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Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών & Εκπαίδευση.

Με τη χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική οργάνωση και 
διοίκηση εννοούμε τη χρήση πληροφοριακών 

εφαρμογών και συστημάτων για εξασφάλιση των 
καλυτέρων προϋποθέσεων για τις διαδικασίες 

διδασκαλίας και μάθησης (Μακρή & 
Βλαχόπουλος,2015).

Ο όρος ΤΠΕ κατά τον Κόμης (2005), στη στενή του έννοια 
αναφέρετε στη χρήση τεχνολογιών και τεχνικών αναφέρετε στη χρήση τεχνολογιών και τεχνικών 

συσκευών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Με μια πιο  
ευρεία έννοια χρησιμοποιείτε για να χαρακτηρίσει την 

ορθολογική χρήση μιας ή περισσότερων τεχνολογιών με 
σκοπό την απόκτηση ενός εκπαιδευτικού αποτελέσματος.

Ο Μικρόπουλος (2006) αναφέρει σχετικά με τις ΤΠΕ, ότι 
πρόκειται για μια σύνθετη και ολοκληρωμένη διαδικασία που 
περιλαμβάνει ανθρώπους, ιδέες, συσκευές και οργάνωση 
ενώ ασχολείται με την ανάλυση των προβλημάτων τα οποία 
αφορούν την ανθρώπινη μάθηση και ειδικότερα την 
σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση λύσεων για τα παραπάνω 
προβλήματα με τη χρήση τεχνολογίας. 3



Ψηφιακό χάσμα είναι η ανισότητα μεταξύ των ατόμων, των 
επιχειρήσεων και χωρών, με διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό 

κεφάλαιο, σε σχέση με τις ευκαιρίες που έχουν για πρόσβαση στις 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στη χρήση του Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στη χρήση του 

διαδικτύου (OECD, 2001).

Ψηφιακό χάσμα είναι η ελλιπής πρόσβαση στις ΤΠΕ τμημάτων της 
κοινωνίας, η οποία οφείλεται σε λόγους γλωσσικούς, οικονομικούς, 
εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και γεωγραφικούς. (Επιτροπή Εξέτασης 
Πράξεων και Κανονισμών - Αυστραλιανής Γερουσίας, 2005 στο Shampa, 

2010. Nemati - Anaraki & Heidari, 2010).
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Εκπαιδευτικοί – Σχολική Μονάδα.
Μ Η  χ ε ι ρ α γ ω γ ο ύ μ ε ν ο ι
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς .
• Ηλικία

Χ ε ι ρ α γ ω γ ο ύ μ ε ν ο ι  
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς .
•Στάση εκπαιδευτικών • Ηλικία

• Φύλο
• Επίπεδο μόρφωσης 
• Οικονομική θέση 
• Εμπειρία στη χρήση ΤΠΕ
• Κυβερνητικές πολιτικές 

συναφείς με τις ΤΠΕ
(ten Brummelhuis, 1995. Snyder & Hoffman, 

2001).

•Στάση εκπαιδευτικών 
απέναντι στη διδασκαλία με 
ΤΠΕ
•Διδακτική εμπειρία (με ΤΠΕ)
•Στάση σχολικής μονάδας
(ten Brummelhuis, 1995).
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Εκπαιδευτικοί – Σχολική Μονάδα.

Στη σχολική μονάδα το ψηφιακό χάσμα εντείνουν, η
ανεπάρκεια εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού
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ανεπάρκεια εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού
με τεχνολογική κατάρτιση, η ελλιπής κατανόηση της
τεχνολογικής εκπαίδευσης από δασκάλους και σχολικούς
συμβούλους και η μειωμένη οικονομική στήριξη από το
κράτος για τον εφοδιασμό των σχολείων με κατάλληλο,
σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό (Software /
Hardware) καθώς και τεχνική υποστήριξη (Wicklein, 2004).



Το Technostress αναφέρεται στο 
άγχος που αντιμετωπίζουν τα άτομα 

λόγω της χρήσης της τεχνολογίας 
(Ragu-Nathanet et al., 2008). 

Εμφανίζεται ως αρνητική ψυχολογική κατάσταση ή εμπειρία 
και μπορεί να εκδηλωθεί ως αίσθημα άγχους, κόπωσης, 
σκεπτικισμού και αναποτελεσματικότητας (Salanova & 
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σκεπτικισμού και αναποτελεσματικότητας (Salanova & 
Llorens & Cifre, 2013). 

Σχετίζεται: 
•Ηλικία (Συμεωνίδης & Γκούμας & Σαββίδου, 2013. Mazoya & 
Ismail & Manyilizu, 2015. Γιαννακοπούλου & Μπάτζιου, 2012).

•Φύλλο (Γιαβρίμης, 2012. Fomsi & Orduah, 2017. Durndell & 
Haag, 2002. Jena, 2015).



ΕΡΕΥΝΑ
Σ κ ο π ό ς .

