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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι αντιλήψεις, οι στάσεις και οι εκπαιδευτικές 

ανάγκες των φιλολόγων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία αναφορικά με τη 

συνεισφορά των ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας. Κεντρική στόχευση 

της έρευνας αποτέλεσε η καταγραφή του συνόλου των αντιλήψεων και θέσεων των 

φιλολόγων του Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του 

μαθήματος της Λογοτεχνίας και κατ’ επέκταση η διερεύνηση για την ανάγκη δημιουργίας 

επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα προωθούν εκπαιδευτικές πρακτικές με τη χρήση της 

Τεχνολογίας στη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας. 

Η έρευνα διενεργήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016, έχοντας ως δείγμα 126 

φιλολόγους που υπηρετούν σε Δημόσια και Ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια της Πάτρας και 

διδάσκουν το μάθημα της Λογοτεχνίας. Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν τις στάσεις κι 

αντιλήψεις που εμφανίζουν οι φιλόλογοι απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες και τη χρήση τους 

κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας, τις δυσκολίες και τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν να εφαρμόσουν τις ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική, τον τρόπο εφαρμογής των 

ΤΠΕ στη διδασκαλία καθώς και την ύπαρξη ή μη ανάγκης για συμμετοχή τους σε 

προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης. Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε το έντυπο Ερωτηματολόγιο ενώ για την ανάλυση των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας SPSS. 

 Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι ενώ οι φιλόλογοι παρουσιάζουν γενικά θετικές 

στάσεις κι αντιλήψεις απέναντι στις ΤΠΕ, οι περισσότεροι από αυτούς τις χρησιμοποιούν 

μόνο ως εποπτικό μέσο κι όχι ως εργαλείο μάθησης στη διδασκαλία του μαθήματος της 

Λογοτεχνίας, γιατί δεν είναι καταρτισμένοι στις ΤΠΕ και δηλώνουν ότι έχουν ανάγκη από 

επιμόρφωση.  Η αξιοποίηση των ευρημάτων αυτών εκτιμάται ότι θα συμβάλει στο να 
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διαμορφωθούν νέα επιμορφωτικά προγράμματα, με στόχο τη σωστή εκπαίδευση των 

φιλολόγων στην αξιοποίηση και τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος της 

Λογοτεχνίας.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα αποτελεί το γεγονός ότι η Νέα Τεχνολογία έχει 

διεισδύσει στην καθημερινότητα των ανθρώπων, όσον αφορά την ταχεία μετάδοση της 

γνώσης και των πληροφοριών, με τη μερίδα του λέοντος να τη λαμβάνουν οι νέοι άνθρωποι 

χρησιμοποιώντας αρκετά προηγμένους υπολογιστές. Συνακόλουθα οι αλλαγές και στον 

τομέα της διδασκαλίας θα πρέπει να συγκλίνουν με τη σύγχρονη τεχνολογία, καθώς η 

εκπαίδευση καλείται να διαπλάσει τους μελλοντικούς πολίτες της ψηφιακής εποχής. Στόχος 

της προτεινόμενης έρευνας είναι η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, 

προτείνοντας μία νέα οδό που θα συνεισφέρει στην ενίσχυση της παραδοσιακής διδασκαλίας 

του μαθήματος στα σχολεία της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας συναντά πολλές 

δυσχέρειες ως προς την οργάνωση της ύλης και τις τεχνικές που δύναται να 

χρησιμοποιηθούν. Οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου καλούνται να παράγουν 

επαγωγικούς και αναλογικούς συλλογισμούς, κρίσεις, να αποκωδικοποιήσουν τη 

ψυχοσύνθεση του συγγραφέα, αλλά και των προσώπων του λογοτεχνικού έργου, έτσι ώστε 

να φτάσουν με ασφάλεια στην κατανόηση της ιστορίας και του νοήματος, οικοδομώντας 

σταδιακά και βιωματικά τα στάδια της ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής. 

 Η σύγχρονη τεχνολογική διεύρυνση της γκάμας των εποπτικών μέσων και η 

ακατάπαυστη εξέλιξη των τεχνολογιών μπορούν να συντελέσουν στην αλλαγή της 

παραδοσιακής σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και αναχρονιστικής διδασκαλίας του 

μαθήματος της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο και Λύκειο, αφενός καθιστώντας το ενδιαφέρον 

στο μαθητή κι αφετέρου παρέχοντας στον εκπαιδευτικό πληθώρα δυνατοτήτων, οι οποίες 

συνεισφέρουν στην επιτυχή διδακτική πρακτική. Για μία ουσιαστική ενσωμάτωση των νέων 

τεχνολογιών στη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας, οφείλουμε να ανιχνεύσουμε 
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τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση 

των μέσων αυτών στο μάθημα της Λογοτεχνίας. 

 Ζητούμενο της συγκεκριμένης εργασίας αποτελεί η ανίχνευση των αντιλήψεων, 

στάσεων και εκπαιδευτικών αναγκών των φιλολόγων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Σχολικών Μονάδων της Πάτρας σχετικά με τη διδακτική συνεισφορά των καινοτόμων 

τεχνολογιών στη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας. Πιο συγκεκριμένα η στόχευση 

της έρευνας στρέφεται στην ανίχνευση: 

 των αντιλήψεων και των στάσεων για τη γενικότερη συνεισφορά των νέων 

Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 των απόψεων των εκπαιδευτικών για τα όποια προβλήματα καθιστούν 

αναποτελεσματική την αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας από 

τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς φιλολόγους και κατ επέκταση των εκπαιδευτικών 

αναγκών που απαιτούνται για να καταστεί εφικτό οι φιλόλογοι να τις ενσωματώσουν 

αποτελεσματικά. 

 των αισθημάτων των φιλολόγων όταν καλούνται να αξιοποιήσουν διδακτικά τις ΤΠΕ 

στη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας. 

 των πρακτικών που εξελίσσονται στα πλαίσια χρησιμοποίησης αυτού του διδακτικού 

εργαλείου στο μάθημα της Λογοτεχνίας. 

Η εργασία δομείται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τρία κεφάλαια, στα 

οποία παρουσιάζεται το Θεωρητικό Πλαίσιο της εργασίας. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται 

στη Βιβλιογραφική Ανασκόπηση ανάλογων ερευνών. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στις 

ΤΠΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και περιλαμβάνει τον ορισμό της «Εκπαιδευτικής 

Τεχνολογίας», τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών από τη χρήση 

κι αξιοποίηση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και τα μειονεκτήματά τους. Το 
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τρίτο κεφαλαίο αναφέρεται στη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και περιλαμβάνει τους σκοπούς και στόχους της διδασκαλίας 

του, τους λόγους για τους οποίους εντάχτηκαν οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία αυτού 

του μαθήματος, τις διδακτικές εφαρμογές των εργαλείων των Νέων Τεχνολογιών καθώς και 

τους διαδικτυακούς τόπους που αναφέρονται στη Λογοτεχνία και τη διδασκαλία της. 

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

σκιαγραφούνται οι στόχοι, ο σκοπός, τα ερωτήματα και οι υποθέσεις της έρευνας. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο καταγράφεται λεπτομερώς ο μεθοδολογικός τρόπος, σύμφωνα με τον 

οποίο κινήθηκε ο ερευνητής δίνοντας βάση στα ερωτηματολόγια και στα στοιχεία της 

έρευνας. Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται τα ερευνητικά αποτελέσματα και 

πραγματοποιείται η ερμηνεία τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται συζήτηση επί των 

αποτελεσμάτων της έρευνας, εξάγονται συμπεράσματα, υποβάλλονται προτάσεις και 

παρουσιάζονται οι προεκτάσεις της έρευνας. Τέλος ακολουθούν η Βιβλιογραφία και το 

Παράρτημα στο οποίο περιλαμβάνονται το ερωτηματολόγιο, η συνοδευτική επιστολή του 

ερευνητή, πίνακες αποτελεσμάτων καθώς και οι κατάλογοι πινάκων και γραφημάτων της 

έρευνας.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΌ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

1.1. Εισαγωγή 

Η εισχώρηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην 

εκπαιδευτική πρακτική έχει απασχολήσει κατά πολύ την επιστημονική κοινότητα, με 

αποτέλεσμα να έχουν πραγματοποιηθεί αξιόλογες μελέτες για τον τρόπο μεθόδευσης των 

νέων τεχνολογιών από τους εκπαιδευτικούς στο μάθημα, τα προτερήματα από την χρήση των 

ΤΠΕ σε διάφορα διδακτικά αντικείμενα, τις δυσκολίες που παρατηρούνται ως προς την 

ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία στη σχολική αίθουσα και τις προϋποθέσεις που 

απαιτούνται για την ορθή επιτέλεση των πρακτικών αυτών. Ωστόσο, το σημείο, το οποίο δεν 

έχει ερευνηθεί συστηματικά (ελάχιστες αναφορές και βιβλιογραφικά δεδομένα υπάρχουν) 

και αφορά την προτεινόμενη έρευνα της παρούσας εργασίας, είναι οι θέσεις, αντιλήψεις, 

εκπαιδευτικές ανάγκες και  πρακτικές των φιλολόγων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη 

διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας με τη χρήση νέων Τεχνολογιών. 

Για την καταγραφή των στάσεων που παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στις 

ΤΠΕ έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες κι έρευνες λαμβάνοντας υπόψη τους τις μεταβλητές 

του φύλου, της ηλικίας, της εμπειρίας, της κατάρτισης-επιμόρφωσης, των εκπαιδευτικών 

(Yaghi & Abu-Saba, 1998 . Yildirim, 2000). 

Έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

δέχονται και αναγνωρίζουν τη μεγάλη συμβολή που έχουν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία όλων των 

μαθημάτων και για αυτό τον λόγο επιζητούν οι ίδιοι και την επιμόρφωσή τους. Παρόλα αυτά 

όμως, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους και στέκονται επιφυλακτικοί στη 
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συστηματική χρήση των Η/Υ στη διδασκαλία (Γραμμένος, Σταυρίδου & Δημητριάδης, 2002. 

Jimoyiannis, 2008). Οι εκπαιδευτικοί συνήθως αισθάνονται άγχος με τη διαδικασία της 

χρήσης των υπολογιστών, νιώθουν μια κατάσταση που οι ερευνητές κατά καιρούς τη στάση 

αυτή των εκπαιδευτικών την υποδηλώνουν με τους όρους «κομπιουτεροφοβία», 

«τεχνοφοβία» και σήμερα με τον όρο «κυβερνοφοβία». 

 

1.2. Στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στις ΤΠΕ με βάση το φύλο 

Το φύλο είναι ακόμα ένας παράγοντας που μπορεί να έχει αντίκτυπο στις στάσεις και 

στις αντιλήψεις που διαμορφώνουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη χρήση κι αξιοποίηση των ΤΠΕ 

στη διδασκαλία. Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στη δεκαετία του 1990 κατέδειξαν ότι: 

 Οι άνδρες εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν κατά τη διδασκαλία τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές περισσότερο από τις γυναίκες συναδέλφους τους, δηλώνουν μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση στη χρήση τους (Janssen & Plomp, 1993) και παρουσιάζουν θετικότερη 

στάση απέναντι στην αξιοποίησή τους ως πρόσθετο διδακτικό μέσο (Μπίκος, 1995). Οι 

γυναίκες – εκπαιδευτικοί, όταν χρησιμοποιούν τους υπολογιστές, διαφαίνεται να είναι πιο 

επιφυλακτικές από τους άνδρες συναδέλφους τους, να νιώθουν μικρότερη αυτοπεποίθηση 

(Lee, 1997), να εκτιμούν ότι υστερούν σε δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με τη χρήση τους 

(Robertsonetal, 1995) και να έχουν κάποια  αδυναμία στο να διακρίνουν τα υπέρ και τα κατά 

που επιφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες κι ανάλογα να αποφασίζουν (Μπίκος, 1995). Οι Janssen 

& Plomp (1993) όμως, αποδεικνύουν πως δεν διαφέρουν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των 

ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση των υπολογιστών στη διδασκαλία.  

Άλλες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στη δεκαετία του 2000 αναφέρουν ότι: 

Δεν είναι λίγοι οι ερευνητές που υποστηρίζουν πως οι άνδρες εκπαιδευτικοί περισσότερο από 

τις γυναίκες συνδέονται με την Τεχνολογία και διαθέτουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις 

τεχνολογικές ικανότητες (Jenson & Brushwood, 2003). Ακόμα οι άνδρες εκπαιδευτικοί 
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παρουσιάζουν θετικότερες στάσεις προς τις ΤΠΕ από τις γυναίκες συναδέλφους τους , αφού 

διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία στη χρήση τους (Τσιτουρίδου & Βρύζας, 2007) και 

χρησιμοποιούν τους υπολογιστές πιο συχνά στη διδασκαλία (Hellsten, 2006). Οι Ρούσσος 

και Πολίτης (2004) αναφέρουν ότι στους άνδρες υπάρχει μια θετική σχέση που διαφαίνεται 

μεταξύ στάσεων-δεκτικότητας ως προς τις ΤΠΕ και τη χρήση τους. 

 Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους, αναδεικνύουν περισσότερο 

αρνητικές ή ουδέτερες στάσεις απέναντι στην τεχνολογία συγκριτικά με τους άνδρες 

συναδέλφους τους (Τζιμογιάννης & Κόμης, 2006), νιώθουν περισσότερο άγχος για τις ΤΠΕ 

(Τσιτουρίδου & Βρύζας, 2007), βιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό την τεχνοφοβία ή 

κοµπιουτεροφοβία, αναπτύσσουν χαμηλές προσδοκίες για την επίδοσή τους, νιώθουν 

χαμηλή αυτοπεποίθηση για τις τεχνολογικές ικανότητές τους και υπολείπονται σε απόδοση 

χρήσης των ΤΠΕ από αυτούς (Broos, 2005). 

 Άλλες έρευνες όμως συντείνουν στο ότι οι διαφορές που επιδεικνύουν οι άνδρες και 

οι γυναίκες εκπαιδευτικοί ως προς τη στάση τους απέναντι στις ΤΠΕ και τη χρήση αυτών, 

χρόνο με τον χρόνο περιορίζονται (Dolton & Makepeace, 2004). 

 Ο Koutromanos (2005) αναφέρει έρευνες στις οποίες δε διαπιστώθηκαν ουσιαστικές 

διαφορές ως προς τις στάσεις ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των 

ΤΠΕ.  

 Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή στις ΤΠΕ και των 

δύο φύλων των εκπαιδευτικών, η Όλγα Τάσση (2014) δηλώνει ότι απαιτείται «αλλαγή των 

κοινωνικών στερεοτύπων που θεωρούν την τεχνολογία ανδρική υπόθεση, απαλλαγή από το 

φόβο της χρήσης του Η/Υ, ανανέωση των αναλυτικών προγραμμάτων των σχολείων, 

ενισχύοντας την αλληλεπιδραστική διδασκαλία κι επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη 

χρήση των τεχνολογιών αλλά και στον τρόπο που μπορούν να συνδυάσουν την παιδαγωγική 

μεθοδολογία με το εκπαιδευτικό λογισμικό. 
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1.3. Στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στις ΤΠΕ με βάση την ηλικία 

 Σύμφωνα με τις μελέτες των McCort, Telsavaara, Scipio & Stanton (2000) και Loyd, 

& Gressard (1984), οι στάσεις των εκπαιδευτικών φιλολόγων σε σχέση με την ηλικία δεν 

καταγράφουν σημαίνουσες διαφορές. Αμφότεροι, νέοι και μεγαλύτεροι σε ηλικία 

εκπαιδευτικοί μοιράζονται θετικές στάσεις ως προς τη χρήση των ΤΠΕ. Παράγοντες όπως η 

εμπειρία και η προγενέστερη γνώση, παρά η ηλικία παίζουν ουσιαστικό ρόλο ως προς τη 

διαφοροποίηση των στάσεων των φιλολόγων σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική 

διαδικασία. 

 Αναντίλεκτα η ηλικία των εκπαιδευτικών είναι συνυφασμένη με τις στάσεις κι 

αντιλήψεις που διαμορφώνουν αυτοί απέναντι στις ΤΠΕ και στη χρήση τους. Έρευνες 

αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί μεγαλύτερης ηλικίας, εξαιτίας του ότι δεν έχουν μεγάλη 

εξοικείωση με τις ΤΠΕ, ασχολούνται λιγότερο χρόνο με αυτές από τους νεότερους και τις 

χρησιμοποιούν μόνο σε επιτακτική ανάγκη (Baack, Brown and Brown, 1991). Έρευνα του 

Μπίκου (1995) που πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο δείγμα εκπαιδευτικών του νομού 

Θεσσαλονίκης κι αφορούσε τη χρήση των ΤΠΕ, κατέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί από 36 ως 45 

ετών έχουν θετικότερη στάση κι αντίληψη από τους υπόλοιπους. Μέσα από έρευνα που 

πραγματοποίησαν οι Sanchez, Marcos, Gonzalez & Guanlin (2012) διαφαίνεται ότι οι νέοι 

εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν θετική στάση για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, αλλά δεν 

γνωρίζουν επαρκώς τον τρόπο χρήσης τους.  

