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Περίληψη 
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την αξιοποίηση του 

Ελεύθερου Λογισµικού / Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), στην τάξη από εκπαιδευτικούς 

Πληροφορικής. Είναι ευρέως παραδεκτό, ότι καθοριστικό ρόλο στη χρήση και αξιοποίηση 

οποιασδήποτε τεχνολογίας, πόσο µάλλον Λογισµικού το οποίο διανέµεται ελεύθερα µαζί µε τον πηγαίο 

κώδικά του, αποτελούν οι στάσεις, οι αντιλήψεις και η πληροφόρηση που έχουν οι χρήστες για αυτό. 

Στη παρούσα εργασία προσπαθούµε να αναδείξουµε τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά την υπάρχουσα 

σχέση του ΕΛ/ΛΑΚ µε την δηµόσια δευτεροβάθµια εκπαίδευση όπως αυτή καταγράφεται από τους 

κατεξοχήν αρµόδιους, τους καθηγητές πληροφορικής. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στους 

εκπαιδευτικούς Πληροφορικής των νοµών  Χανίων και Ρεθύµνου, µε την υποβολή ηλεκτρονικού 

ερωτηµατολόγιου.  

Τα συµπεράσµατα της έρευνας µπορούν να γίνουν αντικείµενο µελέτης και αφορµή για την ανάληψη 

δράσεων αρχικά για την ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στα 

χαρακτηριστικά του ΕΛ/ΛΑΚ  και στη συνέχεια για την περαιτέρω προώθηση της χρήσης του στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και στη γενικότερη λειτουργία του δηµόσιου σχολείου.  

Λέξεις κλειδιά: Ελεύθερο Λογισµικό/Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση, ∆υτική Κρήτη 

1. Εισαγωγή 

Είναι αποδεκτό ότι καινούργιες πραγµατικότητες αναδύονται µε ταχύτατο ρυθµό και 

µεγάλες πρόοδοι καθώς και προσδοκίες σηµειώνονται σε όλους τους τοµείς της 

ανθρώπινης δραστηριότητας. Η σηµερινή Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) έχει 

επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στο σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, σε 

κοινωνικό, οικονοµικό και τεχνικό επίπεδο, στηριζόµενη στις Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), οι οποίες έχουν εισχωρήσει σε µεγάλο 

βαθµό στην καθηµερινή µας ζωή. Οι ΤΠΕ αποτελούν σηµαντικό στοιχείο του 

πολιτισµού και της κουλτούρας του σύγχρονου κόσµου και δηµιουργούν νέες 
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απαιτήσεις και προκλήσεις στον εκπαιδευτικό τοµέα, εφόσον προσφέρουν νέους 
τρόπους µάθησης, πληροφόρησης, επικοινωνίας και εργασίας (Baron & Bruillard, 

1996, Henri & Lundgren-Gayrol, 2001). 

Η ΚτΠ έχει ως βασικά γνωρίσµατα την παραγωγή και την ταχύτατη διακίνηση 

τεράστιου όγκου πληροφοριών και γνώσης, χαρακτηριζόµενη συχνά από πολλούς και 

Κοινωνία της Γνώσης (ΚτΓ). Στη σηµερινή ΚτΓ σηµαντικά στοιχεία αποτελούν η 

αξιοποίηση των ΤΠΕ, η χρήση του δικτύου και η αξιοποίηση της πρόσβασης στην 

πληροφορία, καθώς και η επικοινωνία µέσα στις «διαδικτυωµένες κοινωνίες» 

(Bernstein, 1996). 

Η κοινωνία της γνώσης αποτελεί το σταυροδρόµι της επιστήµης µε την ανάπτυξη της 

ανθρώπινης κοινωνίας. Σύµφωνα µε στοιχεία της UNESCO η βιώσιµη δοµή της 

κοινωνίας της γνώσης πρέπει να χτιστεί µε γνώµονα τους παρακάτω πυλώνες: 

o Ενίσχυση των υπαρχουσών µορφών γνώσης 

o Πιο συµµετοχική κοινωνία της γνώσης 

o Καλύτερη ενοποίηση των πολιτικών γνώσης 

Ειδικότερα στον πυλώνα της συµµετοχικότητας αναφέρεται ότι απαιτείται αύξηση 
της κινητικότητας όλων των µελών - δάσκαλοι, καθηγητές, ερευνητές, κ.α. - της 

κοινωνίας της γνώσης στην κατεύθυνση της αύξησης του πλούτου της. Η µετατροπή 

του ρόλου του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού µελών της κοινωνίας της γνώσης από 

«καταναλωτής» σε «παραγωγός», εφόσον υπάρχουν τα αναγκαία εχέγγυα, θα 

διαφυλάξει τον πλούτο της παραδοσιακής γνώσης δίδοντας ταυτόχρονα σηµαντικές 

δυνατότητες επέκτασής της.  