Να διερευνήσει την στάση των εκπαιδευτικών της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στις Τ.Π.Ε.πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στις Τ.Π.Ε.
και την επίδραση της χρήση αυτών στη μαθησιακή
πράξη.
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Οι ερευνητικές μας υποθέσεις είναι οι εξής: 
1. Η διερεύνηση της χρήσης - αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην τάξη στο

σημερινό ελληνικό σχολείο.
2. Η διερεύνηση της στάσης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης έναντι των Τ.Π.Ε. σε συνάρτηση με το φύλο, την ηλικία, την
προϋπηρεσία.



ΕΡΕΥΝΑ

Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α .

Η μεθοδολογία μας είναι ποιοτική έρευνα μέσω της
συμμετοχικής, μη ελεγχόμενης παρατήρησης με βαθμό
συμμετοχής της ερευνήτριας, σαν συμμέτοχη (Ιωσιφήδης,

2017. Babbie, 2011).
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ΕΡΕΥΝΑ

13 δημοτικά σχολεία στη Λεσβιακή επικράτεια.
19 Μαρτίου έως 8 Μαΐου 2018.

Ο ι  Σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς  σ τ η ν  Έ ρ ε υ ν α .

19 Μαρτίου έως 8 Μαΐου 2018.
52 διδακτικές ώρες.
10 διδακτικά αντικείμενα/μαθήματα.
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•Το ψηφιακό χάσμα ενισχύετε από την μη σοβαρή επάνδρωση καθώς και η 
παροχή ειδικών εφαρμογών για κάθε μάθημα, για κάθε τάξη και για κάθε ανάγκη. 
Εντοπιστήκαν σοβαρές ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή, στη στελέχωση 
των εργαστήριων καθώς και έλλειψη τεχνικής υποστήριξης (Joo & Lim & Kim, 
2016. Wicklein, 2004).

Αποτελέσματα και Συζήτηση.
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•Η τεχνολογική ανομοιογένεια φαίνετε να είναι μια ισχυρή εκδήλωση χάσματος 
μεταξύ σχολείων στο άστυ (Καρύδας, 2007) και εκείνων της υπαίθρου, οπού 
παρατηρούνται διαφοροποιήσεις και ανισότητες πρόσβασης και χρήσης της 
τεχνολογίας. Όσο απομακρυνόμαστε από την πόλη της Μυτιλήνης τόσο οι 
ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό αυξάνονταν γεωμετρικά (Pelgrum, 2001).



• Εντοπίστηκε από μέρος των εκπαιδευτικών μια έντονη επιφυλακτικότητα ως 
προς τον βαθμό χρήσης και αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία. Εμφανίζουν 
στην πλειοψηφία τους προσκόλληση σε παλιότερες μεθόδους (παπαγαλία, 
αποστήθιση, φωτοτυπίες) (Pelgrum, 2001. Πεσματζόγλου & Παπαδοπούλου, 2013).

Αποτελέσματα και Συζήτηση.
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• Παράγοντες αναφορικά με το φύλλο, την ηλικία και την προϋπηρεσία των 
συμμετεχόντων φάνηκε πως επηρεάζουν τις γνώσεις και τις στάσεις έναντι των 
Τ.Π.Ε. και αυξάνουν τα επίπεδα του Technostress (Γιαβρίμης, 2012
. Fomsi & Orduah, 2017. Mazoya & Ismail & Manyilizu, 2015. Γιαννακοπούλου & Μπάτζιου, 
2012).



Αποτελέσματα και Συζήτηση.
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Αποτελέσματα και Συζήτηση.
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Αποτελέσματα και Συζήτηση.
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Αποτελέσματα και Συζήτηση.
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Συμπεράσματα.
Παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την στάση τους έναντι των Τ.Π.Ε. 

ενώ παράλληλα εντείνουν το Technostress .

H γεωγραφική θέση του σχολειού.
 H ηλικία των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί 
της Λέσβου.
Tα έτη προϋπηρεσίας τους.
 H έλλειψη σωστής κατάρτισης και βαθιάς γνώσης των Τ.Π.Ε. (Dotterer & 
Hedges & Parker, 2016. Salanova & Llorens & Cifre, 2013. Ragu-Nathanet et
al., 2008).
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al., 2008).

H εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη Λέσβο βρίσκεται ακόμα
στα σπάργανα και οι δυνατότητές τους δεν αξιοποιούνται πλήρως. Πρακτικά
οδηγούμαστε στην διαπίστωση πως θα πρέπει να υπάρξει άμεση αναδιαμόρφωση
των στάσεων, των πεποιθήσεων, των κινήτρων και των πρακτικών των
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε το σχολείο να μπορέσει να
οδηγηθεί σωστά τόσο το ίδιο όσο και οι μαθητές του στο ψηφιακό μέλλον που τους
αξίζει (Wicklein, 2004. Κυνηγός κ.α., Χ.Χ.).
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