 Άλλες έρευνες δηλώνουν ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σε σύγκριση με τα 

νεότερα, κατά την ενασχόλησή τους με τους υπολογιστές, παρουσιάζουν υψηλότερο άγχος, 

δυσφορούν περισσότερο, θεωρούν τον εαυτό τους  λιγότερο αποτελεσματικό και 

αισθάνονται ότι έχουν πιο χαμηλή αυτοπεποίθηση (Dyck, 1994 . Sharitetal, 1998). 

 Μελέτη των Hong & Koh (2002) σε 200 εκπαιδευτικούς σχολείων της Μαλαισίας 

που διερεύνησε τη σχέση που μπορεί να έχει το άγχος τους ως προς τις στάσεις τους απέναντι 
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στις ΤΠΕ και τη χρήση τους, κατάδειξε την αρνητική συσχέτιση του άγχους των μεγάλης 

ηλικίας εκπαιδευτικών με τις στάσεις που εκδήλωσαν αυτοί απέναντι στις ΤΠΕ. 

 

1.4. Στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στις ΤΠΕ με βάση την εμπειρία και την 

επιμόρφωση 

 Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Hong και Koh σε εκπαιδευτικούς Σχολικών 

Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Μαλαισίας, κατέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί που 

είχαν μεγαλύτερη εμπειρία στο να χρησιμοποιούν υπολογιστή, παρουσίασαν λιγότερο άγχος 

και θετικότερες στάσεις από τους συναδέλφους τους με μικρότερη εμπειρία (Hong & Koh, 

2002). Εδώ διαφαίνονται δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών: αυτοί που εξαιτίας της μικρής 

γνώσης χειρισμού των υπολογιστών είναι ιδιαίτερα αγχωμένοι όσον αφορά τη χρήση τους 

και εκείνοι, που ενώ γνωρίζουν τον χειρισμό τους, νιώθουν κι αυτοί άγχος και στρες, όταν 

πρέπει να τους χρησιμοποιήσουν, επειδή δεν εμπιστεύονται τις  τεχνολογικές τους γνώσεις 

και τις δεξιότητές τους (Rosen & Weil, 1995). Έρευνες των Miller & Varma (1994) καθώς 

και των Smith, Caputi & Rawstorne (2000) που μελέτησαν κατά πόσο η εμπειρία που έχουν 

αποκτήσει οι εκπαιδευτικοί πάνω στους υπολογιστές έχει σχέση με τις στάσεις τους, 

κατέδειξαν ότι η εμπειρία των εκπαιδευτικών επηρεάζει θετικά τις στάσεις που 

διαμορφώνουν αυτοί ως προς τους υπολογιστές και τη χρήση τους. 

 Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ ενισχύει και προωθεί σε μεγάλο βαθμό τις 

θετικές τους στάσεις απέναντι σε αυτές καθώς και στη χρήση τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Kumar & Kumar, 2003). Στο ίδιο αποτέλεσμα οδήγησε και η έρευνα του 

Koohang (1987), η οποία κατέδειξε ότι επήλθε σημαντική αλλαγή των αρνητικών στάσεων 

που είχαν οι εκπαιδευτικοί ως προς τους υπολογιστές μετά από την κατάρτισή τους σε 

αυτούς. Επιπροσθέτως από τα παραπάνω διαφαίνεται η ανάγκη για περαιτέρω επιμόρφωση 

πάνω στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Ωστόσο, αναντίρρητα κρίνεται σκόπιμη η 
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διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, καθώς οι έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί αναφορικά με την εξέταση αυτού του αντικειμένου είναι σχετικά παλιές, με 

αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε σήμερα αν και κατά πόσον ισχύουν ή έχουν διαφοροποιηθεί. 

 Οι Jimoyiannis, Mikropoulos & Ravanis (2000) αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί που 

αποδέχονται ως ατομική τους υπόθεση τις ΤΠΕ, μέσα από προσωπική τους ευχαρίστηση και 

μέσα από διαδικασίες έρευνας αυτομορφώνονται, ασκούνται και τελικά εφαρμόζουν τις ΤΠΕ 

στη διδασκαλία των μαθητών της τάξης. 

 

1.5. Τρόποι χρήσης των ΤΠΕ από φιλολόγους 

 Παρά το γεγονός ότι τα Γυμνάσια και τα Λύκεια έχουν εξοπλιστεί με σχετικά 

σημαντικό αριθμό υπολογιστών και παρά το ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν αυξημένη πρόσβαση 

σε αυτούς, λίγες είναι οι περιπτώσεις που αυτοί χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ως εργαλείο 

μάθησης στη διδασκαλία. Οι περισσότεροι από αυτούς συνεχίζουν να τους χρησιμοποιούν με 

κλασικό τρόπο, όπως για να βρίσκουν και να λαμβάνουν πληροφορίες από το Διαδίκτυο, για 

να φτιάχνουν σχέδια μαθήματος ή διαγωνίσματα καθώς και για διεκπεραίωση διοικητικής 

εργασίας (Μικρόπουλος, 2006. Ofsted, 2002). Ελάχιστοι είναι οι φιλόλογοι που έχουν 

εντάξει τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας και χρησιμοποιούν κατά τη διδασκαλία 

τους κυρίως τα δύο βασικότερα περιβάλλοντα παραγωγής ηλεκτρονικού λόγου, τον 

επεξεργαστή κειμένου και το πρόγραμμα παρουσιάσεων καθώς και το διαδίκτυο, 

αξιοποιώντας συγχρόνως τα λίγα εκπαιδευτικά λογισμικά, εκπαιδευτικά σενάρια και καλές 

πρακτικές συναδέλφων τους που έχουν κυκλοφορήσει τώρα τελευταία κι έχουν σχέση με τη 

Λογοτεχνία (Παντζαρέλας, 2012). 

 Στο ίδιο μήκος κύματος κινούμενοι και οι Τζιμογιάννης & Κόμης (2006), αναφέρουν 

ότι ελάχιστοι είναι οι εκπαιδευτικοί που ενσωματώνουν στη διδασκαλία τους τις ΤΠΕ. Για 
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αυτό τον λόγο κρίνεται σκόπιμο να ανιχνευτούν οι δυσκολίες που παρεμποδίζουν τους 

εκπαιδευτικούς να εντάξουν με τον ορθό τρόπο τις ΤΠΕ στη διδασκαλία των μαθημάτων 

τους. Ίσως, η παρακολούθηση επιπλέον σεμιναρίων βοηθήσει στην αναθεώρηση της κρίσης 

τους, ώστε να χρησιμοποιούν τις Τεχνολογίες στη διδασκαλία ως υποστηρικτικό εργαλείο 

ενεργητικής μάθησης των μαθητών της τάξης. Μένει λοιπόν, μία ουσιαστικότερη διερεύνηση 

αυτού του θέματος. 

 Σύμφωνα με την Τάσση (2014) ο σχεδιασμός των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

γίνεται πάντα με γνώμονα τη βελτίωση του επιπέδου και της ικανότητας χρήσης των νέων 

τεχνολογιών, αλλά και την ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών για την απόκτηση θετικών 

στάσεων απέναντι στις ΤΠΕ. Στη χώρα μας σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν προγράμματα 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών όπως το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της 

Πληροφορικής» (Επιμόρφωση Α΄ Επιπέδου) στο οποίο επιμορφώθηκε μεγάλο μέρος των 

εκπαιδευτικών (2002-2006) και το έργο «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την 

Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική Πράξη» (Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου) 

(2007 – 2013), όπου επιμορφώθηκαν σχετικά λίγοι εκπαιδευτικοί. Έρευνες των Βοσνιάδου 

(2001) και Jimoyianni (2008) δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζοντας τη μεγάλη 

συμβολή των ΤΠΕ στη διδασκαλία, παρουσιάζουν θετική στάση απέναντι στην επιμόρφωση, 

την οποία άλλωστε κι επιζητούν. 

 Η Παλαπέλα (2009) επισημαίνει το πόσο σημαντικό είναι να επιμορφώνονται οι 

εκπαιδευτικοί από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς πάνω στα νέα διδακτικά αντικείμενα και 

στο πώς να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία. 

Οι Demetriadis, Barbas, Molohides, Palaigeorgiou, Psillos, Vlahavas, Tsoulakas & 

Pombortsis (2003) ερευνώντας τις στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς τις ΤΠΕ αναφέρουν 

ότι οι εκπαιδευτικοί, ενώ ενδιαφέρονται αρκετά για την εισαγωγή των ΤΠΕ μέσα στη τάξη, 
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νιώθουν ότι δεν είναι έτοιμοι και ότι χρειάζονται υποστήριξη και επιμόρφωση για να 

μπορέσουν να ανταποκριθούν ώστε να ενσωματώσουν και να αξιοποιήσουν αυτές στη 

διδασκαλία. 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ έχει να κάνει με όλες εκείνες τις 

διαδικασίες που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις βασικές δεξιότητες 

στις ΤΠΕ και να μπορούν να τις αξιοποιήσουν στη διδασκαλία. Γι’ αυτό κρίνεται και 

αναγκαία. 

Σε έρευνα του Κονιδάρη (2005) σχετικά με τον χρόνο που αφιερώνουν οι 

εκπαιδευτικοί για ενασχόληση με τις ΤΠΕ, αναδείχτηκε, ότι η συχνή ενασχόλησή τους με 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές προσδίδει σε αυτούς μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και 

αυξημένες δεξιότητες που συντελεί στη δημιουργία μιας πιο θετικής σχέσης με τις ΤΠΕ. 

Έρευνες των Miller & Varma (1994), των Smith, Caputi & Rawstorne (2000) που 

μελέτησαν κατά πόσο η εμπειρία που έχουν αποκτήσει οι εκπαιδευτικοί πάνω στους 

υπολογιστές έχει σχέση με τις στάσεις τους, κατέδειξαν ότι η εμπειρία των εκπαιδευτικών 

επηρεάζει θετικά τις στάσεις που διαμορφώνουν αυτοί ως προς τους υπολογιστές και τη 

χρήση τους.  

Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ ενισχύει και προωθεί σε μεγάλο βαθμό τις 

θετικές τους στάσεις απέναντι σε αυτές καθώς και στη χρήση τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Kumar & Kumar, 2003). Στο ίδιο αποτέλεσμα οδήγησε και η έρευνα του 

Koohang (1987) η οποία αναφέρει ότι επήλθε σημαντική αλλαγή των αρνητικών στάσεων 

που είχαν οι εκπαιδευτικοί ως προς τους υπολογιστές μετά από την κατάρτισή τους σε 

αυτούς. 

Έρευνα των Τζιμογιάννη και Κόμη (2004) σχετικά με το ποια είναι η στάση των 

εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 
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διδασκαλία, κατέδειξε την ουδέτερη ή την αρνητική τους στάση  απέναντι στην ενσωμάτωση 

των ΤΠΕ στην διδασκαλία. Παρά ταύτα, η εξέλιξη της τεχνολογίας τις μέρες μας, έχει 

σημειώσει τεράστια «άλματα», έχοντας διεισδύσει στην καθημερινότητα του κάθε 

ανθρώπου. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι οι αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με 

την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία απέχουν παρασάγγας σε σχέση με εκείνη την 

έρευνα, οπότε και απαιτείται μία νέα ερευνητική προσπάθεια με στόχο να σφυγμομετρήσει 

τη σύγχρονη διαμορφωμένη αντιληπτική πραγματικότητα των εκπαιδευτικών. 

 

1.6. Ανασταλτικοί παράγοντες για την αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διδακτική 

υποστήριξη του μαθήματος της Λογοτεχνίας 

Σύμφωνα με έρευνα των Ρες και Βαρσαμίδου (2008) που πραγματοποιήθηκε σε 

σχολικές μονάδες του νομού Χίου, αναδείχτηκε ότι μία αυξημένη μερίδα εκπαιδευτικών δεν 

δύναται να εφαρμόσει τις ΤΠΕ στη διδασκαλία. Ένας κομβικός παράγοντας σχετίζεται με 

την απουσία κατάλληλων σεμιναρίων για κατάρτιση των εκπαιδευτικών ως προς την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στο πλαίσιο του μαθήματος. Επιπλέον ο περιορισμένος αριθμός 

υπολογιστών στις σχολικές μονάδες συνθέτει μία δυσμενή πραγματικότητα, τα 

αποτελέσματα της οποίας είναι η καταναγκαστική αποστασιοποίηση των εκπαιδευτικών από 

πρακτικές αξιοποίησης των ΤΠΕ. Άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο 

της Πάτρας παρουσίασε τις σοβαρές ελλείψεις σε Τεχνολογικό εξοπλισμό σε Σχολικές 

Μονάδες της Ελλάδας, πράγμα που εμποδίζει τους εκπαιδευτικούς να εντάξουν τις ΤΠΕ στη 

διδασκαλία τους (Βεργίδης, Βαλμάς, Τουρπάκη & Ανάγνου, 2011). Επιπροσθέτως, η Τάση 

Ολ. (2014) αναφέρεται σε πανευρωπαϊκή έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της 

Ε.Ε. το 2011 και 2012 σε σχολεία 31 χωρών και σε περισσότερους από 19.000 μαθητές μέσα 

από την οποία διαφάνηκε ότι στην Ελλάδα αντιστοιχεί 1 υπολογιστής ανά 16 μαθητές, 1 

διαδραστικός πίνακας ανά 500 μαθητές και οι υπάρχοντες υπολογιστές βρίσκονται σε 
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ποσοστό 70% στο εργαστήριο, 15% στην αίθουσα διδασκαλίας και 10% σε βιβλιοθήκες και 

άλλα μέρη. 

Επίσης η μη ένταξη των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία οφείλεται 

στην έλλειψη χρόνου για κατάλληλη προετοιμασία από το σπίτι, στην έλλειψη περαιτέρω 

εκπαιδευτικού ωραρίου που απαιτείται για την αποτελεσματική εφαρμογή των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία καθώς και στη μη εξοικείωση των μαθητών (Τσούτσα & Κεδράκα, 2013). 

Σύμφωνα με τους Jimoyianni & Komi (2007) οι περιορισμένες δεξιότητες των 

εκπαιδευτικών και η έλλειψη σχετικής εμπειρίας με τους υπολογιστές συνιστούν τα βασικά 

εμπόδια για να αποκτήσουν θετική στάση απέναντί τους. Οι βασικές αιτίες σύμφωνα με την 

Mumtaz (2000) που αποτελούν τροχοπέδη στην ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική 

από την πλευρά των εκπαιδευτικών είναι η μικρή εμπειρική γνώση που κατέχουν ως προς τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών, η μη ύπαρξη εκπαιδευτικού βοηθητικού προσωπικού για την 

παρακολούθηση των μαθητών κατά τη διάρκεια χρησιμοποίησης των υπολογιστών, η 

ανεμική έως και ανύπαρκτη κρατική χρηματοδότηση για ενίσχυση των εκπαιδευτικών 

πρακτικών που αφορούν τις TΠΕ στην εκπαίδευση, καθώς και το απότοκο αυτής που είναι η 

έλλειψη ικανού τεχνολογικού εξοπλισμού στα σχολεία για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Σε έρευνα που πραγματοποίησε η Γιακουμάτου (2003) σε δείγμα φιλολόγων, 

κατέδειξε ως εμπόδια αναφορικά με  την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία της 

Λογοτεχνίας τα εξής: προβληματικό λογισμικό, έλλειψη αναγκαίων χώρων, αρνητική στάση 

του διευθυντή. Επομένως, επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί νέα έρευνα για να 

επανακαθοριστούν οι ανασταλτικοί παράγοντες, που η τυχούσα βελτίωση ή εξάλειψή τους 

θα συνεισφέρει στην αποτελεσματική χρησιμοποίηση των ΤΠΕ από τους φιλολόγους στη 

διδασκαλία της Λογοτεχνίας. 
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Έρευνα που διενεργήθηκε το 2011-2012 σε φιλολόγους του Νομού Καβάλας που 

είχαν παρακολουθήσει το Β΄ επίπεδο επιμόρφωσης στις ΤΠΕ, παρουσίασε ότι οι φιλόλογοι 

προσπάθησαν να εφαρμόσουν πρακτικώς τα όσα έμαθαν, αποσκοπώντας σε ποιοτική 

αναβάθμιση της παρεχόμενης διδασκαλίας στους μαθητές τους. Για την ακρίβεια 

επιχείρησαν να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ σύμφωνα με τις οδηγίες του επιμορφωτικού 

προγράμματος Β΄ επιπέδου που είχαν περατώσει. Οι τεχνικές που εφάρμοσαν κατά την ώρα 

της διδασκαλίας ήταν: είτε α) «χρήση διδακτικών σεναρίων», είτε β) «δημιουργία ιστοτόπων 

επικοινωνίας και συνεργασίας», είτε γ) «χρήση νέων τεχνολογιών ως αφετηρία για 

προσέγγιση της γνώσης», είτε δ) « χρήση τεχνολογιών ως μέσο προβολής». Συμπεριληπτικά 

οι επιμορφωθέντες φιλόλογοι του Β΄ επιπέδου επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ στη 

διδακτική πρακτική, τόσο ως εργαλείο μάθησης, όσο και ως εποπτικό μέσο (Τσούτσα & 

Κεδράκα, 2013). 

