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Πεξίιεςε 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηηο απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

εξγάδνληαη ζε ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Φιψξηλαο ζρεηηθά κε 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά καζήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζθνπφο ηεο 

εξγαζίαο είλαη: α) ε ζθηαγξάθεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ππνδνκψλ ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ζηηο νπνίεο ππεξεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, β) ε ηθαλνπνίεζε πνπ ληψζνπλ απφ 

ηελ πνηφηεηα ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ, γ) ηα είδε ησλ ΣΠΔ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ, δ) ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο θαη ε) ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ βαζκνχ 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ΣΠΔ θαη νη πξνηάζεηο ηνπο γηα 

πεξαηηέξσ επηκνξθψζεηο. 

 

Οη πξναλαθεξζέληεο ζηφρνη ζα επηηεπρζνχλ κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο θαη ηελ έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε, ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ 20 εθπαηδεπηηθνί, κέζα απφ αηνκηθέο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, γηα 

ηελ αλάιπζε ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνηνηηθή κέζνδνο. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ ηε κέηξηα ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ 

εμνπιηζκφ πνπ ππάξρεη ζηα ζρνιεία, αιιά θαη ηελ πνιχ ζεκαληηθή πξνζπάζεηα πνπ 

θάλνπλ νη ίδηνη γηα ηελ έληαμε θαη ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. 

Δπίζεο πξνζδηνξίδνπλ ηα ζεκαληηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ηφζν γηα ηνπο 

ίδηνπο φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο ηνπο. Σέινο, εθθξάδεηαη ε έιιεηςε επηκφξθσζεο θαη 

θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: απφςεηο, γισζζηθά καζήκαηα, ΣΠΔ, νθέιε, επηκφξθσζε    
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Abstract 

 

This study examines the views and attitudes of teachers working in primary schools in 

the prefecture of Florina on the use of ICT in language courses. More specifically, the 

purpose of the study is: (a) the profiling of equipment and infrastructure in the school 

units in which the teachers serve, (b) the satisfaction they feel from the quality of the 

existing equipment, (c) the types of ICT they use to teach language courses, (d) the 

benefits of using new technologies for pupils and teachers, and (e) the determination 

of the level of teacher training in ICT use and their proposals for further training.   

 

The above objectives will be achieved through a review of the existing literature and 

the research carried out, involving 20 teachers, through individual semi-structured 

interviews, for the analysis of which the qualitative method was used. The results of 

the survey confirm the moderate satisfaction of teachers with the equipment available 

in schools, but also the very important effort they make to integrate and use new 

technologies in their teaching. They also identify the significant benefits of using ICT 

for both themselves and their students. Finally, a lack of training for teachers in new 

technologies is mentioned.   

 

Key words: opinions, language courses, ICT, benefits, training  

  



9 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Ζ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ ΣΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

 

1.1 Οξηζκόο ησλ ΣΠΔ 

 

Έλαο ηνκέαο πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη 

ζπλεπψο απαζρνιεί ηελ Διιεληθή θαη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ηδηαίηεξα ζηελ εθπαίδεπζε.  

Δδψ θαη είθνζη ηνπιάρηζηνλ ρξφληα έρεη ζεκεησζεί κία ηαρχηαηε εμέιημε ζηηο 

Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). Παιαηφηεξα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ  ν φξνο Πιεξνθνξηθή ν νπνίνο πιένλ αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ 

ειιεληθφ φξν ΣΠΔ ή ηνλ αγγιηθφ ICT (information and communications 

technologies). 

 

χκθσλα κε ηνπο Anderson θαη Van Weert (2002) νη ΣΠΔ  είλαη ζπλδπαζκφο ηεο 

επηζηήκεο ηεο πιεξνθνξηθήο  θαη ηεο επηζηήκεο ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο.  

ζνλ αθνξά ηελ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο ζπλππάξρνπλ έλλνηεο φπσο ζρεδηαζκφο 

θαη πινπνίεζε,  ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ,  αμηνιφγεζε,  ινγηζκηθφ θαη 

πιηθφ ησλ ππνινγηζηψλ. Ζ ηερλνινγία ηεο  πιεξνθνξηθήο αλαθέξεηαη ζηηο εθαξκνγέο 

πνπ έρεη ε πιεξνθνξηθή ζηελ θνηλσλία. 

 

χκθσλα κε ηνλ Παπαζηακαηίνπ (2008) ν νξηζκφο ησλ ΣΠΔ  αλαθέξεηαη ζε εθείλεο 

ηηο εθαξκνγέο θαη κεζφδνπο, ηερλνινγίαο θαη επηζηήκεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ειεθηξνληθή θσδηθνπνίεζε, επεμεξγαζία θαη ηαμηλφκεζε. Δπίζεο κε αλάζπξζε,  

δηαθίλεζε, γλσζηνπνίεζε θαη κειέηε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε θάζε κέζν θαη κνξθή είηε 

είλαη θείκελα είηε εηθφλα ή ηαηλία. 

 

Σέινο,  αλ αλαηξέμεη θάπνηνο ζην Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν (ΠΓ)  ζα αλαθαιχςεη 

πσο σο ΣΠΔ αλαθέξνληαη νη ζχγρξνλεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πνπ παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα γηα θσδηθνπνίεζε, επεμεξγαζία,  απνζήθεπζε, αλαδήηεζε θαη κεηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ ζε ςεθηαθή κνξθή κε ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ ή θαη δηθηχσλ 

ππνινγηζηψλ (users.sch.gr). 
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 1.2 Έληαμε ησλ ΣΠΔ ζην ζύγρξνλν ζρνιείν 

 

Ενχκε ζηελ επνρή ησλ αιιαγψλ, ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ εθεπξέζεσλ κε ζπλέπεηα 

ηελ αιιαγή ηεο ζθέςεο θαη ηεο πξάμεο ησλ αλζξψπσλ. Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο 

δηαζέηεη κεγαιχηεξε απηνλνκία ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα,  κε ηε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο,  νη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη 

ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) έρνπλ εηζβάιιεη αλαπφθεπθηα θαη ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο, επεξεάδνληαο ην πψο ζθέθηνληαη θαη ελεξγνχλ νη εθπαηδεπηηθνί. Ο 

φξνο εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία έρεη εηζρσξήζεη γηα ηα θαιά ζηε ζχγρξνλε 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα.  Αλαθέξεηαη ζηελ αλάιπζε πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε 

κε ηε κάζεζε θαζψο θαη ηελ εχξεζε ιχζεσλ κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

(νινκσλίδνπ, 1995). Θεσξείηαη ηαπηφζεκνο κε ην λέν ζρνιείν αθνχ ν 

εθζπγρξνληζκφο θαη ε αλαβάζκηζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο είλαη πηα αλαγθαία. 

 

Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ππνινγηζηψλ ήηαλ αδχλαην λα αθήζεη 

αλεπεξέαζην ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Οη λέεο ηερλνινγίεο, αθνχ πξνζέθεξαλ 

θαηλνχξγηα εξγαιεία θαη εθαξκνγέο άξρηζαλ λα γίλνληαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηαπηφρξνλα βνεζνχζαλ ηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη 

ηε γλψζε (Σδηκνγηάλλεο, 2002). χκθσλα κε ηνλ Κφκε (2004) ε εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ 

ζηελ εθπαίδεπζε αθνξά ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο, είηε 

δηδαθηηθνχο ή γλσζηηθνχο. 

 

Ζ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ  

θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη αλαγθαία θαζψο ην ζρνιείν πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηηο λέεο 

απαηηήζεηο κφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ καζεηψλ. Χο απνηέιεζκα, έρνπλ 

ζπληειεζηεί πνιιέο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Σν παιηφ ζρνιείν είρε σο 

βάζε ηνπ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο ήηαλ ν θνξέαο γλψζεσλ πνπ ηηο κεηέδηδε ζην 

καζεηή. Σν λέν ζρνιείν αιιάδεη ζεκαληηθά ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη πιένλ ν 

δάζθαινο ζπκβνπιεχεη θαη θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο. Οη ηειεπηαίνη απνθηνχλ γλψζεηο  

κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. ε απηφ ην 

θαηλνχξγην κνλνπάηη θαιιηέξγεηαο δεμηνηήησλ πνιχηηκνο βνεζφο είλαη ν δάζθαινο. 
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ηνπο καζεηέο δίλεηαη πιένλ ε δπλαηφηεηα γηα αιιειεπίδξαζε κε ην δάζθαιν. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ απφ θνηλνχ λα ζρεδηάδνπλ ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαζψο θαη λα εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηηο απφςεηο ηνπο. Μέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα 

θπξηαξρεί ε επηθνηλσλία θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζηελ πξνζπάζεηα 

γηα κία ζρέζε πνπ είλαη ηζφηηκε (Εσγφπνπινο, 2001). 

 

Σν ζρνιείν ινηπφλ είλαη απαξαίηεην λα ζηεξίδεηαη απφ φινπο ηνπο θνξείο είηε 

εθπαηδεπηηθνχο ή πνιηηηθνχο ψζηε ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα βειηησζεί κέζσ ηεο 

ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο ζα έρνπλ κία 

νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ηφζν ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο φζν θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

 

 

1.3 Υξνλνινγηθέο θάζεηο εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε 

 

Ζ πξψηε εκθάληζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε γίλεηαη πεξίπνπ ην 1950.  

Βαζηθφο ζθνπφο ήηαλ ε έληαμε ησλ επνπηηθψλ κέζσλ ζηε δηδαζθαιία, ηα νπνία ζα 

κεηέδηδαλ γλψζε θαη ίζσο αληηθαζηζηνχζαλ θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ην νπνίν φκσο 

θαηέζηε αδχλαηνλ (ηκάηνο, 1995). Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θάλνπλ δεηιά ηελ 

εκθάληζή ηνπο γχξσ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη πην δπλακηθά ηηο επφκελεο 

ηξεηο δεθαεηίεο. Σα ζρνιεία εμνπιίδνληαη κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ηνπο 

νπνίνπο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα 

(Φαραληίδεο θ.ά., 2004). 

 

ηελ εηζαγσγή θαη έληαμε ησλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο δηαθξίλνληαη ηέζζεξηο θάζεηο ή ζηάδηα (Κφκεο 2004,  

Παλαγησηαθφπνπινο θ.ά., 2012). Οη θάζεηο απηέο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

● Ζ πεξίνδνο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο θαη ησλ δηδαθηηθώλ κεραλώλ 

(πξηλ ην 1970) 

ηελ πξψηε θάζε γίλεηαη κία πξψηε πξνζπάζεηα γηα εηζαγσγή δηαθφξσλ κέζσλ θαη 

ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο είλαη ε ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν θαη ην βίληεν. 

Υξεζηκνπνηψληαο ζπζθεπέο γεληθήο ρξήζεο δεκηνπξγνχληαη νη δηδαθηηθέο κεραλέο, 
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νη νπνίεο είλαη λέεο εηδηθέο ζπζθεπέο θαη βαζίδνληαη ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε 

δηδαζθαιία. Δίλαη έλαο ηξφπνο δηδαζθαιίαο ζηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη ζην καζεηή 

πιεξνθνξίεο κε γξακκηθφ ηξφπν θαη ν καζεηήο θαιείηαη λα απαληήζεη. ηαλ ε 

απάληεζε είλαη ζσζηή ππάξρεη επηβξάβεπζε θαη ν καζεηήο ζπλερίδεη ζηελ επφκελε 

θάζε. ηαλ απάληα ιάζνο επαλαιακβάλεη ηελ πξνεγνχκελε δηδαθηέα χιε. 

 

● Ζ πιεξνθνξηθή πξνζέγγηζε (1970 -  1980) 

Σε δεθαεηία ηνπ 1970 μεθηλάεη ε εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζηα ζρνιεία, ε νπνία 

απνηειεί πιένλ έλα απηνηειέο γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ αλαθέξεηαη ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ. Παξαηεξείηαη ε εηζαγσγή, ζε πηινηηθφ ζηάδην, ηνπ καζήκαηνο ηεο 

πιεξνθνξηθήο θπξίσο ζε ιχθεηα. Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαζψο θαη ζηελ εθκάζεζε ηνπ αιθαβεηηζκνχ ησλ ππνινγηζηψλ. 

Γεπηεξεχνληα ξφιν έπαημε ε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ δηδαζθαιίαο  κε ηε 

βνήζεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Απηή ε πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ησλ 

ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε απέηπρε θαζψο ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θξίζεθαλ αλεπαξθή.  Λίγα ήηαλ απηά πνπ είραλ θάηη νπζηαζηηθφ 

λα πξνζθέξνπλ ελψ ηα πεξηζζφηεξα ήηαλ απιά πξνγξάκκαηα εμάζθεζεο θαη 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ. 

 

● Ζ πιεξνθνξηθή σο κέζν θαη σο αληηθείκελν εθπαίδεπζεο (1980 -  1989) 

ε απηή ηε θάζε γίλεηαη κία πξνζπάζεηα γηα εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο θαη 

γεληθφηεξα ησλ ηερλνινγηψλ ζθαηξηθά ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. ηε 

Μεγάιε Βξεηαλία πξνηείλνληαη νη ππνινγηζηέο ζε φια ηα ζρνιεία, ζηε Γαιιία ε 

πιεξνθνξηθή γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη ζε 

άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο εηζάγνληαη αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ππνινγηζηψλ. Ζ 

πιεξνθνξηθή θαη νη ηερλνινγίεο είλαη πιένλ μερσξηζηφ κάζεκα, αιιά απνηεινχλ θαη 

εθπαηδεπηηθφ κέζν γηα άιια καζήκαηα. πλεπψο ε ζηαδηαθή εηζαγσγή ηνπο ζε φιεο 

ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο θεξδίδεη έδαθνο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. ε απηφ 

ζπλέβαιε πνιχ ε εμέιημε θαη δηάδνζε ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ θαζψο θαη ε 

πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπο. Έηζη θαηάθεξαλ ηα ζρνιεία λα εμνπιηζηνχλ καδηθά κε 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Μέρξη φκσο λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε εηζαγσγή 

ππήξμαλ δηάθνξα πξνβιήκαηα. Απηά αθνξνχζαλ θπξίσο ζηελ έιιεηςε γλψζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ ππνινγηζηψλ, θαζψο επίζεο θαη 

ζηελ έιιεηςε θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ. 
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● Οη ηερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ σο κέζν 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο (κεηά ην 1990) 

Ζ ηειεπηαία θάζε ηεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε βξίζθεηαη ζε εμέιημε απφ 

ην 1990. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη νη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ψζηε λα 

εληαρζνχλ ζην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ηελ Διιάδα ππάξρεη 

μερσξηζηφ κάζεκα ΣΠΔ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα ηερλνινγηθή θαηεχζπλζε απνηειεί κία μερσξηζηή θαηεχζπλζε 

ζπνπδψλ (Κφκεο 2004). 

 

 

1.4 Μνληέια έληαμεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε  

 

Γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε παξνπζηάδνληαη δχν 

δηαθνξεηηθνί ηξφπνη πξνζέγγηζεο. Ο πξψηνο ηξφπνο ζεσξεί ηηο ΣΠΔ σο μερσξηζηφ 

γλσζηηθφ αληηθείκελν  ην νπνίν ππάξρεη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη δηδάζθεηαη 

ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ο δεχηεξνο ηξφπνο πηζηεχεη φηη νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη 

έλα κέζν πνπ νδεγεί ζηε γλψζε ηελ έξεπλα θαη ηε κάζεζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη 

ΣΠΔ ππάξρνπλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο  θαζψο θαη ζε φια ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σαπηφρξνλα κε ηνπο δχν απηνχο ηξφπνπο 

νη λέεο ηερλνινγίεο ζεσξνχληαη επίζεο έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν θαη ζηνηρείν κηαο 

γεληθήο θνπιηνχξαο (Παλαγησηαθφπνπινο θ.ά., 2012). 

 

χκθσλα κε ηνπο Παλαγησηαθφπνπιν θαη άιινπο (2012) νη πξναλαθεξζέληεο ηξφπνη 

πξνζέγγηζεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ θαη αιιεινεμαξηψληαη, νδεγνχλ 

ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε: 

 

● Σερλνθξαηηθό κνληέιν 

χκθσλα κε ηνλ Κφκε (2004) ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηνλ αιθαβεηηζκφ θαη ζε 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ είλαη Τςεινχ επηπέδνπ. Ζ 

ηερλνθξαηηθή πξνζέγγηζε είλαη νπζηαζηηθά ε πξψηε πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ηεο 

πιεξνθνξηθήο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θφζκν. Απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα είλαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ε γλψζε γηα ηνλ ηξφπν πνπ 
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ιεηηνπξγνχλ ηα ζπζηήκαηα ηνπο. Τπήξμαλ φκσο θαη δηάθνξα εκπφδηα γηα ηελ 

παξνπζία ηνπ καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Γελ ππήξρε ε 

θαηάιιειε ππνδνκή θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ θαινχληαλ λα δηδάμνπλ δελ ήηαλ 

πιήξσο θαηαξηηζκέλνη. 

 

● Οινθιεξσκέλν ή  νιηζηηθό κνληέιν 

ε απηφ ην κνληέιν νη λέεο ηερλνινγίεο γίλνληαη αλαπφζπαζην θνκκάηη φισλ ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πιεξνθνξηθήο δηδάζθνληαη κέζα 

απφ φια ηα καζήκαηα θαη έηζη δελ απνηειεί μερσξηζηφ κάζεκα. Οη ΣΠΔ  κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ φινπο σο εξγαιεία γλψζεο, αλαδήηεζεο θαη εχξεζεο 

πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη σο επνπηηθά κέζα (Αξγχξεο θ.ά., 2004).  Σν απνηέιεζκα 

είλαη κία ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ε νπνία είλαη δεκηνπξγηθή 

θαη νπζηαζηηθή (Κφκεο, 2004). Γηα λα βξεη εθαξκνγή ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε 

απαηηείηαη ε νινθιεξσκέλε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε θαηάιιειε ππνδνκή 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

 

● Πξαγκαηνινγηθό κνληέιν 

ην ηειεπηαίν απηφ κνληέιν επηθξαηεί ε ζπλχπαξμε ησλ δχν πξνεγνχκελσλ 

κνληέισλ. Σν κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη απηφλνκν θαη παξάιιεια νη λέεο 

ηερλνινγίεο εληάζζνληαη ζηε γεληθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο έλα κέζν 

βνεζεηηθφ. Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ινηπφλ εθηφο απφ ηε ρξήζε ηνπ ζην κάζεκα 

ηεο πιεξνθνξηθήο βξίζθεη ηε ζέζε ηνπ θαη ζηα ππφινηπα καζήκαηα σο κέζν 

ζηήξημεο (Γξεγνξηάδνπ θ.ά., 2004,  Κφκεο 2004,  Παλαγησηαθφπνπινο θ.ά., 2012). 

 

 

 

1.5 Οη ΣΠΔ ζην Διιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα 

 

ηελ Διιάδα ε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα μεθηλά ηε δεθαεηία ηνπ 

1980 θαη θηλείηαη κε πνιχ αξγά βήκαηα. ε αξρηθφ ζηάδην γίλεηαη εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ 

ζηα ιχθεηα (πξψηα ζηα ηερληθά επαγγεικαηηθά ιχθεηα, αξγφηεξα ζηα πνιπθιαδηθά 

θαη ηειεπηαία ζηα γεληθά ιχθεηα). Μέρξη ηα κέζα πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 νη 

λέεο ηερλνινγίεο είλαη αλχπαξθηεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ πξψηε θίλεζε 

γίλεηαη ην 1994 κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηεο 
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Πιεξνθνξηθήο (ΔΠΠΠ) ην νπνίν δίλεηαη ζηε δεκνζηφηεηα ην 1997 απφ ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (Κπξίδεο, Γξφζνο  & Σζαθηξίδνπ, 2003). χκθσλα κε απηφ 

νη καζεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ είηε κφλνη ηνπο ή καδί κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηνλ ππνινγηζηή πνπ είλαη έλα δηεξεπλεηηθφ εξγαιείν. Έηζη κπνξνχλ λα θάλνπλ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηηο βαζηθέο 

αξρέο ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ (ΔΠΠΠ, 1997). Ο ζθνπφο ηεο έληαμεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζην δεκνηηθφ είλαη λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ έρεη έλαο ππνινγηζηήο κέζα απφ ηε ζρνιηθή ηνπο δσή. Δπίζεο λα 

κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή θαη λα θαηαιάβνπλ πνηεο είλαη νη βαζηθέο 

αξρέο γηα ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ. 

 

χκθσλα κε ηνλ Κφκε (2004) ην 1999 αξρίδεη ε ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηα δεκνηηθά 

ζρνιεία. Έλαο ηξφπνο εηζαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ είλαη ην πηινηηθφ 

πξφγξακκα «ην λεζί ησλ Φαηάθσλ» απφ ην πξφγξακκα Οδχζζεηα. ε απηφ παίξλνπλ 

κέξνο 14 δεκνηηθά ζρνιεία, θπξίσο καζεηέο ησλ δχν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ. χκθσλα 

κε ηνπο Παλαγησηαθφπνπιν θαη Κνπζηνπξάθε (2005) ην 2005 ζηηο δχν πξψηεο 

βαζκίδεο ηεο Διιεληθήο εθπαίδεπζεο ππήξραλ πεξηζζφηεξα απφ 6.500 εξγαζηήξηα 

ππνινγηζηψλ θαη ηνπιάρηζηνλ ην 60% είρε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. ηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε πεξίπνπ ην 72% ησλ ζρνιείσλ είραλ πξφζβαζε ζε 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, θαζψο δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξψηα εξγαζηήξηα 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Σα ζρνιεία πνπ είραλ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο είραλ 

πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδεζνχλ ζην δηαδίθηπν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν είρε 

επηηεπρζεί θαη ν ζηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ  πνπ 

δήισλε ην 2001 φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2006 θάζε δέθα καζεηέο ζα έρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (ΤΠ.Δ.Π.Θ., 2001). 

 

Σν 2003 παξνπζηάδεηαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ην «Γηαζεκαηηθφ Δληαίν 

Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Πιεξνθνξηθήο» (ΓΔΠΠΠ) ην νπνίν δηεχξπλε θαη 

ηξνπνπνίεζε ην ΔΠΠΠ. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο είλαη λα έρνπλ φινη νη 

καζεηέο πξφζβαζε θαη εθπαίδεπζε ζε ΣΠΔ ψζηε λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηεο γλψζεο (Έλσζε Πιεξνθνξηθψλ 

Διιάδαο, 2006). 
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1.6  Οη ΣΠΔ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

 

1.6.1 ΓΔΠΠ  ηεο Πιεξνθνξηθήο γηα ην δεκνηηθό ζρνιείν 

 

Ο ππνινγηζηήο είλαη πιένλ έλα εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζεγγίζνπκε 

ηε γλψζε. Ζ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή είλαη 

απαξαίηεηε θαζψο πξνσζεί ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ 

πνπ είλαη πνιχηηκεο ηφζν γηα ηελ θνηλσληθή δσή φζν θαη γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο 

(ηαπξίδνπ, 2000). χκθσλα κε ην ΓΔΠΠΠ  ε εηζαγσγή  ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη σο βαζηθφ ζηφρν λα γλσξίδνπλ θαιά νη καζεηέο ηα 

θχξηα ζεκεία ιεηηνπξγίαο ελφο ππνινγηζηή. Δπίζεο λα απνθηήζνπλ κία πξψηε γλψζε 

ζρεηηθά κε ηηο ρξήζεηο ηνπ «σο επνπηηθνχ κέζνπ δηδαζθαιίαο, σο γλσζηηθνχ- 

δηεξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ θαη σο εξγαιείνπ επηθνηλσλίαο θαη αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην ησλ θαζεκεξηλψλ ζρνιηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ κε ηε 

ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ…» (Έλσζε Πιεξνθνξηθψλ Διιάδαο,  2006, ζει.2 

απφ 114). 

 

Γηα ηηο δχν πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ  ε έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζχκθσλα κε ην ΓΔΠΠΠ (2003)  έρεη  απινχο 

ζηφρνπο. Οη καζεηέο θαινχληαη λα κάζνπλ πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, λα 

αλαγλσξίδνπλ ηηο θπζηθέο κνλάδεο ελφο ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αθφκα λα 

κάζνπλ πνηα είλαη ε ζσζηή ζέζε ηνπ ζψκαηνο κπξνζηά απφ κία νζφλε. Σέινο, νη 

κηθξνί καζεηέο ζα κάζνπλ λα μεθπιιίδνπλ θείκελα θαη λα αθνχλ ήρνπο θαη κνπζηθή 

απφ εθαξκνγέο. 

 

Γηα ηελ ηξίηε θαη ηελ ηέηαξηε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ νη απαηηήζεηο 

απμάλνληαη ιίγν. Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο ηνπ 

ππνινγηζηή θαη μεθηλνχλ λα πιεθηξνινγνχλ απιά θείκελα. Δπίζεο εμνηθεηψλνληαη  κε 

ηε δσγξαθηθή, απνθηνχλ γλψζεηο γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη καζαίλνπλ πψο λα 

απνζεθεχνπλ θαη λα αλνίγνπλ αξρεία (Έλσζε Πιεξνθνξηθψλ Διιάδαο, 2006). 

 

ηηο δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο νη καζεηέο γλσξίδνπλ ηνλ ππνινγηζηή σο έλα εληαίν 

ζχζηεκα, καζαίλνπλ πψο λα κνξθνπνηνχλ έλα θείκελν θαζψο θαη ηελ απνζήθεπζε 

θαη αλάθηεζε ελφο αξρείνπ. Σέινο, καζαίλνπλ ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο 
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πξνγξακκαηηζκνχ logo, πψο λα ζηέιλνπλ έλα email θαη γεληθά ηε ρξήζε ηνπ 

ππνινγηζηή ζηελ θαζεκεξηλφηεηα (Έλσζε Πιεξνθνξηθψλ Διιάδαο, 2006). 

 

 

1.6.2 ΓΔΠΠ ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο γηα ην δεκνηηθό ζρνιείν 

 

Γηα ιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζχκθσλα κε ην ΓΔΠΠ ηεο Νέαο 

Διιεληθήο Γιψζζαο βαζηθφο ζηφρνο είλαη νη καζεηέο κέζσ ηεο βαζκηαίαο άζθεζεο 

λα κπνξνχλ λα βξίζθνπλ θαη λα αμηνινγνχλ  ηηο πιεξνθνξίεο εθείλεο πνπ ρξεηάδνληαη 

κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο. Οη καζεηέο ησλ ηάμεσλ Γ’- Σ’   

θαινχληαη  επίζεο λα θάλνπλ αλάιπζε θαη ζχλζεζε πιεξνθνξηψλ. Κάπνηεο 

ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα φιεο ηηο ηάμεηο είλαη ν εληνπηζκφο πιεξνθνξηψλ απφ 

δηάθνξνπο ράξηεο, ηειεθσληθνχο θαηαιφγνπο, πίλαθεο πεξηερνκέλσλ θαη νδεγίεο 

ρξήζεο παηρληδηψλ. Ζ ηξίηε θαη ε ηέηαξηε ηάμε ζα κπνξεί επίζεο λα εληνπίδεη 

πιεξνθνξίεο ζε δηαγξάκκαηα θαη ζρεκαηηθέο παξαζηάζεηο, θαζψο θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί εξσηεκαηνιφγηα γηα λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα. Σέινο, νη δχν ηειεπηαίεο 

ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ εθηφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα, ζα κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ 

πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν θαη λα επεμεξγάδνληαη απιά θείκελα ζε ππνινγηζηή. 

Δπίζεο, ζα κπνξνχλ λα επηιέγνπλ θαη λα απνζεθεχνπλ γισζζηθέο πιεξνθνξίεο ζε 

ππνινγηζηή. 

 

 

1.7 Μεζνδνινγία έληαμεο θαη δηδαζθαιίαο ησλ ΣΠΔ 

 

χκθσλα κε ηνλ Κφκε (2000) ε κεζνδνινγία ηεο έληαμεο θαη δηδαζθαιίαο ησλ ΣΠΔ 

ζην δεκνηηθφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηξεηο ηξφπνπο: ηε δεκηνπξγία 

εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο, ηνλ ππνινγηζηή κέζα ζηελ ηάμε θαη ηε κεηθηή 

πξνζέγγηζε. 

 

1. Γεκηνπξγία εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο  

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηα δεκνηηθά έγηλε κε αξγά βήκαηα. 

Σν πηινηηθφ πξφγξακκα «ην λεζί ησλ Φαηάθσλ» ήηαλ απηφ πνπ βνήζεζε λα 

δεκηνπξγεζνχλ ζε 14 δεκνηηθά ζρνιεία ηζάξηζκα εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο. 

Δπφκελν βήκα απνηέιεζε ε έληαμε ζρνιείσλ ζην πξφγξακκα «πηινηηθφ νινήκεξν 
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ζρνιείν». Μέρξη ην 2003, 28  ζρνιεία είραλ ηε δηθή ηνπο αίζνπζα ππνινγηζηψλ. 

χκθσλα πάληα κε ηνλ Κφκε (2004) ην πην νξγαλσκέλν ζρέδην γηα ηνλ εμνπιηζκφ 

ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ήηαλ ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο ζηελ Δθπαίδεπζε». Μέζα απφ απηφ ρηιηάδεο ζρνιεία ζε φιε ηε ρψξα 

εμνπιίζηεθαλ κε εξγαζηήξηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. χκθσλα κε ην 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ζηα κνλνζέζηα, δηζέζηα θαη ηξηζέζηα ζρνιεία  δφζεθαλ 

έλαο δχν θαη ηξεηο ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο αληίζηνηρα. Σα ηεηξαζέζηα θαη άλσ 

ζρνιεία κε 15 καζεηέο εμνπιίζηεθαλ κε εξγαζηήξηα πνπ είραλ πέληε ππνινγηζηέο. 

πνπ ππήξραλ απφ 16 έσο 21 καζεηέο ηα εξγαζηήξηα είραλ 7 ππνινγηζηέο. Αλ νη 

καζεηέο ήηαλ ηνπιάρηζηνλ 22 ππήξραλ 8 ππνινγηζηέο. Τπήξμε θαη κία ηειεπηαία 

θαηεγνξία πνπ αθνξνχζε ηα ζρνιεία πνπ δελ είραλ εμνπιηζηεί παιαηφηεξα. 

 

χκθσλα κε ηνπο Παπαδφπνπιν θαη Καξακάλε (2000) γηα λα ζηεξηρζνχλ  ηα ζρνιεία 

ζε ζρέζε κε ηηο εθαξκνγέο θαη άιιεο ππεξεζίεο δεκηνπξγήζεθε ην Παλειιήλην 

ρνιηθφ Γίθηπν (ΠΓ). Μέζσ απηνχ ηνπ δηθηχνπ ζπλδένληαη ηα ζρνιεία κεηαμχ ηνπο 

θαη ην ζχλνιν ηνπο ζπλδέεηαη ζε έλα βαζηθφ θνξκφ. Σα ζρνιεία κπνξνχλ λα έρνπλ 

ηζηφηνπν, ηζηνιφγην, δηεχζπλζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη θπζηθά ζχλδεζε 

ζην δηαδίθηπν. 

 

χκθσλα κε ηνλ Παπαδφπνπιν (1998) ε δεκηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ ζηα δεκνηηθά 

ζρνιεία βαζίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. Αλ θαη νη νδεγίεο 

αθνξνχζαλ ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ε Πξσηνβάζκηα ηηο αθνινχζεζε φηαλ 

μεθίλεζε ν εμνπιηζκφο ησλ δεκνηηθψλ κε ππνινγηζηέο. Αθνινπζήζεθαλ νη νδεγίεο 

πνπ αθνξνχζαλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ, ζε θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο θαη ζε 

επηκνξθψζεηο πνπ αθνξνχζαλ φζνπο ζα δίδαζθαλ ζηα εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο. 

 

χκθσλα κε ην Γεκεηξηάδε (2014)  ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο χπαξμεο ζρνιηθνχ 

εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο είλαη πσο δελ είλαη απαξαίηεηε ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαζψο ηε δηδαζθαιία αλαιακβάλεη ν εθπαηδεπηηθφο ηεο 

πιεξνθνξηθήο. ζνλ αθνξά ηα κεηνλεθηήκαηα, ην βαζηθφηεξν είλαη ην κεγάιν 

νηθνλνκηθφ θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ 

εξγαζηεξίσλ. Σέινο, ε πξφζβαζε ζην εξγαζηήξην γίλεηαη απφ ηελ θάζε ηάμε κφλν γηα 

ιίγεο ψξεο θάζε εβδνκάδα.  

 



19 
 

2. Ζιεθηξνληθόο ππνινγηζηήο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο 

χκθσλα κε ηνπο Κφκε θαη Μηθξφπνπιν (2001) ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν αθνξά ηελ 

χπαξμε ηνπ ππνινγηζηή κέζα ζηελ ηάμε θαη δεκηνπξγείηαη ε ιεγφκελε «γσλία ηνπ 

ππνινγηζηή». ε θάζε ηάμε ζα ππάξρεη έλαο ππνινγηζηήο ν νπνίνο ζα έρεη 

δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν. Θα κπνξεί λα γίλεηαη ρξήζε ηνπ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζε φια ηα καζήκαηα φηαλ ν ίδηνο θξίλεη πσο είλαη απαξαίηεην. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν πξνσζείηαη έλα νινθιεξσκέλν κνληέιν έληαμεο. Έλα απφ ηα βαζηθά 

πιενλεθηήκαηα ηεο χπαξμεο ηνπ ππνινγηζηή κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε ζχκθσλα κε ην 

Γεκεηξηάδε (2014)  είλαη πσο γηα ηα νιηγνζέζηα ζρνιεία ην νηθνλνκηθφ θφζηνο είλαη 

ρακειφ θαζψο απαηηνχληαη ιίγνη ππνινγηζηέο. πλεπψο ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ζα 

είλαη κεδακηλά. Δπίζεο, δελ είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ θαη δε 

ρξεηάδεηαη εμεηδηθεπκέλν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. Πεξλψληαο ηψξα ζηα κεηνλεθηήκαηα,  

ν Γεκεηξηάδεο (2014) ηνλίδεη πσο ζηα κεγάια ζρνιεία ην θφζηνο ζα είλαη πνιχ 

πςειφ θαζψο είλαη απαξαίηεηε ε αγνξά κεγάινπ αξηζκνχ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

ζπληήξεζεο. Σέινο, φινη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα επηκνξθσζνχλ νπζηαζηηθά 

εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή δσή. 

 

 

3. Μεηθηή πξνζέγγηζε 

Σν κνληέιν πνπ θαίλεηαη φηη θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο θαη έρεη δηεζλή εδξαίσζε είλαη 

απηφ ηεο κεηθηήο πξνζέγγηζεο. Τπάξρεη δειαδή ην ζρνιηθφ εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο θαη παξάιιεια έλαο ππνινγηζηήο ζε θάζε ζρνιηθή αίζνπζα. Ζ κεηθηή 

πξνζέγγηζε «ππνζηεξίδεη ην πξαγκαηνινγηθφ κνληέιν εηζαγσγήο ησλ ππνινγηζηψλ 

ζηελ εθπαίδεπζε, ελψ παξάιιεια πινπνηνχληαη φινη νη άμνλεο ηνπ γεληθνχ ζθνπνχ» 

(Κφκεο & Μηθξφπνπινο, 2001, ζει.33) 

 

 

1.8 Υξεζηκόηεηα ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε 

 

Ζ χπαξμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε βνεζά ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο 

απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ζην ζχγρξνλν. Τπάξρεη ζαθήο βειηίσζε ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά θαη ηεο κάζεζεο (Γηαλλνχιαο, 

2009). χκθσλα κε ηε Lee (2002) ε ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ κέζα ζηελ αίζνπζα ηνπ 
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ζρνιείνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δηδαζθαιία ζε νκάδεο, ζηελ θαζνδήγεζε ησλ 

καζεηψλ θαη φρη ζηε δηάιεμε απφ ην δάζθαιν.  Δπίζεο, ζηελ παξνρή βνήζεηαο θπξίσο 

ζηνπο αδχλακνπο καζεηέο. Ζ κάζεζε παχεη λα πξνσζεί ηνλ αληαγσληζκφ θαη επλνεί 

ηε ζπλεξγαζία. Σέινο, εγθαηαιείπεηαη ε ζθέςε πσο φινη νη καζεηέο είλαη ίδηνη θαη 

δίλεηαη βαξχηεηα ζην δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη κάζεζεο ηνπ θαζελφο. 

 

Οη λέεο ηερλνινγίεο είλαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαζψο 

ηνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ ζα έρεη 

απνηέιεζκα θαη ζα είλαη ζεηηθφ. ην πξνζθήλην έξρνληαη πιένλ λέεο έλλνηεο φπσο ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ε εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε αιιά θαη ε βησκαηηθή 

κάζεζε. Σα ζέκαηα πνπ δηδάζθνληαη είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη ελδηαθέξνληα γηα ηνπο 

καζεηέο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο (Krajcik et al., 2014). Δπίζεο, ν 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί πιένλ λα πξνζεγγίδεη ην θάζε καζεηή κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

Αλ ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θαζελφο αιιά θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα ζεηηθφηεξν θιίκα ζηελ ηάμε πνπ ζα σθειήζεη ζηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο. Απηφ νδεγεί ζηελ εθζξφληζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ην θέληξν 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη παξάδνζε ησλ ζθήπηξσλ ζην καζεηή ν νπνίνο 

απνηειεί ην λέν επίθεληξν. Ο εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί πιένλ σο δηεπθνιπληήο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ δηαιέμεη νη καζεηέο θαη ζε εξγαζίεο πνπ είλαη πιένλ 

νκαδηθέο. Βνεζάεη επίζεο ζηα βήκαηα πνπ νδεγνχλ ην καζεηή απφ ηε ζεσξία ζηελ 

πξάμε, ζε δηάθνξεο εξγαζίεο πνπ αλαδεηείηαη ε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο θαη γεληθά 

ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία (Mbodila & Muhandji, 2012). 

 

χκθσλα κε ην Εσγφπνπιν (2001) ν καζεηήο έρεη έλαλ θαηλνχξγην θαη μερσξηζηφ 

ξφιν, λα κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε ην δάζθαιν θαη λα ζρεδηάδνπλ ηηο καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο απφ θνηλνχ. Γε θνβάηαη λα εθθξάζεη απφςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. 

Μέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε επηθξαηεί θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο θαη πάλσ απφ 

φια ηζφηεηα κεηαμχ ησλ ζπκκαζεηψλ. Απηή ε ζπκκεηνρή απφ θνηλνχ βνεζάεη ην 

καζεηή λα είλαη πην ελεξγφο θαη λα εμειίζζεηαη θαιχηεξα. ηα ζρνιηθά καζήκαηα, 

φπσο ηνλίδεη ε Οηθνλφκνπ (2004) ρξεζηκνπνηνχληαη ηα απαξαίηεηα ινγηζκηθά θαη ε 

δηαδηθαζία κάζεζεο θαη αθνκνίσζεο γλψζεσλ γίλεηαη επθνιφηεξε. Μεηά απφ 

δεθαεηίεο πνπ θχξηνο ηξφπνο απφθηεζεο γλψζεσλ ήηαλ ε απνζηήζηζε, γλσζηή θαη σο 

παπαγαιία, θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ε βησκαηηθή κάζεζε θαη νη καζεηέο κπνξνχλ 

πιένλ λα αλαθαιχςνπλ κφλνη ηνπο λέεο γλψζεηο. Δπίζεο, κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 
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ελεξγνπνηνχληαη ηα θίλεηξα γηα κάζεζε. Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ίδηνπο θαζψο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη 

πνιχ θαιά εμνηθεησκέλν κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ληψζεη νηθεία κε ηελ φιε 

δηαδηθαζία (Γξάςηα, 2004). Σέινο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα 

ςάμνπλ λένπο ηξφπνπο απφθηεζεο γλψζεσλ. πσο επηζεκαίλεη ν Νεγξνπφληεο 

(2005) κέζα απφ ηνλ πεηξακαηηζκφ κπνξεί ν καζεηήο λα θαηαιαβαίλεη επθνιφηεξα 

αθνχ ε δηαδηθαζία κάζεζεο γίλεηαη πην εχθνιε θαη θαηαλνεηή. Πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε φηη δε θηαίλε πάληα νη καζεηέο πνπ δελ θαηαιαβαίλνπλ, αιιά κπνξεί ην 

πξφβιεκα λα είλαη ην ίδην ην πεξηβάιινλ πνπ πξνζθέξεη ηε γλψζε. 

 

 

1.8.1 Υξεζηκόηεηα ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά καζήκαηα 

 

πσο είλαη αλακελφκελν ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε έρεη επεξεάζεη  φια ηα 

δηδαθηηθά αληηθείκελα ρσξίο λα αθήζεη αλεπεξέαζην θαη ηνλ ηνκέα ηεο γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο. Οη λέεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ πιένλ έλα κέζν ψζηε νη καζεηέο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γξάςνπλ, λα δηαβάζνπλ θαη λα 

επηθνηλσλήζνπλ πέξα απφ ηα ζηελά φξηα πνπ πξνζθέξεη ν θιαζζηθφο ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο. Ζ κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πιένλ αιιάδεη (Κνπηζνγηάλλεο θ.ά., 2011). Ζ ρξήζε ηεο γιψζζαο 

δελ είλαη πιένλ ν απφιπηνο ηξφπνο γηα ηελ θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ. Μπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ εξγαιεία φπσο ζρεδηαγξάκκαηα, εηθφλεο, ζρέδηα, κνπζηθή, ήρνο θαη 

θίλεζε (Kalantzis & Cope , 2001). Σα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, ηα 

πνιπκέζα, νη βάζεηο δεδνκέλσλ είλαη θάπνηνη ελδεηθηηθνί ηξφπνη πνπ νη λέεο 

ηερλνινγίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ. 

 

Μία απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο εθαξκνγέο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη ν δηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Γιψζζαο κπνξεί ν δάζθαινο λα 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ πίλαθα γηα λα πξνβάιεη δηάθνξα θείκελα. ηε ζπλέρεηα ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο θάλνληαο ρξήζε ησλ εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξεη ν 

δηαδξαζηηθφο πίλαθαο,  κπνξνχλ λα θάλνπλ δηάθνξεο αιιαγέο πάλσ ζην πξσηφηππν 

θείκελν. Απηέο ηηο αιιαγέο κπνξεί λα ηηο βιέπεη ηαπηφρξνλα φιε ε ηάμε 

(Κνπηζνγηάλλεο θ.ά., 2010).  
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Έλαο αθφκα ελδηαθέξνλ ηξφπνο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ  είλαη  

ε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ θφκηθο. χκθσλα κε ηνπο Αξκαθφια θαη άιινπο (2015) ηα 

ςεθηαθά θφκηθο ζπλδπάδνπλ θείκελν, εηθφλα, ήρν θαη βίληεν θαη ε ρξήζε ηνπο απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ κπνξεί λα απνδεηρζεί εμαηξεηηθά ζεκαληηθή θαη ρξήζηκε. Ο ιφγνο 

είλαη φηη ηα θφκηθο είλαη θάηη νηθείν γηα ηνπο καζεηέο θαη ηαπηφρξνλα ηδηαίηεξα 

επράξηζην. Ζ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο γίλεηαη πνιχ πην εχθνιε θαη αξεζηή ζηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο νδεγεί ζε κία πνιχ ελεξγή ζπκκεηνρή ζην κάζεκα. Απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δηδάμεη κέζα απφ ηα θφκηθο δχζθνιεο έλλνηεο θαη ηδέεο 

νη νπνίεο ζα θαηαλνεζνχλ επθνιφηεξα, αθνχ ε δηαδηθαζία είλαη επράξηζηε θαη 

ελδηαθέξνπζα.   

 

 

1.9 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε 

 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί παξαπάλσ ε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε ήηαλ πνιχ 

ζεκαληηθή θαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε. Μέζα απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ππάξρεη πςειή 

παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο καζεηέο θαη ε δηδαζθαιία έρεη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ. 

χκθσλα κε ηνπο Nair θαη Hindle (2013) φινη νη καζεηέο έρνπλ ίζεο επθαηξίεο 

κφξθσζεο κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη δελ ππάξρεη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο. 

Πξνσζείηαη ε παηδεία γηα φινπο θαη δίλεηαη κία δεχηεξε επθαηξία ζε φζνπο δελ 

πξφιαβαλ ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. πσο 

αλαθέξνπλ νη Ράπηεο θαη Ράπηε (2006) ην κάζεκα δελ είλαη δπζλφεην, αιιά πην 

εχθνιν θαη επράξηζην. Δπίζεο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο 

κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο αθνχ δελ αθνινπζείηαη πιένλ ν ξπζκφο ηεο 

ηάμεο. Ζ δηδαζθαιία δελ αθνινπζεί πιένλ ηα ζηεξεφηππα θαη εθφζνλ δε γίλεηαη κφλν 

κέζα απφ ην ζρνιηθφ βηβιίν κπνξεί κέζσ ησλ νπηηθψλ κέζσλ λα γίλεη επράξηζηε γηα 

φινπο. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο κέζσ εηθφλσλ θαη ήρσλ βνεζά ζηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη θπξηαξρεί ε έλλνηα ηεο απζεληηθφηεηαο ζπλδπάδνληαο ηελ 

επηζηήκε κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα (νινκσλίδνπ, 2003). 

 

 Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ έρεη επηθέξεη αιιαγέο θαη ζηε ζρέζε ηνπ δαζθάινπ 

κε ηνπο καζεηέο. πσο αλαθέξεη ν Μαηζαγγνχξαο (2004)  ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

έρεη πιένλ ζην θέληξν ηεο ην καζεηή θαη ηελ έλλνηα ηεο νκάδαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. 

Ο δάζθαινο δελ είλαη πιένλ ν «αξρεγφο» ζηελ ηάμε θαη ν λένο ξφινο ηνπ είλαη απηφο 
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ηνπ θαζνδεγεηή θαη ηνπ παξφρνπ ζπκβνπιψλ. Κάπνηεο θνξέο κάιηζηα θαη νη ίδηνη νη 

δάζθαινη γίλνληαη καζεηέο δίπια ζηνπο καζεηέο ηνπο. Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

ζχκθσλα κε ηνλ Pelgrum (2001) δελ ήξζε γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, αιιά ιεηηνπξγεί σο βνεζφο. Ο δάζθαινο δίλεη ζπκβνπιέο 

θαη βνήζα ηνπο καζεηέο  θαη ηαπηφρξνλα αιιειεπηδξά καδί ηνπο. Υηίδεηαη ινηπφλ κία 

λέα ζρέζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ηε ζπλεξγαζία. 

  

Δθηφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζεηηθά ζηνηρεία ππάξρνπλ ζαθψο θαη κεηνλεθηήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. Πξψηνλ, είλαη 

απαξαίηεηε ε χπαξμε θαηάιιεισλ ππνδνκψλ ζηα ζρνιεία γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ. Δπίζεο, ηα πνιπζέζηα ζρνιεία ρξεηάδνληαη πνιινχο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη άιια επνπηηθά κέζα, πνπ καδί κε ηε ζπληήξεζε ηνπο 

ζα έρνπλ πνιχ πςειφ θφζηνο. Πέξα απφ απηφ ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

ε πξφζβαζε θαη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ πφιε ζε πφιε, απφ ζρνιείν ζε 

ζρνιείν ή θαη κέζα ζην ίδην ην ζρνιείν δελ είλαη νκνηφκνξθε (Εσγφπνπινο, 2001). 

 

ζνλ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, απαηηείηαη  ε επηκφξθσζε ηνπο ζηε ρξήζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ θαηλνχξγηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε κέζσ ηεο ηερλνινγίαο 

πξνυπνζέηεη λα ζρεδηαζηνχλ εθ λένπ νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη ΣΠΔ (Εσγφπνπινο, 2001). Με απηφ ηνλ ηξφπν θαη κφλν,  ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζα είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλν γηα λα αληαπεμέιζεη 

ζηηο λέεο καζεζηαθέο αλάγθεο. Σέινο, ζχκθσλα πάληα κε ην Εσγφπνπιν (2001) ε 

ζπλερήο ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή κπνξεί λα επηθέξεη θνχξαζε ζην καζεηή θαζψο νη 

καζεηέο απηψλ ησλ κηθξψλ ειηθηψλ είλαη πεξηζζφηεξν επαίζζεηνη. 

 

 

 

1.10 ΣΠΔ θαη εθπαηδεπηηθνί 

 

1.10.1 Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ 

 

Ζ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα φπσο ήηαλ αλακελφκελν επεξέαζε 

θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη θιήζεθαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θαηλνχξγηα 

ηερλνινγία νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. Γηάθνξεο έξεπλεο φκσο πνπ έρνπλ γίλεη ηα 
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ηειεπηαία ρξφληα θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ κέζα ζηελ αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή (Muller et.al., 

2008, Smeets, 2005). Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ δε γίλεηαη πάληα κε ζσζηφ ηξφπν κε 

απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη νπζηαζηηθή βνήζεηα γηα ηελ απφθηεζε γλψζεσλ. Έλαο 

παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε ρξήζε ηνπο είλαη ηα αηζζήκαηα ησλ δαζθάισλ, ε 

γλψζε θαη ε ζπκπεξηθνξά (Huang & Liaw, 2005). ε έξεπλα ησλ Ertmer θαη άιισλ 

(2012) βξέζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχζαλ λα εθηειέζνπλ πξαθηηθέο 

ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο νη νπνίεο ζπκθσλνχζαλ κε ηα πξνζσπηθά ηνπο 

πηζηεχσ. ηαλ ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ ηερλνινγία ήηαλ ζεηηθή, 

έδεηρλαλ ελδηαθέξνλ γηα ηε ρξήζε θαη εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Αλ είραλ 

αξλεηηθή ζηάζε, ηφηε δελ έδεηρλαλ δηαηεζεηκέλνη λα εληάμνπλ ηνπο ππνινγηζηέο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηεο ηάμεο ηνπο. χκθσλα κε ηνπο Γηαβξίκε θαη ζπλεξγάηεο (2010) 

έλαο βαζηθφο ιφγνο γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ ηάμε είλαη ε άπνςε πνπ έρεη ν 

δάζθαινο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θαη αλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθχγεη 

ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Γηάθνξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ γεληθά ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαίδεπζε. Οη Γηαβξίκεο θ.ά. (2010)  αλαθέξνπλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη δεθηηθνί 

ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζέινπλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ (Gulbahar & Guven, 2008); Κπξίδεο θ.ά, 2003; Σδηκνγηάλλεο 

& Κφκεο, 2004). Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ πσο νη λέεο ηερλνινγίεο 

απμάλνπλ ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ ζηελ φιε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο (Kafai et.al, 

2002).  

 

χκθσλα κε ηνπο Κπξίδε θαη άιινπο (2003) ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θάλεθε φηη ε ζηάζε ηνπο 

ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ήηαλ ζεηηθή παξά ην γεγνλφο πσο δελ είραλ ηηο 

θαηάιιειεο γλψζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Σν θαηλνχξγην απηφ αληηθείκελν δελ 

αληηκεησπίζηεθε σο ερζξφο πνπ ζα έπαηξλε κεξίδην απφ ην ξφιν ηνπο ζηελ ηάμε.  

Δπίζεο, ήηαλ δεθηηθνί ζην λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηνπο κε 

πξνυπφζεζε ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε πξψηα.  

 

πσο αλαθέξνπλ νη Uluyol θαη Sahin (2016) νη εθπαηδεπηηθνί αλ θαη ηείλνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηε δηδαθηηθή αίζνπζα ζπρλά δελ ηηο 



25 
 

ρξεζηκνπνηνχλ ηθαλνπνηεηηθά γηα λα δψζνπλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα ζηνπο καζεηέο 

(Buckenmeyer, 2010).  Οη παξνπζηάζεηο ή ηα βίληεν πνπ παξαθνινπζνχλ νη καζεηέο 

κέζσ ηνπ πξνηδέθηνξα δελ πξνζθέξνπλ ηίπνηα λέν θαη επνηθνδνκεηηθφ. Διάρηζηεο 

θνξέο νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή γηα λα δνπιέςνπλ 

πάλσ ζε εξγαζίεο ή γηα επηθνηλσλία. Οη ιφγνη πνπ έδσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα απηή 

ηε ζηάζε αθνξνχζαλ θπξίσο ηελ έιιεηςε δηδαθηηθνχ ρξφλνπ γηα θάηη θαιχηεξν θαη 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα θάιπςε ζπγθεθξηκέλεο χιεο 

(Ertmer et al, 2010).  

 

ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Peralta θαη Costa (2007)  πξνέθπςε έλα 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ εχξεκα. Ζ επηινγή ηεο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ είρε άκεζε ζρέζε κε ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ. ηαλ ν δάζθαινο ήηαλ 

ζίγνπξνο φηη δε ζα πξνθαιέζεη θάπνηα δεκηά ζηνλ ππνινγηζηή θαη φηη κπνξνχζε λα 

ειέγμεη ηε ρξήζε ηνπ, ηφηε ήηαλ ζεηηθφο ζηελ χπαξμή ηνπ κέζα ζηελ ηάμε. ε 

παξφκνηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο πξνέθπςαλ 

παξφκνηα ζηνηρεία. Ζ ρξήζε ή φρη ησλ ππνινγηζηψλ είρε άκεζε ζρέζε κε ηελ 

ππνθεηκεληθή άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο θαη ηελ 

επθνιία ηεο ρξήζεο ηνπο (Fokides, 2017).  

 

Άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ 

χπαξμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ε ειηθία, ε εκπεηξία, νη γλψζεηο 

ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή  θαη θπζηθά ε θαηνρή ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (Cavas et 

al, 2009). ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα πξνέθπςε πσο νη 

κεγαιχηεξνη ειηθηαθά εθπαηδεπηηθνί είλαη πεξηζζφηεξν αγρσκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζπγθξηηηθά κε ηνπο λεφηεξνπο ειηθηαθά ζπλαδέιθνπο 

(Koustourakis et.al, 2000). Δπίζεο, ηα έηε ππεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ παίδνπλ 

ξφιν ζηηο απφςεηο ηνπο. χκθσλα κε ηνπο Σδηκνγηάλλε θαη Κφκε (2004) νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη ζηε κέζε ηεο θαξηέξαο ηνπο έρνπλ ζεηηθή ζηάζε ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Αληίζεηα απηνί πνπ βξίζθνληαη θνληά 

ζηε δχζε ηεο θαξηέξαο ηνπο είλαη νπδέηεξνη ή αθφκα θαη αξλεηηθνί λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Σέινο, ζπνπδαίν ξφιν γηα ηε ζηάζε πνπ έρνπλ 

νη εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ παίδεη ε εηδηθφηεηά ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ 

νπνίσλ ε εηδηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηελ ηερλνινγία είλαη πνιχ 
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πην ζεηηθνί γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία απφ ζπλαδέιθνπο άιισλ 

εηδηθνηήησλ (Σδηκνγηάλλεο & Κφκεο, 2004). 

 

 

1.10.2 Δπηκνξθώζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζηηο ΣΠΔ 

 

Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  ζχκθσλα κε ηνπο έξγε θαη Κνπηξνκάλν (2013)  

παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη απαξαίηεηεο θαη ζσζηέο 

πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο. πσο αλαθέξνπλ, ζθνπφο κηαο επηκφξθσζεο είλαη ε εμέιημε 

θαη βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε εθαξκνγή λέσλ 

παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ ζηε δηδαζθαιία. Ζ εδξαίσζε ινηπφλ ηεο επηκφξθσζεο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί δέρνληαη επηζηεκνληθή ζηήξημε θαη κπνξνχλ 

λα εμειηρζνχλ επαγγεικαηηθά (Μαπξνγηψξγνο, 2009). πσο ηνλίδνπλ νη Agyei θαη 

Voogt (2011) δίλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε 

θαηλνχξγηεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ηηο νπνίεο ζα κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Δπηπιένλ, ε επηκφξθσζε ζα πξνζθέξεη λέεο γλψζεηο πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ζηε ζσζηή θαη ζπρλή ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα (έξγεο & Κνπηξνκάλνο, 2013). 

