαιδευτικό προσωπικό 

100 2,00 5,00 3,9483 ,55236 .731 

Τεχνολογικός ηγέτης και οι 

μαθητές 

100 2,60 5,00 3,9200 ,56066 .744 

Τεχνολογικός ηγέτης και 

ψηφιακή πολιτειότητα 

100 2,40 5,00 4,1380 ,64366 .769 

Valid N (listwise) 100      

 
 

       Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα 9 φαίνεται ότι ο παράγοντας που 

συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μέσο όρο (Μ.Ο.= 4,14 τ.α.=0,64)  είναι η ενότητα που 

αναφερόταν στις προσδοκίες που έχουν οι εκπαιδευτικοί από τον τεχνολογικό ηγέτη σε 

σχέση με την ψηφιακή πολιτειότητα. Η μέγιστη τιμή σε αυτό τον παράγοντα είναι 5,00 

ενώ η ελάχιστη 2,40. Στην τελευταία θέση με Μ.Ο.= 3,40 και τη μεγαλύτερη τυπική 

απόκλιση όλων των παραγόντων τ.α.= 0,98 είναι η ενότητα των ερωτήσεων που 

σχετίζεται με τις προσδοκίες που έχουν οι εκπαιδευτικοί από τον διευθυντή τους σε 

σχέση με τον τεχνολογικό εξοπλισμό του σχολείου. Η μέγιστη τιμή είναι 5,00 ενώ η 

ελάχιστη μόλις 1,00.  

       Παρατηρώντας επίσης τον πίνακα 9  μπορούμε να δούμε πως τη μεγαλύτερη 

τυπική απόκλιση 0,97 συγκέντρωσε ο παράγοντας για το διευθυντή και τον 

τεχνολογικό εξοπλισμό και τη μικρότερη 0,55 ο παράγοντας για το διευθυντή και τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών. Τέλος όλοι οι παράγοντες είχαν μέγιστη τιμή το 5,00 

(συμφωνώ απόλυτα) ενώ ο παράγοντας που συγκέντρωσε τη χαμηλότερη ελάχιστη 

τιμή μόλις 1,00 (διαφωνώ απόλυτα) είναι αυτός που αφορούσε το διευθυντή και τον 

τεχνολογικό εξοπλισμό. Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί 

δεν έχουν την προσδοκία το τεχνολογικό όραμα να προέρχεται μόνο από το διευθυντή 
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καθώς και ότι ο διευθυντής του σχολείου δεν είναι ο μόνος πλέον αρμόδιος να 

φροντίσει για τον τεχνολογικό εξοπλισμό του σχολείου. 

      

4.3.1. Διευθυντής και τεχνολογικό όραμα 

     Προκειμένου να εντοπιστούν διαφορές μεταξύ των φύλων των εκπαιδευτικών στην 

προσδοκία τεχνολογικού οράματος από το διευθυντή, εφαρμόστηκε ο μη παραμετρικός 

έλεγχος Mann-Whitney U test.  Ο έλεγχος έδειξε ότι δεν υπάρχει ομοιογένεια άρα 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ( Ζ= -2,793 p<0,05). Συγκεκριμένα, οι άνδρες 

εκπαιδευτικοί (Μ= 67,13) έχουν περισσότερες προσδοκίες από το διευθυντή του 

σχολείου όσον αφορά την εισαγωγή τεχνολογικού οράματος σε σχέση με τις γυναίκες 

(Μ=46,60) .  

      Σχετικά με την θέση ευθύνης που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί και την προσδοκία 

εισαγωγής τεχνολογικού οράματος από το διευθυντή ο μη παραμετρικός έλεγχος 

Mann-Whitney U test έδειξε ότι υπάρχει ομοιογένεια, άρα δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά (Ζ= -0,415  p>0,05).  

      Προκειμένου να διερευνήσουμε τη σχέση ανάμεσα στο διευθυντή και το 

τεχνολογικό όραμα και στις ηλικίες των εκπαιδευτικών εφαρμόσαμε τη μη 

παραμετρική ανάλυση Kruskal-Wallis. Η ανάλυση διακύμανση έδειξε ότι δεν υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά (p>0,05). 

Πίνακας 10: τιμές παραγοντικής ανάλυσης 

Διευθυντής και 

τεχνολογικό όραμα 

Ζ p 

φύλο                  -2,793 0,005 

θέση ευθύνης -0,415 0,678 

έτη υπηρεσίας F=4,501 df=2 0,105 

 

4.3.2. Διευθυντής και χρήση των νέων τεχνολογιών 

        Για το δεύτερο παράγοντα που αφορούσε τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών από 

το διευθυντή σε σχέση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών εφαρμόστηκαν πάλι οι ίδιο 

έλεγχοι για το φύλο, τη θέση ευθύνης και τα έτη προϋπηρεσίας. Ο πρώτος έλεγχος 

Mann-Whitney U test σχετικά με το φύλο των εκπαιδευτικών και τη χρήση των νέων 
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τεχνολογιών από το διευθυντή, έδειξε ότι δεν υπάρχει ομοιογένεια, άρα υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά (Ζ= -2,548 p<0,05). Συγκεκριμένα, οι άνδρες 

εκπαιδευτικοί (Μ=65,66) περιμένουν περισσότερα από το διευθυντή στη χρήση των 

νέων τεχνολογιών στο σχολείο σε σχέση με τις γυναίκες (Μ=46,94). 

       Όσον αφορά  τη σχέση ανάμεσα στο διευθυντή και τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών αναφορικά με τη θέση ευθύνης που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί ο έλεγχος 

Mann-Whitney U test έδειξε ότι υπάρχει ομοιογένεια, άρα δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά (Ζ= - 0,248 p>0,05). 

        Για να εξετάσουμε αν υπάρχει  διαφορά στις τρεις ηλικιακές ομάδες σε σχέση με 

την προϋπηρεσία ως προς τις προσδοκίες που έχουν από το διευθυντή και τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών ο έλεγχος Kruskal- Wallis test μας έδειξε ότι υπάρχει 

ομοιογένεια, επομένως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p>0,05). 

 

 Πίνακας 11: τιμές παραγοντικής ανάλυσης 

 

 

 

 

4.3.3. Διευθυντής και τεχνολογικός εξοπλισμός 

       Προκειμένου να διερευνήσουμε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο φύλο των 

εκπαιδευτικών και στον τρίτο παράγοντα, δηλαδή τις προσδοκίες που έχουν από το 

διευθυντή σχετικά με τον τεχνολογικό εξοπλισμό, εφαρμόσαμε τον μη παραμετρικό 

έλεγχο  Mann-Whitney U test. Η ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει ομοιογένεια, επομένως 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (Ζ= -0,168 p>0,05).   

      Ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney U test που εφαρμόστηκε για να 

εξετάσουμε αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στη θέση ευθύνης και στις προσδοκίες για 

το διευθυντή και τον τεχνολογικό εξοπλισμό έδειξε ότι δεν υπάρχει σημαντική 

στατιστική σχέση (Ζ= -0,244 p>0,05). 

Διευθυντής και χρήση 

νέων τεχνολογιών 

Ζ p 

φύλο                  -2,548 0,011 

θέση ευθύνης -0,248 0,804 

έτη υπηρεσίας F=1,392 df=2 0,499 
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     Επίσης, ο  έλεγχος Kruskal- Wallis test μας έδειξε ότι υπάρχει ομοιογένεια, 

επομένως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p>0,05), ανάμεσα στις 

προσδοκίες που έχουν και οι τρεις ηλικιακές ομάδες από τον διευθυντή σε σχέση με 

τον τεχνολογικό εξοπλισμό. 

Πίνακας 11: τιμές παραγοντικής ανάλυσης 

 

 

4.3.4 Διευθυντής και εκπαιδευτικό προσωπικό 

     Προκειμένου να διερευνήσουμε τη σχέση ανάμεσα στο διευθυντή και στο 

προσωπικό εκπαιδευτικό ανάλογα με το φύλο, εφαρμόσαμε τον μη παραμετρικό 

έλεγχος Mann-Whitney U test.  Η ανάλυση έδειξε ότι δεν υπάρχει ομοιογένεια, άρα  

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (Ζ= -2,308 p<0,05). Δηλαδή βρέθηκε ότι οι 

άνδρες εκπαιδευτικοί (Μ=64,24) περιμένουν καλύτερες σχέσεις ανάμεσα σε αυτούς 

και το διευθυντή σε σχέση με τις γυναίκες (Μ=47,28). 

      Ακολούθως, ο ίδιος έλεγχος Mann-Whitney U test που εφαρμόστηκε για να 

εξετάσουμε τη θέση ευθύνης και τη σχέση του διευθυντή με το εκπαιδευτικό 

προσωπικό έδειξε ότι υπάρχει ομοιογένεια και επομένως δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά (Ζ= -0,318 p>0,05). 

      Προκειμένου να δούμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις τρεις 

ομάδες σχετικά με την προϋπηρεσία και στις προσδοκίες που έχουν από το διευθυντή 

σε σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό ο μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal- Wallis 

test μας έδειξε ότι υπάρχει ομοιογένεια, επομένως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά (p>0,05). 

Διευθυντής και 

τεχνολογικός εξοπλισμός 

Ζ p 

φύλο                  -0,168 0,866 

θέση ευθύνης -0,244 0,807 

έτη υπηρεσίας F=1,367 df=2 0,505 
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Πίνακας 12: τιμές παραγοντικής ανάλυσης 

 

 

 

 

 

4.3.5. Τεχνολογικός ηγέτης και μαθητές 

      Για να εξετάσουμε τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών ανάλογα με το φύλο σε 

σχέση με τον τεχνολογικό ηγέτη και τους μαθητές εφαρμόσαμε ξανά τον έλεγχο Mann-

Whitney U test, ο οποίος έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (Ζ= -

1,323 p>0,05). 

      Εν συνεχεία, η ίδια ανάλυση έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστική διαφορά (Ζ= -1,336 

p>0,05) ανάμεσα στη θέση ευθύνης που ενδεχομένως κατέχουν οι εκπαιδευτικοί και 

στις προσδοκίες που έχουν από το τεχνολογικό ηγέτη απέναντι στους μαθητές. 

         Ο έλεγχος Kruskal- Wallis test μας έδειξε ότι υπάρχει ομοιογένεια, επομένως δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p>0,05) ανάμεσα στις τρεις ηλικιακές ομάδες 

με βάση την προϋπηρεσία και στις προσδοκίες  που έχουν από τον τεχνολογικό ηγέτη 

προς τους μαθητές. 

Πίνακας 13: τιμές παραγοντικής ανάλυσης 

 

 

4.3.6 Τεχνολογικός ηγέτης και ψηφιακή πολιτειότητα 

      Προκειμένου να εξετάσουμε τη σχέση ανάμεσα στο φύλο των εκπαιδευτικών και 

τις προσδοκίες που έχουν από τον τεχνολογικό ηγέτη και την ψηφιακή πολιτειότητα 

εφαρμόσαμε τον μη παραμετρικό έλεγχο Mann-Whitney U test.  Η ανάλυση έδειξε ότι  

Διευθυντής και 

εκπαιδευτικό 

προσωπικό 

Ζ p 

φύλο  -2,308 0,021 

θέση ευθύνης -0,318 0,750 

έτη υπηρεσίας F=3,738 df=2 0,154 

Τεχνολογικός ηγέτης και 

μαθητές 

Ζ p 

φύλο                  -1,323 0,186 

θέση ευθύνης -1.336 0,182 

έτη υπηρεσίας F=0,585 df=2 0,746 
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υπάρχει ομοιογένεια, επομένως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (  Ζ= -

0,679 p>0,05). 

      Ακολούθως, παρατηρήσαμε από την ανάλυση  Mann-Whitney U test,  ότι δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (Ζ= -0,603 p>0,05) ανάμεσα στη θέση ευθύνης 

και στον τεχνολογικό ηγέτη σε σχέση με την ψηφιακή πολιτειότητα. 

     Τέλος, ο μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal- Wallis test  που εφαρμόστηκε ανάμεσα 

στην προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις προσδοκίες που έχουν από τον 

τεχνολογικό ηγέτη  και την ψηφιακή πολιτειότητα μας έδειξε επίσης ότι υπάρχει 

ομοιογένεια, επομένως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p>0,05). 

Πίνακας 14: τιμές παραγοντικής ανάλυσης 

 

 

 Παραγοντική ανάλυση spearman’ s rho 

      Μια ακόμη ανάλυση που πραγματοποίησα είναι ο έλεγχος των παραγόντων με 

spearman’ s rho. Εφαρμόζοντας λοιπόν, τον μη παραμετρικό συντελεστή συσχέτισης 

του spearman’ s rho παρατηρούμε με βάση των παρακάτω πίνακα ότι η συσχέτιση 

ανάμεσα στους  περισσότερους παράγοντες είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 

0,01 και 0,05 και εμφανίζεται έντονη συσχέτιση μεταξύ τους. 