Οι ΤΠΕ, και ιδιαίτερα το λογισµικό µε την εισαγωγή τους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, δεν περιορίζονται σε ένα ρόλο καθορισµένο εκ των προτέρων και δεν 

αποτελούν απλώς ένα διδακτικό εργαλείο. Συχνά, λειτουργούν και ως νέο 

επικοινωνιακό εργαλείο αλλά και διαπαιδαγωγούν (Παπαδόπουλος, 2001). 

Ο χώρος της εκπαίδευσης επηρεάζεται από τις κοινωνικές µεταβολές και ως ένα 

βαθµό τις καθορίζει, είναι αδύνατον το εκπαιδευτικό σύστηµα να αγνοήσει την 

τεχνολογική έκρηξη γιατί κάτι τέτοιο θα σήµαινε την ανάπτυξή του ερήµην των 

κοινωνικών εξελίξεων (Βρύζας, 1990). 

Με την παρούσα εργασία προσπαθούµε να αναδείξουµε τόσο ποιοτικά όσο και 

ποσοτικά την υπάρχουσα σχέση του Ελεύθερου Λογισµικού/Λογισµικού Ανοικτού 

Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) µε την δηµόσια δευτεροβάθµια εκπαίδευση όπως αυτή 

καταγράφεται από τους εµπλεκόµενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθηγητές 
πληροφορικής.  
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2. Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα 

Ως Ελεύθερο Λογισµικό/Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) χαρακτηρίζεται το 

λογισµικό εκείνο, το οποίο διανέµεται µαζί µε τον πηγαίο κώδικά του, δηλαδή είναι 

το λογισµικό που ο καθένας µπορεί ελεύθερα – αλλά όχι απαραιτήτως δωρεάν – να 
χρησιµοποιεί, να αντιγράφει, να διανέµει και να τροποποιεί ανάλογα µε τις ανάγκες 

του. Πρόκειται (Αθανάσαινας & Σύλλας 2009) δηλαδή για ένα εναλλακτικό µοντέλο 

ανάπτυξης και χρήσης λογισµικού, το οποίο βασίζεται στην ελεύθερη διάθεση του 

πηγαίου κώδικα, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα αλλαγών ή βελτιώσεων ώστε να 

καλύπτονται οι ανάγκες αυτού που το χρησιµοποιεί. Στην ουσία, αποτελεί µια κίνηση 

– πρωτοβουλία πολιτών. Εκατοµµύρια προγραµµατιστές σε όλο τον κόσµο 

συµβάλλουν ενεργά στη δηµιουργία ενός δηµόσιου αγαθού, αφιερώνοντας 

προσωπική εργασία από µία έως πολλές ώρες την εβδοµάδα. Τα προγράµµατα 
ελεύθερου λογισµικού που είναι διαθέσιµα στο διαδίκτυο αυτή τη στιγµή ανέρχονται 

σε εκατοντάδες χιλιάδες.  

Το ΕΛ/ΛΑΚ αλλάζει (Καρούνος, 2004) τους κανόνες λειτουργίας του τοµέα λογισµικού 
και του γενικότερου τοµέα των τεχνολογιών πληροφορίας (ΙΤ) προσφέροντας: 

o Ανάπτυξη της αγοράς λογισµικού - διεύρυνση του υγιούς ανταγωνισµού 

o Ανεξαρτησία από κατασκευαστές και µονοπώλια  

o Ανάπτυξη σε µεγάλη κλίµακα µε χαµηλό συνολικό κόστος (ΤCO) 
o Ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε τοπικό επίπεδο  

o Συνεχής δυνατότητα βελτίωσης και περαιτέρω ανάπτυξης του λογισµικού 

o Ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του λογισµικού 

o Ανεξάρτητη η υποστήριξη από τον κατασκευαστή (αξιοπιστία-ασφάλεια) 

o ∆ιασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστηµάτων  
o Συνεχή ροή της πληροφορίας 

o Αξιοποίηση συνεργιών στη χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων 

o Παροχή ολοκληρωµένων ηλεκτρονικά υπηρεσιών 
o Επαναχρησιµοποίηση λογισµικού, εύκολη υιοθέτηση καλών πρακτικών στη 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση και φυσικά στην εκπαίδευση. 

