
Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Αξιολόγηση των Νέων Τεχνολογιών

Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην

Εκπαίδευση από µαθητές και καθηγητές
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Σηµασία της εκπαίδευσης

• Ανανέωση και ανάπτυξη
της ανθρώπινης
κοινωνίας (του
πολιτισµού)

• Είσοδος του νέου στον
πολιτισµό

• Μετάδοση αξιών

• Αρχή της, η ανάγκη
επιβίωσης και
προφύλαξης
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Ιστορία
• Μετάδοση γνώσεων του πρωτόγονου ανθρώπου στο

παιδί.
• Πρώτο σχολείο η οικογένεια.
• Στην αρχαία Αθήνα και Σπάρτη την εκπαίδευση την

αναλαµβάνει η πολιτεία.
• Στην Τουρκοκρατία η εκπαίδευση γνωρίζει

οπισθοδρόµηση.
• Περίοδος Καποδίστρια: ίδρυση σχολείων-ανάγκη για

στοιχειώδη εκπαίδευση.
• Περίοδος Αντιβασιλείας του Όθωνα: τροποποιήσεις στο

εκπαιδευτικό σύστηµα, µίµηση βαυαρικού συστήµατος.

• 20ος αιώνας: µεταρρυθµίσεις στη διαµόρφωση των
κύκλων σπουδών και καθιέρωση της σηµερινής µορφής
του εκπαιδευτικού συστήµατος.
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Εκπαιδευτικά συστήµατα
Το Φιλανδικό

Το Φινλαδικό σύστηµα θεωρείται από τα
καλύτερα στον κόσµο.

• σύγχρονα εργαστήρια
• υποδοµές και ο τεχνολογικός

εξοπλισµός (διαδραστικοί πίνακες, 
φορητοί Η/Υ, ασύρµατα δίκτυα και
υποδοµές -πληκτρολόγια, εκπαιδευτικά
λογισµικά)

• αµφιθέατρα

• κλειστά γυµναστήρια και πισίνες

• ειδικές αίθουσες χαλάρωσης και
σάουνας

• εστιατόρια µε δωρεάν φαγητό
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Φιλανδικό - Ελληνικό σύστηµα
Φιλανδικό σύστηµα
• ∆ωρεάν ποιοτική εκπαίδευση

• 7% του ΑΕΠ στην παιδεία

• Οµαλή ένταξη Ν.Τ.Π.Ε

• Συχνή χρήση Τ.Π.Ε

• Σηµαντικές πρωτοβουλίες από τους
καθηγητές σε κάθε σχολείο

• Βαθµολογία: συζητήσεις στην τάξη, 
όχι τεστ και διαγωνίσµατα

• Ελάχιστες εργασίες εκτός σχολείου: 
ξεκούραση των µαθητών

• Ανύπαρκτη η αποστήθιση

• Φινλανδία: η πρώτη χώρα στην
ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων

• τελευταία χώρα σε τηλεθέαση

• ισότητα ( ο γιος του πρωθυπουργού, 
του προέδρου της ΝΟΚΙΑ, του
θυρωρού µιας πολυκατοικίας στο ίδιο
σχολείο)

Ελληνικό σύστηµα
• ∆ωρεάν εκπαίδευση

• 2,5% του ΑΕΠ στην παιδεία

• Όχι οµαλή ένταξη Ν.Τ.Π.Ε στα
σχολεία

• Σπάνια χρήση Τ.Π.Ε αφού δεν
υπάρχει ικανότητα χρήσεις από τους
καθηγητές

• Όχι πρωτοβουλίες από τους
καθηγητές αφού είναι υποχρεωµένοι
να βγάλουν την ύλη όπως-όπως.

• Σηµαντική η αποστήθιση

• Άπειρες εργασίες: κούραση των
µαθητών

• Μεγάλη σηµασία στην
φροντιστηριακή µάθηση : εξάντληση
των µαθητών

• Ελλάδα: τελευταία χώρα στην
ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων

• Πρώτη στην τηλεθέαση
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Σουηδικό εκπαιδευτικό σύστηµα
• Σύγχρονος εξοπλισµός

• εργαστηριακή µάθηση

• Εργαστήρια ηλεκτρονικών
σπουδών

• Εστιατόρια αίθουσες

• 20.000 βιβλία κάθε βιβλιοθήκη

Εργαστήριο ανθοκοµίας και
ανθοπωλών

• Εργαστήριο µετάλλου
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• Κάθε σουηδικό σχολείο διαθέτει µια

αξιόλογη βιβλιοθήκη
• Τεχνολογικός εξοπλισµός
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• Σύγχρονος
εξοπλισµός

• Ελεύθερη βούληση
των καθηγητών

• Αυταρχικός θεσµός
στα σχολεία

• Βαθιές ανισότητες
µέσα στα σχολεία
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Γερµανικό σύστηµα



Κινέζικο σύστηµα

• Σύγχρονος εξοπλισµός

• Χρήση Ν.Τ.Π.Ε

• Περιορισµός της χρήση
διαδικτύου λόγω του πολιτικού
καθεστώτος
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΛΛΑ∆Α

• κατάκτηση βασικών γνώσεων
• απόκτηση πρακτικής εµπειρίας
• ανάπτυξη κριτικής σκέψης από