      Αυτό που μας εντυπωσιάζει ιδιαίτερα είναι η υψηλή συσχέτιση  που εμφανίζεται  

ανάμεσα στο διευθυντή και τη χρήση των νέων τεχνολογιών σε σχέση  με όλους τους 

παράγοντες. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως ο διευθυντής του σχολείου οφείλει να 

χρησιμοποιεί έντονα τις νέες τεχνολογίες και  αυτό έχει άμεση εξάρτηση τόσο με το 

τεχνολογικό όραμα που θα εισάγει στους εκπαιδευτικούς και μαθητές όσο και με την 

ύπαρξη της ψηφιακής πολιτειότητας που θα εφαρμόσει μαζί με τους συναδέλφους. 

Επομένως, η συχνότητα με την οποία χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες από τη 

διευθυντή καθώς και η εξοικείωσή του με αυτές είναι ένας σημαντικός παράγοντας για 

Τεχνολογικός ηγέτης και 

ψηφιακή πολιτειότητα 

Ζ p 

φύλο                 -0, 679 0,486 

θέση ευθύνης -0,603 0,546 

έτη υπηρεσίας F=0,477 df=2 0,788 
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να ωθήσει και τους συναδέλφους του να είναι θετικά σκεπτόμενοι απέναντι σε αυτές 

και να τις εφαρμόζουν και οι ίδιοι στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με βάση τους 

αριθμούς, ανάμεσα στο διευθυντή και το τεχνολογικό όραμα και το διευθυντή και τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών ο συντελεστής συσχέτισης (r= 0,612**) είναι υψηλός 

θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01. Ανάμεσα στο 

διευθυντή και τη χρήση των νέων τεχνολογιών και το διευθυντή σε σχέση με το 

εκπαιδευτικό προσωπικό ο συντελεστής συσχέτισης (r= 0,616**) είναι υψηλός θετικός 

και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01. 

      Εν αντιθέσει , ανάμεσα στο  διευθυντή και τον τεχνολογικό εξοπλισμό και το 

διευθυντή σε σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό ο συντελεστής συσχέτισης (r = 

0,233*) είναι χαμηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,05 όπως και ανάμεσα στο  διευθυντή και τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τον 

τεχνολογικό ηγέτη και την ψηφιακή πολιτειότητα ο συντελεστής συσχέτισης (r= 0,163) 

είναι μηδενικός  και μη στατιστικά σημαντικός. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο 

διευθυντής δεν είναι άμεσα υπεύθυνος να εξοπλίσει το σχολείο με υπολογιστές και 

οτιδήποτε αφορά τις νέες τεχνολογίες και πώς ο εξοπλισμός του σχολείου δεν 

επηρεάζει την ψηφιακή πολιτειότητα που θα εισάγει ο τεχνολογικός ηγέτης. 
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Correlations 

Πίνακας 15: παραγοντική ανάλυση Spearman’s rho 

 

 

 

 

Spearman’s 
rho 

 Διευθυντής 

και 

τεχνολογικό 

όραμα 

Διευθυντής 

και χρήση 

νέων 

τεχνολογιών 

Διευθυντής 

και 

τεχνολογικός 

εξοπλισμός 

Διευθυντής 

και 

εκπαιδευτικό 

προσωπικό 

Τεχνολογικός 

ηγέτης και 

μαθητές 

Τεχνολογικός 

ηγέτης και 

ψηφιακή 

πολιτειότητα 

 Διευθυντής 

και 

τεχνολογικό 

όραμα 

1,000 ,612** ,290** ,475** ,392** ,261** 

 Διευθυντής 

και χρήση 

νέων 

τεχνολογιών 

 1,000 ,365** ,616** ,504** ,376** 

 Διευθυντής 

και 

τεχνολογικός 

εξοπλισμός 

  1,000 ,233* ,340** ,163 

 Διευθυντής 

και 

εκπαιδευτικό 

προσωπικό 

   1,000 ,579** ,470** 

 Τεχνολογικός 

ηγέτης και 

μαθητές 

    1,000 ,479** 

 Τεχνολογικός 

ηγέτης και 

ψηφιακή 

πολιτειότητα 

     1,000 
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4.4 Παραγοντική ανάλυση β’ μέρους ερωτηματολογίου 

 

      Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούσαν τις προσδοκίες που έχουν οι ίδιοι από τον 

εαυτό τους και πώς αντιμετωπίζουν τις νέες τεχνολογίες. Οι ερωτήσεις χωρίστηκαν σε 

δύο κατηγορίες. Στην πρώτη ενσωματώθηκαν όλες οι ερωτήσεις που είχαν σχέση με 

το φόβο, το άγχος και την ανασφάλεια που αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί απέναντι στις 

νέες τεχνολογίες ( αγχώνομαι πολύ όταν χρησιμοποιώ ΤΠΕ, νιώθω ότι χρειάζομαι 

περισσότερες γνώσεις, πολλές φορές ντρέπομαι να ζητήσω βοήθεια, θέλω να 

χρησιμοποιήσω ΤΠΕ στη διδασκαλία αλλά δεν έχω τις ικανότητες να σχεδιάσω το 

μάθημα) ενώ στη δεύτερη ενσωματώθηκαν οι ερωτήσεις που έδειχναν τις ικανότητες  

που έχουν αλλά και τις πρωτοβουλίες που παίρνουν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στις νέες 

τεχνολογίες (είμαι ιδιαίτερα δεκτικός στη χρήση των ΤΠΕ, συμμετέχω σε κάθε 

ευκαιρία σε σεμινάρια, παίρνω πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο 

σχολεία και στα μαθήματα, βοηθάω τους συναδέλφους μου, θεωρώ ότι οι ΤΠΕ 

λειτουργούν εξαιρετικά συμπληρωματικά στη διδασκαλία και πραγματοποιώ ορισμένα 

μαθήματα αποκλειστικά με ΤΠΕ, μπορώ να υποστηρίξω/βοηθήσω τους μαθητές μου 

να υλοποιήσουν δραστηριότητες με ΤΠΕ). Έτσι δημιουργήθηκαν δύο νέοι παράγοντες 

ο φόβος και η πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ. 

    Πίνακας 16: Στατιστικά β΄ μέρους ερωτηματολογίου 

Προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών από τον εαυτό 

τους σε σχέση με τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών 

Ν Μ.Ο. Τ.Α. min max 

Εκπαιδευτικοί και φόβος 

απέναντι στις νέες τεχνολογίες 

      100          2,48 0,74 1,00 4,50 

Εκπαιδευτικοί και πρωτοβουλία 

απέναντι στις νέες τεχνολογίες 

100 3,90 0,55 2,38 5,00 

 

    Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα 16 βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του 

δείγματος φαίνεται πως έχει καλές σχέσεις με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, παίρνει 

πρωτοβουλίες και τις εντάσσει στο μάθημα (Μ.Ο.=3,90 Τ.Α. = 0,55) ενώ είναι 
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μικρότερο το ποσοστό των εκπαιδευτικών που αγχώνονται, δεν νιώθουν σιγουριά όταν 

χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες, χρειάζονται βοήθεια ή ακόμα και ντρέπονται να 

τη ζητήσουν (Μ.Ο.=2,48 Τ.Α.=0,74).  