 

Σν γεγνλφο φηη ε αλάγθε γηα επηκφξθσζε είλαη απαξαίηεηε έρεη γίλεη αληηιεπηφ απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ε κία έξεπλα ηνπ Ο.ΔΠ.ΔΚ ην 2007 πνπ αθνξνχζε ηηο αλάγθεο 

επηκφξθσζεο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ πσο 

κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ άλεηα ζχκθσλα κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο. 

Παξαδέρνληαλ σζηφζν πσο δελ έρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο  λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο  ΣΠΔ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Θεψξεζαλ πσο ε απφθηεζε γλψζεσλ ζα απνηεινχζε 

ζίγνπξα ζεκαληηθή βνήζεηα γηα λα ελζσκαηψζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο. Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζρεηηθά 

κε ηηο επηκνξθψζεηο φπσο αλαθέξνπλ νη Sorebo θ.ά. (2009) είλαη πσο νη παξερφκελεο 

γλψζεηο ζα πξέπεη λα εμειίζζνληαη ζπλερψο γηα λα ζπκβαδίδνπλ κε ην ξπζκφ ηεο 

ηερλνινγίαο. 

 

χκθσλα κε ηνπο Cohen θ.ά. (2007)  ε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη 

λα είλαη νπζηαζηηθή, πξαθηηθή, λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθηιία θαη λα κε βαζίδεηαη 

κφλν ζε ζεσξίεο. Ζ επηκφξθσζε ζα πξέπεη λα θαζνδεγεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ  ψζηε λα 
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κπνξεί λα εθαξκφδεη ηηο λέεο πξαθηηθέο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. Ο Σδηκνγηάλλεο 

(2002) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά πσο έλα νινθιεξσκέλν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα 

ζα πξέπεη λα είλαη ηαπηφρξνλα παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ. Οη λέεο ηερλνινγίεο λα 

ζεσξνχληαη εξγαιείν γλψζεο αιιά θαη κάζεζεο. Σέινο, ζα πξέπεη ε επηκφξθσζε λα 

βνεζάεη νπζηαζηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ελζσκαηψζνπλ 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ.  

 

ηνλ ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν έρνπλ γίλεη πνιιέο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο φζνλ 

αθνξά ηηο ΣΠΔ. χκθσλα κε ηνπο Κπλεγφ θαη Ξέλνπ (2000) ε πξψηε πξνζπάζεηα 

μεθίλεζε ην 1979 θαη αθνινχζεζαλ ηα ΠΔΚ ην 1992. Σηο ρξνληέο ‘95 θαη ‘96 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηάθνξα ζεκηλάξηα θαη παξάιιεια, πξνγξάκκαηα απφ ην 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο πξψηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα απνθηήζνπλ επηκφξθσζε ζηηο ΣΠΔ. ηηο αξρέο ηνπ 2000 φπσο 

αλαθέξνπλ νη Κπλεγφο θαη Γεκαξάθε (2002) αθνινπζεί ην πξφγξακκα Οδχζζεηα πνπ 

είρε ζηφρν λα ελζσκαησζνχλ νη ΣΠΔ ζε 400 πεξίπνπ ζρνιεία. 

  

Σν επφκελν βήκα ζχκθσλα κε ηνπο Σδηκφπνπιν θαη Κάξαιε (2005) ήηαλ ν 

δηαρσξηζκφο ηεο επηκφξθσζεο ζε δχν επίπεδα. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο εηζάγεη ηελ 

επηκφξθσζε Α θαη Β επηπέδνπ. ην πξψην επίπεδν ν εθπαηδεπηηθφο απνθηά βαζηθέο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ελψ ζην δεχηεξν επηκνξθψλεηαη ζηε ρξήζε θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ επηκφξθσζε Α επηπέδνπ 

μεθίλεζε ην 2001 θαη δηήξθεζε κέρξη ην 2005. Ήηαλ έλα πξφγξακκα 48 σξψλ θαη νη 

ελφηεηεο ηνπ ήηαλ νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο πιεξνθνξηθήο, ηα ππνινγηζηηθά θχιια, ε 

ρξήζε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν θαη νη παξνπζηάζεηο.  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο είραλ φινη αλεμαηξέησο νη εθπαηδεπηηθνί δηνξηζκέλνη ή 

αλαπιεξσηέο. 

 

Ζ επηκφξθσζε Β επηπέδνπ δηήξθεζε απφ ην 2009 σο ην 2013.  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

είραλ νη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη φκσο ζα έπξεπε λα έρνπλ θαη ηελ 

πηζηνπνίεζε Α επηπέδνπ. Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηκφξθσζεο ήηαλ ν θάζε 

εθπαηδεπηηθφο λα απνθηήζεη δεμηφηεηεο αλάινγα κε ηνλ θιάδν ηνπ. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεί θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, ην 

δηαδίθηπν θαη εξγαιεία γεληθήο ρξήζεο. Έλαο αθφκα ζηφρνο ήηαλ ε αμηνπνίεζε ησλ 
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λέσλ ηερλνινγηψλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη απφ 

ηνπο καζεηέο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δφζεθε ζε έλλνηεο φπσο αιιειεπίδξαζε, 

ζπλεξγαζία θαη έξεπλα. Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί έπξεπε λα θαηαλνήζνπλ πσο ν ξφινο 

ηνπο ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο αθνχ απηνί έπξεπε λα εθαξκφζνπλ ηηο ΣΠΔ ζηελ 

Διιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε επηκφξθσζε Β επηπέδνπ έρεη αιιάμεη θαη πιένλ ππάξρεη 

επηκφξθσζε Β1 επηπέδνπ θαη Β2 επηπέδνπ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηφζν ηεο Πξσηνβάζκηαο φζν θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

φισλ ησλ θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ. Σν επίπεδν Β1 αθνξά ηελ εηζαγσγηθή 

επηκφξθσζε θαη αληίζηνηρα ην επίπεδν Β2 ηελ πξνρσξεκέλε επηκφξθσζε. ηφρνο 

ηεο εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο είλαη λα γλσξίζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πψο ιεηηνπξγνχλ 

δηάθνξα δηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο. Δπίζεο, λα γλσξίζνπλ φζα κπνξνχλ 

λα ηνπο πξνζθέξνπλ νη εθπαηδεπηηθέο πιαηθφξκεο, ηα απνζεηήξηα ζπιινγήο θαη 

δηάζεζεο ςεθηαθνχ πιηθνχ θαη ην δηαδίθηπν. ην επίπεδν Β2 νη εθπαηδεπηηθνί 

θαινχληαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη απφ ςεθηαθά 

πεξηβάιινληα φπσο ην web 2.0  θαη λα ηηο εληάμνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Σέινο, ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ πάλσ ζηα δηαζέζηκα ινγηζκηθά ηεο εηδηθφηεηάο 

ηνπο ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία κέζα ζηελ 

ηάμε.  

 

 

1.10.3 Δπίδξαζε ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο ΣΠΔ  

 

πσο πξναλαθέξζεθε, ζηελ Διιάδα έγηλαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο ελζσκάησζεο ησλ 

ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία κέζσ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα εθπαηδεπηηθνχο.  

Αθνινχζεζαλ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν πνιιέο έξεπλεο πνπ είραλ ζθνπφ λα 

δηαπηζηψζνπλ αλ νη επηκνξθψζεηο ήηαλ απνηειεζκαηηθέο θαη αλ άιιαμε ε ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

 

Μία απφ ηηο πξψηεο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ήηαλ απφ ηνπο Σδηκνγηάλλε θαη 

Παπαληθνιάνπ ην 2005. Αθνξνχζε εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Ησαλλίλσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί έθξηλαλ ζεηηθά 

ηελ επηκφξθσζε αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν. Παξφια απηά δελ ήηαλ ηδηαίηεξα 
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ηθαλνπνηεκέλνη σο πξνο ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. 

Αξθεηνί ήηαλ δηζηαθηηθνί ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ηα 

δηάθνξα εξγαιεία θαη αλέθεξαλ δπζθνιίεο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ πξάμε. 

 

Δπίζεο ην 2005, νη Σδηκφπνπινο θαη Κάξαιεο έθαλαλ έξεπλα ζε ελ ελεξγεία 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ λνκνχ Κπθιάδσλ. Ζ επηκφξθσζε αληηκεησπίζηεθε ζεηηθά θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ πσο είραλ ζθνπφ λα ελζσκαηψζνπλ ηηο ΣΠΔ ζηελ 

θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Σν 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε κία έξεπλα ζε εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηεο 

επηκφξθσζεο Α θαη Β επηπέδνπ, φπσο αλαθέξνπλ νη έξγεο θαη Κνπηξνκάλνο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί έθξηλαλ ζεηηθά ηελ επηκφξθσζε. ζνη κάιηζηα ζπκκεηείραλ θαη ζηα 

δχν επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ήηαλ πην ζεηηθνί ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη είραλ απνθηήζεη πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. 

 

Μία αθφκα έξεπλα παξνπζηάζηεθε ην 2014 απφ ηνπο πκεσλίδε, Γθνχκα θαη 

αββίδνπ. Μειεηνχζε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ηξία ρξφληα κεηά ηελ επηκφξθσζε Β 

επηπέδνπ ζην λνκφ Καβάιαο. πκκεηείραλ ηφζν εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ ιάβεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε επηκφξθσζε φζν θαη εθπαηδεπηηθνί ρσξίο επηκφξθσζε. Σν 

ζπκπέξαζκα ήηαλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ επηκνξθσζεί ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, ελψ απηνί πνπ δελ είραλ 

επηκνξθσζεί δελ έθαλαλ αληίζηνηρε ρξήζε. 

 

Μία αθφκα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην λνκφ Αηηηθήο ήηαλ ην 2016 απφ ηνπο 

χςα, Μάλεζε θαη Κνξδάθε. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ εθπαηδεπηηθνί ηεο ηερληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ε έξεπλα κειεηνχζε ηελ άπνςε θαη ηε ζέζε ηνπο 

ζρεηηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σα 

ζπκπεξάζκαηα έδεημαλ πσο αληηκεηψπηδαλ ζεηηθά ηελ φιε δηαδηθαζία θαη ζεσξνχζαλ 

πσο ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ έρεη πιενλεθηήκαηα ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηνπο 

καζεηέο. Οη εθπαηδεπηηθνί κε εηδηθφηεηα ζηελ πιεξνθνξηθή έδεημαλ φπσο ήηαλ 

αλακελφκελν πνιχ πην άλεηνη θαη ζίγνπξνη ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

ινγηζκηθψλ ζε ζρέζε κε εθπαηδεπηηθνχο άιισλ εηδηθνηήησλ. 

 



30 
 

Σέινο, άιιε κία έξεπλα πνπ έγηλε ην 2016 αθνξνχζε εθπαηδεπηηθνχο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ. Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί 

ζεσξνχλ  φηη ε ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηε  δηδαζθαιία είλαη κία δηαδηθαζία δχζθνιε 

αιιά εθηθηή. χκθσλα κε ηνπο Γεκεηξίνπ θαη Σδηκνγηάλλε (2016), νη εθπαηδεπηηθνί 

έξρνληαη αληηκέησπνη κε δπζθνιίεο σο πξνο ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο αλεμάξηεηα απφ ηηο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο 

πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Σέινο, απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε 

νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ηνπο ψζηε νη λέεο ηερλνινγίεο λα εληαρζνχλ ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ρψξν. 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΔΡΔΤΝΩΝ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

2.1 Δηζαγσγή 

 

χκθσλα κε ηνλ Goddard (2002),  παξάιιεια κε ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε ππάξρνπλ 

αιιαγέο ζε πνιινχο ηνκείο έλαο απφ ηνπο νπνίνπο είλαη θαη ε εθπαίδεπζε. Ζ 

κεζνδνινγία, ε ζεσξία θαη ην πεξηερφκελν δηαξθψο κεηαβάιινληαη θαη πξέπεη φινη 

λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηήλ ηελ αιιαγή. πσο φκσο είλαη γλσζηφ νηηδήπνηε 

θαηλνχξγην είλαη δχζθνιν λα γίλεη γξήγνξα απνδεθηφ. ηελ εθπαίδεπζε ινηπφλ νη 

δάζθαινη ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο, λα εληάμνπλ ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαη παξάιιεια λα πξνεηνηκαζηνχλ θαη λα 

νδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηε λέα απηή γλψζε. ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη αλαθνξά 

ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηνλ ειιεληθφ θαη δηεζλή ρψξν ζρεηηθά κε ηελ έληαμε 

θαη ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε.   
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2.2 Έξεπλεο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζην εμσηεξηθό 

 

χκθσλα κε ηνλ Walmsley (2003) ζε πνιιέο ρψξεο ε ηερλνινγία ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο είλαη ζε κεηαβαηηθφ ζηάδην θαη ζπκβαίλνπλ πνιιέο αιιαγέο. Οη 

θιαζηθνί θαλφλεο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο πιένλ αιιάδνπλ. Ο ππεχζπλνο γηα λα 

δείμεη ην δξφκν ηεο αιιαγήο απφ ην παιηφ ζην θαηλνχξγην ρξεζηκνπνηψληαο ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο είλαη ν εθπαηδεπηηθφο.  Δπζχλε ηνπ είλαη λα πξνζαξκφζεη ηε δηδαζθαιία 

ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο πάληα παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ζην λέν θφζκν ηεο ηερλνινγίαο. 

Δπίζεο, λα δεκηνπξγήζεη κέζα ζηελ ηάμε έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη λα θεξδίζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ καζεηψλ ψζηε λα ηνπο βνεζήζεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε λέα 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Ο Kozma (2003) έθαλε κία έξεπλα γηα ην πψο νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Ήηαλ 178 κειέηεο πεξίπησζεο πνηνηηθήο θαη 

πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο θαη αθνξνχζαλ 28 ρψξεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζε 

κεγάιν αξηζκφ ρσξψλ νη εθπαηδεπηηθνί μεθηλνχλ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ κε ζθνπφ ηελ 

αιιαγή ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Οη καζεηέο δνπιεχνπλ νκαδηθά θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ αιιά θαη 

γηα ηε ζπγγξαθή εξγαζηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ έλα 

θαηλνχξγην ξφιν θαη λα είλαη πιένλ απηνί πνπ ζπκβνπιεχνπλ, επνπηεχνπλ θαη 

επηβξαβεχνπλ ηνπο καζεηέο. 

 

Ζ Hughes (2005) εμέηαζε ηε κνξθή πνπ είρε ε δηδαζθαιία ε νπνία απνζθνπνχζε ζηε 

δεκηνπξγία επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ βαζηζκέλσλ ζηελ ηερλνινγία. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ πσο ε δηδαζθαιία πνπ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

θαηαιήγεη ζε κία παηδαγσγηθή ε νπνία βαζίδεηαη επίζεο ζηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Γηα λα νδεγεζεί φκσο ν καζεηήο ζε απηή ηε ρξήζε ζεκαληηθφ ξφιν 

παίδεη ε επαγγεικαηηθή πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη νη παηδαγσγηθέο γλψζεηο 

πνπ έρεη. Παξφκνηα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη θαη ζε έξεπλα ηεο Christensen 

(2002) ζε δεκνηηθφ ζρνιείν ζην Σέμαο. Δδψ πξνθχπηεη πσο ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εμαξηάηαη απφ ηε ζεηηθή ή ηελ αξλεηηθή ζηάζε πνπ έρεη ν 

δάζθαινο απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. 
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ε κία άιιε κειέηε πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηε Qing (2007) πξνθχπηνπλ δηαθνξέο ζηνλ 

ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηελ εηζαγσγή ηεο 

ηερλνινγίαο ζην ζρνιείν. Ζ έξεπλα αθνξνχζε καζεηέο θαη θαζεγεηέο καζεκαηηθψλ 

ζε ηέζζεξα ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηνλ Καλαδά. Σα απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ πσο ζρεδφλ φινη νη καζεηέο επηζπκνχλ ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

ηάμε θαζψο ζεσξνχλ πσο ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε. Αλαθέξνπλ 

πσο έρνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο εχξεζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ.  

Θεσξνχλ φηη νη ΣΠΔ πξνζθέξνπλ ζπλδπαζκφ καζεζηαθψλ θαη δηδαθηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ θάηη πνπ δε ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί αλ βαζίδνληαλ ζηνλ θιαζηθφ 

ηξφπν δηδαζθαιίαο κέζα απφ ηα βηβιία. Δπίζεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ηερλνινγία 

θπξηαξρεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηα φισλ, ρξεηάδνληαη θαη νη καζεηέο ηελ ηερλνινγία 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. ηελ αληίπεξα φρζε βξίζθνληαη νη δάζθαινη πνπ δε 

δηαθαηέρνληαη απφ ηνλ ίδην ελζνπζηαζκφ. Διάρηζηνη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

ελζσκαηψζνπλ ηελ ηερλνινγία ζηελ δηδαζθαιία ηνπο. Τπάξρνπλ αθφκα θαη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ζεσξνχλ φηη ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία είλαη έλα 

επηπιένλ θνξηίν θαη γηα ηνπο ίδηνπο αιιά θαη γηα ηνπο καζεηέο θαη δελ έρεη ηδηαίηεξε 

εθπαηδεπηηθή αμία. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ Qing (2007) γηα λα ππάξμεη έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ζα έρεη επηηπρία  βαζηθφο θαλφλαο είλαη ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ησλ ππεπζχλσλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ. 

 

Ζ Franklin (2007) πξαγκαηνπνίεζε κία έξεπλα ζε απνθνίηνπο Παηδαγσγηθήο ρνιήο 

γηα λα κειεηήζεη αλ νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη ππαξθηέο ζηα παλεπηζηήκηα. Σα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη δάζθαινη έπξεπε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνεηνηκαζίαο ηνπο λα δηδάμνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία. Σνλίδνπλ πσο νη 

ππνινγηζηέο είλαη πνιχ ρξήζηκνη θαη βνεζνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ θαη ηνπο ίδηνπο λα θάλνπλ ρξήζε πξαθηηθψλ πνπ ζα είλαη σθέιηκεο ζηηο 

ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Σέινο, επηζεκαίλνπλ φηη ε γλψζε ηεο ρξήζεο ελφο 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή δε ζεκαίλεη φηη ν δάζθαινο κπνξεί λα δηδάμεη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία. Πξέπεη λα απνθηήζεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο ηφζν γηα λα κπνξέζεη λα ρεηξηζηεί ηηο ΣΠΔ  φζν θαη γηα λα κεηαδψζεη ηηο 

γλψζεηο ζηνπο καζεηέο. 

 

Μία αθφκα κειέηε πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είλαη απηή ησλ Eilon θαη 

Kliachko (2004). Αθνξά ηηο απφςεηο ησλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθηπαθή 
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δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο βηνινγίαο ηελ πεξίνδν 1999-2000 ζε έλα θνιέγην ζην 

Ηζξαήι. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη απηή ε θαηλνχξγηα κνξθή δηδαζθαιίαο νδεγεί 

ζηε δεκηνπξγία λέσλ ξφισλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ο δάζθαινο εδψ θαιείηαη λα 

παξέρεη θαη ηερληθή ππνζηήξημε φηαλ είλαη απαξαίηεην. Απφ ηε ζηηγκή πνπ παίξλεη 

κέξνο ζε δηαδηθηπαθή δηδαζθαιία είλαη ζεκαληηθφ λα έρεη θαη ηελ αλάινγε 

θαηάξηηζε ζηηο ηερλνινγίεο. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε νη καζεηέο δελ είραλ θακία 

εκπεηξία ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη δελ ηνπο δφζεθε ηερληθή ππνζηήξημε. Σν ξφιν 

απηφ ηνλ αλέιαβε ν εθπαηδεπηηθφο πνπ ιεηηνπξγνχζε θαη σο παξαδνζηαθφο δάζθαινο 

αιιά θαη σο ζρεδηαζηήο θαη ζχκβνπινο ηνπ λένπ ηξφπνπ κάζεζεο κέζσ ησλ 

ηερλνινγηψλ. 

 

Μία εμίζνπ ελδηαθέξνπζα έξεπλα πεηξακαηηθήο θχζεο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο 

Qasem θαη Viswnathappa (2016). ε απηή ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν νκάδεο 

σο δείγκα, ε κία ήηαλ νκάδα ειέγρνπ θαη ε άιιε πεηξακαηηθή. Αθνξνχζε θαζεγεηέο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Τεκέλε θαη ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ πεηξακαηηθή νκάδα πνπ είρε 

ιάβεη αλάκεηθηε κάζεζε, ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθή ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

κέζα ζηελ ηάμε. Ζ νκάδα ειέγρνπ πνπ είρε δηδαρηεί κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο 

δελ ήηαλ ηδηαίηεξα πξφζπκε λα ζπκπεξηιάβεη ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ήηαλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ 

εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζεσξνχζαλ φηη απηή 

ε θαηλνηνκία εληζρχεη ηελ αιιειεπίδξαζε, πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα βειηίσζε θαη 

παξέρεη κεγαιχηεξε επειημία. 

 

Ο Albirini (2006) πξαγκαηνπνίεζε κία έξεπλα ζπκκεηέρνληεο ηεο νπνίαο ήηαλ 

εθπαηδεπηηθνί μέλσλ γισζζψλ ζε ιχθεηα κηαο πφιεο ηεο πξίαο. Σα απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ φηη νη θαζεγεηέο είλαη ζεηηθνί ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα ζρνιεία. 

Απνδέρνληαη ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ κέζα ζηελ ηάμε θαη ζεσξνχλ φηη νη λέεο 

ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο. Ζ κνλαδηθή έλζηαζε πνπ 

είραλ ήηαλ πσο νη ππνινγηζηέο ζηελ παξνχζα θάζε δελ ηαίξηαδαλ κε ηνπο ζηφρνπο 

πνπ έζεηε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

 

Οη Cavas, Kisla θαη Karaoglan (2009) πξαγκαηνπνίεζαλ κία κειέηε πνπ αθνξνχζε 

Σνχξθνπο θαζεγεηέο θπζηθήο πνπ δίδαζθαλ ζε ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
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ηα έηε 2004 κε 2005. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη κηζνί ζρεδφλ εξσηεζέληεο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ήδε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζηελ ηάμε ηνπο αιιά θαη ζην ζπίηη. 

Θεηηθφ επίζεο γεγνλφο είλαη πσο έλα πνζνζηφ θαζεγεηψλ ηεο ηάμεο ηνπ 65% ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηελ Σνπξθία είλαη θάησ ησλ 35 εηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

νη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο είραλ 

γλσξίζεη ηηο ΣΠΔ  θαη ζπλεπψο είλαη πνιχ πην ζεηηθνί ζηε ρξήζε ηνπο. Παξφια απηά 

ε έξεπλα έδεημε πσο ππάξρεη αλάγθε γηα εθπαίδεπζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ 

ζρνιείσλ κε ζθνπφ λα εληαρζνχλ νη ΣΠΔ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

 

Ο Coley (1997) κέζα απφ κία αλαζθφπεζε εξεπλψλ ζρεηηθά κε ην πφζν 

απνηειεζκαηηθή είλαη ε ηερλνινγία ζηελ εθπαίδεπζε, αλαθέξεη πσο φηαλ ε 

δηδαζθαιία είλαη βαζηζκέλε ζηελ ηερλνινγία είλαη εμαηνκηθεπκέλε θαη ζπλεπψο ε 

αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο καζεηέο είλαη άκεζε. Δπίζεο βνεζά ηνπο καζεηέο λα 

απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο πην γξήγνξα, αθφκα θαη λα βειηηψζνπλ ην 

γξαθηθφ ηνπο ραξαθηήξα. Ζ χπαξμε ηεο ηερλνινγίαο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ νδεγεί 

ζε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ, βνεζά ζηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

εληζρχεη ηηο ζρέζεηο καζεηψλ θαη δαζθάισλ. 

 

Απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο πξνθχπηεη πσο νη καζεηέο έρνπλ γεληθά κία ζεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηε ζρνιηθή 

θαζεκεξηλφηεηα. Πηζηεχνπλ πσο ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηνπο παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα απνθηνχλ πνιιέο πιεξνθνξίεο γξήγνξα, νη νπνίεο είλαη πην αμηφπηζηεο 

απφ ηα παξαδνζηαθά βηβιία. Γίλνληαη πην ππεχζπλνη σο καζεηέο θαη βειηηψλεηαη ε 

ζρνιηθή ηνπο επίδνζε. Αλαθνξηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνλίδνπλ πσο ν δάζθαινο 

είλαη πιένλ ζχκβνπινο θαη βνεζφο θαη φρη απιψο θξηηήο. Βξίζθεηαη δίπια ηνπο γηα λα 

ηνπο εληζρχζεη θαη έρνπλ βειηησζεί νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Σέινο, δειψλνπλ πσο 

θαηαιαβαίλνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα 

ηε κειινληηθή έμνδν ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

ζνλ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη απφςεηο ηνπο είλαη δηθνξνχκελεο. Οη 

κεγαιχηεξνη ειηθηαθά εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ πσο ε ηερλνινγία είλαη έλα επηπιένλ 

θνξηίν ην νπνίν δελ έρεη θαη ηδηαίηεξε εθπαηδεπηηθή ζεκαζία. Οη ζπγθεθξηκέλνη 

δάζθαινη δελ έρνπλ δεμηφηεηεο ή επηκφξθσζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη είλαη 

αξλεηηθνί σο πξνο ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε.  Αληίζεηα, νη λεφηεξνη ζε 

ειηθία εθπαηδεπηηθνί είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθνί απέλαληη ζηελ ηερλνινγία. Έρνπλ ήδε 
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ηερλνινγηθή θαηάξηηζε θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα λέα κέζα ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο.  Θεσξνχλ φηη ε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα πξνζθέξεη 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο δίλεη θίλεηξα γηα λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθνί.   

 

 

2.3 Έξεπλεο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηελ Διιάδα 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εηζαγσγή θαη ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ Διιεληθή εθπαίδεπζε ζα 

κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα θιίκα αβεβαηφηεηαο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ έλαλ θαηλνχξγην 

ηξφπν δηδαζθαιίαο πνπ ιίγνη έρνπλ ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο θαη ηελ απαξαίηεηε 

επηκφξθσζε ψζηε λα ηνλ δηαρεηξηζηνχλ. 

 

Μία απφ ηηο πξψηεο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα είλαη απηή πνπ 

αλαθέξνπλ νη Κνπζηνπξάθεο, Παλαγησηαθφπνπινο θαη Καηζίιεο (1998). 

πκκεηέρνληεο ήηαλ εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ 

Αραΐαο. Οη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ πσο έρνπλ ηδηαίηεξν άγρνο ζρεηηθά 

κε ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζην ζρνιείν. Σν άγρνο ηνπο ζρεηίδεηαη 

κε ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληά ηνπο θαη ηελ αλαζθάιεηα πνπ βηψλνπλ απφ ηηο 

αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, βαζηθφο 

παξάγνληαο άγρνπο είλαη ε έιιεηςε γλψζεσλ θαη θαηάξηηζεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Χζηφζν νη λεφηεξνη ειηθηαθά εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη 

ιηγφηεξν αγρσκέλνη ζρεηηθά κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία ζπλαδέιθνπο ηνπο. Οη 

πην λένη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζεηηθνί ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαζψο έρνπλ 

δήζεη ηελ είζνδν ησλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη σο καζεηέο αιιά θαη σο 

θνηηεηέο.  Σψξα ινηπφλ ζην λέν ηνπο ξφιν σο εθπαηδεπηηθνί είλαη εμνηθεησκέλνη κε 

ηε λέα απηή ηερλνινγία. Οη γεξαηφηεξνη εθπαηδεπηηθνί φκσο δελ είλαη ηδηαίηεξα 

πξφζπκνη λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπο θαζψο νη λέεο απαηηήζεηο ηνπο 

βξίζθνπλ απξνεηνίκαζηνπο ρσξίο θακία επηκφξθσζε ή θαηάξηηζε. 

 

Μία κειέηε πνπ έρεη μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Ησαλλίδε θαη 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2001)  ζε πξσηνεηείο θνηηεηέο παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο ζρεηηθά 

κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο νη πεξηζζφηεξνη 
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είραλ θάπνηνπ είδνπο επαθή κε ηελ ηερλνινγία πξηλ αθφκα παξαθνινπζήζνπλ 

εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ζηε ζρνιή ηνπο. Ζ ζρέζε ηνπο κε ηνπο ππνινγηζηέο 

αθνξνχζε θπξίσο παηρλίδηα, δσγξαθηθή θαη επεμεξγαζία θεηκέλσλ.  Αλέθεξαλ φηη δε 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηδηαίηεξα ην δηαδίθηπν γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη απνζηνιή 

ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ. Μέζα απφ ηε ζρνιή ζα απνθηνχζαλ θαη ηηο θαηάιιειεο 

γλψζεηο αλαθνξηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη φηαλ ζα δίδαζθαλ σο δάζθαινη ζα 

κπνξνχζαλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ ηάμε. 

 

Σελ ίδηα επνρή πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Σζνιαθίδε, Φσθίδε θαη Βξαηζάιε 

(2001) έξεπλα ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε δεκνηηθά 

ζρνιεία ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη νη ππνινγηζηέο ζα 

έθαλαλ ην κάζεκα πην ελδηαθέξνλ θαη νη καζεηέο αληίζηνηρα ζα έδεηρλαλ κεγαιχηεξν 

ελδηαθέξνλ.  Δπίζεο αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα αιιαγή ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ζρνιείσλ κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ψζηε λα 

ζπκβαδίδνπλ κε ηελ ηερλνινγία. Πηζηεχνπλ φκσο πσο ην Τπνπξγείν δε ζα 

ρξεκαηνδνηήζεη απηήλ ηελ ελέξγεηα θαη ζα πξέπεη λα απεπζπλζνχλ ζε άιινπο θνξείο 

φπσο ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Γεληθά, δέρνληαη ηελ εηζαγσγή ησλ ππνινγηζηψλ ζηα 

ζρνιεία θαη ηαπηφρξνλα ηνλίδνπλ ηε δηθή ηνπο έιιεηςε γλψζεσλ πάλσ ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. Δίλαη ζίγνπξνη πσο ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζα είρε ζεηηθφ 

απνηέιεζκα ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαη παξάιιεια ζα βειηίσλε ην θιίκα κέζα ζηελ 

ηάμε θαη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο. 

 

Μία αθφκα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηα ζρνιηθά έηε 2000 - 2002 αθνξνχζε 

θαζεγεηέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Ησαλλίλσλ. πσο αλαθέξνπλ νη 

Σδηκνγηάλλεο θαη Κφκεο (2004)  ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ εθηφο ηεο πιεξνθνξηθήο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη θαζεγεηέο ησλ 

πην θιαζηθψλ εηδηθνηήησλ έρνπλ θάπνηνπο ελδνηαζκνχο ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Αληίζεηα νη εθπαηδεπηηθνί ησλ πην λέσλ 

εηδηθνηήησλ έρνπλ πην ζεηηθή ζηάζε γηα ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην 

ζρνιείν. Δπίζεο, νη πην λένη θαζεγεηέο ήηαλ πεξηζζφηεξν αγρσκέλνη γηα ηε ρξήζε 

ησλ ΣΠΔ ζε ζρέζε κε απηνχο  πνπ είραλ πην πνιιά ρξφληα πξνυπεξεζίαο. Σέινο, νη 

θαζεγεηέο πνπ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ θιαζηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο έδεηρλαλ 

κία πην αξλεηηθή ζηάζε ζηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. 
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Σν 2001 πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα κε δείγκα απφ φια ηα ζρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ 

ζην πξφγξακκα Οδχζζεηα. χκθσλα κε ην βνιφπνπιν (2005) ζηελ έξεπλα 

ζπκκεηείραλ νη εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ζ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε πσο έλαο κεγάινο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ 

ζπκκεηείρε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Σαπηφρξνλα 

φκσο δειψλνπλ αβεβαηφηεηα αλαθνξηθά κε ην πφζν ρξήζηκεο ζα ήηαλ νη ΣΠΔ ζηελ 

φιε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Τπήξμαλ επίζεο θφβνη πσο ην Τπνπξγείν Παηδείαο δε 

ζα παξείρε ηελ θαηάιιειε βνήζεηα γηα ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Αλέθεξαλ 

αθφκα φηη ν ρξφλνο πνπ έπξεπε λα δαπαλήζνπλ ψζηε λα πξνεηνηκάζνπλ ηε 

δηδαζθαιία ηνπο ήηαλ κεγάινο. Παξφια απηά αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ΣΠΔ εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηα απνηειέζκαηα. Οη 

καζεηέο ηνπο ζπκκεηείραλ πην ελεξγά ζην κάζεκα, ζπλεξγάδνληαλ φινη θαιχηεξα θαη 

νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνχζαλ σο βνεζνί θαη φρη σο απινί θαζνδεγεηέο. 

 

πσο  αλαθέξεη ν Μαξθαληψλεο (2007)  ην 2005-2006 πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζε 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ λνκψλ Φζηψηηδαο θαη 

Δπξπηαλίαο. θνπφο ήηαλ λα θαηαγξαθεί ν βαζκφο έληαμεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζηελ εθπαίδεπζε θαζψο θαη λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ είραλ ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ 

ζεηηθνί ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαζψο δήισλαλ φηη απηέο βνεζνχλ ζηελ επθνιφηεξε 

κάζεζε, ελεξγνπνηνχλ ηνπο καζεηέο θαη δεκηνπξγνχλ έλα ηδηαίηεξα επράξηζην 

πεξηβάιινλ κάζεζεο. Δληζρχεηαη ε ζπλεξγαζία, φινη έρνπλ ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο 

θαη επηπιένλ εμνηθεηψλνληαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Τπήξμαλ φκσο θαη αξλεηηθέο 

αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ αλππαξμία ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ αιιά θαη ηελ 

απνπζία βνήζεηαο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 

 

Οη Kiridis, Drossos θαη Tsakiridou (2006) έθαλαλ κία έξεπλα δηαλέκνληαο 

εξσηεκαηνιφγηα ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο φιεο ηεο 

Διιάδαο. θνπφο ηνπο ήηαλ λα κάζνπλ ηηο απφςεηο ησλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία θαη πνηεο είλαη νη πξννπηηθέο 

εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ 

πσο ζεσξνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνιχ ρξήζηκεο ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη γηα 

ηνπο ίδηνπο. Πηζηεχνπλ φηη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ πξνζθέξεη λέεο επθαηξίεο γηα 

κάζεζε θαη φηη ζα αιιάμεη ηελ εηθφλα ησλ ζρνιείσλ. Τπάξρνπλ φκσο θαη δηάθνξεο 
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ελζηάζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο έληαμεο ζηελ εθπαίδεπζε. Γελ εκθαλίδνληαη 

ζίγνπξνη φηη ε έληαμε ησλ ΣΠΔ έρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη φηη ζα σθειήζεη 

φιε ηελ θνηλσλία. Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

ηνπο. Πηζηεχνπλ πσο ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ζα πξνθαιέζεη θαη 

ηερληθά πξνβιήκαηα ηα νπνία δελ ζα είλαη ηθαλνί λα ιχζνπλ. Κξίλνπλ φηη γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθνί πξέπεη λα επηκνξθσζνχλ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ. Τπεχζπλν ζεσξνχλ θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο ην νπνίν ζα πξέπεη 

λα ηνπο παξέρεη θαη παηδαγσγηθέο δεμηφηεηεο εθηφο απφ ηερληθέο, ψζηε λα κπνξέζνπλ 

λα εληάμνπλ ηελ ηερλνινγία ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δηδαζθαιία. ε θακία πεξίπησζε 

δελ πηζηεχνπλ φηη νη λέεο ηερλνινγίεο ζα ππνβαζκίζνπλ ην ξφιν πνπ έρεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Σέινο, νη Παλαγησηαθφπνπινο θαη ζπλεξγάηεο (2005) έθαλαλ κία έξεπλα πνπ 

αθνξνχζε ηελ εηνηκφηεηα ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε 

ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζεηηθνί σο πξνο ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ αθνχ νη πεξηζζφηεξνη δήισζαλ πσο έρνπλ ήδε επηκνξθσζεί. Σνλίδνπλ 

φκσο πσο πξέπεη λα ππάξμνπλ πην πνιιά θίλεηξα ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί. Αλαγθαίν είλαη 

επίζεο ε επηκφξθσζε λα είλαη νπζηαζηηθή θαη λα ηνπο νπιίζεη κε ηηο θαηάιιειεο θαη 

απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Γελ 

αλεζπρνχλ γηα ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ νχηε θαη θνβνχληαη ηελ ηερλνινγία. 

 

Δθηφο απφ ηηο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ 

εηζαγσγή θαη ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε έρνπλ γίλεη θαη θάπνηεο έξεπλεο 

ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ καζεηέο. Ο Κφιιηαο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2000) 

ρξεζηκνπνηψληαο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο κειέηεζαλ ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ 

ζρεδίαζαλ καζεηέο δεκνηηθνχ γηα ηνπο ππνινγηζηέο. Σα απνηειέζκαηα νδήγεζαλ ζην 

ζπκπέξαζκα πσο νη καζεηέο έρνπλ κεγάιε πνηθηιία αλαπαξαζηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ηνπο ππνινγηζηέο. Γλσξίδνπλ φηη νη ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν, γηα  επηθνηλσλία κε άιινπο αλζξψπνπο, γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαζψο 

θαη ζην ζρνιείν. Πνιινί απφ ηνπο καζεηέο είραλ ππνινγηζηή, αιιά ηνλ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θπξίσο γηα παηρλίδηα θαη φρη γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο. Δπίζεο, νη 

καζεηέο ζεσξνχλ φηη ν δάζθαινο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε  δηθή ηνπο  

απφθηεζε γλψζεσλ ζηνπο ππνινγηζηέο. Δπηπιένλ, ζεψξεζαλ ζεκαληηθή ηελ χπαξμε 
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εξγαζηεξίνπ ζην ζρνιείν. Σα ζηνηρεία ηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη νη καζεηέο 

ρξεηάδνληαη ελζάξξπλζε ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα είλαη θαηαξηηζκέλνη γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο 

καζεηέο ζε απηή ηε δηαδηθαζία. 

 

Μία αθφκα έξεπλα πάλσ ζε αλαπαξαζηάζεηο καζεηψλ ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα  δηεμήρζε απφ ηνπο Σαζηφ θαη νινκσλίδνπ (2002)  θαη αθνξνχζε 

καζεηέο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ 

φηη ηα παηδηά απφ ηελ ειηθία ησλ 9 ρξφλσλ ήδε έρνπλ δηακνξθσκέλε άπνςε ζρεηηθά 

κε ηηο ηερλνινγίεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Γηα πνιινχο καζεηέο νη λέεο ηερλνινγίεο 

φπσο νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν, ηαπηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλή 

ηνπο δσή. 

 

Σέινο νη Λάκληαο, Κνπκαξηαλφο θαη Νηαθνχκεο (2008) έθαλαλ κία έξεπλα ζηελ 

νπνία εθηφο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπκκεηείραλ θαη νη καζεηέο ηεο ηξίηεο ηάμεο 

Γπκλαζίνπ θαη ηεο ηξίηεο ηάμεο Λπθείνπ ζρνιείσλ ηνπ λνκνχ Μαγλεζίαο. Ήηαλ κία 

δηαρξνληθή κειέηε δχν εξεπλεηηθψλ θάζεσλ θαη αθνξνχζε ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ γλψζεσλ πνπ παξέρνπλ ζηε 

κειινληηθή αλαδήηεζε εξγαζίαο. Οη καζεηέο θαίλεηαη λα απνθηνχλ κία θαιή 

παηδαγσγηθή θαη ζπλεξγαηηθή ζρέζε κε ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή ηνπ καζήκαηνο. 

Θεσξνχλ φηη νη ππνινγηζηέο θαη νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη απαξαίηεηα εξγαιεία γηα 

ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο. Οη καζεηέο είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη ζε 

απηφ δελ ζπκβάιιεη κφλν ην ζρνιείν αιιά θαη ν θνηλσληθφο ηνπο πεξίγπξνο. 

 

 

 

2.4 Έξεπλεο γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε Νέα Διιεληθή Γιώζζα 

 

πσο αλαθέξεη ε νινκσλίδνπ (2003) ην 1995 πξαγκαηνπνηήζεθε κία έξεπλα ζε 

καζεηέο ελφο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζην λνκφ Μαγλεζίαο. Ζ κειέηε αθνξνχζε ηε 

ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ηεο Λνγνκάζεηαο. Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ 

είρε σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο κε ηε 

ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. πσο αλαθέξνπλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ θάλνπλ 

ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ απηφ βνεζά ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ 
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επθνιφηεξα νξζνγξαθία, γξακκαηηθή θαη ζπληαθηηθφ. Δθφζνλ δελ επηζεκαίλεη φπσο 

ν δάζθαινο ηα ιάζε, απηφκαηα βνεζά ζηελ ςπρηθή εξεκία ησλ καζεηψλ. Δπίζεο ε 

Λνγνκάζεηα εληζρχεη ην ζεηηθφ θαη επράξηζην θιίκα ζηε ζρνιηθή ηάμε, αθνξά ζε φια 

ηα επίπεδα κάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη παξέρεη εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία. 

Δληνπίδνληαη φκσο θαη θάπνηεο αηέιεηεο φπσο ε ιάζνο εθθψλεζε αζθήζεσλ. 

 

Μία αθφκα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε, ζχκθσλα κε ηνπο Γεκεηξαθάθε θαη 

Μαξθαληψλε (2002), ζε δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο Λακίαο ηε ζρνιηθή πεξίνδν 2001-

2002. Ζ κειέηε αθνξνχζε ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε φηη ν γξαπηφο ιφγνο ησλ καζεηψλ 

βειηηψζεθε πνιχ ζεκαληηθά ηφζν ζε επίπεδν νξζνγξαθίαο θαη ιεμηινγίνπ φζν θαη 

εθθξάζεηο θαη ζχληαμεο. ζν πεξηζζφηεξν εμνηθεηψλνληαλ νη καζεηέο κε ηνπο 

ππνινγηζηέο ηφζν πεξηζζφηεξν εληζρπφηαλ ε θξηηηθή ηνπο ζθέςε.  

 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη κία κειέηε πεξίπησζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

2016 ζε δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο Υαιθίδαο ζε καζεηέο ηεο ηξίηεο ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ. 

χκθσλα κε ηνπο Ρνχζζε θαη Μπξάηηηζε (2017) ε έξεπλα κειεηνχζε θαλφλεο ησλ 

ξεκάησλ κε θαηάιεμε -ίδσ  θαη είρε ζθνπφ λα αμηνινγήζεη ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ. 

Υξεζηκνπνηήζεθε κία εθαξκνγή ςεθηαθήο αθήγεζεο θαη ε έξεπλα είρε δχν θάζεηο. 

Καη ζηηο δχν θάζεηο δφζεθαλ ηεζη γηα λα ειεγρζνχλ νη γλψζεηο ησλ καζεηψλ ζηνλ 

θαλφλα πξηλ ηελ ςεθηαθή αθήγεζε θαη κεηά. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε 

ςεθηαθή αθήγεζε ελίζρπζε πνιχ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηε γξακκαηηθή, ηνπο 

έδσζε πεξηζζφηεξα θίλεηξα θαη ηνπο βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ επθνιφηεξα ηελ 

νξζνγξαθία ησλ ξεκάησλ. 

 

πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηελ Διιάδα αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ κελ ηελ αμία θαη ηε ζεκαζία ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, αιιά παξφια απηά δε ζεσξνχλ φηη είλαη 

απαξαίηεηε ε άκεζε έληαμε ηνπο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Αλαθέξνπλ πσο 

ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε ππνδνκέο θαη εγθαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηερληθά πξνβιήκαηα. 

Σνλίδνπλ επίζεο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηθήο ηνπο επηκφξθσζεο, ε νπνία ζα πξέπεη 

λα είλαη ηφζν παηδαγσγηθή φζν θαη ηερληθή. ζνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ έζησ θάπνηα 

ζηνηρεηψδε επηκφξθσζε εκθαλίδνληαη πην ζεηηθνί ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν 

ζε ζρέζε κε ζπλαδέιθνπο ηνπο νη νπνίνη δελ έρνπλ επηκνξθσζεί πνηέ. Αλαθνξηθά 
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ηψξα κε ηνπο καζεηέο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη ήδε εμνηθεησκέλν κε ηελ 

χπαξμε ππνινγηζηψλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θαη κε ηε ρξήζε ηνπο. εκαληηθφ 

ξφιν γηα ηνπο καζεηέο εμαθνινπζεί λα έρεη ν εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο είλαη ν θχξηνο 

ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο. Σνλίδεηαη επίζεο, πσο ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί πεξαηηέξσ θαη λα πξνζθέξεη 

νπζηαζηηθή επηκφξθσζε ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  Απηφο φκσο πνπ έρεη πάληα 

ηνλ ηειηθφ ιφγν γηα ηε ρξήζε ή φρη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κέζα ζηελ ηάμε είλαη ν 

εθπαηδεπηηθφο. Ζ δηθή ηνπ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο ΣΠΔ  ζα ελεξγνπνηήζεη θαη 

ηνπο καζεηέο δεκηνπξγψληαο έλα επράξηζην θαη ζπλεξγαηηθφ θιίκα ζηελ αίζνπζα 

φπνπ  ε γλψζε ζα κεηαδίδεηαη επθνιφηεξα  ζε φινπο.  

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

3.1 θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα κειεηεζνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε απνηχπσζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ ζηα 

ζρνιεία πνπ ππεξεηνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί θαη ε ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ 

ηελ πνηφηεηα απηνχ ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Δπίζεο, γίλεηαη θαηαγξαθή ηνπ 

πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ 

καζεκάησλ. Δπηζεκαίλεηαη ε πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ θαζψο θαη ηα είδε ησλ ΣΠΔ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο δαζθάινπο. Δπηπιένλ γίλεηαη αλαθνξά ζηα νθέιε πνπ 

έρεη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο 

θαηαγξάθνληαο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αμίεο πνπ πξνσζνχληαη κέζσ απηήο ηεο ρξήζεο. 

Σέινο, απαξαίηεηνο θξίλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ βαζκνχ ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ΣΠΔ. Δμεηάδεηαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη γίλνληαη πξνηάζεηο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ επηκφξθσζε. 
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3.2 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ έρνληαο σο βαζηθή αξρή ηνλ παξαπάλσ 

ζθνπφ είλαη ηα εμήο: 

1. Πνηνο είλαη ν ππάξρσλ εμνπιηζκφο θαη ε ππνδνκή ζε ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα πνπ ππεξεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί; 

2. Πνηα κέζα ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ 

καζεκάησλ; 

3. Πνηα ηα νθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο; 

4. ε πνην βαζκφ έρνπλ επηκνξθσζεί νη εθπαηδεπηηθνί ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ηφζν 

ζηελ εθπαίδεπζε γεληθά φζν θαη ζηε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ 

ζπγθεθξηκέλα; 

 

 

3.3 Μέζνδνο έξεπλαο 

 

3.3.1  Πνηνηηθή έξεπλα 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα έξεπλα, ζηφρνο ηεο νπνίαο είλαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ε 

επεμεξγαζία ηνπο, θαζψο θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ είηε επηβεβαηψλνπλ είηε 

αληηθξνχνπλ γλσζηέο ζεσξίεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα πξνο αλάιπζε, απαηηείηαη κηα 

ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή θαη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία έρεη ινγηθή πνξεία. 

Δίλαη απνθιεηζηηθά ζέκα ηνπ εξεπλεηή ν ηξφπνο θαη ε κέζνδνο πνπ ζα επηιέμεη, 

αλάινγα κε ην ζέκα θαζψο θαη ηηο εξσηήζεηο πξνο απάληεζε (πκενχ & 

Λακπξηαλνχ, 2008). 

χκθσλα κε ηνπο πκενχ θαη Λακπξηαλνχ (2008) ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο έξεπλαο 

γίλεηαη κε ηελ πνζνηηθή ή ηελ πνηνηηθή κέζνδν. Απηφ εμαξηάηαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ αλακέλεη ν εξεπλεηήο. Ζ πνζνηηθή κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ 

ζθνπφο είλαη ε δεκηνπξγία θαλφλσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ κε 

δεδνκέλα αξηζκψλ θαη ζηαηηζηηθήο, κηα κέζνδνο πνπ είλαη απξφζσπε. ηαλ ζθνπφο 

είλαη λα δνζεί εμήγεζε ζε ηδέεο, λνήκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

πνπ βαζίδνληαη ζε εκπεηξίεο φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη ε 

πνηνηηθή κέζνδνο (πκενχ & Λακπξηαλνχ, 2008). 
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Ο ζθνπφο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη ε επεμήγεζε θαη ε ιεπηνκεξήο θαηαλφεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θαηαλφεζε 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ηδεψλ θαζψο θαη ζέζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (Πνπξθφο 

& Γαθέξκνο, 2010). Ο ζηφρνο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη αθνχ ν εξεπλεηήο κειεηήζεη 

θαη ιάβεη ππφςε ηνπ ζεσξίεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα, νη νπνίεο έρνπλ ήδε δηαηππσζεί, λα 

θαηαγξάςεη θαηλνχξηεο πηπρέο θαη λα θαηαιήμεη ζε πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα, κέζσ 

πξνζσπηθψλ ηνπ εκπεηξηψλ (Σζηψιεο, 2011). χκθσλα κε ηελ Παξαζθεπνπνχινπ-

Κφιιηα (2008), ν ζηφρνο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ε 

αθξηβήο επεμήγεζε ησλ γεγνλφησλ, ρσξίο ηελ παξεξκελεία ηνπο. 

Ζ κέζνδνο απηή είλαη θαηάιιειε φηαλ ν εξεπλεηήο ζέιεη λα δηακνξθψζεη κηα γεληθή 

άπνςε γηα ην θαηλφκελν πνπ κειεηά (Σζηψιεο, 2011). Απηφ ην θαηνξζψλεη φηαλ 

εξκελεχεη ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο ζέζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ κειεηά 

(Παξαζθεππνχινπ-Κφιιηα, 2008). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε φιε δηαδηθαζία είλαη 

ηδηαίηεξε θαη μερσξηζηή γηα ηνλ εξεπλεηή, ν νπνίνο θαζψο αιιειεπηδξά κε ηνλ θάζε 

ζπκκεηέρνληα, εθπνλεί ηελ έξεπλα ηνπ θάλνληαο αλάιπζε ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ηνπο ζην πεξηβάιινλ πνπ δνπλ ή εξγάδνληαη θαη θάλεη επαιήζεπζε 

ηεο ήδε ηζρχνπζαο ζεσξίαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα (Πιηφγθνπ, 2008). 

χκθσλα κε ηνπο Ίζαξε θαη Πνπξθφ (2015), ε πνηνηηθή έξεπλα είλαη ζπλδπαζκφο 

ησλ ζπλζεθψλ φπνπ ζπκβαίλνπλ ηα γεγνλφηα θαη ηεο ηζηνξηθήο, θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ν 

εξεπλεηήο επηθεληξψλεη ζηα γεγνλφηα, ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο πξάμεηο ησλ πξνζψπσλ 

(Μάξθνπ, 2015). 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, 

θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ θαη λα εμειηρζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ φιεο ηηο γλσζηέο ζεσξίεο, ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηα 

γισζζηθά καζήκαηα ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηα νθέιε πνπ πξνζθέξνπλ 

θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, επηιέρζεθε ε πνηνηηθή 

κέζνδνο. 
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3.3.2 Ζ ζπλέληεπμε 

Ζ ζπλέληεπμε είλαη ε πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο ζπιινγήο πιηθνχ ζηελ πνηνηηθή 

έξεπλα. Πξφθεηηαη γηα πξνθνξηθή, άκεζε θαη νπηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ δχν 

πξνζψπσλ φπνπ ν εξεπλεηήο ζέηεη κηα ζεηξά εξσηήζεσλ ζηνλ εξσηψκελν κε ζθνπφ 

ηελ απάληεζε ηνπο. ηφρνο ηνπ εξεπλεηή είλαη ε «απνθάιπςε» ησλ απφςεσλ, 

εκπεηξηψλ ή ζπκπεξηθνξψλ θαη ε θαηαγξαθή ζπλαηζζεκάησλ ηνπ εξσηψκελνπ γχξσ 

απφ έλα δήηεκα θαη θαηφπηλ ζχγθξηζε κε απφςεηο, ηδέεο, εκπεηξίεο, ζπκπεξηθνξέο θαη 

ζπλαηζζήκαηα άιισλ. Ο εξεπλεηήο ζπγθξίλεη θαη ρσξίδεη ζε νκάδεο ηηο απφςεηο ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ (Εαθεηξίνπ, 2003). 

Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπλέληεπμεο είλαη ε άκεζε, νπηηθή θαη 

πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε ηνλ εξσηψκελν, γεγνλφο πνπ απνθαιχπηεη αθφκα θαη 

απηέο ηηο απφςεηο πνπ πξνζπαζεί λα θξχςεη ν εξσηψκελνο. Γίλεηαη ζε βάζνο 

δηεξεχλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη θαηαγξαθή πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ελψ παξάιιεια ν εξεπλεηήο δηαζέηεη 

κεγάιε επειημία σο πξνο ηνλ ηξφπν δφκεζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ εξσηήζεσλ.  

Δίδε ζπλέληεπμεο είλαη ε δνκεκέλε, ε εκηδνκεκέλε θαη ε ειεχζεξε. Ζ εκηδνκεκέλε 

ζπλέληεπμε απνηειεί ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη πσο ππάξρεη έλα ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ, 

αιιά ππάξρεη επειημία ζρεηηθά κε ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ, ηελ αιιαγή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ εξσηήζεσλ θαζψο θαη πξνζζήθε ή αθαίξεζε ζεκάησλ γηα 

ζπδήηεζε (Robson, 2002 ζην Ησζεθίδεο, 2003). 

Σν πην ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ επηηπρή έθβαζε κηαο έξεπλαο πνπ βαζίδεηαη ζε 

ζπλέληεπμε είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ (Ησζεθίδεο, 2003). 

ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλέληεπμε ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλνηρηέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο 

δίλνπλ ην πεξηζψξην ζηνλ εξσηψκελν λα απαληήζεη ειεχζεξα θαη λα αλαπηχμεη ηελ 

απάληεζε ηνπ ρσξίο πεξηνξηζκνχο (Ησζεθίδεο, 2003). 

Οη ζπλεληεχμεηο πνπ δνκνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνηεινχληαη απφ ηέζζεξηο 

ζεκαηηθνχο άμνλεο κέζα απφ ηνπο νπνίνπο επηρεηξείηαη λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηαγξάθεηαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ ελλνηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο 

ππνδνκέο ζε ΣΠΔ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ππεξεηνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη 
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εθπαηδεπηηθνί. Δπίζεο, ζθηαγξαθείηαη ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ. Δπηπιένλ, γίλεηαη 

απνηχπσζε ησλ νθειψλ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο 

καζεηέο. Σέινο, πξνζδηνξίδεηαη ν βαζκφο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη αλαθέξνληαη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε. 

 

ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ 

1. θηαγξάθεζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ θαη ππνδνκψλ ζε ΣΠΔ  ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. 

2. Καηαγξαθή ηνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ. 

3. Απνηχπσζε ηνλ νθειψλ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ γηα καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο. 

4. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ βαζκνχ επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ, γεληθά ζην ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηδαζθαιία 

ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ. 

 

Οη εξσηήζεηο ηηο ζπλέληεπμεο παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Α. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ είθνζη ζπλεληεχμεηο (βι. 

Παξάξηεκα Γ). 

Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ έξεπλα  ήηαλ ην απνκαγλεηνθσλεκέλν 

θείκελν ησλ είθνζη ζπλεληεχμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνπο κήλεο Οθηψβξην θαη 

Ννέκβξην. Γηα ηηο ζπλεληεχμεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ε εθαξκνγή εγγξαθήο ήρνπ ηνπ 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θάζε ζπλέληεπμεο ήηαλ ζηα είθνζη 

πεξίπνπ ιεπηά. Τπήξρε πξνζσπηθή γλσξηκία κε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη νη 

ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ είηε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ζην γξαθείν ηνπ 

δηεπζπληή ή ζηα γξαθεία ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, είηε εθηφο εξγαζηαθνχ ρψξνπ 

θαη πάληα θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο.  
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3.4 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

Σν δείγκα πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ πνηνηηθή έξεπλα απνηειείηαη απφ είθνζη 

εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  ηνπ λφκνπ Φιψξηλαο. πκκεηείραλ 11 

γπλαίθεο θαη 9 άληξεο εθπαηδεπηηθνί. Οη 16 εθπαηδεπηηθνί είλαη δάζθαινη θαη νη 4 

θαζεγεηέο μέλσλ γισζζψλ. Οη ειηθίεο ηνπο θπκαίλνληαη απφ 27 έσο 60 εηψλ. Οη 

πεξηζζφηεξνη είλαη κφληκνη εθπαηδεπηηθνί θαη θάπνηνη ππεξεηνχλ σο αλαπιεξσηέο. 

Τπεξεηνχλ ζε ζρνιεία ηφζν ζην θέληξν ηεο πφιεο φζν θαη ζε νξεηλά ρσξηά. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζέιεζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ εζεινληηθά θαη ρσξίο δεχηεξε ζθέςε κηαο 

θαη ην δήηεκα πξνο δηεξεχλεζε ηνπο αθνξά θαη ηνπο πξνβιεκαηίδεη. Χζηφζν 

πξφθεηηαη γηα ζρεηηθά κηθξφ δείγκα κειέηεο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 

γίλεη γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

3.5 Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζεκαηηθή πνηνηηθή 

αλάιπζε. Δίλαη κηα κέζνδνο θαηά ηελ νπνία γίλεηαη εληφπηζε, αλάιπζε θαη αλαθνξά 

ησλ ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηα δεδνκέλα. Τπάξρεη νξγάλσζε θαη 

πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ κε ιεπηνκέξεηεο (Braun & Clarke, 2006). Ο βαζηθφο 

ζθνπφο είλαη ε επηινγή ησλ ζεκείσλ – θιεηδηψλ ησλ ζπλεληεχμεσλ, ε θαηαλφεζε ηνπ 

θεηκέλνπ κε βάζε ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο θαη ε εχξεζε θνηλψλ ζεκείσλ κεηαμχ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Ο εξεπλεηήο κέζσ ηεο απνκαγλεηνθψλεζεο θαη ηεο αλάγλσζεο ησλ δεδνκέλσλ 

ζεκεηψλεη θάπνηεο αξρηθέο ηδέεο. ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνχληαη νη αξρηθνί θσδηθνί. 

Γίλεηαη θσδηθνπνίεζε δηαθφξσλ απαληήζεσλ πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ, κε ζπζηεκαηηθφ 

ηξφπν. Κάησ απφ ηνπο θσδηθνχο ν εξεπλεηήο πξνζζέηεη ηα ζρεηηθά απνζπάζκαηα 

απφ ηηο ζπλεληεχμεηο. 

Δπφκελν βήκα είλαη ε αλαδήηεζε ησλ ζεκάησλ. Γίλεηαη νκαδνπνίεζε ησλ θσδηθψλ 

ζε πηζαλά ζέκαηα κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη ζρεηηθά θάησ απφ 

θάζε ζέκα. Αθνινπζεί ν έιεγρνο ησλ ζεκάησλ φπνπ αμηνινγείηαη αλ ηα ζέκαηα 

βγάδνπλ λφεκα ζε ζρέζε κε ηα απνζπάζκαηα πνπ έρνπλ θσδηθνπνηεζεί. Ο εξεπλεηήο 

ζπλερίδεη ηελ αλάιπζε γηα λα θαζνξίζεη κε ιεπηνκέξεηεο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε 
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ζέκαηνο, αιιά θαη ηε ζπλνιηθή ηζηνξία πνπ πεξηγξάθεη ε αλάιπζε. Χο απνηέιεζκα 

δεκηνπξγεί μεθάζαξνπο νξηζκνχο θαη νλφκαηα γηα θάζε ζέκα. 

Σέινο, επηιέγεη ηα πην ραξαθηεξηζηηθά θαη ζρεηηθά απνζπάζκαηα, θάλεη ηελ ηειηθή 

αλάιπζε ηνπο θαη ειέγρεη θαηά πφζν ε αλάιπζε είλαη ζρεηηθή κε ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα.   

Γηα παξάδεηγκα απφ ην ηκήκα ηεο έβδνκεο ζπλέληεπμεο: 

Τν ζρνιείν είλαη ηθαλνπνηεηηθά εμνπιηζκέλν ζε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, όκσο ε 

πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν είλαη πεξηνξηζκέλε, όπσο θαη νη ηαρύηεηεο ηνπ Internet πνπ 

είλαη ρακειέο 

Πξνέθπςαλ νη θσδηθνί:  

ΗΚΔΞΖΤ = ηθαλνπνηεηηθά εμνπιηζκέλν κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο 

ΠΡΠΒΓΗ =  πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

ΥΜΣΥΓΗ =  ρακειή ηαρχηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ 

Οη παξαπάλσ θσδηθνί εληάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία: εμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. 

 Απφ ην ηκήκα ηεο πξψηεο ζπλέληεπμεο: 

Τηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ρξεζηκνπνηώ πιηθό από πξνζσπηθή αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν. 

Αλάινγα κε ηελ ηάμε θαη ηελ ελόηεηα πνπ δηδάζθσ ρξεζηκνπνηώ δηαδηθηπαθά βηβιία 

θαη θάλσ αλαδήηεζε ζε ζεκαηηθέο ηζηνζειίδεο. 

Πξνέθπςαλ νη θσδηθνί:  

ΥΤΠΡΑΝΓΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ πξνζσπηθή αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν 

ΥΓΗΒΗΑΘΗ = ρξήζε δηαδηθηπαθψλ βηβιίσλ θαη αλαδήηεζε ζε ζεκαηηθέο ηζηνζειίδεο  

Οη παξαπάλσ θσδηθνί εληάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία:  πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ. 

 



48 
 

Με αλάινγν ηξφπν πξνέθπςαλ θσδηθνί θαη ζηηο ππφινηπεο 18 ζπλεληεχμεηο θαη 

εληάρζεθαλ ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο. Απφ ηε ζπλνιηθή αλάιπζε πξνέθπςαλ 354 

θσδηθνί πνπ εληάρζεθαλ ζε 15 θαηεγνξίεο θαη νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηέζζεξηο 

ζεκαηηθνχο άμνλεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζρεδηάζηεθε ν ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο 

έθζεζεο δεδνκέλσλ (Παξάξηεκα Β) θαζψο επίζεο θαη νη αηνκηθνί πίλαθεο δεδνκέλσλ 

γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ (Παξάξηεκα Γ).   

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

4.1 Απνηειέζκαηα ζπλεληεύμεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

4.1.1 Εεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκό θαη ηελ ππνδνκή ζε ΣΠΔ 

ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έληαμε θαη ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ 

ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ε χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ππνδνκψλ ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο. ηνλ πξψην ζεκαηηθφ άμνλα δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

ζθηαγξαθήζνπλ ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ππεξεηνχλ θαη 

λα εθθξάζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ (πίλαθαο 1). χκθσλα κε 

φζα έρνπλ πξναλαθεξζεί, νη πξψηεο δεηιέο πξνζπάζεηεο έληαμεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία έγηλαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1990. Μεηά απφ ηξηάληα 

ζρεδφλ ρξφληα ε ινγηθή ζθέςε είλαη πσο νη ΣΠΔ ζα πξέπεη λα έρνπλ εληαρζεί πιήξσο 

ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Οη απαληήζεηο φκσο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο εθθξάδνπλ κία δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε. Τπάξρνπλ ειάρηζηεο 

αλαθνξέο, κφιηο πέληε, γηα ζρνιεία πιήξσο εμνπιηζκέλα κε ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο θαη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Αληίζηνηρα ηφζεο αλαθνξέο ππάξρνπλ γηα 

ζρνιεία πνιχ θαιά ή αξθεηά εμνπιηζκέλα. Ζ δεχηεξε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη πσο: 

«... έρεη αίζνπζα πιεξνθνξηθήο κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ζε ιεηηνπξγία... ζε 

θάζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο ππάξρεη ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο... θαη κε πξφζβαζε 

ζην Internet».  Μία άιιε εθπαηδεπηηθφο (ε 13
ε
),  ε νπνία ππεξεηεί ζε κεγάιν ζρνιείν 

ζην θέληξν ηεο πφιεο, αλαθέξεη φηη: «ην ζρνιείν δελ είλαη πνιχ εμνπιηζκέλν... ε 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν δελ είλαη δπλαηή ζε φιεο ηηο αίζνπζεο». Έλαο εθπαηδεπηηθφο, 
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(ν 7
νο

)  αλαθέξεη πσο ην ηειεπηαίν κφιηο δηάζηεκα ην ζρνιείν ηνπ εμνπιίζηεθε κε 10 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο  θαη άιινλ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ, αιιά ππάξρεη αθφκα 

θαη ζήκεξα πξφβιεκα κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ ηαρχηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ 

θαίλεηαη πσο είλαη πξφβιεκα θαη ζε άιια ζρνιεία, θαζψο ππάξρνπλ αθφκα 4 

αλαθνξέο γηα ρακειή ή πνιχ αξγή ηαρχηεηα θαη πξνβιεκαηηθή πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν. 

ζνλ αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ππάξρεη ζηηο αίζνπζεο πνπ δηδάζθνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο, ζρεδφλ φινη (18 αλαθνξέο) ηνλίδνπλ πσο ππάξρεη ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο ζηελ ηάμε θαη δηαδίθηπν, έζησ θαη κε ρακειή ηαρχηεηα. Έθπιεμε 

πξνθαιεί ην γεγνλφο πσο ηα κηζά κφλν ζρνιεία είλαη εμνπιηζκέλα κε πην ζχγρξνλν 

εμνπιηζκφ φπσο είλαη νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο. Αθφκα θαη νη πξνηδέθηνξεο θαίλεηαη 

λα ππάξρνπλ ζε 10 κφλν ζρνιηθέο κνλάδεο. πσο αλαθέξεη ε 13
ε
 εθπαηδεπηηθφο: «... 

κφιηο πέξζη εγθαηαζηάζεθε ζηελ ηάμε κνπ δηαδξαζηηθφο πίλαθαο θαη 

πξνηδέθηνξαο…». Τπάξρνπλ θαη θάπνηα ζρνιεία πνπ δηαζέηνπλ άξηζην εμνπιηζκφ ζε 

φιεο ηηο αίζνπζεο.  πσο αλαθέξεη ν 12
νο

 εθπαηδεπηηθφο: «ππάξρεη PC θαη Smart TV 

ζε θάζε ηάμε... πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ φια ηα ζεκεία ηνπ ζρνιείνπ».  

Οη ειιείςεηο ζηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ππνδνκέο νδεγνχλ ζην απνηέιεζκα ηεο κε 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ παξερφκελε πνηφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ 

εμνπιηζκνχ. πγθεθξηκέλα, νη κηζνί κφλν ζρεδφλ εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη θαη ππάξρνπλ θάπνηνη πνπ είλαη ιίγν ή ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλνη. Ο 

ηξίηνο εθπαηδεπηηθφο πνπ είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνο δήισζε πσο: «... είκαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ γηαηί έρνπκε θαη ππνινγηζηέο θαη 

ίληεξλεη... ζθέςνπ φηη είκαζηε ζε ρσξηφ θαη έρνπκε ππνινγηζηέο παληνχ... εδψ μέξσ 

φηη ζε ζρνιεία ζηελ πφιε ζπλάδειθνη θέξλνπλ laptop απφ ην ζπίηη ηνπο γηα λα 

θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο». Τπάξρεη θαη ε αθξηβψο αληίζεηε άπνςε φπσο ηεο 20
εο

 

εθπαηδεπηηθνχ ε νπνία δειψλεη πσο είλαη ειάρηζηα έσο θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλε απφ 

ηνλ εμνπιηζκφ γηαηί: «... κφλν θάπνηεο αίζνπζεο έρνπλ δηαδξαζηηθφ θαη αλαγθάδνκαη 

λα αιιάδσ ηάμε, αλ ην δέρνληαη θαη νη ζπλάδειθνη βέβαηα, πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηήζσ ην δηαδξαζηηθφ…». Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δειψλνπλ ιίγε 

ηθαλνπνίεζε έρνπλ θπξίσο πξφβιεκα κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ ηνπο 

θαζπζηεξεί ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Σέινο, ππάξρνπλ θαη ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί πνπ 

δειψλνπλ απφιπηε ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ππάξρεη ζην ζρνιείν ηνπο  
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φπσο αλαθέξεη ε πξψηε εθπαηδεπηηθφο: «ζην ζρνιείν πνπ ππεξεηψ θέηνο ππάξρεη 

πιήξεο θάιπςε ζε ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ νπφηε ζα έιεγα πσο είκαη απφιπηα 

ηθαλνπνηεκέλε».  

 

Πίλαθαο 1. Καηεγνξηνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ – Θεκαηηθφο άμνλαο Α 

 

Θεκαηηθόο άμνλαο Α: θηαγξάθεζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνύ θαη ππνδνκώλ ζε ΣΠΔ 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα 

 

 

Καηεγνξίεο Κσδηθνί / Δλλνηνινγηθνί νξηζκνί 

1. Δμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε Ζ/Τ θαη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

ΠΛΔΞΖΤΓΗ = πιήξσο εμνπιηζκέλν κε Ζ/Τ 

θαη δηαδίθηπν   

ΠΚΔΞΖΤΓΗ = πνιχ θαιά εμνπιηζκέλν κε 

Ζ/Τ θαη δηαδίθηπν  

ΑΡΔΞΖΤΓΗ = αξθεηά εμνπιηζκέλν κε Ζ/Τ 

θαη δηαδίθηπν  

ΜΔΔΞΖΤΓΗ = κέηξηα εμνπιηζκέλν κε Ζ/Τ 

θαη δηαδίθηπν  

ΗΚΔΞΖΤ = ηθαλνπνηεηηθά εμνπιηζκέλν κε 

Ζ/Τ   

ΠΚΔΑΠΤΠΓ = πνιχ θαιά εμνπιηζκέλν κε 

αίζνπζα πιεξνθνξηθήο, ππνινγηζηέο θαη 

γξήγνξε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν  

ΑΓΗΥ = χπαξμε αζχξκαηνπ δηθηχνπ ζε 

φιν ην ζρνιείν  

ΤΠΓΠΦΤΑΗ = χπαξμε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα 

θαη θνξεηψλ ππνινγηζηψλ ζε φιεο ηηο 

αίζνπζεο  

ΚΝΔΞΔΡΠΛ = θαηλνχξην θαη πιήξσο 

εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο  

ΑΡΑΗΓΠ = αξθεηέο αίζνπζεο δηαζέηνπλ 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα  

ΠΡΠΒΓΗ = πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν  

ΥΜΣΥΓΗ = ρακειή ηαρχηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ  

ΜΡΑΗΠΡΓΗ = κεξηθέο κφλν αίζνπζεο έρνπλ 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν  

ΚΛΔΞΖΤΓΗ = θαιά εμνπιηζκέλν κε Ζ/Τ θαη 

δηαδίθηπν  

ΜΣΔΞΑΡΔΛ = κέηξηα εμνπιηζκέλν κε 

αξθεηέο ειιείςεηο  

ΠΡΒΠΡΓΗ = πξνβιεκαηηθή πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν  

ΠΛΑΡΣΥΓΗ = πνιχ αξγή ηαρχηεηα 

δηαδηθηχνπ  

2. Δίδνο εμνπιηζκνχ ζηηο δηδαθηηθέο αίζνπζεο ΓΗΖΤΔΣΓΠ = χπαξμε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ, 

έμππλσλ ηειενξάζεσλ θαη δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ  

ΓΗΖΤΠΡΓΠ = χπαξμε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ, 

πξνηδέθηνξα θαη δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ  

ΓΗΖΤΠΡ = χπαξμε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ θαη 

πξνηδέθηνξα  

ΓΗΖΤΔΣ = χπαξμε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ θαη 

έμππλσλ ηειενξάζεσλ  
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ΓΗΖΤΓΠ = χπαξμε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ θαη 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ  

ΤΠΓΗΖΤ = χπαξμε δηαδηθηχνπ θαη Ζ/Τ  

ΔΡΠΛΓΚΖΤ = χπαξμε εξγαζηεξίνπ 

πιεξνθνξηθήο κε δέθα Ζ/Τ  

ΓΤΑΗΓΠ = χπαξμε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζε 

δχν αίζνπζεο  

ΠΡΔΓΓΠΠΡ = πξφζθαηε εγθαηάζηαζε 

δηαδξαζηηθνχ πίλαθα θαη πξνηδέθηνξα  

ΖΤΓΗΥΣ = Ζ/Τ κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, 

αιιά κε ρακειή ηαρχηεηα  

3. Ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

ζρνιείνπ 

ΑΠΗΚΠΔ = απφιπηε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ  

ΜΓΗΚΠΔ = κεγάιε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ  

ΑΡΗΚΠΔ = αξθεηή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ  

ΜΣΗΚΠΔ = κέηξηα ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ  

ΛΗΗΚΠΔ = ιίγε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ  

ΔΛΗΚΠΔ = ειάρηζηε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ  

ΑΡΗΚΣΑΓΗ = αξθεηή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

ηαρχηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ  

ΜΚΗΚΣΓΗ = κεξηθή ηθαλνπνίεζε γηα ηελ 

ηαρχηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ  

ΠΡΖΤΖΔΞ = πξφζθαηε παξαιαβή 

θαηλνχξησλ Ζ/Τ θαη ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ  

ΠΒΥΣΠΠΓΗ = πξφβιεκα ε ρακειή ηαρχηεηα 

θαη ε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν  

ΠΒΥΣΓΗ = πξφβιεκα ε ρακειή ηαρχηεηα 

ζην δηαδίθηπν  

 

 

 

4.1.2  Καηαγξαθή ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

ην δεχηεξν ζεκαηηθφ άμνλα πξνέθπςαλ ηξεηο θαηεγνξίεο: ε πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ, ηα είδε ησλ ΣΠΔ 

ζηε δηδαζθαιία απηψλ ησλ καζεκάησλ θαη νη ιφγνη αμηνπνίεζεο ηνπο. Σέινο, νη 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο αμηνπνηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ΣΠΔ (πίλαθαο 2). 

ζνλ αθνξά ηελ πξνέιεπζή ηνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο νη 

εθπαηδεπηηθνί,  ηφληζαλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο πιηθφ απφ πξνζσπηθή αλαδήηεζε 

ζην δηαδίθηπν (17 αλαθνξέο). Δλδεηθηηθά αλαθέξεη έλαο εθπαηδεπηηθφο: «ην πιηθφ 
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πνπ ρξεζηκνπνηψ είλαη θπξίσο απφ δηθή κνπ αλαδήηεζε ζην Internet... ςάρλσ  

νηηδήπνηε ζεσξψ πσο ζα ελδηαθέξεη ηνπο καζεηέο κνπ…» (εθπαηδεπηηθφο 11). Έλαο 

άιινο εθπαηδεπηηθφο ζρνιηάδεη πψο βξίζθεη πιηθφ: «... απφ δηάθνξεο πεγέο, αιιά 

θπξίσο απφ αλαδήηεζε ζην internet... θάζε απφγεπκα θαη πεξηζζφηεξν ηα 

αββαηνθχξηαθα αλαδεηψ ζην δηαδίθηπν νηηδήπνηε ζα πξνζθέξεη ην θάηη παξαπάλσ 

ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο» (4
νο

 εθπαηδεπηηθφο). 

Έλαο άιινο δεκνθηιήο ηξφπνο εχξεζεο πιηθνχ είλαη ε αλαδήηεζε ζε ζεκαηηθέο 

ηζηνζειίδεο  (9 αλαθνξέο). Ο 18
νο

 εθπαηδεπηηθφο ηνλίδεη πσο: «... θάηη άιιν  πνπ 

θάλσ φηαλ ςάρλσ γεληθά, ρσξίο λα μέξσ ηη αθξηβψο ζέισ, είλαη λα ςάρλσ ζε 

ζεκαηηθνχο θαηαιφγνπο - ηζηνζειίδεο. Με βάζε ηε ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο γιψζζαο 

βξίζθσ ζπλδέζκνπο πνπ ζα κνπ ρξεζηκεχζνπλ γηα ην κάζεκα. Έηζη αλαθαιχπησ 

ηζηνζειίδεο ζρεηηθά κε απηφ πνπ ςάρλσ». 

Τπάξρεη βέβαηα πάληα θαη ε αληίζεηε άπνςε πνπ ππνζηεξίδεη πσο ν παξαδνζηαθφο 

ηξφπνο, δειαδή ε ρξήζε πιηθνχ απφ ηα ζρνιηθά βηβιία, είλαη ν θαιχηεξνο (ηξεηο 

αλαθνξέο) . Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε άπνςε ηεο πέκπηεο εθπαηδεπηηθνχ: «... internet 

ειάρηζηα γηα λα κελ πσ θαζφινπ... είκαη πην πνιχ ηεο παξαδνζηαθήο κειέηεο θαη 

πηζηεχσ πσο ηα ζρνιηθά βηβιία έρνπλ αθξηβψο φηη ρξεηάδνκαη. Σα εκπηζηεχνκαη πην 

πνιχ απφ ην δηαδίθηπν». 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη απφςεηο ηξηψλ εθπαηδεπηηθψλ γεξκαληθήο 

θηινινγίαο ζρεηηθά κε ηηο πεγέο πξνέιεπζεο ηνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Ζ 13
ε
 

εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί επίζεο: «ην cd γηα δηαδξαζηηθφ πίλαθα ηεο δηδαθηηθήο 

ζεηξάο ησλ γεξκαληθψλ γηα ηελ πέκπηε ή ηελ έθηε ηάμε». Άιιεο δχν αλαθνξέο 

ππάξρνπλ γηα ηε ρξήζε δηδαθηηθψλ ζεηξψλ απφ δηάθνξνπο μελφγισζζνπο νίθνπο (ηεο 

γεξκαληθήο γιψζζαο) πνπ πξνζθέξνπλ πινχζην δηδαθηηθφ πιηθφ. 

Άιιεο πεγέο πξνέιεπζεο ηνπ πιηθνχ γηα ην γισζζηθφ κάζεκα είλαη ε ρξήζε 

δηαδηθηπαθψλ βηβιίσλ (5 αλαθνξέο), ςεθηαθφ πιηθφ πνπ παξέρεηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο, ε ρξήζε ηνπ Παλειιελίνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη νη ειεθηξνληθέο 

βηβιηνζήθεο. Ο έβδνκνο εθπαηδεπηηθφο δειψλεη πσο: «...ρξεζηκνπνηψ επίζεο δηάθνξα 

ειεθηξνληθά ςεθηαθά βηβιία... κπαίλσ ζε ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο... θάπνηεο θνξέο 

θάλσ αλαδεηήζεηο θαη ζην Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν». Με φια ηα παξαπάλσ 
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θαίλεηαη λα ζπκθσλεί θαη ν έθηνο εθπαηδεπηηθφο πνπ ιέεη πσο: «... επίζεο έλαο 

ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ, αλάινγα κε ην θάζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν». 

Σέινο, ππάξρνπλ απφ 2 αλαθνξέο γηα ρξήζε πιηθνχ απφ ζεκηλάξηα θαη απφ 

πξνζσπηθφ αξρείν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο έλαηνο εθπαηδεπηηθφο ζρνιηάδεη γηα ηελ 

πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί πσο: «... ρξεζηκνπνηψ επίζεο θαη πιηθφ απφ 

δηάθνξα ζεκηλάξηα πνπ έρσ παξαθνινπζήζεη... φρη απηά ηνπ Τπνπξγείνπ, έρσ 

παξαθνινπζήζεη άιια… ην πιηθφ είλαη πνιχ ρξήζηκν θαη ελδηαθέξνλ αλ θαη έρεη 

πεξάζεη θαηξφο απφ ηφηε…».  Έλαο άιινο εθπαηδεπηηθφο (ν 12
νο

) ζπκπιεξψλεη πσο 

γηα ην κάζεκα ηεο γιψζζαο ρξεζηκνπνηεί «... πιηθφ απφ ην πξνζσπηθφ κνπ αξρείν. 

Ξέξεηο κεηά απφ 24 ρξφληα δνπιεηάο είλαη θπζηνινγηθφ λα έρεηο πινχζην αξρείν. 

Πάληα θξαηνχζα φ,ηη κε ελδηέθεξε…  θαη θπζηθά ην εκπινπηίδσ ζπλέρεηα... φηαλ 

μεκέλσ απφ ηδέεο πάληα θάηη βξίζθσ εθεί». Κάπνηνη αθφκα εθπαηδεπηηθνί 

ρξεζηκνπνηνχλ πιηθφ απφ δηάθνξα έληππα βνεζήκαηα (8
ε
 εθπαηδεπηηθφο) θαη απφ 

δηάθνξεο εθαξκνγέο κε εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν (20
ε
 εθπαηδεπηηθφο). 

ην δήηεκα ησλ εηδψλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη ησλ 

ιφγσλ αμηνπνίεζεο ηνπο πξνέθπςε φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ 

ηνπιάρηζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή,  κφλν ηνπ ή ζε ζπλδπαζκφ κε πξνηδέθηνξα θαη 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα. πσο ηνλίδεη ε δεχηεξε εθπαηδεπηηθφο: «...ρξεζηκνπνηψ  ζρεδφλ  

πάληα ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή γηαηί δείρλσ άκεζα ζηνπο καζεηέο φ,ηη ζρεηηθφ κε ην 

κάζεκα ζεσξψ ρξήζηκν». Ο ηέηαξηνο εθπαηδεπηηθφο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά πσο: «... 

ρξεζηκνπνηψ κφλν ην δηαδίθηπν γηαηί γηα κέλα είλαη ν επθνιφηεξνο θαη ζπληνκφηεξνο 

δξφκνο γηα ην απνηέιεζκα πνπ επηζπκψ». Ζ 5
ε
 εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη πσο: 

«ρξεζηκνπνηψ θπξίσο ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα… αξέζεη πνιχ ζηνπο καζεηέο κνπ...  

δηδάζθσ ηελ πξψηε δεκνηηθνχ θαη ηνπο θαίλεηαη ηξνκεξά ελδηαθέξνλ θαη επράξηζην 

ην κάζεκα κε απηφλ ηνλ ηξφπν». Έλαο άιινο εθπαηδεπηηθφο (ν 12
νο

)  ρξεζηκνπνηεί: 

«... ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη Smart TV…  έηζη επηηπγράλσ άκεζε εχξεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνπ αλαδεηψ ζην δηαδίθηπν». Ζ 17
ε
 εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη θαη έλαλ 

ηδηαίηεξν ιφγν πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ πξνηδέθηνξα ζην κάζεκα ηεο: «... πην πνιχ 

πξνηδέθηνξα γηαηί είκαη θαη θάπνηαο ειηθίαο θαη δελ ηα πάσ θαη πνιχ θαιά κε ηε λέα 

ηερλνινγία... κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξψ θαη εηνηκάδσ ηε δηδαθηηθή κνπ χιε εθ ησλ 

πξνηέξσλ». Αιιά θαη ε 19
ε
 εθπαηδεπηηθφο, πνπ δηδάζθεη κφιηο έλα ρξφλν,  

ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη πξνηδέθηνξα γηαηί: «... αθελφο απηά ηα 
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κέζα  δηαζέηεη ε αίζνπζα θαη αθεηέξνπ γηαηί έηζη εληζρχεηαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

θαη μεθεχγνπκε απφ ηε ζηείξα ρξήζε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ».   

Ζ πξψηε εθπαηδεπηηθφο πνπ ρξεζηκνπνηεί θπξίσο δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη 

πξνηδέθηνξα εμεγεί φηη «...απηφ βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά 

θαη θάλεη ην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ πην ελδηαθέξνλ». Σνλ ίδην ιφγν, γηα ηε ζπκκεηνρή 

θαη ην ελδηαθέξνλ, αλέθεξαλ άιινη 9 εθπαηδεπηηθνί. Ο έθηνο εθπαηδεπηηθφο 

δηθαηνινγεί ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη πξνηδέθηνξα ιέγνληαο φηη: «... 

θαη ηα δχν πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή...  ην κάζεκα ηεο γιψζζαο 

γίλεηαη πνιχ πην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο». Σελ ίδηα απάληεζε, κε πην 

παξαζηαηηθφ ηξφπν δίλεη ν 11
νο

 εθπαηδεπηηθφο: «... ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη 

πξνηδέθηνξα…  ηα παηδηά ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν…  φηαλ βιέπεηο ηφζα ρεξάθηα 

ζεθσκέλα λα ζέινπλ λα δψζνπλ απάληεζε, ηφζα πξφζσπα ρακνγειαζηά, ιεο θαιά 

ηελ έθαλα ηε δνπιεηά κνπ ζήκεξα». Καη ν 18
νο

 εθπαηδεπηηθφο ζπκθσλεί, δίλνληαο  

ηελ απιή θαη μεθάζαξε απάληεζε πσο: «... ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γίλεηαη πνιχ 

πην ελδηαθέξνπζα γηα ηα παηδηά». 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ παξνπζηάδεη θαη ε 

πξνβνιή βίληεν (5 αλαθνξέο). Ζ 16
ε
 εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί: «... βίληεν κε  

ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε Γεξκαλία φπσο ηξαγνχδηα, κνπζηθή, ελεκέξσζε γηα 

ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηεο Γεξκαλίαο». Παξφκνηα ηαθηηθή αθνινπζεί θαη ε πξψηε 

εθπαηδεπηηθφο: «... ζηηο πην κηθξέο ηάμεηο βιέπνπκε θαη βηληεάθηα ζην δηαδίθηπν κε 

γξάκκαηα θαη ηνπο πξψηνπο θαλφλεο ηεο γξακκαηηθήο». Μαδί ηνπο ζπκθσλεί θαη ν 

έλαηνο εθπαηδεπηηθφο πνπ ιέεη πσο: «... ζηνπο καζεηέο αξέζεη λα βιέπνπλ εηθφλεο θαη 

βίληεν θαη επίζεο ην ληψζνπλ ζαλ παηρλίδη». Σέινο, ε 15
ε
 εθπαηδεπηηθφο ζηε 

δηδαζθαιία ησλ γεξκαληθψλ ρξεζηκνπνηεί βίληεν γηαηί: «... αξέζεη πνιχ ζηα παηδηά 

θαη αληηδξνχλ ζεηηθά... καζαίλνπλ ηε γεξκαληθή γιψζζα πνπ έρεη θαη δχζθνιε 

γξακκαηηθή θαη δχζθνιν ιεμηιφγην, εχθνια  θαη ραξνχκελα». 

Τπάξρνπλ θαη δηάθνξεο άιιεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηα είδε ησλ ΣΠΔ  θαη ηνπο ιφγνπο 

ρξήζεο φπσο εμεγεί ν δέθαηνο εθπαηδεπηηθφο: «...  ρξεζηκνπνηψ  ην δηθφ κνπ θνξεηφ 

ππνινγηζηή κε ηα θαηάιιεια ινγηζκηθά... ε θφξε κνπ ζπνπδάδεη Πιεξνθνξηθή θαη 

κνπ δείρλεη πψο λα ρξεζηκνπνηψ θάπνηα ινγηζκηθά».  Δπίζεο, ε 14
ε
 εθπαηδεπηηθφο 

ζρνιηάδεη φηη: «ρξεζηκνπνηψ ηνλ ππνινγηζηή ηεο ηάμεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νζφλε 

ηεο ηειεφξαζεο... βνεζά ηνπο καζεηέο  λα  θαηαλνήζνπλ πην εχθνια ην κάζεκα ...ην 
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πιηθφ πνπ βιέπνπκε εμεγεί θαιχηεξα, κε πην εχθνιν ηξφπν ηα γξακκαηηθά 

θαηλφκελα». Ζ 20
ε
 εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί γηα ην κάζεκα ηεο γιψζζαο 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ην δηαδίθηπν  θαη δηάθνξεο εθαξκνγέο γηαηί: «... είλαη πνιχ 

πην εχθνιν λα πξνεηνηκάζσ ην κάζεκά κνπ… ηα παηδηά θαηαλννχλ θαη εκπεδψλνπλ 

ην κάζεκα πνιχ θαιχηεξα απφ ηηο θνξέο πνπ δε ρξεζηκνπνηνχκε θαζφινπ ηελ 

ηερλνινγία». Ο έβδνκνο εθπαηδεπηηθφο, εθηφο απφ ηελ πξνβνιή βίληεν κε γξακκαηηθή 

θαη ιεμηιφγην, πξνβάιιεη θαη ηειενπηηθέο - ερεηηθέο  γξαπηέο αζθήζεηο θαη ν ιφγνο 

είλαη πσο: «... ηα απνηειέζκαηα είλαη άκεζα θαη θεξδίδνπλ πνιχηηκν ρξφλν». Σέινο, 

κία άιιε εθπαηδεπηηθφο (ε 13
ε
) ρξεζηκνπνηεί γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γεξκαληθήο 

γιψζζαο ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, πξνηδέθηνξα θαη δηαδξαζηηθφ πίλαθα γηαηί: «... 

αξέζνπλ πνιχ ζηα παηδηά... είλαη  κία επράξηζηε  αιιαγή  ζην κάζεκα… ην πιηθφ 

είλαη πινχζην θαη θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο… ζίγνπξα έηζη εληζρχεηαη θαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα». 

ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία ηνπ δεχηεξνπ ζεκαηηθνχ άμνλα δεηήζεθε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα αλαθέξνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο αμηνπνηνχλ ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. Οη πεξηζζφηεξνη ζπλδχαζαλ ηηο απαληήζεηο ηνπο κε φζα αλέθεξαλ ζηηο 

πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο πνπ ηνπο έγηλαλ. 9 άηνκα ινηπφλ δήισζαλ φηη 

ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα βίληεν ζηελ ηάμε ηνπο. Ο 7
νο

 εθπαηδεπηηθφο δειψλεη πσο ην 

πιηθφ ησλ βίληεν πνπ πξνβάιιεη είλαη ν ηξφπνο γηα: «... αμηνπνίεζε  θαη απφθηεζε  

επηπιένλ γλψζεσλ…». Ο έλαηνο επίζεο εθπαηδεπηηθφο εμεγεί πσο: «...νη καζεηέο 

πξψηα δεκηνπξγνχλ νκάδεο θαη αθνχ δνπλ ην βίληεν κε ην πιηθφ ιχλνπλ καδί ηηο 

αζθήζεηο... θπζηθά  πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ». Έλαο αθφκα 

εθπαηδεπηηθφο (ν 11
νο

) ρξεζηκνπνηεί βίληεν θαη πεξηήγεζε ζε ηζηνζειίδεο γηαηί 

ζεσξεί πσο έρνπλ ελδηαθέξνλ θαη θξαηνχλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Ο 

12
νο

 επίζεο εθπαηδεπηηθφο πξνβάιιεη ρξήζηκα βίληεν θαη αλαδεηά αζθήζεηο θαη θνπίδ 

γηα ην γισζζηθφ κάζεκα. Ζ 13
ε
 εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη φηη: «... βιέπνπλ εηθφλεο, 

αθνχλε απζεληηθνχο δηαιφγνπο ζηα γεξκαληθά... ηνπο βνεζά ηδηαίηεξα ζην λα ιχζνπλ  

ηηο αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ ηνπο». Ζ 20
ε
 εθπαηδεπηηθφο ηνλίδεη πσο πξνβάιιεη βίληεν κε 

θαλφλεο γξακκαηηθήο θαη επίζεο ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο εθαξκνγέο γηα επίιπζε ησλ 

αζθήζεσλ ηεο γξακκαηηθήο. 

Ζ πξψηε  εθπαηδεπηηθφο  ζπλδπάδεη δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη πξνβνιή βίληεν φπσο 

αλαθέξεη: «...κε ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά... γξάθνπλ θαη 



56 
 

δηνξζψλνπλ... κε ηα  βηληεάθηα νη πην κηθξνί ηξαγνπδάλε ηα γξάκκαηα θαη καζαίλνπλ 

θαηλνχξγηεο ιέμεηο». Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη θαη ε απάληεζε ηνπ 6
νπ

 

εθπαηδεπηηθνχ: «... βίληεν θαη αζθήζεηο... θαιχηεξε εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηεο 

γξακκαηηθήο. Δπίζεο, ηα παηδηά παίδνπλ δηαδξαζηηθά παηρλίδηα, θάηη πνπ νδεγεί ζηελ 

πην ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζην κάζεκα». Ζ 5
ε
 εθπαηδεπηηθφο εμεγεί πσο ζπλήζσο 

παίξλεη θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη ηδέεο απφ άιια ζρνιεία, θάηη πνπ ηελ έρεη βνεζήζεη 

πνιχ θπξίσο φηαλ δπζθνιεχεηαη λα ζθεθηεί θαηλνχξγηνπο θαη ελδηαθέξνληεο ηξφπνπο 

δηδαζθαιίαο. Έλαο άιινο ηδηαίηεξνο ηξφπνο είλαη απηφο ηνπ δέθαηνπ εθπαηδεπηηθνχ: 

«... ζπλδεφκαζηε κέζσ ππνινγηζηή ζε δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο φπνπ νη καζεηέο 

ελεξγνχλ θαη δεκηνπξγνχλ δηθέο ηνπο αζθήζεηο». Ζ 14
ε
 εθπαηδεπηηθφο  εμεγεί πσο ν 

ηξφπνο αμηνπνίεζεο εμαξηάηαη πάληα απφ ηελ ηάμε ηελ νπνία δηδάζθεη θαη θπζηθά ην 

επίπεδν ησλ καζεηψλ ηεο: «... ηα ηειεπηαία ρξφληα πνπ έρσ ηελ πέκπηε θαη ηελ έθηε 

ηάμε ρξεζηκνπνηψ powerpoint θαη πξνβάιισ δηαθάλεηεο… ηδηαίηεξα ρξήζηκν 

εξγαιείν ζηελ επεμήγεζε ησλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπλαληάκε ζε θάζε 

ελφηεηα». Ζ 17
ε
 εθπαηδεπηηθφο ηνλίδεη πσο αλ θαη δπζθνιεχεηαη κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο πξνζπαζεί θαη ε ίδηα αξθεηά θαη πξνβάιιεη κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή πιηθφ πνπ ζεσξεί ρξήζηκν θαη βνεζά ηνπο καζεηέο λα ιχζνπλ νη ίδηνη ηηο 

αζθήζεηο ηνπο ζηνλ ππνινγηζηή. 

Σέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα,  

φπσο ε 15
ε
 εθπαηδεπηηθφο ε νπνία εμεγεί πσο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά νη καζεηέο ζην κάζεκα ησλ γεξκαληθψλ. Μαδί ηεο θαίλεηαη λα 

ζπκθσλεί θαη ε ζπλάδειθφο ηεο ησλ γεξκαληθψλ (16
ε
 εθπαηδεπηηθφο)  πνπ ιέεη πσο ν 

δηαδξαζηηθφο πίλαθαο έρεη απνδεηρζεί ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα εθκάζεζε ιεμηινγίνπ 

θαη γξακκαηηθήο ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο. 

Σέινο, μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ έρνπλ νη απαληήζεηο 2 εθπαηδεπηηθψλ (18
νο

 θαη 19
ε
). 

Δθηφο απφ ηελ πξνβνιή βίληεν, ν θχξηνο ηξφπνο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ είλαη ηα 

ζρεδηαγξάκκαηα, ηα δηαγξάκκαηα, νη ελλνηνινγηθνί θαη γλσζηηθνί ράξηεο. Θεσξνχλ 

πσο είλαη έλαο ηδηαίηεξνο θαη μερσξηζηφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο πνπ νδεγεί ηνπο 

καζεηέο ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ελλνηψλ θαη γισζζηθψλ ζρεκάησλ. 
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Πίλαθαο 2. Καηεγνξηνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ – Θεκαηηθφο άμνλαο Β 

 

Θεκαηηθόο άμνλαο Β: Καηαγξαθή ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθώλ καζεκάησλ 

 

Καηεγνξίεο Κσδηθνί / Δλλνηνινγηθνί νξηζκνί 

4. Πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ 

ΥΤΠΡΑΝΓΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ πξνζσπηθή 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν  

ΔΛΠΡΑΝΓΗ = ειάρηζηε πξνζσπηθή 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν  

ΥΓΗΒΗΑΘΗ = ρξήζε δηαδηθηπαθψλ βηβιίσλ 

θαη αλαδήηεζε ζε ζεκαηηθέο ηζηνζειίδεο  

ΑΝΤΛΘΜΗ = αλαδήηεζε πιηθνχ ζε 

ζεκαηηθέο ηζηνζειίδεο  

ΑΝΓΗΘΜΗ = αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν 

δηαδξαζηηθψλ θαη ζεκαηηθψλ ηζηνζειίδσλ  

ΥΤΘΗΦΣ = ρξήζε πιηθνχ απφ ζεκαηηθέο 

ηζηνζειίδεο, θπξίσο απφ ην θσηφδεληξν 

ΥΤΔΚΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ δηάθνξεο 

εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο  

ΥΦΤΛΤΠ = ρξήζε ςεθηαθνχ πιηθνχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο  

ΥΤΥΒΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ ηα ζρνιηθά 

βηβιία  

ΥΤΦΖΒΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ ςεθηαθά 

βηβιία  

ΤΓΗΠΓΓΑ = ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ 

πεγψλ αλάινγα κε ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν  

ΥΡΠΓΖΒΗ = ρξήζε ηνπ Παλειιελίνπ 

ρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη ειεθηξνληθψλ 

βηβιηνζεθψλ  

ΥΡΓΦΔΝΒΟ = ρξήζε δηαθφξσλ έληππσλ 

βνεζεκάησλ  

ΥΤΔΒΗΔΜ = ρξήζε πιηθνχ απφ ζεκηλάξηα 

θαζψο θαη βηβιία ηνπ εκπνξίνπ  

ΥΤΔΜ = ρξήζε πιηθνχ απφ ζεκηλάξηα  

ΥΤΠΡΑΡ = ρξήζε πιηθνχ απφ πξνζσπηθφ 

αξρείν  

ΥΡΝΓΠΒΗ = ρξήζε cd γηα δηαδξαζηηθφ 

πίλαθα ηνπ βηβιίνπ πνπ ρξεζηκνπνηψ ζηα 

γεξκαληθά  

ΥΓΗΔΞΔΟ = ρξήζε δηδαθηηθψλ ζεηξψλ (ζηα 

γεξκαληθά) απφ μελφγισζζνπο εθδνηηθνχο 

νίθνπο  

ΥΤΓΔΔΚΟΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο εθδνηηθνχο νίθνπο  

ΥΓΗΒΗΔΡ = ρξήζε δηαδηθηπαθψλ βηβιίσλ θαη 

εξγαζηψλ  

ΥΤΔΦΔΚΠΔ = ρξήζε πιηθνχ απφ εθαξκνγέο 

κε εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν  

 5. Δίδε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη ιφγνη 

αμηνπνίεζεο ηνπο 

ΥΡΓΗΠΗΠΡ = ρξήζε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα 

θαη πξνηδέθηνξα  

ΥΡΖΤΓΠΠΡ = ρξήζε Ζ/Τ, δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα θαη πξνηδέθηνξα  

ΥΡΖΤΑΜΓΝ = ρξήζε Ζ/Τ νη νπνίνη 

πξνζθέξνπλ άκεζε γλψζε ζηνπο καζεηέο  

ΥΡΖΤΠΡ = ρξήζε Ζ/Τ θαη πξνηδέθηνξα  

ΥΡΠΡΓΗ = ρξήζε πξνηδέθηνξα θαη 

δηαδηθηχνπ  

ΥΡΓΗΑ = απνθιεηζηηθά ρξήζε δηαδηθηχνπ  
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ΥΡΦΖΤΛΟ = ρξήζε θνξεηνχ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή κε ηα αληίζηνηρα ινγηζκηθά  

ΥΡΠΡΣΖ = ρξήζε πξνηδέθηνξα θαη 

ηειεφξαζεο  

ΥΡΖΤΔΞΣΖ = ρξήζε Ζ/Τ θαη ‘έμππλεο’ 

ηειεφξαζεο  

ΥΡΖΤΟΘΣΖ = ρξήζε Ζ/Τ ζε ζπλδπαζκφ κε 

νζφλε ηειεφξαζεο  

ΥΡΓΗΖΤΔΦ = ρξήζε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ θαη 

εθαξκνγψλ  

ΔΤΑΠΣΡΓΗ = εχθνινο θαη απνδνηηθφο 

ηξφπνο δηδαζθαιίαο  

ΔΝΤΜΑ = ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

ζην κάζεκα  

ΜΑΑΓΔΝ = ην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ γίλεηαη 

πην ελδηαθέξνλ  

ΜΑΓΛΔΝ = ην γισζζηθφ κάζεκα απνθηά 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ  

ΜΑΔΤΔΝ = ην κάζεκα γίλεηαη επράξηζην 

θαη ελδηαθέξνλ  

ΠΡΔΝΠΡΜΑ = πξφθιεζε ελδηαθέξνληνο θαη 

πξνζνρήο ησλ καζεηψλ  

ΠΡΣΖΓΡΑ = πξνβνιή ηειενπηηθψλ, 

ερεηηθψλ θαη γξαπηψλ αζθήζεσλ  

ΠΡΒΗΓΡΛΔ = πξνβνιή βίληεν κε γξακκαηηθή 

θαη ιεμηιφγην  

ΒΗΣΡΜΟΓΔ = βίληεν, ηξαγνχδηα θα κνπζηθή 

ζρεηηθά κε ηε Γεξκαλία  

ΑΜΑΠΚΔΥΡ = άκεζα απνηειέζκαηα θαη 

πνιχηηκν θέξδνο ζε ρξφλν  

ΜΑΑΡΔΗΒΗ = ζηνπο καζεηέο αξέζνπλ νη 

εηθφλεο θαη ηα βίληεν  

ΜΑΝΗΜΑΠΑ = νη καζεηέο ληψζνπλ ην 

κάζεκα ζαλ παηρλίδη  

ΔΤΠΑΘΔΑΝ = ην κάζεκα είλαη επράξηζην 

γηα ηα παηδηά θαη έρνπλ ζεηηθή αληίδξαζε  

ΑΜΔΤΑΝΓΗ = άκεζε εχξεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ζην δηαδίθηπν  

ΠΛΤΛΚΔΔΝ = πινχζην πιηθφ πνπ θεληξίδεη 

ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ  

ΔΤΑΛΔΝΓΖ = επράξηζηε αιιαγή θαη 

ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο  

ΒΟΜΑΚΑΜΑ = βνήζεηα ζηνπο καζεηέο γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο  

ΚΑΔΠΓΡΦΑ = θαιχηεξε επεμήγεζε ησλ 

γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ  

ΑΠΓΝΔΤΥΑ = απφθηεζε γλψζεσλ εχθνια 

θαη ραξνχκελα  

ΠΡΓΤΔΠ = πξνεηνηκαζία δηδαθηηθήο χιεο εθ 

ησλ πξνηέξσλ  

ΔΚΓΗΠΟΔΝ = ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

γίλεηαη πνιχ ελδηαθέξνπζα γηα ηα παηδηά  

ΥΡΤΠΔΞΑΗ = ρξήζε ηνπ ππάξρνληνο 

εμνπιηζκνχ ηεο αίζνπζαο  

ΔΝΜΑΓΗ = ελίζρπζε ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο  

ΔΝΓΗΥΔΓ = ελαιιαθηηθφο ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο ζε ζρέζε κε ην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην  

ΔΤΠΡΓΗΤΛ = επθνιία πξνεηνηκαζίαο ηεο 
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δηδαθηηθήο χιεο  

ΚΑΔΜΚΑΜΑ = θαιχηεξε εκπέδσζε θαη 

θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο  

6. Σξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ΣΠΔ 

ΓΗΠΗΔΝΤ = ε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα επηθέξεη πην ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ  

ΜΘΥΡΓΗΠΗ = ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα απφ ηνπο καζεηέο  

ΒΗΣΡΔΚΛΔ = ηα βηληεάθηα θαη ηα ηξαγνχδηα 

βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε εθκάζεζε ηνπ 

ιεμηινγίνπ  

ΒΗΑΔΚΛΓ = παξνπζίαζε βίληεν θαη 

αζθήζεσλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

θαιχηεξε εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηεο 

γξακκαηηθήο  

ΑΝΔΗΣΡΚΜ = αλαδήηεζε εηθφλσλ, 

ηξαγνπδηψλ θαη θεηκέλσλ ζρεηηθά κε ην 

γισζζηθφ κάζεκα  

ΠΡΒΗΚΑΓΡ = πξνβνιή βίληεν κε θαλφλεο 

γξακκαηηθήο  

ΠΡΒΗΔΝ = πξνβνιή βίληεν επεηδή έρνπλ 

ελδηαθέξνλ  

ΠΡΥΡΒΗ = πξνβνιή ρξήζηκσλ βίληεν  

ΠΡΔΗΒΗ = πξνβνιή εηθφλσλ θαη βίληεν  

ΠΡΒΗΑ = πξνβνιή βίληεν θαη αζθήζεσλ  

ΠΡΒΗΥ = πξνβνιή βίληεν θαη 

ζρεδηαγξακκάησλ  

ΠΡΔΗΔΠΤΛ = πξνβνιή εηθφλσλ θαη ρξήζε 

επνπηηθνχ πιηθνχ  

ΠΡΣΤΑΠΓΝ = πξνβνιή ηειενπηηθνχ πιηθνχ 

γηα απφθηεζε επηπιένλ γλψζεσλ  

ΠΡΥΡΤΛΖΤ = πξνβνιή ρξήζηκνπ πιηθνχ 

απφ ηνλ ππνινγηζηή  

ΖΥΤΛΑΤΓΗ = ερεηηθφ πιηθφ κε 

απζεληηθνχο δηαιφγνπο ζηε γεξκαληθή 

γιψζζα  

ΠΑΓΗΑΔΞ = παξνπζίαζε δηαθαλεηψλ θαη 

εμήγεζε ηνπο  

ΠΡΗΑΜΔΝ = πεξηήγεζε ζε ηζηνζειίδεο πνπ 

θξαηνχλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ  

ΠΡΥΓΓΗ = πξνβνιή ζρεδηαγξακκάησλ θαη 

δηαγξακκάησλ  

ΠΡΔΝΓΝΥΡ = πξνβνιή ελλνηνινγηθψλ θαη 

γλσζηηθψλ ραξηψλ  

ΤΖΤΓΗΑ = ζχλδεζε κέζσ Ζ/Τ ζε 

δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο  

ΑΓΗΔΞΔΠ = αζθήζεηο ζην δηαδίθηπν γηα 

εμάζθεζε θαη επαλάιεςε  

ΓΖΑΜΑ = δεκηνπξγία αζθήζεσλ απφ ηνπο 

καζεηέο  

ΓΗΑΠΡΤ = ρξήζε δηαδηθηχνπ γηα επίιπζε 

αζθήζεσλ ην νπνίν πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ  

ΔΠΓΡΑΖΤ = επίιπζε γξακκαηηθψλ 

αζθήζεσλ κέζσ Ζ/Τ απφ ηνπο καζεηέο  

ΠΡΑΒΗ = πξαγκαηνπνίεζε ησλ αζθήζεσλ 

ηνπ βηβιίνπ  

ΔΤΑΚΟ = εχξεζε αζθήζεσλ θαη θνπίδ  

ΓΗΠΑΔΝΤ = ρξήζε δηαδξαζηηθψλ 
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παηρληδηψλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ  

ΥΡΔΦΑΓΡ = ρξήζε εθαξκνγψλ γηα 

επίιπζε αζθήζεσλ γξακκαηηθήο  

ΥΡΦΤΑΛΥ = ρξήζε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ 

απφ άιια ζρνιεία  

ΥΡΗΓΑΛΥ = ρξήζε ηδεψλ απφ άιια 

ζρνιεία  

ΥΡΦΥΓΡ = ρξήζε ςεθηαθψλ ραξηψλ θαη 

γξακκψλ  

ΔΚΓΡΛΔΓΣ = ε εθκάζεζε ηεο γξακκαηηθήο 

θαη ηνπ ιεμηινγίνπ γίλεηαη κε δεκηνπξγηθφ 

ηξφπν  

ΑΝΓΣΜΘΓΗ = δηαξθήο αλαδήηεζε 

δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ θαη κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο  

ΚΑΔΝΓΛΥ = θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ελλνηψλ θαη γισζζηθψλ ζρεκάησλ  

 

 

4.1.3 Απνηύπσζε ησλ νθειώλ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ  γηα καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνύο 

ην ζεκαηηθφ άμνλα γηα ηα νθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ  γηα καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο πεξηιακβάλνληαη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: ηα νθέιε ηεο ρξήζεο ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο, νη εθπαηδεπηηθέο αμίεο 

πνπ πξνσζνχληαη θαη πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε γισζζηθή 

δηδαζθαιία (πίλαθαο 3). 

ζνλ αθνξά ζηελ απνηίκεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη 

πεξηζζφηεξνη αλαθέξνπλ πσο ην κάζεκα είλαη πην ελδηαθέξνλ θαη επράξηζην (10 

αλαθνξέο), αιιά θαη πσο κπνξνχλ εχθνια λα βξνπλ επηπιένλ πιηθφ θαη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηα γισζζηθά καζήκαηα (7 αλαθνξέο). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ε απάληεζή ηνπ 18
νπ

 εθπαηδεπηηθνχ: «... επηπιένλ πιηθφ πνπ βνεζάεη ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο... κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα εκάο αιιά θαη γηα ηνπο 

καζεηέο... ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γίλεηαη πεξηζζφηεξν επράξηζηε». Ζ πξψηε 

εθπαηδεπηηθφο εμεγεί φηη: «ηα δηδαθηηθά βηβιία δελ έρνπλ πάληα πνιχ πιηθφ θαη έηζη ε 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξνζθέξεη έμηξα πιηθφ ην νπνίν κπνξεί λα 

παξνπζηαζηεί κε πξσηφηππν θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν. Σν απνηέιεζκα είλαη ζεηηθφ γηα 

εκάο αιιά θαη γηα ηνπο καζεηέο». Ο έλαηνο εθπαηδεπηηθφο απαληά πσο: «... έρσ ηελ 

επθαηξία λα αλαδεηήζσ, θαη λα βξσ ελλνείηαη, πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην 
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κάζεκα ηεο γιψζζαο... θαη επηπιένλ πιηθφ φπσο εηθφλεο θαη βίληεν». Μία αθφκα 

εθπαηδεπηηθφο (ε 19
ε
) ιέεη πσο: «ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ΣΠΔ  εκπινπηίδσ ηε κέζνδν 

δηδαζθαιίαο κνπ θαη πξνζθέξσ ζηνπο καζεηέο κνπ κία βειηησκέλε δεκηνπξγηθή θαη 

επράξηζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία». Αληίζηνηρε είλαη θαη ε άπνςε πνπ έρεη ν δέθαηνο 

εθπαηδεπηηθφο ζρεηηθά κε ηα νθέιε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε γισζζηθή εθπαίδεπζε: 

«...δελ ππάξρεη ε κνλνδηάζηαηε επαθή κφλν κε ην ζρνιηθφ βηβιίν... ην κάζεκα 

γίλεηαη πην ελδηαθέξνλ... ε φιε πξνζέγγηζε ζην κάζεκα είλαη πνιχ πην επράξηζηε θαη 

δηαθνξεηηθή». Ζ ρξήζε ινηπφλ ησλ ΣΠΔ  ζηε δηδαζθαιία πξνζθέξεη φπσο ιέεη απιά 

ν 11
νο

 εθπαηδεπηηθφο: «...λέεο, άθζνλεο θαη έγθπξεο πιεξνθνξίεο» θαη βνεζά λα γίλεη 

ην κάζεκα κε επράξηζην ηξφπν. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ επίζεο φηη νη λέεο ηερλνινγίεο ηνπο παξέρνπλ εχθνιε 

πξφζβαζε ζε πιηθφ (4 αλαθνξέο). Ο ηξίηνο εθπαηδεπηηθφο εμεγεί πσο: «...έρσ εχθνιε 

πξφζβαζε ζηα ζέκαηα πνπ κε ελδηαθέξνπλ... αλνίγσ απιά ηνλ ππνινγηζηή θαη ην 

δηαδίθηπν πξνζθέξεη πιεζψξα επηινγψλ…». Ο δσδέθαηνο εθπαηδεπηηθφο 

ζπκπιεξψλεη πσο ην δηαδίθηπν πξνζθέξεη: «...επθνιία αλαδήηεζεο πξφζζεηνπ 

πιηθνχ... ζε ειάρηζην ρξφλν έρσ βξεη απηφ πνπ ςάρλσ θαη νξγαλψλσ ην κάζεκά κνπ 

εχθνια θαη γξήγνξα». Έλαο αθφκα εθπαηδεπηηθφο, (ν έλαηνο) αλαθέξεη πσο ην 

δηαδίθηπν ηνπ πξνζθέξεη εχξεζε ηνπ πιηθνχ πνπ ρξεηάδεηαη κε γξήγνξν θαη ζίγνπξν 

ηξφπν. 

Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί ηνλίδνπλ πσο ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηνπο πξνζθέξεη 

επειημία ζηελ παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο (ηξεηο αλαθνξέο) θαη  

θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο χιεο (δχν αλαθνξέο). Ζ πξψηε εθπαηδεπηηθφο ιέεη φηη 

ππάξρεη φθεινο απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο επεηδή πξνζθέξνπλ: «κεγαιχηεξε επειημία 

ζηελ παξνπζίαζε θαη δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ αγγιηθψλ» θαζψο ηα δηδαθηηθά 

μελφγισζζα βηβιία δελ πξνζθέξνπλ ην πιηθφ πνπ ρξεηάδεηαη. Μαδί ηεο θαίλεηαη λα 

ζπκθσλεί θαη ε 15
ε
 εθπαηδεπηηθφο, πνπ δηδάζθεη γεξκαληθά, ε νπνία πηζηεχεη πσο νη 

λέεο ηερλνινγίεο ηεο πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε απηνλνκία θαη επειημία. Σέινο, ε 20
ε
 

εθπαηδεπηηθφο πξνζζέηεη πσο κε ηηο ΣΠΔ έρεη: «... επθνιία  ζηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ 

νξγάλσζε ηεο δηδαθηέαο χιεο». 

Πέληε εθπαηδεπηηθνί πξνζζέηνπλ ζηα νθέιε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηνπο ίδηνπο,  

ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ζην κάζεκα, ηηο λέεο δπλαηφηεηεο 

πνπ ηνπο παξέρνληαη θαη ηελ αίζζεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Ο ηέηαξηνο 
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εθπαηδεπηηθφο πηζηεχεη πσο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ΣΠΔ νδεγείηαη ζηε: «... 

δηαθνξεηηθφηεηα ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο... ζηελ αίζνπζα ππάξρεη ήρνο,  έρνπλ 

πξνζηεζεί εηθφλεο θαη ρξψκαηα... θακία ζρέζε κε φπσο φηαλ πξσηνμεθίλεζα ηε 

δνπιεηά». Ο 12
νο

 εθπαηδεπηηθφο ζπκπιεξψλεη πσο: «...  θάλνληαο  κία ζχγθξηζε κε 

ηελ αξρή ηεο θαξηέξαο κνπ ζα έιεγα πσο ηα πξάγκαηα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθά 

πιένλ... νη λέεο ηερλνινγίεο πξνζθέξνπλ ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζην κάζεκα ηεο 

γιψζζαο θαη φρη κφλν…». Ζ φγδνε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη πσο ρξεζηκνπνηψληαο 

θπξίσο ην δηαδίθηπν ηηο παξέρνληαη λέεο δπλαηφηεηεο ζηε δηδαζθαιία θαη απνθηά 

θαηλνχξγηεο ηδέεο πνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή κέζα ζηε δηδαθηηθή αίζνπζα. 

Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί εμεγνχλ πσο νη λέεο ηερλνινγίεο βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε 

εκπέδσζε θαη θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο ηφζν απφ ηνπο ίδηνπο φζν θαη απφ ηνπο 

καζεηέο. Πξνζθέξνπλ ζηγνπξηά, απηνπεπνίζεζε, ηθαλνπνίεζε, ελεξγνπνίεζε θαη 

πεξηζζφηεξε αηνκηθή γλψζε. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε άπνςε ηεο δέθαηεο έβδνκεο 

εθπαηδεπηηθνχ: «απνηέιεζε γηα κέλα ην θνπηί απνζήθεπζεο γλψζεσλ θαη νξγάλσζεο 

απηψλ. Με βνεζά ζηε δηεξεχλεζε ησλ γλσζηηθψλ ειιείςεσλ ησλ καζεηψλ θαη ζηελ 

εκπέδσζε ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο». Ζ 16
ε
 εθπαηδεπηηθφο έρεη απνθηήζεη 

πεξηζζφηεξεο αηνκηθέο γλψζεηο θαζψο φπσο ηνλίδεη: «... φζν πεξηζζφηεξν αλαδεηψ 

πιηθφ θαη πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκά κνπ, ηφζν πεξηζζφηεξν καζαίλσ θαη εγψ... κε 

έρεη βνεζήζεη πνιχ θαη λα ζθεθηείο πσο έρσ πάεη θαη ζρνιείν ζηε Γεξκαλία». Ζ 19
ε
 

εθπαηδεπηηθφο εμεγεί πσο ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ ηάμε ηεο δίλεη 

έλα αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο θαζψο δηαπηζηψλεη φηη νη καζεηέο ηεο ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζην κάζεκα θαη θαηαλννχλ θαιχηεξα. Σέινο, ε 13
ε
 εθπαηδεπηηθφο ιέεη πσο νη 

λέεο ηερλνινγίεο ηεο πξνζθέξνπλ ζηγνπξηά θαη απηνπεπνίζεζε θαη ην κάζεκα πνπ 

δηδάζθεη γίλεηαη πην επράξηζην. Έλαο αθφκα εθπαηδεπηηθφο (ν έβδνκνο) απαληά πσο ε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ πξνζθέξεη λέεο δπλαηφηεηεο θαη θαηλνχξγηεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο 

θαη: «... ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν δηδαζθαιίαο κνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζσ πνιχπιεπξα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνκαη έηζη ψζηε 

λα παξνπζηάζσ κε αλαιπηηθφηεξν θαη άκεζν ηξφπν ηε λέα χιε ζηνπο καζεηέο». 

Σέινο, ν έθηνο εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη πσο ππάξρεη επειημία ζηελ παξνπζίαζε ηεο 

λέαο γλψζεο θαη πνηθηιία ζηελ εκπέδσζε ηεο. Μπνξεί λα δηαρεηξηζηεί θαιχηεξα ηελ 

ηάμε ηνπ θαη δηεπθνιχλεηαη ε εθαξκνγή ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο. Σν πην ζεκαληηθφ 

ηνλίδεη πσο είλαη ε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ καζήκαηνο.  
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Οη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη γηα ηα νθέιε πνπ 

έρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο ζηα γισζζηθά καζήκαηα γηα ηνπο καζεηέο. Οη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί (9 αλαθνξέο) δήισζαλ πσο ηνπο πξνζθέξεη λέεο 

εκπεηξίεο θαη γεληθά ηελ αίζζεζε ηεο αλαλέσζεο θαη ηνπ θαηλνχξγηνπ. Πνιινί 

ζπλδχαζαλ ηηο απαληήζεηο ηνπο κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ (5 αλαθνξέο)  

θαη ην γεγνλφο πσο ην κάζεκα απνθηά κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ (6 αλαθνξέο).  

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε απάληεζε ηεο πξψηεο εθπαηδεπηηθνχ πνπ αλαθέξεη πσο 

επεηδή νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο παξαθνινπζνχλ καζήκαηα θαη ζε θξνληηζηήξηα 

αγγιηθψλ πξνπνξεχνληαη ηεο χιεο ηνπ ζρνιείνπ κε απνηέιεζκα λα βαξηνχληαη ζην 

κάζεκα. Έηζη ινηπφλ: «... ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θάλεη ην κάζεκα πην ελδηαθέξνλ θαη 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά. Έηζη είλαη πην 

ζπγθεληξσκέλνη θαη παξαθνινπζνχλ ην κάζεκα κε ελδηαθέξνλ». Ζ δεχηεξε 

εθπαηδεπηηθφο εμεγεί πσο: «ην ελδηαθέξνλ πνιιέο θνξέο είλαη κεγαιχηεξν, ηφζν ε 

εηθφλα φζν θαη ην βίληεν είλαη ειθπζηηθά πξνο ηα παηδηά…»  θαη νη εθπαηδεπηηθνί ην 

εθκεηαιιεχνληαη απηφ πξνβάιινληαο ήρνπο θαη εηθφλεο ζρεηηθά κε ην γισζζηθφ 

κάζεκα. Σελ ίδηα άπνςε θαίλεηαη λα κνηξάδεηαη θαη ν έλαηνο εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο 

ζεσξεί πσο ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξνζζέηεη ελδηαθέξνλ ζην κάζεκα,   

παξέρεη δεκηνπξγηθή θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε θαη ην ρξψκα, ν ήρνο θαη νη εηθφλεο 

πξνζθέξνπλ έλα λέν επράξηζην ζηνηρείν ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Δλδηαθέξνλ έρεη 

θαη ε γλψκε ηεο δέθαηεο ηξίηεο εθπαηδεπηηθνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηδαζθαιία ηεο 

γεξκαληθήο γιψζζαο: «ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ δίλεη εξεζίζκαηα… ζηηο μέλεο 

γιψζζεο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα δνχλε θαη λα αθνχζνπλ απζεληηθνχο 

δηαιφγνπο... πξνζθέξεη επίζεο γλψζεηο γηα πνιηηηζκφ θνπιηνχξα θαη λννηξνπία κηαο 

άιιεο ρψξαο». Ζ πέκπηε εθπαηδεπηηθφο ζπκπιεξψλεη πσο: «... βιέπνπλ πεξηζζφηεξεο 

εηθφλεο... καζαίλνπλ κε θαηλνχξγην θαη δηαθνξεηηθφ ηξφπν... απνθηνχλ λέεο 

εκπεηξίεο». 

Τπήξμε θαη έλαο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ (8 αλαθνξέο) πνπ αλέθεξε πσο ε ρξήζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ νδεγεί ηνπο καζεηέο ζηελ εχθνιε απφθηεζε γλψζεσλ θαζψο 

θαηαλννχλ ην κάζεκα πην άλεηα. Δπίζεο ε απφθηεζε γλψζεσλ γίλεηαη κε 

δηαζθεδαζηηθφ θαη επράξηζην ηξφπν (5 αλαθνξέο). Ζ 17
ε
 εθπαηδεπηηθφο εμεγεί πσο 

«... ηνπο βνεζά λα εκπεδψζνπλ θαιχηεξα ηελ χιε πνπ ηνπο δηδάζθσ... απηφ γίλεηαη 

κε δηαζθέδαζε θαη δεκηνπξγία ηαπηφρξνλα». Παξφκνηα άπνςε έρεη θαη ε 16
ε
 

εθπαηδεπηηθφο πνπ ιέεη πσο: «ην θχξην πνπ ηνπο πξνζθέξεη είλαη θπζηθά νη γλψζεηο 
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κε εχθνιν θαη απιφ ηξφπν... απηή ε δηαδηθαζία νδεγεί ζε πην επράξηζηε εθκάζεζε 

ηεο γιψζζαο ησλ γεξκαληθψλ». Καη ν 4
νο

 εθπαηδεπηηθφο ζεσξεί φηη ε απφθηεζε 

γλψζεσλ γίλεηαη πην γξήγνξα θαη πην εχθνια. Οη καζεηέο εθδειψλνπλ πεξηζζφηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα ηεο γιψζζαο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο είλαη κεγαιχηεξε. Ζ 

γλψζε πνπ παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο είλαη πνιχπιεπξε, άκεζε θαη θαηαλνεηή 

(έβδνκνο εθπαηδεπηηθφο). Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ χιε θαιχηεξα θαη 

παξάιιεια καζαίλνπλ ζπλδπάδνληαο γλψζεηο κε δηαζθέδαζε θαη δεκηνπξγηθφηεηα 

(20
ε
 εθπαηδεπηηθφο). Ζ 15

ε
 εθπαηδεπηηθφο πηζηεχεη φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ πξνζθέξεη 

ζηνπο καζεηέο: «... θαιχηεξε αθνκνίσζε ηεο γλψζεο θαη δηεπθνιχλεη ηελ εθκάζεζε 

ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο». Σέινο, ε 19
ε
 

εθπαηδεπηηθφο απαληά πσο: «...πξνζθέξεη κία βειηησκέλε δεκηνπξγηθή θαη επράξηζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία... παξαδείγκαηα ζρεδηαγξάκκαηα ελλνηνινγηθνί - γλσζηηθνί 

ράξηεο... ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο». 

Τπάξρνπλ θαη θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί (ηξεηο αλαθνξέο)  πνπ πηζηεχνπλ φηη ε ρξήζε 

ησλ ΣΠΔ πξνζθέξεη θαη θάηη πνπ είλαη απιφ θαη ρξήζηκν: ηελ εμνηθείσζε κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. Ο 18
νο

 εθπαηδεπηηθφο δειψλεη πσο ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν 

είλαη κία δηαδηθαζία επράξηζηε θαη ηαπηφρξνλα βειηησκέλε ε νπνία γίλεηαη: «... κε ην 

καζεηή ζπκκέηνρν λα εμνηθεηψλεηαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο». Ζ 14
ε
 εθπαηδεπηηθφο 

εμεγεί πσο: «νη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ... βνεζά ζηε 

ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ηνπο». Δπίζεο, πηζηεχεη πσο ηνπο δίλεη πξφζβαζε ζε 

κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ θάηη πνπ απνηπγράλεη λα θάλεη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Ο 

δέθαηνο εθπαηδεπηηθφο πηζηεχεη πσο νη λέεο ηερλνινγίεο εθηφο απφ λέεο εκπεηξίεο,  

φπσο είλαη ε παξαθνινχζεζε βίληεν θαη εηθφλσλ, εληζρχνπλ ηε δπλαηφηεηα 

απηελέξγεηαο ζηελ επίιπζε ησλ αζθήζεσλ απφ ηνπο καζεηέο. Σέινο, θάπνηα αθφκα 

νθέιε πξνζζέηεη ν 6
νο

 εθπαηδεπηηθφο: «ζπκβάιιεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ θαη ζηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ. Δπίζεο δηεπθνιχλεη ηνλ 

νξζνγξαθηθφ απηνέιεγρν ησλ καζεηψλ». 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία πνπ πξνέθπςε ζην ζεκαηηθφ άμνλα κε ηα νθέιε ηεο ρξήζεο ησλ 

ΣΠΔ  είλαη νη εθπαηδεπηηθέο αμίεο πνπ πξνσζνχληαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. Οη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί (15 αλαθνξέο) απάληεζαλ φηη πξνσζείηαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ην νκαδηθφ πλεχκα (10 αλαθνξέο) θαη ε απηελέξγεηα ( 7 αλαθνξέο). 

Μία εθπαηδεπηηθφο, (ε πξψηε) εμεγεί πσο πξνσζείηαη: «...ε ελδπλάκσζε ηνπ 
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νκαδηθνχ πλεχκαηνο αθνχ φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε... ππνινγηζηέο,  ηα παηδηά δνπιεχνπλ 

ζε δπάδεο ή νκάδεο. Δπίζεο ε δεκηνπξγηθφηεηα αθνχ ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ βνεζάεη πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε». Ζ δεχηεξε εθπαηδεπηηθφο ζπκπιεξψλεη γηα ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα πσο: «...θάπνηεο θνξέο επηζπκνχλ λα αληηγξάςνπλ φ,ηη βιέπνπλ ή 

αθνχλε». Ο έθηνο εθπαηδεπηηθφο δειψλεη πσο ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ: «... δίλεη ζηνλ θάζε 

καζεηή  ηε δπλαηφηεηα λα απηελεξγεί κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ.  

Δλλνείηαη θπζηθά πσο πξνσζεί θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα φισλ ησλ καζεηψλ». Με 

απηέο ηηο απφςεηο ζπκθσλεί θαη ν έλαηνο εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο ηνλίδεη πσο ε 

αλαδήηεζε ησλ γλψζεσλ κπνξεί πιένλ λα γίλεη θαη κε νκαδηθφ ηξφπν πνπ είλαη πην 

επράξηζηνο γηα ηνπο καζεηέο θαη φπσο έρεη παξαηεξήζεη ε δνπιεηά ζε νκάδεο ηνπο 

βνεζά λα ζπγθεληξψλνληαη θαιχηεξα ζην κάζεκα. Αληίζηνηρε γλψκε έρεη θαη ν 

δσδέθαηνο εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο αλαθέξεη πσο ν εθζπγρξνληζκφο ηεο δηδαζθαιίαο 

κέζσ ησλ ΣΠΔ έρεη βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα είλαη πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθνί, λα 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα κπνξνχλ λα απηελεξγήζνπλ. Ζ 14
ε
 εθπαηδεπηηθφο 

εμεγεί πσο κέζα απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο: «... κπνξνχλ λα βξνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

νπνηνδήπνηε ζέκα ηνπο θηλεί ην ελδηαθέξνλ. Δπίζεο εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο κε 

απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη ε απηελέξγεηα». Ζ 15
ε
 

εθπαηδεπηηθφο δειψλεη πσο: «... ελεξγνπνηεί ηα παηδηά θαη ελδπλακψλεη ην νκαδηθφ 

πλεχκα. Σα παηδηά είλαη απηφλνκα θαη δεκηνπξγηθά». 

ηηο παξαπάλσ αμίεο ν έβδνκνο εθπαηδεπηηθφο πξνζζέηεη θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ 

καζεηψλ κε ηε λέα ηερλνινγία θαη ρξήζε δηαθφξσλ ςεθηαθψλ κέζσλ θαη ηε: «... 

δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο επεμεξγαζίαο θαη δηαζηαχξσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ…». Μία 

αθφκα εθπαηδεπηηθφο (ε 17
ε
)  αλαθέξεη πσο νη αμίεο πνπ πξνσζνχληαη είλαη: «... ε 

εθεπξεηηθφηεηα γηα ηξφπνπο εχθνιεο κάζεζεο, ε απηελέξγεηα θαη ε ζπγθέληξσζε 

ζηε γελίθεπζε ησλ γλψζεσλ». Σέινο, ε 19
ε
 εθπαηδεπηηθφο δειψλεη πσο: «πξνσζείηαη 

ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε ελεξγφηεξε ζπκκεηνρή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ε  αιιειν-

ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ε ελδπλάκσζε ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο θαζψο θαη ε 

αιιειεπίδξαζε κε άιια ζρνιεία, παξαδείγκαηνο ράξε θνηλή ζπκκεηνρή ζε 

πξνγξάκκαηα εμ απνζηάζεσο».  

Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία αθνξά ηηο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο. Οη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί (11 αλαθνξέο)  αλαθέξνπλ ηελ επηκφξθσζε ε νπνία φπσο ηνλίδνπλ ζα 
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πξέπεη λα είλαη πην ζπρλή θαη πην νπζηαζηηθή. Οθηψ αθφκα εθπαηδεπηηθνί δεηνχλ 

θαιχηεξν εμνπιηζκφ ζηα ζρνιεία πνπ δηδάζθνπλ θαη ν ίδηνο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ 

δειψλεη πσο ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν πιηθφ ην νπνίν πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγην θαη 

εθζπγρξνληζκέλν. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δήισζε ηεο πξψηεο εθπαηδεπηηθνχ πνπ 

ζεσξεί πσο: «... ην πην ζεκαληηθφ είλαη ε επηκφξθσζε... έηζη ψζηε λα εμνηθεησζνχλ 

φινη κε λέεο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο. Δλλνείηαη πσο παίδεη ξφιν θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ 

θάζε ζρνιείνπ γηαηί αλ δελ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια κέζα δπζηπρψο δελ κπνξείο λα 

δνπιέςεηο ζσζηά». Ο έλαηνο εθπαηδεπηηθφο δειψλεη ηελ αλάγθε γηα χπαξμε 

πεξηζζφηεξσλ θαη πην ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πάλσ απφ φια ηελ 

επηκφξθσζε θαη ηαπηφρξνλα ηε ζσζηή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Έλαο αθφκα 

εθπαηδεπηηθφο (ν έθηνο)  πηζηεχεη πσο ε επηκφξθσζε ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ πξέπεη λα είλαη ζπρλή θαη θξίλεη απαξαίηεηε ηε: «... ζέζπηζε 

βησκαηηθψλ ζεκηλαξίσλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο». Ζ 17
ε
 εθπαηδεπηηθφο πηζηεχεη 

πσο εθηφο απφ ηε ζπρλφηεξε θαη θαιχηεξε επηκφξθσζε απαξαίηεηε είλαη θαη ε 

χπαξμε πεξηζζφηεξνπ πιηθνηερληθνχ πιηθνχ. Με απηήλ ηελ άπνςε ζπκθσλεί θαη ε 

20
ε
 εθπαηδεπηηθφο ε νπνία ζπκπιεξψλεη πσο ε πξφζβαζε ζε απηφ ην πιηθφ πξέπεη λα 

είλαη εχθνιε γηα ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αλαθνξηθά κε ην πιηθφ πνπ ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη ε δεχηεξε εθπαηδεπηηθφο ιέεη πσο ρξεηάδνληαη: «...θάπνηα 

επεμεγεκαηηθά βίληεν γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ, εηθφλεο θαη βίληεν ζρεηηθά κε ην 

κάζεκα... ηξαγνχδηα ζρεηηθά κε ηελ θάζε ελφηεηα». Ο δέθαηνο εθπαηδεπηηθφο 

ζπκπιεξψλεη πσο είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε λέσλ θαη ζχγρξνλσλ ινγηζκηθψλ θαη ε 

16
ε
 εθπαηδεπηηθφο πσο ρξεηάδεηαη παξνρή αλαλεσκέλνπ πιηθνχ θαη ζπρλή  εμάζθεζε 

πάλσ ζε απηφ. 

Δθηφο απφ ηε δεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε λέσλ πιεξνθνξηψλ,  φπσο ζρνιηάδεη ν 12
νο

 

εθπαηδεπηηθφο,  απαξαίηεηνο είλαη ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε αλαλέσζε ησλ ςεθηαθψλ 

βηβιίσλ. Έλα αθφκα ζέκα πνπ απαζρνιεί ηνλ ίδην θη άιινπο δχν εθπαηδεπηηθνχο είλαη 

ε ρακειή ηαρχηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ ε νπνία πξέπεη λα δηνξζσζεί άκεζα. Ζ 14
ε
 

εθπαηδεπηηθφο ζπκθσλεί πσο ην ζρνιείν ηεο ρξεηάδεηαη αλαβάζκηζε ηεο ηαρχηεηαο 

ηνπ δηαδηθηχνπ φπσο επίζεο θαη άκεζν εμνπιηζκφ φισλ ησλ ηάμεσλ κε 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Έλαο άιινο εθπαηδεπηηθφο (ν ηέηαξηνο) εμεγεί πσο εθηφο 

απφ ζεκηλάξηα θαη εμνπιηζκφ ζηα ζρνιεία απαηηνχληαη: «... θίλεηξα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα αγνξά πξνζσπηθνχ εμνπιηζκνχ». Ο έβδνκνο εθπαηδεπηηθφο 

ζεσξεί απαξαίηεηε ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Παλειιελίνπ ρνιηθνχ 
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Γηθηχνπ θαη ν 18
νο

 «... ηελ απεκπινθή ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα». Ηδηαίηεξα μερσξηζηή είλαη ε γλψκε ηεο πέκπηεο εθπαηδεπηηθνχ ε νπνία 

δειψλεη πσο: «δελ έρσ λα θάλσ θακηά πξφηαζε θαζψο είκαη ππέξ ηεο θιαζηθήο 

δηδαζθαιίαο κέζσ ησλ βηβιίσλ». 

 

Πίλαθαο 3. Καηεγνξηνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ – Θεκαηηθφο άμνλαο Γ 

 

Θεκαηηθόο άμνλαο Γ: Απνηύπσζε ησλ νθειώλ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ γηα καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνύο 

 

Καηεγνξίεο Κσδηθνί / Δλλνηνινγηθνί νξηζκνί 

7. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΔΤΠΑΓΗΑΓ = επειημία ζηελ παξνπζίαζε θαη 

δηδαζθαιία ησλ αγγιηθψλ  

ΔΤΠΑΝΓΝ = επειημία ζηελ παξνπζίαζε ηεο 

λέαο γλψζεο  

ΓΗΑΓΗΓ = πξνζθνξά δηαθνξεηηθφηεηαο ζηε 

δηδαζθαιία  

ΥΡΔΠΤΔΝΜ = ε ρξήζε ηνπ επνπηηθνχ 

πιηθνχ θάλεη ην κάζεκα πην ελδηαθέξνλ  

ΥΡΖΥΔΗΑΗ = παξνπζία ρξψκαηνο, ήρνπ θαη 

εηθφλαο ζηελ αίζνπζα  

ΔΜΜΔΘΓΗ = εκπινπηηζκφο ηεο κεζφδνπ 

δηδαζθαιίαο  

ΔΤΠΡΑΝΤΛ = εχθνιε πξφζβαζε ζηελ 

αλαδήηεζε πιηθνχ  

ΔΤΠΡΘΔΔΝ = εχθνιε πξφζβαζε ζε ζέκαηα 

πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ  

ΔΤΤΛΓΡΓ = εχξεζε πιηθνχ κε γξήγνξν 

θαη ζίγνπξν ηξφπν  

ΔΤΒΟΚΑΜΑ =  επηπιένλ πιηθφ πνπ βνεζά 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο  

ΔΤΠΑΠΓΣΡ = επηπιένλ πιηθφ πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηαζηεί κε πξσηφηππν θαη δεκηνπξγηθφ 

ηξφπν  

ΔΤΔΠΠΛ = επθαηξία γηα επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο  

ΑΡΚΝΗΓΓΗ = αξθεηέο θαηλνχξηεο ηδέεο γηα ηε 

δηδαζθαιία  

ΠΡΝΠΓΝ = πξνζθνξά λέσλ πιεξνθνξηψλ 

θαη γλψζεσλ  

ΒΟΔΤΓΛΤΛ = βνήζεηα ζηελ εχξεζε 

γισζζηθνχ πιηθνχ  

ΔΤΑΝΠΡΤΛ = επθνιία αλαδήηεζεο 

πξφζζεηνπ πιηθνχ  

ΚΛΔΜΜΘ = θαιχηεξε εκπέδσζε ηνπ 

καζήκαηνο  

ΠΟΔΜΓΝ = πνηθηιία ζηελ εκπέδσζε ηεο 

γλψζεο  

ΚΑΓΗΑΣΑ = θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο  

ΚΑΔΦΓΗΑ = θαιχηεξε εθαξκνγή ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο  

ΓΤΓΗΑΜΑ = δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο 

ηνπ καζήκαηνο  

ΠΡΝΓΤΜΓΗ = πξνζθνξά λέσλ δπλαηνηήησλ 
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θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο  

ΠΛΠΡΠΛ = πνιχπιεπξε πξνζέγγηζε ησλ 

απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ  

ΑΝΑΜΣΡΠΑ = αλαιπηηθφο θαη άκεζνο 

ηξφπνο παξνπζίαζεο ηεο λέαο χιεο  

ΑΝΠΛΠΡΔΗ = αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη 

πξνβνιή εηθφλσλ ζρεηηθέο κε ην γισζζηθφ 

κάζεκα  

ΒΔΓΖΔΤΜΓ = βειηησκέλε, δεκηνπξγηθή θαη 

επράξηζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία  

ΔΝΜΑΔΝΤ = ην κάζεκα γίλεηαη πην 

ελδηαθέξνλ θαη νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά  

ΜΑΔΤΔΝ = ην κάζεκα γίλεηαη πην 

επράξηζην θαη ελδηαθέξνλ  

ΒΟΜΑΔΝ = βνήζεηα ζην λα γίλεη ην κάζεκα 

πην ελδηαθέξνλ  

ΒΟΜΑΔΤ = βνήζεηα γηα πην επράξηζην 

κάζεκα  

ΔΤΜΑΔΤΜΑ = επράξηζην κάζεκα θαη 

επθνιφηεξε κάζεζε  

ΔΚΓΗΔΤ = ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γίλεηαη 

επράξηζηε  

ΔΤΓΗΠΡΜΑ = επράξηζηε θαη δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε ζην κάζεκα  

ΤΠΡΜΑ = ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζην 

γισζζηθφ κάζεκα  

ΠΡΗΑΤΣ = πξνζθνξά ζηγνπξηάο θαη 

απηνπεπνίζεζεο  

ΔΝΓΑΜΑ = ελεξγνπνίεζε δαζθάισλ θαη 

καζεηψλ   

ΜΔΑΤΔΤ = κεγαιχηεξε απηνλνκία θαη 

επειημία  

ΠΔΑΣΓΝ = πεξηζζφηεξε αηνκηθή γλψζε  

ΚΣΑΠΓΝΟΡ = απνηέιεζε ην ‘θνπηί’ 

απνζήθεπζεο θαη νξγάλσζεο γλψζεσλ  

ΒΟΓΗΓΝΔΛ = βνήζεηα ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

γλσζηηθψλ ειιείςεσλ ησλ καζεηψλ  

ΔΜΤΛΓΛΜΑ = εκπέδσζε ηεο χιεο ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΑΤΔΝΜΑ = απμεκέλν ελδηαθέξνλ απφ ηνπο 

καζεηέο  

ΗΚΔΝΤΚΑ = αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο απφ 

ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε  

ΔΤΤΓΗΤΛ = επθνιία ζηε ζπγθέληξσζε ηεο 

δηδαθηηθήο χιεο  

ΔΤΟΡΓΗΤΛ = επθνιία ζηελ νξγάλσζε ηεο 

δηδαθηηθήο χιεο  

8. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο καζεηέο 

ΥΡΝΣΔΝ = ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

θάλεη ην κάζεκα ελδηαθέξνλ  

ΔΝΤΜΑ = ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

ζην  γισζζηθφ κάζεκα  

ΠΡΔΝΜΑ = πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην 

κάζεκα  

ΓΡΔΤΑΠΓΝ = γξεγνξφηεξε θαη επθνιφηεξε 

απφθηεζε γλψζεο  

ΔΤΑΠΓΝ = εχθνιε απφθηεζε γλψζεσλ  

ΚΑΑΦΓΝ = θαιχηεξε αθνκνίσζε ηεο 

γλψζεο  
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ΓΗΔΚΓΡΛΔ = δηεπθφιπλζε ηεο εθκάζεζεο 

γξακκαηηθήο θαη ιεμηινγίνπ  

ΔΤΔΚΞΝΓΛ = επράξηζηε εθκάζεζε ηεο 

μέλεο γιψζζαο  

ΔΤΔΜΓΗΤΛ = επθνιφηεξε εκπέδσζε ηεο 

δηδαθηέαο χιεο  

ΓΡΔΤΚΑΜΑ = γξεγνξφηεξε θαη επθνιφηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο  

ΣΑΠΑΔΗΖΥ = ηαπηφρξνλε παξαθνινχζεζε 

εηθφλαο θαη ήρνπ  

ΥΡΖΥΔΗΑΗ = ρξψκα, ήρνο θαη εηθφλεο ζηελ 

αίζνπζα  

ΠΡΠΡΔΗ = πξνζθνξά πεξηζζνηέξσλ εηθφλσλ  

ΠΡΠΡΔΜ = πξνζθνξά πεξηζζνηέξσλ 

εκπεηξηψλ  

ΔΜΠΡΛΟ = ζπκβνιή ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ  

ΑΝΔΠΓΔ = ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ησλ 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ  

ΓΗΟΡΑΤΣ = δηεπθφιπλζε ηνπ νξζνγξαθηθνχ 

απηνειέγρνπ ησλ καζεηψλ  

ΠΟΑΜΚΣΝΓ = πνιχπιεπξε, άκεζε θαη 

θαηαλνεηή ε λέα γλψζε  

ΓΖΑΝΜΘ = παξνρή δεκηνπξγηθήο θαη 

αλαθαιππηηθήο κάζεζεο  

ΓΤΑΤΣΑ = δπλαηφηεηα απηελέξγεηαο ζηηο 

αζθήζεηο  

ΓΦΔΝΠΡΜΑ = δηαθνξεηηθή θαη 

ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε ζην κάζεκα  

ΔΚΥΡΖΤ = εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ησλ Ζ/Τ  

ΠΑΔΡΓΗΞΓ = παξνρή εξεζηζκάησλ γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ  

ΠΑΑΤΘΓΗ = παξαθνινχζεζε απζεληηθψλ 

δηαιφγσλ  

ΓΝΠΟΚΟΞΥ = γλψζεηο γηα ηνλ πνιηηηζκφ 

θαη ηελ θνπιηνχξα κηαο μέλεο ρψξαο  

ΠΡΜΔΟΓΠΛ = πξφζβαζε ζε κεγάιν φγθν 

πιεξνθνξηψλ  

ΔΞΜΑΝΣ = εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο  

ΒΟΤΠΡ = βνήζεηα ζηνπο καζεηέο γηα 

ζπγθέληξσζε θαη πξνζνρή  

ΑΠΓΝΓΗΓΖ = απφθηεζε γλψζεσλ 

παξάιιεια κε δηαζθέδαζε θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα  

ΒΔΓΖΔΤΓΜ = βειηησκέλε, δεκηνπξγηθή θαη 

επράξηζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία  

ΓΗΑΓΖΜΓΜ = δηαζθέδαζε θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα ζηα γισζζηθά καζήκαηα  

ΚΑΟΛΑΝΤΛ = θαιχηεξε θαη 

νινθιεξσκέλε αληίιεςε ηεο χιεο  

9. Οη εθπαηδεπηηθέο αμίεο πνπ πξνσζνχληαη 

κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

ΠΡΟΜΠΝ = πξνψζεζε ηνπ νκαδηθνχ 

πλεχκαηνο  

ΠΡΓΖΜ = πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο  

ΠΡΑΤΔΝ = πξνψζεζε ηεο απηελέξγεηαο  

ΠΡΑΤΓΝΑΝ = πξνψζεζε ηεο απηελέξγεηαο 

κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ  

ΔΜΓΝΓΖΑΤ = εκπινπηηζκφο γλψζεσλ πνπ 

νδεγεί ζε δεκηνπξγηθφηεηα θαη απηελέξγεηα  
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ΠΡΑΤΤ = πξνψζεζε ηεο 

απηνζπγθέληξσζεο  

ΠΡΑΤΝΜ = πξνψζεζε ηεο απηνλνκίαο  

ΔΝΜΑΠΡΑΤ = ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ 

θαη πξνψζεζε ηεο απηνλνκίαο  

ΠΡΤΝ = πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο  

ΠΡΔΝΤ = πξνψζεζε ηεο ελεξγήο 

ζπκκεηνρήο  

ΠΡΑΛΜΑ = πξνψζεζε ηεο 

αιιεινζπλεξγαηηθήο κάζεζεο  

ΠΡΑΝΑΚΒΛ = πξνζπάζεηα ‘αληηγξαθήο’ 

ηνπ πιηθνχ πνπ αθνχλε θαη βιέπνπλ  

ΠΡΓΖΜΚ = πξνψζεζε δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο  

ΓΖΜΠΔΔΡ = δεκηνπξγία πεξηζζνηέξσλ 

εξεζηζκάησλ  

ΓΑΔΠΓΗΠΛ = δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο, 

επεμεξγαζίαο θαη δηαζηαχξσζεο 

πιεξνθνξηψλ  

ΔΞΜΑΝΣ = εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε 

λέα ηερλνινγία  

ΔΞΜΑΤΦΜ = εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε 

ηα ζχγρξνλα ςεθηαθά κέζα  

ΑΣΟΜΑΓΔΤ = αηνκηθή θαη νκαδηθή 

αλαδήηεζε γλψζεσλ κε επράξηζην ηξφπν  

ΒΟΚΛΤΜΑ = βνήζεηα γηα θαιχηεξε 

ζπγθέληξσζε ησλ καζεηψλ  

ΔΦΣΡΔΤΜΑ = εθεπξεηηθφηεηα γηα ηξφπνπο 

εχθνιεο κάζεζεο  

ΤΓΓΝΓΝ = ζπγθέληξσζε ζηε γελίθεπζε 

ησλ γλψζεσλ  

ΑΛΜΑΥΣΞ = αιιειεπίδξαζε κε άιια 

ζρνιεία θαη ηάμεηο  

ΑΛΜΑΥ = αιιειεπίδξαζε κε άιια 

ζρνιεία  

ΟΞΔΦΑΝ = φμπλζε ηεο εθεπξεηηθφηεηαο θαη 

ηεο αληίιεςεο  

10. Πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία   

ΤΠΔΞΥ = χπαξμε εμνπιηζκνχ ζηα ζρνιεία  

ΔΠΓΚΞΓ = επηκφξθσζε δαζθάισλ θαη 

θαζεγεηψλ μέλσλ γισζζψλ  

ΟΤΔΠΓΛΘΜ = νπζηψδεο επηκφξθσζε ζε 

γισζζηθά ζέκαηα  

ΔΥΡΑΞΝΣ = ζπρλή επηκφξθσζε ζηε  

ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ  

ΤΝΔΠΔΚ = ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  

ΔΠΔΚΔΚ = επηκφξθσζε θαη ζσζηή 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ΔΠΔΚΣΚΓΗ = επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα  

ΤΤΔΝΔΚ = ζπζηεκαηηθή θαη ζπρλή 

ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ΤΚΛΔΠ = ζπρλφηεξε θαη θαιχηεξε 

επηκφξθσζε  

ΔΠΜΓ = επηπιένλ ζεκηλάξηα γηα ηνπο 

δαζθάινπο  

ΔΤΠΡΤΔΚ = επθνιφηεξε πξφζβαζε γηα ην 

ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ΘΔΒΗΔΠ = ζέζπηζε βησκαηηθψλ 
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ζεκηλαξίσλ ζε ‘πξαγκαηηθέο’ ζπλζήθεο  

ΑΠΑΠΥΔΓ = απεκπινθή ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα  

ΑΝΤΠΠΓ = αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ  

ΤΠΠΡΤΛΤΛ = χπαξμε πεξηζζφηεξνπ 

πιηθνηερληθνχ πιηθνχ  

ΔΞΔΚΝΠΓ = εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κε λέεο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο  

ΟΗΒΟΔΞΥ = νηθνλνκηθή βνήζεηα γηα 

εμνπιηζκφ ησλ ζρνιείσλ  

ΚΝΔΚΑΓΠΔ = θίλεηξα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα αγνξά πξνζσπηθνχ 

εμνπιηζκνχ  

ΥΡΝΔΤΛΟ = ρξήζε λέσλ θαη ζχγρξνλσλ 

ινγηζκηθψλ  

ΔΠΒΗΓΡΦΝ = επεμεγεκαηηθά βίληεν ησλ 

γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ δηδάζθνληαη  

ΠΡΔΗΒΗΜΘ = παξνρή εηθφλσλ θαη βίληεν 

ζρεηηθά κε ην θάζε γισζζηθφ κάζεκα  

ΣΡΥΔΝ = ηξαγνχδηα ζρεηηθά κε ηελ θάζε 

δηδαθηηθή ελφηεηα  

ΚΝΔΚΥΡΝΣ = παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ  

ΚΜΠΡΑΞΝΣ = θακία πξφηαζε γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ  

ΤΠΚΛΓΗΒΗ = ππνζηήξημε ηεο θιαζηθήο 

δηδαζθαιίαο κέζσ βηβιίσλ  

ΓΖΑΞΝΔΠΛ = δεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε 

λέσλ πιεξνθνξηψλ  

ΔΚΑΝΦΖΒΗ = εθζπγρξνληζκφο θαη 

αλαλέσζε ησλ ςεθηαθψλ βηβιίσλ  

ΓΡΣΑΓΗ = γξεγνξφηεξε ηαρχηεηα ζην 

δηαδίθηπν  

ΠΡΑΝΤΛΔΞ = παξνρή αλαλεσκέλνπ πιηθνχ 

θαη ζπρλή εμάζθεζε  

ΠΡΤΛΤΛ = πεξηζζφηεξν πιηθνηερληθφ πιηθφ  

 

 

4.1.4 Πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζε 

ησλ ΣΠΔ 

Ο ηειεπηαίνο ζεκαηηθφο άμνλαο πεξηιακβάλεη πέληε ελφηεηεο. Εεηήζεθε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα αλαθεξζνχλ ζην είδνο επηκφξθσζεο ΣΠΔ πνπ δηαζέηνπλ, ζηε 

ρξνληθή πεξίνδν απφθηεζεο ηεο επηκφξθσζεο θαη λα αμηνινγήζνπλ ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ζπκκεηείραλ.  Δπίζεο, αλαθέξνληαη ζηελ επηξξνή πνπ έρεη ε 

επηκφξθσζε ζηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο σο εθπαηδεπηηθφ. Σέινο, 
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απαληνχλ αλ γλσξίδνπλ γηα επηκνξθψζεηο ππφινηπσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θάλνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επηκφξθσζε. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία, ζρεηηθά κε ην είδνο ηεο επηκφξθσζεο πνπ δηαζέηνπλ, νη 

απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο κφλν ελλέα 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ επηκφξθσζε επηπέδνπ Α θαη κφιηο ηέζζεξηο επηπέδνπ Β.  

Κάπνηνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνηα θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα ηδησηηθά ή θάπνηα 

απιά ζεκηλάξηα. 7 εθπαηδεπηηθνί δε δηαζέηνπλ θάπνηα επηκφξθσζε. Αξθεηά 

δηαθσηηζηηθή είλαη ε εμήγεζε πνπ δίλεη ε πξψηε εθπαηδεπηηθφο ιέγνληαο φηη: «δελ 

έρσ επηκφξθσζε ζε ΣΠΔ  θαζψο ε δεχηεξε θάζε επηκφξθσζεο ησλ αλαπιεξσηψλ 

ζηελ νπνία κπνξνχκε λα ζπκκεηέρνπκε γίλεηαη ζπλήζσο πξηλ ηελ πξφζιεςε κνπ σο 

αλαπιεξψηξηα  θαη δελ πξνιαβαίλσ λα θάλσ αίηεζε. ζεο θνξέο έθαλα αίηεζε δελ 

θιεξψζεθα θαζψο ε δηαδηθαζία επηινγήο γίλεηαη κε θιήξσζε». Ζ δεχηεξε 

εθπαηδεπηηθφο δειψλεη επίζεο πσο δελ έρεη επηκνξθσζεί ζηηο ΣΠΔ, απιά έρεη 

παξαθνινπζήζεη θάπνηα θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα φζν ήηαλ καζήηξηα. Ζ 15
ε
 

εθπαηδεπηηθφο δειψλεη πσο έρεη παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζεκηλάξηα κφλν, ζρεηηθά κε 

ην δηαδίθηπν, έγγξαθα θεηκέλνπ θαη ππνινγηζηηθά θχιια. πσο αλαθέξεη: «... θάπνηε 

δνχιεπα ζε θξνληηζηήξην, νπφηε έπξεπε λα μέξσ θάπνηα πξάγκαηα... παξαθνινχζεζα 

ζεκηλάξηα γηα internet,  word,  excel... απφ  φηαλ δνπιεχσ σο αλαπιεξψηξηα ηίπνηα... 

θακία επηκφξθσζε». Ο δσδέθαηνο εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη πσο έρεη πηζηνπνίεζε ζε 

επίπεδν Β1 θαη εμεγεί πσο: «... παξαθνινχζεζα ηελ επηκφξθσζε επηπέδνπ Β1 πξηλ 

απφ δχν πεξίπνπ ρξφληα... έθαλα θαη κεηαπηπρηαθφ γηαηί ήζεια λα θάλσ  αίηεζε γηα 

δηεπζπληήο». Σέινο, ελδηαθέξνλ έρεη ε απάληεζε ηνπ 6
νπ

 εθπαηδεπηηθνχ πνπ δειψλεη 

πσο: «ζηα πξψηα ρξφληα ηεο ζηαδηνδξνκίαο κνπ νινθιήξσζα κε επηηπρία ην ΣΠΔ Α 

επηπέδνπ. Μεηά, ζηα πέληε ρξφληα δηδαζθαιίαο, νινθιήξσζα θαη ην ΣΠΔ Β επηπέδνπ. 

Δπίζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρσ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ θαζψο θαη ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ Scratch». 

Οη εθπαηδεπηηθνί αμηνιφγεζαλ επίζεο ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία  

ζπκκεηείραλ, θαη φζνη δελ ζπκκεηείραλ εμέθξαζαλ κία ππνζεηηθή άπνςε γηα ην πψο 

ζα κπνξνχζε λα είλαη ε επηκφξθσζε. Απφ απηνχο πνπ δε ζπκκεηείραλ ζε 

επηκνξθψζεηο 5 εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ πσο κε βάζε ζπδεηήζεηο θαη πιεξνθνξίεο 

πνπ έρνπλ απφ ζπλαδέιθνπο ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα είλαη 

ρξήζηκα θαη λα έρνπλ ελδηαθέξνλ. Γχν ζπλάδειθνί ηνπο είλαη αληίζεηνη κε απηή ηελ 
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άπνςε. Απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζε θάπνην επηκνξθσηηθφ 

πξφγξακκα ή ζεκηλάξην 8 δειψλνπλ πσο ήηαλ πνιχ ή αξθεηά ρξήζηκα φζα έκαζαλ,  

ελψ άιινη νθηψ δειψλνπλ αθξηβψο ην αληίζεην. Ο έθηνο εθπαηδεπηηθφο ζεσξεί πσο 

ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ήηαλ πνιχ ρξήζηκα θαη «... πξφζθεξαλ γλψζεηο πνπ 

αμηνπνίεζα ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο κνπ. Δπίζεο 

βειηηψζεθα πνιχ, νπζηαζηηθά θαη αληηθεηκεληθά, ζηελ πξάμε». Με ηελ άπνςε απηή 

ζπκθσλεί θαη ν 18
νο

 εθπαηδεπηηθφο πνπ αλαθέξεη πσο ηα πξνγξάκκαηα ηνπ 

πξνζέθεξαλ ζεκαληηθή βνήζεηα ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν. Γηαθνξεηηθή είλαη ε 

άπνςε ηνπ ηξίηνπ εθπαηδεπηηθνχ ν νπνίνο ζεσξεί πσο ε επηκφξθσζε δελ ηνπ 

πξνζέθεξε θάηη νπζηαζηηθφ. πσο ιέεη: «ηα πξνγξάκκαηα δελ ήηαλ ελδηαθέξνληα 

άξα απνδείρζεθαλ ειάρηζηα ρξήζηκα». Μαδί ηνπ ζπκθσλεί θαη ε 5
ε
 εθπαηδεπηηθφο 

πνπ παξνκνηάδεη ηελ επηκφξθσζε κε έθζεζε ηδεψλ θαη φρη θάηη νπζηαζηηθφ θαη 

ρξήζηκν. Έλαο άιινο εθπαηδεπηηθφο (ν έλαηνο)  αλαθέξεη πσο έρεη πηζηνπνίεζε Α 

επηπέδνπ ε νπνία φκσο δελ απνδείρζεθε ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη γηα απηφ ην ιφγν 

πξνρψξεζε ζε ηδησηηθή επηκφξθσζε ψζηε λα απνθηήζεη νπζηαζηηθέο γλψζεηο. Με ηελ 

άπνςή ηνπ ζπκθσλνχλ δχν αθφκα εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη ε ηδησηηθή 

επηκφξθσζε θαη ηα ζεκηλάξηα απνδείρηεθαλ αλψηεξα ηεο επηκφξθσζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Ο έβδνκνο εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο θαηέρεη επηκφξθσζε Β 

επηπέδνπ, ζεσξεί πσο ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα είραλ αξθεηφ ελδηαθέξνλ 

σζηφζν: «...ζα κπνξνχζαλ λα ήηαλ πην θνληά ζηηο ζεκεξηλέο απαηηήζεηο ηεο 

εθπαίδεπζεο». 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία ηνπ ηειεπηαίνπ ζεκαηηθνχ άμνλα  αλαθέξεηαη ζηελ επηξξνή πνπ 

έρεη ε επηκφξθσζε ζηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. 

Τπάξρνπλ πέληε αλαθνξέο γηα θακία ή ειάρηζηε επηξξνή θαη νθηψ γηα ζεηηθή 

επηξξνή. Τπάξρνπλ θαη 7 εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη δελ έρνπλ επηκφξθσζε ή απιά 

αλαθέξνπλ ηελ ππνζεηηθή ηνπο άπνςε. Ο ηέηαξηνο εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο είρε 

θάπνηα ειάρηζηε επηκφξθσζε ζηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ηνπ, αλαθέξεη πσο 

επεξεάζηεθε ζεηηθά. Πξηλ ηελ επηκφξθσζε δελ είρε θαζφινπ γλψζεηο γηα ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη αηζζαλφηαλ αβεβαηφηεηα. Ζ επηκφξθσζε πνπ είρε, έζησ θαη κηθξή, 

ηνπ πξνζέθεξε απηνπεπνίζεζε ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Ζ 13
ε
 εθπαηδεπηηθφο δειψλεη 

πσο ε επηκφξθσζε ηελ επεξέαζε ζεηηθά θαζψο πιένλ έρεη κία αίζζεζε ζηγνπξηάο θαη 

έρεη ζπκπιεξψζεη ηηο γλψζεηο ηεο πάλσ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ αθνξνχλ ηε 

δηδαζθαιία. Έλαο αθφκε εθπαηδεπηηθφο (ν 18νο)  αλαθέξεη πσο ε επηκφξθσζε ηνλ 
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φπιηζε κε πξφζζεηε επαγγεικαηηθή απηνπεπνίζεζε θαη ζεσξεί πσο: «...κε θαηέηαμε 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε λέα ηερλνινγία κέζα ζηελ ηάμε». Άιιε 

κία πεξίπησζε εθπαηδεπηηθνχ πνπ επεξεάζηεθε ζεηηθά είλαη ηνπ έβδνκνπ ν νπνίνο 

εμεγεί πσο: «...κε επεξέαζε αξθεηά δίλνληαο κνπ λέεο δεμηφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ κνπ ζηφρσλ». Σέινο, ν έθηνο εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη 

πσο: «... ληψζσ φηη παηάσ θαιχηεξα ζηα πφδηα κνπ. Δλλνψ πσο έρσ κεγαιχηεξε 

δχλακε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Δπίζεο έρσ 

κεγαιχηεξε επειημία ζηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο». Αληίζεηε άπνςε 

έρεη ν ηξίηνο εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο ιέεη πσο ε επηκφξθσζε ήηαλ ειιηπήο γηα απηφ 

θαη ηνπ πξνζέθεξε ιίγε βνήζεηα. Θεσξεί πσο αλ ε επηκφξθσζε ήηαλ πην ζσζηή ηφηε 

ε βνήζεηα ζα ήηαλ πεξηζζφηεξε. Κακία επηξξνή δελ είρε ε επηκφξθσζε ζηελ πέκπηε 

εθπαηδεπηηθφ ε νπνία δειψλεη πσο είλαη ππέξ ηεο απηνκφξθσζεο θαη πηζηεχεη πσο νη 

επηκνξθψζεηο πνπ γίλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο έρνπλ ηππηθφ ραξαθηήξα. 

Παξφκνηα άπνςε ηέινο έρεη θαη ν δέθαηνο εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο εμεγεί μεθάζαξα 

πσο: «... ε επηκφξθσζε δελ κε επεξέαζε θαζφινπ... ήηαλ παληειψο αδηάθνξε θαη 

βαξεηή». 

Ζ επφκελε ελφηεηα αθνξά ηε γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηπρφλ επηκνξθψζεηο 

άιισλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ήηαλ ζχληνκεο θαη 

κνλνιεθηηθέο θαζψο 10 εθπαηδεπηηθνί δε γλψξηδαλ θαζφινπ αλ γίλνληαλ θάπνηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ζπκκεηείραλ ζπλάδειθνί ηνπο. Τπήξραλ 

επίζεο 8 αλαθνξέο φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί γλψξηδαλ πσο κεγάινο αξηζκφο 

ζπλαδέιθσλ ηνπο θαηέρεη πηζηνπνίεζε ζε Α ή Β επίπεδν. Σέινο, ππήξμαλ θαη ηξεηο 

αλαθνξέο εθπαηδεπηηθψλ πνπ γλψξηδαλ ζπλαδέιθνπο ηνπο νη νπνίνη δελ έρνπλ 

επηκφξθσζε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, αιιά παξαθνινπζνχλ ζεκηλάξηα θαη 

δηαδηθηπαθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία ηνπ ηεηάξηνπ ζεκαηηθνχ άμνλα  αθνξά ηηο πξνηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί (12 

αλαθνξέο) πηζηεχνπλ φηη ε επηκφξθσζε πξέπεη λα ζπκβαίλεη πην ζπρλά, λα είλαη 

νπζηαζηηθή (7 αλαθνξέο) θαη ηα ζέκαηα λα είλαη πην επίθαηξα θαη ζχγρξνλα (7 

αλαθνξέο). Δπίζεο, ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (ηξεηο 

αλαθνξέο). Ζ πξψηε εθπαηδεπηηθφο πξνηείλεη ε επηκφξθσζε λα αθνξά φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο αθφκα θαη ηνπο αδηφξηζηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξεί ην ζχλνιν 
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ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αμηνπνηήζεη θαιχηεξα ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Ο ηέηαξηνο 

εθπαηδεπηηθφο πηζηεχεη πσο ζα έπξεπε λα γίλνληαη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ζηελ αξρή 

θάζε λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, νη νπνίεο ζα έρνπλ θαηλνχξγηα ζεκαηνινγία θαη φρη ηηο 

θιαζηθέο επαλαιήςεηο. Ζ πέκπηε εθπαηδεπηηθφο ζεσξεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο ζα πξέπεη λα θαηαζέηνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο 

ηνπο έηζη ψζηε ηα πξνγξάκκαηα απηά λα είλαη πην νπζηαζηηθά. Ο 6
νο

 εθπαηδεπηηθφο 

ζπκθσλεί κε ηηο πξνεγνχκελεο απφςεηο θαη ζπκπιεξψλεη πσο ε επηκφξθσζε πξέπεη 

λα είλαη νπζηαζηηθή θαη βησκαηηθή. Γχν αθφκα εθπαηδεπηηθνί (12
νο

 θαη 13
ε
)  

πηζηεχνπλ πσο ρξεηάδεηαη ζπλερήο αλαλέσζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ πιηθνχ ηεο 

επηκφξθσζεο. Μία άιιε εθπαηδεπηηθφο (ε 16
ε
)  ιέεη πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη 

λα παξαθνινπζνχλ δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα θαζψο θαη: «... λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο 

γηα ην αληηθείκελφ ηνπο κε άιινπο ζπλαδέιθνπο». Ο 18
νο

 εθπαηδεπηηθφο ζεσξεί πσο ε 

επηκφξθσζε εθηφο απφ ζπρλή ζα πξέπεη: «...λα πεξηιακβάλεη πην εμεηδηθεπκέλα 

πξνγξάκκαηα αλά κάζεκα». Ο έλαηνο εθπαηδεπηηθφο πξνηείλεη εθηφο απφ ζπλερή 

επηκφξθσζε θαη ηελ: «... νηθνλνκηθή επηδφηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα αγνξά 

ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη παξειθνκέλσλ». Τπάξρεη θαη κία ηειείσο 

δηαθνξεηηθή γλψκε απφ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο. Ζ φγδνε εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη λα 

θάλεη θακία απνιχησο πξφηαζε θαζψο ζεσξεί φηη: «... ε επηκφξθσζε δελ είλαη 

θαζφινπ ρξήζηκε... ζεσξψ φηη είλαη απιά ράζηκν ρξφλνπ». 