 

1.7. Συμπέρασμα 

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας από τους φιλολόγους της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελεί κρίσιμο θέμα. Μία μελλοντική πρόταση εκπαίδευσης 

στο πλαίσιο ενός νέου Προγράμματος Σπουδών, που θα κάνει αφενός το μάθημα πιο 

κατανοητό κι ενδιαφέρον για τον μαθητή κι αφετέρου πιο εύκολη κι εκσυγχρονισμένη τη 

διδασκαλία από τους καθηγητές, εφοδιάζοντας τις αίθουσες με κατάλληλα μέσα (νέες 

τεχνολογίες), αδιαμφισβήτητα απαιτεί μία ολόπλευρη διερεύνηση των απόψεων, στάσεων 

και εκπαιδευτικών αναγκών των καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που διδάσκουν 

το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Η συγκεκριμένη προτεινόμενη έρευνα στοχεύει 

στην εξαγωγή μετρήσιμων αποτελεσμάτων, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

μελλοντικά από Εκπαιδευτικά Ινστιτούτα, με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου 

διδασκαλίας του μαθήματος των Νεοελληνικών Κειμένων, που θα ενσωματώνει τις ΤΠΕ. 
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Επιπροσθέτως, θα παρουσιαστεί μία ολοκληρωμένη εικόνα για το αν και κατά πόσον 

εφαρμόζονται οι ΤΠΕ στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στα Λύκεια και Γυμνάσια της 

Πάτρας, καθώς και για το αν απαιτούνται νέα επιμορφωτικά σεμινάρια για τους 

εκπαιδευτικούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

2.1. Ορισμός «Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας» 

 Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί ορισμός για την έννοια της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας που να 

είναι καθολικά αποδεκτός. Η Εκπαιδευτική Τεχνολογία ως όρος, πρωτοπαρουσιάστηκε τη δεκαετία 

του 1960, αλλά ως διακριτός κλάδος στην επιστήμη της Διδακτικής διαμορφώθηκε τη δεκαετία του 

1970, δίνοντας έμφαση στην αρχή στο ραδιόφωνο και σταδιακά με την πάροδο των χρόνων στην 

τηλεόραση κι ακολούθως  στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σήμερα η έμφαση δίνεται στο διαδίκτυο 

και στα διάφορα ψηφιακά συστήματα διδασκαλίας. Πολλοί ερευνητές  συμφωνούν με τον ορισμό 

που δίνουν οι Seels & Reachey (1994): Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών 

διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να λύσουν προβλήματα της 

διδασκαλίας της μάθησης». Η Σολομωνίδου (2006) ορίζει την Εκπαιδευτική Τεχνολογία ως μια 

διαδικασία που μέσα από τη συμπερίληψη εφαρμογής κατάλληλων γνώσεων, διαδοχικών τεχνικών 

διδακτικής προσέγγισης και χρήσης μέσων κι εργαλείων, σχεδιάζεται η πιο αποτελεσματική 

διδασκαλία. Ο όρος «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» με την ευρεία του έννοια περιλαμβάνει όλα τα 

στηρίγματα δράσης όπως αντικείμενα, μοντέλα, μέσα, όργανα, συσκευές, μεθόδους καθώς και τα 

προγράμματα που προκύπτουν από τη συστηματική εφαρμογή της τεχνολογικής γνώσης στον 

σχεδιασμό της εκπαίδευσης (Ευσταθίου-Καραγεωργάκη, 2007). 

 

2.2. Πλεονεκτήματα και δυνατότητες από τη χρήση κι αξιοποίηση  

των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Οι ΤΠΕ είναι ένα σημαντικό εργαλείο που συμβάλλει κατά πολύ στην τόνωση της 

γνωστικής, μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας, αφού συγχρόνως μπορεί να 

ενσωματώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ακόμα και τα περισσότερα από τα κλασσικά 

εποπτικά κι οπτικοακουστικά μέσα (Διαμαντάκη, Ντάβου & Πανούσης, 2001). 
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Χρησιμοποιώντας οι μαθητές τις Νέες Τεχνολογίες, μπορούν να αναζητούν πληροφορίες 

ανατρέχοντας ταυτόχρονα σε πολλές πηγές, να τις λαμβάνουν , να τις διασταυρώνουν και να 

τις επεξεργάζονται (Σολομωνίδου, 2000). Αποκτούν ακόμα σε μικρότερο χρόνο και με 

ευχάριστο τρόπο περισσότερες και καλύτερες γνώσεις, αναπτύσσοντας συγχρόνως και θετική 

στάση απέναντι στην εργασία που τους ανατίθεται (Τσογιάννη, 2004). Με τη δύναμη που 

εκπέμπει η εικόνα, βοηθούν οι ΤΠΕ τους μαθητές να ανακαλύπτουν έννοιες που είναι 

αμφίβολο αν θα ανακάλυπταν μόνο μέσω της θεωρίας (Ράπτης & Ράπτη, 2007 . Βοσνιάδου, 

2006). 

 Οι μαθητές με τη χρήση των ΤΠΕ οδηγούνται σε νοητικές διεργασίες και δεξιότητες 

υψηλότερης στάθμης, αφού κατά την επίλυση των προβλημάτων προβλέπουν , δημιουργούν 

υποθέσεις, σχεδιάζουν, λαμβάνουν αποφάσεις, αναλύουν κι αναφέρουν, δηλαδή αποκτούν 

επιστημονικό τρόπο σκέψης (Thomson, 1997 . Ράπτης & Ράπτη, 2007). 

 Οι ΤΠΕ στηρίζουν τον διαθεματικό τρόπο μάθησης των μαθητών, ενισχύουν τα 

κίνητρα για μάθηση, τη δημιουργικότητά τους και συνδέουν τις γνώσεις τους με την 

καθημερινή ζωή (Σολομωνίδου, 2000 . Ράπτης & Ράπτη, 2007). 

 Το μάθημα κατανοείται με μεγαλύτερη ευκολία, γίνεται ευχάριστο, καθώς οι μαθητές 

ακολουθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών τους τον δικό τους ρυθμό μάθησης, 

αυτοσυγκεντρώνονται στο θέμα  που επεξεργάζονται και καλλιεργούν μεθοδικά τον τρόπο 

σκέψης τους (Means, 1994 . Σολομωνίδου, 2000. Ευσταθίου-Καραγεωργάκη, 2007). Το 

περιβάλλον της τάξης γίνεται πιο οικείο, ώστε να ενθαρρύνονται ακόμα και οι πλέον 

συνεσταλμένοι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες που τους ανατίθενται 

και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (Means, 1994 . Σολομωνίδου, 2000). 

 Επιπρόσθετα οι ΤΠΕ βοηθούν πολύ τους μαθητές που φοιτούν σε σχολικές μονάδες 

της επαρχίας, γιατί το διαδίκτυο σαν ένα ανοιχτό παράθυρο, φέρνει  τον κόσμο μπροστά στα 
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μάτια τους, τους παρέχει πολλές ευκαιρίες για να αντλούν πληροφορίες και για να 

διαμορφώνουν στάσεις κι αντιλήψεις (Valentine & Holloway, 2001). 

 Το σχολείο τώρα δεν παραμένει μέσα στα στενά του όρια, αλλά ανοίγεται προς την 

κοινωνία μέσω του internet, των email, των Ιστοσελίδων, των ηλεκτρονικών περιοδικών, των 

ηλεκτρονικών εφημερίδων, του Skype (Thomson, 1997), ενισχύοντας έτσι την επικοινωνία 

μαθητών διαφορετικών περιοχών, πόλεων, χωρών και ηπείρων (Ράπτης & Ράπτη, 2007). 

 Με την εμπλοκή των ΤΠΕ, η εκπαιδευτική διαδικασία από δασκαλοκεντρική που 

ήταν, βαίνει σε μαθητοκεντρική και ομαδοσυνεργατική (Ματσαγγούρας, 2004 . Κεκές & 

Μυλωνάκου-Κεκέ, 2001). 

 Μαθητές και εκπαιδευτικοί μπορούν τώρα να αποθηκεύουν, να διατηρούν, να 

μεταφέρουν, να εκτυπώνουν κείμενα, εικόνες, ήχους, δρώμενα που έχουν σχέση με το θέμα 

που επεξεργάζονται κι ερευνούν (Μικρόπουλος & Λαδιάς, 1993. Κεκές & Μυλωνάκου-

Κεκέ, 2001). 

 Η χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο βοηθά τους εκπαιδευτικούς να βλέπουν διαφορετικά 

τον τρόπο διδασκαλίας, να τον επανεξετάζουν και να οδηγούνται σε αλλαγή  όποτε αυτοί το 

κρίνουν αναγκαίο, δημιουργώντας τους συγχρόνως θετική στάση στο να εφαρμόζουν 

μεταρρυθμίσεις και καινοτόμα προγράμματα στην τάξη. Επιπρόσθετα το κατάλληλο 

εκπαιδευτικό ψηφιακό λογισμικό τους βοηθά να καθοδηγούν ευέλικτα τους μαθητές, 

παρέχοντας δυνατότητες για εξατομικευμένη και διαφοροποιημένη διδασκαλία (Βούλτσιου, 

2007). 

 Με την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλάζει και ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί εγκαταλείποντας την αυθεντία, ασκούν περιορισμένη 

εποπτεία και δρουν ως σύμβουλοι, οργανωτές, συντονιστές και διευκολυντές στη 

συνεργατική εργασία των ομάδων των μαθητών, παραμένοντας όμως, ως οι σημαντικότεροι 
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παράγοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία (Crook, 1996 . Σολομωνίδου, 1999 . Βοσνιάδου, 

2006). 

 Με τη δυνατότητα που δίνουν οι ΤΠΕ στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν 

σχεδιαγράμματα, ιχνογραφήματα και λογισμικά προγράμματα, κάνουν πιο εύκολη και πιο 

αποτελεσματική τη διδασκαλία (Τζόκας, 2002). 

 Με τις προσομοιώσεις μπορούν να πραγματοποιούνται εικονικά πειράματα Φυσικής, 

Χημείας κι άλλων επιστημών σε σχολεία που στερούνται εργαστηρίων, χωρίς πολλά έξοδα 

και χωρίς κίνδυνο και να ελέγχονται τα αποτελέσματα των υποθέσεων εργασίας. Τέλος, το 

διαδίκτυο βοηθά σημαντικά στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (σεμινάρια - επιμόρφωση) των 

εκπαιδευτικών , αφού με τη συνδρομή του μειώνεται δραστικά το κόστος των επιμορφώσεων 

σε σχέση με την παραδοσιακή τους μορφή, γιατί τώρα μπορούν να επιμορφώνονται ακόμα 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί από λιγότερους εκπαιδευτές (Weller, 2000). 

 

2.3. Μειονεκτήματα από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 

 Η εμπλοκή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία ενέχει και 

μειονεκτήματα. Η έλλειψη της κοινωνικοποίησης των μαθητών λόγω της πολύωρης και 

συνεχούς  προσωπικής τους ενασχόλησης με τους υπολογιστές, αποτελεί ένα από τα πιο 

σημαντικά μειονεκτήματα της χρήσης των ΤΠΕ στη  διαδικασία της μάθησης. Οι Νέες 

Τεχνολογίες συνήθως, συνεπαίρνουν την προσοχή των μαθητών, τους κάνουν παθητικούς, 

ανυπόμονους, τους οδηγούν σε έλλειψη καλλιέργειας των συναισθημάτων και των 

ανθρωπίνων αξιών καθώς και σε κοινωνική απομόνωση, γιατί τους δημιουργούν εθισμό και 

σχέσεις εξάρτησης, μειώνοντας την εμπιστοσύνη που τρέφουν για τον εαυτό τους κι 

ενισχύοντας την ανασφάλειά τους.  
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 Η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση ομοιόμορφης διδασκαλίας 

εντός της τάξης, όπου οι μαθητές θα αντιμετωπίζονται όχι ως ανεξάρτητες προσωπικότητες 

αλλά ως μάζα, αφού οι εκπαιδευτικοί στο έργο τους θα έχουν υποκατασταθεί από τους 

υπολογιστές, των οποίων τον έλεγχο θα έχουν πάρει στα χέρια τους οι έχοντες τεχνικές 

γνώσεις, με πιθανό κίνδυνο αυτοί να χειραγωγήσουν την εκπαίδευση των παιδιών.  

 Ένα μεγάλο πρόβλημα για τους μαθητές είναι το ότι δεν μπορούν να διαχειρίζονται 

ορθολογικά, να επεξεργάζονται και να αξιολογούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν και να 

διαλέγουν τις πλέον αξιόπιστες.  

 Το ότι η διάχυση των Νέων Τεχνολογιών δεν είναι ομοιόμορφη σε κάθε σχολείο, 

ούτε καν στο ίδιο το σχολείο, αποτελεί γεγονός που δε συμβάλλει στην παροχή προς τους 

μαθητές ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση. 

 Επιπρόσθετα, η δημιουργία των περισσότερων λογισμικών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων που απευθύνονται σε μαθητές έχει προέλθει κυρίως από ανθρώπους που 

διαθέτουν την τεχνογνωσία, αλλά στερούνται των κατάλληλων παιδαγωγικών γνώσεων, με 

αποτέλεσμα αυτά τα λογισμικά  να μην ανταποκρίνονται στον σκοπό της εκπαίδευσης και να 

μην φέρνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα (Ράπτης & Ράπτη, 2007). 

 Τέλος απουσιάζει ο έλεγχος στην πλοήγηση των μαθητών στο διαδίκτυο, με 

αποτέλεσμα αυτοί να μπαίνουν ελεύθερα σε ακατάλληλους δικτυακούς τόπους, με όλες τις 

συνέπειες που μπορεί να επιφέρει το γεγονός αυτό (Κασιμάτη & Γιαλαμάς, 2001 . Preece, 

2000). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  ΣΤΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΠΕ  

 

3.1. Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας του μαθήματος της Λογοτεχνίας στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 Με τον όρο «μάθημα της Λογοτεχνίας» στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δηλώνεται 

η Νεοελληνική Γραμματεία που διδάσκεται σήμερα στα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας μας 

και στηρίζεται στα σχολικά εγχειρίδια «Κείμενα  Νεοελληνικής Λογοτεχνίας»  Α΄, Β΄, Γ΄ 

Γυμνασίου και Α΄, Β΄, Γ΄  Λυκείου , τη Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία (Ανθολόγιο 

μεταφράσεων) Β΄ Ενιαίου Λυκείου (επιλογής) και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία (ποίηση - 

πεζογραφία) κατεύθυνσης Γ΄ Ενιαίου Λυκείου. 

 Με βάση το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών) 

(ΦΕΚ. 303/ 13-03-03), συστάθηκαν τα Α.Π.Σ. (Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών), πάνω 

στα οποία στηρίχτηκαν και γράφτηκαν τα νέα διδακτικά πακέτα που περιλαμβάνουν και τα 

βιβλία της Λογοτεχνίας. 

Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση της χώρας μας, διατυπώνεται στις παρακάτω γραμμές. Σύμφωνα με το 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ. (2003) η διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας σκοπό έχει:  

«την ενδυνάμωση της μορφωτικής επάρκειας, της επικοινωνιακής ικανότητας και της 

συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών μέσα από την ανάγνωση, κατανόηση και 

ερμηνεία αξιόλογων έργων σημαντικών Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών». 

 Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας επιδιώκονται οι παρακάτω 

επιμέρους ειδικοί σκοποί όπως παρατίθενται αυτούσιοι στη σ. 84 του 1
ου

 Τόμου των 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ. (2003): 
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Οι μαθητές πρέπει να μπορούν: 

 Να προσλαμβάνουν το λογοτεχνικό κείμενο ως έργο τέχνης και αισθητικό φαινόμενο 

στενά δεμένο µε την εποχή του. 

 Να κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα της λογοτεχνικής γλώσσας, τον μεταφορικό και 

συμβολικό χαρακτήρα της, και να ανακαλύψουν την αισθητική λειτουργία της. 

 Να κατακτήσουν την ικανότητα συναισθηματικής συμμετοχής. 

 Να ερμηνεύουν µε δημιουργικό τρόπο τα λογοτεχνικά έργα. 

 Να ανακαλύψουν και να ασκήσουν τις καλλιτεχνικές δεξιότητές τους. 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ., 2003). 

Σύμφωνα με τον Γκότοβο (2009) οι γενικοί στόχοι της διδασκαλίας του μαθήματος 

της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι: 

Να αναπτύξουν οι μαθητές ικανότητες που θα τους επιτρέπουν να αναζητούν και να 

βρίσκουν λογοτεχνικά κείμενα, να επιχειρούν την κριτική ανάγνωση αυτών, να διεισδύουν 

στις ιδέες και στα νοήματά τους και να προβληματίζονται. Να διαμορφώσουν στάσεις , αξίες 

και συμπεριφορές που θεωρούνται αποδεκτές από το σύνολο, να καλλιεργήσουν την 

ευαισθησία τους και να αναπτύξουν τη φαντασία τους. Να προσλαμβάνουν μέσα από τα 

λογοτεχνικά κείμενα πληροφορίες που άπτονται σπουδαίων πολιτικών, κοινωνικών και 

ιστορικών θεμάτων, να σχολιάζουν και να παίρνουν θέση πάνω στις διάφορες απόψεις που 

αναφύονται μέσα από αυτά, παραθέτοντας πάντα τεκμηριωμένα τα επιχειρήματά τους. 