      Προκειμένου να ελέγξουμε αν υπάρχει σημαντική εξάρτηση ανάμεσα στους δύο 

αυτούς παράγοντες στο φύλο, τη θέση ευθύνης και τα έτη υπηρεσίας εφαρμόσαμε ξανά 

μη παραμετρικούς ελέγχους. 

      Συγκεκριμένα, ανάμεσα στο φύλο και τους εκπαιδευτικούς που φοβούνται να 

χρησιμοποιήσουν νέες τεχνολογίες στο σχολείο εφαρμόσαμε τον μη παραμετρικό 

έλεγχο Mann-Whitney U test και βρέθηκε ότι  υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

( Ζ= -2,007 p<0,05). Οι άνδρες εκπαιδευτικοί νιώθουν λιγότερο φόβο και άγχος στο να 

χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες (Μ=38,55) σε σχέση με τις γυναίκες (Μ=53,30). 

     Για να εξετάσουμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στη θέση 

ευθύνης και στους εκπαιδευτικούς που φοβούνται να χρησιμοποιήσουν νέες 

τεχνολογίες στο σχολείο εφαρμόσαμε τον μη παραμετρικό έλεγχο Mann-Whitney U 

test και έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ( Ζ= -0,606 p>0,05). 

          Τέλος, ο μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal- Wallis test  που εφαρμόστηκε 

ανάμεσα στην προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχέση με το άγχος που νιώθουν οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, μας έδειξε επίσης ότι δεν υπάρχει 

ομοιογένεια, επομένως  υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05). Δηλαδή οι 

εκπαιδευτικοί με έτη υπηρεσίας 5 έως 15 χρόνια (Μ=39,50) έχουν λιγότερο άγχος σε 

σχέση με τους εκπαιδευτικούς που έχουν 15 και χρόνια υπηρεσίας, οι οποίοι είναι αυτοί 

που αισθάνονται περισσότερο αγχωμένοι και φοβισμένοι σε σχέση με τις νέες 

τεχνολογίες (Μ=60,96). Στη μέση βρίσκονται οι νεότεροι εκπαιδευτικοί με Μ=56,31.  

Πίνακας 17: τιμές παραγοντικής ανάλυσης για το φόβο 

Φόβος απέναντι στη 

χρήση των νέων 

τεχνολογιών 

Ζ p 

φύλο  -2,007 0,045 

θέση ευθύνης -0,606 0,545 

έτη υπηρεσίας F=13,071 df=2 0,001 
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      Προκειμένου να εξετάσουμε αν υπάρχει στατιστική διαφορά ανάμεσα στο φύλο 

και τους εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες στο 

σχολείο  και παίρνουν συχνά πρωτοβουλίες, εφαρμόσαμε τον μη παραμετρικό έλεγχο 

Mann-Whitney U test ο οποίος έδειξε ότι  υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ( Ζ= 

-3,288 p<0,05).  Δηλαδή, οι άνδρες εκπαιδευτικοί αισθάνονται περισσότερη σιγουριά 

και ασφάλεια όταν χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες (Μ=70,13) σε σχέση με τις 

γυναίκες (Μ=45,90) που ελάχιστες φορές παίρνουν πρωτοβουλίες στο να εντάξουν και 

τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

      Όσον αφορά τη θέση ευθύνης και την σιγουριά που αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί 

απέναντι στη χρήση των νέων τεχνολογιών εφαρμόζοντας τον μη παραμετρικό έλεγχο 

Mann-Whitney U test βρήκαμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ( Ζ= -

0,965 p>0,05).   

     Τέλος, ο μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal- Wallis test  που εφαρμόστηκε ανάμεσα 

στην προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη σιγουριά που νιώθουν οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, μας έδειξε επίσης ότι υπάρχει 

ομοιογένεια, επομένως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p> 0,05). 

    Πίνακας 18: τιμές παραγοντικής ανάλυσης για τη σιγουριά 

Σιγουριά απέναντι στη 

χρήση των νέων 

τεχνολογιών 

Ζ p 

φύλο  -3,288 0,001 

θέση ευθύνης -0,965 0,334 

έτη υπηρεσίας F=0,402 df=2 0,818 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

Συζήτηση-Συμπεράσματα-Προτάσεις 
 

5.1 Συζήτηση-Συμπεράσματα  
     Οι νέες τεχνολογίες καθημερινά καταφέρνουν να κερδίζουν έδαφος σε όλους τους 

τομείς και αρχίζουν να εδραιώνονται και στα εκπαιδευτικά συστήματα φέρνοντας αέρα 

αλλαγής. Οτιδήποτε νέο και καινοτόμο  στην εκπαίδευση προξενεί φόβο, αγωνία και 

προκαλεί αντιδράσεις, η απόδειξη όμως πως η ενσωμάτωση των ΤΠΕ  μόνο καλό 

μπορεί να προσφέρει παρουσιάζεται σε πολλές έρευνες παγκοσμίως και φαίνεται στα 

εκπαιδευτικά συστήματα που τις ενσωμάτωσαν στην μαθησιακή διαδικασία με 

επιτυχία. Συνεπώς, η είσοδος των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία πέραν της 

διοικητικής θα βοηθήσει στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης των παιδιών. 

     Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι 

θετικοί απέναντι στις ΤΠΕ, γεγονός που αποδεικνύεται και σε παρόμοιες έρευνες των 

Jimogiannis & Komis (2006a) και Baylor & Ritchie (2002).  Όσον αφορά την εισαγωγή 

τεχνολογικού οράματος από το διευθυντή η έρευνα ανέδειξε πως οι άνδρες έχουν 

περισσότερες προσδοκίες σε σχέση με τις γυναίκες και πιστεύουν ότι ο διευθυντής έχει 

ευθύνη να αλλάξει την τεχνολογική κουλτούρα του σχολείου. Την σημασία του 

τεχνολογικού οράματος ανέδειξαν στη θεωρία τους οι Anderson & Dexter (2000,2005).  