τους µαθητές αναφορικά στις
υπολογιστικές τεχνολογίες

• Τρεις (3) ενότητες για κάθε τάξη

• Αφορά το σύνολο των µαθητών

ΑΓΓΛΙΑ

• κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων
• ανάπτυξη κριτικών ικανοτήτων και

σκέψης από τους µαθητές
αναφορικά στην Επιστήµη των
Υπολογιστών και τις Νέες
Τεχνολογίες

• 7 ενότητες για το 7 έτος σπουδών

• 5 ενότητες για το 8 έτος σπουδών

• 3 ενότητες για το 9 έτος σπουδών

• 3 κατηγορίες µαθητών:

1) θα έχουν την αναµενόµενη απόδοση, 

2) θα έχουν µικρότερη απόδοση, 

3) θα έχουν µεγαλύτερη από την
αναµενόµενη απόδοση
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Γενικός σκοπός του γνωστικού αντικειµένου

Βασικές γνωστικές ενότητες

Γενικός σκοπός κάθε γνωστικής ενότητας



ΑΜΕΡΙΚΗ
• Με το iPad αντί για τα βιβλία ξεκίνησαν οι

Αµερικανοί µαθητές, καθώς ένας αυξανόµενος
αριθµός σχολικών µονάδων, πολλές φορές µε
οµοσπονδιακά έξοδα, επιλέγει το φορητό
υπολογιστή της Apple για να ενισχύσει ή και να
υποκαταστήσει την εκπαιδευτική διαδικασία.

• Από τη προσχολική αγωγή, στο γυµνάσιο και
στα σχολεία για παιδιά µε ειδικές ανάγκες που
σταδιακά υιοθετούν τη συσκευή, τα σχολεία
προτιµούν τα iPad για να ενισχύσουν τη
διδασκαλία και να κάνουν, µεταξύ άλλων, 
ευκολότερη την κατανόηση µαθηµατικών
προβληµάτων αλλά και των ιστορικών
γεγονότων µε τη χρήση βίντεο και κινούµενων
εικόνων. 
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ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
• ΙΣΠΑΝΙΑ
• το 1985 µε το πρόγραµµα

“ATENEA” σχεδίασε την
εισαγωγή της Πληροφορικής
στη µη – πανεπιστηµιακή
εκπαίδευση

• ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
• τον Οκτώβριο του 1985, η

Πορτογαλία εισήγαγε τις Ν.Τ. στην
εκπαίδευση µε βάση το
πειραµατικό πρόγραµµα
“MINERVA”. 
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Αξίζει να τονισθεί, ότι, τόσο στην περίπτωση της Ισπανίας, όσο και
της Πορτογαλίας, η χρηµατοδότηση για τον εξοπλισµό των σχολείων
µε Η/Υ στηρίζεται σε κρατικές αλλά και τοπικές -δηµοτικές πηγές .

ΓΑΛΛΙΑ
• Στη Γαλλία, ήδη από τις αρχές του 1970, οι Ν.Τ. είχαν ενσωµατωθεί, σε

πιλοτική βάση, στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης. Το 1985, εκπονήθηκε και εφαρµόστηκε το πρόγραµµα
“Informatique pour tous” µε σκοπό την εξοικείωση των µαθητών µε τους
Η/Υ και τη χρήση τους. Με την παρέλευση µιας δεκαετίας περίπου, το
Νοέµβριο του 1997, η Γαλλία, εγκαινίασε την υλοποίηση ενός σχεδίου µε
σκοπό να αποκτήσουν ηλεκτρονική διεύθυνση όλες οι σχολικές τάξεις. 
Μέσα σε ένα χρόνο, πάνω από το 80% των σχολείων της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης ήταν συνδεδεµένα µε το Internet. 



ΓΕΡΜΑΝΙΑ

• Η ενσωµάτωση των Ν.Τ. στις ανώτερες τάξεις της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
πήρε τη µορφή της τεχνικής εκπαίδευσης (δοµική τεχνολογία, µηχανολογία, 
ηλεκτρολογία, κ.ά.) µέσω του «Ανώτερου Τεχνικού Σχολείου (Technical High 
School).

• Στις 7 ∆εκεµβρίου 1984, υιοθετήθηκε ένα γενικό πρόγραµµα για την Πληροφορική
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σύµφωνα µε το οποίο η Πληροφορική προσφερόταν
είτε ως αυτόνοµο µάθηµα, είτε ως αναπόσπαστο τµήµα µέσα σε άλλα
µαθήµατα. Αν και το Α.Π. της Γερµανίας ποικίλλει από κρατίδιο σε κρατίδιο, ο
διδακτικός χρόνος που αφιερώθηκε για το µάθηµα της Πληροφορικής ήταν µεταξύ
30 και 80 διδακτικών ωρών.