Τελικά θεωρείται πολύ σημαντικός στόχος της διδασκαλίας του μαθήματος της 

Λογοτεχνίας το να αρχίζουν οι μαθητές να ερμηνεύουν ένα κείμενο ή μια ομάδα κειμένων 

(συναισθηματική και γνωστική προσέγγιση) κι ακολούθως να ερμηνεύουν τη δική τους 

ερμηνεία και την ερμηνεία των συμμαθητών τους (βιωματική αυτενέργεια) (Νικολαΐδου, 

Μαυρίδου & Ρουβάς, 2014). 
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3.2. Αναγκαιότητα ένταξης των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία του μαθήματος της 

Λογοτεχνίας 

 Οι Νέες Τεχνολογίες αποτελούν κομμάτι της πραγματικότητας αλλά και της 

εμπειρίας των μαθητών, τις οποίες οι εκπαιδευτικοί φιλόλογοι οφείλουν να τις 

συμπεριλάβουν στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας για τη βελτίωσή της (Παντζαρέλας, 2012). 

Με τις πολλές δυνατότητες που παρέχουν οι Νέες Τεχνολογίες, μπορούν να δράσουν 

καταλυτικά στον περιορισμό του κανόνα και στο άνοιγμα της έννοιας του «λογοτεχνικού 

κειμένου» (Παντζαρέλας, 2012). 

 Οι Κυρκίνη, Τσάφος, Βλαχογιάννης, Καλλιάδου, Παπαδαντωνάκης και Πόλκας 

(2006) αναφέρουν ότι η ένταξη και η χρήση των προϊόντων και εργαλείων των Τ.Π.Ε. στη 

διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας κρίνεται αναγκαία γιατί: 

 Παρέχει τη δυνατότητα άμεσης και εύκολης πρόσβασης σε πλήθος πληροφοριών, 

γεγονός που λειτουργεί παρωθητικά για τον μαθητή και διευκολύνει την προσέγγιση του 

λογοτεχνικού κειμένου. 

 Αξιοποιεί εμπειρίες και βιώματα του μαθητή από άλλα γνωστικά αντικείμενα, καθώς 

καθιστά άμεσα δυνατή τη συσχέτιση µε αυτά. 

 ∆ίνει τη δυνατότητα στον µαθητή να επιλέξει τον δικό του δρόμο προς τη μάθηση, µέσα 

από µια ποικιλία εναλλακτικών επιλογών. 

 Διευκολύνει τη συνάντηση του µαθητή µε το κείμενο, µε την πολυμεσική πληροφορία 

και µε την ανάδειξη διαφορετικών σημειωτικών τρόπων. 

 Ενισχύει τη δυνατότητα αξιοποίησης της συλλογικής εμπειρίας µέσα από συνεργατικά 

περιβάλλοντα. 

 Βελτιώνει τη δυνατότητα παραγωγής λόγου µέσα από περιβάλλοντα που επιτρέπουν τον 

πειραματισμό, τη δοκιμή, τον έλεγχο. 
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 Υποστηρίζει τη δημιουργική έκφραση του µαθητή, καθώς ενσωματώνει ποικίλες µορφές 

έκφρασης και επικοινωνίας. 

 Η Ελένη Χοντολίδου (2000) σημειώνει ότι οι Νέες Τεχνολογίες εντασσόμενες στη 

διδασκαλία της Λογοτεχνίας παραχωρούν ίσο χώρο στον λόγο, στην εικόνα, στον ήχο και 

στην κίνηση, κάνοντας έτσι πράξη την έννοια της «πολυτροπικότητας». Με την ένταξη των 

Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας αλλάζουν οι έννοιες της Λογοτεχνίας, 

του συγγραφέα, του αναγνώστη και της ανάγνωσης, γιατί τώρα δίνεται έμφαση σε 

δυνατότητες κατασκευής νέων μορφών κειμένων (λογοκεντρικών, ηχητικών, εικονικών, 

πολυτροπικών), στη συνεργατική γραφή καθώς και σε νέες αναγνωστικές πρακτικές και 

δεξιότητες (Ακριτίδου, 2010). 

 Όπως παρατηρούν ο Δημήτρης Κουτσογιάννης (2010) και ο Παναγιώτης 

Παντζαρέλας (2012), η Εκπαιδευτική Τεχνολογία βοηθά στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας με 

το να προσδίδει πρόσβαση σε ψηφιακούς χώρους δημοσίευσης δημιουργώντας έτσι 

πραγματική επικοινωνία. 

 Ο Παναγιώτης Παντζαρέλας (2012) επισημαίνοντας τον δυναμικό ρόλο του 

διαδικτύου στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, αναφέρει: «Tην εποχή του διαδικτύου, οι 

κλασικοί όροι του πομπού, του δέκτη και του μηνύματος φαίνεται πως έχουν διευρύνει τα 

χαρακτηριστικά τους. Ο πομπός αποκτά πληθυντικές ιδιότητες, ο δέκτης αναπτύσσει νέες 

αναγνωστικές δεξιότητες περισσότερο χωρικές και εικονικές, ενώ το μήνυμα καθίσταται πιο 

ρευστό και πολυτροπικό». 

 

3.3. Διδακτικές εφαρμογές των εργαλείων των Νέων Τεχνολογιών στη  

διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας  
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 O επεξεργαστής κειμένου και το πρόγραμμα παρουσιάσεων που αποτελούν τα πιο 

σημαντικά περιβάλλοντα παραγωγής ηλεκτρονικού λόγου, μαζί με το διαδίκτυο, μπορούν να 

αξιοποιηθούν από τους φιλόλογους κατά την εμπλοκή των ΤΠΕ στη διδασκαλία του 

μαθήματος της Λογοτεχνίας. Ο επεξεργαστής κειμένου αποτελεί μια σημαντική μηχανή που 

επιφέρει πολλές επιπτώσεις και προεκτάσεις στον ίδιο τον κορμό της διδασκαλίας της 

Λογοτεχνίας. Προσφέρει σε μαθητές κι εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να μπορούν να 

ανατρέχουν στο διαδίκτυο, να βρίσκουν διάφορα λογοτεχνικά κείμενα σε ψηφιακή μορφή 

και να τα μεταφέρουν σε αυτόν, ή ακόμα οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να γράφουν στον 

επεξεργαστή ένα λογοτεχνικό κείμενο ή μέρος αυτού ή ένα ποίημα που δεν υπάρχει στο 

διαδίκτυο και να το παρουσιάζουν στους μαθητές τους στο πλαίσιο της διδασκαλίας 

(Παντζαρέλας, 2012). 

 O επεξεργαστής κειμένου μπορεί να χρησιμοποιηθεί με έναν πιο δημιουργικό τρόπο 

ώστε μέσα από αντικαταστάσεις λέξεων, χρωματισμό λέξεων, καταστροφή και 

επανασυναρμολόγηση της δομής του κειμένου, να καταδειχτεί ότι η λογοτεχνία αποτελεί ένα 

lego που κατασκευάζεται με γνωστά υλικά που όσο αυτό το ανακατασκευάζεις και 

συνεχίζεις να παίζεις μαζί του, τόσο καλύτερα κατανοείς τους μηχανισμούς κατασκευής και 

λειτουργίας του (Νικολαΐδου, 2010). 

 Οι φιλόλογοι κατά την προετοιμασία της διδασκαλίας κάποιων λογοτεχνικών 

κειμένων, μπορούν με τη χρήση του επεξεργαστή να δίνουν μεγάλη βάση στους 

υπερσυνδέσμους με το να προσθέτουν στα κείμενά τους ψηφιακές παραπομπές σε on-line 

λεξικά για αναζήτηση αγνώστων λέξεων, σε κριτικές κειμένων και σε χειρόγραφα. Ακόμα οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν και να προσθέτουν στα λογοτεχνικά τους κείμενα αναφορές με τον 

τονισμό φράσεων και την εισαγωγή διάφορων σχολίων για αυτές (Παντζαρέλας, 2012). 

 Με τη βοήθεια του επεξεργαστή εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να αλλάζουν τη 

μορφή τόσο των παραδοσιακών όσο και των μοντέρνων ποιημάτων, ξανασχηματίζοντας τα 
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παραδοσιακά με μοντέρνα μορφή και ξαναγράφοντας τα μοντέρνα με παραδοσιακή μορφή. 

Βοηθιούνται επίσης οι μαθητές στην παραγωγή του προσωπικού τους γραπτού λόγου μέσα 

από δικά τους κείμενα, γιατί με τη συνδρομή του επεξεργαστή μπορούν να πραγματοποιούν 

συνεχείς αλλαγές και διορθώσεις, να επιστρέφουν σε παλαιότερες γραφές, μπορούν πλέον οι 

μαθητές που δεν κάνουν καλά γράμματα καθώς και οι ανορθόγραφοι να παραδίδουν τα 

κείμενά τους καθαρά και χωρίς λάθη, αφού τώρα με τον επεξεργαστή πραγματοποιείται 

αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος (Παντζαρέλας, 2012). 

 Τα λογισμικά παρουσιάσεων ως διδακτικό εργαλείο είναι χρήσιμα και μπορούν να 

κάνουν το μάθημα της Λογοτεχνίας πιο ενδιαφέρον και πολυφωνικό. Με αυτά τα λογισμικά, 

οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές πραγματοποιούν πολυμεσικές παρουσιάσεις λογοτεχνικών 

κειμένων, ρευμάτων, σχολών, συγγραφέων που εμπεριέχουν κείμενο, εικόνα, ήχο, και video 

(Παντζαρέλας, 2012). Συγκεκριμένα οι μαθητές, με τη χρήση των λογισμικών 

παρουσιάσεων, προσεγγίζουν τα λογοτεχνικά έργα με απαγγελίες ποιημάτων ή αναγνώσεις 

κειμένων που ακούγονται από τους ίδιους τους ποιητές – συγγραφείς, εντοπίζοντας τις 

ιδιαιτερότητες του ύφους τους. Εμπλέκονται ενεργητικά στη διδασκαλία του μαθήματος της 

Λογοτεχνίας με το να επισκέπτονται κατάλληλους διαδικτυακούς τόπους και να ταξιδεύουν 

στη ζωή και στο έργο των λογοτεχνών. Αναζητούν, βρίσκουν και παρατηρούν σχετικές 

εικόνες, video και φωτογραφίες των ποιητών και συγγραφέων και συνθέτουν γραπτό 

πολυτροπικό κείμενο για αυτούς. Ηχογραφούν κι ακούν τη δική τους απαγγελία του 

ποιήματος ή τη δική τους ανάγνωση του λογοτεχνικού κειμένου που διδάσκονται. Βρίσκουν 

στο διαδίκτυο κι αξιοποιούν τα βασικά χαρακτηριστικά που τους βοηθούν να εντάξουν ένα 

ποίημα σε συγκεκριμένη σχολή ή ρεύµα. Επιπρόσθετα οι μαθητές βρίσκουν κι αξιοποιούν 

διάφορες μορφές αναπαράστασης των λογοτεχνικών έργων, όπως μελοποιήσεις ποιημάτων 

και δραματοποιήσεις κειμένων (Κυρκίνη, Τσάφος, Βλαχογιάννη, Καλλιάδου, 

Παπαδαντωνάκης & Πόλκας 2006). 
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 H Νικολαΐδου (2010) αναφέρει ότι «μια πολυμεσική παρουσίαση του λογοτεχνικού 

έργου από τους μαθητές ή από ειδήμονες, με στόχο τη σχολική ανάγνωση, αναδεικνύει 

πτυχές της εικονοποιίας, της μουσικότητας του λογοτεχνικού κειμένου, αλλά και τον 

εσωτερικό ρυθμό, με τον πλέον έκτυπο σημειωτικό τρόπο». 

Αξιοποιώντας οι φιλόλογοι το εργαλείο των Ιστοεξερευνήσεων (Webqest), δηλαδή σεναρίων 

οργανωμένων σε μορφή ιστοσελίδων, δύνανται να ζητούν από τους μαθητές που εργάζονται 

μέσα σε ομάδες να επισκέπτονται συγκεκριμένες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και μετά από 

διερεύνηση, ανάλυση, σύνθεση και κρίση των δεδομένων να απαντούν σε συγκεκριμένα 

ερωτήματα που τους τίθενται σχετικά με το έργο κάποιου λογοτέχνη (Θεοφανέλλης, 2015). 

 Το facebook, όπως και το blog, ως μέσα επικοινωνίας κι έκφρασης μεταξύ μαθητών 

κι εκπαιδευτικών, αλλά κι ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορούν να λειτουργήσουν 

εναλλακτικά, υποστηρικτικά και πιο ελεύθερα στη διδασκαλία του μαθήματος της 

Λογοτεχνίας. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ζητούν από τους μαθητές τα παρακάτω: Να 

φτιάχνουν π.χ. στο facebook ένα group για το λογοτεχνικό κείμενο της ενότητας που 

διδάσκονται, κατόπιν, αφού μελετούν καλά τους ήρωες του κειμένου παρακολουθώντας την 

εξέλιξη διαμόρφωσης του χαρακτήρα τους, να δημιουργούν κι από ένα προφίλ για αυτούς 

δικαιολογώντας σε κάθε περίπτωση την επιλογή τους, να βρίσκουν μια φράση από το 

κείμενο που θα είναι αντιπροσωπευτική για τον κάθε ήρωα και να την ανεβάζουν στο 

προφίλ, να κάνουν like ή dislike σε επιλογές και σχόλια άλλων ηρώων και να αποτυπώνουν 

και το δικό τους σχόλιο (Παντζαρέλας, 2012). 

 Με τη χρησιμοποίηση των Wiki στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, ανοίγονται νέοι 

δρόμοι συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, ώστε αυτοί εργαζόμενοι σε ομάδες να 

διαπραγματεύονται και να οικοδομούν μαζί τα νοήματα των λογοτεχνικών κειμένων (ΦΕΚ 

1562, 2011). Με τα Wiki δημιουργείται και συντηρείται ένας ιστοχώρος που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την κοινοποίηση χρήσιμων πόρων, ιστοσελίδων, προθεσμιών για 
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παράδοση, ανάρτηση και ανατροφοδότηση εργασιών και συζητήσεων (Θεοφανέλλης, 2015). 

Έτσι κάθε ομάδα μαθητών, με την τεχνολογία των wiki, μπορεί να έχει διαθέσιμο τον δικό 

της χώρο, προκειμένου να συνδιαλέγεται και να προβληματίζεται πάνω στα λογοτεχνικά 

κείμενα που της δίνονται προς επεξεργασία, να τα διορθώνει, να τα δημοσιεύει αλλά 

ταυτόχρονα να παρακολουθεί και τις άλλες ομάδες των μαθητών και να σχολιάζει το 

παραγόμενο δικό τους έργο (Παντζαρέλας, 2012). 

 

3.4. Διαδικτυακοί τόποι για τη Λογοτεχνία και τη διδασκαλία της 

 Στη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας δύνανται να αξιοποιηθούν αρκετοί 

ψηφιακοί πόροι μέσα από διαδικτυακούς τόπους ως εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό, 

που θα φέρνουν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς σε επαφή με περισσότερα 

λογοτεχνικά κείμενα από αυτά που υπάρχουν ήδη καταγεγραμμένα στα σχολικά εγχειρίδια. 

Ο Σάκης Σερέφας (2010) συγκέντρωσε κι οργάνωσε τέτοιους ψηφιακούς πόρους στην «Πύλη 

για την Ελληνική Γλώσσα» http://www.greek-language.gr χωρίζοντάς τους σε πέντε 

κατηγορίες: «α. Προσωπικές ιστοσελίδες ελλήνων συγγραφέων και ιστοσελίδες τρίτων για 

έλληνες συγγραφείς β. Ανθολόγια νεοελληνικής λογοτεχνίας γ. Αρχεία και Πύλες δ. 

Ανθολόγια κριτικών και θεωρητικών κειμένων και περιοδικά νεοελληνικής λογοτεχνίας και 

ε. Ιστοσελίδες έντυπων λογοτεχνικών περιοδικών». 

 Οι Κυρκίνη, Τσάφος, Βλαχογιάννη, Καλλιάδου, Παπαδαντωνάκης & Πόλκας (2006) 

βοηθώντας τους φιλολόγους να αξιοποιήσουν τη διδασκαλία του μαθήματος της 

Λογοτεχνίας, επέλεξαν μερικούς ψηφιακούς πόρους, που βρίσκονται στους παρακάτω 

διαδικτυακούς τόπους: 

  Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού http://www.snhell.gr που περιλαμβάνει 

ηλεκτρονικό ανθολόγιο 814 κειμένων νεοελλήνων Λογοτεχνών. 