Αξιοσημείωτο βέβαια είναι ότι με βάση τα ευρήματα της έρευνας η εισαγωγή 

τεχνολογικού οράματος δεν θεωρούν ότι είναι αποκλειστικά ευθύνη του διευθυντή 

αλλά όλων των εκπαιδευτικών. Η μεγαλύτερη προσδοκία όμως όλων των 

εκπαιδευτικών του δείγματος, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, δεν ήταν τόσο η 

εισαγωγή τεχνολογικού οράματος στη σχολική μονάδα όσο η βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας με την αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων καθώς και η εισαγωγή 

καινοτόμων δράσεων που προωθούν τη χρήση της τεχνολογίας. Το αποτέλεσμα αυτό 

επιβεβαιώνουν οι θεωρίες των Hargreaves & Fullan (1993) που αναφέρουν ότι οι 

καινοτόμες δράσεις που σχετίζονται με τις ΤΠΕ εκσυγχρονίζουν το σχολείο, των 

Schillewaert, Ahearne, Frambach , Moenaert (2005) και Frambach & Schillewaert 

(2002) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι  οι συνθήκες εργασίας διευκολύνονται και είναι πιο 

ευχάριστες όταν επικρατεί θετικό κλίμα και υλοποιούνται καινοτόμες δράσεις.  



73 

 

     Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου που αφορούσε το διευθυντή και τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως η χρήση των νέων τεχνολογιών 

από το διευθυντή παίζει σημαντικό ρόλο για την ένταξή τους στο σχολείο και 

παραδειγματίζει.  Μάλιστα αν ο διευθυντής χρησιμοποιεί έντονα τις νέες τεχνολογίες 

και αποτελεσματικά στη διοίκηση θα καταφέρει να παρακινήσει και το προσωπικό του 

σχολείου. Επιβεβαιώνεται αυτό από τη θεωρία του Ritchie (1996) ο οποίος υποστηρίζει 

ότι η στάση του διευθυντή απέναντι στις νέες τεχνολογίες έχει ρόλο καθοριστικό και 

αυτός είναι ο πρωταγωνιστής στην ενσωμάτωσή τους στο σχολικό περιβάλλον. 

Επιπλέον ο Grady (2011) έχει δημιουργήσει ένα δεκάλογο καθηκόντων των 

διευθυντών σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ. Επιθυμούν τόσο οι ίδιοι όσο και ο 

διευθυντής τους να είναι ενημερωμένοι για τις έρευνες και να συμμετέχουν σε  σχετικά 

σεμινάρια και επιμορφώσεις για τις νέες τεχνολογίες. Το ίδιο υποστηρίζουν σε έρευνά 

τους οι Δαγδινέλης (2005), Μπάκας (2009), Δημακόπουλος και Παναγιωτακόπουλος 

(2010), που επισημαίνουν την ανάγκη των εκπαιδευτικών για συνεχή επιμόρφωση στη 

χρήση των ΤΠΕ. Σε αντίθεση  βέβαια με το υπουργείο παιδείας που έχει σταματήσει  

σημαντικά τα σεμινάρια και τις επιμορφώσεις για θέματα ΤΠΕ. Στην ενότητα αυτή 

υπήρξε διαφοροποίηση ως προς τις απαντήσεις καθώς οι άνδρες εκπαιδευτικοί 

προσδοκούν περισσότερα από το διευθυντή σε σχέση με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών προφανώς γιατί και οι ίδιοι όπως φάνηκε στην έρευνα νιώθουν λιγότερο 

φόβο και έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση ως προς αυτές.  

      Από την άλλη πλευρά σχετικά με το διευθυντή και το εκπαιδευτικό προσωπικό οι 

άνδρες αποδείχθηκε πως έχουν καλύτερες σχέσεις στο σχολείο με το διευθυντή απ’ ότι 

οι γυναίκες.  Όλοι όμως προσδοκούν από το διευθυντή να τους ενθαρρύνει να 

χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες αν και αισθάνονται πως χρειάζονται να τους δοθεί  

περισσότερος χρόνος ώστε να εξοικειωθούν με αυτές, να πειραματιστούν και τέλος να 

καταφέρουν να τις εντάξουν στη διδασκαλία τους. Το ίδιο υποστηρίζουν οι Θεοφιλίδης 

(1994), Μπουραντάς (2005) και Σαϊτης (2005) ο οποίος θεωρεί πως η παρακίνηση των 

εκπαιδευτικών είναι ένα από τα καθήκοντα του διευθυντή. Όσον αφορά τις προσδοκίες 

που έχουν από το διευθυντή είναι μεγάλες. Είναι ο άνθρωπος που θα καθορίσει το 

μέλλον του σχολείου  σε μεγάλο βαθμό και θα  βελτιώσει το επίπεδο συνθηκών 

εργασίας. Το ίδιο υποστηρίζουν και οι Hawley & Rollie (2007).  Η χρήση των ΤΠΕ 

από τον ίδιο και η ενσωμάτωσή τους τόσο στη διοικητική εργασία όσο και στην 

εκπαιδευτική παίζει καίριο ρόλο στη στάση που θα υιοθετήσουν οι εκπαιδευτικοί 
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απέναντι στο ψηφιακό σχολείο. Σε καμία περίπτωση όμως, δεν θέλουν να ξεχαστούν 

οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας ούτε και να μετατραπεί το παραδοσιακό σχολείο 

εξ’ολοκλήρου σε ψηφιακό.  Ζητούν από το διευθυντή της σχολικής μονάδας να είναι 

εξοικειωμένος με τις νέες τεχνολογίες, να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς με σχετικά 

θέματα και να τους μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις του πάνω σε αυτές. Η σημασία της 

μεταφοράς των γνώσεων από το διευθυντή στους εκπαιδευτικούς επισημαίνεται και 

από τον Sharratt (1999). 

     Σχετικά με τους μαθητές και τον τεχνολογικό ηγέτη  από τις απαντήσεις που 

δόθηκαν αυτές που βρίσκονταν σε υψηλά ποσοστά αφορούσαν την επιδίωξη του 

διευθυντή για ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στις ΤΠΕ. Την άνιση κατανομή των 

ΤΠΕ στα σχολικά ιδρύματα επιβεβαιώνουν οι Μπρούζος (2002) και Flanagan & 

Jacobsen (2003). Καμία διάκριση απέναντι στο μαθητικό προσωπικό αφού όλοι έχουν 

δικαίωμα στη μόρφωση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, μιας και το μάθημα γίνεται 

πιο ενδιαφέρον με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Όχι όμως στην ώθηση των μαθητών  

από το διευθυντή να χρησιμοποιούν μόνο αυτά τα μέσα.  

