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Πεπίλητη

Η αμηνπνίεζε ινγηζκηθνύ (εθπαηδεπηηθό-επαγγεικαηηθό) γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο
θαη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζηα ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) θαη ε
άζθεζε εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ ζηηο δεμηόηεηεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο
απνηεινύλ πξσηαξρηθνύο ζηόρνπο ηεο ζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία
δηεξεπλώληαη νη απόςεηο 132 εθπαηδεπηηθώλ ησλ ΔΠΑΛ ησλ λνκώλ Έβξνπ θαη Ρνδόπεο γηα
ηε ρξήζε ησλ λέσλ Δπαγγεικαηηθώλ Λνγηζκηθώλ (ΔπΛ) ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, ηελ νπνία
(ρξήζε) ζπλδπάδνπλ κε νπζηαζηηθή ππνζηήξημε, επηκόξθσζε θαη ελεκέξσζε, πξνθεηκέλνπ λα
κπνξέζνπλ λα ελζσκαηώζνπλ ηα λέα-ΔπΛ ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απνθαιύπηνπλ πσο νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
ζρνιείν παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ινγηζκηθώλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο.
Οη εθπαηδεπηηθνί παξόιν πνπ ηξέθνπλ πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηελ επηκόξθσζή-ελεκέξσζή
ηνπο, δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη γηα κεγάιεο ζπζίεο (δηάζεζε από ηνλ ειεύζεξν ρξόλν (ζην ζπίηη)
γηα πξνεηνηκαζία ζηα λέα ΔπΛ, επηκόξθσζε εθηόο σξώλ δηδαζθαιίαο, αξλεηηθή άπνςε γηα
έλα ινγηζκηθό) ελώ δελ έρνπλ πεηζζεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ΔπΛ
ζηε δηδαζθαιία.
Λέξειρ κλειδιά: Απότειρ εκπαιδεςηικών ΕΠΑΛ, ενηοπιοποίηζη και πποζαπμογή λογιζμικού,
localization, επαγγελμαηικό λογιζμικό ζηην ΤΕΕ..

1. ΤΠΔ και Δκπαίδεςζη
1.1 Η ειζαγυγή ηυν ΤΠΔ ζηην εκπαιδεςηική διαδικαζία-Η ενέπγεια
«ΟΓΥΣΣΔΙΑ»
ηνπο ξπζκνύο ηεο ηαρέσο αλαπηπζζόκελεο θνηλσλίαο ε εθπαίδεπζε πξέπεη πάληα λα
βξίζθεηαη ζηελ πξώηε γξακκή, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εθείλνπο ηνπο
πνιίηεο ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο πνπ ζα θαηέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο-

δεμηόηεηεο γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπλδπάζνπλ ηελ αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο κε ηελ
πξνζθεξόκελε γλώζε ηεξώληαο πάληα απέλαληη ζε απηή κηα θξηηηθή ζηάζε.
Η αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ (ΔΛ) θαη ε αμηνπνίεζε πιένλ ηνπ ΔπΛ, είλαη
κηα δηαδηθαζία ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηνλ επξύηεξν εθπαηδεπηηθό ζρεδηαζκό κε θύξην
ζηόρν ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Μέζα από
ηα ινγηζκηθά (εθπαηδεπηηθά-επαγγεικαηηθά) επηδηώθεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ
δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ηερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο
(ΣΠΔ) όπσο δηαζύλδεζε ηεο πιεξνθνξίαο, πνιιαπιή αλαπαξάζηαζε ηεο
πιεξνθνξίαο, δηεξεύλεζε, πεηξακαηηζκόο, θιπ γηα ηε δεκηνπξγία ελόο καζεζηαθνύ
πεξηβάιινληνο πνπ επλνεί ηε δηεξεπλεηηθή, ηελ ελεξγεηηθή θαη ηε δεκηνπξγηθή
κάζεζε (Κέθθεξεο, 2005).
Η πξνζπάζεηα γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία όισλ ησλ καζεκάησλ
άξρηζε λα ζρεδηάδεηαη ην 1996. Η ελέξγεηα «ΟΓΤΔΙΑ» απνηέιεζε κία βαζηθή
δξάζε πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Οη άμνλεο ησλ 19 έξγσλ ηεο ελέξγεηαο αθνξνύζαλ
ηε δεκηνπξγία ηερληθήο ππνδνκήο θαη εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ θαζώο θαη ηελ
επηκόξθσζε θαη ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ (http://odysseia
.cti.gr/about.htm). Κύξηνο ζηόρνο ηεο ελέξγεηαο ήηαλ ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο
δηδαθηηθήο-καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Γηα απηό ην ιόγν δόζεθε βαξύηεηα ζηελ
θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε δεκηνπξγηθήο-θξηηηθήο ζθέςεο, ζηνλ πεηξακαηηζκό, ζηε
δηεξεύλεζε, θαηαλόεζε θαη εκπέδσζε δύζθνισλ θαη αθεξεκέλσλ ελλνηώλ θαη
θαηλνκέλσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.