• Το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας, Επιστηµών και Τεχνολογίας, σε συνεργασία
µε την εταιρεία Deutsche Telekom, χρηµατοδότησε τη δικτύωση 44.000 σχολείων, 
στα οποία διατίθεται δωρεάν εξοπλισµός και σύνδεση στο Internet. Επιπλέον, 
σχετικά πρόσφατα, η εταιρεία AOL (America Online – Europe), ανακοίνωσε ότι
προσφέρει δωρεάν σύνδεση στο Internet, σε όλα τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς
της Γερµανίας (90.000), ενώ σε όλους τους µαθητές (10.000.000) προσφέρει
σύνδεση στο διαδίκτυο σε πολύ συµφέρουσες τιµές

13



Συµπεράσµατα σύγκρισης

• Μετά από µια γρήγορη σύγκριση πάνω στην εφαρµογή των
Ν.Τ.Π.Ε στην Ελλάδα µε κάποιες άλλες χώρες (Αγγλία- Αµερική-
Γερµάνια- Γάλλια- Ισπανία- Πορτογαλία ) .Το συµπέρασµα που
βγάλαµε ήταν ότι η Γερµάνια έχει την καλύτερη εφαρµογή των
Ν.Τ.Π.Ε διότι υπάρχει µεγαλύτερη υποστήριξη από το
Οµοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας, Επιστηµών και Τεχνολογίας.

Πιο συγκεκριµένα υπάρχει µεγαλύτερη χρηµατική

υποστήριξη σε αυτό που κάνουν. Με αποτέλεσµα να υπάρχει

καλύτερη απόδοση
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Συµπέρασµα

• Το ελληνικό σύστηµα εκπαίδευσης είναι ένα
αξιόλογο σύστηµα στο οποίο υπάρχουν αρκετά
προβλήµατα µε την ένταξη των Ν.Τ.Π.Ε. 
Παρόλα αυτά προσπαθεί να τα ξεπεράσει
κάνοντας ενηµέρωση. Συγκριτικά µε τις άλλες
χώρες ο εξοπλισµός και η υποδοµή δεν
χρησιµοποιείται πολύ και οι καθηγητές
προτιµούν των παραδοσιακό τρόπο.

15



Εισαγωγή της Πληροφορικής στην
εκπαίδευση

• Τεχνικά – Επαγγελµατικά και τα Πολυκλαδικά Λύκεια
κατά την περίοδο 1983 – 1985. 

• Γυµνάσια, από το 1992 όπου και ολοκληρώθηκε µετά
από µερικά χρόνια. 

• Γενικό Λύκειο, από το 1998, και ολοκληρώθηκε µετά από
µερικά χρόνια. 

• Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση & Προσχολική Εκπαίδευση, 
µε την καθιέρωση ενός προγράµµατος σπουδών και τον
σταδιακό εξοπλισµό των σχολείων µε υπολογιστές. 
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Εργαστήρια Πληροφορικής-Φάσεις
• Κατά την πρώτη περίοδο (1986 - 1992) 

δηµιουργούνται σταδιακά τα πρώτα εργαστήρια
υπολογιστών σε 500 περίπου Γυµνάσια και
Λύκεια της χώρας µας. Κύριο χαρακτηριστικό
της περιόδου αυτής είναι η αποκλειστική
αξιοποίηση των εργαστηρίων αυτών στη
διδασκαλία του µαθήµατος της πληροφορικής. 

• Η ίδια λογική επαναλαµβάνεται και κατά το
1992-1996, παρά τη δηµιουργία οκτακοσίων
ακόµη τουλάχιστον εργαστηρίων στα σχολεία
και του υψηλούς στόχους για παιδαγωγική
αξιοποίησή τους.

• Η ακολουθούµενη προσέγγιση µεταβάλλεται
άρδην κατά την παρούσα περίοδο (1996 -
σήµερα)

- Πιλοτικά προγράµµατα (όχι µαζική εισαγωγή, 
αλλά µικρούς ισχυρούς «πυρήνες»- αρχικά από
12 µέχρι και 7 σταθµούς εργασίας)

- Παραγωγή εκπαιδευτικού λογισµικού

- Ενδοσχολική επιµόρφωση
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Εξαίρεση: Τα Laptop 
Γυµνασίου- ίσχυσε για µια
µόνο χρονιά κ εγκαταλείφτηκε



Εργαστήρια Πληροφορικής

• Το Εργαστήριο ιδρύθηκε
το 1992 και έχει σαν
αντικείµενο την
εκπαίδευση και την
έρευνα στο αντικείµενο
της Πληροφορικής και
ειδικότερα τον
προγραµµατισµό.

• Το εργαστήριο είναι
εξοπλισµένο µε
σύγχρονους υπολογιστές, 
και λογισµικό.

• συνδέεται µε τοπικό
δίκτυο και διαδίκτυο. 
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Σήµερα αποτελεί χώρο διδασκαλίας όλων των µαθηµάτων



Laptops

Φορητός Υπολογιστής (Laptop Computer/Notebook) είναι
ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής µικρού µεγέθους και βάρους µε
εύκολη δυνατότητα µεταφερά, που διαθέτει ενεργειακή αυτονοµία. 
Συνήθως ανήκει στους υπολογιστές τετάρτης γενιάς. Ο φορητός
υπολογιστής ενσωµατώνει πολλές και καινοτόµες τεχνολογίες µε
προσιτό πλέον κόστος. 
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Laptop στα Γυµνάσια

•Το πρόγραµµα αφορά
περίπου 120.000 
µαθητές και το κόστος
υλοποίησής του, είναι
68 εκατ. Ευρώ.