     Όσον αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τις απαιτήσεις που έχουν οι Έλληνες 

εκπαιδευτικοί από το διευθυντή τους τα στοιχεία της έρευνας έρχονται σε αντίθεση με 

όσα υποστηρίζουν τα ΙSTE, που θεωρούν πως ο διευθυντής είναι υπεύθυνος να 

εξασφαλίζει οικονομικούς πόρους για την υιοθέτηση, αναβάθμιση και συντήρηση των 

νέων τεχνολογιών. Το κομμάτι αυτό της έρευνας εκτιμήθηκε αλλιώς καθώς οι 

εκπαιδευτικοί είχαν τις λιγότερες προσδοκίες από το διευθυντή τους και μάλιστα με 

χαμηλά ποσοστά. Θεωρούν πως δεν είναι αρμόδιος να βρει χρηματοδότηση για να 

εξοπλιστεί το σχολείο, διότι προφανώς πιστεύουν ότι αυτό είναι υποχρέωση του 

κράτους αφού η παιδεία είναι δωρεάν αγαθό, ισότιμο σε όλους. Τα αποτελέσματα 

λοιπόν αντικρούονται με όσα έχουν ισχυριστεί οι  Anderson & Dexter (2005) ότι ο 

τεχνολογικός ηγέτης είναι υπεύθυνος για την παροχή χρηματοδότησης , Sykora (2009) 

ότι οφείλει να συνεργάζεται με επιχειρήσεις για την υποστήριξη και τις υποδομές 

τεχνολογικού εξοπλισμού και ο Nάκος (2009) ότι είναι αρμόδιος να βρει οικονομικούς 

πόρους για την εξασφάλιση και συντήρηση των ΤΠΕ. Επομένως, σύμφωνα με τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της δικής μας έρευνας, ο τεχνολογικός ηγέτης πρέπει να 

έχει πάθος για τις νέες τεχνολογίες αλλά όχι για την παροχή εξοπλισμού όπως λέει η 

Yee (2000) και αυτό το ενστερνίζονται άνδρες και γυναίκες ανεξαρτήτως θέσης 

ευθύνης και ετών υπηρεσίας. 
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     Σημαντικό κομμάτι της έρευνας ήταν η σχέση του τεχνολογικού ηγέτη με την 

ψηφιακή πολιτειότητα. Το μέρος αυτό της έρευνας απέσπασε  υψηλά ποσοστά 

συμφωνίας από όλους τους ερωτηθέντες. Όλοι συμφωνούν πως ο διευθυντής του 

σχολείου σε συνεργασία πάντα με το εκπαιδευτικό προσωπικό οφείλει να ενημερώνει 

τους μαθητές για τους κινδύνους του διαδικτύου αλλά και για ζητήματα προστασίας 

της ιδιωτικότητας και λογοκλοπής. Ο καθορισμός νόμιμων και ηθικών πολιτικών για 

την  ασφαλή χρήση των ψηφιακών μέσων είναι το κλειδί αν θέλουμε να χρησιμοποιούν 

οι μαθητές μας σωστά και υπεύθυνα τα μέσα τεχνολογίας. Τα ευρήματα της έρευνας 

βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τον Knezek (2009) ο οποίος υποστηρίζει ότι ο 

διευθυντής κυρίως αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση στους μαθητές όταν ο ίδιος 

χρησιμοποιεί σωστά και δεοντολογικά τις νέες τεχνολογίες. 

       Αναφορικά με το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου και την αξία που δίνουν οι 

εκπαιδευτικοί στις νέες τεχνολογίες διαπιστώθηκε από την έρευνά μας ότι η 

πλειοψηφία του δείγματος γνωρίζουν καλά τις νέες τεχνολογίες και είναι ιδιαίτερα 

δεκτικοί στη χρήση τους. Παίρνουν πρωτοβουλίες, βοηθούν συναδέλφους με τις 

γνώσεις τους και πραγματοποιούν μέρος των μαθημάτων του αναλυτικού 

προγράμματος με νέες τεχνολογίες. Υπήρξε βέβαια ένας διαχωρισμός ανάμεσα στα δύο 

φύλα με τους άνδρες να αισθάνονται πιο σίγουροι όταν χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ σε 

σχέση με τις γυναίκες που νιώθουν άγχος και ίσως φόβο. Από την άλλη πλευρά 

εκπαιδευτικοί μεγαλύτερης ηλικίας δυσκολεύονται με τις νέες τεχνολογίες σε αντίθεση 

με άτομα νεότερης ηλικίας. Το αποτέλεσμα με τις διαφορές στην ηλικία επιβεβαιώνουν 

οι Richardson & McLeod ( 2011) και  Dawson & Rakes (2003) που ισχυρίζουν ότι οι 

μεγαλύτεροι σε χρόνια εκπαιδευτικοί αντιστέκονται στις αλλαγές, δυσκολεύονται με 

τις νέες ψηφιακές μορφές διδασκαλίας και δύσκολα αποχωρίζονται τον παραδοσιακό 

τρόπο διδασκαλίας. 

     Ανακεφαλαιώνοντας, ως εκπαιδευτικοί όλοι συμφωνούμε με την είσοδο των νέων 

τεχνολογιών στις σχολικές μονάδες και αποδεχόμαστε την αξία τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Σε  χρονικές περιόδους όπως η φετινή, εν μέσω πανδημίας, οι νέες 

τεχνολογίες αποτέλεσαν σημαντικό εργαλείο στα χέρια εκπαιδευτικών και μαθητών 

μιας και κράτησαν την επαφή των μαθητών με το σχολείο. Με τη χρήση μιας κάμερας 

ενός υπολογιστή καταφέραμε να αντικαταστήσουμε με επιτυχία και χωρίς έχοντας 

πολλές φορές ιδιαίτερες γνώσεις ο καθένας μας τη διαζώσης μάθηση ώστε να μην 

στερήσουμε από τους μαθητές το μάθημα και την παροχή γνώσεων. Το μεράκι και η 
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ευθύνη των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας σημείωσε μεγάλα ποσοστά στην εξ’ 

αποστάσεως διδασκαλία που άγγιζαν το 85% της συμμετοχής των σχολείων. Αν και το 

εκπαιδευτικό προσωπικό βρίσκεται στο τρίτο στάδιο της  εργασιακής ηλικίας με την 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών να είναι άνω των 45 χρόνων αυτό δεν στάθηκε 

τροχοπέδη. Ίσως λοιπόν πρέπει να αναλογιστούμε ότι τεχνολογικοί ηγέτες ίσως και  να 

υπάρχουν πολλοί στα σχολεία, είτε κατέχοντας θέση ευθύνης είτε ως δάσκαλοι της 

τάξης τους, που αψηφούν το φόβο της τεχνολογίας και προσπαθούν με ζήλο να 

προσφέρουν ποιοτικότερη εκπαίδευση στους μαθητές τους.  Αυτό που θα πρέπει να 

μας προβληματίζει είναι ότι μάλλον στερούμαστε από  ουσιαστικούς τεχνολογικούς 

ηγέτες στη διοίκηση του υπουργείου παιδείας που θα εμπνεύσουν όλους τους 

εκπαιδευτικούς με το τεχνολογικό τους όραμα και θα νοιαστούν για τα υλικοτεχνικά 

προβλήματα εξοπλισμού που αντιμετωπίζουν σχεδόν όλα τα ελληνικά σχολεία. 