1.2 Το έπγο «Πποζαπμογή Λογιζμικού για Δκπαιδεςηική Φπήζη ζηην
Τεσνική Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη (ΤΔΔ), (Φάζη Ι, ΙΙ, ΙΙΙ)»
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ήηαλ ε πξνζαξκνγή πθηζηάκελσλ ινγηζκηθώλ ηεο ειιεληθήο
θαη δηεζλνύο αγνξάο γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε (ζε
450 ΔΠΑΛ). Η πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ ζην ζύγρξνλν εθπαηδεπηηθό
πεξηβάιινλ θαη εηδηθόηεξα ζηα ΔΠΑΛ έγηλε θαζώο νη ΣΠΔ ιεηηνπξγνύλ σο α)
εθπαηδεπηηθό εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε θαη β) σο άκεζν επαγγεικαηηθό
εθόδην. Σν ινγηζκηθό πιένλ πξννξίδεηαη α) γηα λα ππνζηεξίμεη ηε δηδαζθαιία θαη ηε
κάζεζε θαη λα βνεζήζεη ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηδηαίηεξσλ απαηηήζεσλ ησλ ΔΠΑΛ
(ινγηζκηθά πξνζνκνίσζεο), β) λα θέξεη πην θνληά όια ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλόηεηαο, έηζη ώζηε λα πξνθύςνπλ πνιύηηκα ζπκπεξάζκαηα από ηελ εθαξκνγή
θαηλνηόκσλ παξεκβάζεσλ (νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΔΠΑΛ), γ) λα αζθήζεη
εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο ζηηο δεμηόηεηεο ηεο ΚηΠ, θαη λα θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο
ηελ ηερλνινγία, ώζηε λα απνηειεί εξγαιείν ελεκέξσζεο θαη επηκόξθσζεο θαη δ) λα
εηζάγεη ζύγρξνλεο επαγγεικαηηθέο κεζόδνπο θαη λα εγθιηκαηίζεη ηνπο καζεηέο ζηελ
έλλνηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (http://iasonas.cti.gr).
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2 Γενικέρ απσέρ Δνηοπιοποίηζηρ και Πποζαπμογήρ Λογιζμικού
(localization) ( ΔΠΛ) για σπήζη ζηην ΤΔΔ
2.1 Οπιζμόρ-Δνηοπιοποίηζη και πποζαπμογή ΔπΛ ζηην ΤΔΔ
«Ενηοπιοποίηζη και πποζαπμογή (localization) ενόρ πποφόνηορ είναι η εναπμόνιζή ηος
με ηιρ απαιηήζειρ μιαρ νέαρ αγοπάρ διαθοπεηικήρ από εκείνη για ηην οποία είσε αςηό
απσικά αναπηςσθεί, η μεηαηποπή δηλαδή ηος απσικού πποφόνηορ ζε μια μοπθή πος
είναι, ηόζο γλυζζικά όζο και πολιηιζμικά, αποδεκηή ζηη σώπα, ζηο κοινό και
γενικόηεπα ζηην αγοπά ζηην οποία ζηοσεύει» (http://iasonas.cti.gr). H δηαδηθαζία ΔΠΛ
ζηνρεύεη ζηελ πεηπρεκέλε ηερληθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ελαξκόληζε ηνπ
ινγηζκηθνύ κε ηελ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλνύ ζην νπνίν απεπζύλεηαη
(http://iasonas.cti.gr). Σα ζεκεία εζηίαζεο ησλ πξνζπαζεηώλ (Antoniou et al., 2008)
είλαη: ε κεηάθξαζε ηεο γιώζζαο, νη εζληθέο πνηθηιίεο ησλ γισζζώλ, ηα ηνπηθά έζηκα,
ην ηνπηθό πιαίζην, ηα ζύκβνια, ε αηζζεηηθή, νη πνιηηηζηηθέο αμίεο θαη ην θνηλσληθό
πιαίζην. ηελ Διιάδα ην ΤΠΔΠΘ, κε ην δηεζλή δηαγσληζκό «πξνζαξκνγή
Λνγηζκηθνύ γηα Δθπαηδεπηηθή Υξήζε ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, (Φάζε Ι, ΙΙ,
ΙΙΙ)» θαηά ηα έηε 2005-2007 ελέηαμε ζηηο 9 εηδηθόηεηεο ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο, 25
επαγγεικαηηθά ινγηζκηθά θαη 1 εθπαηδεπηηθό (ΣΙΝΑ) (http://iasonas.cti.gr).
Απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ζηελ ηάμε ελόο εμ΄απηώλ (EAGLE) θαη εηδηθόηεξα ηνπ
ηνκέα ησλ Ηιεθηξνληθώλ ησλ ΣΔΔ παξνπζηάδνληαη ζην άξζξν ηνπ Κέθθεξε θαη ζπλ.,
(2009).