 Το (Ε.Λ.Ι.Α.) Ελληνικό λογοτεχνικό και ιστορικό αρχείο http://www.elia.org.gr/ 

http://www.greek-language.gr/
http://www.snhell.gr/
http://www.elia.org.gr/
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 Ιστοσελίδα του ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για τη Βυζαντινή Λογοτεχνία  

 http://pegasos.fhw.gr/projects/cooperations/byzantine_literature/gr/index.html 

 Διαδικτυακός κόμβος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.) http://www.ekebi.gr/ 

α) με αρχείο 500 συγγραφέων από τον 18
ο
 ως τον 20

ο
 αιώνα 

http://www.ekebi.gr/1935/1935.asp β) με αρχείο χειρογράφων και φωτογραφιών 165 

νεοελλήνων συγγραφέων http://www.ekebi.gr/76/writers-gr.htm/ και γ) με 

λογοτεχνικές ιστοσελίδες 13 λογοταχνών. 

 Ιστοσελίδα του μακεδονικού πρακτορείου ειδήσεων http://www.mpa.gr/ με 

αφιερώματα στους Σεφέρη, Ρίτσο και Αναγνωστάκη. 

 Ιστοσελίδα http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/diaglossiki.htm με υλικό που 

υποστηρίζει τη διδασκαλία της νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας. 

 Ιστοσελίδα της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών http://www.historical-

museum.gr/kazantzakis/gr/index.html με αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη. 

 Ιστοσελίδα http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/poetry.html με Ανθολόγιο ποιημάτων και 

ποιητών και με  παρουσίαση λογοτεχνικών περιοδικών. 

 Ο Βαρελάς και η Ακριτίδου (2006) παρουσιάζουν κι άλλους διαδικτυακούς τόπους 

που αφορούν τη Λογοτεχνία και τη διδασκαλία της; 

 (ΠΟ.Θ.Ε.Γ.) Πολιτιστικός Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας http://www.potheg.gr/ 

με συλλογή ψηφιοποιημένων αντιπροσωπευτικών κειμένων συγγραφέων από όλα τα 

λογοτεχνικά είδη. 

 Ανέμη. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης  

http://anemi.lib.uoc.gr με χιλιάδες αυτοτελείς ψηφιακές εκδόσεις λογοτεχνικών 

κειμένων συγγραφέων από όλα τα λογοτεχνικά είδη. 

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Κέντρο εξ αποστάσεως επιμόρφωσης  

http://pegasos.fhw.gr/projects/cooperations/byzantine_literature/gr/index.html
http://www.ekebi.gr/
http://www.ekebi.gr/1935/1935.asp
http://www.ekebi.gr/76/writers-gr.htm/
http://www.mpa.gr/
http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/diaglossiki.htm
http://www.historical-museum.gr/kazantzakis/gr/index.html
http://www.historical-museum.gr/kazantzakis/gr/index.html
http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/poetry.html
http://www.potheg.gr/
http://anemi.lib.uoc.gr/
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http://www.pi-schools.gr/hdtc/ με παροχή ψηφιακών σεναρίων για τη διδασκαλία της 

Λογοτεχνίας. 

 READ-WRITE-THINK http://www.readwritethink.org/ με διδακτικές προτάσεις για 

διαδικτυακή έρευνα γύρω από έναν συγγραφέα και παραγωγή αφήγησης, για 

δημιουργία εναλλακτικών πολυμεσικών αφηγήσεων και για προφορική αφήγηση με 

Online εφαρμογή. 

 Ψηφίδες για την Ελληνική Γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση http://www.greek-

language.gr/digitalResources/index.html με ψηφιακό περιβάλλον για την ανάγνωση, 

τη διδασκαλία, την έρευνα και την μελέτη της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, με 

σώματα κειμένων, συμφραστικούς πίνακες και ψηφιακά στιγμιότυπα για σημαντικούς 

ποιητές και με εικονική περιήγηση της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στον ιστορικό 

χρόνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pi-schools.gr/hdtc/
http://www.readwritethink.org/
http://www.greek-language.gr/digitalResources/index.html
http://www.greek-language.gr/digitalResources/index.html
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

1.1. Αναγκαιότητα της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα κρίθηκε αναγκαία, επειδή αφορά μια ειδικότητα της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, τους φιλόλογους εκπαιδευτικούς, για τους οποίους είναι περιορισμένες οι 

συναφείς έρευνες και ιδιαίτερα απουσιάζουν από τη συγκεκριμένη περιοχή της πόλης των 

Πατρών. Θεωρούμε ότι οι φιλόλογοι με τη χρήση και την αξιοποίηση των Νέων 

Τεχνολογιών μπορούν να καταστήσουν τη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας 

αρκετά ενδιαφέρουσα και σε μεγάλο βαθμό αποδεκτή από τους μαθητές τους. 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορεί να αξιοποιηθούν από τους Σχολικούς 

Συμβούλους, τους καθ’ ύλην αρμόδιους για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 

προκειμένου να θεραπεύσουν και να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά τυχόν αδυναμίες και να 

διαμορφώσουν στοχευμένες επιμορφωτικές δράσεις, που θα ενταχθούν στον 

προγραμματισμό του επιμορφωτικού τους έργου, προκειμένου οι φιλόλογοι με τη χρήση των 

ΤΠΕ να αναβαθμίσουν τη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας. 

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα αυτά θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση προτάσεων στο 

περιεχόμενο των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα της Λογοτεχνίας και 

στα αντίστοιχα διδακτικά εγχειρίδια, οι οποίες θα κοινοποιηθούν από τον ερευνητή στο 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ώστε να ληφθούν υπόψη για σχετικές 

βελτιώσεις και τροποποιήσεις. 

 

1.2. Σκοπός και στόχοι έρευνας 
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 Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις 

των εν ενεργεία φιλολόγων των Δημοσίων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων της 

Πάτρας για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Αντίστοιχα οι στόχοι 

της παρούσας έρευνας είναι κατά πρώτον να αναδειχθούν οι αντιλήψεις και οι στάσεις που 

έχουν διαμορφώσει οι φιλόλογοι  σχετικά με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του 

μαθήματος της Λογοτεχνίας και κατά δεύτερον να επισημανθεί κατά πόσον και εάν 

προκύπτει θέμα για επιμόρφωση των φιλολόγων αναφορικά με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών στο μάθημα της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας. Ουσιαστικός σκοπός, επίσης, και 

άμεσα συσχετιζόμενος με τους προηγούμενους στόχους, κρίνεται η ανάγκη να καταστεί πιο 

ενδιαφέρον, προσιτό και κατανοητό το μάθημα της Λογοτεχνίας στους μαθητές Γυμνασίων 

και Λυκείων, διαμέσου της κινητοποίησης του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας όσον 

αφορά το θέμα της διδακτικής αξιοποίησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο μάθημα της 

Λογοτεχνίας. 

 

1.3. Ερευνητικά Ερωτήματα 

 Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία και θα απαντήσει η παρούσα εργασία είναι: 

Α) Ποιες είναι οι στάσεις και οι αντιλήψεις των φιλολόγων απέναντι στις ΤΠΕ και τη χρήση 

τους; 

Β) Είναι έτοιμοι και καταρτισμένοι οι φιλόλογοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας ή έχουν ανάγκη 

επιμόρφωσης; 

Γ) Χρησιμοποιούν οι φιλόλογοι τις ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας κι 

αν ναι, με ποιον τρόπο; 
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Δ) Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν ανασταλτικά τους φιλολόγους στην αξιοποίηση των ΤΠΕ 

στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας; 

 

1.4. Υποθέσεις έρευνας 

Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και έρευνα σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ 

στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας υποθέτουμε τα εξής: 

Υπόθεση 1
η
 

Οι εκπαιδευτικοί φιλόλογοι σε σχέση με  την ηλικία τους δεν θα παρουσιάσουν διαφορετικές 

αντιλήψεις και στάσεις  απέναντι στις ΤΠΕ και τη χρήση τους. 

Υπόθεση 2
η
 

Θα υπάρχουν διαφορές στις στάσεις κι αντιλήψεις των ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών - 

φιλόλογων απέναντι στις ΤΠΕ και τη χρήση τους, παρουσιάζοντας οι άντρες θετικότερη 

στάση από τις γυναίκες  

Υπόθεση 3
η
 

Οι έχοντες εμπειρία και κατάλληλη κατάρτιση (επιμόρφωση) στις ΤΠΕ εκπαιδευτικοί - 

φιλόλογοι θα παρουσιάσουν θετικότερες στάσεις απέναντι στις ΤΠΕ και στη χρήση τους από 

τους έχοντες μικρότερη εμπειρία και λιγότερη κατάρτιση (επιμόρφωση) συναδέλφους τους. 

Υπόθεση 4
η
 

Η πλειονότητα των φιλολόγων θα χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία της 

Λογοτεχνίας ως εποπτικό μέσο και λιγότερο ως εργαλείο μάθησης. 

Υπόθεση 5
η
 

Οι περισσότεροι φιλόλογοι δεν θα είναι έτοιμοι για να ενσωματώσουν και να αξιοποιήσουν 

σε ικανοποιητικό βαθμό τις ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας και θα 

χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη και επιμόρφωση. 
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Υπόθεση 6
η
 

Ανασταλτικοί λόγοι χρησιμοποίησης των ΤΠΕ από πλευρά φιλολόγων στη διδασκαλία του 

μαθήματος της Λογοτεχνίας θα είναι: η μη επαρκής γνώση, η έλλειψη εμπειρίας, η 

ανασφάλεια και η μη ικανοποιητική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών, ο μεγάλος χρόνος προετοιμασίας που απαιτείται για τη διεξαγωγή της 

διδασκαλίας με χρήση των ΤΠΕ, η πιεστική πληθώρα της ύλης, η αρνητική στάση του 

Διευθυντή και η μη ύπαρξη ικανού και κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού στη σχολική 

Μονάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

2.1. Ερωτηματολόγιο 

2.1.1. Επιλογή μέσου συλλογής δεδομένων - Ερωτηματολόγιο 

 Ο τρόπος συλλογής των δεδομένων της έρευνας που κρίθηκε σκόπιμος για την 

ανίχνευση των στάσεων, αντιλήψεων, εκπαιδευτικών αναγκών των φιλολόγων της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της 

Λογοτεχνίας, είναι η μέθοδος του αυτοσυμπληρούμενου γραπτού ερωτηματολογίου, που 

κατά τον Κορρέ (2013) το ερωτηματολόγιο αποτελεί «το συνηθέστερο μέσο συλλογής 

δεδομένων στις ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις». Επιλέχτηκε η παραπάνω μέθοδος, 

γιατί σύμφωνα με την Παπαναστασίου και τον Παπαναστασίου (2014) το ερωτηματολόγιο 

είναι ένας τρόπος συλλογής πληροφοριών με χαμηλό σχετικά κόστος, καλύπτει μεγάλο 

αριθμό ατόμων που όλα τους έχουν ακριβώς το ίδιο πλαίσιο αναφοράς κι επιτρέπει τη 

γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας, με προϋπόθεση όμως, την καταλληλότητα της 

μεθόδου δειγματοληψίας των συμμετεχόντων. Επιπρόσθετα το ερωτηματολόγιο 

συμπληρώνεται εύκολα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, με διαδικασία ελάχιστα χρονοβόρα, 

με απαντήσεις ειλικρινείς και ανώνυμες που δίνονται χωρίς την ενοχλητική παρουσία του 

ερευνητή (ΤΕΙ Πειραιά, 2014). 

 Υπό το παραπάνω πρίσμα, δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο Ερωτηματολόγιο που 

επιτρέπει τη συμμετοχή μεγάλου δείγματος φιλολόγων στην έρευνα και θα σκιαγραφήσει 

αποτελεσματικά τις απόψεις των εκπαιδευτικών, προσφέροντας έτσι ένα ασφαλές κι έγκυρο 

αποτέλεσμα. 

 

2.1.2. Δομή και περιεχόμενο Ερωτηματολογίου 
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 Στην αρχή του ερωτηματολογίου υπάρχει ενημερωτικό σημείωμα, με το οποίο ο 

ερευνητής προσπαθεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον του παραλήπτη και να τον παροτρύνει για 

να ανταποκριθεί στη συμπλήρωση κι επιστροφή του ερωτηματολογίου, διατυπώνοντας με 

συντομία σύμφωνα με την Παπαναστασίου και τον Παπαναστασίου (2014) τα ακόλουθα: «το 

Ίδρυμα ή τον Οργανισμό με τον οποίο συνδέεται ο συγγραφέας, τον σκοπό της έρευνας, την 

επιλογή του δείγματος, τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των απαντήσεων, την 

παράκληση να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις, τον τρόπο αποστολής του ερωτηματολογίου 

πίσω στον ερευνητή, ευχαριστίες, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του 

ερευνητή». 

 Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας εμπεριέχει μόνο ερωτήσεις κλειστού 

τύπου λόγω της εύκολης συμπλήρωσης, κωδικοποίησης κι ανάλυσής τους. Οι ερωτήσεις 

αυτές δίνουν τη δυνατότητα στον ερωτώμενο να απαντήσει και σε άλλα θέματα  που δεν θα 

μπορούσε ποτέ από μόνος του να τα σκεφτεί και να τα διατυπώσει, αν οι  ερωτήσεις ήταν 

ανοιχτού τύπου. Επίσης, ο μικρός χρόνος συμπλήρωσης των ερωτήσεων κλειστού τύπου, 

βοηθά στην πρόθυμη ανταπόκριση των ερωτώμενων και στη συλλογή απαντήσεων μεγάλου 

πληθυσμιακού δείγματος, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα ώστε να γενικευτούν 

περισσότερο τα αποτελέσματα της έρευνας (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2014). 

 Τέσσερις ενότητες συνθέτουν το ερωτηματολόγιο που η καθεμιά εξυπηρετεί και 

διαφορετικό σκοπό με ερωτήσεις κλειστού τύπου. 

 Η Α΄ Ενότητα περιλαμβάνει 4 ερωτήσεις με σκοπό την παροχή δημογραφικών 

στοιχείων των υποκειμένων της έρευνας που έχουν να κάνουν με το φύλο, την ηλικία, την 

εκπαιδευτική προϋπηρεσία και τους τίτλους σπουδών. 

 Η Β΄ Ενότητα περιλαμβάνει ως ερωτηματολόγιο την Ελληνική Κλίμακα για τις 

Στάσεις Απέναντι στους Υπολογιστές (Ε.Κ.Σ.Υ.) με τριάντα ερωτήσεις - προτάσεις Likert, 

με σκοπό την καταγραφή των στάσεων κι αντιλήψεων των φιλολόγων απέναντι στους 
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υπολογιστές κι απαντά στο 1
ο
 ερευνητικό ερώτημα. Η συγκεκριμένη κλίμακα επιλέχτηκε, 

γιατί είναι κατασκευασμένη στην Ελληνική γλώσσα, έχει χορηγηθεί και σταθμιστεί σε 

ελληνικό πληθυσμό και η συμπλήρωσή της δεν απαιτεί πάνω από οχτώ λεπτά της ώρας. Με 

αυτή την κλίμακα (Roussos, 2004) μετριέται: 

1) Η αυτοπεποίθηση (confidence) των εκπαιδευτικών στη χρήση Η/Υ (15 ερωτήσεις - 

προτάσεις). Η υποκλίμακα της αυτοπεποίθησης μετρά την αυτοπεποίθηση - εμπιστοσύνη των 

εκπαιδευτικών προς τους υπολογιστές και αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώνουν το βαθμό 

εμπλοκής αυτών με τους υπολογιστές (Roussos, 2007). 

2) Η αρέσκειά (affection) τους (10 ερωτήσεις - προτάσεις). Η υποκλίμακα της αρέσκειας 

μετρά το άγχος και τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών προς τους υπολογιστές, όπως ο μη 

εύκολος χειρισμός, η απειλή, ενόχληση και ο σεβασμός ως προς τους υπολογιστές (Roussos, 

2007). 

3) Οι αντιλήψεις (cognitive)τους (5 ερωτήσεις-προτάσεις). Η υποκλίμακα των αντιλήψεων 

μετρά τις απόψεις – αντιλήψεις συμμετεχόντων εκπαιδευτικών σχετικά με τους υπολογιστές 

(Roussos, 2007). 

Πριν τη μέτρηση των παραπάνω έγινε αντιστροφή στις απαντήσεις των υποκειμένων για τις 

παρακάτω προτάσεις: 2, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 28 και 29. Η 

βαθμολογία της Αυτοπεποίθησης με τους υπολογιστές μετρήθηκε από τον μέσο όρο των 

απαντήσεων των ερωτώμενων στις ερωτήσεις - προτάσεις 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 

21, 25, 26 και 28. Η βαθμολογία των αντιλήψεων προς τους υπολογιστές προκύπτει από τον 

μέσο όρο των ερωτήσεων - προτάσεων 2, 5, 18, 27 και 30. Η βαθμολογία της Αρέσκειας 

προς τους υπολογιστές προκύπτει από τον μέσο όρο των ερωτήσεων - προτάσεων 3, 8, 12, 

14, 17, 19, 22, 23, 24 και 29 της Κλίμακας. Η τελική βαθμολογία στην Ελληνική Κλίμακα 

Στάσεων Απέναντι στους Υπολογιστές (Ε.Κ.Σ.Υ) προκύπτει από τον μέσο όρο των 

απαντήσεων στις 30 ερωτήσεις – προτάσεις. Οι απαντήσεις των φιλολόγων στις ερωτήσεις 
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αυτές υποδηλώνουν τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους σύμφωνα με την κλίμακα: Διαφωνώ 

Απόλυτα = 1, Διαφωνώ = 2, Αναποφάσιστος/η = 3, Συμφωνώ = 4, Συμφωνώ Απόλυτα = 5 

(Roussos, 2004). 