 

5.2 Περιορισμοί-Προτάσεις  
    Σημαντικός περιορισμός της παρούσας διπλωματικής είναι ο περιορισμένος  αριθμός 

του δείγματος μιας και οι ερωτηθέντες ήταν 100 και μάλιστα η δειγματοληψία ήταν 

βολική. Επίσης, τα άρθρα και οι βιβλιογραφικές αναφορές που σχετίζονται με την 

τεχνολογική ηγεσία στην ελληνική βιβλιογραφία είναι περιορισμένα καθώς εστιάζουν 

κυρίως στις ΤΠΕ και στο διευθυντή και λιγότερο στον τεχνολογικό ηγέτη. Ο όρος 

τεχνολογική ηγεσία είναι ακόμη ξένος στα ελληνικά δεδομένα και αυτό φαίνεται από 

την πληθώρα ξένων ερευνών σε αντίθεση με τις ελληνικές. Επομένως είναι δύσκολο 

να υπάρξει γενικευμένη εικόνα για τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών απέναντι στην 

τεχνολογική ηγεσία και τον τεχνολογικό ηγέτη όταν οι  Έλληνες εκπαιδευτικοί 

δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν αυτούς τους όρους. 

     Προτείνεται μια μελλοντική έρευνα με μεγαλύτερο αριθμό δείγματος, ίσως και ανά 

ηλικιακή βαθμίδα ξεχωριστά. Επίσης ενδιαφέρον θα είχε να εξεταστούν οι απόψεις που 

έχουν οι ίδιοι διευθυντές σχολείων τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της 

δευτεροβάθμιας απέναντι στον τεχνολογικό ηγέτη και τις  υποχρεώσεις του. 

    Συνεπώς , η παρούσα διπλωματική ας αποτελέσει έναυσμα για μελλοντικές έρευνες 

και περαιτέρω μελέτη στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό θέμα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Παράρτημα 1:  

Εκπαιδευτικοί Μεταβλητές  Κατηγορίες Ν % 

 
 
 
 

 
φύλο 

άνδρας 
 

γυναίκα 

19 
 

81 

      19% 
 
       81% 

  
χρόνια 

υπηρεσίας 
 

0-5 έτη 
 

5-15 έτη 
 

15+ έτη 

8 
 

47 
 

45 

8% 
 

47% 
 

45% 
  

 
τομέας 

εργασίας  
 

ιδιωτικός 
 
 

δημόσιος 

3 
 
 

97 

      3% 
 
 
     97% 

  
 

σχέση 
απασχόλησης 

 
 

 
μόνιμος 
 
αναπληρωτής 
 
με σύμβαση 
 
 

 
       70 
 
       28 
 
         2 

 
      70% 
 
       28% 
 
       2% 

  
εκπαιδευτική 
βαθμίδα 
 
 

προσχολική 
 
 

δημοτικής 

        24 
 
 
        76 

        24% 
 
 
       76% 

  
 
θέση ευθύνης 
 
 

 
ναι 

 
 

όχι 
 

 
        19 
 
 
        81 

 
       19% 
 
 
        81% 

  
επιμόρφωση 

ΤΠΕ 

καμία 
 

       10 
 
 

        10% 
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ΤΠΕ Α’ 
επιπέδου 

 
ΤΠΕ Β’ 
επιπέδου 

        29 
 
 
         61 

        29% 
 
 
       61% 

 

 

Παράρτημα 2: ερωτηματολόγιο 

                                               ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

*Παρακαλούμε σημειώστε με X το τετραγωνάκι που αντιστοιχεί στην 
απάντησή σας 

1. Φύλο  

Άνδρας               

Γυναίκα   

2. Χρόνια προϋπηρεσίας 

0-5 έτη       

5-15 έτη      

15+ έτη   

3. Εργάζεστε στον 

ιδιωτικό τομέα             δημόσιο τομέα   

4. Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει τη σχέση απασχόλησής σας ;  

Μόνιμος/η εκπαιδευτικός    

Αναπληρωτής/τρια εκπαιδευτικός    

Με σύμβαση ορισμένου χρόνου   

5. Σε ποια εκπαιδευτική βαθμίδα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ανήκετε; 

Προσχολικής εκπαίδευσης      
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Δημοτικής εκπαίδευσης      

6. Κατέχετε θέση ευθύνης στο σχολείο σας; (διευθυντής/ντρια) 

Ναι                        

Όχι        

 

7.  Επιμόρφωση ΤΠΕ:  
Έχετε παρακολουθήσει επιμόρφωση στις ΤΠΕ Α΄ επιπέδου   

Έχετε παρακολουθήσει επιμόρφωση στις ΤΠΕ Β΄ επιπέδου    

 
 
Α μέρος ερωτηματολογίου 

 

Απαντήστε σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ένας διευθυντής/διευθύντρια θα πρέπει 
ανταποκρίνεται στα παρακάτω. Προσθέστε Χ στους παρακάτω πίνακες δηλώνοντας 
το βαθμό συμφωνίας σας με τη δήλωση που παρουσιάζεται. 

 

 

Διευθυντής και τεχνολογικό όραμα 
Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 

Ούτε 
διαφωνώ 

ούτε 
συμφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 
απόλυτα 

Είναι υπεύθυνος να εισάγει ένα 
τεχνολογικό όραμα στη σχολική μονάδα 

     

Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος να αλλάξει 
την τεχνολογική κουλτούρα του σχολείου 

     

Ο διευθυντής πρέπει να εισάγει 
καινοτόμες δράσεις που προωθούν τη 
χρήση της τεχνολογίας στη σχολική 
μονάδα 

     

Είναι υπεύθυνος να βελτιώνει το επίπεδο 
των συνθηκών εργασίας στο σχολείο με 
την αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων 

     

Είναι υπεύθυνος να μετατρέψει το 
παραδοσιακό σχολείο σε ψηφιακό 
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Διευθυντής και τεχνολογικός εξοπλισμός 
Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 

 

Ούτε 
διαφωνώ 

ούτε 
συμφωνώ 

Συμφωνώ 

 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Ο διευθυντής  είναι ο αρμόδιος να 
βρίσκει χρηματοδότηση για τον 
τεχνολογικό εξοπλισμό της σχολικής 
μονάδας (πέραν της κρατικής 
χρηματοδότησης)  

     

Είναι υπεύθυνος να εξασφαλίζει πόρους 
και να βρίσκει τρόπους για τη συντήρηση 
του τεχνολογικού εξοπλισμού 

     

Είναι υπεύθυνος να εξασφαλίζει πόρους 
για την διαρκή αναβάθμιση του 
τεχνολογικού εξοπλισμού 

     

 