3 Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ
3.1 Δπεςνηηικά επυηήμαηα
Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη λα κειεηεζεί ε ζρέζε κεηαμύ ησλ
αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ ηνπ θύινπ θαη ηεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ησλ
ζπκκεηερόλησλ θαη ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ησλ απόςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ
ΓΔ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ Δπ.Λ. ηνπ ΤΠΔΠΘ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, όπσο
απηέο δηακνξθώλνληαη θαη ηαμηλνκνύληαη κε βάζε ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα:
EE1: Καηά πόζν νη εθπαηδεπηηθνί ΓΔ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη
εμνηθεησκέλνη κε ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη ελήκεξνη γηα ηα λέα
(εθπαηδεπηηθά) ινγηζκηθά ηνπ ΤΠΔΠΘ;
EE2: Πνηεο πξνζδνθίεο ηξέθνπλ νη εθπαηδεπηηθνί από ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ
ηερλνινγηώλ ζηελ ηάμε θαη ζε πνηεο ζπζίεο είλαη πξόζπκνη λα πξνβνύλ;
ΔΔ3: Ση πξνζδνθνύλ νη εθπαηδεπηηθνί από ηελ ελεκέξσζε θαη επηκόξθσζή ηνπο ζηα
λέα ινγηζκηθά;
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ΔΔ4: ε πνηό βαζκό νη παξάγνληεο όπσο (άκεζε)ηερληθή ππνζηήξημε, δηνηθεηηθή
ππνζηήξημε, επαξθήο-εύθνιε πξόζβαζε ζε πιηθό θαη ινγηζκηθό πνπ ζπλδένληαη κε
ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ
πξνζβαζηκόηεηα ζηνπο ππνινγηζηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ θύζε θαη ην βαζκό ηεο
εθαξκνγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ-ινγηζκηθώλ ζηελ ηάμε/εξγαζηήξην;
ΔΔ5: Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θαη ηελ εθαξκνγή ησλ
Δπ.Λ ζηελ ηάμε.

3.2 Η μέθοδορ
Η παξνύζα έξεπλα, ηα δεδνκέλα ηεο νπνίαο ζπληζηνύλ κηα πεξηγξαθηθή κειέηε, είλαη
πνζνηηθή. Μέζσ απηήο επηρεηξείηαη ε πεξηγξαθή ησλ απόςεσλ ελόο νξηζκέλνπ
πιεζπζκνύ θαη ε γελίθεπζε ζ’ όια ηα κέιε ηνπ πιεζπζκνύ ζηόρνπ (Βακβνύθαο,
1993). Η ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ
ζηαηηζηηθνύ παθέηνπ γηα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο SPSS.

3.3 Το δείγμα
Η έξεπλα έγηλε ην ρξνληθό δηάζηεκα από 19-01-2010 σο 16-02-2010 ζε επθαηξηαθό
θαη εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο δείγκα 132 εθπαηδεπηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνύ Έβξνπ θαη Ρνδόπεο. Σν κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην αλώλπκν εξσηεκαηνιόγην θιεηζηνύ ηύπνπ πνπ
απνηεινύληαλ από δύν κέξε. ην Μέξνο Α΄ γηλόηαλ ζύληνκε αλαθνξά ζην ζθνπό ηεο
έξεπλαο θαη δίλνληαλ εμεγήζεηο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο αλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε ηεο
αλσλπκίαο θαη ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ. ην ίδην κέξνο δεηνύηαλ από
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα δειώζνπλ ην θύιν ηνπο θαη ηε δηδαθηηθή ηνπο εκπεηξία.
πγθεθξηκέλα ζηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο 78 άλδξεο (59.1%) θαη 53 γπλαίθεο (40.2%),
ελώ έλαο εξσηώκελνο δε δήισζε ην θύιν ηνπ (0.8%). Δπίζεο, δηακνξθώζεθαλ 3
νκάδεο ζπκκεηερόλησλ κε βάζε ηε δηδαθηηθή ηνπο εκπεηξία. Από ην ζπλνιηθό
δείγκα, 70 εθπαηδεπηηθνί (53%) είραλ από 1 έσο 11 ρξόληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, 47
(35.6%) από 12 σο 23, 12 (9.1%) από 24 σο 35, ελώ 3 (2.3%) δε δήισζαλ ηε
δηδαθηηθή ηνπο εκπεηξία.