 Η Γ΄ Ενότητα του Ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 6 ερωτήσεις εκ των οποίων οι 

τρεις με πενταπλή διαβάθμιση κλίμακας τύπου Likert (Πάρα πολύ – Πολύ – Αρκετά - Λίγο – 

Καθόλου) με σκοπό να καταδειχτεί αν οι φιλόλογοι των Γυμνασίων και Λυκείων της Πάτρας 

είναι έτοιμοι και καταρτισμένοι για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος 

της Λογοτεχνίας, αν έχουν ανάγκη επιμόρφωσης, αν χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία 

του μαθήματος της Λογοτεχνίας κι αν ναι, με ποιον τρόπο, Οι ερωτήσεις αυτές απαντούν στο 

2
ο
 και 3

ο
 ερευνητικό ερώτημα.  

 Η Δ΄ Ενότητα περιλαμβάνει 1 ερώτηση με σκοπό να διαφανούν οι παράγοντες που 

επηρεάζουν ανασταλτικά τους φιλολόγους στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του 

μαθήματος της Λογοτεχνίας κι απαντά στο 4
ο
 ερευνητικό ερώτημα. Η ερώτηση αυτή 

εμπεριέχει 12 προτάσεις από τις οποίες τα υποκείμενα της έρευνας μπορούν να επιλέξουν 

μέχρι και 4. 

 

2.1.3. Τρόπος χορήγησης Ερωτηματολογίου και συλλογή του 

 Αφού συντάχτηκε και γράφτηκε το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας, 

ακολούθησε o έλεγχος της αξιοπιστίας και της εγκυρότητάς του ακολουθώντας τη 

διαδικασία της πιλοτικής συμπλήρωσής του. Έτσι το ερωτηματολόγιο σε έντυπη μορφή 

χορηγήθηκε πιλοτικά σε 9 φιλολόγους που υπηρετούσαν σε σχολικές Μονάδες της πόλης 

των Πατρών προκειμένου να ανιχνευτεί αν υπάρχουν δυσκολίες, ασάφειες ή προβλήματα 

στην κατανόηση των ερωτήσεών του, ώστε να πραγματοποιηθούν και οι ανάλογες αλλαγές - 

βελτιώσεις σε αυτό (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2014). Από τις απαντήσεις που 
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έδωσαν οι 9 φιλόλογοι στα ερωτηματολόγια και από τη συζήτηση που ακολούθησε αμέσως 

μετά την πιλοτική εφαρμογή, δεν κρίθηκε απαραίτητο να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή, αφού 

οι ερωτήσεις και οι οδηγίες του ερωτηματολογίου κρίθηκαν ότι ήταν αρκετά σαφείς και 

κατανοητές από τους εκπαιδευτικούς. 

 Σε πρώτη φάση, ο ερευνητής απευθύνθηκε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αχαΐας από όπου κι έλαβε λίστα που εμπεριείχε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια 

της Πάτρας με τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνά τους, καθώς και τον αριθμό των Φιλολόγων 

που υπηρετούσαν σε αυτά. Κατόπιν, επισκέφτηκε ο ίδιος τις σχολικές Μονάδες, 

συναντήθηκε με τους Διευθυντές, τους οποίους κι ενημέρωσε  για τη φύση και τον σκοπό της 

διενεργούμενης έρευνας. Στη συνέχεια, αφού μοίρασε τα έντυπα ερωτηματολόγια στους 

φιλολόγους των σχολείων που κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016 διδάσκουν το μάθημα της 

Λογοτεχνίας, ενημερώνοντας  κι αυτούς αναλυτικά για το θέμα, τον σκοπό της έρευνας και 

για την εξασφάλιση της ανωνυμίας των απαντήσεων τους, τους απηύθυνε θερμή παράκληση 

για συμπλήρωση και επιστροφή του ερωτηματολογίου στον Διευθυντή τους εντός μιας 

βδομάδας, από όπου ο ίδιος πέρασε και τα παρέλαβε. 

 Επίσης, για την ενίσχυση της συμμετοχής όλων των εκπαιδευτικών στην έρευνα, ο 

ερευνητής συμπεριέλαβε τα στοιχεία του (email και τηλέφωνο) με τη διευκρίνηση ότι μπορεί 

να αξιοποιηθούν από τον οποιοδήποτε που θέλει να λάβει γνώση για τα αποτελέσματα της 

έρευνας. 

 

2.2. Στοιχεία έρευνας 

2.2.1. Πληθυσμός και δείγμα της Έρευνας 

 Από τα στοιχεία που άντλησε ο ερευνητής από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αχαΐας, το πλήθος των φιλολόγων που υπηρετούν σε Γυμνάσια και Λύκεια της 

Πάτρας κατά το σχολικό έτος 2015-2016 είναι συνολικά 322, εκ των οποίων σύμφωνα με 



47 
 

δήλωση του υπεύθυνου των εκπαιδευτικών θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αχαΐας, οι 158 από αυτούς διδάσκουν το Μάθημα της Λογοτεχνίας. Ο ερευνητής 

απευθύνθηκε στους 158 φιλολόγους  καλώντας τους να λάβουν μέρος στην παρούσα έρευνα 

μοιράζοντάς τους ισάριθμα ερωτηματολόγια. Συγκεντρώθηκαν τελικά 126 ερωτηματολόγια, 

ποσοστό επιστροφής 79,7%, τα οποία ήταν επαρκώς συμπληρωμένα ώστε να 

πραγματοποιηθεί περαιτέρω η ανάλυση δεδομένων. 

 

2.2.2. Μέθοδος Ανάλυσης Δεδομένων 

 Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό στατιστικής 

επεξεργασίας SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), ένα λογισμικό δυναμικό, 

ευέλικτο μα πάνω από όλα αξιόπιστο με εντολές περιγραφικές και αυτοεπεξηγούμενες. 

(Δαφέρμος, 2011). Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε περιγραφική και επαγωγική στατιστική 

ανάλυση. Στην περιγραφική στατιστική ανάλυση υπολογίστηκαν, μέσες τιμές (Μ.Τ.), 

διάμεσοι και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) για τις ποσοτικές μεταβλητές και συχνότητες και 

ποσοστά για τις ποιοτικές μεταβλητές. Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάστηκαν οι 

κατανομές των τιμών των μεταβλητών με ραβδογράμματα.  

 Για την επαγωγική στατιστική ανάλυση και συγκεκριμένα για τον έλεγχο της 

διαφοράς των τιμών μιας ποσοτικής μεταβλητής ανάλογα με τις διαφορετικές τιμές μιας 

ποιοτικής μεταβλητής, χρησιμοποιήθηκαν δύο παραμετρικά κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο 

«student», χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση που η ποιοτική μεταβλητή είχε δύο τιμές και το 

δεύτερο κριτήριο «one-way Αnova», στην περίπτωση που η ποιοτική μεταβλητή είχε 

περισσότερες από δύο τιμές. Για τον έλεγχο των συσχετίσεων μεταξύ ποσοτικών και 

διατάξιμων μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης του Spearman και για τον έλεγχο των 

συσχετίσεων μεταξύ δύο ποιοτικών μεταβλητών (κατηγορικών ή διατάξιμων) 
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χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Chi–square. Ως επίπεδο ελέγχου της στατιστικής 

σημαντικότητας ορίστηκε το 5% (Γιαλαμάς, 2005 . Δαφέρμος, 2011). 

 

2.2.3. Δεοντολογία - Εγκυρότητα Έρευνας 

 Για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας εξασφαλίστηκε η συναίνεση των 

συμμετεχόντων φιλολόγων. Πριν τη συμμετοχή τους στην έρευνα, ο ερευνητής τους 

ενημέρωσε για το θέμα, τον σκοπό και τα οφέλη που πιθανόν να προέλθουν από αυτή, καθώς 

και για τον τρόπο συμπλήρωσης του Ερωτηματολογίου, προστατεύοντας σε κάθε περίπτωση 

την ανωνυμία τους. Αφού τους μοίρασε το Ερωτηματολόγιο, τους έδωσε προθεσμία μιας 

εβδομάδας προκειμένου να του το επιστρέψουν συμπληρωμένο, εφόσον μάλιστα το 

επιθυμούν (Cohen, Manion & Morrison, 2008). 

 Η εγκυρότητα της παρούσας έρευνας στηρίχτηκε στα παρακάτω: α) Για τη 

συγκέντρωση των ποιοτικών δεδομένων της έρευνας σημαντικό ρόλο έπαιξε η παράκληση 

και η προτροπή του ερευνητή προς τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν με ειλικρίνεια το 

ερωτηματολόγιο και να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις. β) Η συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2015, όπου 

μέχρι τότε οι φιλόλογοι δίδασκαν στους μαθητές για αρκετό χρονικό διάστημα, τεσσάρων 

περίπου μηνών το μάθημα της Λογοτεχνίας, εφαρμόζοντας ή όχι τις Νέες Τεχνολογίες στη 

διδασκαλία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

3.1. Χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

 Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 126 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης ειδικότητας φιλολόγων (ΠΕ02) Γυμνασίων και Λυκείων της Πάτρας. Από 

αυτούς οι 27 ήταν άντρες (21,4%) και oι 99 γυναίκες (78,6%). Οι ηλικίες των 

συμμετεχόντων κυμαίνονται από 23 – 30 έτη με ποσοστό 7,1%, 31 - 40 έτη με ποσοστό 

29,4%, 41 - 50 έτη με ποσοστό 31,7%, 50 κι άνω έτη με ποσοστό 31,7% (δες Πίνακα 1 στο 

Παράρτημα 5). Όσον αφορά την προϋπηρεσία τους, 10 άτομα είχαν από 0 - 8 έτη 

προϋπηρεσία (7,9%), 38 άτομα από 9 – 15 έτη  (30,2%), 43 άτομα από 16 -25 έτη (34,1) και 

35 άτομα από 25 κι άνω έτη  (27,8). Σε σύνολο 126 εκπαιδευτικών φιλολόγων που 

συμμετείχαν στην έρευνα οι 100 (79,4%) είχαν μόνο βασικό πτυχίο, ενώ οι 26 (20,6%) είχαν 

επιπλέον σπουδές. Από αυτούς οι 10 (37,5%) είχαν δεύτερο πτυχίο, οι 19 (73,1%) 

μεταπτυχιακό και μόνο 2 (7,7%) είχαν διδακτορικό (δες Πίνακα 2 στο Παράρτημα 5). 

 

3.2. Αποτελέσματα  

3.2.1. Στάσεις των Φιλολόγων απέναντι στους Υπολογιστές  

 Η κλίμακα που αξιοποιήθηκε για την μέτρηση της στάσης των εκπαιδευτικών 

απέναντι στους υπολογιστές ήταν η Ε.Κ.Σ.Υ. (Ελληνική Κλίμακα Στάσεων στους 

Υπολογιστές) (GCAS – Greek Computer Attitudes Scale), μια  κλίμακα 5 σημείων: από 1 

διαφωνώ απόλυτα έως και 5 συμφωνώ απόλυτα (Roussos, 2004). Στα αποτελέσματα της 

έρευνας παρουσιάζονται οι προτάσεις (items) που συγκροτούν την κλίμακα, η διάσταση στην 

οποία ανήκει η κάθε πρόταση καθώς επίσης οι μέσες τιμές (Μ.Τ.) και τυπικές αποκλίσεις 
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(Τ.Α.) για κάθε πρόταση (δες Πίνακα 3 στο Παράρτημα 5). Από τις μέσες τιμές παρατηρείται 

ότι η συντριπτική πλειονότητα (24 στις 30) των προτάσεων κινείται περίπου λίγο παραπάνω 

από τη μέση της κλίμακας (τιμές μεγαλύτερες του 3) δηλαδή, οι φιλόλογοι φαίνεται να είναι 

θετικά διακείμενοι απέναντι στους υπολογιστές. 

 Για τoν αριθμητικό προσδιορισμό των στάσεων απέναντι στους υπολογιστές καθώς 

επίσης και των υποκλιμάκων (Αυτοπεποίθηση, Αρέσκεια και Αντιλήψεις) υπολογίστηκε η 

μέση τιμή των απαντήσεων των ερωτώμενων στο σύνολο των ερωτήσεων που συγκροτούν 

την κάθε μία από αυτές. Στα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται  οι μέσες τιμές των 

μετρήσεων: α) της «συνολικής στάσης» των εκπαιδευτικών απέναντι στους υπολογιστές, β) 

της «Αυτοπεποίθησης» των εκπαιδευτικών για τη χρήση των υπολογιστών (1η διάσταση), γ) 

της «Αρέσκειας» των εκπαιδευτικών για τους υπολογιστές (2ης διάστασης) και δ) των 

«Αντιλήψεων» των εκπαιδευτικών για υπολογιστές (3η διάσταση) (δες Πίνακα 4 στο 

Παράρτημα 5). Λαμβάνοντας υπόψη την εσωτερική συνοχή (συντελεστής Cronbach Alpha) 

σε κάθε περίπτωση, παρατηρούμε ότι οι μετρήσεις αυτές χαρακτηρίζονται από ικανοποιητική 

αξιοπιστία (Roussos, 2004). Επιπλέον καταδεικνύεται σύμφωνα με τις μέσες τιμές (Μ.Τ.) σε 

κάθε περίπτωση, ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αρνητικά διακείμενοι απέναντι στους 

υπολογιστές. Το γεγονός αυτό ενισχύεται λαμβάνοντας υπόψη και τη διάμεσο σε κάθε 

περίπτωση. Σύμφωνα με τη διάμεσο, το 50% των εκπαιδευτικών έχει μέσες τιμές, τόσο στην 

κλίμακα στάσεων στους υπολογιστές όσο και στις υποκλίμακες, που υπερβαίνουν τη μέση 

τιμή (τιμή 3) της κλίμακας (1 διαφωνώ απόλυτα έως και 5 συμφωνώ απόλυτα) που 

αξιοποιήθηκε. 

3.2.2. Αυτοπεποίθηση των Φιλολόγων στη χρήση των υπολογιστών  

 Η υποκλίμακα «αυτοπεποίθηση» στη χρήση των υπολογιστών προσδιορίστηκε από 

τις προτάσεις - δηλώσεις   της Κλίμακας του Ε.Κ.Σ.Υ: 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 21, 
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25, 26, και 28. Οι μέσες τιμές των απαντήσεων των υποκειμένων της έρευνας φανερώνουν 

συμφωνία των ερωτώμενων σε προτάσεις που υποδεικνύουν ικανότητα στη χρήση των 

υπολογιστών. Φαίνεται δηλαδή ότι οι ερωτώμενοι νιώθουν ικανοί απέναντι στη χρήση των 

υπολογιστών (δες Πίνακα 5 στο Παράρτημα 5). 

Παρόμοια, η μέση τιμή της υποκλίμακας (Μ.Τ.=3,3) υποδεικνύει ότι η αυτοπεποίθηση των 

εκπαιδευτικών στη χρήση των υπολογιστών βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

 Η αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών στη χρήση των υπολογιστών φαίνεται να είναι 

σε διαφορετικό επίπεδο για τους άντρες και τις γυναίκες εκπαιδευτικούς. Η διαφορά αυτή 

είναι και στατιστικά σημαντική (t= 2,42, df=124, p=0,017). Πιο συγκεκριμένα οι άντρες 

εκπαιδευτικοί (δες Γράφημα 1) δήλωσαν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι γυναίκες ότι έχουν 

αυτοπεποίθηση απέναντι στους υπολογιστές. 

 

Γράφημα 1: Μέσες τιμές της αυτοπεποίθησης στους 

υπολογιστές ανά φύλο 

 

 Αναφορικά με την αυτοπεποίθηση στη χρήση των υπολογιστών και την ηλικία των 

εκπαιδευτικών, δεν φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση (F=0,48, 

df=2, 123, p=0,619). 
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 Επίσης και όσον αφορά στην προϋπηρεσία σε έτη των εκπαιδευτικών και την 

αντίστοιχη αυτοπεποίθηση στους υπολογιστές, δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση (F=0,879, df=2,123, p=0,418). 

 Η εικόνα της αυτοπεποίθησης δεν παραμένει η ίδια μεταξύ των εκπαιδευτικών με 

διαφορετικά τυπικά προσόντα. Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί που έχουν 

πραγματοποιήσει επιπλέον σπουδές δήλωσαν σε στατιστικά σημαντικά (t=6,435, df=124, 

p=0,001) μεγαλύτερο βαθμό ότι έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση στους υπολογιστές από 

τους εκπαιδευτικούς που δήλωσαν ότι έχουν μόνο προπτυχιακές σπουδές (δες γράφημα 2 ). 