 

 

Πίλαθαο 4. Καηεγνξηνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ – Θεκαηηθφο άμνλαο Γ 

 

Θεκαηηθόο άμνλαο Γ: Πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

 

Καηεγνξίεο Κσδηθνί / Δλλνηνινγηθνί νξηζκνί 

11. Δίδνο επηκφξθσζεο ζε ΣΠΔ θαη πεξίνδνο 

απφθηεζεο 

ΔΛΔΠΝΣ = έιιεηςε επηκφξθσζεο ζε λέεο 

ηερλνινγίεο  

ΔΠΔΠΔΝ = επηκφξθσζε επηπέδνπ έλα  

ΔΠΔΠΓΤ = επηκφξθσζε επηπέδνπ δχν  

ΗΓΔΠΛΦΓΗ = ηδησηηθή επηκφξθσζε ζε 

ινγηζηηθά θχιια θαη δηαδίθηπν  

ΦΡΜΘΜΘ = επηκφξθσζε κέζσ 

θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ σο καζήηξηα  

ΠΡΜΑΞΠΔ = παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πνιπκεζηθψλ 

εθαξκνγψλ  

ΠΑΔΔΚΔΚ = παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ 

κε ζέκα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ΜΥΡΛΓΚ = παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ 
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ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ Scratch    

ΑΠΔΠΔΓΚΑ = απφθηεζε επηκφξθσζεο ζηα 

είθνζη δχν ρξφληα θαξηέξαο  

ΑΠΔΠΓΠΚΑ = απφθηεζε επηκφξθσζεο ζηα 

δεθαπέληε (πεξίπνπ) ρξφληα θαξηέξαο  

ΑΠΔΠΓΥΚΑ = απφθηεζε επηκφξθσζεο ζηα 

δέθα ρξφληα θαξηέξαο  

ΑΠΔΠΠΥΚΑ = απφθηεζε επηκφξθσζεο ζηα 

πέληε ρξφληα θαξηέξαο  

ΔΛΔΠΑΡΚΡ = ειάρηζηε επηκφξθσζε ζε λέεο 

ηερλνινγίεο ζηελ αξρή ηεο θαξηέξαο  

ΑΠΔΠΑΡΚΑ = απφθηεζε επηκφξθσζεο ζηελ 

αξρή ηεο θαξηέξαο  

12. Αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

ΤΑΔΠΥΡΔΝ = ππνζεηηθή άπνςε πσο ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζα είραλ 

ελδηαθέξνλ θαη ζα ήηαλ ρξήζηκα  

ΤΑΔΠΔΝ = ππνζεηηθή άπνςε πσο ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζα είραλ 

ελδηαθέξνλ  

ΤΑΔΠΛΓΔΝ = ππνζεηηθή άπνςε πσο ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζα είραλ ιίγν 

ελδηαθέξνλ  

ΤΑΔΟΥΡΔΝ = ππνζεηηθή άπνςε πσο ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα δε ζα ήηαλ 

ρξήζηκα νχηε ζα είραλ ελδηαθέξνλ  

ΔΠΠΟΥΡΔΝ = ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ήηαλ πνιχ ρξήζηκα θαη 

ελδηαθέξνληα  

ΔΠΗΓΥΡΔΝ = ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα θαη 

ελδηαθέξνληα  

ΔΠΑΡΥΡΔΝ = ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ήηαλ αξθεηά ρξήζηκα θαη 

ελδηαθέξνληα  

ΔΠΔΛΥΡΔΝ = ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ήηαλ ειάρηζηα ρξήζηκα θαη 

ελδηαθέξνληα  

ΔΠΥΡΔΝΔ = ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ήηαλ ρξήζηκα θαη 

ελδηαθέξνληα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επνρή  

ΔΠΚΑΥΡΔΝ = ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα δελ ήηαλ θαζφινπ ρξήζηκα θαη 

ελδηαθέξνληα  

ΔΠΛΥΡΔΝ = ηα ζεκηλάξηα ήηαλ πνιχ 

ρξήζηκα θαη ελδηαθέξνληα  

ΗΓΔΠΠΛΥΡ = ε ηδησηηθή επηκφξθσζε ήηαλ 

πνιχ ρξήζηκε  

ΓΝΟΚΑΠ = νη γλψζεηο πνπ πξνζέθεξαλ ηα 

πξνγξάκκαηα δελ ήηαλ θνληά ζηηο ζεκεξηλέο 

απαηηήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο  

ΠΓΥΤΛΓΗ = πξνζθνξά γλψζεσλ γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο  

ΔΦΓΝΓΗ = εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ζηε 

δηδαζθαιία  

ΥΡΤΛΔΡ = ρξήζε ηνπ πιηθνχ ζηελ εξγαζία 

κνπ  

ΑΝΟΤΒΔ = αληηθεηκεληθή θαη νπζηαζηηθή 

βειηίσζε ζηελ πξάμε  

ΗΓΔΠΟΤΓΝ = ηδησηηθή επηκφξθσζε γηα 
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απφθηεζε νπζηαζηηθψλ γλψζεσλ  

ΔΠΑΓΒΑ = ε επηκφξθσζε ήηαλ αδηάθνξε 

θαη βαξεηή  

ΠΡΚΘΠΗΓΝ = πξφβιεκα ε θαζπζηέξεζε ηεο 

πηζηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ πνπ 

απνθηήζεθαλ  

ΜΒΟΔΚΔΡ = ζεκαληηθή βνήζεηα ζην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν  

13. Ζ επηξξνή ηεο επηκφξθσζεο ζηελ εηθφλα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ   

ΤΑΒΔΗΚΓΗ = ππνζεηηθή άπνςε γηα βειηίσζε 

ησλ ηθαλνηήησλ ζηε δηδαζθαιία  

ΤΑΚΛΔΚΓΝ = ππνζεηηθή άπνςε πσο ζα 

ήηαλ θαιχηεξε εθπαηδεπηηθφο γεληθά  

ΤΑΘΔΒΔΔΗ = ππνζεηηθή άπνςε γηα ζεηηθή 

βειηίσζε ηεο εηθφλαο  

ΤΑΔΛΔΠΔΗ = ππνζεηηθή άπνςε φηη ζα είρε 

ειάρηζηε επηξξνή ζηελ εηθφλα σο 

εθπαηδεπηηθνχ  

ΤΑΚΜΔΠ = ππνζεηηθή άπνςε πσο ε 

επηκφξθσζε δε ζα είρε θακία επηξξνή ζηελ 

εηθφλα σο εθπαηδεπηηθνχ  

ΚΜΔΠΑΡΘΣ = θακία επηξξνή ζηελ εηθφλα 

σο εθπαηδεπηηθνχ, είηε ζεηηθή ή αξλεηηθή  

ΘΔΔΠΔΗ = ζεηηθή επηξξνή ζηελ εηθφλα ηνπ 

σο εθπαηδεπηηθνχ  

ΔΛΘΣΔΠ = ειάρηζηα ζεηηθή επηξξνή  

ΔΠΑΓΚΑΠΡ = ε επηκφξθσζε ήηαλ 

αδηάθνξε θαη δελ είρε θακία νπζηαζηηθή 

πξνζθνξά  

ΧΔΠΠΔΒΟ = αλ ε επηκφξθσζε ήηαλ πην 

ζσζηή ε βνήζεηα ζα ήηαλ πεξηζζφηεξε  

ΔΛΔΠΛΗΒΟ = ειιηπήο επηκφξθσζε ε νπνία 

πξνζέθεξε ιίγε βνήζεηα  

ΠΡΑΤΥΡΝΣ = πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ  

ΑΗΗΠΡΚΑ = αίζζεζε ζηγνπξηάο πνπ 

πξνζθέξεη ε θαηάξηηζε  

ΑΗΗΑΤΣ = αίζζεζε ζηγνπξηάο θαη 

απηνπεπνίζεζεο  

ΑΗΓΤΑΠ = αίζζεζε κεγαιχηεξεο δχλακεο 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο σο εθπαηδεπηηθφο  

ΜΔΔΤΓΗ = κεγαιχηεξε επειημία ζηε 

δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ  

ΝΓΓΔΠΓ = παξνρή λέσλ δπλαηνηήησλ γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ  

ΒΟΓΡΠΡΤΛ = βνήζεηα ζε γξήγνξε 

πξφζβαζε ζε πιηθφ  

ΓΝΝΣΥΡΣΑ = γλψζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

γηα ρξήζε κέζα ζηελ ηάμε  

ΑΠΖΓΝΝΣ = απφθηεζε ζεκαληηθψλ 

γλψζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ  

ΤΓΝΝΣΓΗ = ζπκπιήξσζε ησλ γλψζεσλ 

πάλσ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα ηε δηδαζθαιία  

ΔΤΥΡΖΤΓΗ = επρέξεηα ζηε ρξήζε Ζ/Τ γηα 

δηδαζθαιία  

ΓΝΒΟΓΗΜΑ = ε γλψζε ησλ ΣΠΔ βνεζφο 

ζηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο  

ΠΑΠΡΔΠΑΤ = παξνρή πξφζζεηεο 

επαγγεικαηηθήο απηνπεπνίζεζεο  

14. Δπηκφξθσζε ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ΣΠΔ 

ΔΛΓΝΔΠΔΚ =  έιιεηςε γλψζεο γηα 

επηκνξθψζεηο άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ΣΠΔ  
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ΔΠΠΔΑΒΔΠ = επηκφξθσζε πνιιψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε άιθα θαη βήηα επίπεδν  

ΔΠΑΔΑΒΔΠ = επηκφξθσζε αξθεηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε άιθα θαη βήηα επίπεδν  

ΔΠΑΔΒΔΠ = επηκφξθσζε αξθεηψλ  

εθπαηδεπηηθψλ ζε βήηα επίπεδν  

ΔΠΔΚΜΠΡ = επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ 

κέζσ ζεκηλαξίσλ θαη παξνπζηάζεσλ  

ΤΑΔΠΠΛΔΚ = ππνζεηηθή άπνςε γηα 

επηκφξθσζε πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ  

ΠΔΠΡΓΜΜ = παξαθνινχζεζε 

δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ 

απφ πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο  

ΠΔΠΡΜ = παξαθνινχζεζε απφ 

εθπαηδεπηηθνχο πξνγξακκάησλ θαη 

ζεκηλαξίσλ  

15. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ΔΠΟΔΚΑΓ = επηκφξθσζε φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αθφκα θαη ησλ αδηφξηζησλ  

ΟΤΔΠΤΔΚ = νπζηαζηηθή επηκφξθσζε ζην 

ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ΟΤΒΗΔΠΔΚ = νπζηαζηηθή θαη βησκαηηθή 

επηκφξθσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ΟΤΔΠΑΡΤ = νπζηαζηηθή επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αξθεηά ζπρλά  

ΥΔΠΔΚ = ζπρλφηεξε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  

ΥΔΠΔΠΔΚ = ζπρλφηεξε θαη πην επίθαηξε 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ΤΤΔΠΔΚ = ζπρλή θαη ζπλερήο 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ΤΧΔΠ = ζπρλή θαη ζσζηή επηκφξθσζε  

ΔΠΔΚΣΠΚΣ = επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο  

ΔΠΑΝΔΚ = επηκφξθσζε θαη ζε άλεξγνπο 

εθπαηδεπηηθνχο  

ΔΠΑΡΥΥΡ = επηκφξθσζε ζηελ αξρή θάζε 

ζρνιηθήο ρξνληάο  

ΠΡΤΔΚ = πξφζβαζε γηα ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  

ΤΑΝΤΛΔΠ = ζπλερήο αλαλέσζε ηνπ 

πιηθνχ ηεο επηκφξθσζεο  

ΔΠΚΑΑΞΝΣ = ε επηκφξθσζε ζα νδεγήζεη 

ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ  

ΘΔΗΓΛΤΜ = δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ 

ηζηνζειίδσλ ηφζν ζηα γισζζηθά φζν θαη ζηα 

ππφινηπα καζήκαηα  

ΚΝΤΘΜ = θαηλνχξηα θαη ζχγρξνλε 

ζεκαηνινγία ζηελ επηκφξθσζε  

ΚΣΔΜΑΠΠΡ = θαηάζεζε εκπεηξηψλ, 

πεξηζζφηεξσλ απφςεσλ θαη παξαδεηγκάησλ  

ΚΠΔΠΟΥΡ = θακία πξφηαζε ιφγσ ηεο 

άπνςεο πσο ε επηκφξθσζε δελ είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκε  

ΟΗΔΠΔΑΖΔ = νηθνλνκηθή επηδφηεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα αγνξά ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ  

ΠΡΤΔ = πεξηζζφηεξα θαη ζπρλφηεξα 

ζεκηλάξηα  

ΠΡΓΗΜ = παξαθνινχζεζε δηδαθηηθψλ 
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ζεκηλαξίσλ  

ΑΝΑΠΜΣΔΚ = αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ  

ΔΜΤΛΤΜΑ = εκπινπηηζκέλν πιηθφ γηα ην 

ζχλνιν ησλ καζεκάησλ  

ΔΞΠΡΜΑ = εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα αλά 

κάζεκα  

 

 

4.2 πκπεξάζκαηα - ζπδήηεζε απνηειεζκάησλ 

ηελ παξνχζα κειέηε έγηλε κία πξνζπάζεηα λα απνηππσζνχλ νη ζηάζεηο θαη νη 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα γισζζηθά καζήκαηα. Ζ έξεπλα νδήγεζε ζε 

ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ ζε απηήλ ηελ ελφηεηα. 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί νη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ έληαμε θαη εηζαγσγή ησλ 

ΣΠΔ ζηελ Διιεληθή εθπαίδεπζε μεθίλεζαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Μεηά απφ 20 

ρξφληα είραλ γίλεη αξθεηέο δξάζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηνλ εμνπιηζκφ κεγάινπ αξηζκνχ 

ζρνιείσλ κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Μεηά φκσο 

απφ 20 αθφκα ρξφληα εμαθνινπζνχλ θαη παξαηεξνχληαη ζνβαξέο ειιείςεηο ζε 

ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ ζε πνιιά ζρνιεία. Αλαθέξζεθαλ ζρνιεία ζηα νπνία δελ 

ππάξρνπλ ππνινγηζηέο ζε θάζε αίζνπζα. Δπίζεο ζε πνιιά ζρνιεία ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα απνηειεί ε ηαρχηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη ρακειέο ηαρχηεηεο δεκηνπξγνχλ 

πξνβιήκαηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο,  θαζψο δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπο. 

Διάρηζηεο αλαθνξέο έγηλαλ γηα χπαξμε δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο 

αίζνπζεο θαη γηα ζρνιεία πιήξσο εμνπιηζκέλα. Απηφ νδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε 

κέηξηα ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ηνπο 

παξέρεηαη. Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί έρνπλ σο κνλαδηθά φπια έλαλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή κε πξνβιεκαηηθή ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν θαη έλαλ πξνηδέθηνξα. Σν 

γεγνλφο απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο νη πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα 

εμνπιηζκφ ζην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ δελ έρνπλ ζηεθζεί κε απφιπηε 

επηηπρία. 



80 
 

ηελ παξνχζα έξεπλα κειεηήζεθε επίζεο ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπδήηεζαλ γηα ηελ 

πξνέιεπζε απηνχ ηνπ πιηθνχ, γηα ηα είδε ησλ ΣΠΔ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ίδηνη θαη γηα 

ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα ρξεζηκνπνηνχλ. ρεδφλ ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα έρεη ζεηηθή άπνςε γηα ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη αλαδεηεί πιηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ζην δηαδίθηπν. Σα επξήκαηα απηά 

έρνπλ θαηαγξαθεί θαη ζε πξνεγνχκελε κειέηε (Κπξίδεο, θ.ά., 2003). Οη 

εθπαηδεπηηθνί θάλνπλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζην γισζζηθφ κάζεκα 

θαη αλαδεηνχλ πιηθφ ζε ζεκαηηθέο ηζηνζειίδεο θαη δηάθνξα δηαδηθηπαθά βηβιία. 

Γίλεηαη επίζεο ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ πεγψλ αλάινγα κε ην αληηθείκελν πνπ ζα 

δηδαρηεί. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαδεηνχλ πιηθφ θαη πιεξνθνξίεο απφ ην Παλειιήλην 

ρνιηθφ Γίθηπν, απφ ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο, απφ ην θσηφδεληξν θαη απφ ςεθηαθφ 

πιηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Ζ ζηάζε ηνπο απηή είλαη ζεηηθή θαζψο πξνζπαζνχλ 

θαη θαηαθέξλνπλ λα ελζσκαηψλνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζην κάζεκά ηνπο, φπσο 

αλαθέξνπλ θαη ν Γηαβξίκεο κε ηνπο  ζπλεξγάηεο ηνπ ζε παιαηφηεξε έξεπλα ηνπο 

(2010). Ζ αλαδήηεζε πιηθνχ απφ ην δηαδίθηπν έρεη απνδεηρζεί ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ μέλσλ γισζζψλ νη νπνίνη είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθνί σο πξνο 

ηελ χπαξμε ησλ ΣΠΔ κέζα ζηελ ηάμε ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή θαη ην δηαδίθηπν. Δπίζεο δηαδξαζηηθφ πίλαθα, πξνηδέθηνξα αθφκα θαη 

έμππλεο ηειενξάζεηο. Ζ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πξνσζεί ηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηα γισζζηθά καζήκαηα θαη πξνζδίδεη πεξαηηέξσ 

ελδηαθέξνλ ζην κάζεκα. Ζ δηδαζθαιία είλαη πην εχθνιε, πην επράξηζηε θαη πνιχ πην 

απνδνηηθή φπσο αλαθέξνπλ θαη νη Ράπηεο θαη Ράπηε ζε έξεπλα ηνπ 2006. Σν πιηθφ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη παξνπζηάδεηαη θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη 

ηνπο βνεζά λα θαηαλνήζνπλ επθνιφηεξα. πσο αλαθέξεη θαη ε Γξάςηα (2004), νη 

καζεηέο είλαη ήδε εμνηθεησκέλνη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ε ρξήζε ηνπο ζηε 

ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα δεκηνπξγεί κία αίζζεζε νηθεηφηεηαο. Σν κάζεκα δελ είλαη 

κφλν ζηείξα κεηάδνζε γλψζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην καζεηή, αιιά γίλεηαη κία 

επράξηζηε δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο ζηελ νπνία βξίζθεη ζέζε ην παηρλίδη, ε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

Οη ηξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γίλνληαη κε 

ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, ησλ δηαδξαζηηθψλ 
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πηλάθσλ θαη πνιχ ζπρλά κε ηελ πξνβνιή δηαθφξσλ βίληεν. Οη εθπαηδεπηηθνί 

ρξεζηκνπνηνχλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα ν νπνίνο νδεγεί ζηελ άκεζε θαη ελεξγή 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. Πξνβάιινληαη βίληεν κε αζθήζεηο, ηξαγνχδηα θαη εηθφλεο 

πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ θαιχηεξε εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηεο γξακκαηηθήο. Σν 

πιηθφ απηφ έρεη ηδηαίηεξε απήρεζε ζηνπο καζεηέο νη νπνίνη καζαίλνπλ κε επράξηζην 

θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν. Σα επξήκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε πξνγελέζηεξε έξεπλα ησλ 

Kalantzi θαη Cope (2001). Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα ηελ 

εχξεζε αζθήζεσλ θαη παηρληδηψλ πνπ πξνσζνχλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ. Δπίζεο, θάλνπλ πεξηήγεζε ζε ηζηνζειίδεο θαη πξνβάιινπλ 

ρξήζηκν πιηθφ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θξαηνχλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. 

Υξεζηκνπνηνχλ αθφκα ςεθηαθνχο ράξηεο, πξνβάιινπλ ζρεδηαγξάκκαηα θαη 

δηαγξάκκαηα θαη αλαδεηνχλ δηαξθψο λένπο ηξφπνπο γηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δηδαζθαιία.  

Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη πνιχ ζεκαληηθά θαη πξνσζνχληαη ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο 

αμίεο. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κεγαιχηεξε επειημία ζηελ παξνπζίαζε θαη δηδαζθαιία 

ηνπ καζήκαηνο ηνπο. Αλαδεηνχλ θαη βξίζθνπλ επηπιένλ πιηθφ θαη πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθφηεηα ζηε δηδαζθαιία. Απνθηνχλ λέεο δπλαηφηεηεο θαη 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ε παξνπζίαζε ηεο χιεο γίλεηαη πην άκεζα θαη αλαιπηηθά. 

Σν κάζεκα είλαη πιένλ πην ελδηαθέξνλ θαη επράξηζην θαη πξνζθέξεη λέεο 

πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο. Ζ πξνζέγγηζε ζην γισζζηθφ κάζεκα είλαη πην ζχγρξνλε 

θαη νη εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ ζηγνπξηά θαη απηνπεπνίζεζε. Έρνπλ κεγαιχηεξε 

απηνλνκία θαη απνθηνχλ πεξηζζφηεξεο αηνκηθέο γλψζεηο. Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ  έρεη 

απνδεηρζεί εχθνινο θαη πξαθηηθφο ηξφπνο ζηε ζπγθέληξσζε θαη νξγάλσζε ηεο 

δηδαθηηθήο χιεο. ιε απηή ε δηαδηθαζία βνεζά ηνπο καζεηέο λα ελδηαθέξνληαη θαη 

λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

ζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο είλαη πξνθαλέο φηη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα 

γισζζηθά καζήκαηα απμάλεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Ζ απφθηεζε 

γλψζεσλ γίλεηαη κε πην γξήγνξν θαη εχθνιν ηξφπν. Απνθηνχλ πεξηζζφηεξεο 

εκπεηξίεο, εκπινπηίδνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν θαη αλαπηχζζνπλ ηηο 

επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Ζ κάζεζε μεθεχγεη απφ ηα ζηελά φξηα ηεο 
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απνζηήζηζεο θαη γίλεηαη πνιχπιεπξε, άκεζε, θαηαλνεηή, δεκηνπξγηθή θαη 

αλαθαιππηηθή. Οη καζεηέο έρνπλ πξφζβαζε ζε κεγάιν  φγθν πιεξνθνξηψλ θαζψο ε 

πξνζέγγηζε ζην κάζεκα γίλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζε 

θαη ε πξνζνρή ηνπο, εκπεδψλνπλ επθνιφηεξα ηελ χιε πνπ δηδάζθνληαη θαη 

παξάιιεια βηψλνπλ κία βειηησκέλε δεκηνπξγηθή θαη επράξηζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Σέινο, εμνηθεηψλνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν κε ηε ρξήζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, πνπ ήδε έρνπλ ζέζε ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή. ιεο απηέο νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ παξνχζα 

κειέηε θαίλεηαη πσο ζπκθσλνχλ κε ηηο απφςεηο ησλ Οηθνλφκνπ (2004), Γξάςηα 

(2004) θαζψο θαη ηνπ Νεγξνπφληε (2005). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαλεξψλνπλ θαη κεγάιν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ αμηψλ 

πνπ πξνσζνχληαη κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Πξψηα απφ φια εληζρχεηαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ θαζψο δηδάζθνληαη κε λένπο θαη ελδηαθέξνληεο 

ηξφπνπο θαη πξνσζείηαη ην νκαδηθφ πλεχκα. Δληζρχεηαη ε έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο, 

φπσο ηνλίδεη θαη ν Εσγφπνπινο (2001), θαζψο πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ζέινπλ ηνπο 

καζεηέο λα ιεηηνπξγνχλ σο νκάδεο θαη φρη σο κνλάδεο. Οη καζεηέο απνθηνχλ 

δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη καζαίλνπλ λα  απηελεξγνχλ. Γίλνληαη πεξηζζφηεξν απηφλνκνη 

θαζψο δε ρξεηάδνληαη πάληα ηελ επίβιεςε ηνπ δαζθάινπ θαη εληζρχεηαη ε 

απηνζπγθέληξσζε ηνπο. πκκεηέρνπλ πην ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη 

εκπινπηίδνπλ δηαξθψο ηηο γλψζεηο ηνπο. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα αμηνινγήζνπλ, λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα δηαζηαπξψζνπλ 

πιεξνθνξίεο. Σέινο,  δίλεηαη ε επθαηξία ζηα ζρνιεία θαη ζηνπο καζεηέο ηνπο λα 

αιιειεπηδξνχλ κε άιια ζρνιεία θαη ηάμεηο,  δηεπξχλνληαο πνιχ πεξηζζφηεξν ηνπο 

νξίδνληέο ηνπο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ δηθέο ηνπο ηδέεο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ ζην γισζζηθφ κάζεκα. Θεσξνχλ απηνλφεην φηη φινη ηνπο πξέπεη λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηελ επηκφξθσζε θαη φηη ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα 

εθζπγρξνληζηνχλ θαη λα είλαη νπζηψδε. Εεηνχλ λα επηκνξθψλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα  θαη ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ λα βξίζθεη άκεζε θαη νπζηαζηηθή 

εθαξκνγή ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Δπίζεο, πηζηεχνπλ φηη ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα πξέπεη λα απεκπιαθεί απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ην Παλειιήλην 

ρνιηθφ Γίθηπν λα αλαβαζκίζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. Σν πιηθνηερληθφ πιηθφ 
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ζα πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα εμνηθεηψλνληαη κε λέεο 

πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηε ζσζηή έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε 

δηδαζθαιία είλαη ε χπαξμε ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ ζε φια ηα ζρνιεία θαη ε ρξήζε 

λέσλ θαη ζχγρξνλσλ ινγηζκηθψλ. Δπίζεο, πξέπεη λα δνζνχλ θίλεηξα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα αγνξά πξνζσπηθνχ εμνπιηζκνχ θαη γηα ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Απαηηνχληαη πεξηζζφηεξα θαη ζπρλφηεξα ζεκηλάξηα πνπ ζα παξέρνπλ 

δηαξθψο αλαλεσκέλν πιηθφ. Σέινο, ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε αλαλέσζε ησλ ςεθηαθψλ 

βηβιίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θιαζηθή δηδαζθαιία κέζσ ησλ απιψλ βηβιίσλ 

ζεσξείηαη έλαο αθφκα πνιχ θαιφο ηξφπνο γηα παξνρή κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ 

γλψζεσλ. 

Σν ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο έξεπλαο αθνξά ηελ επηκφξθσζε πνπ έρνπλ ιάβεη νη 

εθπαηδεπηηθνί, ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζπκκεηείραλ θαη ην βαζκφ 

επηξξνήο πνπ είρε ζηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη ίδηνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο σο 

εθπαηδεπηηθνί. Κιείλνληαο, θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

επηκφξθσζε. πσο έρεη ήδε εηπσζεί ζηελ Διιεληθή εθπαίδεπζε γίλνληαη δξάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ επηκφξθσζε πεξίπνπ απφ ην 1980. ηηο αξρέο ηνπ 2000 ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο δειψλεη πσο πνιχ κεγάινο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ έρεη ήδε επηκνξθσζεί. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο σζηφζν δείρλνπλ πσο νη κηζνί ζρεδφλ ζπκκεηέρνληεο 

δελ έρνπλ πάξεη κέξνο ζε θαλέλα επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα. Πνιχ κηθξφο επίζεο 

είλαη θαη ν αξηζκφο απηψλ πνπ θαηέρνπλ επηκφξθσζε Β επηπέδνπ. Οη κηζνί κφλν απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζε θάπνηνπ είδνπο επηκφξθσζε θξίλνπλ ην 

πξφγξακκα απηφ ζεηηθά. Τπάξρνπλ άιινη ηφζνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζεσξνχλ φηη δελ 

σθειήζεθαλ ζε θάηη θαη δεηνχλ λα αιιάμεη ν ηξφπνο επηκφξθσζεο. Τπάξρνπλ 

εθπαηδεπηηθνί πνπ δειψλνπλ πσο ε επηκφξθσζε ηνπο φπιηζε κε ζηγνπξηά, δχλακε θαη 

απηνπεπνίζεζε θαη θάπνηνη άιινη πνπ ζεσξνχλ ηα πξνγξάκκαηα αλνχζηα θαη εληειψο 

ηππηθά. Οη πεξηζζφηεξνη πάλησο πηζηεχνπλ πσο πιένλ έρνπλ κεγαιχηεξε επρέξεηα 

ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη έρνπλ απνθηήζεη αξθεηέο γλψζεηο 

ζηνλ ηνκέα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Σέινο,  ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί πσο ε επηκφξθσζε πξέπεη 

λα γίλεη νπζηαζηηθή θαη βησκαηηθή, φπσο αλαθέξνπλ νη Cohen θαη ζπλεξγάηεο (2007), 

θαη λα αθνξά ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  αθφκα θαη απηνχο πνπ είλαη αδηφξηζηνη. 

Πηζηεχνπλ πσο ην πιηθφ πξέπεη λα γίλεη πην εμεηδηθεπκέλν γηα θάζε κάζεκα θαη λα 
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αλαλεψλεηαη ζπλερψο. Αλ ε ζεκαηνινγία είλαη ζχγρξνλε θαη νπζηαζηηθή ηφηε 

ζίγνπξα ζα βξεη εθαξκνγή κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

 

4.3 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζθνπφο ήηαλ λα κειεηεζνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

λνκνχ Φιψξηλαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά καζήκαηα ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Έγηλε πξνζπάζεηα λα απνηππσζεί ν ππάξρσλ 

εμνπιηζκφο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ. Δπίζεο έγηλε θαηαγξαθή ησλ νθειψλ ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Σέινο έγηλε αλαθνξά ζηελ επηκφξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Καζψο ην δείγκα ήηαλ κηθξφ ηα απνηειέζκαηα δελ κπνξεί λα 

είλαη ηδηαίηεξα αληηπξνζσπεπηηθά. Μειινληηθά ινηπφλ ζα κπνξνχζε λα εθπνλεζεί κία 

παξφκνηα έξεπλα δηεπξχλνληαο ηα φξηα ηνπ δείγκαηνο απφ ην λνκφ Φιψξηλαο 

παλειιαδηθά, απνηππψλνληαο ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηα δεκνηηθά ζρνιεία φιεο 

ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, ζα είρε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ κία έξεπλα πνπ ζα αθνξνχζε 

απνθιεηζηηθά ηνπο καζεηέο θαη ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο θαη γλψκεο γηα ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Διιελόγισζζε βηβιηνγξαθία 

 

Αξγχξεο, Μ., Βιάρνπ, Μ., Γηψηε, Λ., Καλέιε, Α., Καξαγηάλλε, Δ., Λαγνπκίηδεο, Μ., 

Λνπθέξεο, Γ. & Υαηδεδεκεηξίνπ, . (2004). Οη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

επηθνηλσληώλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αζήλα: δηδαζθαιηθή νκνζπνλδία 

Διιάδαο-Ηλζηηηνχην Παηδαγσγηθψλ εξεπλψλ-κειεηψλ. 

 

Αξκαθφιαο, ., Μηραειίδε, Γ. & Παλαγησηαθφπνπινο, Υ. (2015). Ζ αμηνπνίεζε, νη 

δπλαηφηεηεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ςεθηαθνχ θφκηθο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Αλαθηήζεθε απφ www.academia.edu 

 

Γηαβξίκεο, Π., Παπάλεο, Δ., Νενθψηηζηνο, Β. & Βαιθάλνο, Δ. (2010). Απφςεηο 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. 7
ν
 Παλειιήλην 

πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή «Οη ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε» ηφκνο 2, (ζζ.633-640), 

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, Κφξηλζνο, επηέκβξηνο 2010  

Αλαθηήζεθε απφ: https://docplayer.gr/39496-Apopseis-ekpaideytikon-gia-tin-

efarmogi-ton-tpe-stin-ekpaideysi.html 

 

Γηαλλνχιαο, Α. (2009). Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό: Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε ζην ζύγρξνλν 

ςεθηαθό πεξηβάιινλ. Αζήλα: Καπθάο. Γαπφληεο Γλώζεο. 

 

Γξάςηα, Δ. (2004). Απνηειεζκαηηθέο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα κηα επηηπρεκέλε 

έληαμε. Αζήλα: Παξηζηαλνχ.   

 

Γξεγνξηάδνπ, Μ., Γφγνινπ, Α., Γνπιή, Δ., Γαγδηιέιεο, Β., Κφκεο, Β., Κνξδάθε, 

Μ., Μηθξφπνπινο, Α., Μπαθνγηάλεο, ., Παπαδφπνπινο, Γ., Πνιίηεο, Π., 

θεθφπνπινο & Θ., Σδηκνγηάλλεο, Α. (2004). Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο 

θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε: Τπάξρνπζα θαηάζηαζε, πξνβιήκαηα, 

πξνηάζεηο. ην Π. Πνιίηεο (Δπηκ.) Γηδαθηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο, Πξαθηηθά 2εο 

Γηεκεξίδαο κε δηεζλή ζπκκεηνρή, (ζο. 39-47), Βφινο. 

Γεκεηξαθάθεο, Κ. & Μαξθαληψλεο, Υ. (2002). Παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ θαη λέεο 

ηερλνινγίεο ζην Γεκνηηθό ζρνιείν: κηα κειέηε πεξίπησζεο. ην: Α. Γεκεηξαθνπνχινπ 

http://www.academia.edu/
https://docplayer.gr/39496-Apopseis-ekpaideytikon-gia-tin-efarmogi-ton-tpe-stin-ekpaideysi.html
https://docplayer.gr/39496-Apopseis-ekpaideytikon-gia-tin-efarmogi-ton-tpe-stin-ekpaideysi.html


86 
 

(Δπηκ.) Οη ΣΠΔ ηελ Δθπαίδεπζε. Σφκνο B’. Πξαθηηθά 3νπ ζπλεδξίνπ ΔΣΠΔ, 26-

29/9/2002, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρφδνο. Δθδφζεηο Καζηαληψηε. 

 

Γεκεηξηάδεο, . (2014). Γηδαθηηθή ηεο πιεξνθνξηθήο. Η Πιεξνθνξηθή ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Έθδνζε: 1.0. Θεζζαινλίθε 2014. CopyrightΑξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. 

Αλαθηήζεθε απφ: http://eclass.auth.gr/courses/OCRS370 

    

Γεκεηξίνπ, Γ. & Σδηκνγηάλλεο, Α. (2016). Γηεξεύλεζε ηεο Τερλνινγηθήο 

Παηδαγσγηθήο Γλώζεο Πεξηερνκέλνπ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ έληαμε ησλ Τ.Π.Δ. ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ηεο ηάμεο. Πξαθηηθά ηνπ 10νπ παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ κε 

Γηεζλή πκκεηνρή «Οη Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε». Ησάλληλα. 

Αλαθηήζεθε απφ: www.etpe.gr/custom/pdf/etpe2434.pdf 

 

∆ηαζεκαηηθφ εληαίν πιαίζην πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ δεκνηηθνχ–γπκλαζίνπ. Γηαζεκαηηθφ εληαίν πιαίζην πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

ηεο Διιεληθήο γιψζζαο γηα ην δεκνηηθφ ζρνιείν, ζο.39-40 

Αλαθηήζεθε απφ: http://ebooks.edu.gr/info/cps/2deppsaps_GlossasDimotikou.pdf 

 

Έλσζε Πιεξνθνξηθψλ Διιάδαο (2006). Μειέηε Δπηζθφπεζεο ηεο Πιεξνθνξηθήο 

ζηελ Διιάδα, θεθάιαην 3, Αζήλα. (ζο.2-5). 

 

Εαθεηξίνπ, Γ. (2003). Μέζνδνη έξεπλαο ζηε βηβιηνζεθνλνκία. Γηδαθηηθέο ζεκεηψζεηο, 

ίλδνο, Α.Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο. 

 

Εαθεηξίνπ, Γ. (2003). Σεκεηώζεηο από ην κάζεκα Μέζνδνη έξεπλαο. ίλδνο, Α.Σ.Δ.Η. 

Θεζζαινλίθεο. 

 

Εσγφπνπινο, Δ. (2001). Νέεο ηερλνινγίεο θαη κέζα επηθνηλσλίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία Αζήλα: Κιεηδάξηζκνο. 

 

Ίζαξε, Φ. & Πνπξθφο, Μ. (2015). Πνηνηηθή Mεζνδνινγία Έξεπλαο : Δθαξκνγέο ζηελ 

Φπρνινγία θαη ζηελ Δθπαίδεπζε. Αζήλα: Διιεληθά Αθαδεκατθά Ζιεθηξνληθά 

πγγξάκκαηα θαη Βνεζήκαηα. Αλαθηήζεθε απφ: 

http://eclass.auth.gr/courses/OCRS370
http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe2434.pdf
http://ebooks.edu.gr/info/cps/2deppsaps_GlossasDimotikou.pdf


87 
 

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5826/4/15327_Isari-KOY.pdf  

 

Ησαλλίδεο, Γ., ., Βαβνπγηφο, Γ., Γ., Γαξπθαιιίδνπ, Γ. Μ. & 

Παλαγησηαθφπνπινο, Υ. Θ. (2001). Οη ηδέεο ησλ θνηηεηψλ Π.Σ.Γ.Δ. ζρεηηθά 

κε ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο (Information and 

Communication TechNology, ICT) χζηεξα απφ έλα εμάκελν δηδαζθαιίαο. ην Κ. 

Σζνιαθίδεο (Δπηκ.), Πξαθηηθά Σπλεδξίνπ: Η πιεξνθνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε. Τερληθέο, 

Δθαξκνγέο, Καηάξηηζε Δθπαηδεπηηθώλ. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Σκήκα Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, Ρφδνο. Αζήλα: Δθδφζεηο Νέσλ Σερλνινγηψλ. 

 

Ησζεθίδεο, Θ. (2003). Αλάιπζε πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. 

Αζήλα: Κξηηηθή. 

 

Κφιιηαο, Α., Μαξγεηνπζάθε, Α., Κφκεο, Β. & Γνπκελάθεο, Γ. (2000). 

Αλαπαξαζηάζεηο καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο φπσο 

αλαδχνληαη απφ ηε ρξήζε ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ θαη θεηκέλσλ. 2ν Παλειιήλην 

Σπλέδξην: Οη Τερλνινγίεο ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη ηεο Πιεξνθνξίαο ζηελ 

Δθπαίδεπζε. Πάηξα 2000. Αλαθηήζεθε απφ: 

http://www.clab.edc.uoc.gr/hy302/texts/representations.pdf 

 

Κφκεο, Β. (2004). Δηζαγσγή ζηηο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ησλ Τερλνινγηώλ ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ. Αζήλα: Δθδφζεηο Νέσλ Σερλνινγηψλ. 

 

Κφκεο Β. & Μηθξφπνπινο Α. (2001). Πιεξνθνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε, Δθδφζεηο 

Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην, Πάηξα. 

 

Κνπζηνπξάθεο, Γ., Παλαγησηαθφπνπινο, Υ. & Καηζίιιεο, Γ. (1998). 

Κνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ απηνμηνινγνχκελνπ ζηξεο ζε δαζθάινπο  

εμαηηίαο ηεο εηζφδνπ ησλ «Νέσλ Σερλνινγηψλ» ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία: 

Ζ πεξίπησζε ηνπ άγρνπο γηα ηνπο ππνινγηζηέο. Σύγρξνλε Δθπαίδεπζε, (110), 122-

131. 

 

Κνπηζνγηάλλεο, Γ., Αθξηηίδνπ, Μ. & Αλησλνπνχινπ, ., (2010). Γηαδξαζηηθά 

ζπζηήκαηα δηδαζθαιίαο & ε αμηνπνίεζε ηνπο ζηα θηινινγηθά καζήκαηα. ην: 

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5826/4/15327_Isari-KOY.pdf
http://www.clab.edc.uoc.gr/hy302/texts/representations.pdf


88 
 

επηκνξθσηηθό πιηθό ηεο «Δπηκόξθσζεο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε 

θαη Δθαξκνγή ησλ ΤΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε» ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη δηα 

βίνπ κάζεζε». 

 

Κνπηζνγηάλλεο, Γ., Παπιίδνπ, Μ. & Υαιηζηάλε, Η. (2011). Μειέηε γηα ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε: γεληθό πιαίζην θαη ηδηαηηεξόηεηεο. Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, 

Τπνπξγείν Παηδείαο, ΓηαΒίνπ Μάζεζεο Καη Θξεζθεπκάησλ. Θεζζαινλίθε 

 

Κπλεγφο, Υ. & Ξέλνπ, Ν. (2000). Νέεο Πξαθηηθέο κε Νέα Δξγαιεία ζηελ ηάμε: 

Καηάξηηζε Δπηκνξθσηψλ γηα ηε δεκηνπξγία Κνηλνηήησλ Αμηνπνίεζεο ησλ Ν.Σ. ζην 

ρνιείν. Σην 2ν Παλειιήλην Σπλέδξην κε Γηεζλή Σπκκεηνρή Οη ηερλνινγίεο 

ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε. Πάηξα. 

 

Κπλεγφο, Υ. & Γεκαξάθε, Δ. (2002). Ννεηηθά Δξγαιεία θαη Πιεξνθνξηαθά Μέζα. 

Παηδαγσγηθή Αμηνπνίεζε ηεο Σύγρξνλεο ηερλνινγίαο γηα ηε Μεηεμέιημε ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο Πξαθηηθήο. Αζήλα: Δθδφζεηο Καζηαληψηε. 

 

Κπξίδεο, Α., Γξφζνο, Β. & Σζαθηξίδνπ, Δ. (2003). Πνηνο θνβάηαη ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. Αζήλα: Σππσζήησ–Γηψξγνο Γαξδαλφο. 

 

Λάκληαο, Κ., Κακαξηαλφο, Η. & Νηαθνχκεο, Β. (2006). Κνηλσληνινγηθή 

Γηεξεχλεζε φςεσλ ησλ κεηαβνιψλ πνπ πξνθαιεί ε εηζαγσγή ηεο λέαο 

ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε: πγθξηηηθή κειέηε απνηειεζκάησλ δχν θάζεσλ 

δηαρξνληθήο έξεπλαο. Βήκα ησλ Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ. Δηδηθό Τεύρνο 

Δθπαίδεπζε –Νέεο Τερλνινγίεο- Αλζξσπηζκόο, 48, 215- 255. 

 

Μαξθαληψλεο, Υ. (2007). Η αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξίαο θαη 

επηθνηλσλίαο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ 

Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ λνκώλ Φζηώηηδαο θαη Δπξπηαλίαο. Γηπισκαηηθή 

εξγαζία, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. 

 

Μάξθνπ, Α. (2015). Δηθαζηηθή Αγσγή θαη κειέηε πεξηβάιινληνο ζην πιαίζην ησλ 

δηαζεκαηηθώλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξσηνζρνιηθή 



89 
 

εθπαίδεπζε. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή 

Ζιηθία, Παλεπηζηήκην Παηξψλ. Αλαθηήζεθε απφ: 

http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/9634/4/Markou%28teeapi%29.pdf  

 

Μαηζαγγνχξαο, Ζ. Γ. (2004). Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε. Αζήλα: 

Δθδφζεηο Γξεγφξε. 

 

Μαπξνγηψξγνο, Γ. (2009). Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ: Ζ «Άιιε»-αληί(-παιε) – 

Πξφηαζε. ην Α. Γαγάηζε, θ.α. (Δπηκ.), Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα θαη Δπηκόξθσζε 

Δθπαηδεπηηθώλ ζηελ Κύπξν, Πξαθηηθά Σπλεδξίνπ (ζο. 27-41). ΤΠΠ,ΠΗ: Λεπθσζία. 

 

ΟΔΠΔΚ. (2007). Αλίρλεπζε Δπηκνξθσηηθψλ Αλαγθψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, «Παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ» 

 

Οηθνλφκνπ, N. (2004). ΣΠΔ θαη δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ: Ηζηνξηθή αλαδξνκή, 

αλαγθαηφηεηα θαη πξννπηηθέο. Δθπαηδεπηηθή Δπηζεώξεζε, 9, 172-187. 

 

Παλαγησηαθφπνπινο, Υ., Αιεμφπνπινο, Υ., Γνχηζνο, Υ., θαιηζάο, Α. & Σάζηνο, 

Γ. (2005). Σερλνινγίεο ηεο Κνηλσλίαο θαη ηεο Πιεξνθνξίαο: Πφζν έηνηκνη 

είλαη νη εθπαηδεπηηθνί καο λα ηηο εθαξκφζνπλ ζηε ζρνιηθή πξαθηηθή; Αξέζαο. 

Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ Π.Τ.Γ.Δ. ηεο Σρνιήο Αλζξσπηζηηθώλ θαη 

Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, 3, 271-289. 

 

Παλαγησηαθφπνπινο, Υ. & Κνπζηνπξάθεο, Γ. (2005). Ζ εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηψλ 

ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ εθπαίδεπζε: Γηεζλείο, επξσπατθέο 

θαη εζληθέο εμειίμεηο. Αξέζαο,3, 293-310. 

 

Παλαγησηαθφπνπινο, Υ. Πηεξξαθέαο, Υ. & Πηληέιαο, Π. (2012). Τν εθπαηδεπηηθό 

ινγηζκηθό θαη ε αμηνιόγεζή ηνπ. Αζήλα: Μεηαίρκην. 

 

Παπαδφπνπινο, Γ. (1998). Ζ Πιεξνθνξηθή ζην ρνιείν: Ο ρεδηαζκφο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. ην Α. Σδηκνγηάλλεο (Δπηκ.), Πξαθηηθά 1εο 

http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/9634/4/Markou%28teeapi%29.pdf


90 
 

Παλεπεηξσηηθήο Ηκεξίδαο «Πιεξνθνξηθή θαη Δθπαίδεπζε», (ζο.9-22). Ησάλληλα 

Αλαθηήζεθε απφ: www.etpe.gr/custom/pdf/etpe256.pdf 

 

Παπαδφπνπινο, Γ. & Καξακάλεο, Μ. (2000). Τπεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζην 

ειιεληθφ δίθηπν ζρνιείσλ. Πξαθηηθά Β΄ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ κε ζέκα: «Οη 

λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκό», Κ.Δ.ΔΠ.ΔΚ., Αζήλα. 

 

Παπαληθνιάνπ, Γ. & Σδηκνγηάλλεο, Α. (2005). Σν έξγν «Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ 

ζηελ αμηνπνίεζε ησλ Τερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ ζηελ 

εθπαίδεπζε»: Μηα απνηίκεζε ηεο πινπνίεζήο ηνπ ζην λνκφ Ησαλλίλσλ. ην Α. 

Γηαιακά, Ν. Σδηκφπνπινο & Α. Υισξίδνπ (Δπηκ.), 3ν Σπλέδξην Σύξνπ ζηηο 

ΤΠΔ, 13-15 Μαΐνπ. χξνο. Αλαθηήζεθε απφ: 

http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe942.pdf 

 

Παπαζηακαηίνπ, Ν. (2008). ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. Ο ξόινο ησλ ΤΠΔ ζηε δόκεζε ηεο 

θνηλσλίαο ηεο γλώζεο.  Αλαθηήζεθε απφ: 

 www.slideshare.net/npapastam/ict-on-the-knoledge-sociaty 

 

Παξαζθεπνπνχινπ – Κφιιηα, Δ.Α. (2008). Μεζνδνινγία πνηνηηθήο έξεπλαο ζηηο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ζπλεληεχμεηο. Methodology of qualitative research in social 

sciences and interviews.  The Journal for Open and Distance Education and 

Educational Technology, 4 (1), 72. Αλαθηήζεθε απφ:  

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/viewFile/9846/9957.

pdf 

 

Πιηφγθνπ, Β. (2008). Η επίδξαζε ηεο Μνλνγνλετθόηεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή επηηπρία 

ησλ παηδηώλ – πνηνηηθή έξεπλα. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Αλαθηήζεθε 

απφ: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/18883#page/4/mode/2up 

 

Πνπξθφο, Μ. & Μ. Γαθέξκνο (Δπηκ.), (2010) Πνηνηηθή Έξεπλα ζηελ Ψπρνινγία θαη 

ηελ Δθπαίδεπζε: Θεσξεηηθή θαη Ιζηνξηθή Οξηνζέηεζε ηνπ Πεδίνπ. Αζήλα: Σφπνο. 

 

http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe256.pdf
http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe942.pdf
http://www.slideshare.net/npapastam/ict-on-the-knoledge-sociaty
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/viewFile/9846/9957.pdf
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/viewFile/9846/9957.pdf
http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/18883#page/4/mode/2up


91 
 

Ράπηεο, Α. & Ράπηε Α. (2006). Μάζεζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ Δπνρή ηεο 

Πιεξνθνξηθήο, Οιηθή Πξνζέγγηζε, ηφκνο Α. Αζήλα: Αξηζηνηέιεο Ράπηεο. 

 

Ρνχζζε, Μ. & Μπξάηηηζεο, Θ. (2017). Γηδαζθαιία θαλφλα γξακκαηηθήο κέζσ 

ςεθηαθήο αθήγεζεο: Σα ξήκαηα ζε –ίδσ. ην: Κ. Παπαληθνιάνπ, Α. Γφγνπινπ, Γ. 

Επκπίδεο, Α. Λαδηάο, Η. Σδσξηδάθεο, Θ. Μπξάηηηζεο, Υ. Παλαγησηαθφπνπινο 

(Δπηκ.), Πξαθηηθά εξγαζηώλ 5νπ Παλειιήληνπ ζπλεδξίνπ «Έληαμε θαη ρξήζε ησλ ΤΠΔ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία», (ζο.430-440), Αλψηαηε ζρνιή Παηδαγσγηθήο & 

ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, 21-23 Απξηιίνπ 2017. Αλαθηήζεθε απφ: 

http://opensimserver.aegean.gr/publications/2017_conf_GR_Fokides_Chachlaki_Liar

akou.pdf 

  

βνιφπνπινο, Β. (2005). Αμηνιόγεζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηώλ ζηα ζρνιεία ηεο Οδύζζεηαο. Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, Αζήλα.  

 

βνιφπνπινο, Β. (2005). Βησζηκόηεηα πξνγξακκάησλ εηζαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ 

λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε: Η πεξίπησζε ηεο Οδύζζεηαο. Κέληξν 

Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, Αζήλα. 

 

έξγεο, . & Κνπηξνκάλνο, Γ. (2013). Ζ επίδξαζε ηεο επηκφξθσζεο ζηηο 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Θέκαηα 

Δπηζηεκώλ θαη Τερλνινγίαο ζηελ Δθπαίδεπζε, 6 (1-2), 67-84. 

 

ηκάηνο, Α. (1995). Τερλνινγία θαη Δθπαίδεπζε: Δπηινγή θαη ρξήζε ησλ επνπηηθώλ 

κέζσλ δηδαζθαιίαο. Αζήλα: Παηάθεο, 17. 

 

νινκσλίδνπ, Υ. (1995). Δθπαηδεπηηθή ηερλνινγία: Μέζα, Υιηθά, Γηδαθηηθή ρξήζε θαη 

Αμηνπνίεζε. Αζήλα: Καζηαληψηεο. 

 

νινκσλίδνπ, Υ. (2003). Σύγρξνλε εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία, ππνινγηζηέο θαη κάζεζε 

ζηελ θνηλσλία ηεο γλώζεο. Θεζζαινλίθε: Κψδηθαο. 

 

ηαπξίδνπ, Δ. (2000). Σπλεξγαηηθή κάζεζε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Μηα εθαξκνγή ζην 

Γεκνηηθό Σρνιείν. Βφινο: Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Θεζζαιίαο 

http://opensimserver.aegean.gr/publications/2017_conf_GR_Fokides_Chachlaki_Liarakou.pdf
http://opensimserver.aegean.gr/publications/2017_conf_GR_Fokides_Chachlaki_Liarakou.pdf


92 
 

πκενχ, Λ. & Λακπξηαλνχ, Η. (2008). Πξνζεγγίζεηο Έξεπλαο θαη Μεζνδνινγίαο, ην 

. πχξνπ (Δπηκ.), Τα παηδηά σο θνηλσληθνί εξεπλεηέο: νδεγόο γηα δαζθάινπο θαη 

άιινπο εθπαηδεπηηθνύο  1 (3) (ζο. 13-40). Αζήλα: Σφπνο. 

 

πκεσλίδεο ., Γξ. Γθνχκαο . & αββίδνπ. Κ. (2014). Τξία ρξόληα κεηά ηελ 

επηκόξθσζε β επηπέδνπ: Οη εθπαηδεπηηθνί θάλνπλ ρξήζε θαη αμηνπνηνύλ ηηο 

Τερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσληώλ (Τ.Π.Δ) ζηελ εθπαηδεπηηθή- 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία;. Η πεξίπησζε ηνπ λνκνύ Καβάιαο. Αλαθηήζεθε απφ: 

 http://e-jst.teiath.gr/issues/issue_35/Symeonidis_35.pdf 

 

χςα, Π., Μάλεζεο, Ν. & Κνξδάθε, Μ. (2016). Απφςεηο θαη ζηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ έληαμε ησλ Σ.Π.Δ. ζηε 

δηδαζθαιία. Πξαθηηθά ηνπ 10νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ κε Γηεζλή Σπκκεηνρή 

«Οη Τ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε». Ησάλληλα. Αλαθηήζεθε απφ: 

www.etpe.gr/custom/pdf/etpe2429.pdf 

 

Σαζηφο, Α. & νινκσλίδνπ, Υ. (2002). Αλαπαξαζηάζεηο παηδηψλ 9-12 εηψλ γηα 

ηηο Σερλνινγίεο ηεο Καζεκεξηλήο δσήο θαη ε ζέζε ησλ ΣΠΔ ζηηο 

Αλαπαξαζηάζεηο απηέο. ην Α. Γεκεηξαθνπνχινπ (Δπηκ.), Οη ΤΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε, 

ηκ.Α’, Πξαθηηθά 3νπ Σπλεδξίνπ ΔΤΠΔ, Ρφδνο: εθδ. Καζηαληψηε. 

  

Σδηκνγηάλλεο, Α. (2002). Πξνεηνηκαζία ηνπ ζρνιείνπ ηεο θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. 

Πξνο έλα νινθιεξσκέλν κνληέιν έληαμεο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο ζην Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σύγρξνλε Δθπαίδεπζε: Τξίκελε 

Δπηζεώξεζε Δθπαηδεπηηθώλ Θεκάησλ, (122), 55-65. 

 

Σδηκνγηάλλεο, Α. & Κφκεο, Β. (2004). ηάζεηο θαη αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο. Πξαθηηθά 4νπ Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ «Οη Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο 

θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε», (ζο. 165-176). Αζήλα. Αλαθηήζεθε απφ: 

www.etpe.gr/custom/pdf/etpe14.pdf 

 

Σδηκφπνπινο, Ν. & Καξαιήο, Θ. (2005). Δηζαγσγηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ: Σα ραξαθηεξηζηηθά 

http://e-jst.teiath.gr/issues/issue_35/Symeonidis_35.pdf
http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe2429.pdf
http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe14.pdf


93 
 

θαη νηαπφςεηο ησλ επηκνξθσηψλ ηνπ λνκνχ Κπθιάδσλ. Πξαθηηθά 3νπ 

Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ «ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε». Αλαθηήζεθε απφ: 

http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe944.pdf 

 

Σζηψιεο, Γ. (2011). Ζ  ζρέζε πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο έξεπλαο ζηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο: απφ ηελ πνιεκηθή ησλ παξαδεηγκάησλ ζηηο ζπλζεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ην 

Μ. Γαθέξκνο, Μ. ακαηάο , Μ. Κνπθνπξηηάθεο & . Υησηάθεο (Δπηκ.), Οη 

θνηλσληθέο επηζηήκεο ζηνλ 21ν αηώλα: Δπίκαρα ζέκαηα θαη πξνθιήζεηο (ζζ. 56 - 84). 

Αζήλα: Πεδίν.  

 

Σζνιαθίδεο, Κ., Φσθίδεο, Μ. & Βξαηζάιεο, Κ. (2001). Οη ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο 

θαη επηθνηλσλίαο. ην Κ. Σζνιαθίδεο (Δπηκ.) Πξαθηηθά Σπλεδξίνπ: Η πιεξνθνξηθή 

ζηελ εθπαίδεπζε.Τερληθέο, Δθαξκνγέο, Καηάξηηζε Δθπαηδεπηηθώλ. Ρφδνο: Δθδφζεηο 

Νέσλ Σερλνινγηψλ. 

 

Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 

(Γεθέκβξηνο 1997), Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Πιεξνθνξηθήο.   

 

Φαραληίδεο. Ν., Υξηζηνθφξνπ, Β., & Πλεπκαηηθφο, Α.(2004). Αληηιήςεηο 

εθπαηδεπηηθψλ κεηά ηε βαζηθή ηερλνινγηθή επηκφξθσζε. ην Μ. Γξεγνξηάδνπ, 

Α. Ράπηεο, . Βνζληάδνπ & X. Κπλεγφο (Δπηκ.). Πξαθηηθά 4νπ Σπλεδξίνπ ΔΤΠΔ, 

327-336, Αζήλα 29/3/2004-3/10/2004. Παλεπηζηήκην Αζελψλ.  