Διευθυντής και εκπαιδευτικό προσωπικό 
Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 

 

Ούτε 
διαφωνώ 

ούτε 
συμφωνώ 

Συμφωνώ 

 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Ο διευθυντής πρέπει να ενθαρρύνει  και 
να παρακινεί τους εκπαιδευτικούς να 
χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες 

     

Είναι αναγκαίο να προβάλει και να 
προωθεί την αξία των τεχνολογικών 

     

Διευθυντής και χρήση νέων τεχνολογιών 
Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ 

Ούτε 
διαφωνώ 

ούτε 
συμφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 
απόλυτα 

Πρέπει να έχει θετική στάση απέναντι 
στις νέες τεχνολογίες  

     

Πρέπει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία 
αποτελεσματικά για τη βελτίωση της 
διοίκηση της σχολικής μονάδας 

     

Ο ρόλος του διευθυντή είναι 
καθοριστικός για την ένταξη των ΤΠΕ 
στην εκπαιδευτική πρακτική του 
σχολείου του 

     

Πρέπει  να είναι ενημερωμένος για τις 
τάσεις της τεχνολογίας 

     

Πρέπει να είναι ενημερωμένος για τις 
νέες εκπαιδευτικές έρευνες σχετικά με 
την αξιοποίηση της τεχνολογίας στη 
μάθηση 

     

Πρέπει να χρησιμοποιεί ο ίδιος έντονα 
νέες τεχνολογίες τόσο για διοικητικούς 
όσο και για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
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μέσων στους εκπαιδευτικούς της 
σχολικής μονάδας του 

Πρέπει να μεταφέρει και να προωθεί 
στους εκπαιδευτικούς του σχολείου 
ακόμη και τις γνώσεις του για τις 
τεχνολογίες  

     

Θα πρέπει να επιδιώκει τη διοργάνωση 
σχολικών επιμορφώσεων για την 
τεχνολογία 

     

Πρέπει να κινητοποιεί και να επιτρέπει 
τους εκπαιδευτικούς να παίρνουν 
πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών στην τάξη 

     

Είναι σημαντικό να διασφαλίζει χρόνο 
στους εκπαιδευτικούς ώστε να είναι σε 
θέση να πειραματιστούν με τις 
εκπαιδευτικές τεχνολογίες 

     

 

Ο τεχνολογικός ηγέτης και οι  μαθητές 
Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 

 

Ούτε 
διαφωνώ 

ούτε 
συμφωνώ 

Συμφωνώ 

 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Ο διευθυντής πρέπει να ωθεί τους 
μαθητές να χρησιμοποιούν νέες 
τεχνολογίες στην εκπαιδευτική τους 
πρακτική 

     

Πρέπει  να είναι σε θέση ο ίδιος να 
αξιοποιεί  αποτελεσματικά την 
τεχνολογία στη εκπαιδευτική 
διαδικασία 

     

Είναι υπεύθυνος να διερευνά και να 
εφαρμόζει σύγχρονα  τεχνολογικά 
περιβάλλοντα μάθησης 

     

Οφείλει με το σύλλογο διδασκόντων να 
συζητά για τους τρόπους που θα 
δημιουργήσουν ψηφιακά εγγράμματους 
μαθητές 

     

Είναι υπεύθυνος για να επιδιώκει την 
ισότιμη πρόσβαση των μαθητών σε 
τεχνολογικά εργαλεία 

     

 

Ο τεχνολογικός ηγέτης και  η ψηφιακή 
πολιτειότητα 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 

 

Ούτε 
διαφωνώ 

ούτε 
συμφωνς 

Συμφων
ώ 

 

Συμφων
ώ 

απόλυτα 

Είναι αναγκαίο να  συνδιαμορφώνει  με 
το σύλλογο διδασκόντων πολιτικές για 
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την ασφαλή χρήση των ψηφιακών 
μέσων 

Είναι αναγκαίο να καθορίζει πολιτικές 
για την ηθική χρήση των ψηφιακών 
μέσων 

     

Είναι υπεύθυνος να καθορίζει πολιτικές 
για τη νόμιμη χρήση των ψηφιακών 
μέσων 

     

Πρέπει με το σύλλογο διδασκόντων να 
ενημερώνουν τους  μαθητές για 
ζητήματα διαδικτυακής ασφάλειας, 
ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας 
και για ζητήματα λογοκλοπής   

     

Είναι υπεύθυνος να διαμορφώνει 
υπεύθυνες ηλεκτρονικές  κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις 

     

 

Β μέρος ερωτηματολογίου 

Σε αυτή την ενότητα θέλουμε να απαντήσετε για τις προσδοκίες σας σχετικά με την 
αξία των νεών τεχνολογιών στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. 

 

Προσδοκίες που έχω από τον εαυτό μου για την 
τεχνολογική ηγεσία. 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ 

Ούτε 
διαφωνώ 

ούτε 
συμφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 
απόλυτα 

Είμαι ιδιαίτερα δεκτικός στη χρήση των ΤΠΕ       

Αγχώνομαι πολύ όταν πρέπει να 
χρησιμοποιήσω ΤΠΕ 

     

Νιώθω ότι χρειάζομαι αρκετά περισσότερες 
γνώσεις για τις ΤΠΕ 

     

Συμμετέχω σε κάθε ευκαιρία σε σεμινάρια 
σχετικά με τις ΤΠΕ 

     

Παίρνω πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση 
των ΤΠΕ στο σχολείο αλλά και στα μαθήματά 
μου 

     

Βοηθάω συχνά τους συναδέλφους μου σε 
θέματα ΤΠΕ 

     

Πολλές φορές ντρέπομαι να ζητήσω βοήθεια 
για θέματα ΤΠΕ 
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                                          Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας!!! 

    

 

 

 

    

Θεωρώ ότι οι ΤΠΕ μπορούν να 
λειτουργήσουν εξαιρετικά συμπληρωματικά 
στη διδασκαλία 

     

Πραγματοποιώ ορισμένα τμήματα των 
μαθημάτων αποκλειστικά με τη χρήση των 
ΤΠΕ 

     

Το μάθημα με ΤΠΕ είναι πιο ενδιαφέρον για 
τους μαθητές 

     

Θέλω να χρησιμοποιήσω ΤΠΕ στη 
διδασκαλία των μαθημάτων μου αλλά δεν έχω 
τις ικανότητες να σχεδιάσω κατάλληλα τα 
μαθήματά μου 

     

Μπορώ να βοηθήσω/υποστηρίξω τους 
μαθητές μου να υλοποιήσουν μαθησιακές 
δραστηριότητες με ΤΠΕ στην τάξη 

     

Το αναλυτικό πρόγραμμα δεν μου επιτρέπει 
να χρησιμοποιώ συχνά ΤΠΕ 
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