 

Γράφημα 2: Μέσες τιμές της αυτοπεποίθησης στους 

υπολογιστές ανά μορφωτικό επίπεδο 

 

3.2.3. Αρέσκεια των φιλολόγων προς τους υπολογιστές 

 Η υποκλίμακα αρέσκειας προς τους υπολογιστές. προσδιορίστηκε από τις δηλώσεις: 

3, 8, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 24, και 29. Οι μέσες τιμές των απαντήσεων των υποκειμένων 

φανερώνουν συμφωνία των ερωτώμενων σε προτάσεις που υποδεικνύουν ευχαρίστηση στη 

χρήση των υπολογιστών (δες Πίνακα 6 στο Παράρτημα 5). Φαίνεται δηλαδή ότι στους 

ερωτώμενους αρέσει να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές σε ικανοποιητικό βαθμό. 
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 Παρομοίως, η μέση τιμή της υποκλίμακας (Μ.Τ.=3,45) υποδεικνύει ότι η αρέσκεια 

των εκπαιδευτικών για τους υπολογιστές βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

 Η αρέσκεια των εκπαιδευτικών στη χρήση των υπολογιστών φαίνεται να είναι σε 

διαφορετικό επίπεδο για τους άντρες και τις γυναίκες εκπαιδευτικούς. Η διαφορά αυτή είναι 

και στατιστικά σημαντική (t=1,99, df=124, p=0,049). Πιο συγκεκριμένα οι άντρες 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι γυναίκες ότι αρέσκονται στους 

υπολογιστές (δες γράφημα 3). 

 

Γράφημα 3: Μέσες τιμές της αρέσκειας στους υπολογιστές 

ανά φύλο 

 

Αναφορικά με την αρέσκεια στη χρήση των υπολογιστών και την ηλικία των εκπαιδευτικών, 

δεν φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση (F=0,115, df=2, 123, 

p=0,891). 

 Επίσης και όσον αφορά στην προϋπηρεσία σε έτη των εκπαιδευτικών και την 

αντίστοιχη αρέσκεια στους υπολογιστές, δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση (F=0,312, df=2,123, p=0,733). 
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 Η αρέσκεια στους υπολογιστές μεταξύ των εκπαιδευτικών με διαφορετικά τυπικά 

προσόντα διαφοροποιείται. Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί που έχουν πραγματοποιήσει 

επιπλέον σπουδές δήλωσαν σε στατιστικά σημαντικά (t=4,791, df=124, p=0,001) μεγαλύτερο 

βαθμό ότι έχουν περισσότερη αρέσκεια στους υπολογιστές από τους εκπαιδευτικούς που 

δήλωσαν ότι έχουν μόνο προπτυχιακές σπουδές (δες Γράφημα 4). 

 

 

Γράφημα 4: Μέσες τιμές της αρέσκειας στους υπολογιστές ανά 

μορφωτικό επίπεδο 

3.2.4. Αντιλήψεις των Φιλολόγων για τη χρήση των υπολογιστών 

 Η υποκλίμακα των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη χρήση των υπολογιστών, 

προσδιορίστηκε από τις δηλώσεις: 2, 5, 18, 27, και 30. Οι μέσες τιμές των απαντήσεων των 

υποκειμένων φανερώνουν συμφωνία των ερωτώμενων σε προτάσεις που υποδεικνύουν 

θετικές αντιλήψεις στη χρήση των υπολογιστών (δες Πίνακα 7 στο Παράρτημα 5). Φαίνεται 

δηλαδή ότι οι ερωτώμενοι αντιλαμβάνονται ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιούν έναν 

υπολογιστή σε ικανοποιητικό βαθμό. 
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 Παρομοίως, η μέση τιμή της υποκλίμακας (Μ.Τ.=3,5) υποδεικνύει ότι οι αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών για τη χρήση των υπολογιστών βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Οι 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους υπολογιστές δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται σε 

στατιστικά σημαντικό βαθμό ανάλογα με το φύλο των εκπαιδευτικών (t=1,078, df=124, 

p=0,283). Ακόμα δε φαίνεται να διαφοροποιούνται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό και οι 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση των υπολογιστών ανάλογα με την ηλικία των 

εκπαιδευτικών (F=1,248, df=2,123, p=0,291). 

 Όσον αφορά στην προϋπηρεσία σε έτη των εκπαιδευτικών και τις αντιλήψεις τους για 

τη χρήση των υπολογιστών, δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση 

(F=1,521, df=2,123, p=0,223). Η εικόνα αυτή δεν παραμένει μεταξύ των εκπαιδευτικών με 

διαφορετικά τυπικά προσόντα. 

 Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί που έχουν πραγματοποιήσει επιπλέον σπουδές 

δήλωσαν σε στατιστικά σημαντικά (t=2,832, df=124, p=0,005) μεγαλύτερο βαθμό ότι οι 

αντιλήψεις τους για τη χρήση των υπολογιστών είναι σε ικανοποιητικότερο επίπεδο από τους 

εκπαιδευτικούς που δήλωσαν ότι έχουν μόνο προπτυχιακές σπουδές (δες γράφημα 5) 

 

Γράφημα 5: Μέσες τιμές των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών 

για χρήση των υπολογιστών ανά μορφωτικό επίπεδο 
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3.2.5. Επιμόρφωση και εξοικείωση των φιλολόγων στην αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη 

διδασκαλία της Λογοτεχνίας 

 Η κυρίαρχη μορφή επιμόρφωσης στις ΤΠΕ που δήλωσαν ότι έχουν παρακολουθήσει 

οι φιλόλογοι εκπαιδευτικοί ήταν η επιμόρφωση Α΄ επιπέδου (75,4%). Πιο συγκεκριμένα, 

τρεις στους τέσσερεις φιλόλογοι δήλωσαν ότι έχουν επιμορφωθεί στο Α΄ Επίπεδο 

επιμόρφωσης στις ΤΠΕ. Σε αυτή την επιμόρφωση, οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονταν κυρίως 

στην χρήση των ΤΠΕ, ως υπολογιστικά εργαλεία οργάνωσης της δουλειάς τους και λιγότερο 

ως εργαλείο διδακτικής υποστήριξης των φιλολογικών μαθημάτων. Ακολουθούν παρακάτω 

με τον ίδιο περίπου βαθμό σεμινάρια (31,0%), επιμόρφωση Β΄ επιπέδου (27,8), και ημερίδες 

(24,6%). Μόνο, τρεις στους δέκα φιλολόγους δήλωσαν ότι έχουν παρακολουθήσει 

επιμόρφωση Β΄ επιπέδου, η οποία επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς στην αξιοποίηση των 

ΤΠΕ για τη υποστήριξη των μαθημάτων. Τέλος μόνο ένας στους δέκα εκπαιδευτικούς 

δήλωσε ότι έχει συμμετάσχει σε επιμορφωτικές συναντήσεις που διοργανώνονταν κατά τη 

διάρκεια συνεδρίων (δες γράφημα 6 ). 

 

Γράφημα 6: Μέσες τιμές των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για 

χρήση των υπολογιστών ανά μορφωτικό επίπεδο 

 

 Στην ερώτηση αναφορικά με το βαθμό στον οποίο οι φιλόλογοι εκπαιδευτικοί 

δηλώνουν εξοικειωμένοι με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος της 
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Λογοτεχνίας, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο το (23,8%) αυτών δήλωσε ότι είναι 

εξοικειωμένοι από πολύ (9,5%) έως και πάρα πολύ (14,3%) (δες Γράφημα 7). 

 

Γράφημα 7: Βαθμός εξοικείωσης με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία  

της λογοτεχνίας  

 

 Παρόμοια εικόνα συναντάμε και για το βαθμό ετοιμότητας των εκπαιδευτικών για 

την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας. Αναλυτικότερα, 

παρατηρούμε ότι μόνο το (24,6%) αυτών δήλωσε ότι είναι έτοιμοι από πολύ (11,1%) έως και 

πάρα πολύ (13,5%). 

 Ο βαθμός εξοικείωσης των φιλολόγων εκπαιδευτικών με τη χρήση των ΤΠΕ δεν 

διαφοροποιείται σημαντικά ούτε ως προς το φύλο των εκπαιδευτικών (x2=3,756, df=4, 

p=0,440), ούτε ως προς την ηλικία των εκπαιδευτικών (x2=11,937, df=8, p=0,154), ούτε ως 

προς την προϋπηρεσία σε έτη (x2=10,898, df=8, p=0,208). Στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση της εξοικείωσης των φιλολόγων με τη χρήση των ΤΠΕ παρατηρείται μόνο 

ως προς το  μορφωτικό επίπεδο (x2=31,858, df=4, p=0,001). Πιο συγκεκριμένα οι φιλόλογοι 

με αυξημένα τυπικά προσόντα δηλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι είναι σε θέση να 

αξιοποιούν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος της λογοτεχνίας (δες γράφημα 8). 
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Γράφημα 8: Βαθμός εξοικείωσης των φιλολόγων με τη χρήση των ΤΠΕ για τη 

διδασκαλία της λογοτεχνίας ανά μορφωτικό επίπεδο 

 

 Τέλος ο βαθμός εξοικείωσης των φιλολόγων για τη χρήση των ΤΠΕ φαίνεται να 

σχετίζεται θετικά με την στάση τους απέναντι στις ΤΠΕ (rho(126)=0,739, p=0,001). Πιο 

συγκεκριμένα οι φιλόλογοι που φαίνεται να έχουν θετικότερη στάση απέναντι στις ΤΠΕ, 

φαίνεται ταυτόχρονα να δηλώνουν ότι είναι περισσότερο εξοικειωμένοι στη χρήση τους για 

τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. 

3.2.6. Αξιοποίηση των ΤΠΕ από τους Φιλολόγους για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας 

 Μόνο το 18,2% των φιλολόγων εκπαιδευτικών δηλώνει ότι χρησιμοποιεί σε βαθμό 

από πολύ (11,9%) έως πάρα πολύ (6,3%)τις ΤΠΕ για τη διδασκαλία του μαθήματος της 

Λογοτεχνίας. Ο βαθμός αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας φαίνεται 

να διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το φύλο των φιλολόγων (x2=10,990, df=4, 

p=0,027). Πιο συγκεκριμένα, οι άνδρες φιλόλογοι δήλωσαν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι 

γυναίκες ότι αξιοποιούν τις ΤΠΕ για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας (δες γράφημα 9). 
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Γράφημα 9: Ο βαθμός αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας 

ανάλογα με το φύλο των φιλολόγων 

 

 Ο βαθμός αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας δεν φαίνεται να 

διαφοροποιείται σημαντικά ούτε ανάλογα με την ηλικία των φιλολόγων (x2=11,239, df=8, 

p=0,188) ούτε ανάλογα με την προϋπηρεσία τους σε έτη (x2=8,826, df=8, p=0,357). 

Διαφοροποιείται ωστόσο ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο των φιλολόγων (x2= 33,51, 

df=4, p=0,001). Πιο συγκεκριμένα, οι φιλόλογοι που δήλωσαν ότι έχουν πραγματοποιήσει 

επιπλέον σπουδές δήλωσαν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι αξιοποιούν τις ΤΠΕ για τη διδασκαλία 

της λογοτεχνίας (δες Γράφημα 10). 

 

Γράφημα 10: Ο βαθμός αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας 

ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο των φιλολόγων 
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 Τέλος, ο βαθμός αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας φαίνεται 

να σχετίζεται θετικά με την στάση τους απέναντι στις ΤΠΕ (rho(126)=0,715, p=0,001). Oι 

φιλόλογοι που φαίνεται να έχουν θετικότερη στάση απέναντι στις ΤΠΕ φαίνεται ταυτόχρονα 

να δηλώνουν ότι αξιοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ΤΠΕ για τη διδασκαλία της 

Λογοτεχνίας. 

 Αναφορικά με τον τρόπο που οι φιλόλογοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ στη 

διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας, παρατηρούμε ότι σχεδόν όλοι βλέπουν τις ΤΠΕ 

ως εποπτικό κυρίως μέσο για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Η πλειονότητα αυτών (57,4%) 

δήλωσε ως εποπτικό μέσο και οι υπόλοιποι και ως εργαλείο μάθησης. (δες Γράφημα 11) 

 

 

Γράφημα 11: Τρόποι χρήσης των ΤΠΕ για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας (Ν=126) 

 

3.2.7. Παράγοντες που δυσχεραίνουν την αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διδακτική 

υποστήριξη του μαθήματος της Λογοτεχνίας  

 Οι κυρίαρχοι λόγοι που εμποδίζουν την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική 

υποστήριξη του μαθήματος της Λογοτεχνίας σύμφωνα με τη γνώμη των φιλολόγων που 
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έλαβαν μέρος στην έρευνα (δες Γράφημα 12) είναι η μη ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού 

στις σχολικές μονάδες (54,8%), ο μεγάλος χρόνος προετοιμασίας που απαιτείται από τη 

μεριά των καθηγητών (50%), η μη ύπαρξη εμπειρίας στη χρήση νέων τεχνολογιών (45,2%). 

Ακολουθούν η πιεστική πληθώρα της ύλης και η μη επαρκής γνώση των νέων τεχνολογιών 

με (40,5%) αντίστοιχα. 

 Άλλοι παράγοντες είναι η μη επιμόρφωση στη χρήση νέων τεχνολογιών (36,5%), η 

ανασφάλεια προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών (33,3%). Σε μικρότερα ποσοστά 

καταγράφονται ως παράγοντες η μικρή έως ανύπαρκτη κρατική χρηματοδότηση (19,8%), η 

μη ύπαρξη εκπαιδευτικού λογισμικού (19%), η αρνητική στάση του διευθυντή (14,3%). Ενώ 

πολύ χαμηλά ποσοστά αριθμούν η μη επαρκής εξοικείωση των μαθητών με τις νέες 

τεχνολογίες (10,3%) καθώς και η μη ανταπόκριση των μαθητών (6,3%). 

 

 
 

Γράφημα 12: Παράγοντες που δυσχεραίνουν την αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη 

διδακτική υποστήριξη του μαθήματος της Λογοτεχνίας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ –  

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1 Συζήτηση των αποτελεσμάτων 

 Σε γενικές γραμμές η παρούσα έρευνα απέδειξε ότι οι φιλόλογοι παρουσιάζουν 

θετική στάση απέναντι στις ΤΠΕ, νιώθουν αυτοπεποίθηση και ευχαρίστηση σε 

ικανοποιητικό βαθμό από τη χρήση των υπολογιστών και υποδεικνύουν θετικές αντιλήψεις 

για αυτούς. 

Σχέση ηλικίας, στάσεων και αντιλήψεων απέναντι στις ΤΠΕ 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι η ηλικία δεν παίζει κανένα 

ρόλο ως προς τη στάση και τις αντιλήψεις των φιλολόγων απέναντι στις ΤΠΕ και τη χρήση 

τους. Με το εξαγόμενο αποτέλεσμα της έρευνας επιβεβαιώνεται και η 1
η
 υπόθεση που 

τέθηκε: «Οι εκπαιδευτικοί φιλόλογοι σε σχέση με την ηλικία τους δεν θα παρουσιάσουν 

διαφορετικές αντιλήψεις και στάσεις απέναντι στις ΤΠΕ και τη χρήση τους». 

 Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάζονται από τις μελέτες των McCort, Telsavaara, 

Scipio, & Stanton (2000) και Loyd, & Gressard (1984) στις οποίες οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών φιλολόγων δεν καταγράφουν σημαίνουσες διαφορές, όταν εξετάζεται η 

ηλικία τους. Ωστόσο, σε πλήρη αναντιστοιχία βρίσκονται η έρευνα Baack, Brown and Brown 

(1991) όπου υποστηρίζεται ότι ο παράγοντας της ηλικίας των εκπαιδευτικών είναι 

συνυφασμένος με τις στάσεις κι αντιλήψεις που διαμορφώνουν αυτοί απέναντι στις ΤΠΕ και 

στη χρήση τους, όπως και η έρευνα του Μπίκου (1995) στην οποία αναφέρεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί μεγαλύτερης ηλικίας, μην έχοντας μεγάλη εξοικείωση με τις ΤΠΕ, δεν είναι 

τόσο εξοικειωμένοι με αυτές σε σχέση με τους νεότερους και τις χρησιμοποιούν μόνο 

καταναγκαστικά. Επιπροσθέτως έρευνα των Sanchez, Marcos, Gonzalez & Guanlin (2012) 
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καταδεικνύει τη θετική στάση των νέων εκπαιδευτικών ως προς τη χρήση των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία, αλλά δεν γνωρίζουν επαρκώς τον τρόπο χρήσης τους. 

Σχέση φύλου, στάσεων και αντιλήψεων απέναντι στις ΤΠΕ 

 Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφάνηκε ότι η αυτοπεποίθηση και η αρέσκεια 

των φιλολόγων ως προς τη χρήση των υπολογιστών είναι σε διαφορετικό επίπεδο για τους 

άντρες και τις γυναίκες φιλολόγους. Πιο συγκεκριμένα οι άντρες εκπαιδευτικοί δήλωσαν σε 

μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι γυναίκες ότι έχουν αυτοπεποίθηση απέναντι στους υπολογιστές 

και ότι αρέσκονται στη χρήση τους. Η διαφορά αυτή είναι και στατιστικά σημαντική. 