•Στις 6 Σεπτεµβρίου
2010 δόθηκαν στους
µαθητές κουπόνια, 
κόστους 450 ευρώ.
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Ο σχεδιασµός αρχικά αφορούσε ένα µακροχρόνια σχέδιο, το οποίο όµως
λειτούργησε για µια µόνο χρονιά και εγκαταλείφθηκε από την επόµενη



Κινητά εργαστήρια πληροφορικής
• Κινητά Εργαστήρια

πληροφορικής απέκτησαν
1.760 γυµνάσια της χώρας

• Για την αγορά και
εγκατάσταση στα σχολεία
διατέθηκε το ποσό ύψους
18.920 ευρώ

• Τα κινητά εργαστήρια
περιλαµβάνουν:
- 26.400 Φορητούς
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
(Laptops)
- 1.760 Ερµάρια
αποθήκευσης, φόρτισης και
µεταφοράς
- 1.760 WiFi Access Points
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Κινητά εργαστήρια πληροφορικής
Προϋποθέσεις

• 1.   ∆ιαθέτουν ήδη εργαστήριο πληροφορικής (σε
καταφατική περίπτωση, πόσες θέσεις εργασίας
έχουν και εάν λειτουργούν ικανοποιητικά οι
υπολογιστές).

• 2.   ∆ιαθέτουν αίθουσες διδασκαλίας στις οποίες
χωρούν τα Κινητά Εργαστήρια Πληροφορικής, 
χωρίς την ριζική τροποποίηση της διαρρύθµισης
της αίθουσας, και µε δεδοµένο τον υπολογισµό
του αριθµού των µαθητών ανά αίθουσα σύµφωνα
µε την εγκύκλιο του Υπουργείου (1 µαθητής ανά
1,5m2 αίθουσας).

• 3.   ∆ιαθέτουν επαρκείς σε διάσταση διαδρόµους, 
και θύρες αιθουσών για την κίνηση και διέλευση
των Κινητών Εργαστηρίων.

• 4.   ∆ιαθέτουν κενή αποθήκη φύλαξης των
Κινητών Εργαστηρίων και – σε περίπτωση που
δεν έχουν – πού σκοπεύουν να φυλάσσουν τα
εργαστήρια αυτά.

• 5.   Εφόσον δεν λειτουργούν σε εντελώς ισόγεια
κτήρια, εάν διαθέτουν ανελκυστήρα µεταφοράς
των Κινητών Εργαστηρίων από όροφο σε όροφο, 
κατάλληλων διαστάσεων θύρας και θαλάµου.
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∆ιαδραστικοί Πίνακες
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Ο πίνακας είναι συνδεδεµένος µε τον

υπολογιστή του καθηγητή. Έτσι ό,τι
παρουσιάσει ο καθηγητής στον πίνακα είναι

δυνατόν να αποθηκευτεί στον υπολογιστή

του καθηγητή. 

Κατόπιν ο καθηγητής µπορεί να το

στείλει στον υπολογιστή του µαθητή, 
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή

µπορεί να το αντιγράψει σε ένα φορητό

δίσκο και να το δώσει στον µαθητή.

Και για τους µαθητές που δεν έχουν

υπολογιστή; 
Γι΄ αυτούς υπάρχει η δυνατότητα το

µάθηµα να εκτυπωθεί σε ένα εκτυπωτή

και να τους δοθεί σε έντυπη µορφή.



∆ιαδραστικοί Πίνακες-Ένταξη

• 120.000 µαθητές της Α’
γυµνασίου θα ενταχθούν
στην ψηφιακή τάξη. 

• Προµήθεια και
εγκατάσταση περίπου
3.300 διαδραστικών
πινάκων. 

• Αναβλήθηκε η
εγκατάσταση 1.100 
διαδραστικών
συστηµάτων συνολικού
ποσού 1,6 εκατ. ευρώ
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Ερευνητικό Μέρος

Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στη σχέση που έχει το σχολείο και
οι εκπαιδευτικοί µε τις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών. Λόγο της εξέλιξης της τεχνολογίας, η
εκπαίδευση, πρέπει να εξελιχθεί ανάλογα. Η έρευνα αυτή
µελετά το πόσο καλά είναι ενηµερωµένοι οι καθηγητές, αλλά
και οι µαθητές. Αποφασίσαµε να υλοποιήσουµε την έρευνα
µας συνδυάζοντας δυο διαφορετικά ερευνητικά εργαλεία: 
την παρατήρηση (και το πείραµα) και το
ερωτηµατολόγιο και φυσικά να χρησιµοποιήσουµε της
υφιστάµενες πηγές.  
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Μεθοδολογία της έρευνας

• Συλλογή Υποστηρικτικού Υλικού – Χρήση Υφιστάµενων πηγών
• Ερωτηµατολόγιο
• Πείραµα – Παρατήρηση

Γενικοί στόχοι: 

• Να διερευνήσουµε αν η ένταξη των ΝΤΠΕ στην εκπαίδευση έγινε µε οµαλό
τρόπο

• Να παρατηρήσουµε την πορεία των τεχνολογικών µέσων και τη σύνταξη
τους στα σχολικά προγράµµατα τόσο στα ελληνικά όσο και στα ξένα.

• Να διερευνήσουµε τις διαφορές ανάµεσα σε ελληνικά και ξένα σχολεία
µέσω σύγκρισης των παιδαγωγικών αρχών τους.

• Να διερευνήσουµε τα προβλήµατα και τις προοπτικές που έχει κάθε µέσο.