3.4 Η κλίμακα για ηη μέηπηζη ηυν πεποιθήζευν
Γηα ηε κέηξεζε ησλ απόςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΓΔ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ
ΔπΛ ηνπ ΤΠΔΠΘ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, θαηαζθεπάζηεθε κηα θιίκαθα κε βάζε
ηα εξσηήκαηα πνπ πξνέθππηαλ από ηελ αλάγλσζε ησλ εξεπλώλ ησλ Atkins, N., &
Vasu, E., (2000) θαη Wozney et al., (2006). Οη δειώζεηο, πνπ επηιέρζεθαλ, απερνύλ
ηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο θαη πξνζαξκόζηεθαλ γηα λα είλαη
θαηάιιειεο. Η θιίκαθα ηνπ ηειηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη από 51 δειώζεηο,
κέζσ ησλ νπνίσλ επηρεηξήζεθε ε απνηύπσζε ησλ απόςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΓΔ
γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ Δπ.Λ ηνπ ΤΠΔΠΘ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Γηα ηελ
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θάζε δήισζε ε απαληεηηθή θιίκαθα πεξηιακβάλεη πέληε δηαβαζκίζεηο (ηύπνπ Likert),
ώζηε λα απνηηκάηαη κε αξθεηή αθξίβεηα ε πξνζσπηθή ζέζε ηνπ εξσηώκελνπ σο πξνο
ην ζέκα. πγθεθξηκέλα 1 = «Καζόινπ», 2 = «Λίγν» , 3 = «Αξθεηά» , 4 = «Πνιύ», 5 =
«Πάξα πνιύ».
Οη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΓΔ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ΔπΛ ηνπ ΤΠΔΠΘ
ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, έηζη όπσο δηεξεπλώληαη κέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
δειώζεσλ, ηαμηλνκνύληαη ζε 5 δηαζηάζεηο. Οη δειώζεηο ζην εξσηεκαηνιόγην
ηνπνζεηήζεθαλ κε ηπραίν ηξόπν, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε θαζνδήγεζε ησλ
ζπκκεηερόλησλ πξνο ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζύλζεηο. Η παξνπζίαζε ηεο ζύζηαζεο ησλ
5 δηαζηάζεσλ όπσο θαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα παξνπζηαζηνύλ
ιόγσ πεξηνξηζκνύ ρώξνπ. Δπίζεο, νη ηειεπηαίεο δύν δειώζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
(52,53) ήηαλ αλνηθηνύ ηύπνπ θαη θαινύζαλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα αλαθέξνπλ α)
(δήισζε:52), ινγηζκηθά-πξνγξάκκαηα (εθαξκνγώλ ή ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο) πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ νη ίδηνη ή νη ζπλάδειθνί ηνπο ζηα καζήκαηα ηνπ ηνκέα ηνπο β)
(δήισζε:53), ην βαζηθόηεξν ινγηζκηθό (πξόγξακκα) ζηνλ ηνκέα ηνπο.

3.5 H διαδικαζία ζςλλογήρ δεδομένυν
Η δηαλνκή θαη ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε θαηόπηλ ιήςεο ζρεηηθώλ
αδεηώλ από πξντζηακέλνπο θαη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ. Σα αλώλπκα
εξσηεκαηνιόγηα, αθνύ δόζεθαλ νη ζρεηηθέο δηεπθξηλήζεηο γηα ηνλ ηξόπν
ζπκπιήξσζήο ηνπο, δηαλεκήζεθαλ κε δύν ηξόπνπο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο: α) κέζσ
ησλ δηεπζπληώλ ησλ ζρνιείσλ θαη β) αηνκηθά, θαηόπηλ εζεινληηθήο πξνζθνξάο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ όπνπ ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ν εξεπλεηήο ήηαλ παξώλ.