Η αποδοχή και χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ (Βλάχου et al, 2007) σε όλο τον κόσµο, 

αναπτύσσεται σε συνδυασµό µε το κίνηµα για την καλύτερη αξιοποίηση και διάθεση 

των δηµόσιων & κοινών αγαθών. Το κίνηµα αυτό τοποθετεί τον τοµέα των δηµόσιων 
& κοινών αγαθών στον αντίποδα της ιδιωτικής οικονοµικής δραστηριότητας, έτσι 

ώστε οι τοµείς να αλληλοσυµπληρώνονται, να βελτιώνονται από κοινού αλλά και να 

αλληλο-ελέγχονται ώστε να παραµένουν σε όρια που εξυπηρετούν το δηµόσιο 

συµφέρον. Το κίνηµα αυτό προβάλει και ως νέα δηµόσια/κοινά αγαθά, ορισµένα 
αγαθά που επέφερε η τεχνολογική ανάπτυξη ή που διευκόλυνε την πρόσβαση σε 

αυτά. Μεταξύ των παραπάνω περιλαµβάνονται το λογισµικό, το ψηφιακό 

περιεχόµενο, τα ευρυζωνικά δίκτυα, οι ραδιοσυχνότητες κ.λπ. Το λογισµικό 

θεωρείται ως γνώση, που εµπεριέχει ιδέες, και όχι προϊόν, και ως εκ τούτου θα πρέπει 
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να διακινείται ελεύθερα και να θεωρείται κοινό ψηφιακό αγαθό. Μάλιστα αρχικά το 
λογισµικό που παραγόταν διακινούνταν ελεύθερα, όπως τα αποτελέσµατα της 

έρευνας στην ακαδηµαϊκή ερευνητική κοινότητα. 

3. Εκπαίδευση και ΕΛ/ΛΑΚ 

Το ΕΛ/ΛΑΚ (Spinellis, 2008) προσφέρει ελευθερίες στην αναδιανοµή, τροποποίηση, και 
τη διάθεση του πηγαίου κώδικα στοιχεία που επιτρέπουν σηµαντική οικονοµία πόρων 

υλικού (Hardware) και λογισµικού (Software) αλλά και, το κυριότερο, ευελιξία. Οι 

δυνατότητες αυτές διευρύνουν σηµαντικά τους ορίζοντες χρήσης των ΤΠΕ που 

µπορούµε να εκµεταλλευτούµε στην εκπαίδευση τόσο σε επίπεδο υποδοµών, 

εκπαιδευτικού λογισµικού, όσο και µε τον τρόπο τον οποίο προσεγγίζουµε 
γενικότερα τις γνώσεις της πληροφορικής.  Ως προς τις εφαρµογές, το µηδενικό ή 

πολύ µικρό κόστος προµήθειας του ΕΛ/ΛΑΚ επιτρέπει να χρησιµοποιούµε στην 

εκπαίδευση πρωτοποριακές δηµιουργικές εφαρµογές από διαφορετικούς χώρους, 

κεντρίζοντας έτσι το ενδιαφέρον των µαθητών.  Επίσης, η αφιλοκερδής προσφορά 

που χαρακτηρίζει το κίνηµα του ανοικτού λογισµικού ταιριάζει ιδεολογικά και 
τεχνολογικά µε πολλά είδη συνεργατικών πλαισίων, όπως τα ιστολόγια, τα βίκι, τα 

φόρουµ κτλ.  Αυτά προωθούν την οµαδική δουλειά, την άµιλλα και την 

αυτοοργάνωση, στοιχεία που επιδιώκουµε να αναπτύξουµε στους µαθητές. Τελικά, 

το κίνηµα του ΕΛ/ΛΑΚ παρέχει τα εργαλεία, την πρώτη ύλη και το ηθικό υπόβαθρο 
για µια ευρεία, διεπιστηµονική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση χρήσης των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση. 

4. Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα και ΕΛ/ΛΑΚ 

Η εκπαίδευση είναι ένας κατεξοχήν χώρος που το Ελεύθερο Λογισµικό έχει πολλά να 
προσφέρει, παρέχοντας σε διδασκόµενους και διδάσκοντες ένα ανοιχτό εργαλείο. Στη 

τριτοβάθµια εκπαίδευση ήδη πολλά εργαστήρια και φοιτητές των ελληνικών 

πανεπιστήµιων αλλά και των ΤΕΙ προωθούν µε επιµονή τη χρήση του, 

αναπτύσσοντας λογισµικά, διοργανώνοντας σεµινάρια εγκατάστασης, 

δηµιουργώντας κοινότητες και παρέχοντας νέα και συµβουλές.  

Στη πρωτοβάθµια όσο και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ είναι 

ακόµα σε περιορισµένο επίπεδο, παρόλα αυτά έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα κυρίως 

σε ότι αφορά υποδοµές όπως το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο το οποίο στηρίζεται 

κυρίως σε ΕΛ/ΛΑΚ ( Προγράµµατα ΕΛ που χρησιµοποιούνται:  qMail,  squid, 

squidguard, Apache, HordeIMP, MySQL,  FreeRadius, MRTG, phpBB,  

OpenLDAP.) και αυτή τη στιγµή διασυνδέει τη συντριπτική πλειοψηφία των 

σχολείων στην Ελλάδα. Παράλληλα υλοποιήθηκαν προγράµµατα χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ 
(Linux) σε εργαστήρια υπολογιστών  κυρίως σε  ΤΕΕ αλλά και σε γυµνάσια ως 

πιλοτική λειτουργία. 
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5. Μεθοδολογία της Έρευνας 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2009 από το Σχολικό Σύµβουλο 

Πληροφορικής ∆υτικής Κρήτης και το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χανίων. Συµµετείχαν 53 

εκπαιδευτικοί Πληροφορικής των Νοµών Χανίων και Ρεθύµνου, από σύνολο 170 
εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Γυµνάσια και στα Γενικά και Επαγγελµατικά 

Λύκεια ενώ περιλαµβάνονται και καθηγητές µε απόσπαση σε διοικητικές υπηρεσίες. 

Οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί Πληροφορικής ∆υτικής Κρήτης, σε προηγούµενο 
διάστηµα - ∆εκέµβριος του 2008 - συµµετείχαν σε Workshop ενηµέρωσης για την 

αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ, στα πλαίσια εκπαιδευτικής ηµερίδας µε το Σχολικό 

Σύµβουλο Πληροφορικής. Το δείγµα είναι αντιπροσωπευτικό των εκπαιδευτικών 

Πληροφορικής της ∆υτικής Κρήτης. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να 

συµπληρώσουν ερωτηµατολόγιο, το οποίο δηµιουργήθηκε ηλεκτρονικά σε 

περιβάλλον Googledocs και τους αποστάλθηκε µε ηλεκτρονική αλληλογραφία στα 

προσωπικά τους e-mails. Το ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε 5 ερωτήµατα 

δηµογραφικού χαρακτήρα και 18 ερωτήµατα κλειστού τύπου, 15 εκ των οποίων 
διαβαθµισµένου τύπου µε 5βαθµη κλίµακα τύπου Likert (καθόλου, λίγο, 

ικανοποιητικά, πολύ, πάρα πολύ). Η ηλεκτρονική συµπλήρωση και υποβολή του 

ερωτηµατολογίου διατηρούσε την ανωνυµία των συµµετεχόντων. Η ανάλυση των 

ποσοτικών δεδοµένων έγινε µε το πρόγραµµα SPSS. 

6. Παρουσίαση των Αποτελεσµάτων 

Πίνακας 1: Απαντήσεις εκπαιδευτικών σε δηµογραφικά χαρακτηριστικά 

Ερώτηση Απαντήσεις Ν % 

Γυναίκα 13 24,53 
Άνδρας 40 75,47 

Φύλο 

Σύνολο 53 100,00 

ΤΕΙ 11 20,75 

ΑΕΙ 27 50,94 
Μεταπτυχιακό 15 28,30 

∆ιδακτορικό 0 0,00 

Ακαδηµαϊκές Σπουδές 

Σύνολο 53 100,00 

Απόσπαση 6 11,32 

Γενικό Λύκειο 12 22,64 

Γυµνάσιο 20 37,74 
ΕΠΑΛ 15 28,30 

Επιλέξτε το είδος της εκπαιδευτικής βαθµίδας  στην οποία υπηρετείτε ή 

δηλώστε "Απόσπαση" σε άλλη περίπτωση: 