 

Φ.Δ.Κ. 303 (2003). Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

(Γ.Δ.Π.Π..) θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (Α.Π..) Γεκνηηθνχ- 

Γπκλαζίνπ: α) Γεληθφ Μέξνο, β) Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π.. Διιεληθήο Γιψζζαο, 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο, 

Δηθαζηηθψλ, πνπδψλ Θεάηξνπ, Θξεζθεπηηθψλ, Ηζηνξίαο, Κνηλσληθήο θαη 

Πνιηηηθήο Αγσγήο, Μαζεκαηηθψλ, Μειέηεο Πεξηβάιινληνο. 

 

 

 

 

http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe944.pdf


94 
 

Ξελόγισζζε βηβιηνγξαθία 

 

Agyei, D. D. & Voogt, J. (2011). ICT use in the teaching of mathematics: 

Implications for professional development of pre-service teachers in Ghana. 

Education and Information Technologies, 16 (4), 423-439. Αλαθηήζεθε απφ: 

https://doi.org/10.1007/s10639-010-9141-9 

 

Albirini, A. (2006). Teachers’ attitudes toward information and communication 

technologies: The case of Syrian EFL Teachers. Computers And Education, 47 (4), 

373–398. 

 

Anderson, J. & Van Weert, T. (Eds.) & Duchateau, C. (2002). Information and 

Communication Technology in Education: A Curriculum for Schools and Programme 

of Teacher Development. UNESCO, Paris. [Translated into French and Spanish]  

 

Braun, V. & Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative 

Research in Psychology, 3 (2), 77-101. ISSN 1478-0887. 

 

Cavas, B., Cavas, P., Karaoglan, B. & Kisla, T. (2009). A study on science teachers’ 

attitudes toward information and communication technologies in education. The 

Turkish Online Journal of Educational Technology, 8 (2), 20-32. Αλαθηήζεθε απφ: 

https://eric.ed.gov/?id=ED505935 

 

Christensen, R. (2002). Effects of Technology Integration Education on the 

Attitudes of Teachers and Students. Journal of Research on Technology in 

Education, 34, (4), 411- 433. Αλαθηήζεθε απφ: 

http://www.vnweb.hwwilsonweb.com/hww.shared_main.jtml?_requestid=9638 

 

Cohen, M., & Manion, L. Μ.(2007). Research methods in education, 6. 

 

Coley, R. Technology’s Impact. (1997). A new study shows the effectiveness – 

and the limitations – of school technology. Electronic School. 

Αλαθηήζεθε απφ: http://www.electronic-school.com/0997f3.html 

 

https://doi.org/10.1007/s10639-010-9141-9
https://eric.ed.gov/?id=ED505935
http://www.vnweb.hwwilsonweb.com/hww.shared_main.jtml?_requestid=9638
http://www.electronic-school.com/0997f3.html


95 
 

Eilon, B. & Kliachko, S. (2004). Perceptions of Teacher’s Roles by Prospective 

Elementary School Science Teachers in a Web- Based Biology Course. Journal 

of Technology and Teacher Education. 12, (3), 339- 360. Αλαθηήζεθε απφ: 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?

_nfpb=true&_ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ754643&ERICExtSearch_SearchT

ype_0=eric_accNo&accNo=91785 

 

Ertmer, P. A., Ottenbreit-Leftwich, A., Sadik, O., Sendurur, E. & Sendurur, P. (2012). 

Teacher beliefs and technology integration practices: A critical relationship. 

Computers & Education, 59, 423-435.  

 

Fokides, E. (2017). Greek Pre-Service Teachers' Intentions to Use Computers as In- 

Service Teachers. Contemporary Educational Technology, 8 (1), 56-75. 

Αλαθηήζεθε απφ:  https://eric.ed.gov/?id=EJ1126828 

 

Franklin, C, (2007). Factors That Influence Teachers Use of Computers. 

Journal of Technology and Teacher Education. 15, (2), 267-293. Αλαθηήζεθε απφ:  

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmin 

i.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ754643&ERICExtSea 

rch_SearchType_0=eric_accNo&accNo=EJ754643 

 

Goddard, M. (2002). What DO We Do with These Computers? Reflections on 

Technology in the Classroom. Journal of Research on Technology in Education, 

35, (1), 19-26. Αλαθηήζεθε απφ: 

http://www.vnweb.hwwilsonweb.com/hww.shared_main.jtml?_requestid=8920 

 

Huang, H. M. & Liaw, S. S. (2005). Exploring users’ attitudes and intentions toward 

the web as a survey tool. Computers in Human Behavior, 21 (5), 729-743. 

 

Hughes, J. (2005). The Role of Teacher Knowledge and Learning Experiences 

in Forming Technology – Integrated Pedagogy. Journal of Technology and 

Teacher Education, 13, (2), 277-302. Αλαθηήζεθε απφ: 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ754643&ERICExtSearch_SearchType_0=eric_accNo&accNo=91785
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ754643&ERICExtSearch_SearchType_0=eric_accNo&accNo=91785
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ754643&ERICExtSearch_SearchType_0=eric_accNo&accNo=91785
https://eric.ed.gov/?id=EJ1126828
http://www.vnweb.hwwilsonweb.com/hww.shared_main.jtml?_requestid=8920


96 
 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?

_nfpb=true&_ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ754643&ERICExtSearch_SearchT

ype_0=eric_accNo&accNo=77455 

 

Kalantzis, M. & Cope, B. (Eds.). (2001). Transformations in language and learning: 

Perspectives on multiliteracies. Common Ground. Αλαθηήζεθε απφ:  

https://books.google.com/books?hl=en&lt=&id=EBlJ92v0zyAC&oi=fnd&pg=PA9&

dq=Kalantzis,+M.,+%26+Cope,+B.+(Eds.)+(2001).+Transformations+in+language+a

nd+learning:+Perspectives+on+multiliteracies.+Common+Ground.&ots=s6qYQ4lC8

v&sig=NTHVAtlrCgs6XelAW3-sFVGBm8k 

 

Kiridis, A., Drossos, V. & Tsakiridou, H. (2006). Teachers Facing 

Information and Communication Technology (ICT) The Case of Greece. 

Journal of Technology and Teacher Education, 14, (1), 75-96. Αλαθηήζεθε απφ:  

http://www.vnweb.hwwilsonweb.com/hww.shared_main.jtml?_requestid=76579 

 

Koustourakis, G., Panagiotakopoulos, H. & Katsilis, G. (2000). Social approach of 

teachers. Self-evaluation stress cause of New Technologies introduction in 

educational process: The case of stress for computers. Σύγρξνλε Δθπαίδεπζε, 

110, 122-131. 

 

Kozma, R. (2003). Technology and Classroom Practices: An International 

Study. Journal of Research on Technology in Education, 36, (1) Αλαθηήζεθε απφ: 

http://www.vnweb.hwwilsonweb.com/hww.shared/blank.jhtml 

 

Krajcik, J., Codere, S., Dahsah, C., Bayer, R. & Mun, K. (2014). Planning instruction 

to meet the intent of the Next Generation Science Standards. Journal of Science 

Teacher Education, 25 (2), 157-175. DOI: 10.1007/s10972-014-9383-2 

 

Lee, K. T. (2002). Effective teaching in the information era: Fostering an ICT-based 

integrated learning environment in schools. Asia-Pacific Journal for Teacher 

Education and Development, 5(1), 21-45. Αλαθηήζεθε απφ: 

http://eprints.qut.edu.au/3909/ 

 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ754643&ERICExtSearch_SearchType_0=eric_accNo&accNo=77455
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ754643&ERICExtSearch_SearchType_0=eric_accNo&accNo=77455
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ754643&ERICExtSearch_SearchType_0=eric_accNo&accNo=77455
https://books.google.com/books?hl=en&lt=&id=EBlJ92v0zyAC&oi=fnd&pg=PA9&dq=Kalantzis,+M.,+%26+Cope,+B.+(Eds.)+(2001).+Transformations+in+language+and+learning:+Perspectives+on+multiliteracies.+Common+Ground.&ots=s6qYQ4lC8v&sig=NTHVAtlrCgs6XelAW3-sFVGBm8k
https://books.google.com/books?hl=en&lt=&id=EBlJ92v0zyAC&oi=fnd&pg=PA9&dq=Kalantzis,+M.,+%26+Cope,+B.+(Eds.)+(2001).+Transformations+in+language+and+learning:+Perspectives+on+multiliteracies.+Common+Ground.&ots=s6qYQ4lC8v&sig=NTHVAtlrCgs6XelAW3-sFVGBm8k
https://books.google.com/books?hl=en&lt=&id=EBlJ92v0zyAC&oi=fnd&pg=PA9&dq=Kalantzis,+M.,+%26+Cope,+B.+(Eds.)+(2001).+Transformations+in+language+and+learning:+Perspectives+on+multiliteracies.+Common+Ground.&ots=s6qYQ4lC8v&sig=NTHVAtlrCgs6XelAW3-sFVGBm8k
https://books.google.com/books?hl=en&lt=&id=EBlJ92v0zyAC&oi=fnd&pg=PA9&dq=Kalantzis,+M.,+%26+Cope,+B.+(Eds.)+(2001).+Transformations+in+language+and+learning:+Perspectives+on+multiliteracies.+Common+Ground.&ots=s6qYQ4lC8v&sig=NTHVAtlrCgs6XelAW3-sFVGBm8k
http://www.vnweb.hwwilsonweb.com/hww.shared_main.jtml?_requestid=76579
http://www.vnweb.hwwilsonweb.com/hww.shared/blank.jhtml
http://eprints.qut.edu.au/3909/


97 
 

Mbodila, M., & Muhandji, K. (2012). The use of ICT in Education: a 

comparison of traditional pedagogy and emerging pedagogy enabled by ICT's. 

In Proceedings of the International Conference on Frontiers in Education: 

Computer Science and Computer Engineering (FECS) (p. 1). The Steering 

Committee of The World Congress in Computer Science, Computer 

Engineering and Applied Computing (WorldComp). Αλαθηήζεθε απφ: 

https://www,researchgate.net/profile/Munienge_Mbodila/publication/283509521_The

_use_of_ICT_in_Education_a_comparison_of_traditional_pedagogy_and_emerging_

pedagogy_enabled_by_ICT’s/links/563c7c6f08ae45b5d288d06e.pdf 

 

Mueller, J., Wood, E., Wiloughby, T., Ross, C. & Specht, J. (2008). Identifying 

discriminating variables between teachers who fully integrate computers and 

teachers with limited integration. Computers & Education, 51, 1523–1537. 

 

Nair, G. & Hindle, R. (2013). Use of ICT in education. International Journal of 

Information communication technologies and human development. 5 (4), 10-19. 

 

Pelgrum, W. J. (2001). Obstacles to the integration of ICT in education: results from a 

worldwide educational assessment. Computers and education, 37 (2), 163-178. 

Αλαθηήζεθε απφ: http://users.ntua.gr/vvesk/ictedu/article5_pelgrum.pdf 

 

Peralta, H. & Costa, F. A. (2007). Teachers’ competence and confidence regarding 

the use of ICT. Sísifo. Educational Sciences Journal, 3, 75-84. Αλαθηήζεθε απφ:     

http://repositorio.ul.pt/handle/10451/7008 

 

Qasem, A. A. A. & Viswanathappa, G. (2016). Teacher perceptions towards ICT 

integration: professional development through blended learning. Journal of 

information technology education: research, 15, 561-575. Αλαθηήζεθε απφ: 

http://www.informingscience.org/publications/3562 

 

Qing, L., (2007). Student and Teacher Views about Technology: Α Σale of Two 

Cities? Journal of Research on Technology in Education, 39 (4), 377-397. 

Αλαθηήζεθε απφ: 

http://www.eric.ed.gov/ERICDOCS/data/ericsdocs2sql/content_storage_01/000 

https://www,researchgate.net/profile/Munienge_Mbodila/publication/283509521_The_use_of_ICT_in_Education_a_comparison_of_traditional_pedagogy_and_emerging_pedagogy_enabled_by_ICT's/links/563c7c6f08ae45b5d288d06e.pdf
https://www,researchgate.net/profile/Munienge_Mbodila/publication/283509521_The_use_of_ICT_in_Education_a_comparison_of_traditional_pedagogy_and_emerging_pedagogy_enabled_by_ICT's/links/563c7c6f08ae45b5d288d06e.pdf
https://www,researchgate.net/profile/Munienge_Mbodila/publication/283509521_The_use_of_ICT_in_Education_a_comparison_of_traditional_pedagogy_and_emerging_pedagogy_enabled_by_ICT's/links/563c7c6f08ae45b5d288d06e.pdf
http://users.ntua.gr/vvesk/ictedu/article5_pelgrum.pdf
http://repositorio.ul.pt/handle/10451/7008


98 
 

0019b/80/2b/69/92.pdf 

 

Smeets, E. (2005). Does ICT contribute to powerful learning environments in primary 

education? Computers & Education, 44, 343-355. 

 

Sorebo, O., Halvari, H., Gulli, V. F. & Kristiansen, R. (2009). The role of self-

determination theory in explaining teachers’ motivation to continue to use e-learning 

technology. Computers & Education, 53(4), 1177-1187. Αλαθηήζεθε απφ: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131509001481 

 

Uluyol, Ç., & Şahin, S. (2016). Elementary school teachers' ICT use in the classroom 

and their motivators for using ICT. British Journal of Educational Technology, 

47 (1), 65-75. 

 

Walmsley, B., (2003). Partnership – Centered Learning: The Case for Pedagogic 

Balance In Technology Education. Journal of TechNology Education, 4 (2), 56-69. 

Αλαθηήζεθε απφ: http://scholar.lib.vtedu/ejournals/JTE/v14n2/pdf/walmsley.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131509001481
http://scholar.lib.vtedu/ejournals/JTE/v14n2/pdf/walmsley.pdf


99 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

Γείγκα ζπλεληεύμεσλ 
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1. Δ. Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο; 

Α.  Δίκαη 42 εηψλ. 

 

2. Δ. Πόζα ρξόληα  εξγάδεζηε σο εθπαηδεπηηθόο; 

Α.  Δξγάδνκαη 12 ρξφληα. 

    

3. Δ. ε ηη ζέζε ππεξεηείηε; κόληκε ε αλαπιεξώηξηα; 

Α.  Δίκαη αλαπιεξψηξηα. 

 

4. Δ.  Έρεηε πηζηνπνίεζε ζηηο ΣΠΔ; 

Α.  ρη δελ έρσ θακία πηζηνπνίεζε. 
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πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Τπάξρεη  αζχξκαηε θάιπςε  ζε φιν ην ζρνιείν. 

 

6. Δ. Οη αίζνπζεο ζηηο νπνίεο δηδάζθεηε ηη είδνπο εμνπιηζκό δηαζέηνπλ;  

Α. ε θάζε κία απφ ηηο έμη αίζνπζεο ππάξρεη internet, ειεθηξνληθφο 
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αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξνζθέξεη extra πιηθφ ην νπνίν κπνξεί λα 

παξνπζηαζηεί κε πξσηφηππν θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν. Σν απνηέιεζκα είλαη 

ζεηηθφ θαη γηα εκάο, αιιά θαη γηα ηνπο καζεηέο. 

 

12. Δ.  Ση πηζηεύεηε όηη πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ζαο ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ  

ζηε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθώλ καζεκάησλ; 

Α. Δπεηδή νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο πεγαίλνπλ ήδε ζε θξνληηζηήξην αγγιηθψλ 

γλσξίδνπλ πνιιά απφ απηά πνπ ζα δηδαρηνχλ αξγφηεξα ζην ζρνιείν κε 

απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα βαξηνχληαη. Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ θάλεη ην κάζεκα 

πην ελδηαθέξνλ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά. Έηζη είλαη πην ζπγθεληξσκέλνη θαη παξαθνινπζνχλ ην κάζεκα κε 

ελδηαθέξνλ. 

 

13. Δ. Πνηεο εθπαηδεπηηθέο αμίεο πηζηεύεηε όηη πξνσζνύληαη κε ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ; 

Α. ίγνπξα ε ελδπλάκσζε ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο αθνχ φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχκε δηαδξαζηηθφ ή ππνινγηζηέο ηα παηδηά δνπιεχνπλ ζε δπάδεο ή 

νκάδεο. Δπίζεο ε δεκηνπξγηθφηεηα αθνχ ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  βνεζάεη πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

 

14. Δ. Ση ζα πξνηείλαηε γηα ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ  ζηε 

γισζζηθή δηδαζθαιία; 

Α.  Ννκίδσ ην πην ζεκαληηθφ είλαη ε επηκφξθσζε δαζθάισλ θαη θαζεγεηψλ 

μέλσλ γισζζψλ έηζη ψζηε λα εμνηθεησζνχλ φινη κε λέεο πξαθηηθέο 

δηδαζθαιίαο. Δλλνείηαη πσο παίδεη ξφιν θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ θάζε ζρνιείνπ 

γηαηί αλ δελ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια κέζα δπζηπρψο δελ κπνξείο λα 

δνπιέςεηο ζσζηά. 
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15. Δ.  Ση είδνπο επηκόξθσζε έρεηε ζε ΣΠΔ θαη ζε πνην ζηάδην ηεο θαξηέξαο 

ζαο ηελ απνθηήζαηε; 

Α. Γελ έρσ επηκφξθσζε ζε ΣΠΔ θαζψο ε δεχηεξε θάζε επηκφξθσζεο ησλ 

αλαπιεξσηψλ ζηελ νπνία κπνξνχκε λα ζπκκεηέρνπκε γίλεηαη ζπλήζσο πξηλ 

ηελ πξφζιεςε κνπ σο αλαπιεξψηξηα θαη δελ πξνιαβαίλσ λα θάλσ αίηεζε. 

ζεο θνξέο έθαλα αίηεζε δελ θιεξψζεθα θαζψο ε δηαδηθαζία επηινγήο 

γίλεηαη κε θιήξσζε. 

 

16. Δ. Πόζν ρξήζηκα θαη ελδηαθέξνληα πηζηεύεηε όηη ζα ήηαλ ήηαλ ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα;  

Α.  πσο αλέθεξα θαη πξηλ δελ έρσ θάπνηα επηκφξθσζε, αιιά πηζηεχσ πσο 

ζα έρνπλ ελδηαθέξνλ.   

 

17. Δ.  Πώο ζα επεξέαδε κία επηκόξθσζε ηελ εηθόλα πνπ έρεηε γηα ηνλ εαπηό 

ζαο σο εθπαηδεπηηθό; 

Α. Τπνζέησ πσο ε επηκφξθσζε ζα βειηίσλε ηηο ηθαλφηεηεο κνπ γηα θαιχηεξε 

δηδαζθαιία. 

 

18. Δ. Γλσξίδεηε αλ έρνπλ επηκνξθσζεί θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί ζε δεηήκαηα 

δηδαζθαιίαο ησλ γισζζηθώλ καζεκάησλ κέζσ ΣΠΔ; 

Α. ίγνπξα γίλνληαη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θάζε ρξφλν,  αιιά δε 

γλσξίδσ θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί επηκνξθψλνληαη  ζε δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ  ή αλ ε επηκφξθσζε είλαη 

πην γεληθή. 

 

19. Δ. Ση άιιν ζα είραηε λα πξνηείλεηε γηα ηελ επηκόξθσζε; 

Α.  Πξνηείλσ ε επηκφξθσζε λα αθνξά φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αθφκα θαη 

απηνχο πνπ δελ εξγάδνληαη. Έηζη φηαλ πξνζιεθζνχλ ζα έρνπλ ήδε 

επηκνξθσζεί θαη ζα κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ θαιχηεξα ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

 

Δ. αο επραξηζηώ πνιύ γηα ην ρξόλν πνπ δηαζέζαηε, ε βνήζεηά ζαο είλαη 

πνιύηηκε.  

Α. Καη εγψ ζαο επραξηζηψ.  
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Απνκαγλεηνθώλεζε ηεο έθηεο ζπλέληεπμεο 

 

 

1. Δ. Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο; 

Α.  Δίκαη 35 εηψλ. 

 

2. Δ. Πόζα ρξόληα  εξγάδεζηε σο εθπαηδεπηηθόο; 

Α.  Δξγάδνκαη 12 ρξφληα. 

    

3. Δ. ε ηη ζέζε ππεξεηείηε; κόληκνο ε αλαπιεξσηήο; 

Α.  Δίκαη αλαπιεξσηήο. 

 

4. Δ.  Έρεηε πηζηνπνίεζε ζηηο ΣΠΔ; 

Α.  Ναη, έρσ Α’ θαη Β’ επηπέδνπ. 

 

5. Δ.  Πόζν εμνπιηζκέλν είλαη ην ζρνιείν ζην νπνίν ππεξεηείηε κε 

ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο θαη πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν; 

Α. Δίλαη απφιπηα εμνπιηζκέλν  κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ηξεηο 

θνξεηνχο ππνινγηζηέο, δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη αζχξκαηε θάιπςε 

δηαδηθηχνπ. 

 

6. Δ. Οη αίζνπζεο ζηηο νπνίεο δηδάζθεηε ηη είδνπο εμνπιηζκό δηαζέηνπλ;  

Α. Ζ αίζνπζα ζηελ νπνία δηδάζθσ έρεη έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη 

ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. 

 

7. Δ.  Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε από ηελ πνηόηεηα ηνπ ηερλνινγηθνύ 

εμνπιηζκνύ (ΣΠΔ) ηνπ ζρνιείνπ ζαο γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο δηδαζθαιίαο 

ζαο; 

Α.  Δίκαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνο. Ο εμνπιηζκφο πνπ ππάξρεη θαιχπηεη φιεο 

ηηο αλάγθεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο. 

 

8. Δ. Από πνύ πξνέξρεηαη ην πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηε δηδαζθαιία 

ησλ γισζζηθώλ καζεκάησλ; 

Α. Καηά θχξην ιφγν είλαη πξνζσπηθή αλαδήηεζε ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο ζην 

δηαδίθηπν. Δπίζεο είλαη θαη έλαο ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ πεγψλ, αλάινγα 

κε ην θάζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν. 

 

9. Δ. Ση είδνπο ΣΠΔ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθώλ 

καζεκάησλ;  Γηαηί αμηνπνηείηε απηά ηα κέζα; 

Α. Υξεζηκνπνηψ θπξίσο ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη πξνηδέθηνξα, επεηδή 

θαη ηα δχν πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή. Χο απνηέιεζκα ην 

κάζεκα ηεο γιψζζαο γίλεηαη πνιχ πην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο. 

 

10. Δ. Με πνηνπο ηξόπνπο αμηνπνηείηε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ΣΠΔ; 
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Α.  Παξνπζηάδσ βίληεν θαη αζθήζεηο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε 

εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηεο γξακκαηηθήο. Δπίζεο ηα παηδηά παίδνπλ 

δηαδξαζηηθά παηρλίδηα, θάηη πνπ νδεγεί ζηελ πην ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

κάζεκα. 

 

11. Δ.  Ση  πηζηεύεηε όηη ζαο πξνζθέξεη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ  ζηε 

δηδαζθαιία ησλ γισζζηθώλ καζεκάησλ; 

Α. ίγνπξα πξνζθέξεη επειημία ζηελ παξνπζίαζε ηεο λέαο γλψζεο θαη 

πνηθηιία ζηελ εκπέδσζε ηεο γλψζεο. Δπίζεο ε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο είλαη 

θαιχηεξε θαη δηεπθνιχλεη ηελ ‘εθαξκνγή ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο’. Σν πην 

ζεκαληηθφ πηζηεχσ πσο είλαη ε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ καζήκαηνο. 

 

12. Δ.  Ση πηζηεύεηε όηη πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ζαο ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ  

ζηε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθώλ καζεκάησλ; 

Α. πκβάιιεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ζηελ αλάπηπμε 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ. Δπίζεο δηεπθνιχλεη ηνλ νξζνγξαθηθφ 

απηνέιεγρν ησλ καζεηψλ.  

 

13. Δ. Πνηεο εθπαηδεπηηθέο αμίεο πηζηεύεηε όηη πξνσζνύληαη κε ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ; 

Α. ηα πιαίζηα ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο δίλεη ζηνλ θάζε καζεηή ηε 

δπλαηφηεηα λα απηελεξγεί κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. 

Δλλνείηαη θπζηθά πσο πξνσζεί θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα φισλ ησλ καζεηψλ. 

 

14. Δ. Ση ζα πξνηείλαηε γηα ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ  ζηε 

γισζζηθή δηδαζθαιία; 

Α. Ννκίδσ πσο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα γίλεηαη ζπρλή επηκφξθσζε 

πάλσ ζηε ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε γισζζηθή 

δηδαζθαιία. Σέινο ζεσξψ πσο είλαη απαξαίηεηε θαη ε ζέζπηζε βησκαηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ ζε ‘πξαγκαηηθέο’ ζπλζήθεο. 

 

15. Δ.  Ση είδνπο επηκόξθσζε έρεηε ζε ΣΠΔ θαη ζε πνην ζηάδην ηεο θαξηέξαο 

ζαο ηελ απνθηήζαηε; 

Α. ηα πξψηα ρξφληα ηεο ζηαδηνδξνκίαο κνπ νινθιήξσζα κε επηηπρία ην ΣΠΔ 

Α’ επηπέδνπ. Μεηά, ζηα πέληε ρξφληα δηδαζθαιίαο νινθιήξσζα θαη ην ΣΠΔ 

Β’ επηπέδνπ. Δπίζεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρσ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ θαζψο θαη ηε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ Scratch.  

 

16. Δ. Πόζν ρξήζηκα θαη ελδηαθέξνληα πηζηεύεηε όηη ζα ήηαλ ήηαλ ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα;  

Α. Πξαγκαηηθά ήηαλ πνιχ ρξήζηκα θαη ελδηαθέξνληα. Μνπ πξφζθεξαλ 

γλψζεηο πνπ αμηνπνίεζα ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο 

κνπ. Δπίζεο βειηηψζεθα πνιχ, νπζηαζηηθά θαη αληηθεηκεληθά, ζηελ πξάμε.  
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17. Δ.  Πώο ζα επεξέαδε κία επηκόξθσζε ηελ εηθόλα πνπ έρεηε γηα ηνλ εαπηό 

ζαο σο εθπαηδεπηηθό; 

Α. Νηψζσ φηη παηάσ θαιχηεξα ζηα πφδηα κνπ. Δλλνψ πσο έρσ κεγαιχηεξε 

δχλακε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Δπίζεο 

έρσ κεγαιχηεξε επειημία ζηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. 

 

18. Δ. Γλσξίδεηε αλ έρνπλ επηκνξθσζεί θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί ζε δεηήκαηα 

δηδαζθαιίαο ησλ γισζζηθώλ καζεκάησλ κέζσ ΣΠΔ; 

Α. Γπζηπρψο δε γλσξίδσ θάηη ηέηνην. 

 

19. Δ. Ση άιιν ζα είραηε λα πξνηείλεηε γηα ηελ επηκόξθσζε; 

Α. Ννκίδσ φηη ρξεηάδεηαη νπζηαζηηθή θαη βησκαηηθή επηκφξθσζε φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

 

Δ. αο επραξηζηώ πνιύ γηα ην ρξόλν πνπ δηαζέζαηε, ε βνήζεηά ζαο είλαη 

πνιύηηκε.  

Α. Καη εγψ ζαο επραξηζηψ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

πγθεληξσηηθόο πίλαθαο έθζεζεο δεδνκέλσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

         

Θεκαηηθνί άμνλεο / Καηεγνξίεο 

 

Κσδηθνί / Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

Πξνθίι εθπαηδεπηηθνχ Φύλο :  

Ηλικία : 

Υρόνια προϋπηρεσίας :  

Θέση σπηρεσίας :  

Πιστοποίηση σε ΣΠΕ :  

Α. θηαγξάθεζε εμνπιηζκνύ θαη ππνδνκώλ ζε ΣΠΔ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

 

1. Δμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε Ζ/Τ θαη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

ΠΛΔΞΖΤΓΗ = πιήξσο εμνπιηζκέλν κε Ζ/Τ 

θαη δηαδίθηπν   

ΠΚΔΞΖΤΓΗ = πνιχ θαιά εμνπιηζκέλν κε 

Ζ/Τ θαη δηαδίθηπν  

ΑΡΔΞΖΤΓΗ = αξθεηά εμνπιηζκέλν κε Ζ/Τ 

θαη δηαδίθηπν  

ΜΔΔΞΖΤΓΗ = κέηξηα εμνπιηζκέλν κε Ζ/Τ 

θαη δηαδίθηπν  

ΗΚΔΞΖΤ = ηθαλνπνηεηηθά εμνπιηζκέλν κε 

Ζ/Τ   

ΠΚΔΑΠΤΠΓ = πνιχ θαιά εμνπιηζκέλν κε 

αίζνπζα πιεξνθνξηθήο, ππνινγηζηέο θαη 

γξήγνξε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν  

ΑΓΗΥ = χπαξμε αζχξκαηνπ δηθηχνπ ζε 

φιν ην ζρνιείν  

ΤΠΓΠΦΤΑΗ = χπαξμε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα 

θαη θνξεηψλ ππνινγηζηψλ ζε φιεο ηηο 

αίζνπζεο  

ΚΝΔΞΔΡΠΛ = θαηλνχξην θαη πιήξσο 

εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο  

ΑΡΑΗΓΠ = αξθεηέο αίζνπζεο δηαζέηνπλ 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα  

ΠΡΠΒΓΗ = πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν  

ΥΜΣΥΓΗ = ρακειή ηαρχηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ  

ΜΡΑΗΠΡΓΗ = κεξηθέο κφλν αίζνπζεο έρνπλ 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν  

ΚΛΔΞΖΤΓΗ = θαιά εμνπιηζκέλν κε Ζ/Τ θαη 

δηαδίθηπν  

ΜΣΔΞΑΡΔΛ = κέηξηα εμνπιηζκέλν κε 

αξθεηέο ειιείςεηο  

ΠΡΒΠΡΓΗ = πξνβιεκαηηθή πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν  

ΠΛΑΡΣΥΓΗ = πνιχ αξγή ηαρχηεηα 

δηαδηθηχνπ  

2. Δίδνο εμνπιηζκνχ ζηηο δηδαθηηθέο αίζνπζεο ΓΗΖΤΔΣΓΠ = χπαξμε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ, 

έμππλσλ ηειενξάζεσλ θαη δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ  

ΓΗΖΤΠΡΓΠ = χπαξμε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ, 

πξνηδέθηνξα θαη δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ  

ΓΗΖΤΠΡ = χπαξμε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ θαη 

πξνηδέθηνξα  

ΓΗΖΤΔΣ = χπαξμε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ θαη 

έμππλσλ ηειενξάζεσλ  

ΓΗΖΤΓΠ = χπαξμε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ θαη 
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δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ  

ΤΠΓΗΖΤ = χπαξμε δηαδηθηχνπ θαη Ζ/Τ  

ΔΡΠΛΓΚΖΤ = χπαξμε εξγαζηεξίνπ 

πιεξνθνξηθήο κε δέθα Ζ/Τ  

ΓΤΑΗΓΠ = χπαξμε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζε 

δχν αίζνπζεο  

ΠΡΔΓΓΠΠΡ = πξφζθαηε εγθαηάζηαζε 

δηαδξαζηηθνχ πίλαθα θαη πξνηδέθηνξα  

ΖΤΓΗΥΣ = Ζ/Τ κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, 

αιιά κε ρακειή ηαρχηεηα  

3. Ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

ζρνιείνπ 

ΑΠΗΚΠΔ = απφιπηε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ  

ΜΓΗΚΠΔ = κεγάιε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ  

ΑΡΗΚΠΔ = αξθεηή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ  

ΜΣΗΚΠΔ = κέηξηα ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ 

ΛΗΗΚΠΔ = ιίγε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ  

ΔΛΗΚΠΔ = ειάρηζηε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ  

ΑΡΗΚΣΑΓΗ = αξθεηή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

ηαρχηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ  

ΜΚΗΚΣΓΗ = κεξηθή ηθαλνπνίεζε γηα ηελ 

ηαρχηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ  

ΠΡΖΤΖΔΞ = πξφζθαηε παξαιαβή 

θαηλνχξησλ Ζ/Τ θαη ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ  

ΠΒΥΣΠΠΓΗ = πξφβιεκα ε ρακειή ηαρχηεηα 

θαη ε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν  

ΠΒΥΣΓΗ = πξφβιεκα ε ρακειή ηαρχηεηα 

ζην δηαδίθηπν  

Β. Καηαγξαθή ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

 

4. Πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ 

ΥΤΠΡΑΝΓΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ πξνζσπηθή 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν  

ΔΛΠΡΑΝΓΗ = ειάρηζηε πξνζσπηθή 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν  

ΥΓΗΒΗΑΘΗ = ρξήζε δηαδηθηπαθψλ βηβιίσλ 

θαη αλαδήηεζε ζε ζεκαηηθέο ηζηνζειίδεο  

ΑΝΤΛΘΜΗ = αλαδήηεζε πιηθνχ ζε 

ζεκαηηθέο ηζηνζειίδεο  

ΑΝΓΗΘΜΗ = αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν 

δηαδξαζηηθψλ θαη ζεκαηηθψλ ηζηνζειίδσλ  

ΥΤΘΗΦΣ = ρξήζε πιηθνχ απφ ζεκαηηθέο 

ηζηνζειίδεο, θπξίσο απφ ην θσηφδεληξν  

ΥΤΔΚΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ δηάθνξεο 

εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο  

ΥΦΤΛΤΠ = ρξήζε ςεθηαθνχ πιηθνχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο  

ΥΤΥΒΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ ηα ζρνιηθά 

βηβιία  

ΥΤΦΖΒΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ ςεθηαθά 

βηβιία  

ΤΓΗΠΓΓΑ = ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ 

πεγψλ αλάινγα κε ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν  

ΥΡΠΓΖΒΗ = ρξήζε ηνπ Παλειιελίνπ 

ρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη ειεθηξνληθψλ 

βηβιηνζεθψλ  
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ΥΡΓΦΔΝΒΟ = ρξήζε δηαθφξσλ έληππσλ 

βνεζεκάησλ  

ΥΤΔΒΗΔΜ = ρξήζε πιηθνχ απφ ζεκηλάξηα 

θαζψο θαη βηβιία ηνπ εκπνξίνπ  

ΥΤΔΜ = ρξήζε πιηθνχ απφ ζεκηλάξηα  

ΥΤΠΡΑΡ = ρξήζε πιηθνχ απφ πξνζσπηθφ 

αξρείν  

ΥΡΝΓΠΒΗ = ρξήζε cd γηα δηαδξαζηηθφ 

πίλαθα ηνπ βηβιίνπ πνπ ρξεζηκνπνηψ ζηα 

γεξκαληθά  

ΥΓΗΔΞΔΟ = ρξήζε δηδαθηηθψλ ζεηξψλ (ζηα 

γεξκαληθά) απφ μελφγισζζνπο εθδνηηθνχο 

νίθνπο  

ΥΓΗΒΗΔΡ = ρξήζε δηαδηθηπαθψλ βηβιίσλ θαη 

εξγαζηψλ  

ΥΤΔΦΔΚΠΔ = ρξήζε πιηθνχ απφ εθαξκνγέο 

κε εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν  

 

 5. Δίδε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη ιφγνη 

αμηνπνίεζεο ηνπο 

ΥΡΓΗΠΗΠΡ = ρξήζε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα 

θαη πξνηδέθηνξα  

ΥΡΖΤΓΠΠΡ = ρξήζε Ζ/Τ, δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα θαη πξνηδέθηνξα  

ΥΡΖΤΑΜΓΝ = ρξήζε Ζ/Τ νη νπνίνη 

πξνζθέξνπλ άκεζε γλψζε ζηνπο καζεηέο  

ΥΡΖΤΠΡ = ρξήζε Ζ/Τ θαη πξνηδέθηνξα  

ΥΡΠΡΓΗ = ρξήζε πξνηδέθηνξα θαη 

δηαδηθηχνπ  

ΥΡΓΗΑ = απνθιεηζηηθά ρξήζε δηαδηθηχνπ  

ΥΡΦΖΤΛΟ = ρξήζε θνξεηνχ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή κε ηα αληίζηνηρα ινγηζκηθά  

ΥΡΠΡΣΖ = ρξήζε πξνηδέθηνξα θαη 

ηειεφξαζεο  

ΥΡΖΤΔΞΣΖ = ρξήζε Ζ/Τ θαη ‘έμππλεο’ 

ηειεφξαζεο  

ΥΡΖΤΟΘΣΖ = ρξήζε Ζ/Τ ζε ζπλδπαζκφ κε 

νζφλε ηειεφξαζεο  

ΥΡΓΗΖΤΔΦ = ρξήζε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ θαη 

εθαξκνγψλ  

ΔΤΑΠΣΡΓΗ = εχθνινο θαη απνδνηηθφο 

ηξφπνο δηδαζθαιίαο  

ΔΝΤΜΑ = ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

ζην κάζεκα  

ΜΑΑΓΔΝ = ην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ γίλεηαη 

πην ελδηαθέξνλ  

ΜΑΓΛΔΝ = ην γισζζηθφ κάζεκα απνθηά 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ  

ΜΑΔΤΔΝ = ην κάζεκα γίλεηαη επράξηζην 

θαη ελδηαθέξνλ  

ΠΡΔΝΠΡΜΑ = πξφθιεζε ελδηαθέξνληνο θαη 

πξνζνρήο ησλ καζεηψλ  

ΠΡΣΖΓΡΑ = πξνβνιή ηειενπηηθψλ, 

ερεηηθψλ θαη γξαπηψλ αζθήζεσλ  

ΠΡΒΗΓΡΛΔ = πξνβνιή βίληεν κε γξακκαηηθή 

θαη ιεμηιφγην  

ΒΗΣΡΜΟΓΔ = βίληεν, ηξαγνχδηα θα κνπζηθή 

ζρεηηθά κε ηε Γεξκαλία  

ΑΜΑΠΚΔΥΡ = άκεζα απνηειέζκαηα θαη 

πνιχηηκν θέξδνο ζε ρξφλν  

ΜΑΑΡΔΗΒΗ = ζηνπο καζεηέο αξέζνπλ νη 

εηθφλεο θαη ηα βίληεν  
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ΜΑΝΗΜΑΠΑ = νη καζεηέο ληψζνπλ ην 

κάζεκα ζαλ παηρλίδη  

ΔΤΠΑΘΔΑΝ = ην κάζεκα είλαη επράξηζην 

γηα ηα παηδηά θαη έρνπλ ζεηηθή αληίδξαζε  

ΑΜΔΤΑΝΓΗ = άκεζε εχξεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ζην δηαδίθηπν  

ΠΛΤΛΚΔΔΝ = πινχζην πιηθφ πνπ θεληξίδεη 

ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ  

ΔΤΑΛΔΝΓΖ = επράξηζηε αιιαγή θαη 

ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο  

ΒΟΜΑΚΑΜΑ = βνήζεηα ζηνπο καζεηέο γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο  

ΚΑΔΠΓΡΦΑ = θαιχηεξε επεμήγεζε ησλ 

γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ  

ΑΠΓΝΔΤΥΑ = απφθηεζε γλψζεσλ εχθνια 

θαη ραξνχκελα  

ΠΡΓΤΔΠ = πξνεηνηκαζία δηδαθηηθήο χιεο εθ 

ησλ πξνηέξσλ  

ΔΚΓΗΠΟΔΝ = ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

γίλεηαη πνιχ ελδηαθέξνπζα γηα ηα παηδηά  

ΥΡΤΠΔΞΑΗ = ρξήζε ηνπ ππάξρνληνο 

εμνπιηζκνχ ηεο αίζνπζαο  

ΔΝΜΑΓΗ = ελίζρπζε ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο  

ΔΝΓΗΥΔΓ = ελαιιαθηηθφο ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο ζε ζρέζε κε ην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην  

ΔΤΠΡΓΗΤΛ = επθνιία πξνεηνηκαζίαο ηεο 

δηδαθηηθήο χιεο  

ΚΑΔΜΚΑΜΑ = θαιχηεξε εκπέδσζε θαη 

θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο  

6. Σξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ΣΠΔ 

ΓΗΠΗΔΝΤ = ε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα επηθέξεη πην ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ  

ΜΘΥΡΓΗΠΗ = ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα απφ ηνπο καζεηέο  

ΒΗΣΡΔΚΛΔ = ηα βηληεάθηα θαη ηα ηξαγνχδηα 

βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε εθκάζεζε ηνπ 

ιεμηινγίνπ  

ΒΗΑΔΚΛΓ = παξνπζίαζε βίληεν θαη 

αζθήζεσλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

θαιχηεξε εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηεο 

γξακκαηηθήο  

ΑΝΔΗΣΡΚΜ = αλαδήηεζε εηθφλσλ, 

ηξαγνπδηψλ θαη θεηκέλσλ ζρεηηθά κε ην 

γισζζηθφ κάζεκα  

ΠΡΒΗΚΑΓΡ = πξνβνιή βίληεν κε θαλφλεο 

γξακκαηηθήο  

ΠΡΒΗΔΝ = πξνβνιή βίληεν επεηδή έρνπλ 

ελδηαθέξνλ  

ΠΡΥΡΒΗ = πξνβνιή ρξήζηκσλ βίληεν  

ΠΡΔΗΒΗ = πξνβνιή εηθφλσλ θαη βίληεν  

ΠΡΒΗΑ = πξνβνιή βίληεν θαη αζθήζεσλ  

ΠΡΒΗΥ = πξνβνιή βίληεν θαη 

ζρεδηαγξακκάησλ  

ΠΡΔΗΔΠΤΛ = πξνβνιή εηθφλσλ θαη ρξήζε 

επνπηηθνχ πιηθνχ  

ΠΡΣΤΑΠΓΝ = πξνβνιή ηειενπηηθνχ πιηθνχ 

γηα απφθηεζε επηπιένλ γλψζεσλ  

ΠΡΥΡΤΛΖΤ = πξνβνιή ρξήζηκνπ πιηθνχ 
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απφ ηνλ ππνινγηζηή  

ΖΥΤΛΑΤΓΗ = ερεηηθφ πιηθφ κε 

απζεληηθνχο δηαιφγνπο ζηε γεξκαληθή 

γιψζζα  

ΠΑΓΗΑΔΞ = παξνπζίαζε δηαθαλεηψλ θαη 

εμήγεζε ηνπο  

ΠΡΗΑΜΔΝ = πεξηήγεζε ζε ηζηνζειίδεο πνπ 

θξαηνχλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ  

ΠΡΥΓΓΗ = πξνβνιή ζρεδηαγξακκάησλ θαη 

δηαγξακκάησλ  

ΠΡΔΝΓΝΥΡ = πξνβνιή ελλνηνινγηθψλ θαη 

γλσζηηθψλ ραξηψλ  

ΤΖΤΓΗΑ = ζχλδεζε κέζσ Ζ/Τ ζε 

δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο  

ΑΓΗΔΞΔΠ = αζθήζεηο ζην δηαδίθηπν γηα 

εμάζθεζε θαη επαλάιεςε  

ΓΖΑΜΑ = δεκηνπξγία αζθήζεσλ απφ ηνπο 

καζεηέο  

ΓΗΑΠΡΤ = ρξήζε δηαδηθηχνπ γηα επίιπζε 

αζθήζεσλ ην νπνίν πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ  

ΔΠΓΡΑΖΤ = επίιπζε γξακκαηηθψλ 

αζθήζεσλ κέζσ Ζ/Τ απφ ηνπο καζεηέο  

ΠΡΑΒΗ = πξαγκαηνπνίεζε ησλ αζθήζεσλ 

ηνπ βηβιίνπ  

ΔΤΑΚΟ = εχξεζε αζθήζεσλ θαη θνπίδ  

ΓΗΠΑΔΝΤ = ρξήζε δηαδξαζηηθψλ 

παηρληδηψλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ  

ΥΡΔΦΑΓΡ = ρξήζε εθαξκνγψλ γηα 

επίιπζε αζθήζεσλ γξακκαηηθήο  

ΥΡΦΤΑΛΥ = ρξήζε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ 

απφ άιια ζρνιεία  

ΥΡΗΓΑΛΥ = ρξήζε ηδεψλ απφ άιια 

ζρνιεία  

ΥΡΦΥΓΡ = ρξήζε ςεθηαθψλ ραξηψλ θαη 

γξακκψλ  

ΔΚΓΡΛΔΓΣ = ε εθκάζεζε ηεο γξακκαηηθήο 

θαη ηνπ ιεμηινγίνπ γίλεηαη κε δεκηνπξγηθφ 

ηξφπν  

ΑΝΓΣΜΘΓΗ = δηαξθήο αλαδήηεζε 

δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ θαη κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο  

ΚΑΔΝΓΛΥ = θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ελλνηψλ θαη γισζζηθψλ ζρεκάησλ  

Γ. Απνηύπσζε ησλ νθειώλ ηεο ρξήζεο ΣΠΔ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

 

7. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΔΤΠΑΓΗΑΓ = επειημία ζηελ παξνπζίαζε θαη 

δηδαζθαιία ησλ αγγιηθψλ  

ΔΤΠΑΝΓΝ = επειημία ζηελ παξνπζίαζε ηεο 

λέαο γλψζεο  

ΓΗΑΓΗΓ = πξνζθνξά δηαθνξεηηθφηεηαο ζηε 

δηδαζθαιία  

ΥΡΔΠΤΔΝΜ = ε ρξήζε ηνπ επνπηηθνχ 

πιηθνχ θάλεη ην κάζεκα πην ελδηαθέξνλ  

ΥΡΖΥΔΗΑΗ = παξνπζία ρξψκαηνο, ήρνπ θαη 

εηθφλαο ζηελ αίζνπζα  

ΔΜΜΔΘΓΗ = εκπινπηηζκφο ηεο κεζφδνπ 

δηδαζθαιίαο  
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ΔΤΠΡΑΝΤΛ = εχθνιε πξφζβαζε ζηελ 

αλαδήηεζε πιηθνχ  

ΔΤΠΡΘΔΔΝ = εχθνιε πξφζβαζε ζε ζέκαηα 

πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ  

ΔΤΤΛΓΡΓ = εχξεζε πιηθνχ κε γξήγνξν 

θαη ζίγνπξν ηξφπν  

ΔΤΒΟΚΑΜΑ =  επηπιένλ πιηθφ πνπ βνεζά 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο  

ΔΤΠΑΠΓΣΡ = επηπιένλ πιηθφ πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηαζηεί κε πξσηφηππν θαη δεκηνπξγηθφ 

ηξφπν  

ΔΤΔΠΠΛ = επθαηξία γηα επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο  

ΑΡΚΝΗΓΓΗ = αξθεηέο θαηλνχξηεο ηδέεο γηα ηε 

δηδαζθαιία  

ΠΡΝΠΓΝ = πξνζθνξά λέσλ πιεξνθνξηψλ 

θαη γλψζεσλ  

ΒΟΔΤΓΛΤΛ = βνήζεηα ζηελ εχξεζε 

γισζζηθνχ πιηθνχ  

ΔΤΑΝΠΡΤΛ = επθνιία αλαδήηεζεο 

πξφζζεηνπ πιηθνχ  

ΚΛΔΜΜΘ = θαιχηεξε εκπέδσζε ηνπ 

καζήκαηνο  

ΠΟΔΜΓΝ = πνηθηιία ζηελ εκπέδσζε ηεο 

γλψζεο  

ΚΑΓΗΑΣΑ = θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο  

ΚΑΔΦΓΗΑ = θαιχηεξε εθαξκνγή ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο  

ΓΤΓΗΑΜΑ = δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο 

ηνπ καζήκαηνο  

ΠΡΝΓΤΜΓΗ = πξνζθνξά λέσλ δπλαηνηήησλ 

θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο  

ΠΛΠΡΠΛ = πνιχπιεπξε πξνζέγγηζε ησλ 

απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ  

ΑΝΑΜΣΡΠΑ = αλαιπηηθφο θαη άκεζνο 

ηξφπνο παξνπζίαζεο ηεο λέαο χιεο  

ΑΝΠΛΠΡΔΗ = αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη 

πξνβνιή εηθφλσλ ζρεηηθέο κε ην γισζζηθφ 

κάζεκα  

ΒΔΓΖΔΤΜΓ = βειηησκέλε, δεκηνπξγηθή θαη 

επράξηζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία  

ΔΝΜΑΔΝΤ = ην κάζεκα γίλεηαη πην 

ελδηαθέξνλ θαη νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά  

ΜΑΔΤΔΝ = ην κάζεκα γίλεηαη πην 

επράξηζην θαη ελδηαθέξνλ  

ΒΟΜΑΔΝ = βνήζεηα ζην λα γίλεη ην κάζεκα 

πην ελδηαθέξνλ  

ΒΟΜΑΔΤ = βνήζεηα γηα πην επράξηζην 

κάζεκα  

ΔΤΜΑΔΤΜΑ = επράξηζην κάζεκα θαη 

επθνιφηεξε κάζεζε 1 

ΔΚΓΗΔΤ = ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γίλεηαη 

επράξηζηε  

ΔΤΓΗΠΡΜΑ = επράξηζηε θαη δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε ζην κάζεκα  

ΤΠΡΜΑ = ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζην 

γισζζηθφ κάζεκα  

ΠΡΗΑΤΣ = πξνζθνξά ζηγνπξηάο θαη 

απηνπεπνίζεζεο  
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ΔΝΓΑΜΑ = ελεξγνπνίεζε δαζθάισλ θαη 

καζεηψλ   

ΜΔΑΤΔΤ = κεγαιχηεξε απηνλνκία θαη 

επειημία  

ΠΔΑΣΓΝ = πεξηζζφηεξε αηνκηθή γλψζε  

ΚΣΑΠΓΝΟΡ = απνηέιεζε ην ‘θνπηί’ 

απνζήθεπζεο θαη νξγάλσζεο γλψζεσλ  

ΒΟΓΗΓΝΔΛ = βνήζεηα ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

γλσζηηθψλ ειιείςεσλ ησλ καζεηψλ  

ΔΜΤΛΓΛΜΑ = εκπέδσζε ηεο χιεο ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΑΤΔΝΜΑ = απμεκέλν ελδηαθέξνλ απφ ηνπο 

καζεηέο  

ΗΚΔΝΤΚΑ = αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο απφ 

ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε  

ΔΤΤΓΗΤΛ = επθνιία ζηε ζπγθέληξσζε ηεο 

δηδαθηηθήο χιεο  

ΔΤΟΡΓΗΤΛ = επθνιία ζηελ νξγάλσζε ηεο 

δηδαθηηθήο χιεο  

8. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο καζεηέο 

ΥΡΝΣΔΝ = ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

θάλεη ην κάζεκα ελδηαθέξνλ  

ΔΝΤΜΑ = ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

ζην  γισζζηθφ κάζεκα  

ΠΡΔΝΜΑ = πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην 

κάζεκα  

ΓΡΔΤΑΠΓΝ = γξεγνξφηεξε θαη επθνιφηεξε 

απφθηεζε γλψζεο  

ΔΤΑΠΓΝ = εχθνιε απφθηεζε γλψζεσλ  

ΚΑΑΦΓΝ = θαιχηεξε αθνκνίσζε ηεο 

γλψζεο  

ΓΗΔΚΓΡΛΔ = δηεπθφιπλζε ηεο εθκάζεζεο 

γξακκαηηθήο θαη ιεμηινγίνπ  

ΔΤΔΚΞΝΓΛ = επράξηζηε εθκάζεζε ηεο 

μέλεο γιψζζαο  

ΔΤΔΜΓΗΤΛ = επθνιφηεξε εκπέδσζε ηεο 

δηδαθηέαο χιεο  

ΓΡΔΤΚΑΜΑ = γξεγνξφηεξε θαη επθνιφηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο  

ΣΑΠΑΔΗΖΥ = ηαπηφρξνλε παξαθνινχζεζε 

εηθφλαο θαη ήρνπ  

ΥΡΖΥΔΗΑΗ = ρξψκα, ήρνο θαη εηθφλεο ζηελ 

αίζνπζα  

ΠΡΠΡΔΗ = πξνζθνξά πεξηζζνηέξσλ εηθφλσλ  

ΠΡΠΡΔΜ = πξνζθνξά πεξηζζνηέξσλ 

εκπεηξηψλ  

ΔΜΠΡΛΟ = ζπκβνιή ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ  

ΑΝΔΠΓΔ = ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ησλ 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ  

ΓΗΟΡΑΤΣ = δηεπθφιπλζε ηνπ νξζνγξαθηθνχ 

απηνειέγρνπ ησλ καζεηψλ  

ΠΟΑΜΚΣΝΓ = πνιχπιεπξε, άκεζε θαη 

θαηαλνεηή ε λέα γλψζε  

ΓΖΑΝΜΘ = παξνρή δεκηνπξγηθήο θαη 

αλαθαιππηηθήο κάζεζεο  

ΓΤΑΤΣΑ = δπλαηφηεηα απηελέξγεηαο ζηηο 

αζθήζεηο  

ΓΦΔΝΠΡΜΑ = δηαθνξεηηθή θαη 

ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε ζην κάζεκα  
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ΔΚΥΡΖΤ = εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ησλ Ζ/Τ  

ΠΑΔΡΓΗΞΓ = παξνρή εξεζηζκάησλ γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ  

ΠΑΑΤΘΓΗ = παξαθνινχζεζε απζεληηθψλ 

δηαιφγσλ  

ΓΝΠΟΚΟΞΥ = γλψζεηο γηα ηνλ πνιηηηζκφ 

θαη ηελ θνπιηνχξα κηαο μέλεο ρψξαο  

ΠΡΜΔΟΓΠΛ = πξφζβαζε ζε κεγάιν φγθν 

πιεξνθνξηψλ  

ΔΞΜΑΝΣ = εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο  

ΒΟΤΠΡ = βνήζεηα ζηνπο καζεηέο γηα 

ζπγθέληξσζε θαη πξνζνρή  

ΑΠΓΝΓΗΓΖ = απφθηεζε γλψζεσλ 

παξάιιεια κε δηαζθέδαζε θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα  

ΒΔΓΖΔΤΓΜ = βειηησκέλε, δεκηνπξγηθή θαη 

επράξηζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία  

ΓΗΑΓΖΜΓΜ = δηαζθέδαζε θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα ζηα γισζζηθά καζήκαηα  

ΚΑΟΛΑΝΤΛ = θαιχηεξε θαη 

νινθιεξσκέλε αληίιεςε ηεο χιεο  

9. Οη εθπαηδεπηηθέο αμίεο πνπ πξνσζνχληαη 

κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

ΠΡΟΜΠΝ = πξνψζεζε ηνπ νκαδηθνχ 

πλεχκαηνο  

ΠΡΓΖΜ = πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο  

ΠΡΑΤΔΝ = πξνψζεζε ηεο απηελέξγεηαο  

ΠΡΑΤΓΝΑΝ = πξνψζεζε ηεο απηελέξγεηαο 

κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ  

ΔΜΓΝΓΖΑΤ = εκπινπηηζκφο γλψζεσλ πνπ 

νδεγεί ζε δεκηνπξγηθφηεηα θαη απηελέξγεηα  

ΠΡΑΤΤ = πξνψζεζε ηεο 

απηνζπγθέληξσζεο  

ΠΡΑΤΝΜ = πξνψζεζε ηεο απηνλνκίαο  

ΔΝΜΑΠΡΑΤ = ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ 

θαη πξνψζεζε ηεο απηνλνκίαο  

ΠΡΤΝ = πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο  

ΠΡΔΝΤ = πξνψζεζε ηεο ελεξγήο 

ζπκκεηνρήο  

ΠΡΑΛΜΑ = πξνψζεζε ηεο 

αιιεινζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 1 

ΠΡΑΝΑΚΒΛ = πξνζπάζεηα ‘αληηγξαθήο’ 

ηνπ πιηθνχ πνπ αθνχλε θαη βιέπνπλ  

ΠΡΓΖΜΚ = πξνψζεζε δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο  

ΓΖΜΠΔΔΡ = δεκηνπξγία πεξηζζνηέξσλ 

εξεζηζκάησλ  

ΓΑΔΠΓΗΠΛ = δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο, 

επεμεξγαζίαο θαη δηαζηαχξσζεο 

πιεξνθνξηψλ  

ΔΞΜΑΝΣ = εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε 

λέα ηερλνινγία  

ΔΞΜΑΤΦΜ = εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε 

ηα ζχγρξνλα ςεθηαθά κέζα  

ΑΣΟΜΑΓΔΤ = αηνκηθή θαη νκαδηθή 

αλαδήηεζε γλψζεσλ κε επράξηζην ηξφπν  

ΒΟΚΛΤΜΑ = βνήζεηα γηα θαιχηεξε 

ζπγθέληξσζε ησλ καζεηψλ  

ΔΦΣΡΔΤΜΑ = εθεπξεηηθφηεηα γηα ηξφπνπο 

εχθνιεο κάζεζεο  
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ΤΓΓΝΓΝ = ζπγθέληξσζε ζηε γελίθεπζε 