4 Αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ
4.1 Η αξιοπιζηία ηηρ κλίμακαρ
Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε αμηνπηζηία ηεο θιίκαθαο πνπ αθνξά ηελ έξεπλα,
εθαξκόζηεθε ε κέζνδνο αμηνπηζηίαο «εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο» θαη ν δείθηεο
αμηνπηζηίαο Cronbach’s a (alpha). ηελ παξνύζα έξεπλα (αμηνπηζηία κέηξεζεο
ςπρνινγηθώλ ελλνηνινγηθώλ θαηαζθεπώλ) νη ηηκέο ηνπ Cronbach’s α (alpha) ίζεο ή
κεγαιύηεξεο ηνπ 0.5 ζεσξήζεθαλ επαξθείο (Field, 2005). Η ζπλνιηθή θιίκαθα
παξνπζηάδεη δείθηε αμηνπηζηίαο Cronbach’s α 0.72, ηηκή αξθεηά θαιή, δεδνκέλνπ θαη
ηνπ κέηξηνπ πιήζνπο ησλ δειώζεσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ (Ν=51). Αλαιπηηθόηεξα ν
δείθηεο αμηνπηζηίαο ηεο θάζε δηάζηαζεο εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 1.
Δπίζεο, έλαο κηθξόο αξηζκόο δειώζεσλ 12 από 53 αθαηξέζεθαλ από ηελ αξρηθή δνκή
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηαηί είραλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ ηηκή ηνπ δείθηε
Cronbach’s α. Δπνκέλσο, κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε «εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο»
αμηνπηζηία ησλ θιηκάθσλ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή, ώζηε λα κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε πεξαηηέξσ αλαιύζεηο.
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4.2 Οι διαζηάζειρ ηυν απότευν ηυν εκπαιδεςηικών
Γηα ηελ θαιύηεξε κειέηε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο απνθαζίζηεθε ε νκαδνπνίεζε
ησλ απόςεσλ ζε 5 δηαζηάζεηο. Ο Πίλαθαο 1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηνπο Μ.Ο,
ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο θαη ηνπο Cronbach’s α ησλ 5 δηαζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ
ηνπ δείγκαηνο.
Πίνακαρ 1. Μέζοι όποι, ηςπικέρ αποκλίζειρ και Cronbach’s α ηυν 5 διαζηάζευν
ρέζε κεηαμύ ησλ παξαγόλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ζρνιηθό
πεξηβάιινλ, ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ηελ πξνζβαζηκόηεηα ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ηε θύζε θαη ην βαζκό ηεο
εθαξκνγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ-ινγηζκηθώλ ζηελ ηάμε
Πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ
επηκόξθσζή ηνπο ζηα λέα ινγηζκηθά
Πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ από ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ
ηερλνινγηώλ ζηελ ηάμε θαη νη ζπζίεο πνπ είλαη έηνηκνη λα πξνβνύλ
Δμνηθείσζε κε ηνλ Η/Τ θαη ελεκεξόηεηα γηα ηα λέα (εθπαηδεπηηθά)
ινγηζκηθά ηνπ ΤΠΔΠΘ
Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θαη ηελ
εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ ζηελ ηάμε

Μ. Ο.

Σ. Α.