Σύνολο 53 100,00 

0-5 χρόνια 14 26,42 

5-10 χρόνια 27 50,94 
10-15 χρόνια 6 11,32 

15-20 χρόνια 4 7,55 

Πάνω 20 χρόνια 2 3,77 

Πόσα είναι τα χρόνια προϋπηρεσίας σας ως καθηγητής/ τρια Πληροφορικής; 

Σύνολο 53 100,00 

- 1 1,89 

ΝΑΙ 26 49,06 
ΟΧΙ 26 49,06 

Έχετε παρακολουθήσει επιµόρφωση σχετική µε το ΕΛ/ΛΑΚ; 

Σύνολο 53 100,00 
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Πίνακας 2: Απαντήσεις εκπαιδευτικών σχετικά µε την επιθυµία τους να 
χρησιµοποιούν το ΕΛ/ΛΑΚ στο σχολείο και ιδιωτικά 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Ερώτηση   Α
π

α
ντ

ή
σ

ει
ς 

Κ
εν

ά
 

Μ
έσ

η
 Τ

ιµ
ή

 

Κ
α

θ
ό

λ
ο

υ
 

Λ
ίγ

ο
 

Ικ
α

νο
-

π
ο

ιη
τ
ικ

ά

Π
ο

λ
ύ

 

Π
ά

ρ
α

 π
ο

λ
ύ

 

N 52 1 3,12 3 13 18 11 7 Χρησιµοποιείτε το ΕΛ/ΛΑΚ ιδιωτικά; 

%       5,77 25,00 34,62 21,15 13,46 

N 52 1 4,06 1 2 9 21 19 Πως θα αξιολογούσατε την επιθυµία σας 

για χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ ιδιωτικά; %       1,92 3,85 17,31 40,38 36,54 

N 53 0 2,47 7 24 13 8 1 Χρησιµοποιείτε ΕΛ/ΛΑΚ στο σχολείο; 

%       13,21 45,28 24,53 15,09 1,89 

N 52 1 4,06 1 2 10 19 20 Πως θα αξιολογούσατε την επιθυµία σας 

για χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην Εκπαιδευτική 

διαδικασία; %       1,92 3,85 19,23 36,54 38,46 

N 52 1 3,04 2 16 18 10 6 Πως θα αξιολογούσατε τη γνώση-εµπειρία 

σας για το ΕΛ/ΛΑΚ; %       3,85 30,77 34,62 19,23 11,54 

N 52 1 4,38 1 1 5 15 30 Πιστεύετε ότι υπάρχει ανάγκη 

επιµόρφωσης ή/και υποστήριξης του 

εκπαιδευτικού πάνω σε θέµατα ΕΛ/ΛΑΚ; %       1,92 1,92 9,62 28,85 57,69 

Πίνακας 3: Απαντήσεις εκπαιδευτικών σχετικά µε τις εφαρµογές του ΕΛ/ΛΑΚ τις 

οποίες χρησιµοποιούν 

Ερώτηση Απαντήσεις Ν % 

Λειτουργικά συστήµατα (ubuntu, ...) 17 32,08 

Πολύ δηµοφιλής εφαρµογές όπως Firefox και 

Thunderbid 49 92,45 
∆ηµοφιλής εφαρµογές όπως openoffice, filezilla, 

gimp, Audacity, ... 28 52,83 

Επιλέξτε κατηγορίες προγραµµάτων 

ΕΛ/ΛΑΚ τις οποίες χρησιµοποιείτε στο 

σχολείο;  
*Επειδή υπήρχε δυνατότητα για 

περισσότερες από µία επιλογές το σύνολο 

υπερβαίνει το 100% Εκπαιδευτικό λογισµικό (Kmplot, 
Kgeography...) 3 5,66 

Λειτουργικά συστήµατα (ubuntu, ...) 17 32,08 

Πολύ δηµοφιλής εφαρµογές όπως Firefox και 

Thunderbid 51 96,23 
∆ηµοφιλής εφαρµογές όπως openoffice, filezilla, 

gimp, Audacity, ... 39 73,58 

Επιλέξτε κατηγορίες προγραµµάτων 

ΕΛ/ΛΑΚ τις οποίες χρησιµοποιείτε 

ιδιωτικά;  
*Επειδή υπήρχε δυνατότητα για 

περισσότερες από µία επιλογές το σύνολο 
υπερβαίνει το 100% Εκπαιδευτικό λογισµικό (Kmplot, 