ησλ γλψζεσλ  

ΑΛΜΑΥΣΞ = αιιειεπίδξαζε κε άιια 

ζρνιεία θαη ηάμεηο  

ΑΛΜΑΥ = αιιειεπίδξαζε κε άιια 

ζρνιεία  

ΟΞΔΦΑΝ = φμπλζε ηεο εθεπξεηηθφηεηαο θαη 

ηεο αληίιεςεο  

10. Πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία   

ΤΠΔΞΥ = χπαξμε εμνπιηζκνχ ζηα ζρνιεία  

ΔΠΓΚΞΓ = επηκφξθσζε δαζθάισλ θαη 

θαζεγεηψλ μέλσλ γισζζψλ  

ΟΤΔΠΓΛΘΜ = νπζηψδεο επηκφξθσζε ζε 

γισζζηθά ζέκαηα  

ΔΥΡΑΞΝΣ = ζπρλή επηκφξθσζε ζηε  

ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ  

ΤΝΔΠΔΚ = ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  

ΔΠΔΚΔΚ = επηκφξθσζε θαη ζσζηή 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ΔΠΔΚΣΚΓΗ = επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα  

ΤΤΔΝΔΚ = ζπζηεκαηηθή θαη ζπρλή 

ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ΤΚΛΔΠ = ζπρλφηεξε θαη θαιχηεξε 

επηκφξθσζε  

ΔΠΜΓ = επηπιένλ ζεκηλάξηα γηα ηνπο 

δαζθάινπο  

ΔΤΠΡΤΔΚ = επθνιφηεξε πξφζβαζε γηα ην 

ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ΘΔΒΗΔΠ = ζέζπηζε βησκαηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ ζε ‘πξαγκαηηθέο’ ζπλζήθεο  

ΑΠΑΠΥΔΓ = απεκπινθή ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα  

ΑΝΤΠΠΓ = αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ  

ΤΠΠΡΤΛΤΛ = χπαξμε πεξηζζφηεξνπ 

πιηθνηερληθνχ πιηθνχ  

ΔΞΔΚΝΠΓ = εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κε λέεο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο  

ΟΗΒΟΔΞΥ = νηθνλνκηθή βνήζεηα γηα 

εμνπιηζκφ ησλ ζρνιείσλ  

ΚΝΔΚΑΓΠΔ = θίλεηξα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα αγνξά πξνζσπηθνχ 

εμνπιηζκνχ  

ΥΡΝΔΤΛΟ = ρξήζε λέσλ θαη ζχγρξνλσλ 

ινγηζκηθψλ  

ΔΠΒΗΓΡΦΝ = επεμεγεκαηηθά βίληεν ησλ 

γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ δηδάζθνληαη  

ΠΡΔΗΒΗΜΘ = παξνρή εηθφλσλ θαη βίληεν 

ζρεηηθά κε ην θάζε γισζζηθφ κάζεκα  

ΣΡΥΔΝ = ηξαγνχδηα ζρεηηθά κε ηελ θάζε 

δηδαθηηθή ελφηεηα  

ΚΝΔΚΥΡΝΣ = παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ  

ΚΜΠΡΑΞΝΣ = θακία πξφηαζε γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ  

ΤΠΚΛΓΗΒΗ = ππνζηήξημε ηεο θιαζηθήο 

δηδαζθαιίαο κέζσ βηβιίσλ  
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ΓΖΑΞΝΔΠΛ = δεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε 

λέσλ πιεξνθνξηψλ  

ΔΚΑΝΦΖΒΗ = εθζπγρξνληζκφο θαη 

αλαλέσζε ησλ ςεθηαθψλ βηβιίσλ  

ΓΡΣΑΓΗ = γξεγνξφηεξε ηαρχηεηα ζην 

δηαδίθηπν  

ΠΡΑΝΤΛΔΞ = παξνρή αλαλεσκέλνπ πιηθνχ 

θαη ζπρλή εμάζθεζε  

ΠΡΤΛΤΛ = πεξηζζφηεξν πιηθνηερληθφ πιηθφ  

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζεΣΠΔ  

11. Δίδνο επηκφξθσζεο ζε ΣΠΔ θαη πεξίνδνο 

απφθηεζεο 

ΔΛΔΠΝΣ = έιιεηςε επηκφξθσζεο ζε λέεο 

ηερλνινγίεο  

ΔΠΔΠΔΝ = επηκφξθσζε επηπέδνπ έλα  

ΔΠΔΠΓΤ = επηκφξθσζε επηπέδνπ δχν  

ΗΓΔΠΛΦΓΗ = ηδησηηθή επηκφξθσζε ζε 

ινγηζηηθά θχιια θαη δηαδίθηπν  

ΦΡΜΘΜΘ = επηκφξθσζε κέζσ 

θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ σο καζήηξηα  

ΠΡΜΑΞΠΔ = παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πνιπκεζηθψλ 

εθαξκνγψλ  

ΠΑΔΔΚΔΚ = παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ 

κε ζέκα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ΜΥΡΛΓΚ = παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ 

ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ Scratch    

ΑΠΔΠΔΓΚΑ = απφθηεζε επηκφξθσζεο ζηα 

είθνζη δχν ρξφληα θαξηέξαο  

ΑΠΔΠΓΠΚΑ = απφθηεζε επηκφξθσζεο ζηα 

δεθαπέληε (πεξίπνπ) ρξφληα θαξηέξαο  

ΑΠΔΠΓΥΚΑ = απφθηεζε επηκφξθσζεο ζηα 

δέθα ρξφληα θαξηέξαο  

ΑΠΔΠΠΥΚΑ = απφθηεζε επηκφξθσζεο ζηα 

πέληε ρξφληα θαξηέξαο  

ΔΛΔΠΑΡΚΡ = ειάρηζηε επηκφξθσζε ζε λέεο 

ηερλνινγίεο ζηελ αξρή ηεο θαξηέξαο  

ΑΠΔΠΑΡΚΑ = απφθηεζε επηκφξθσζεο ζηελ 

αξρή ηεο θαξηέξαο  

12. Αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

ΤΑΔΠΥΡΔΝ = ππνζεηηθή άπνςε πσο ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζα είραλ 

ελδηαθέξνλ θαη ζα ήηαλ ρξήζηκα  

ΤΑΔΠΔΝ = ππνζεηηθή άπνςε πσο ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζα είραλ 

ελδηαθέξνλ  

ΤΑΔΠΛΓΔΝ = ππνζεηηθή άπνςε πσο ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζα είραλ ιίγν 

ελδηαθέξνλ  

ΤΑΔΟΥΡΔΝ = ππνζεηηθή άπνςε πσο ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα δε ζα ήηαλ 

ρξήζηκα νχηε ζα είραλ ελδηαθέξνλ  

ΔΠΠΟΥΡΔΝ = ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ήηαλ πνιχ ρξήζηκα θαη 

ελδηαθέξνληα  

ΔΠΗΓΥΡΔΝ = ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα θαη 

ελδηαθέξνληα  

ΔΠΑΡΥΡΔΝ =ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ήηαλ αξθεηά ρξήζηκα θαη 

ελδηαθέξνληα  

ΔΠΔΛΥΡΔΝ = ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ήηαλ ειάρηζηα ρξήζηκα θαη 
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ελδηαθέξνληα  

ΔΠΥΡΔΝΔ = ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ήηαλ ρξήζηκα θαη 

ελδηαθέξνληα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επνρή  

ΔΠΚΑΥΡΔΝ = ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα δελ ήηαλ θαζφινπ ρξήζηκα θαη 

ελδηαθέξνληα  

ΔΠΛΥΡΔΝ = ηα ζεκηλάξηα ήηαλ πνιχ 

ρξήζηκα θαη ελδηαθέξνληα  

ΗΓΔΠΠΛΥΡ = ε ηδησηηθή επηκφξθσζε ήηαλ 

πνιχ ρξήζηκε  

ΓΝΟΚΑΠ = νη γλψζεηο πνπ πξνζέθεξαλ ηα 

πξνγξάκκαηα δελ ήηαλ θνληά ζηηο ζεκεξηλέο 

απαηηήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο  

ΠΓΥΤΛΓΗ = πξνζθνξά γλψζεσλ γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο  

ΔΦΓΝΓΗ = εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ζηε 

δηδαζθαιία  

ΥΡΤΛΔΡ = ρξήζε ηνπ πιηθνχ ζηελ εξγαζία 

κνπ  

ΑΝΟΤΒΔ = αληηθεηκεληθή θαη νπζηαζηηθή 

βειηίσζε ζηελ πξάμε  

ΗΓΔΠΟΤΓΝ = ηδησηηθή επηκφξθσζε γηα 

απφθηεζε νπζηαζηηθψλ γλψζεσλ  

ΔΠΑΓΒΑ = ε επηκφξθσζε ήηαλ αδηάθνξε 

θαη βαξεηή  

ΠΡΚΘΠΗΓΝ = πξφβιεκα ε θαζπζηέξεζε ηεο 

πηζηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ πνπ 

απνθηήζεθαλ  

ΜΒΟΔΚΔΡ = ζεκαληηθή βνήζεηα ζην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν  

13. Ζ επηξξνή ηεο επηκφξθσζεο ζηελ εηθφλα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ   

ΤΑΒΔΗΚΓΗ = ππνζεηηθή άπνςε γηα βειηίσζε 

ησλ ηθαλνηήησλ ζηε δηδαζθαιία  

ΤΑΚΛΔΚΓΝ = ππνζεηηθή άπνςε πσο ζα 

ήηαλ θαιχηεξε εθπαηδεπηηθφο γεληθά  

ΤΑΘΔΒΔΔΗ = ππνζεηηθή άπνςε γηα ζεηηθή 

βειηίσζε ηεο εηθφλαο  

ΤΑΔΛΔΠΔΗ = ππνζεηηθή άπνςε φηη ζα είρε 

ειάρηζηε επηξξνή ζηελ εηθφλα σο 

εθπαηδεπηηθνχ  

ΤΑΚΜΔΠ = ππνζεηηθή άπνςε πσο ε 

επηκφξθσζε δε ζα είρε θακία επηξξνή ζηελ 

εηθφλα σο εθπαηδεπηηθνχ  

ΚΜΔΠΑΡΘΣ = θακία επηξξνή ζηελ εηθφλα 

σο εθπαηδεπηηθνχ, είηε ζεηηθή ή αξλεηηθή  

ΘΔΔΠΔΗ = ζεηηθή επηξξνή ζηελ εηθφλα ηνπ 

σο εθπαηδεπηηθνχ  

ΔΛΘΣΔΠ = ειάρηζηα ζεηηθή επηξξνή  

ΔΠΑΓΚΑΠΡ = ε επηκφξθσζε ήηαλ 

αδηάθνξε θαη δελ είρε θακία νπζηαζηηθή 

πξνζθνξά  

ΧΔΠΠΔΒΟ = αλ ε επηκφξθσζε ήηαλ πην 

ζσζηή ε βνήζεηα ζα ήηαλ πεξηζζφηεξε  

ΔΛΔΠΛΗΒΟ = ειιηπήο επηκφξθσζε ε νπνία 

πξνζέθεξε ιίγε βνήζεηα  

ΠΡΑΤΥΡΝΣ = πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ  

ΑΗΗΠΡΚΑ = αίζζεζε ζηγνπξηάο πνπ 

πξνζθέξεη ε θαηάξηηζε  
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ΑΗΗΑΤΣ = αίζζεζε ζηγνπξηάο θαη 

απηνπεπνίζεζεο  

ΑΗΓΤΑΠ = αίζζεζε κεγαιχηεξεο δχλακεο 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο σο εθπαηδεπηηθφο  

ΜΔΔΤΓΗ = κεγαιχηεξε επειημία ζηε 

δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ  

ΝΓΓΔΠΓ = παξνρή λέσλ δπλαηνηήησλ γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ  

ΒΟΓΡΠΡΤΛ = βνήζεηα ζε γξήγνξε 

πξφζβαζε ζε πιηθφ  

ΓΝΝΣΥΡΣΑ = γλψζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

γηα ρξήζε κέζα ζηελ ηάμε  

ΑΠΖΓΝΝΣ = απφθηεζε ζεκαληηθψλ 

γλψζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ  

ΤΓΝΝΣΓΗ = ζπκπιήξσζε ησλ γλψζεσλ 

πάλσ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα ηε δηδαζθαιία  

ΔΤΥΡΖΤΓΗ = επρέξεηα ζηε ρξήζε Ζ/Τ γηα 

δηδαζθαιία  

ΓΝΒΟΓΗΜΑ = ε γλψζε ησλ ΣΠΔ βνεζφο 

ζηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο  

ΠΑΠΡΔΠΑΤ = παξνρή πξφζζεηεο 

επαγγεικαηηθήο απηνπεπνίζεζεο  

14. Δπηκφξθσζε ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ΣΠΔ 

ΔΛΓΝΔΠΔΚ =  έιιεηςε γλψζεο γηα 

επηκνξθψζεηο άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ΣΠΔ  

ΔΠΠΔΑΒΔΠ = επηκφξθσζε πνιιψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε άιθα θαη βήηα επίπεδν  

ΔΠΑΔΑΒΔΠ = επηκφξθσζε αξθεηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε άιθα θαη βήηα επίπεδν  

ΔΠΑΔΒΔΠ = επηκφξθσζε αξθεηψλ  

εθπαηδεπηηθψλ ζε βήηα επίπεδν  

ΔΠΔΚΜΠΡ = επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ 

κέζσ ζεκηλαξίσλ θαη παξνπζηάζεσλ  

ΤΑΔΠΠΛΔΚ = ππνζεηηθή άπνςε γηα 

επηκφξθσζε πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ  

ΠΔΠΡΓΜΜ = παξαθνινχζεζε 

δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ 

απφ πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο  

ΠΔΠΡΜ = παξαθνινχζεζε απφ 

εθπαηδεπηηθνχο πξνγξακκάησλ θαη 

ζεκηλαξίσλ  

15. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ΔΠΟΔΚΑΓ = επηκφξθσζε φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αθφκα θαη ησλ αδηφξηζησλ  

ΟΤΔΠΤΔΚ = νπζηαζηηθή επηκφξθσζε ζην 

ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ΟΤΒΗΔΠΔΚ = νπζηαζηηθή θαη βησκαηηθή 

επηκφξθσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ΟΤΔΠΑΡΤ = νπζηαζηηθή επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αξθεηά ζπρλά  

ΥΔΠΔΚ = ζπρλφηεξε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  

ΥΔΠΔΠΔΚ = ζπρλφηεξε θαη πην επίθαηξε 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ΤΤΔΠΔΚ = ζπρλή θαη ζπλερήο 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ΤΧΔΠ = ζπρλή θαη ζσζηή επηκφξθσζε  

ΔΠΔΚΣΠΚΣ = επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο  

ΔΠΑΝΔΚ = επηκφξθσζε θαη ζε άλεξγνπο 

εθπαηδεπηηθνχο  

ΔΠΑΡΥΥΡ = επηκφξθσζε ζηελ αξρή θάζε 
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ζρνιηθήο ρξνληάο  

ΠΡΤΔΚ = πξφζβαζε γηα ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  

ΤΑΝΤΛΔΠ = ζπλερήο αλαλέσζε ηνπ 

πιηθνχ ηεο επηκφξθσζεο  

ΔΠΚΑΑΞΝΣ = ε επηκφξθσζε ζα νδεγήζεη 

ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ  

ΘΔΗΓΛΤΜ = δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ 

ηζηνζειίδσλ ηφζν ζηα γισζζηθά φζν θαη ζηα 

ππφινηπα καζήκαηα  

ΚΝΤΘΜ = θαηλνχξηα θαη ζχγρξνλε 

ζεκαηνινγία ζηελ επηκφξθσζε  

ΚΣΔΜΑΠΠΡ = θαηάζεζε εκπεηξηψλ, 

πεξηζζφηεξσλ απφςεσλ θαη παξαδεηγκάησλ  

ΚΠΔΠΟΥΡ = θακία πξφηαζε ιφγσ ηεο 

άπνςεο πσο ε επηκφξθσζε δελ είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκε  

ΟΗΔΠΔΑΖΔ = νηθνλνκηθή επηδφηεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα αγνξά ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ  

ΠΡΤΔ = πεξηζζφηεξα θαη ζπρλφηεξα 

ζεκηλάξηα  

ΠΡΓΗΜ = παξαθνινχζεζε δηαδηθηπαθψλ 

ζεκηλαξίσλ  

ΑΝΑΠΜΣΔΚ = αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ  

ΔΜΤΛΤΜΑ = εκπινπηηζκέλν πιηθφ γηα ην 

ζχλνιν ησλ καζεκάησλ  

ΔΞΠΡΜΑ = εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα αλά 

κάζεκα  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

Αηνκηθνί πίλαθεο δεδνκέλσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

          Δθπαηδεπηηθόο 1 

Θεκαηηθνί άμνλεο / Καηεγνξίεο 

 

Κσδηθνί / Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

Πξνθίι εθπαηδεπηηθνχ Φύλο : Γπλαίθα 

Ηλικία : 42 

Υρόνια προϋπηρεσίας : 12 

Θέση σπηρεσίας : Αλαπιεξψηξηα  

Πιστοποίηση σε ΣΠΕ : φρη 

Α. θηαγξάθεζε εμνπιηζκνύ θαη ππνδνκώλ ζε ΣΠΔ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

 

1. Δμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε Ζ/Τ θαη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

ΠΛΔΞΖΤΓΗ = πιήξσο εμνπιηζκέλν κε Ζ/Τ 

θαη δηαδίθηπν 

ΑΓΗΥ = χπαξμε αζχξκαηνπ δηθηχνπ ζε 

φιν ην ζρνιείν 

2. Δίδνο εμνπιηζκνχ ζηηο δηδαθηηθέο αίζνπζεο ΓΗΖΤΔΣΓΠ = χπαξμε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ, 

έμππλσλ ηειενξάζεσλ θαη δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ 

3. Ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

ζρνιείνπ 

ΑΠΗΚΠΔ = απφιπηε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ 

Β. Καηαγξαθή ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

 

4. Πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ 

ΥΤΠΡΑΝΓΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ πξνζσπηθή 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν 

ΥΓΗΒΗΑΘΗ = ρξήζε δηαδηθηπαθψλ βηβιίσλ 

θαη αλαδήηεζε ζε ζεκαηηθέο ηζηνζειίδεο 

 5. Δίδε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη ιφγνη 

αμηνπνίεζεο ηνπο 

ΥΡΓΗΠΗΠΡ = ρξήζε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα 

θαη πξνηδέθηνξα 

ΔΝΤΜΑ = ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

ζην κάζεκα 

ΜΑΑΓΔΝ = ην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ γίλεηαη 

πην ελδηαθέξνλ 

6. Σξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ΣΠΔ 

ΓΗΠΗΔΝΤ = ε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα επηθέξεη πην ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ 

ΒΗΣΡΔΚΛΔ = ηα βηληεάθηα θαη ηα ηξαγνχδηα 

βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε εθκάζεζε ηνπ 

ιεμηινγίνπ 

ΔΚΓΡΛΔΓΣ = ε εθκάζεζε ηεο γξακκαηηθήο 

θαη ηνπ ιεμηινγίνπ γίλεηαη κε δεκηνπξγηθφ 

ηξφπν 

Γ. Απνηύπσζε ησλ νθειώλ ηεο ρξήζεο ΣΠΔ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

 

7. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΔΤΠΑΓΗΑΓ = επειημία ζηελ παξνπζίαζε θαη 

δηδαζθαιία ησλ αγγιηθψλ 

ΔΤΠΑΠΓΣΡ = επηπιένλ πιηθφ πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηαζηεί κε πξσηφηππν θαη δεκηνπξγηθφ 

ηξφπν 

8. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο καζεηέο 

ΥΡΝΣΔΝ = ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

θάλεη ην κάζεκα ελδηαθέξνλ 

ΔΝΤΜΑ = ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

ζην  γισζζηθφ κάζεκα 
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9. Οη εθπαηδεπηηθέο αμίεο πνπ πξνσζνχληαη 

κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

ΠΡΟΜΠΝ = πξνψζεζε ηνπ νκαδηθνχ 

πλεχκαηνο 

ΠΡΓΖΜ = πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

10. Πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία   

ΔΠΓΚΞΓ = επηκφξθσζε δαζθάισλ θαη 

θαζεγεηψλ μέλσλ γισζζψλ 

ΔΞΔΚΝΠΓ = εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κε λέεο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο 

ΤΠΔΞΥ = χπαξμε εμνπιηζκνχ ζηα ζρνιεία 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζεΣΠΔ  

11. Δίδνο επηκφξθσζεο ζε ΣΠΔ θαη πεξίνδνο 

απφθηεζεο 

ΔΛΔΠΝΣ = έιιεηςε επηκφξθσζεο ζε λέεο 

ηερλνινγίεο 

12. Αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

ΤΑΔΠΔΝ = ππνζεηηθή άπνςε πσο ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζα είραλ 

ελδηαθέξνλ 

13. Ζ επηξξνή ηεο επηκφξθσζεο ζηελ εηθφλα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ   

ΤΑΒΔΗΚΓΗ = ππνζεηηθή άπνςε γηα βειηίσζε 

ησλ ηθαλνηήησλ ζηε δηδαζθαιία 

14. Δπηκφξθσζε ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ΣΠΔ 

ΔΛΓΝΔΠΔΚ =  έιιεηςε γλψζεο γηα 

επηκνξθψζεηο άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ΣΠΔ 

15. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ΔΠΟΔΚΑΓ = επηκφξθσζε φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αθφκα θαη ησλ αδηφξηζησλ 

ΔΠΚΑΑΞΝΣ = ε επηκφξθσζε ζα νδεγήζεη 

ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ 

 

 

 

          Δθπαηδεπηηθόο 2 

 

Θεκαηηθνί άμνλεο / Καηεγνξίεο 

 

Κσδηθνί / Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

Πξνθίι εθπαηδεπηηθνχ Φύλο : Γπλαίθα 

Ηλικία : 36 

Υρόνια προϋπηρεσίας : 14 

Θέση σπηρεσίας : Μφληκε  

Πιστοποίηση σε ΣΠΕ : φρη 

Α. θηαγξάθεζε εμνπιηζκνύ θαη ππνδνκώλ ζε ΣΠΔ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

 

1. Δμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε Ζ/Τ θαη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

ΠΚΔΑΠΤΠΓ = πνιχ θαιά εμνπιηζκέλν κε 

αίζνπζα πιεξνθνξηθήο, ππνινγηζηέο θαη 

γξήγνξε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

ΑΓΗΥ = χπαξμε αζχξκαηνπ δηθηχνπ ζε 

φιν ην ζρνιείν 

2. Δίδνο εμνπιηζκνχ ζηηο δηδαθηηθέο αίζνπζεο ΓΗΖΤΠΡ = χπαξμε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ θαη 

πξνηδέθηνξα 

3. Ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

ζρνιείνπ 

ΑΡΗΚΣΑΓΗ = αξθεηή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

ηαρχηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ 

Β. Καηαγξαθή ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

 

4. Πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ 

ΥΤΠΡΑΝΓΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ πξνζσπηθή 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν 

ΑΝΤΛΘΜΗ = αλαδήηεζε πιηθνχ ζε 

ζεκαηηθέο ηζηνζειίδεο 

 5. Δίδε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη ιφγνη 

αμηνπνίεζεο ηνπο 

ΥΡΖΤΑΜΓΝ = ρξήζε Ζ/Τ νη νπνίνη 

πξνζθέξνπλ άκεζε γλψζε ζηνπο καζεηέο  
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6. Σξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ΣΠΔ 

ΑΝΔΗΣΡΚΜ = αλαδήηεζε εηθφλσλ, 

ηξαγνπδηψλ θαη θεηκέλσλ ζρεηηθά κε ην 

γισζζηθφ κάζεκα  

 

Γ. Απνηύπσζε ησλ νθειώλ ηεο ρξήζεο ΣΠΔ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

 

7. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΚΛΔΜΜΘ = θαιχηεξε εκπέδσζε ηνπ 

καζήκαηνο  

ΔΤΔΠΠΛ = επθαηξία γηα επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο  

8. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο καζεηέο 

ΥΡΝΣΔΝ = ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

θάλεη ην κάζεκα ελδηαθέξνλ 

ΒΗΔΗΔΛ = ε πξνβνιή βίληεν θαη εηθφλσλ 

είλαη ειθπζηηθή γηα ηνπο καζεηέο 

9. Οη εθπαηδεπηηθέο αμίεο πνπ πξνσζνχληαη 

κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

ΠΡΓΖΜ = πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

ΠΡΑΝΑΚΒΛ = πξνζπάζεηα ‘αληηγξαθήο’ 

ηνπ πιηθνχ πνπ αθνχλε θαη βιέπνπλ 

10. Πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία   

ΔΠΒΗΓΡΦΝ = επεμεγεκαηηθά βίληεν ησλ 

γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ δηδάζθνληαη 

ΠΡΔΗΒΗΜΘ = παξνρή εηθφλσλ θαη βίληεν 

ζρεηηθά κε ην θάζε γισζζηθφ κάζεκα 

ΣΡΥΔΝ = ηξαγνχδηα ζρεηηθά κε ηελ θάζε 

δηδαθηηθή ελφηεηα 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζεΣΠΔ  

11. Δίδνο επηκφξθσζεο ζε ΣΠΔ θαη πεξίνδνο 

απφθηεζεο 

ΔΛΔΠΝΣ = έιιεηςε επηκφξθσζεο ζε λέεο 

ηερλνινγίεο 

ΦΡΜΘΜΘ = επηκφξθσζε κέζσ 

θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ σο καζήηξηα 

12. Αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

ΤΑΔΠΔΝ = ππνζεηηθή άπνςε πσο ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζα είραλ 

ελδηαθέξνλ 

13. Ζ επηξξνή ηεο επηκφξθσζεο ζηελ εηθφλα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ   

ΤΑΚΛΔΚΓΝ = ππνζεηηθή άπνςε πσο ζα 

ήηαλ θαιχηεξε εθπαηδεπηηθφο γεληθά 

14. Δπηκφξθσζε ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ΣΠΔ 

ΔΠΔΚΜΠΡ = επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ 

κέζσ ζεκηλαξίσλ θαη παξνπζηάζεσλ  

15. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ΘΔΗΓΛΤΜ = δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ 

ηζηνζειίδσλ ηφζν ζηα γισζζηθά φζν θαη ζηα 

ππφινηπα καζήκαηα 

 

 

 

          Δθπαηδεπηηθόο 3 

 

Θεκαηηθνί άμνλεο / Καηεγνξίεο 

 

Κσδηθνί / Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

Πξνθίι εθπαηδεπηηθνχ Φύλο : Άληξαο 

Ηλικία : 58 

Υρόνια προϋπηρεσίας : 21 

Θέση σπηρεσίας : Μφληκνο 

Πιστοποίηση σε ΣΠΕ : λαη 

Α. θηαγξάθεζε εμνπιηζκνύ θαη ππνδνκώλ ζε ΣΠΔ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

 

1. Δμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε Ζ/Τ θαη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

ΑΡΔΞΖΤΓΗ = αξθεηά εμνπιηζκέλν κε Ζ/Τ 

θαη δηαδίθηπν 

ΑΓΗΥ = χπαξμε αζχξκαηνπ δηθηχνπ ζε 

φιν ην ζρνιείν 
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2. Δίδνο εμνπιηζκνχ ζηηο δηδαθηηθέο αίζνπζεο ΓΗΖΤΠΡ = χπαξμε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ θαη 

πξνηδέθηνξα 

3. Ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

ζρνιείνπ 

ΑΡΗΚΠΔ = αξθεηή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ 

Β. Καηαγξαθή ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

 

4. Πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ 

ΥΤΠΡΑΝΓΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ πξνζσπηθή 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν 

 5. Δίδε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη ιφγνη 

αμηνπνίεζεο ηνπο 

ΥΡΠΡΓΗ = ρξήζε πξνηδέθηνξα θαη 

δηαδηθηχνπ 

ΔΝΤΜΑ = ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

ζην κάζεκα 

6. Σξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ΣΠΔ 

ΠΡΔΗΔΠΤΛ = πξνβνιή εηθφλσλ θαη ρξήζε 

επνπηηθνχ πιηθνχ 

Γ. Απνηύπσζε ησλ νθειώλ ηεο ρξήζεο ΣΠΔ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

 

7. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΔΤΠΡΘΔΔΝ = εχθνιε πξφζβαζε ζε ζέκαηα 

πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ 

8. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο καζεηέο 

ΥΡΝΣΔΝ = ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

θάλεη ην κάζεκα ελδηαθέξνλ 

9. Οη εθπαηδεπηηθέο αμίεο πνπ πξνσζνχληαη 

κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

ΠΡΟΜΠΝ = πξνψζεζε ηνπ νκαδηθνχ 

πλεχκαηνο 

ΠΡΓΖΜ = πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

10. Πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία   

ΟΤΔΠΓΛΘΜ = νπζηψδε επηκφξθσζε ζε 

γισζζηθά ζέκαηα 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζεΣΠΔ  

11. Δίδνο επηκφξθσζεο ζε ΣΠΔ θαη πεξίνδνο 

απφθηεζεο 

ΔΠΔΠΔΝ = επηκφξθσζε επηπέδνπ έλα 

ΑΠΔΠΓΥΚΑ = απφθηεζε επηκφξθσζεο ζηα 

δέθα ρξφληα θαξηέξαο 

12. Αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

ΔΠΔΛΥΡΔΝ = ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ήηαλ ειάρηζηα ρξήζηκα θαη 

ελδηαθέξνληα 

13. Ζ επηξξνή ηεο επηκφξθσζεο ζηελ εηθφλα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ   

ΔΛΔΠΛΗΒΟ = ειιηπήο επηκφξθσζε ε νπνία 

πξνζέθεξε ιίγε βνήζεηα 

ΧΔΠΠΔΒΟ = αλ ε επηκφξθσζε ήηαλ πην 

ζσζηή ε βνήζεηα ζα ήηαλ πεξηζζφηεξε 

14. Δπηκφξθσζε ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ΣΠΔ 

ΔΛΓΝΔΠΔΚ =  έιιεηςε γλψζεο γηα 

επηκνξθψζεηο άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ΣΠΔ 

15. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ΟΤΔΠΤΔΚ = νπζηαζηηθή επηκφξθσζε ζην 

ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 

 

 

          Δθπαηδεπηηθόο 4 

Θεκαηηθνί άμνλεο / Καηεγνξίεο 

 

Κσδηθνί / Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

Πξνθίι εθπαηδεπηηθνχ Φύλο : Άληξαο 

Ηλικία : 58 

Υρόνια προϋπηρεσίας : 22 

Θέση σπηρεσίας : Μφληκνο  

Πιστοποίηση σε ΣΠΕ : φρη 

1. Δμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε Ζ/Τ θαη ΠΚΔΞΖΤΓΗ = πνιχ θαιά εμνπιηζκέλν κε 
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πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν Ζ/Τ θαη δηαδίθηπν 

2. Δίδνο εμνπιηζκνχ ζηηο δηδαθηηθέο αίζνπζεο ΓΗΖΤΠΡΓΠ = χπαξμε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ, 

πξνηδέθηνξα θαη δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

3. Ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

ζρνιείνπ 

ΑΡΗΚΠΔ = αξθεηή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ 

Β. Καηαγξαθή ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

 

4. Πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ 

ΥΤΠΡΑΝΓΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ πξνζσπηθή 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν 

ΑΝΤΛΘΜΗ = αλαδήηεζε πιηθνχ ζε 

ζεκαηηθέο ηζηνζειίδεο 

 5. Δίδε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη ιφγνη 

αμηνπνίεζεο ηνπο 

ΥΡΓΗΑ = απνθιεηζηηθά ρξήζε δηαδηθηχνπ 

ΔΤΑΠΣΡΓΗ = εχθνινο θαη απνδνηηθφο 

ηξφπνο δηδαζθαιίαο 

6. Σξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ΣΠΔ 

ΑΝΓΣΜΘΓΗ = δηαξθήο αλαδήηεζε 

δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ θαη κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο 

Γ. Απνηύπσζε ησλ νθειώλ ηεο ρξήζεο ΣΠΔ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

 

7. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΓΗΑΓΗΓ = πξνζθνξά δηαθνξεηηθφηεηαο ζηε 

δηδαζθαιία 

ΥΡΖΥΔΗΑΗ = παξνπζία ρξψκαηνο, ήρνπ θαη 

εηθφλαο ζηελ αίζνπζα 

8. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο καζεηέο 

ΔΝΤΜΑ = ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

ζην  γισζζηθφ κάζεκα 

ΠΡΔΝΜΑ = πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην 

κάζεκα 

ΓΡΔΤΑΠΓΝ = γξεγνξφηεξε θαη επθνιφηεξε 

απφθηεζε γλψζεο  

9. Οη εθπαηδεπηηθέο αμίεο πνπ πξνσζνχληαη 

κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

ΠΡΓΖΜ = πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

ΠΡΑΤΔΝ = πξνψζεζε ηεο απηελέξγεηαο 

ΠΡΑΤΤ = πξνψζεζε ηεο 

απηνζπγθέληξσζεο 

10. Πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία   

ΤΠΔΞΥ = χπαξμε εμνπιηζκνχ ζηα ζρνιεία 

ΔΠΜΓ = επηπιένλ ζεκηλάξηα γηα ηνπο 

δαζθάινπο 

ΚΝΔΚΑΓΠΔ = θίλεηξα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα αγνξά πξνζσπηθνχ 

εμνπιηζκνχ 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζεΣΠΔ  

11. Δίδνο επηκφξθσζεο ζε ΣΠΔ θαη πεξίνδνο 

απφθηεζεο 

ΔΛΔΠΑΡΚΡ = ειάρηζηε επηκφξθσζε ζε λέεο 

ηερλνινγίεο ζηελ αξρή ηεο θαξηέξαο 

12. Αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

ΔΠΥΡΔΝΔ = ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ήηαλ ρξήζηκα θαη 

ελδηαθέξνληα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επνρή 

13. Ζ επηξξνή ηεο επηκφξθσζεο ζηελ εηθφλα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ   

ΘΔΔΠΔΗ = ζεηηθή επηξξνή ζηελ εηθφλα ηνπ 

σο εθπαηδεπηηθνχ 

ΠΡΑΤΥΡΝΣ = πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

14. Δπηκφξθσζε ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ΣΠΔ 

ΔΛΓΝΔΠΔΚ =  έιιεηςε γλψζεο γηα 

επηκνξθψζεηο άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ΣΠΔ 

15. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ΔΠΑΡΥΥΡ = επηκφξθσζε ζηελ αξρή θάζε 

ζρνιηθήο ρξνληάο 

ΚΝΤΘΜ = θαηλνχξηα θαη ζχγρξνλε 

ζεκαηνινγία ζηελ επηκφξθσζε 
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         Δθπαηδεπηηθόο 5 

 

Θεκαηηθνί άμνλεο / Καηεγνξίεο 

 

Κσδηθνί / Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

Πξνθίι εθπαηδεπηηθνχ Φύλο : Γπλαίθα 

Ηλικία : 57 

Υρόνια προϋπηρεσίας : 16 

Θέση σπηρεσίας : Μφληκε  

Πιστοποίηση σε ΣΠΕ : λαη 

Α. θηαγξάθεζε εμνπιηζκνύ θαη ππνδνκώλ ζε ΣΠΔ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

 

1. Δμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε Ζ/Τ θαη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

ΑΡΔΞΖΤΓΗ = αξθεηά εμνπιηζκέλν κε Ζ/Τ 

θαη δηαδίθηπν 

2. Δίδνο εμνπιηζκνχ ζηηο δηδαθηηθέο αίζνπζεο ΓΗΖΤΠΡΓΠ = χπαξμε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ, 

πξνηδέθηνξα θαη δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

3. Ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

ζρνιείνπ 

ΑΡΗΚΠΔ = αξθεηή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ 

Β. Καηαγξαθή ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

 

4. Πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ 

ΔΛΠΡΑΝΓΗ = ειάρηζηε πξνζσπηθή 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν 

ΥΤΥΒΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ ηα ζρνιηθά 

βηβιία 

 5. Δίδε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη ιφγνη 

αμηνπνίεζεο ηνπο 

ΥΡΓΗΠΗΠΡ = ρξήζε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα 

θαη πξνηδέθηνξα 

 

6. Σξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ΣΠΔ 

ΥΡΦΤΑΛΥ = ρξήζε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ 

απφ άιια ζρνιεία 

ΥΡΗΓΑΛΥ = ρξήζε ηδεψλ απφ άιια 

ζρνιεία  

Γ. Απνηύπσζε ησλ νθειώλ ηεο ρξήζεο ΣΠΔ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

 

7. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΥΡΔΠΤΔΝΜ = ε ρξήζε ηνπ επνπηηθνχ 

πιηθνχ θάλεη ην κάζεκα πην ελδηαθέξνλ  

8. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο καζεηέο 

ΠΡΠΡΔΗ = πξνζθνξά πεξηζζνηέξσλ εηθφλσλ 

ΠΡΠΡΔΜ = πξνζθνξά πεξηζζνηέξσλ 

εκπεηξηψλ 

9. Οη εθπαηδεπηηθέο αμίεο πνπ πξνσζνχληαη 

κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

ΠΡΓΖΜΚ = πξνψζεζε δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο 

ΓΖΜΠΔΔΡ = δεκηνπξγία πεξηζζνηέξσλ 

εξεζηζκάησλ 

10. Πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία   

ΚΜΠΡΑΞΝΣ = θακία πξφηαζε γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ΤΠΚΛΓΗΒΗ = ππνζηήξημε ηεο θιαζηθήο 

δηδαζθαιίαο κέζσ βηβιίσλ 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζεΣΠΔ  

11. Δίδνο επηκφξθσζεο ζε ΣΠΔ θαη πεξίνδνο 

απφθηεζεο 

ΔΠΔΠΔΝ = επηκφξθσζε επηπέδνπ έλα 

ΑΠΔΠΠΥΚΑ = απφθηεζε επηκφξθσζεο ζηα 

πέληε ρξφληα θαξηέξαο 

12. Αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

ΔΠΔΛΥΡΔΝ = ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ήηαλ ειάρηζηα ρξήζηκα θαη 

ελδηαθέξνληα 

13. Ζ επηξξνή ηεο επηκφξθσζεο ζηελ εηθφλα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ   

ΚΜΔΠΑΡΘΣ = θακία επηξξνή ζηελ εηθφλα 

σο εθπαηδεπηηθνχ, είηε ζεηηθή ή αξλεηηθή 

14. Δπηκφξθσζε ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ΣΠΔ 

ΔΛΓΝΔΠΔΚ =  έιιεηςε γλψζεο γηα 

επηκνξθψζεηο άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ΣΠΔ 

15. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ΟΤΔΠΤΔΚ = νπζηαζηηθή επηκφξθσζε κε 
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ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

ΚΣΔΜΑΠΠΡ = θαηάζεζε εκπεηξηψλ, 

πεξηζζφηεξσλ απφςεσλ θαη παξαδεηγκάησλ 

 

 

 

          Δθπαηδεπηηθόο 6 

 

Θεκαηηθνί άμνλεο / Καηεγνξίεο 

 

Κσδηθνί / Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

Πξνθίι εθπαηδεπηηθνχ Φύλο : Άληξαο 

Ηλικία : 35 

Υρόνια προϋπηρεσίας : 12 

Θέση σπηρεσίας : Μφληκνο  

Πιστοποίηση σε ΣΠΕ : λαη 

Α. θηαγξάθεζε εμνπιηζκνύ θαη ππνδνκώλ ζε ΣΠΔ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

 

1. Δμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε Ζ/Τ θαη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

ΠΛΔΞΖΤΓΗ = πιήξσο εμνπιηζκέλν κε Ζ/Τ 

θαη δηαδίθηπν 

ΤΠΓΠΦΤΑΗ = χπαξμε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα 

θαη θνξεηψλ ππνινγηζηψλ ζε φιεο ηηο 

αίζνπζεο 

2. Δίδνο εμνπιηζκνχ ζηηο δηδαθηηθέο αίζνπζεο ΤΠΓΗΖΤ = χπαξμε δηαδηθηχνπ θαη Ζ/Τ 

3. Ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

ζρνιείνπ 

ΑΠΗΚΠΔ = απφιπηε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ 

Β. Καηαγξαθή ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

 

4. Πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ 

ΥΤΠΡΑΝΓΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ πξνζσπηθή 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν 

ΤΓΗΠΓΓΑ = ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ 

πεγψλ αλάινγα κε ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν 

 5. Δίδε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη ιφγνη 

αμηνπνίεζεο ηνπο 

ΥΡΖΤΠΡ = ρξήζε Ζ/Τ θαη πξνηδέθηνξα 

ΜΑΓΛΔΝ = ην γισζζηθφ κάζεκα απνθηά 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ 

ΠΡΔΝΠΡΜΑ = πξφθιεζε ελδηαθέξνληνο θαη 

πξνζνρήο ησλ καζεηψλ 

6. Σξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ΣΠΔ 

ΓΗΠΑΔΝΤ = ρξήζε δηαδξαζηηθψλ 

παηρληδηψλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

ΒΗΑΔΚΛΓ = παξνπζίαζε βίληεν θαη 

αζθήζεσλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

θαιχηεξε εθκάζεζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηεο 

γξακκαηηθήο 

Γ. Απνηύπσζε ησλ νθειώλ ηεο ρξήζεο ΣΠΔ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

 

7. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΔΤΠΑΝΓΝ = επειημία ζηελ παξνπζίαζε ηεο 

λέαο γλψζεο 

ΠΟΔΜΓΝ = πνηθηιία ζηελ εκπέδσζε ηεο 

γλψζεο 

ΚΑΓΗΑΣΑ = θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο 

ΚΑΔΦΓΗΑ = θαιχηεξε εθαξκνγή ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο 

ΓΤΓΗΑΜΑ = δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο 
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ηνπ καζήκαηνο 

8. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο καζεηέο 

ΔΜΠΡΛΟ = ζπκβνιή ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

ΑΝΔΠΓΔ = ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ησλ 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ 

ΓΗΟΡΑΤΣ = δηεπθφιπλζε ηνπ νξζνγξαθηθνχ 

απηνειέγρνπ ησλ καζεηψλ 

9. Οη εθπαηδεπηηθέο αμίεο πνπ πξνσζνχληαη 

κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

ΠΡΓΖΜ = πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

ΠΡΑΤΓΝΑΝ = πξνψζεζε ηεο απηελέξγεηαο 

κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ 

10. Πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία   

ΔΥΡΑΞΝΣ = ζπρλή επηκφξθσζε ζηε  

ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ 

ΘΔΒΗΔΠ = ζέζπηζε βησκαηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ ζε ‘πξαγκαηηθέο’ ζπλζήθεο 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζεΣΠΔ  

11. Δίδνο επηκφξθσζεο ζε ΣΠΔ θαη πεξίνδνο 

απφθηεζεο 

ΔΠΔΠΔΝ = επηκφξθσζε επηπέδνπ έλα 

ΑΠΔΠΑΡΚΑ = απφθηεζε επηκφξθσζεο ζηελ 

αξρή ηεο θαξηέξαο 

ΔΠΔΠΓΤ = επηκφξθσζε επηπέδνπ δχν 

ΑΠΔΠΠΥΚΑ = απφθηεζε επηκφξθσζεο 

(επηπέδνπ δχν) ζηα πέληε ρξφληα θαξηέξαο 

ΠΡΜΑΞΠΔ = παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πνιπκεζηθψλ 

εθαξκνγψλ 

ΜΥΡΛΓΚ = παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ 

ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ Scratch   

12. Αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

ΔΠΠΟΥΡΔΝ = ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ήηαλ πνιχ ρξήζηκα θαη 

ελδηαθέξνληα 

ΠΓΥΤΛΓΗ = πξνζθνξά γλψζεσλ γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο 

ΑΝΟΤΒΔ = αληηθεηκεληθή θαη νπζηαζηηθή 

βειηίσζε ζηελ πξάμε  

13. Ζ επηξξνή ηεο επηκφξθσζεο ζηελ εηθφλα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ   

ΑΗΓΤΑΠ = αίζζεζε κεγαιχηεξεο δχλακεο 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο σο εθπαηδεπηηθφο 

ΜΔΔΤΓΗ = κεγαιχηεξε επειημία ζηε 

δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ  

14. Δπηκφξθσζε ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ΣΠΔ 

ΔΛΓΝΔΠΔΚ =  έιιεηςε γλψζεο γηα 

επηκνξθψζεηο άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ΣΠΔ 

15. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ΟΤΒΗΔΠΔΚ = νπζηαζηηθή θαη βησκαηηθή 

επηκφξθσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 

 

 

         Δθπαηδεπηηθόο 7  

 

Θεκαηηθνί άμνλεο / Καηεγνξίεο 

 

Κσδηθνί / Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

Πξνθίι εθπαηδεπηηθνχ Φύλο : Άληξαο 

Ηλικία : 52 

Υρόνια προϋπηρεσίας : 23 

Θέση σπηρεσίας : Μφληκνο  
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Πιστοποίηση σε ΣΠΕ : λαη 

Α. θηαγξάθεζε εμνπιηζκνύ θαη ππνδνκώλ ζε ΣΠΔ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

 

1. Δμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε Ζ/Τ θαη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

ΗΚΔΞΖΤ = ηθαλνπνηεηηθά εμνπιηζκέλν κε 

Ζ/Τ  

ΠΡΠΒΓΗ = πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν 

ΥΜΣΥΓΗ = ρακειή ηαρχηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ 

2. Δίδνο εμνπιηζκνχ ζηηο δηδαθηηθέο αίζνπζεο ΓΗΖΤΠΡ = χπαξμε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ θαη 

πξνηδέθηνξα 

ΔΡΠΛΓΚΖΤ = χπαξμε εξγαζηεξίνπ 

πιεξνθνξηθήο κε δέθα Ζ/Τ 

ΓΤΑΗΓΠ = χπαξμε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζε 

δχν αίζνπζεο 

3. Ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

ζρνιείνπ 

ΑΡΗΚΠΔ = αξθεηή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ 

ΠΡΖΤΖΔΞ = πξφζθαηε παξαιαβή 

θαηλνχξησλ Ζ/Τ θαη ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ 

ΠΒΥΣΠΠΓΗ = πξφβιεκα ε ρακειή ηαρχηεηα 

θαη ε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

Β. Καηαγξαθή ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

 

4. Πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ 

ΥΤΠΡΑΝΓΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ πξνζσπηθή 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν 

ΥΓΗΒΗΑΘΗ = ρξήζε δηαδηθηπαθψλ βηβιίσλ 

θαη αλαδήηεζε ζε ζεκαηηθέο ηζηνζειίδεο 

ΥΡΠΓΖΒΗ = ρξήζε ηνπ Παλειιελίνπ 

ρνιηθνχ Γηθηχνπ θαη ειεθηξνληθψλ 

βηβιηνζεθψλ 

 5. Δίδε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη ιφγνη 

αμηνπνίεζεο ηνπο 

ΠΡΣΖΓΡΑ = πξνβνιή ηειενπηηθψλ, 

ερεηηθψλ θαη γξαπηψλ αζθήζεσλ 

ΠΡΒΗΓΡΛΔ = πξνβνιή βίληεν κε γξακκαηηθή 

θαη ιεμηιφγην 

ΑΜΑΠΚΔΥΡ = άκεζα απνηειέζκαηα θαη 

πνιχηηκν θέξδνο ζε ρξφλν 

6. Σξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ΣΠΔ 

ΑΓΗΔΞΔΠ = αζθήζεηο ζην δηαδίθηπν γηα 

εμάζθεζε θαη επαλάιεςε 

ΠΡΣΤΑΠΓΝ = πξνβνιή ηειενπηηθνχ πιηθνχ 

γηα απφθηεζε επηπιένλ γλψζεσλ 

Γ. Απνηύπσζε ησλ νθειώλ ηεο ρξήζεο ΣΠΔ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

 

7. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΠΡΝΓΤΜΓΗ = πξνζθνξά λέσλ δπλαηνηήησλ 

θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο 

ΠΛΠΡΠΛ = πνιχπιεπξε πξνζέγγηζε ησλ 

απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ 

ΑΝΑΜΣΡΠΑ = αλαιπηηθφο θαη άκεζνο 

ηξφπνο παξνπζίαζεο ηεο λέαο χιεο 

8. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο καζεηέο 

ΥΡΝΣΔΝ = ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

θάλεη ην κάζεκα ελδηαθέξνλ 

ΠΟΑΜΚΣΝΓ = πνιχπιεπξε, άκεζε θαη 

θαηαλνεηή ε λέα γλψζε 

9. Οη εθπαηδεπηηθέο αμίεο πνπ πξνσζνχληαη 

κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

ΠΡΓΖΜ = πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

ΠΡΑΤΔΝ = πξνψζεζε ηεο απηελέξγεηαο 

ΓΑΔΠΓΗΠΛ = δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο, 

επεμεξγαζίαο θαη δηαζηαχξσζεο 

πιεξνθνξηψλ 

ΔΞΜΑΝΣ = εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε 

λέα ηερλνινγία 

10. Πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ΑΝΤΠΠΓ = αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ 
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ΣΠΔ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία   ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζεΣΠΔ  

11. Δίδνο επηκφξθσζεο ζε ΣΠΔ θαη πεξίνδνο 

απφθηεζεο 

ΔΠΔΠΓΤ = επηκφξθσζε επηπέδνπ δχν 

ΑΠΔΠΓΥΚΑ = απφθηεζε επηκφξθσζεο ζηα 

δέθα ρξφληα θαξηέξαο 

12. Αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

ΔΠΑΡΥΡΔΝ = ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ήηαλ αξθεηά ρξήζηκα θαη 

ελδηαθέξνληα 

ΓΝΟΚΑΠ = νη γλψζεηο πνπ πξνζέθεξαλ ηα 

πξνγξάκκαηα δελ ήηαλ θνληά ζηηο ζεκεξηλέο 

απαηηήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο  

13. Ζ επηξξνή ηεο επηκφξθσζεο ζηελ εηθφλα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ   

ΘΔΔΠΔΗ = (αξθεηά) ζεηηθή επηξξνή  ζηελ 

εηθφλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ΝΓΓΔΠΓ = παξνρή λέσλ δπλαηνηήησλ γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ 

14. Δπηκφξθσζε ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ΣΠΔ 

ΔΠΠΔΑΒΔΠ = επηκφξθσζε πνιιψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε άιθα θαη βήηα επίπεδν 

ΠΔΠΡΓΜΜ = παξαθνινχζεζε 

δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ 

απφ πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο 

15. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ΥΔΠΔΠΔΚ = ζπρλφηεξε θαη πην επίθαηξε 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 

 

 

 

          Δθπαηδεπηηθόο 8 

 

Θεκαηηθνί άμνλεο / Καηεγνξίεο 

 

Κσδηθνί / Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

Πξνθίι εθπαηδεπηηθνχ Φύλο : Γπλαίθα 

Ηλικία : 55 

Υρόνια προϋπηρεσίας : 24 

Θέση σπηρεσίας : Μφληκε 

Πιστοποίηση σε ΣΠΕ : φρη 

Α. θηαγξάθεζε εμνπιηζκνύ θαη ππνδνκώλ ζε ΣΠΔ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

 

1. Δμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε Ζ/Τ θαη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

ΑΡΔΞΖΤΓΗ = αξθεηά εμνπιηζκέλν κε Ζ/Τ 

θαη δηαδίθηπν 

2. Δίδνο εμνπιηζκνχ ζηηο δηδαθηηθέο αίζνπζεο ΓΗΖΤΠΡΓΠ = χπαξμε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ, 

πξνηδέθηνξα θαη δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

3. Ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

ζρνιείνπ 

ΑΡΗΚΠΔ = αξθεηή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ 

Β. Καηαγξαθή ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

 

4. Πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ 

ΥΤΠΡΑΝΓΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ πξνζσπηθή 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν 

ΥΡΓΦΔΝΒΟ = ρξήζε δηαθφξσλ έληππσλ 

βνεζεκάησλ 

 5. Δίδε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη ιφγνη 

αμηνπνίεζεο ηνπο 

ΥΡΓΗΠΗΠΡ = ρξήζε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα 

θαη πξνηδέθηνξα 

ΔΝΤΜΑ = ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

ζην κάζεκα 

6. Σξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ΜΘΥΡΓΗΠΗ = ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ 
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ΣΠΔ πίλαθα απφ ηνπο καζεηέο 

Γ. Απνηύπσζε ησλ νθειώλ ηεο ρξήζεο ΣΠΔ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

 

7. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΔΤΠΡΑΝΤΛ = εχθνιε πξφζβαζε ζηελ 

αλαδήηεζε πιηθνχ 

ΑΡΚΝΗΓΓΗ = αξθεηέο θαηλνχξηεο ηδέεο γηα ηε 

δηδαζθαιία 

8. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο καζεηέο 

ΔΝΤΜΑ = ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

ζην  γισζζηθφ κάζεκα 

9. Οη εθπαηδεπηηθέο αμίεο πνπ πξνσζνχληαη 

κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

ΠΡΓΖΜ = πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

10. Πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία   

ΤΠΔΞΥ = χπαξμε εμνπιηζκνχ ζε φια ηα 

ζρνιεία 

ΚΝΔΚΥΡΝΣ = παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζεΣΠΔ  

11. Δίδνο επηκφξθσζεο ζε ΣΠΔ θαη πεξίνδνο 

απφθηεζεο 

ΔΛΔΠΝΣ = έιιεηςε επηκφξθσζεο ζε λέεο 

ηερλνινγίεο 

12. Αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

ΤΑΔΟΥΡΔΝ = ππνζεηηθή άπνςε πσο ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα δε ζα ήηαλ 

ρξήζηκα νχηε ζα είραλ ελδηαθέξνλ 

13. Ζ επηξξνή ηεο επηκφξθσζεο ζηελ εηθφλα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ   

ΤΑΚΜΔΠ = ππνζεηηθή άπνςε πσο ε 

επηκφξθσζε δε ζα είρε θακία επηξξνή ζηελ 

εηθφλα σο εθπαηδεπηηθνχ 

14. Δπηκφξθσζε ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ΣΠΔ 

ΔΛΓΝΔΠΔΚ =  έιιεηςε γλψζεο γηα 

επηκνξθψζεηο άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ΣΠΔ 

15. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ΚΠΔΠΟΥΡ = θακία πξφηαζε ιφγσ ηεο 

άπνςεο πσο ε επηκφξθσζε δελ είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκε 

 

 

 

          Δθπαηδεπηηθόο 9 

 

Θεκαηηθνί άμνλεο / Καηεγνξίεο 

 

Κσδηθνί / Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

Πξνθίι εθπαηδεπηηθνχ Φύλο : Άληξαο 

Ηλικία : 52 

Υρόνια προϋπηρεσίας : 18 

Θέση σπηρεσίας : Μφληκνο  

Πιστοποίηση σε ΣΠΕ : λαη 

Α. θηαγξάθεζε εμνπιηζκνύ θαη ππνδνκώλ ζε ΣΠΔ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

 

1. Δμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε Ζ/Τ θαη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

ΠΚΔΞΖΤΓΗ = πνιχ θαιά εμνπιηζκέλν κε 

Ζ/Τ θαη δηαδίθηπν 

2. Δίδνο εμνπιηζκνχ ζηηο δηδαθηηθέο αίζνπζεο ΓΗΖΤΠΡ = χπαξμε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ θαη 

πξνηδέθηνξα 

3. Ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

ζρνιείνπ 

ΑΡΗΚΠΔ = αξθεηή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ 

Β. Καηαγξαθή ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

 

4. Πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

ΥΤΠΡΑΝΓΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ πξνζσπηθή 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν 
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γισζζηθψλ καζεκάησλ ΥΤΔΒΗΔΜ = ρξήζε πιηθνχ απφ ζεκηλάξηα 