Cronbach’s α

3.74

0.57

0,66

3.59

0.52

0,73

3.44

0.51

0,60

2.85

0.60

0,71

2.41

0.91

0,50

4.3 Μελέηη ηυν επιδπάζευν ηος θύλος και ηηρ διδακηικήρ εμπειπίαρ ζηιρ
πεποιθήζειρ ηυν εκπαιδεςηικών
Γηα ηε κειέηε ησλ επηδξάζεσλ ηνπ θύινπ θαη ηεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζηηο
δηαζηάζεηο ησλ απόςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ
επαγγεικαηηθώλ ινγηζκηθώλ ηνπ ΤΠΔΠΘ, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεηξά αλαιύζεσλ
ηεο δηαθύκαλζεο κνλήο θαηεύζπλζεο (one – way Anova).
Ωο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζεσξήζεθαλ ην θύιν (άλδξαο/γπλαίθα), θαη ηα έηε
δηδαζθαιίαο ζε ηάμε (1-11 ρξόληα ππεξεζίαο/ 12-23 ρξόληα ππεξεζίαο/ 24-35 ρξόληα
ππεξεζίαο).
Ωο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 5 δηαζηάζεηο ησλ απόςεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ επαγγεικαηηθώλ ινγηζκηθώλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε όπσο απηέο πξνέθπςαλ από ην κέζν
όξν ησλ ηηκώλ ζηηο επηκέξνπο δειώζεηο ηεο θάζε δηάζηαζεο.
Η αλάιπζε δηαθύκαλζεο κνλήο θαηεύζπλζεο One way Anova κε αλεμάξηεηεο
κεηαβιεηέο ην θύιν θαη ηα έηε δηδαζθαιίαο έδεημε:
Ωρ ππορ ηιρ 5 διαζηάζειρ ηυν απότευν ηυν εκπαιδεςηικών
Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί εμαξρήο όηη ε αλάιπζε δηαθύκαλζεο κνλήο θαηεύζπλζεο θαη
ν κε παξακεηξηθόο έιεγρνο Kruskal-Wallis Test, όπνπ ήηαλ απαξαίηεηνο, δελ έδεημαλ
θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο σο πξνο ηηο πέληε
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δηαζηάζεηο ησλ απόςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ
επαγγεικαηηθώλ ινγηζκηθώλ ηνπ ΤΠΔΠΘ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.
Όζνλ αθνξά ην θύιν, θάλεθαλ νη εμήο ζηαηηζηηθέο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο: Ωο πξνο
ηε δηάζηαζε «Δμνηθείσζε κε ηνλ Η/Τ θαη ελεκεξόηεηα γηα ηα λέα (εθπαηδεπηηθά)
ινγηζκηθά ηνπ ΤΠΔΠΘ», ην θύιν θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά
ηελ εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην βαζκό πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο λέεο
ηερλνινγίεο, ηε γεληθόηεξε εμνηθείσζή ηνπο κε ηνλ Η/Τ θαη ηελ ελεκεξόηεηά ηνπο
γηα ηα λέα (εθπαηδεπηηθά) ινγηζκηθά ηνπ ΤΠΔΠΘ [F = (1,129) = 18.68, p = 0.00]. Ο
κέζνο όξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ αλδξώλ σο πξνο απηή ηε δηάζηαζε βξέζεθε
κεγαιύηεξνο από ην κέζν όξν ησλ γπλαηθώλ (Μ.Ο. αλδξώλ =3.02 ελώ Μ.Ο.
γπλαηθώλ = 2.59). Ωο πξνο ηε δηάζηαζε «Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ηνπ
ππνινγηζηή θαη ηελ εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ ζηελ ηάμε», ην θύιν
θαίλεηαη όηη δηαθνξνπνηεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηελ εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ
γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θαη ηελ εθαξκνγή
ησλ εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ ζηελ ηάμε [F = (1,129) = 7.63, p = 0.007]. Από ηε
ζύγθξηζε ησλ κέζσλ όξσλ ησλ δύν θύισλ πξνθύπηεη όηη νη γπλαίθεο ηξέθνπλ
αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πξνο ηνπο Η/Τ θαη ληώζνπλ ηελ αλάγθε εμάζθεζεο κε
απηνύο ζε κεγαιύηεξν βαζκό από ό,ηη νη άλδξεο ζπλάδειθνί ηνπο (Μ.Ο. αλδξώλ =
2.23 ελώ Μ.Ο. γπλαηθώλ = 2.67). Όζνλ αθνξά ηηο ππόινηπεο ηξεηο δηαζηάζεηο ησλ
απόςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ δελ εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ
θύινπ ζε απηέο.
Πίνακαρ 2. Διαθοπέρ ζηιρ πένηε διαζηάζειρ ηυν απότευν ηυν εκπαιδεςηικών για ηην
εθαπμογή ηυν νέυν ΕπΛ ηος ΥΠΕΠΘ ζηην εκπαιδεςηική ππάξη υρ ππορ ηο θύλο
Δμνηθείσζε κε ηνλ Η/Τ θαη ελεκεξόηεηα γηα ηα λέα (εθπαηδεπηηθά)
ινγηζκηθά ηνπ ΤΠΔΠΘ
Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή θαη ηελ εθαξκνγή
ησλ εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ ζηελ ηάμε