Kgeography...) 3 5,66 

Άλλος λόγος 1 1,89 

Ιδεολογικό υπόβαθρο (ελεύθερη διακίνηση, 
συνεργασία κ.ά) 38 71,70 
Τεχνολογική υπεροχή 3 5,66 

Χαµηλότερο κόστος 11 20,75 

Επιλέξτε τον επικρατέστερο λόγο χρήσης 

- αξιοποίησης του ΕΛ/ΛΑΚ  

Σύνολο 53 100,00 

Πίνακας 4: Απαντήσεις εκπαιδευτικών σχετικά µε παράγοντες που επηρεάζουν τη 

χρήση του στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Ερώτηση   ή
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Ν 52 1 2,29 15 15 14 8 0 Πιστεύετε ότι τα Προγράµµατα Σπουδών 

των µαθηµάτων Πληροφορικής, 

υποστηρίζουν - προωθούν την αξιοποίηση 

του ΕΛ/ΛΑΚ; %       28,85 28,85 26,92 15,38 0,00 

Ν 52 1 3,46 2 5 18 21 6 Πόσο εύκολα πιστεύετε προσαρµόζονται οι 

απαιτήσεις των σχολικών µαθηµάτων στα 

χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του 

ΕΛ/ΛΑΚ; %       3,85 9,62 34,62 40,38 11,54 

Ν 52 1 3,56 3 3 17 20 9 Πόσο εύκολη πιστεύετε ότι είναι η χρήση 

του ΕΛ/ΛΑΚ στην Εκπαιδευτική 

διαδικασία; %       5,77 5,77 32,69 38,46 17,31 

Ν 53 0 1,92 18 24 9 1 1 Πιστεύετε ότι οι εφαρµοζόµενες 

εκπαιδευτικές πολιτικές προωθούν το 

ΕΛ/ΛΑΚ;  %       33,96 45,28 16,98 1,89 1,89 

Πίνακας 5: Απαντήσεις εκπαιδευτικών σε χαρακτηριστικά του ΕΛ/ΛΑΚ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
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N 52 1 3,48 1 6 19 19 7 Πόσο  καλή είναι η εντύπωση που έχετε για 

το ΕΛ/ΛΑΚ  για θέµατα τεκµηρίωσης; %       1,92 11,54 36,54 36,54 13,46 

N 51 2 3,94 0 3 10 25 13 Πόσο  καλή είναι η εντύπωση που έχετε για 

το ΕΛ/ΛΑΚ  για θέµατα ευχρηστίας; %       0,00 5,88 19,61 49,02 25,49 

N 51 2 4,14 0 3 7 21 20 Πόσο  καλή είναι η εντύπωση που έχετε για 

το ΕΛ/ΛΑΚ για θέµατα ασφάλειας; %       0,00 5,88 13,73 41,18 39,22 

N 50 3 4,02 0 2 11 21 16 Πόσο  καλή είναι η εντύπωση που έχετε για 

το ΕΛ/ΛΑΚ για θέµατα αξιοπιστίας; %       0,00 4,00 22,00 42,00 32,00 

N 53 0 4,49 0 2 4 13 34 Πόσο συµβάλει ο εξελληνισµός του ΕΛ/ΛΑΚ 

στην αξιοποίησή του; %       0,00 3,77 7,55 24,53 64,15 

7. Συζήτηση και Συµπεράσµατα 

7.1 Περιγραφική Ανάλυση 

Από τη περιγραφική επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων όπως αυτά 

αναπτύχθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο µπορεί κανείς (Ρούσσος & Τσαούσης, 

2002), να αποκτήσει µια πρώτη εικόνα της σχέσης του Ελεύθερου 

Λογισµικού/Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) µε την δηµόσια 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

Πιο συγκεκριµένα οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής χρησιµοποιούν σχετικά λίγο το 

ΕΛ/ΛΑΚ στο σχολείο (λίγο 45%, ικανοποιητικά 25%) αξιοποιώντας κυρίως τις πολύ 

δηµοφιλής εφαρµογές (π.χ. Firefox) σε ποσοστό 94% και τις λιγότερο δηµοφιλής 

(π.χ. open office) σε ποσοστό 53%, ενώ το 31% χρησιµοποιεί και Λειτουργικά 

Συστήµατα. Ιδιωτικά, παρατηρούµε κανονική κατανοµή των ποσοστών χρήσης 
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(ικανοποιητική χρήση) και η εικόνα παραµένει ανάλογη µε αυξηµένα όµως τα 
ποσοστά στις κατηγορίες προγραµµάτων, ποσοστό 100% για τις πολύ δηµοφιλής 