θαζψο θαη βηβιία ηνπ εκπνξίνπ 

 5. Δίδε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη ιφγνη 

αμηνπνίεζεο ηνπο 

ΥΡΖΤΠΡ = ρξήζε Ζ/Τ θαη πξνηδέθηνξα 

ΜΑΑΡΔΗΒΗ = ζηνπο καζεηέο αξέζνπλ νη 

εηθφλεο θαη ηα βίληεν 

ΜΑΝΗΜΑΠΑ = νη καζεηέο ληψζνπλ ην 

κάζεκα ζαλ παηρλίδη 

6. Σξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ΣΠΔ 

ΠΡΔΗΒΗ = πξνβνιή εηθφλσλ θαη βίληεν 

ΓΗΑΠΡΤ = ρξήζε δηαδηθηχνπ γηα επίιπζε 

αζθήζεσλ ην νπνίν πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

Γ. Απνηύπσζε ησλ νθειώλ ηεο ρξήζεο ΣΠΔ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

 

7. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΔΤΤΛΓΡΓ = εχξεζε πιηθνχ κε γξήγνξν 

θαη ζίγνπξν ηξφπν 

ΑΝΠΛΠΡΔΗ = αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη 

πξνβνιή εηθφλσλ ζρεηηθέο κε ην γισζζηθφ 

κάζεκα 

ΔΝΜΑΔΝΤ = ην κάζεκα γίλεηαη πην 

ελδηαθέξνλ θαη νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά 

8. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο καζεηέο 

ΥΡΝΣΔΝ = ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

θάλεη ην κάζεκα ελδηαθέξνλ 

ΓΖΑΝΜΘ = παξνρή δεκηνπξγηθήο θαη 

αλαθαιππηηθήο κάζεζεο 

ΥΡΖΥΔΗΑΗ = ρξψκα, ήρνο θαη εηθφλεο ζηελ 

αίζνπζα 

9. Οη εθπαηδεπηηθέο αμίεο πνπ πξνσζνχληαη 

κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

ΠΡΟΜΠΝ = πξνψζεζε ηνπ νκαδηθνχ 

πλεχκαηνο 

ΑΣΟΜΑΓΔΤ = αηνκηθή θαη νκαδηθή 

αλαδήηεζε γλψζεσλ κε επράξηζην ηξφπν 

ΒΟΚΛΤΜΑ = βνήζεηα γηα θαιχηεξε 

ζπγθέληξσζε ησλ καζεηψλ 

10. Πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία   

ΤΠΔΞΥ = χπαξμε εμνπιηζκνχ ζε φια ηα 

ζρνιεία 

ΔΠΔΚΔΚ = επηκφξθσζε θαη ζσζηή 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζεΣΠΔ  

11. Δίδνο επηκφξθσζεο ζε ΣΠΔ θαη πεξίνδνο 

απφθηεζεο 

ΔΠΔΠΔΝ = επηκφξθσζε επηπέδνπ έλα 

ΑΠΔΠΓΥΚΑ = απφθηεζε επηκφξθσζεο ζηα 

δέθα ρξφληα δηδαζθαιίαο 

12. Αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

ΔΠΔΛΥΡΔΝ = ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ήηαλ ειάρηζηα ρξήζηκα θαη 

ελδηαθέξνληα 

ΗΓΔΠΟΤΓΝ = ηδησηηθή επηκφξθσζε γηα 

απφθηεζε νπζηαζηηθψλ γλψζεσλ 

13. Ζ επηξξνή ηεο επηκφξθσζεο ζηελ εηθφλα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ   

ΔΛΘΣΔΠ = ειάρηζηα ζεηηθή επηξξνή 

ΒΟΓΡΠΡΤΛ = βνήζεηα ζε γξήγνξε 

πξφζβαζε ζε πιηθφ 

14. Δπηκφξθσζε ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ΣΠΔ 

ΔΛΓΝΔΠΔΚ =  έιιεηςε γλψζεο γηα 

επηκνξθψζεηο άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ΣΠΔ 

15. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ΟΤΔΠΤΔΚ = νπζηαζηηθή επηκφξθσζε ζην 

ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

ΟΗΔΠΔΑΖΔ = νηθνλνκηθή επηδφηεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα αγνξά ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ 
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          Δθπαηδεπηηθόο 10 

 

Θεκαηηθνί άμνλεο / Καηεγνξίεο 

 

Κσδηθνί / Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

Πξνθίι εθπαηδεπηηθνχ Φύλο : Άληξαο 

Ηλικία : 53 

Υρόνια προϋπηρεσίας : 15 

Θέση σπηρεσίας : Μφληκνο  

Πιστοποίηση σε ΣΠΕ : λαη 

Α. θηαγξάθεζε εμνπιηζκνύ θαη ππνδνκώλ ζε ΣΠΔ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

 

1. Δμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε Ζ/Τ θαη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

ΠΚΔΞΖΤΓΗ = πνιχ θαιά εμνπιηζκέλν κε 

Ζ/Τ θαη δηαδίθηπν 

2. Δίδνο εμνπιηζκνχ ζηηο δηδαθηηθέο αίζνπζεο ΓΗΖΤΔΣ = χπαξμε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ θαη 

έμππλσλ ηειενξάζεσλ  

3. Ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

ζρνιείνπ 

ΑΡΗΚΠΔ = αξθεηή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ 

ΠΒΥΣΓΗ = πξφβιεκα ε ρακειή ηαρχηεηα 

ζην δηαδίθηπν 

Β. Καηαγξαθή ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

 

4. Πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ 

ΥΤΠΡΑΝΓΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ πξνζσπηθή 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν 

ΑΝΓΗΘΜΗ = αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν 

δηαδξαζηηθψλ θαη ζεκαηηθψλ ηζηνζειίδσλ 

 5. Δίδε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη ιφγνη 

αμηνπνίεζεο ηνπο 

ΥΡΦΖΤΛΟ = ρξήζε θνξεηνχ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή κε ηα αληίζηνηρα ινγηζκηθά  

ΥΡΠΡΣΖ = ρξήζε πξνηδέθηνξα θαη 

ηειεφξαζεο 

ΔΝΤΜΑ = ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

ζην κάζεκα 

6. Σξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ΣΠΔ 

ΤΖΤΓΗΑ = ζχλδεζε κέζσ Ζ/Τ ζε 

δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο 

ΓΖΑΜΑ = δεκηνπξγία αζθήζεσλ απφ ηνπο 

καζεηέο 

Γ. Απνηύπσζε ησλ νθειώλ ηεο ρξήζεο ΣΠΔ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

 

7. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΒΟΜΑΔΝ = βνήζεηα ζην λα γίλεη ην κάζεκα 

πην ελδηαθέξνλ 

ΔΤΓΗΠΡΜΑ = επράξηζηε θαη δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε ζην κάζεκα 

8. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο καζεηέο 

ΓΤΑΤΣΑ = δπλαηφηεηα απηελέξγεηαο ζηηο 

αζθήζεηο 

ΣΑΠΑΔΗΖΥ = ηαπηφρξνλε παξαθνινχζεζε 

εηθφλαο θαη ήρνπ  

9. Οη εθπαηδεπηηθέο αμίεο πνπ πξνσζνχληαη 

κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

ΠΡΟΜΠΝ = πξνψζεζε ηνπ νκαδηθνχ 

πλεχκαηνο 

ΠΡΓΖΜ = πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

10. Πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία   

ΥΡΝΔΤΛΟ = ρξήζε λέσλ θαη ζχγρξνλσλ 

ινγηζκηθψλ 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζεΣΠΔ  

11. Δίδνο επηκφξθσζεο ζε ΣΠΔ θαη πεξίνδνο 

απφθηεζεο 

ΔΠΔΠΔΝ = επηκφξθσζε επηπέδνπ έλα 

ΑΠΔΠΑΡΚΑ =  απφθηεζε επηκφξθσζεο 

ζηελ αξρή ηεο θαξηέξαο 

12. Αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

ΔΠΚΑΥΡΔΝ = ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα δελ ήηαλ θαζφινπ ρξήζηκα θαη 

ελδηαθέξνληα 

ΔΠΑΓΒΑ = ε επηκφξθσζε ήηαλ αδηάθνξε 

θαη βαξεηή 
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13. Ζ επηξξνή ηεο επηκφξθσζεο ζηελ εηθφλα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ   

ΚΜΔΠΑΡΘΣ = θακία επηξξνή ζηελ εηθφλα 

σο εθπαηδεπηηθνχ, είηε ζεηηθή ή αξλεηηθή 

ΔΠΑΓΚΑΠΡ = ε επηκφξθσζε ήηαλ 

αδηάθνξε θαη δελ είρε θακία νπζηαζηηθή 

πξνζθνξά 

14. Δπηκφξθσζε ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ΣΠΔ 

ΔΛΓΝΔΠΔΚ =  έιιεηςε γλψζεο γηα 

επηκνξθψζεηο άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ΣΠΔ 

15. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ΟΤΔΠΑΡΤ = νπζηαζηηθή επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αξθεηά ζπρλά 

 

 

 

          Δθπαηδεπηηθόο 11 

 

Θεκαηηθνί άμνλεο / Καηεγνξίεο 

 

Κσδηθνί / Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

Πξνθίι εθπαηδεπηηθνχ Φύλο : Άληξαο 

Ηλικία : 55 

Υρόνια προϋπηρεσίας : 29 

Θέση σπηρεσίας : Μφληκνο  

Πιστοποίηση σε ΣΠΕ : λαη 

Α. θηαγξάθεζε εμνπιηζκνύ θαη ππνδνκώλ ζε ΣΠΔ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

 

1. Δμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε Ζ/Τ θαη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

ΠΛΔΞΖΤΓΗ = πιήξσο εμνπιηζκέλν κε Ζ/Τ 

θαη δηαδίθηπν   

2. Δίδνο εμνπιηζκνχ ζηηο δηδαθηηθέο αίζνπζεο ΓΗΖΤΠΡ = χπαξμε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ θαη 

πξνηδέθηνξα 

3. Ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

ζρνιείνπ 

ΑΠΗΚΠΔ = απφιπηε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ 

Β. Καηαγξαθή ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

 

4. Πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ 

ΥΤΠΡΑΝΓΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ πξνζσπηθή 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν 

ΑΝΤΛΘΜΗ = αλαδήηεζε πιηθνχ ζε 

ζεκαηηθέο ηζηνζειίδεο 

 5. Δίδε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη ιφγνη 

αμηνπνίεζεο ηνπο 

ΥΡΖΤΠΡ = ρξήζε Ζ/Τ θαη πξνηδέθηνξα 

ΔΝΤΜΑ = ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

ζην κάζεκα 

6. Σξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ΣΠΔ 

ΠΡΒΗΔΝ = πξνβνιή βίληεν επεηδή έρνπλ 

ελδηαθέξνλ 

ΠΡΗΑΜΔΝ = πεξηήγεζε ζε ηζηνζειίδεο πνπ 

θξαηνχλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ 

Γ. Απνηύπσζε ησλ νθειώλ ηεο ρξήζεο ΣΠΔ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

 

7. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΠΡΝΠΓΝ = πξνζθνξά λέσλ πιεξνθνξηψλ 

θαη γλψζεσλ 

8. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο καζεηέο 

ΓΦΔΝΠΡΜΑ = δηαθνξεηηθή θαη 

ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε ζην κάζεκα 

ΔΚΥΡΖΤ = εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ησλ Ζ/Τ 

9. Οη εθπαηδεπηηθέο αμίεο πνπ πξνσζνχληαη 

κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

ΠΡΟΜΠΝ = πξνψζεζε ηνπ νκαδηθνχ 

πλεχκαηνο 

ΠΡΑΤΔΝ = πξνψζεζε ηεο απηελέξγεηαο 

ΠΡΤΝ = πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο 
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10. Πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία   

ΔΠΔΚΣΚΓΗ = επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζεΣΠΔ  

11. Δίδνο επηκφξθσζεο ζε ΣΠΔ θαη πεξίνδνο 

απφθηεζεο 

ΔΠΔΠΔΝ = επηκφξθσζε επηπέδνπ έλα 

ΑΠΔΠΓΠΚΑ = απφθηεζε επηκφξθσζεο ζηα 

δεθαπέληε (πεξίπνπ) ρξφληα θαξηέξαο 

12. Αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

ΔΠΔΛΥΡΔΝ = ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ήηαλ ειάρηζηα ρξήζηκα θαη 

ελδηαθέξνληα 

13. Ζ επηξξνή ηεο επηκφξθσζεο ζηελ εηθφλα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ   

ΔΛΘΣΔΠ = ειάρηζηα ζεηηθή επηξξνή ζηελ 

εηθφλα σο εθπαηδεπηηθνχ 

14. Δπηκφξθσζε ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ΣΠΔ 

ΔΠΠΔΑΒΔΠ = επηκφξθσζε πνιιψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε άιθα θαη βήηα επίπεδν 

15. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ΥΔΠΔΚ = ζπρλφηεξε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

 

 

 

          Δθπαηδεπηηθόο 12 

 

Θεκαηηθνί άμνλεο / Καηεγνξίεο 

 

Κσδηθνί / Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

Πξνθίι εθπαηδεπηηθνχ Φύλο : Άληξαο 

Ηλικία : 52 

Υρόνια προϋπηρεσίας : 24 

Θέση σπηρεσίας : Μφληκνο  

Πιστοποίηση σε ΣΠΕ : λαη 

Α. θηαγξάθεζε εμνπιηζκνύ θαη ππνδνκώλ ζε ΣΠΔ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

 

1. Δμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε Ζ/Τ θαη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

ΠΛΔΞΖΤΓΗ = πιήξσο εμνπιηζκέλν κε Ζ/Τ 

θαη δηαδίθηπν 

ΑΓΗΥ = χπαξμε αζχξκαηνπ δηθηχνπ ζε 

φιν ην ζρνιείν 

ΚΝΔΞΔΡΠΛ = θαηλνχξην θαη πιήξσο 

εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο 

2. Δίδνο εμνπιηζκνχ ζηηο δηδαθηηθέο αίζνπζεο ΓΗΖΤΔΣΓΠ = χπαξμε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ, 

έμππλσλ ηειενξάζεσλ θαη δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα  

3. Ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

ζρνιείνπ 

ΑΠΗΚΠΔ = απφιπηε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ 

ΜΚΗΚΣΓΗ = κεξηθή ηθαλνπνίεζε γηα ηελ 

ηαρχηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ 

Β. Καηαγξαθή ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

 

4. Πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ 

ΥΤΘΗΦΣ = ρξήζε πιηθνχ απφ ζεκαηηθέο 

ηζηνζειίδεο, θπξίσο απφ ην θσηφδεληξν 

ΥΤΦΖΒΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ ςεθηαθά 

βηβιία 

ΥΤΠΡΑΡ = ρξήζε πιηθνχ απφ πξνζσπηθφ 

αξρείν 

 5. Δίδε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη ιφγνη 

αμηνπνίεζεο ηνπο 

ΥΡΖΤΔΞΣΖ = ρξήζε Ζ/Τ θαη ‘έμππλεο’ 

ηειεφξαζεο 

ΑΜΔΤΑΝΓΗ = άκεζε εχξεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ζην δηαδίθηπν 

6. Σξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ΠΡΥΡΒΗ = πξνβνιή ρξήζηκσλ βίληεν 
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ΣΠΔ ΔΤΑΚΟ = εχξεζε αζθήζεσλ θαη θνπίδ 

Γ. Απνηύπσζε ησλ νθειώλ ηεο ρξήζεο ΣΠΔ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

 

7. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΤΠΡΜΑ = ζχγρξνλε πξνζέγγηζε ζην 

γισζζηθφ κάζεκα 

ΔΤΑΝΠΡΤΛ = επθνιία αλαδήηεζεο 

πξφζζεηνπ πιηθνχ 

8. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο καζεηέο 

ΥΡΝΣΔΝ = ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

θάλεη ην κάζεκα ελδηαθέξνλ 

9. Οη εθπαηδεπηηθέο αμίεο πνπ πξνσζνχληαη 

κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

ΠΡΓΖΜ = πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

ΠΡΑΤΔΝ = πξνψζεζε απηελέξγεηαο 

ΠΡΤΝ = πξνψζεζε ζπλεξγαζίαο 

10. Πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία   

ΓΖΑΞΝΔΠΛ = δεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε 

λέσλ πιεξνθνξηψλ 

ΔΚΑΝΦΖΒΗ = εθζπγρξνληζκφο θαη 

αλαλέσζε ησλ ςεθηαθψλ βηβιίσλ 

ΓΡΣΑΓΗ = γξεγνξφηεξε ηαρχηεηα ζην 

δηαδίθηπν 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζεΣΠΔ  

11. Δίδνο επηκφξθσζεο ζε ΣΠΔ θαη πεξίνδνο 

απφθηεζεο 

ΔΠΔΠΓΤ = επηκφξθσζε επηπέδνπ δχν 

ΑΠΔΠΔΓΚΑ = απφθηεζε επηκφξθσζεο ζηα 

είθνζη δχν ρξφληα θαξηέξαο 

12. Αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

ΔΠΑΡΥΡΔΝ = ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ήηαλ αξθεηά ρξήζηκα θαη 

ελδηαθέξνληα 

ΠΡΚΘΠΗΓΝ = πξφβιεκα ε θαζπζηέξεζε ηεο 

πηζηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ πνπ 

απνθηήζεθαλ 

 13. Ζ επηξξνή ηεο επηκφξθσζεο ζηελ εηθφλα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ   

ΘΔΔΠΔΗ = ζεηηθή επηξξνή ηεο εηθφλαο σο 

εθπαηδεπηηθνχ 

14. Δπηκφξθσζε ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ΣΠΔ 

ΔΠΠΔΑΒΔΠ = επηκφξθσζε πνιιψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε άιθα θαη βήηα επίπεδν 

ΠΔΠΡΜ = παξαθνινχζεζε απφ 

εθπαηδεπηηθνχο πξνγξακκάησλ θαη 

ζεκηλαξίσλ  

15. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ΤΑΝΤΛΔΠ = ζπλερήο αλαλέσζε ηνπ 

πιηθνχ ηεο επηκφξθσζεο 

 

 

 

         Δθπαηδεπηηθόο 13 

 

Θεκαηηθνί άμνλεο / Καηεγνξίεο 

 

Κσδηθνί / Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

Πξνθίι εθπαηδεπηηθνχ Φύλο : Γπλαίθα 

Ηλικία : 45 

Υρόνια προϋπηρεσίας : 16 

Θέση σπηρεσίας : Μφληκε  

Πιστοποίηση σε ΣΠΕ : λαη 

Α. θηαγξάθεζε εμνπιηζκνύ θαη ππνδνκώλ ζε ΣΠΔ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

 

1. Δμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε Ζ/Τ θαη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

ΜΔΔΞΖΤΓΗ = κέηξηα εμνπιηζκέλν κε Ζ/Τ 

θαη δηαδίθηπν 

ΜΡΑΗΠΡΓΗ = κεξηθέο κφλν αίζνπζεο έρνπλ 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 
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2. Δίδνο εμνπιηζκνχ ζηηο δηδαθηηθέο αίζνπζεο ΠΡΔΓΓΠΠΡ = πξφζθαηε εγθαηάζηαζε 

δηαδξαζηηθνχ πίλαθα θαη πξνηδέθηνξα 

3. Ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

ζρνιείνπ 

ΜΣΗΚΠΔ = κέηξηα ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ 

Β. Καηαγξαθή ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

 

4. Πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ 

ΥΤΠΡΑΝΓΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ πξνζσπηθή 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν 

ΥΤΠΡΑΡ = ρξήζε πιηθνχ απφ πξνζσπηθφ 

αξρείν 

ΥΤΔΜ = ρξήζε πιηθνχ απφ ζεκηλάξηα 

ΥΡΝΓΠΒΗ = ρξήζε cd γηα δηαδξαζηηθφ 

πίλαθα ηνπ βηβιίνπ πνπ ρξεζηκνπνηψ ζηα 

γεξκαληθά 

 5. Δίδε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη ιφγνη 

αμηνπνίεζεο ηνπο 

ΥΡΖΤΓΠΠΡ = ρξήζε Ζ/Τ, δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα θαη πξνηδέθηνξα 

ΠΛΤΛΚΔΔΝ = πινχζην πιηθφ πνπ θεληξίδεη 

ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ 

ΔΤΑΛΔΝΓΖ = επράξηζηε αιιαγή θαη 

ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

6. Σξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ΣΠΔ 

ΠΡΔΗΒΗ = πξνβνιή εηθφλσλ θαη βίληεν 

ΖΥΤΛΑΤΓΗ = ερεηηθφ πιηθφ κε 

απζεληηθνχο δηαιφγνπο ζηε γεξκαληθή 

γιψζζα 

ΠΡΑΒΗ = πξαγκαηνπνίεζε ησλ αζθήζεσλ 

ηνπ βηβιίνπ 

Γ. Απνηύπσζε ησλ νθειώλ ηεο ρξήζεο ΣΠΔ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

 

7. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΠΡΗΑΤΣ = πξνζθνξά ζηγνπξηάο θαη 

απηνπεπνίζεζεο 

ΒΟΜΑΔΤ = βνήζεηα γηα πην επράξηζην 

κάζεκα 

8. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο καζεηέο 

ΠΑΔΡΓΗΞΓ = παξνρή εξεζηζκάησλ γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ 

ΠΑΑΤΘΓΗ = παξαθνινχζεζε απζεληηθψλ 

δηαιφγσλ 

ΓΝΠΟΚΟΞΥ = γλψζεηο γηα ηνλ πνιηηηζκφ 

θαη ηελ θνπιηνχξα κηαο μέλεο ρψξαο 

9. Οη εθπαηδεπηηθέο αμίεο πνπ πξνσζνχληαη 

κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

ΠΡΓΖΜ = πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

10. Πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία   

ΤΠΔΞΥ = χπαξμε εμνπιηζκνχ ζηα ζρνιεία 

ΓΡΣΑΓΗ = γξεγνξφηεξε ηαρχηεηα ζην 

δηαδίθηπν 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζεΣΠΔ  

11. Δίδνο επηκφξθσζεο ζε ΣΠΔ θαη πεξίνδνο 

απφθηεζεο 

ΔΠΔΠΔΝ = επηκφξθσζε επηπέδνπ έλα 

ΑΠΔΠΓΥΚΑ = απφθηεζε επηκφξθσζεο ζηα 

δέθα ρξφληα θαξηέξαο 

12. Αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

ΔΠΠΟΥΡΔΝ = ηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

ήηαλ πνιχ ρξήζηκα θαη ελδηαθέξνληα 

13. Ζ επηξξνή ηεο επηκφξθσζεο ζηελ εηθφλα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ   

ΑΗΗΠΡΚΑ = αίζζεζε ζηγνπξηάο πνπ 

πξνζθέξεη ε θαηάξηηζε 

ΤΓΝΝΣΓΗ = ζπκπιήξσζε ησλ γλψζεσλ 

πάλσ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα ηε δηδαζθαιία  

14. Δπηκφξθσζε ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ΣΠΔ 

ΔΛΓΝΔΠΔΚ =  έιιεηςε γλψζεο γηα 

επηκνξθψζεηο άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ΣΠΔ 

15. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ΠΡΤΔ = πεξηζζφηεξα θαη ζπρλφηεξα 

ζεκηλάξηα 

ΔΜΤΛΤΜΑ = εκπινπηηζκέλν πιηθφ γηα ην 
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ζχλνιν ησλ καζεκάησλ 

 

 

 

         Δθπαηδεπηηθόο 14 

 

Θεκαηηθνί άμνλεο / Καηεγνξίεο 

 

Κσδηθνί / Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

Πξνθίι εθπαηδεπηηθνχ Φύλο : Γπλαίθα 

Ηλικία : 54 

Υρόνια προϋπηρεσίας : 29 

Θέση σπηρεσίας : Μφληκε 

Πιστοποίηση σε ΣΠΕ : λαη 

Α. θηαγξάθεζε εμνπιηζκνύ θαη ππνδνκώλ ζε ΣΠΔ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

 

1. Δμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε Ζ/Τ θαη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

ΠΛΔΞΖΤΓΗ = πιήξσο εμνπιηζκέλν κε Ζ/Τ 

θαη δηαδίθηπν 

2. Δίδνο εμνπιηζκνχ ζηηο δηδαθηηθέο αίζνπζεο ΓΗΖΤΔΣ = χπαξμε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ θαη 

έμππλσλ ηειενξάζεσλ 

3. Ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

ζρνιείνπ 

ΜΓΗΚΠΔ = κεγάιε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ 

Β. Καηαγξαθή ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

 

4. Πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ 

ΥΤΠΡΑΝΓΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ πξνζσπηθή 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν 

ΥΤΔΚΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ δηάθνξεο 

εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο 

ΥΦΤΛΤΠ = ρξήζε ςεθηαθνχ πιηθνχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

 5. Δίδε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη ιφγνη 

αμηνπνίεζεο ηνπο 

ΥΡΖΤΟΘΣΖ = ρξήζε Ζ/Τ ζε ζπλδπαζκφ κε 

νζφλε ηειεφξαζεο  

ΒΟΜΑΚΑΜΑ = βνήζεηα ζηνπο καζεηέο γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο 

ΚΑΔΠΓΡΦΑ = θαιχηεξε επεμήγεζε ησλ 

γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ 

6. Σξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ΣΠΔ 

ΠΑΓΗΑΔΞ = παξνπζίαζε δηαθαλεηψλ θαη 

εμήγεζε ηνπο 

Γ. Απνηύπσζε ησλ νθειώλ ηεο ρξήζεο ΣΠΔ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

 

7. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΔΝΓΑΜΑ = ελεξγνπνίεζε δαζθάισλ θαη 

καζεηψλ 

ΜΑΔΤΔΝ = ην κάζεκα γίλεηαη πην 

επράξηζην θαη ελδηαθέξνλ 

8. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο καζεηέο 

ΠΡΜΔΟΓΠΛ = πξφζβαζε ζε κεγάιν φγθν 

πιεξνθνξηψλ 

ΔΞΜΑΝΣ = εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο 

ΒΟΤΠΡ = βνήζεηα ζηνπο καζεηέο γηα 

ζπγθέληξσζε θαη πξνζνρή 

9. Οη εθπαηδεπηηθέο αμίεο πνπ πξνσζνχληαη 

κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

ΔΜΓΝΓΖΑΤ = εκπινπηηζκφο γλψζεσλ πνπ 

νδεγεί ζε δεκηνπξγηθφηεηα θαη απηελέξγεηα 

10. Πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία   

ΤΠΔΞΥ = χπαξμε εμνπιηζκνχ ζηα ζρνιεία 

ΓΡΣΑΓΗ = γξεγνξφηεξε ηαρχηεηα ζην 

δηαδίθηπν 
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Γ. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζεΣΠΔ  

11. Δίδνο επηκφξθσζεο ζε ΣΠΔ θαη πεξίνδνο 

απφθηεζεο 

ΔΠΔΠΔΝ = επηκφξθσζε επηπέδνπ έλα 

ΑΠΔΠΓΠΚΑ = απφθηεζε επηκφξθσζεο ζηα 

δεθαπέληε ρξφληα θαξηέξαο 

12. Αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

ΔΠΠΟΥΡΔΝ = ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ήηαλ πνιχ ρξήζηκα θαη 

ελδηαθέξνληα 

13. Ζ επηξξνή ηεο επηκφξθσζεο ζηελ εηθφλα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ   

ΘΔΔΠΔΗ = ζεηηθή επηξξνή ηεο εηθφλαο σο 

εθπαηδεπηηθνχ 

ΔΤΥΡΖΤΓΗ = επρέξεηα ζηε ρξήζε Ζ/Τ γηα 

δηδαζθαιία 

14. Δπηκφξθσζε ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ΣΠΔ 

ΔΠΠΔΑΒΔΠ = επηκφξθσζε πνιιψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε άιθα θαη βήηα επίπεδν 

15. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ΤΤΔΠΔΚ = ζπρλή θαη ζπλερήο 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 

 

 

         Δθπαηδεπηηθόο 15 

 

Θεκαηηθνί άμνλεο / Καηεγνξίεο 

 

Κσδηθνί / Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

Πξνθίι εθπαηδεπηηθνχ Φύλο : Γπλαίθα 

Ηλικία : 43 

Υρόνια προϋπηρεσίας : 15 

Θέση σπηρεσίας : Αλαπιεξψηξηα  

Πιστοποίηση σε ΣΠΕ : φρη 

Α. θηαγξάθεζε εμνπιηζκνύ θαη ππνδνκώλ ζε ΣΠΔ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

 

1. Δμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε Ζ/Τ θαη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

ΠΚΔΞΖΤΓΗ = πνιχ θαιά εμνπιηζκέλν κε 

Ζ/Τ θαη δηαδίθηπν 

ΑΡΑΗΓΠ = αξθεηέο αίζνπζεο δηαζέηνπλ 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα 

2. Δίδνο εμνπιηζκνχ ζηηο δηδαθηηθέο αίζνπζεο ΓΗΖΤΓΠ = χπαξμε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ θαη 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

3. Ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

ζρνιείνπ 

ΑΡΗΚΠΔ = αξθεηή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ 

Β. Καηαγξαθή ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

 

4. Πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ 

ΥΤΠΡΑΝΓΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ πξνζσπηθή 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν 

ΥΓΗΔΞΔΟ = ρξήζε δηδαθηηθψλ ζεηξψλ (ζηα 

γεξκαληθά) απφ μελφγισζζνπο εθδνηηθνχο 

νίθνπο 

 5. Δίδε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη ιφγνη 

αμηνπνίεζεο ηνπο 

ΒΗΣΡΜΟΓΔ = βίληεν, ηξαγνχδηα θα κνπζηθή 

ζρεηηθά κε ηε Γεξκαλία 

ΑΠΓΝΔΤΥΑ = απφθηεζε γλψζεσλ εχθνια 

θαη ραξνχκελα 

ΔΤΠΑΘΔΑΝ = ην κάζεκα είλαη επράξηζην 

γηα ηα παηδηά θαη έρνπλ ζεηηθή αληίδξαζε 

6. Σξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ΣΠΔ 

ΓΗΠΗΔΝΤ = ε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα επηθέξεη πην ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ 

Γ. Απνηύπσζε ησλ νθειώλ ηεο ρξήζεο ΣΠΔ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 
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7. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΔΤΜΑΔΤΜΑ = επράξηζην κάζεκα θαη 

επθνιφηεξε κάζεζε 

ΜΔΑΤΔΤ = κεγαιχηεξε απηνλνκία θαη 

επειημία 

8. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο καζεηέο 

ΚΑΑΦΓΝ = θαιχηεξε αθνκνίσζε ηεο 

γλψζεο 

ΓΗΔΚΓΡΛΔ = δηεπθφιπλζε ηεο εθκάζεζεο 

γξακκαηηθήο θαη ιεμηινγίνπ  

9. Οη εθπαηδεπηηθέο αμίεο πνπ πξνσζνχληαη 

κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

ΠΡΟΜΠΝ = πξνψζεζε ηνπ νκαδηθνχ 

πλεχκαηνο 

ΠΡΓΖΜ = πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

ΔΝΜΑΠΡΑΤ = ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ 

θαη πξνψζεζε ηεο απηνλνκίαο 

10. Πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία   

ΟΗΒΟΔΞΥ = νηθνλνκηθή βνήζεηα γηα 

εμνπιηζκφ ησλ ζρνιείσλ 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζεΣΠΔ  

11. Δίδνο επηκφξθσζεο ζε ΣΠΔ θαη πεξίνδνο 

απφθηεζεο 

ΠΑΔΔΚΔΚ = παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ 

κε ζέκα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ΑΠΔΠΑΡΚΑ = απφθηεζε επηκφξθσζεο ζηελ 

αξρή ηεο θαξηέξαο 

12. Αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

ΔΠΛΥΡΔΝ = ηα ζεκηλάξηα ήηαλ πνιχ 

ρξήζηκα θαη ελδηαθέξνληα 

ΔΦΓΝΓΗ = εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ζηε 

δηδαζθαιία 

13. Ζ επηξξνή ηεο επηκφξθσζεο ζηελ εηθφλα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ   

ΑΗΗΑΤΣ = αίζζεζε ζηγνπξηάο θαη 

απηνπεπνίζεζεο 

ΓΝΒΟΓΗΜΑ = ε γλψζε ησλ ΣΠΔ βνεζφο 

ζηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο  

14. Δπηκφξθσζε ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ΣΠΔ 

ΔΠΑΔΑΒΔΠ = επηκφξθσζε αξθεηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε άιθα θαη βήηα επίπεδν 

15. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ΤΤΔΠΔΚ = ζπρλή θαη ζπλερήο 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ΔΠΔΚΣΠΚΣ = επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο 

 

 

 

 

         Δθπαηδεπηηθόο 16 

 

Θεκαηηθνί άμνλεο / Καηεγνξίεο 

 

Κσδηθνί / Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

Πξνθίι εθπαηδεπηηθνχ Φύλο : Γπλαίθα 

Ηλικία : 44 

Υρόνια προϋπηρεσίας : 1 

Θέση σπηρεσίας : Αλαπιεξψηξηα  

Πιστοποίηση σε ΣΠΕ : φρη 

Α. θηαγξάθεζε εμνπιηζκνύ θαη ππνδνκώλ ζε ΣΠΔ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

 

1. Δμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε Ζ/Τ θαη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

ΚΛΔΞΖΤΓΗ = θαιά εμνπιηζκέλν κε Ζ/Τ θαη 

δηαδίθηπν 

2. Δίδνο εμνπιηζκνχ ζηηο δηδαθηηθέο αίζνπζεο ΓΗΖΤΓΠ = χπαξμε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ θαη 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

3. Ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

ΑΡΗΚΠΔ = αξθεηή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ 
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ζρνιείνπ 

Β. Καηαγξαθή ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

 

4. Πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ 

ΥΓΗΔΞΔΟ = ρξήζε δηδαθηηθψλ ζεηξψλ (ζηα 

γεξκαληθά) απφ μελφγισζζνπο εθδνηηθνχο 

νίθνπο 

 5. Δίδε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη ιφγνη 

αμηνπνίεζεο ηνπο 

ΒΗΣΡΜΟΓΔ = βίληεν, ηξαγνχδηα θαη κνπζηθή 

ζρεηηθά κε ηε Γεξκαλία 

ΜΑΔΤΔΝ = ην κάζεκα γίλεηαη επράξηζην 

θαη ελδηαθέξνλ 

6. Σξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ΣΠΔ 

ΜΘΥΡΓΗΠΗ = ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα απφ ηνπο καζεηέο 

Γ. Απνηύπσζε ησλ νθειώλ ηεο ρξήζεο ΣΠΔ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

 

7. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΠΔΑΣΓΝ = πεξηζζφηεξε αηνκηθή γλψζε 

ΒΟΔΤΓΛΤΛ = βνήζεηα ζηελ εχξεζε 

γισζζηθνχ πιηθνχ 

8. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο καζεηέο 

ΔΤΑΠΓΝ = εχθνιε απφθηεζε γλψζεσλ 

ΔΤΔΚΞΝΓΛ = επράξηζηε εθκάζεζε ηεο 

μέλεο γιψζζαο 

9. Οη εθπαηδεπηηθέο αμίεο πνπ πξνσζνχληαη 

κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

ΠΡΓΖΜ = πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

ΠΡΑΤΝΜ = πξνψζεζε ηεο απηνλνκίαο 

10. Πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία   

ΤΤΔΝΔΚ = ζπζηεκαηηθή θαη ζπρλή 

ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ΠΡΑΝΤΛΔΞ = παξνρή αλαλεσκέλνπ πιηθνχ 

θαη ζπρλή εμάζθεζε 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζεΣΠΔ  

11. Δίδνο επηκφξθσζεο ζε ΣΠΔ θαη πεξίνδνο 

απφθηεζεο 

ΔΛΔΠΝΣ = έιιεηςε επηκφξθσζεο ζε λέεο 

ηερλνινγίεο 

ΗΓΔΠΛΦΓΗ = ηδησηηθή επηκφξθσζε ζε 

ινγηζηηθά θχιια θαη δηαδίθηπν 

12. Αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

ΗΓΔΠΠΛΥΡ = ε ηδησηηθή επηκφξθσζε ήηαλ 

πνιχ ρξήζηκε 

ΥΡΤΛΔΡ = ρξήζε ηνπ πιηθνχ ζηελ εξγαζία 

κνπ 

13. Ζ επηξξνή ηεο επηκφξθσζεο ζηελ εηθφλα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ   

ΑΠΖΓΝΝΣ = απφθηεζε ζεκαληηθψλ 

γλψζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ΑΗΗΑΤΣ = αίζζεζε πεξηζζφηεξεο ζηγνπξηάο 

θαη απηνπεπνίζεζεο 

14. Δπηκφξθσζε ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ΣΠΔ 

ΤΑΔΠΠΛΔΚ = ππνζεηηθή άπνςε γηα 

επηκφξθσζε πνιιψλ εθπαηδεπηηθψλ 

15. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ΠΡΓΗΜ = παξαθνινχζεζε δηαδηθηπαθψλ 

ζεκηλαξίσλ 

ΑΝΑΠΜΣΔΚ = αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ 

 

 

 

          Δθπαηδεπηηθόο 17 

 

Θεκαηηθνί άμνλεο / Καηεγνξίεο 

 

Κσδηθνί / Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

Πξνθίι εθπαηδεπηηθνχ Φύλο : Γπλαίθα 

Ηλικία : 59 

Υρόνια προϋπηρεσίας : 34 
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Θέση σπηρεσίας : Μφληκε 

Πιστοποίηση σε ΣΠΕ : φρη 

Α. θηαγξάθεζε εμνπιηζκνύ θαη ππνδνκώλ ζε ΣΠΔ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

 

1. Δμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε Ζ/Τ θαη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

ΠΚΔΞΖΤΓΗ = πνιχ θαιά εμνπιηζκέλν κε 

Ζ/Τ θαη δηαδίθηπν 

2. Δίδνο εμνπιηζκνχ ζηηο δηδαθηηθέο αίζνπζεο ΓΗΖΤΠΡ = χπαξμε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ θαη 

πξνηδέθηνξα 

3. Ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

ζρνιείνπ 

ΑΡΗΚΠΔ = αξθεηή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ 

Β. Καηαγξαθή ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

 

4. Πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ 

ΥΤΠΡΑΝΓΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ πξνζσπηθή 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν 

ΥΓΗΒΗΔΡ = ρξήζε δηαδηθηπαθψλ βηβιίσλ θαη 

εξγαζηψλ 

 5. Δίδε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη ιφγνη 

αμηνπνίεζεο ηνπο 

ΥΡΖΤΠΡ = ρξήζε Ζ/Τ θαη πξνηδέθηνξα 

ΠΡΓΤΔΠ = πξνεηνηκαζία δηδαθηηθήο χιεο εθ 

ησλ πξνηέξσλ 

6. Σξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ΣΠΔ 

ΠΡΥΡΤΛΖΤ = πξνβνιή ρξήζηκνπ πιηθνχ 

απφ ηνλ ππνινγηζηή 

ΔΠΓΡΑΖΤ = επίιπζε γξακκαηηθψλ 

αζθήζεσλ κέζσ Ζ/Τ απφ ηνπο καζεηέο 

Γ. Απνηύπσζε ησλ νθειώλ ηεο ρξήζεο ΣΠΔ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

 

7. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΚΣΑΠΓΝΟΡ = απνηέιεζε ην ‘θνπηί’ 

απνζήθεπζεο θαη νξγάλσζεο γλψζεσλ 

ΒΟΓΗΓΝΔΛ = βνήζεηα ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

γλσζηηθψλ ειιείςεσλ ησλ καζεηψλ 

ΔΜΤΛΓΛΜΑ = εκπέδσζε ηεο χιεο ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο 

8. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο καζεηέο 

ΔΤΔΜΓΗΤΛ = επθνιφηεξε εκπέδσζε ηεο 

δηδαθηέαο χιεο 

ΑΠΓΝΓΗΓΖ = απφθηεζε γλψζεσλ 

παξάιιεια κε δηαζθέδαζε θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα 

9. Οη εθπαηδεπηηθέο αμίεο πνπ πξνσζνχληαη 

κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

ΔΦΣΡΔΤΜΑ = εθεπξεηηθφηεηα γηα ηξφπνπο 

εχθνιεο κάζεζεο 

ΠΡΑΤΔΝ = πξνψζεζε ηεο απηελέξγεηαο 

ΤΓΓΝΓΝ = ζπγθέληξσζε ζηε γελίθεπζε 

ησλ γλψζεσλ 

10. Πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία   

ΠΡΤΛΤΛ = πεξηζζφηεξν πιηθνηερληθφ πιηθφ 

ΤΚΛΔΠ = ζπρλφηεξε θαη θαιχηεξε 

επηκφξθσζε 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζεΣΠΔ  

11. Δίδνο επηκφξθσζεο ζε ΣΠΔ θαη πεξίνδνο 

απφθηεζεο 

ΔΛΔΠΝΣ = έιιεηςε επηκφξθσζεο ζε λέεο 

ηερλνινγίεο 

12. Αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

ΤΑΔΠΛΓΔΝ = ππνζεηηθή άπνςε πσο ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζα είραλ ιίγν 

ελδηαθέξνλ 

13. Ζ επηξξνή ηεο επηκφξθσζεο ζηελ εηθφλα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ   

ΤΑΔΛΔΠΔΗ = ππνζεηηθή άπνςε φηη ζα είρε 

ειάρηζηε επηξξνή ζηελ εηθφλα σο 

εθπαηδεπηηθνχ 

14. Δπηκφξθσζε ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ΣΠΔ 

ΔΠΠΔΑΒΔΠ = επηκφξθσζε πνιιψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε άιθα θαη βήηα επίπεδν 

15. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ΤΧΔΠ = ζπρλή θαη ζσζηή επηκφξθσζε 

ΟΤΔΠΤΔΚ = νπζηαζηηθή επηκφξθσζε ζην 

ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
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          Δθπαηδεπηηθόο 18 

 

Θεκαηηθνί άμνλεο / Καηεγνξίεο 

 

Κσδηθνί / Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

Πξνθίι εθπαηδεπηηθνχ Φύλο : Άληξαο 

Ηλικία : 52 

Υρόνια προϋπηρεσίας : 18 

Θέση σπηρεσίας : Μφληκνο 

Πιστοποίηση σε ΣΠΕ : λαη 

Α. θηαγξάθεζε εμνπιηζκνύ θαη ππνδνκώλ ζε ΣΠΔ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

 

1. Δμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε Ζ/Τ θαη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

ΜΣΔΞΑΡΔΛ = κέηξηα εμνπιηζκέλν κε 

αξθεηέο ειιείςεηο 

ΠΡΒΠΡΓΗ = πξνβιεκαηηθή πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν 

2. Δίδνο εμνπιηζκνχ ζηηο δηδαθηηθέο αίζνπζεο ΖΤΓΗΥΣ = Ζ/Τ κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, 

αιιά κε ρακειή ηαρχηεηα 

3. Ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

ζρνιείνπ 

ΛΗΗΚΠΔ = ιίγε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ 

Β. Καηαγξαθή ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

 

4. Πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ 

ΥΤΠΡΑΝΓΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ πξνζσπηθή 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν 

ΥΤΥΒΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ ηα ζρνιηθά 

βηβιία 

ΑΝΤΛΘΜΗ = αλαδήηεζε πιηθνχ ζε 

ζεκαηηθέο ηζηνζειίδεο 

 5. Δίδε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη ιφγνη 

αμηνπνίεζεο ηνπο 

ΥΡΖΤΠΡ = ρξήζε Ζ/Τ θαη πξνηδέθηνξα 

ΔΚΓΗΠΟΔΝ = ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

γίλεηαη πνιχ ελδηαθέξνπζα γηα ηα παηδηά 

6. Σξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ΣΠΔ 

ΠΡΒΗΑ = πξνβνιή βίληεν θαη αζθήζεσλ 

ΠΡΥΓΓΗ = πξνβνιή ζρεδηαγξακκάησλ θαη 

δηαγξακκάησλ 

ΥΡΦΥΓΡ = ρξήζε ςεθηαθψλ ραξηψλ θαη 

γξακκψλ 

Γ. Απνηύπσζε ησλ νθειώλ ηεο ρξήζεο ΣΠΔ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

 

7. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΔΤΒΟΚΑΜΑ =  επηπιένλ πιηθφ πνπ βνεζά 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο 

ΑΤΔΝΜΑ = απμεκέλν ελδηαθέξνλ απφ ηνπο 

καζεηέο 

ΔΚΓΗΔΤ = ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γίλεηαη 

επράξηζηε  

8. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο καζεηέο 

ΔΝΤΜΑ = ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

ζην  γισζζηθφ κάζεκα 

ΔΞΜΑΝΣ = εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο 

9. Οη εθπαηδεπηηθέο αμίεο πνπ πξνσζνχληαη 

κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

ΠΡΓΖΜ = πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

ΔΞΜΑΤΦΜ = εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε 

ηα ζχγρξνλα ςεθηαθά κέζα 

ΑΛΜΑΥΣΞ = αιιειεπίδξαζε κε άιια 

ζρνιεία θαη ηάμεηο 

10. Πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία   

ΑΠΑΠΥΔΓ = απεκπινθή ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

ΤΝΔΠΔΚ = ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζεΣΠΔ  

11. Δίδνο επηκφξθσζεο ζε ΣΠΔ θαη πεξίνδνο ΔΠΔΠΔΝ = επηκφξθσζε επηπέδνπ έλα 
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απφθηεζεο ΔΠΔΠΓΤ = επηκφξθσζε επηπέδνπ δχν 

ΑΠΔΠΓΥΚΑ = απφθηεζε επηκφξθσζεο ζηα 

δέθα (πεξίπνπ) ρξφληα θαξηέξαο 

12. Αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

ΔΠΗΓΥΡΔΝ = ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα θαη 

ελδηαθέξνληα 

ΜΒΟΔΚΔΡ = ζεκαληηθή βνήζεηα ζην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν  

13. Ζ επηξξνή ηεο επηκφξθσζεο ζηελ εηθφλα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ   

ΠΑΠΡΔΠΑΤ = παξνρή πξφζζεηεο 

επαγγεικαηηθήο απηνπεπνίζεζεο 

ΓΝΝΣΥΡΣΑ = γλψζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

γηα ρξήζε κέζα ζηελ ηάμε 

14. Δπηκφξθσζε ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ΣΠΔ 

ΔΛΓΝΔΠΔΚ =  έιιεηςε γλψζεο γηα 

επηκνξθψζεηο άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ΣΠΔ 

15. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ΥΔΠΔΚ = ζπρλφηεξε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

ΔΞΠΡΜΑ = εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα αλά 

κάζεκα 

 

 

 

         Δθπαηδεπηηθόο 19 

 

Θεκαηηθνί άμνλεο / Καηεγνξίεο 

 

Κσδηθνί / Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

Πξνθίι εθπαηδεπηηθνχ Φύλο : Γπλαίθα 

Ηλικία : 27 

Υρόνια προϋπηρεσίας : 1 

Θέση σπηρεσίας : Αλαπιεξψηξηα  

Πιστοποίηση σε ΣΠΕ : φρη 

Α. θηαγξάθεζε εμνπιηζκνύ θαη ππνδνκώλ ζε ΣΠΔ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

 

1. Δμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε Ζ/Τ θαη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

ΑΡΔΞΖΤΓΗ = αξθεηά εμνπιηζκέλν κε Ζ/Τ 

θαη δηαδίθηπν 

2. Δίδνο εμνπιηζκνχ ζηηο δηδαθηηθέο αίζνπζεο ΓΗΖΤΠΡ = χπαξμε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ θαη 

πξνηδέθηνξα 

3. Ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

ζρνιείνπ 

ΑΡΗΚΠΔ = αξθεηή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ 

Β. Καηαγξαθή ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

 

4. Πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ 

ΥΤΠΡΑΝΓΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ πξνζσπηθή 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν 

ΥΤΥΒΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ ζρνιηθά 

βηβιία 

ΑΝΤΛΘΜΗ = αλαδήηεζε πιηθνχ ζε 

ζεκαηηθέο ηζηνζειίδεο 

 5. Δίδε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη ιφγνη 

αμηνπνίεζεο ηνπο 

ΥΡΖΤΠΡ = ρξήζε Ζ/Τ θαη πξνηδέθηνξα 

ΥΡΤΠΔΞΑΗ = ρξήζε ηνπ ππάξρνληνο 

εμνπιηζκνχ ηεο αίζνπζαο 

ΔΝΜΑΓΗ = ελίζρπζε ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο 

ΔΝΓΗΥΔΓ = ελαιιαθηηθφο ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο ζε ζρέζε κε ην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην 
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6. Σξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ΣΠΔ 

ΠΡΒΗΥ = πξνβνιή βίληεν θαη 

ζρεδηαγξακκάησλ 

ΠΡΔΝΓΝΥΡ = πξνβνιή ελλνηνινγηθψλ θαη 

γλσζηηθψλ ραξηψλ 

ΚΑΔΝΓΛΥ = θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ελλνηψλ θαη γισζζηθψλ ζρεκάησλ 

Γ. Απνηύπσζε ησλ νθειώλ ηεο ρξήζεο ΣΠΔ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

 

7. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΔΜΜΔΘΓΗ = εκπινπηηζκφο ηεο κεζφδνπ 

δηδαζθαιίαο 

ΒΔΓΖΔΤΜΓ = βειηησκέλε, δεκηνπξγηθή θαη 

επράξηζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

ΗΚΔΝΤΚΑ = αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο απφ 

ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε  

8. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο καζεηέο 

ΒΔΓΖΔΤΓΜ = βειηησκέλε, δεκηνπξγηθή θαη 

επράξηζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

ΔΝΤΜΑ = πξνψζεζε ηεο ελεξγήο 

ζπκκεηνρήο ζην κάζεκα 

ΓΡΔΤΚΑΜΑ = γξεγνξφηεξε θαη επθνιφηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο 

9. Οη εθπαηδεπηηθέο αμίεο πνπ πξνσζνχληαη 

κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

ΠΡΓΖΜ = πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

ΠΡΔΝΤ = πξνψζεζε ηεο ελεξγήο 

ζπκκεηνρήο 

ΠΡΑΛΜΑ = πξνψζεζε ηεο 

αιιεινζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

ΑΛΜΑΥ = αιιειεπίδξαζε κε άιια 

ζρνιεία  

10. Πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία   

ΤΠΔΞΥ = χπαξμε εμνπιηζκνχ ζε φια 

ζρνιεία 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζεΣΠΔ  

11. Δίδνο επηκφξθσζεο ζε ΣΠΔ θαη πεξίνδνο 

απφθηεζεο 

ΔΛΔΠΝΣ = έιιεηςε επηκφξθσζεο ζε λέεο 

ηερλνινγίεο 

12. Αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

ΤΑΔΠΥΡΔΝ = ππνζεηηθή άπνςε πσο ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζα είραλ 

ελδηαθέξνλ θαη ζα ήηαλ ρξήζηκα 

13. Ζ επηξξνή ηεο επηκφξθσζεο ζηελ εηθφλα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ   

ΤΑΘΔΒΔΔΗ = ππνζεηηθή άπνςε γηα ζεηηθή 

βειηίσζε ηεο εηθφλαο 

14. Δπηκφξθσζε ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ΣΠΔ 

ΔΠΑΔΒΔΠ = επηκφξθσζε αξθεηψλ  

εθπαηδεπηηθψλ ζε βήηα επίπεδν 

15. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ΔΠΑΝΔΚ = επηκφξθσζε θαη ζε άλεξγνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

 

 

 

          Δθπαηδεπηηθόο 20 

 

Θεκαηηθνί άμνλεο / Καηεγνξίεο 

 

Κσδηθνί / Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

Πξνθίι εθπαηδεπηηθνχ Φύλο : Γπλαίθα 

Ηλικία : 30 

Υρόνια προϋπηρεσίας : 5 

Θέση σπηρεσίας : Αλαπιεξψηξηα  

Πιστοποίηση σε ΣΠΕ : φρη 

Α. θηαγξάθεζε εμνπιηζκνύ θαη ππνδνκώλ ζε ΣΠΔ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 
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1. Δμνπιηζκφο ησλ ζρνιείσλ κε Ζ/Τ θαη 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

ΑΡΔΞΖΤΓΗ = αξθεηά εμνπιηζκέλν κε Ζ/Τ 

θαη δηαδίθηπν 

ΠΛΑΡΣΥΓΗ = πνιχ αξγή ηαρχηεηα 

δηαδηθηχνπ 

2. Δίδνο εμνπιηζκνχ ζηηο δηδαθηηθέο αίζνπζεο ΓΗΖΤΓΠ = χπαξμε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ θαη 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ 

3. Ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

ζρνιείνπ 

ΔΛΗΚΠΔ = ειάρηζηε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ 

Β. Καηαγξαθή ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

 

4. Πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ 

ΥΤΠΡΑΝΓΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ πξνζσπηθή 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν 

ΥΤΔΚΗ = ρξήζε πιηθνχ απφ δηάθνξεο 

εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο 

ΥΤΔΦΔΚΠΔ = ρξήζε πιηθνχ απφ εθαξκνγέο 

κε εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν 

 5. Δίδε ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη ιφγνη 

αμηνπνίεζεο ηνπο 

ΥΡΓΗΖΤΔΦ = ρξήζε δηαδηθηχνπ, Ζ/Τ θαη 

εθαξκνγψλ 

ΔΤΠΡΓΗΤΛ = επθνιία πξνεηνηκαζίαο ηεο 

δηδαθηηθήο χιεο 

ΚΑΔΜΚΑΜΑ = θαιχηεξε εκπέδσζε θαη 

θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο 

6. Σξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ΣΠΔ 

ΥΡΔΦΑΓΡ = ρξήζε εθαξκνγψλ γηα 

επίιπζε αζθήζεσλ γξακκαηηθήο 

ΠΡΒΗΚΑΓΡ = πξνβνιή βίληεν κε θαλφλεο 

γξακκαηηθήο 

Γ. Απνηύπσζε ησλ νθειώλ ηεο ρξήζεο ΣΠΔ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

 

7. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΔΤΤΓΗΤΛ = επθνιία ζηε ζπγθέληξσζε ηεο 

δηδαθηηθήο χιεο 

ΔΤΟΡΓΗΤΛ = επθνιία ζηελ νξγάλσζε ηεο 

δηδαθηηθήο χιεο 

8. Οθέιε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα γηα ηνπο καζεηέο 

ΓΗΑΓΖΜΓΜ = δηαζθέδαζε θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα ζηα γισζζηθά καζήκαηα 

ΚΑΟΛΑΝΤΛ = θαιχηεξε θαη 

νινθιεξσκέλε αληίιεςε ηεο χιεο 

9. Οη εθπαηδεπηηθέο αμίεο πνπ πξνσζνχληαη 

κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

ΠΡΓΖΜ = πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

ΠΡΑΤΔΝ = πξνψζεζε ηεο απηελέξγεηαο 

ΟΞΔΦΑΝ = φμπλζε ηεο εθεπξεηηθφηεηαο θαη 

ηεο αληίιεςεο 

10. Πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία   

ΤΠΠΡΤΛΤΛ = χπαξμε πεξηζζφηεξνπ 

πιηθνηερληθνχ πιηθνχ 

ΔΤΠΡΤΔΚ = επθνιφηεξε πξφζβαζε γηα ην 

ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Γ. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ βαζκνύ επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζεΣΠΔ  

11. Δίδνο επηκφξθσζεο ζε ΣΠΔ θαη πεξίνδνο 

απφθηεζεο 

ΔΛΔΠΝΣ = έιιεηςε επηκφξθσζεο ζε λέεο 

ηερλνινγίεο 

12. Αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

ΤΑΔΠΥΡΔΝ = ππνζεηηθή άπνςε πσο ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζα είραλ 

ελδηαθέξνλ θαη ζα ήηαλ ρξήζηκα 

13. Ζ επηξξνή ηεο επηκφξθσζεο ζηελ εηθφλα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ   

ΤΑΘΔΒΔΔΗ = ππνζεηηθή άπνςε γηα 

βειηίσζε ηεο εηθφλαο 

14. Δπηκφξθσζε ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ΣΠΔ 

ΔΠΑΔΑΒΔΠ = επηκφξθσζε αξθεηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε άιθα θαη βήηα επίπεδν 

15. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ΟΤΔΠΑΡΤ = νπζηαζηηθή επηκφξθσζε 

αξθεηά ζπρλά 

ΠΡΤΔΚ = πξφζβαζε γηα ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 
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