Φύιν
Α>Γ
F(1,129)18.68**
Γ>Α
F(1,129)7.63 **

*p≤0.05, **p≤0.01. εκείσζε: Γ = Γπλαίθεο, Α = Άλδξεο

4.4 Μελέηη ηυν επιδπάζευν ηηρ αλληλεπίδπαζηρ ηος θύλλος και ηηρ
διδακηικήρ εμπειπίαρ ζηιρ απότειρ ηυν εκπαιδεςηικών
Γηα ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ θύινπ θαη ηεο δηδαθηηθήο
εκπεηξίαο ζηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ησλ απόςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ λέσλ επαγγεικαηηθώλ ινγηζκηθώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζηελ
εθπαηδεπηηθή πξάμε πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεηξά αλαιύζεσλ ηεο δηαθύκαλζεο
δηπιήο θαηεύζπλζεο θαη κε ζπζρεηηζκέλεο δηαθύκαλζεο (two – way Anova).
Ωο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζεσξήζεθαλ ην θύιν (άλδξαο/γπλαίθα) θαη ηα έηε
δηδαζθαιίαο ζε ηάμε (1-11 ρξόληα ππεξεζίαο/ 12-23 ρξόληα ππεξεζίαο/ 24-35 ρξόληα
ππεξεζίαο), ελώ σο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 5 δηαζηάζεηο ησλ
απόςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ επαγγεικαηηθώλ
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ινγηζκηθώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Η αλάιπζε
δηαθύκαλζεο δηπιήο θαηεύζπλζεο Two way Anova δελ έδεημε όηη ππάξρεη ζεκαληηθή
επίδξαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ θύινπ θαη ηεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο σο πξνο ηηο
εμήο δηαζηάζεηο α) «Δμνηθείσζε κε ηνλ Η/Τ θαη ελεκεξόηεηα γηα ηα λέα
(εθπαηδεπηηθά) ινγηζκηθά ηνπ ΤΠΔΠΘ» β) «Πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ από ηελ
εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ ηάμε θαη νη ζπζίεο πνπ είλαη έηνηκνη λα
πξνβνύλ» γ) «Πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ
επηκόξθσζή ηνπο ζηα λέα ινγηζκηθά» θαη δ) «Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξήζε
ηνπ ππνινγηζηή θαη ηελ εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ ζηελ ηάμε».
Αληηζέησο, έδεημε όηη ππάξρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ θύινπ
θαη ηεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ζηε δηάζηαζε «ρέζε κεηαμύ ησλ παξαγόλησλ πνπ
ζπλδένληαη κε ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ηελ
πξνζβαζηκόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ηε θύζε θαη ην βαζκό
ηεο εθαξκνγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ-ινγηζκηθώλ ζηελ ηάμε» (F = 3.91, p = 0.023).

4.5 Ανάλςζη ανοικηήρ επώηηζηρ
ε ό,ηη αθνξά ηηο δύν ηειεπηαίεο δειώζεηο (52, 53) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ όπσο
αλαθέξζεθε ήηαλ αλνηθηνύ ηύπνπ, από ηνπο 132 ζπκκεηέρνληεο, ηε δήισζε 52
ζπκπιήξσζαλ νη 50 άληξεο (37,88%) θαη νη 25 γπλαίθεο (18,94%) , ελώ ηε δήισζε
53 ζπκπιήξσζαλ νη 40 άληξεο (30,00%) θαη νη 24 γπλαίθεο (18,18%). Από ηα 26
ινγηζκηθά ηα 13 (50,00%) πνπ αλαθέξζεθαλ είλαη: AutoCAD, Aristo Class, Tina Pro,
Accountant Advanced Plus, Art History Interactive, Adobe Dream Weaver CS3,
Adobe Flash CS3, Adobe Photoshop, Circuit Design Suite Student Edition
(Multisim), Corel Draw Graphics Suite X4, Eagle Standart, LabVIEW FDS, MS
Visual Basic Express 2008.
Σα πξνγξάκκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ κε βάζε ηε ζπρλόηεηα εκθάληζήο ηνπο θαηά
θζίλνπζα ζεηξά ήηαλ ηα εμήο: α) MS Office (11), β) Visual Basic (10) γ) Adobe
Photoshop (8), δ)AutoCAD, VectorCAD (7), ε) Multisim, Tina Pro, (6), δ) Eagle,
LabWIEW, Dreamweawer, Corel Draw, Windows-Linux (4), ε) Open Office,
Frontpage (3) ζ) Accountant, Adobe Flash CS3 (2). Δπίζεο σο πην ζεκαληηθά
πξνγξάκκαηα αλαθέξζεθαλ ηα εμήο: AutoCAD, E-plan, Tina Pro, Vector CAD,
Multisim, Eagle, LabVIEW, MS Office, Adobe Photoshop, Art History Interactive,
Corel Draw, Accountant, Windows, Linux, ΓΔΛΤ (ζε αλαλεσκέλε έθδνζε), Sound
editors.