εφαρµογές, στις λιγότερο δηµοφιλής ποσοστό 75%, ενώ το 35% χρησιµοποιεί και 

Λειτουργικά Συστήµατα. Αξιολογούν ως ικανοποιητική τη χρήση – εµπειρία τους 

στο ΕΛ/ΛΑΚ – 85% λίγο ως πολύ -, όµως εκφράζουν θετικά την επιθυµία τους να το 

χρησιµοποιούν τόσο στο σχολείο όσο και ιδιωτικά - ποσοστά 75%, 77% αντίστοιχα, 
πολύ ως πάρα πολύ-.  Επιλέγουν δε ως επικρατέστερο λόγο για την αξιοποίησή του, 

το ιδεολογικό υπόβαθρο σε ποσοστό 72% και ακολουθεί το κόστος σε ποσοστό 21%. 

Εξετάζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ΕΛ/ΛΑΚ, διαπιστώνουµε τη θετική 
εντύπωση των εκπαιδευτικών στο σύνολό τους. Εκφράζουν καλή ως πολύ καλή 

εντύπωση τόσο σε θέµατα αξιοπιστίας, ευχρηστίας, ασφαλείας και τεκµηρίωσης και 

πιστεύουν αντίστοιχα ότι ο εξ ελληνισµός του συµβάλει στην αξιοποίησή του. 

Στην εκπαιδευτική διαδικασία, πιστεύουν αρχικά ότι τα προγράµµατα σπουδών των 

µαθηµάτων Πληροφορικής δε προωθούν – υποστηρίζουν την αξιοποίηση του 

ΕΛ/ΛΑΚ σε ποσοστά 75% -καθόλου ως ικανοποιητικά -, όµως παράλληλα πιστεύουν 

σε ποσοστό 78% - ικανοποιητικά ως πάρα πολύ- ότι είναι εύκολη η χρήση του στην 

τάξη και το εργαστήριο, όπως και ότι σε αντίστοιχα ποσοστά προσαρµόζονται 

εύκολα οι απαιτήσεις των µαθηµάτων  στα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του. 

Επιπλέον θεωρούν σε µεγάλο ποσοστό 85% -πολύ ως πάρα πολύ- ότι απαιτείται 

επιµόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε θέµατα ΕΛ/ΛΑΚ, ενώ 

παράλληλα πιστεύουν σε ποσοστό 79% -καθόλου ως λίγο- ότι  οι εφαρµοζόµενες 
εκπαιδευτικές πολιτικές δεν το προωθούν.  

Αξιολογώντας τις παραπάνω αναφορές, και τη γενική επιθυµία για αξιοποίηση του 

ΕΛ/ΛΑΚ από τους εκπαιδευτικούς, συµπερασµατικά καταλήγουµε ότι τα  παραπάνω 
µπορούν να γίνουν αντικείµενο µελέτης και αφορµή για την ανάληψη δράσεων για τη 

περαιτέρω προώθηση της χρήσης του Ελεύθερου Λογισµικού/Λογισµικού Ανοικτού 

Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην γενικότερη λειτουργία του δηµόσιου σχολείου. Απαιτείται 

ενσωµάτωση των γενικών χαρακτηριστικών λειτουργίας του, σε ένα κεντρικό 

εκπαιδευτικό σχεδιασµό και υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων. Τέτοιες δράσεις θα 
µπορούσαν να περιλαµβάνουν στοχευόµενα επιµορφωτικά σεµινάρια σε χρήστες και 

υπευθύνους σχολικών εργαστηρίων, τόσο µαθητές όσο και εκπαιδευτικούς. 

Παράλληλα ενίσχυση δοµών για τη  δηµιουργία οδηγών βήµα προς βήµα (Tutorials), 

τη διαµόρφωση προδιαγραφών µελλοντικής απόκτησης τόσο υλικού (hardware) όσο 
και επιλογής ανοικτού λογισµικού (software), τη διαµόρφωση προτάσεων-

συµβουλών για την όσο το δυνατόν αποδοτικότερη χρήση του υπάρχοντος 

Ελεύθερου Λογισµικού/Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην εκπαιδευτική 

διαδικασία κ,ά.. 
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