• Να εξετάσουµε τα χαρακτηρίστηκα, τη σηµασία και το ρόλο της
εκπαίδευσης από τα παλαιά χρόνια.
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Συλλογή Υποστηρικτικού Υλικού
• Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο
• Συλλογή σχετικών πληροφοριών
• Σύγκριση ελληνικού και άλλων εκπαιδευτικών µοντέλων
• Αποσαφήνιση του πλαισίου ένταξης των Ν.Τ.Π.Ε. στην

Εκπαίδευση
• Χαρακτηριστικά , τεχνικές λεπτοµέρειες και

προδιαγραφές
• Χρονολογική ακολουθία της ένταξης
• Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών
• Τρόπος ένταξης από δω και στο εξής και νέο πλαίσιο
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Ερωτηµατολόγιο-Καθηγητές

Ερευνητικά Ερωτήµατα
• Ερώτηµα 1o. Ποιά είναι η άποψη των καθηγητών σχετικά µε την

ένταξη των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στα
σχολεία;  Θεωρούν αυτό το βήµα της πολιτείας σωστό;

• Ερώτηµα 2ο.Πόσο πιστεύουν οι καθηγητές ότι έχουν επηρεάσει οι νέες
τεχνολογίες την εκπαίδευση ;

• Ερώτηµα 3ο. Πόσοι καθηγητές έχουν γνώσεις πάνω στις νέες
τεχνολογίες που έχουν ενταχθεί στα σχολεία;

• Ερώτηµα 4ο. Έγινε επιµόρφωση των καθηγητών σχετικά µε τις νέες
τεχνολογίες πριν αυτές ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστηµα;

• Ερώτηµα 5ο.  Γίνεται το µάθηµα καλύτερο µε την βοήθεια των νέων
τεχνολογιών;
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Στόχοι-Μέθοδος

Στόχοι

• Να διερευνήσουµε µε ποια είδη ΝΤΠΕ οι καθηγητές

έχουν επαφή και καλύτερη εξοικείωση.

• Να παρατηρήσουµε ποίες ΝΤΠΕ χρησιµοποιούν στην εργασία τους και στη
προσωπική τους ζωή, πόσο συχνά καθώς και το ποσοστό σηµαντικότητας
τους.

• Να διερευνήσουµε πως κρίνουν τον τρόπο ένταξης τους και απόψεις για
αλλαγές µε σκοπό τη βελτίωση

• Να τους ενθαρρύνουµε να αναζητήσουν ποιες από τις Ν.Τ.Π.Ε. 
µπορούν να εντάξουν στην εκπαιδευτική µεθοδολογία που
εφαρµόζουν για να τη βελτιώσουν

Μέθοδος: - ∆ηµοσκόπηση

∆είγµα:  20 καθηγητές Γυµνασίου – Λυκείου Όλων των ειδικοτήτων
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Αποτελέσµατα – Παρουσίαση (1)

30

Ερώτηση 6
Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε τις Ν.Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική σας

διαδικασία;



Συµπεράσµατα (1)
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Στην έρευνα που έγινε οι καθηγητές ρωτήθηκα αν γνώριζαν τις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής

και Επικοινωνιών που εντάθηκαν στην εκπαίδευση. Όλοι οι καθηγητές τόσο του Γυµνασίου όσο
και του Λυκείου 100% αναφέρουν ότι γνωρίζουν τον προσωπικό υπολογιστή Η/Υ, επιπλέον το
85% των καθηγητών γνωρίζουν τον βιντεοπροβολέα (Projector). Αξίζει να αναφερθεί ότι ενώ στο

Λύκειο το 72% των καθηγητών γνωρίζουν το εργαστήριο πληροφορικής , στο Γυµνάσιο µόνο το

33% το γνωρίζει. Το 60% γνωρίζει τα Laptop γυµνασίου αποδεικνύοντας έτσι ότι το έργο του
υπουργείου Παιδείας δεν λειτούργησε αποτελεσµατικά. Τέλος µόνο 20% των καθηγητών
γνωρίζουν το κινητό εργαστήριο πληροφορικής. Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών πληροφορικής

και επικοινωνιών αποτελεί δύσκολη εργασία για τους καθηγητές ,ίσως επειδή δεν τα
χρησιµοποίησαν κατά την διάρκεια της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τους 70%.Παρόλα αυτά το

85% των καθηγητών γνωρίζουν την ύπαρξη του εκπαιδευτικού λογισµικού για τα µαθήµατα τα
οποία διδάσκουν. Το (65%) των καθηγητών έχουν λάβει γνώση για τα ΝΤΠΕ από επιµορφώσεις , 
το 30% από σεµινάρια, το (30%) από συναδέλφους και το 25% από σχολικούς σύµβουλους.
Το 85% των καθηγητών αξιολογούν την ικανότητα χρήσης του Η/Υ (καλή έως πολύ καλή), από
αυτούς οι 55% είναι καθηγητές θετικών επιστηµών ενώ µόλις το 15% θεωρητικών επιστηµών. Οι
διαδραστικοί πίνακες που τοποθετήθηκαν στο Γυµνάσιο φαίνεται πως δεν λειτουργούν αφού

κανείς δεν τόλµησε να αξιολογήσει την ικανότητα χρήσης τους ως “πολύ καλή”
Παρόλο που οι καθηγητές δεν έχουν εκπαιδευτεί στα Ν.Τ.Π.Ε έχουν κατανοήσει τα πλεονεκτήµατα

τους για αυτό το λόγο 60% προσπαθεί (συχνά έως πολύ συχνά) να τα εντάξει στο µάθηµα, κυρίως
τον Η/Υ που το 60% το χρησιµοποιεί (συχνά έως πολύ συχνά).Το 35% χρησιµοποιεί τον
βιντεοπροβολέα συχνά. Είναι αλήθεια ότι παρόλο που τα εργαστήριο πληροφορικής υπάρχει, στο
σχολείο 13/20 καθηγητές δεν το χρησιµοποιούν καθόλου.  