5 Σςμπεπάζμαηα
Από ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο
(Wozney, et al., (2006), Atkins, N., & Vasu, E. (2000)) πξνθύπηεη όηη:
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Οη εθπαηδεπηηθνί πηζηεύνπλ όηη ν βαζκόο εθαξκνγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλινγηζκηθώλ ζηελ ηάμε ζρεηίδεηαη ηζρπξά κε ηελ άκεζε ηερληθή, δηνηθεηηθή
ππνζηήξημε θαη κε ηελ επαξθή-εύθνιε πξόζβαζε ζε πιηθό θαη
ινγηζκηθό(ζπκθσλεί)
Οη εθπαηδεπηηθνί ηξέθνπλ πςειέο πξνζδνθίεο από ηελ επηκόξθσζε θαη ηελ
ελεκέξσζή ηνπο ζηα λέα ινγηζκηθά(ζπκθσλεί)
Οη εθπαηδεπηηθνί ηξέθνπλ κέηξηεο πξνζδνθίεο από ηελ εθαξκνγή ηελ λέσλ
ηερλνινγηώλ ζηελ ηάμε θαη δελ είλαη δηαζεηεκέλνη λα πξνβνύλ ζε κεγάιεο ζπζίεο
(δηαθσλεί)
Ο βαζκόο εμνηθείσζεο κε ηνλ Η/Τ θαη ελεκεξόηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά
κε ηα λέα επαγγεικαηηθά ινγηζκηθά ηνπ ΤΠΔΠΘ θπκαίλεηαη ζε κέηξηα επίπεδα
Οη εθπαηδεπηηθνί δελ ηξέθνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζηνπο
ππνινγηζηέο (ζπκθσλεί) θαη δε θνβνύληαη κήπσο ηνπο “αληηθαηαζηήζνπλ” ζηε
δηδαζθαιία
Οη εθπαηδεπηηθνί δε ζεσξνύλ αλαγθαία ηελ παξνρή ρξόλνπ πξνθεηκέλνπ λα
κπνξνύλ λα πεηξακαηηζηνύλ κε laptop (δηαθσλεί)
Οη εθπαηδεπηηθνί πηζηεύνπλ όηη δελ είλαη απνιύησο αλαγθαία ε ρξήζε (λέσλ)
ινγηζκηθώλ ζηνλ ηνκέα ηνπο ελώ δελ είλαη ζίγνπξνη γηα ην εάλ κπνξνύλ λα ηα
εθαξκόζνπλ κε επηηπρία ζηε δηδαθηηθή πξάμε (ζπκθσλεί)
Η δηδαθηηθή εκπεηξία δελ επεξεάδεη ηηο δηαζηάζεηο ησλ απόςεσλ ησλ
Δθπαηδεπηηθώλ ησλ ΔΠΑΛ γηα ηε ρξήζε ησλ λέσλ Δπαγγεικαηηθώλ Λνγηζκηθώλ
(ΔπΛ) ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε
Οη άληξεο εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ όηη είλαη θαιύηεξα εμνηθεησκέλνη κε ηνλ Η/Τ
θαη ελεκεξσκέλνη γηα ηα λέα επαγγεικαηηθά ινγηζκηθά ηνπ ΤΠΔΠΘ από ό,ηη νη
γπλαίθεο ζπλάδειθνί ηνπο
Οη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί ηξέθνπλ αξλεηηθόηεξα ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζηελ
ρξήζε Η/Τ από ό,ηη νη άληξεο ζπλάδειθνη ηνπο(ζπκθσλεί)
Οη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ πεξηζζόηεξν απαξαίηεηε ηελ παξνρή ρξόλνπ
γηα λα πεηξακαηηζηνύλ κε ην laptop από ό,ηη νη άληξεο ζπλάδειθνί ηνπο
(ζπκθσλεί)
Οη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί πηζηεύνπλ όηη είλαη πεξηζζόηεξν απαξαίηεηε ε ρξήζε
ινγηζκηθώλ ζηνλ ηνκέα ηνπο θαη πηζηεύνπλ όηη κπνξνύλ λα ηα εθαξκόζνπλ κε
επηηπρία ζηε δηδαθηηθή πξάμε (ζπκθσλεί)
Η επίδξαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ θύινπ θαη ηεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο θάλεθε
λα επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε ζρέζε
κεηαμύ ησλ παξαγόλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, ηα

9

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ηελ πξνζβαζηκόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηνπο
ππνινγηζηέο θαη ηε θύζε θαη ην βαζκό ηεο εθαξκνγήο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλινγηζκηθώλ ζηελ ηάμε.
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Μπόγινπ Γ., ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ 1ν ΔΠΑΛ Οξεζηηάδαο (θ. Γθνπηδέξε Θ.),
ΔΠΑΛ Γηδπκνηείρνπ (θ. Μπαθαιόπνπιν Η.), 1ν, 2ν, 3ν ΔΠΑΛ Αιεμαλδξνύπνιεο
(θ.Απνζηνιαθνύδεο η., θ.Λεκνλίδε Υ. θ. Σζηανύζε Γ.), ΔΠΑ Αιεμαλδξνύπνιεο
(θ. Κάξαιε Ν.), 2ν ΔΠΑΛ Κνκνηελήο (Καπαξηήο .) θαη ησλ ΔΚ
Αιεμαλδξνύπνιεο (θ. Μαζηξνγηαλλίδεο Αλ.) θαη Κνκνηελήο (θ. Παπάδνγινπ Υξ.)
θαζώο ρσξίο ηελ άδεηα θαη ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ηνπο δελ ζα κπνξνύζε λα
πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Δπίζεο επραξηζηνύκε ζεξκά όινπο ηνπο
ζπλαδέιθνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο.
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