Συµπεράσµατα (2)
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Είναι αναµφισβήτητο ότι ο προσωπικός υπολογιστής αποτελεί σηµαντικό εφόδιο για τους καθηγητές αφού το

85% των καθηγητών τον χρησιµοποιεί εκτός σχολείου για διάφορους σκοπούς, πχ για επιµόρφωση, για
προετοιµασία και εύρεση εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο ,για προετοιµασία διαγωνισµάτων κλπ. Το
55% των καθηγητών χρησιµοποιούν ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες, βιβλιοθήκες wikis και blogs για να
εµπλουτίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία ενώ το υπόλοιπο 45% δεν θεωρεί απαραίτητη την χρήση

τους . Το 80% των ερωτηθέντων θεωρούν την χρήση Ν.Τ.Π.Ε αναπόσπαστο κοµµάτι της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και πιστεύουν ότι η τεχνολογία είναι αρκετά σηµαντική (65%) για την εκπαίδευση. Οι
εκπαιδευτικοί µέθοδοι που χρησιµοποιούνται εξαιτίας της χρήσης των Ν.Τ.Π.Ε µε βάση µερικούς καθηγητές
δεν έχουν αλλάξει καθόλου (25%),άλλοι πιστεύουν ότι έχουν αλλάξει λίγο (40%), άλλοι ότι έχουν αλλάξει
αρκετά (30%) ενώ ελάχιστοι είναι εκείνοι που θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί µέθοδοι έχουν αλλάξει πάρα πολύ

(µόλις το 5%). Το 65% των καθηγητών επιχείρησαν να εντάξουν τις Ν.Τ.Π.Ε στο µάθηµα τους. Το 40% 
απάντησαν ότι οι Ν.Τ.Π.Ε βοήθησαν λίγο και το το 25% απάντησαν ότι τους βοήθησε αρκετά και πάρα
πολύ. Κάποιοι καθηγητές πιστεύουν ότι οι Ν.Τ.Π.Ε βοηθούν αρκετά τους µαθητές (45% ), άλλοι πιστεύουν
ότι η τεχνολογία βοηθά πολύ λίγο του µαθητές (30%). Ο βιντεοπροβολέας, ο προσωπικός υπολογιστής και
το εργαστήριο πληροφορικής κάνουν το µάθηµα πιο ενδιαφέρον και πιο προσιτό στους µαθητές . Το 45% 
των καθηγητών αξιολογούν την ποιότητα του βιντεοπροβολέα µέτρια. Στο γυµνάσιο το 70% αξιολογούν την
ποιότητα του διαδραστικού πίνακα πολύ υψηλή αλλά δεν τα χρησιµοποιούν στο µάθηµα τους. Τα
εργαστήρια πληροφορικής εντάχθηκαν µε οµαλό τρόπο σύµφωνα µε το 55% των καθηγητών. Αλλά οι
διαδραστικοί πίνακες δεν εντάχθηκαν οµαλά σύµφωνα µε το 55%. Το εκπαιδευτικό υλικό, τα laptop 
γυµνασίου και οι διαδραστικοί πίνακες δεν λειτουργούν σωστά διότι δεν έχει γίνει η απαραίτητη

επιµόρφωση στους καθηγητές. Το 55% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι έπρεπε να αλλάξει η ενηµέρωση
των εκπαιδευτικών. Το (35%) των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στην
διαδικασία θα έπρεπε να είναι µεγαλύτερη. Το (45%) των καθηγητών χρειάζεται σύντοµη επιµόρφωση ενώ
άλλοι πιστεύουν ότι τα σεµινάρια θα τους βοηθούσαν. Τέλος κατανοούν ότι η ένταξη των Ν.Τ.Π.Ε στην
εκπαίδευση είναι δύσκολη αφού είναι απαραίτητη η χρηµατοδότηση (65%), ο σχεδιασµός (60%) και η
υποδοµή καθώς και οι εγκαταστάσεις (80%).



Ερωτηµατολόγιο-Μαθητές

Μέθοδος: - ∆ηµοσκόπηση

∆είγµα 107 µαθητές– Λυκείου - Και των τριών τάξεων

Κεντρικός Στόχος

• Να διερευνήσουµε ποιες ΝΤΠΕ γνωρίζουν οι
µαθητές, από πού και ποια η σχέση τους µε
αυτές. 

• Να διερευνήσουµε πως αξιολογούν τους
καθηγητές τους πάνω στην χρήση των µέσων
αυτών.
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Αποτελέσµατα – Παρουσίαση (3)
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Ερώτηση 4

Πόσο συχνά

γίνεται το µάθηµα

µε τη βοήθεια των

ΝΤΠΕ; 
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Συµπεράσµατα
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Στην έρευνα που πραγµατοποιήθηκε οι µαθητές ρωτήθηκαν αν γνώριζαν τις Ν.Τ.Π.Ε. που εντάθηκαν στην εκπαίδευση. Το
80% αναφέρεται ότι γνωρίζει τον προσωπικό υπολογιστή Η/Υ, το 74% τον βιντεοπροβολέα (Projector) ενώ το 80% το
εργαστήριο πληροφορικής. Αξίζει να αναφέρουµε ότι µόνο 42% γνωρίζει το εκπαιδευτικό λογισµικό, το 67% το laptop 
γυµνασίου και µόλις το 35% τον διαδραστικό πίνακα. Οι γνώσεις που έχουν λάβει για την ύπαρξη των ΝΤΠΕ οφείλονται κατά
57% από την ενηµέρωση στο σχολείο, 35% στην τηλεόραση, 77% από το Internet και 18% από κάπου άλλου. 
Καταλαβαίνουµε πως το ιντερνέτ είναι βασική πηγή πληροφοριών σε σχέση µε τις ΝΤΠΕ. Οι µαθητές ζητήθηκε να
αξιολογήσουν την ικανότητα χρήσης τους στις ΝΤΠΕ. Το 2% απάντησε πως δεν έχει καµία επαφή ενώ το 29% λίγο. Ποσοστό
49% είναι αρκετά εξοικειωµένο µε τις ΝΤΠΕ ενώ µόνο το 23% παρά πολύ.
Το µάθηµα γίνεται µε τη βοήθεια των ΝΤΠΕ στα εξής ποσοστά: Ο Η/Υ χρησιµοποιείται πολύ συχνά σε ποσοστό 18%, συχνά
29%, σπάνια 37% και 21% καθόλου. Ο βιντεοπροβολέας πολύ συχνά 2%, συχνά 29%, σπάνια 55% και καθόλου 12%.Όσο
αναφορά το εργαστήριο πληροφορικής χρησιµοποιείται πολύ συχνά µε 18%, συχνά 36%, σπάνια 14% και καθόλου 26%. 
Ακόµη το εκπαιδευτικό λογισµικό δεν φαίνεται να είναι αρκετά ικανοποιητικό καθώς το 70% δε το χρησιµοποιεί καθόλου, το
24% σπάνια, το 8% συχνά και 4% πολύ συχνά. Τέλος το ηλεκτρονικό βιβλίο δεν είναι στις άµεσες προτιµήσεις τους

αφού το 86% δε το χρησιµοποιεί καθόλου, το 14% σπάνια, το 0% συχνά και το 2% πολύ συχνά.
Το 69% των µαθητών δήλωσε ότι δεν έχει κάνει µάθηµα µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισµικού, δηλαδή των ειδικών
προγραµµάτων Η/Υ για την εκπαίδευση, ενώ το υπόλοιπο 36% είχε την δυνατότητα αυτή. Παρόλα αυτά το 91% απάντησε
πως θα ήθελε να υπάρχουν στο σχολείο οι ΝΤΠΕ και το µάθηµα να γίνεται µε τι βοήθεια τους. Μικρό το ποσοστό το
οποίο αγγίζει µόλις το 12% θεωρεί πως δεν είναι απαραίτητο. Επιπλέον το 79% παραδέχεται πως έχει επωφεληθεί από

τις ΝΤΠΕ ενώ το 29% όχι.
Σχετικά µε το βαθµό ικανοποίησης από τον εξοπλισµό του σχολείου το 17% δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένο, το 52% είναι
λίγο, το 31% αρκετά και το 1% παρά πολύ. Παρατηρούµε πως ο εξοπλισµός του σχολείου είναι ελλείπης και µη

ικανοποιητικός για τους µαθητές.
Οι µαθητές κλήθηκαν να αξιολογήσουν τους καθηγητές καθώς και το πόσο ενηµερωµένοι είναι µε τις ΝΤΠΕ. Θεωρούν πως το
13% δεν είναι καθόλου ενηµερωµένο, το 54 % είναι λίγο, το 31% αρκετά και το 4% καθόλου.
Για το τέλος, ζητήθηκε από τους µαθητές να απαντήσου µε ποιο τρόπο προτιµούν να διδάσκονται τα µαθήµατα. Το 35% 
προτίµησε τον παραδοσιακό τρόπο ενώ το 69% τη διδασκαλία µε τη χρήση των ΝΤΠΕ καθώς είναι πιο διασκεδαστικό

και πιο εύκολο για εκείνους να κατανοήσουν το µάθηµα



Παρατήρηση

• Η παρατήρηση χρησιµοποιείται αυτοτελώς ως κύρια µέθοδος στην
παιδαγωγική έρευνα. Είναι όµως δυνατόν να χρησιµοποιείται και
ως δευτερεύουσα µέθοδος, για την καλύτερη κατανόηση και
ερµηνεία των δεδοµένων που συγκεντρώνει ο ερευνητής, κάνοντας
χρήση άλλων µεθόδων και τεχνικών έρευνας. Έτσι σε κάθε σχεδόν
µορφή παιδαγωγικής επιστηµονικής έρευνας γίνεται άλλοτε λίγο
και άλλοτε πολύ, χρήση της παρατήρησης. 

• Η «παρατήρηση» µπορεί να οριστεί ως η προσεκτική
παρακολούθηση και καταγραφή της εκτύλιξης των φαινοµένων, 
χωρίς πρόθεση τροποποίησής τους, που γίνεται µε ή χωρίς τη
βοήθεια των κατάλληλων µέσων µελέτης και έρευνας (Cohen & 
Manion, 1997). Μπορεί να ειπωθεί πως η συγκεκριµένη µέθοδος
συµπληρώνει τον πειραµατισµό. Αποτελεί ακόµα το προκαταρτικό
στάδιο και το έναυσµα πολλών πειραµατικών ερευνών (Simon, 
1972). Μέσω αυτής αρχίζουν οι περισσότερες πειραµατικές έρευνες. 
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Πείραµα

• Αποφασίσαµε να κάνουµε ένα πείραµα για να
ενθαρρύνουµε τους καθηγητές να
χρησιµοποιήσουν τις Ν.Τ.Π.Ε. στην µέθοδο
διδασκαλίας τους. ∆ιαλέξαµε µια φιλόλογο και
µε την βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισµικού
της παρουσιάσαµε πως γίνετε το µάθηµα της
Ιστορίας µέσω του Η/Υ.

• Μετά την παρουσίαση ακολούθησε ηµιδοµηµένη
συνέντευξη
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Η Παρουσίαση
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Τα Συµπεράσµατα

• Η χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού µπορεί να βοηθήσει την
εκπαιδευτική διαδικασία αρκετά.

• Πιο ενδιαφέρουσες ήταν οι αναπαραστάσεις χαρτών, µε επισηµασµένα
γεγονότα, πορείες κ.λπ.. που µπορούν πολύ εύκολα να δώσουν συνολική
εικόνα των γεγονότων στο µαθητή σε πολύ σύντοµο χρόνο αλλά και την
πραγµατική αίσθηση του χώρου που γίνονται τα γεγονότα.

• ∆εν γνώριζε τον τρόπο χρήσης του συγκεκριµένου λογισµικού. Θα
προσπαθήσει να το εντάξει στο µάθηµα από τη νέα σχολική χρονιά

• Χρειάζεται βοήθεια τόσο σε σχέση µε τις Νέες Τεχνολογίες, όσο και σε
σχέση µε τον τρόπο χρήσης του Εκπαιδευτικού Λογισµικού.

• Η σύγκριση του νέου τρόπου διδασκαλίας µε τον παλιό απέδειξε
στη καθηγήτριά µας πως σαφώς είναι προτιµότερος ο νέος τρόπος
διδασκαλίας µε τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών
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Ο υπολογιστής των 100 $
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ

• Επεξεργαστής που «τρέχει» µε 500Hz
και έχει 128 ΜΒ µνήµη DRAM.

• ∆εν έχει σκληρό δίσκο αλλά έχει
500MB µνήµη flash

• Το µόνιτορ λειτουργεί µε 2 τρόπους:

- Σαν κανονική έγχρωµη οθόνη µε την
δυνατότητα να προβάλει ακόµα και
DVD (αν ο υπολογιστής συνοδεύεται
από συσκευή ανάγνωσης DVD)

- Ως ασπρόµαυρη οθόνη µε µειωµένες
ενεργειακές απαιτήσεις που έχει
όµως υψηλή ευκρίνεια και
διευκολύνει την ανάγνωση ακόµα και
κάτω από έντονη ηλιοφάνεια. 

• Εκτός από τα παραπάνω, ο
υπολογιστής έχει 4 θύρες USB, 
δυνατότητα σύνδεσης σε ασύρµατα
µία µανιβέλα µε την οποία ο χρήστης
µπορεί να φορτίσει την µπαταρία. 

• Τέλος χρησιµοποιεί µια ειδική έκδοση
του Linux που ανήκει στην κατηγορία
του ελεύθερου λογισµικού (δωρεάν)
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Τελικά Συµπεράσµατα
• Στην Ελλάδα υπάρχει ένα εκπαιδευτικό σύστηµα, αρκετά ενδιαφέρον αλλά µε

πολλά προβλήµατα. 
• Οι προσπάθειες ένταξης των Ν.Τ.Π.Ε. δεν έλειψαν, έλειψε όµως ο σχεδιασµός και η

προετοιµασία για να αποδώσουν τα αναµενόµενα.
• Οι καθηγητές θέλουν βοήθεια και ενηµέρωση για να εντάξουν οµαλά τις Ν.Τ.Π.Ε. 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, που αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει στο βαθµό που
απαιτείται, παρά τις προσπάθειες επιµόρφωσης.

• Οι µαθητές προτιµούν τρόπους που συνδυάζουν την παραδοσιακή µέθοδο
διδασκαλίας µε τις πιο σύγχρονες µεθόδους που εκµεταλλεύονται τις Ν.Τ.Π.Ε.

• Πέρα από την έλλειψη χρηµατοδότησης,  σχεδιασµού και πλάνου, ακόµα και υπό
αυτές τις προϋποθέσεις που ισχύουν σήµερα, υπάρχουν φτηνές αλλά
αποτελεσµατικές λύσεις και δράσεις που µπορούν να αλλάξουν εντελώς το τοπίο
στην εκπαίδευση. 

Απαιτείται όµως πέρα από την προσωπική προσπάθεια και διάθεση
ενηµέρωσης και αλλαγής νοοτροπίας του κάθε εκπαιδευτικού , 

συντονισµός και σχεδιασµός κυρίως από τους υπεύθυνους φορείς της εκπαίδευσης.

Και τέτοια διάθεση δε φαίνεται να υπάρχει µέχρι σήµερα!
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