 Ωστόσο, οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται ως προς 

το φύλο. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν κατά το ήμισυ  τη 2
η
 

υπόθεση που τέθηκε: «Θα υπάρχουν διαφορές στις στάσεις κι αντιλήψεις των ανδρών και 

γυναικών εκπαιδευτικών - φιλόλογων απέναντι στις ΤΠΕ και τη χρήση τους, παρουσιάζοντας 

οι άντρες  θετικότερη στάση από τις γυναίκες», καθώς όπως προαναφέρθηκε, οι άνδρες 

έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αρέσκεια προς τους υπολογιστές σε σχέση με τις 

γυναίκες, αλλά οι αντιλήψεις τους δεν διαφοροποιούνται. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι το φύλο (άνδρας, γυναίκα) φαίνεται 

να αποτελεί παράγοντα επηρεασμού ως προς τη διαφοροποίηση των στάσεων 

(αυτοπεποίθηση, αρέσκεια) των φιλολόγων απέναντι στις ΤΠΕ και τη χρήση τους, αλλά δεν 

ισχύει το ίδιο όσον αφορά τις αντιλήψεις τους. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ 

δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό ανάλογα με το φύλο των 

εκπαιδευτικών. Στην ίδια κατεύθυνση με τα αποτελέσματα της έρευνας βρίσκονται οι 

έρευνες των Janssen & Plomp (1993), Μπίκου (1995), Lee (1997) και Robertsonetal (1995), 

οι οποίες καταγράφουν ότι οι άνδρες παρουσιάζουν θετικότερη στάση απέναντι στην 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική σε σχέση με τις γυναίκες, οι οποίες νιώθουν 

ότι υστερούν σε αυτοπεποίθηση και γνώση των ΤΠΕ. Συνεπικουρικά τοιουτοτρόπως 
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τοποθετούνται και πιο σύγχρονες έρευνες των Jenson & Brushwood (2003), Τσιτουρίδου & 

Βρύζα (2007), Ρούσσου και Πολίτη (2004) που υποστηρίζουν ότι οι άνδρες διαθέτουν 

μεγαλύτερη εμπειρία και είναι πιο σίγουροι ως προς τη χρήση των ΤΠΕ σε σχέση με τις 

γυναίκες. Σύμφωνα ακόμα με τον Broos (2005) δηλώνεται ότι οι γυναίκες βιώνουν σε 

µεγαλύτερο βαθµό την κοµπιουτεροφοβία, αναπτύσσουν χαµηλές προσδοκίες για την 

επίδοσή τους, νιώθουν χαµηλή αυτοπεποίθηση για τις τεχνολογικές ικανότητές τους και 

υπολείπονται σε απόδοση χρήσης των ΤΠΕ από τους άνδρες συναδέλφους τους. Έρευνες των 

Janssen & Plomp (1993) και Κoutromanou (2005), οι οποίες αναδεικνύουν ότι δεν υπάρχει 

διαφορά προσέγγισης μεταξύ του ανδρικού και του γυναικείου φύλου ως προς τις στάσεις 

και τις αντιλήψεις στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, συμφωνούν με τα 

αποτελέσματα της έρευνας ως προς τις αντιλήψεις αντρών και γυναικών , διαφωνούν όμως 

ως προς τις στάσεις τους.  Σε μικρότερο βαθμό και η έρευνα του Dolton & Makepeace 

(2004), όπου επισημαίνεται ότι οι διαφορές που επιδεικνύουν οι  άνδρες και οι  γυναίκες 

εκπαιδευτικοί ως προς τη στάση τους απέναντι στις ΤΠΕ και τη χρήση αυτών, χρόνο με τον 

χρόνο  περιορίζονται, συμφωνεί με την παρούσα έρευνα. 

 

Σχέση επιπέδου σπουδών και στάσεων και αντιλήψεων απέναντι στους ΤΠΕ 

 Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφαίνεται ότι το επίπεδο σπουδών αποτελεί 

σταθερή μεταβλητή που επηρεάζει τη στάση και τις αντιλήψεις των φιλολόγων απέναντι στις 

ΤΠΕ και τη χρήση τους. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ότι όσοι φιλόλογοι είχαν επιπλέον 

σπουδές, διέθεταν  μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αρέσκεια στη χρήση των ΤΠΕ κατά τη 

διδακτική πρακτική καθώς και αντιλήψεις σε ικανοποιητικότερο επίπεδο από τους 

φιλολόγους που είχαν  μόνο το βασικό πτυχίο. Οι έχοντες κατάλληλη κατάρτιση (Β΄ Επίπεδο 

Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ) παρουσίασαν θετικότερες στάσεις απέναντι στις ΤΠΕ και στη 

χρήση τους σε σχέση με τους έχοντες λιγότερη κατάρτιση (Α΄ Επίπεδο Επιμόρφωσης ΤΠΕ) ή 
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και μηδενική επιμόρφωση συναδέλφους τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν 

την 3
η
 υπόθεση που τέθηκε: «οι έχοντες εμπειρία και κατάλληλη κατάρτιση (επιμόρφωση) 

στις ΤΠΕ εκπαιδευτικοί - φιλόλογοι θα παρουσιάσουν θετικότερες στάσεις απέναντι στις 

ΤΠΕ και στη χρήση τους από τους  έχοντες μικρότερη εμπειρία και λιγότερη κατάρτιση 

(επιμόρφωση) συναδέλφους τους». 

 Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η έρευνα των Kumar & Kumar (2000), στην οποία 

διαπιστώνεται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, τόσο 

περισσότερο ενισχύονται και προωθούνται οι θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι σε 

αυτές, καθώς και στην αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε ίδια αποτελέσματα 

οδήγησε και η έρευνα του Koohang (1987),  η οποία κατέδειξε ότι μετατοπίστηκαν 

σημαντικά οι στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς τους υπολογιστές μετά από 

την επιμόρφωση και κατάρτισή τους σε αυτούς, έχοντας θετικές διακείμενες απόψεις για 

αυτούς και ενδιαφέρον για ενσωμάτωση αυτών στη διδακτική πρακτική. 

 Αν ιδωθεί η εμπειρία στις ΤΠΕ σαν ένα είδος αποκτηθείσας επιμόρφωσης, τότε υπό 

αυτή την οπτική κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν και προγενέστερες έρευνες που αφορούν 

την εμπειρία στη διαλογική συσχέτιση επιμόρφωσης σε σχέση με στάσεις και αντιλήψεις των 

φιλολόγων, οι οποίες συμφωνούν με τα αποτελέσματα της διεξαχθείσας έρευνας. Η έρευνα 

των Hong & Koh (2002) σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί που είχαν μεγαλύτερη 

εμπειρία στο να χρησιμοποιούν υπολογιστή, παρουσίασαν λιγότερο άγχος και θετικότερες 

στάσεις από τους συναδέλφους τους  με μικρότερη εμπειρία. Επίσης τα αποτελέσματα των 

ερευνών που εκπονήθηκαν από Miller & Varma (1994) καθώς και από τους Smith, B., 

Caputi, P. & Rawstorne, P. (2000) κατέδειξαν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η εμπειρία των 

εκπαιδευτικών στον χειρισμό των υπολογιστών, τόσο θετικότερες είναι οι στάσεις που 

διαμορφώνουν ως προς τους υπολογιστές και τη χρήση τους. Έρευνα των Jimoyianni, 

Mikropoulou & Ravani (2000) καταδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί που επιλέγουν την 
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αυτομόρφωση, όσον αφορά την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων στις ΤΠΕ, το πράττουν 

με ευχαρίστηση, είναι πιο εξοικειωμένοι στη χρήση των ΤΠΕ και εν τέλει τις εντάσσουν στη 

διδασκαλία των μαθητών τους στη τάξη. 

 

Τρόπος αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας 

 Ένα ακόμη στοιχείο που προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ότι οι 

περισσότεροι φιλόλογοι που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, 

υποστηρίζουν ότι τις χρησιμοποιούν ως εποπτικό μέσο και λιγότεροι ως εργαλείο μάθησης, 

με ελάχιστους να δηλώνουν ότι τις χρησιμοποιούν και με τους δύο τρόπους. Η 4
η
 υπόθεση 

που τέθηκε: «Η πλειονότητα των φιλολόγων θα χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία 

της Λογοτεχνίας ως εποπτικό μέσο και λιγότερο ως εργαλείο μάθησης» επιβεβαιώνεται από 

αυτό το αποτέλεσμα. 

 Το ίδιο διαπιστώνουν και οι Τζιμογιάννης & Κόμης (2006), δηλαδή ότι ελάχιστοι 

είναι οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ δημιουργικά στη διδασκαλία τους. 

Στην ίδια γραμμή πλεύσης βρίσκονται ο Μικρόπουλος (2006) και Ofsted (2002), που 

αναφέρουν ότι λιγοστές είναι οι περιπτώσεις χρήσης των ΤΠΕ ως βασικού υποστηρικτικού 

εργαλείου εκμάθησης για τους μαθητές από τους εκπαιδευτικούς, σημειώνοντας δε ότι 

χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για να εντοπίζουν και να λαμβάνουν πληροφορίες, για να 

διαμορφώνουν τα σχέδια μαθήματος, για να φτιάχνουν διαγωνίσματα και για διοικητικές 

εργασίες. Τα ίδια αποτελέσματα διαπιστώνει και ο Παντζαρέλας (2012) παρατηρώντας ότι 

λιγοστοί είναι οι εκπαιδευτικοί που έχουν ενσωματώσει τις ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική και 

τις χρησιμοποιούν ως εργαλείο μάθησης. 

  

Ετοιμότητα φιλολόγων για χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία – Επιμόρφωση 
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 Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφάνηκε ότι οι φιλόλογοι σε ποσοστό (23,8%) 

είναι εξοικειωμένοι από πολύ έως και πάρα πολύ με τις ΤΠΕ. Μόνο το (24,6%) αυτών 

δήλωσε ότι είναι έτοιμοι από πολύ έως και πάρα πολύ για την αξιοποίηση και χρήση των 

ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας. 

 Βάση της έρευνας χαμηλό ποσοστό φιλολόγων, μόλις το 27% έχει επιμορφωθεί 

ουσιαστικά για να χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας. 

Ως στοιχείο ουσιαστικής επιμόρφωσης για τη χρήση κι αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία 

του μαθήματος της Λογοτεχνίας αποτελεί η παρακολούθηση και ολοκλήρωση του Β΄ 

Επιπέδου στις ΤΠΕ από τους φιλολόγους, ενώ οι παρακολουθήσεις σεμιναρίων, συνεδρίων 

και η ολοκλήρωση του Α΄ Επιπέδου από μόνα τους δεν είναι αρκετά για να εξυπηρετήσουν 

αυτόν τον σκοπό.  

 Ένα γενικό απότοκο που αντλείται από τη συγκεκριμένη έρευνα και συμπίπτει με το 

πλαίσιο της έρευνας των Demetriadis, Barbas, Molohides, Palaigeorgiou, Psillos, Vlahavas, 

Tsoulakas & Pombortsis (2003) φανερώνει ότι μολονότι υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετούς 

εκπαιδευτικούς να εντάξουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία, εντούτοις νιώθουν ανέτοιμοι, αφού 

απαιτείται υποστήριξη και επιμόρφωση για να μπορέσουν ορθώς να ανταπεξέλθουν στη 

χρήση κι  αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Ο μεγαλύτερος αριθμός των εκπαιδευτικών 

φιλολόγων δεν νιώθει έτοιμος να ενσωματώσει και να αξιοποιήσει σε ικανοποιητικό βαθμό 

τις ΤΠΕ στο μάθημα της Λογοτεχνίας, ωστόσο, ενδιαφέρεται να επιμορφωθεί περαιτέρω στις 

ΤΠΕ. Με το αποτέλεσμα αυτό της έρευνας επιβεβαιώνεται η 5
η
 υπόθεση που τέθηκε: «Οι 

περισσότεροι φιλόλογοι δεν θα είναι έτοιμοι για να ενσωματώσουν και να αξιοποιήσουν σε 

ικανοποιητικό βαθμό τις ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας και θα 

χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη και επιμόρφωση». 
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Παράγοντες που δυσχεραίνουν την αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διδακτική υποστήριξη του 

μαθήματος της Λογοτεχνίας 

Οι ανασταλτικοί παράγοντες, όπως καταγράφονται στην 6η υπόθεση συμβαδίζουν με 

τα αποτελέσματα της έρευνας μας. Σύμφωνα με αυτά, οι κύριοι παράγοντες που αποτελούν 

τροχοπέδη ως προς την ενσωμάτωση και αξιοποίηση των ΤΠΕ από τους φιλολόγους στη 

διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας είναι η μη ύπαρξη κατάλληλου τεχνολογικού 

εξοπλισμού, ο μεγάλος χρόνος προετοιμασίας που απαιτείται από το μέρος των φιλολόγων, η 

μη ύπαρξη εμπειρίας στη χρήση των νέων τεχνολογιών, η πιεστική πληθώρα της ύλης, καθώς 

και η μη επαρκής γνώση των νέων τεχνολογιών. Σε μικρότερα ποσοστά, αλλά αρκετά 

σημαντικά υψηλά (30% έως 35,6%) σημειώνονται παράγοντες όπως η μη επιμόρφωση στη 

χρήση των νέων τεχνολογιών, η ανασφάλεια των φιλολόγων ως προς τη χρησιμοποίηση των 

νέων τεχνολογιών. 

Η έρευνα των Ρες και Βαρσαμίδου (2008) καταγράφει ως κυρίαρχους παράγοντες 

αποστροφής των φιλολόγων και εν τέλει μη χρήσης των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική, την 

απουσία κατάλληλων σεμιναρίων για κατάρτιση των εκπαιδευτικών ως προς την αξιοποίηση 

των ΤΠΕ στο πλαίσιο του μαθήματος, όπως και τον περιορισμένο αριθμό υπολογιστών στις 

σχολικές μονάδες. Στην απουσία τεχνολογικού εξοπλισμού στα σχολεία επικεντρώνεται και 

η έρευνα των Βεργίδη, Βαλμά, Τουρκάκη & Ανάγνου, (2011). Ο μεγάλος χρόνος 

προετοιμασίας που απαιτείται από τους φιλολόγους για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία του μαθήματος τονίζεται ως σημαντικός παράγοντας στην έρευνα των Τσούτσα 

και Κεδράκα (2013). Βασικά εμπόδια για να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στις ΤΠΕ 

σύμφωνα με τους Jimoyianni & Komi (2007) αποτελούν οι περιορισμένες δεξιότητες  των 

εκπαιδευτικών και η έλλειψη σχετικής εμπειρίας με τους υπολογιστές. Σύμφωνη με τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας είναι και η έρευνα του Mumtaz (2000), η οποία 

αναφέρει ως βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία από 
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τους φιλολόγους, τη μικρή εμπειρική γνώση που κατέχουν ως προς τη χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών, όπως και την έλλειψη ικανού τεχνολογικού εξοπλισμού στα σχολεία για 

ανταπόκριση στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 Δευτερεύοντες ανασταλτικοί παράγοντες στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ από 

τους φιλολόγους στη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας που καταγράφονται στην 

παρούσα έρευνα, σε ποσοστά χαμηλότερα του 20%, είναι οι εξής: η μικρή έως ανύπαρκτη 

κρατική χρηματοδότηση, η μη ύπαρξη εκπαιδευτικού λογισμικού, η αρνητική στάση του 

διευθυντή. Η ελάχιστη ως ανύπαρκτη χρηματοδότηση αναφέρεται ως ένας από τους 

βασικούς παράγοντες στην έρευνα του Mumtaz (2000). Ωστόσο σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνάς μας δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα κατά τους συμμετέχοντες 

σε αυτήν φιλολόγους. Επίσης σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε η Γιακουμάτου 

(2003) κύριοι ανασταλτικοί παράγοντες αναδείχθηκαν η αρνητική στάση του διευθυντή, η 

έλλειψη αναγκαίων χώρων και το προβληματικό εκπαιδευτικό λογισμικό, παράγοντες οι 

οποίοι κατατάσσονται χαμηλά από τους φιλολόγους σε σημαντικότητα στην εκπονηθείσα 

έρευνα. Ενώ πολύ χαμηλά ποσοστά αριθμούν η μη επαρκής εξοικείωση των μαθητών με τις 

Νέες Τεχνολογίες, όπως και η μη ανταπόκριση των μαθητών. 

 

4.2. Συμπεράσματα 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι στάσεις, οι αντιλήψεις και οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες των εν ενεργεία φιλολόγων των Δημοσίων και Ιδιωτικών Γυμνασίων 

και Λυκείων της Πάτρας για την αξιοποίηση και χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του 

μαθήματος της Λογοτεχνίας. Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος του αυτοσυμπληρούμενου έντυπου γραπτού ερωτηματολογίου, ενώ για την ανάλυση 

των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας SPSS (Statistical 
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Package for the Social Sciences). Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι οι 

φιλόλογοι παρουσιάζουν θετικές στάσεις απέναντι στους υπολογιστές σε επίπεδο αρέσκειας, 

αυτοπεποίθησης κι αντιλήψεων. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν καταγραφεί κι από τους 

Γραμμένο, Σταυρίδου & Δημητριάδη (2002) και Jimoyianni (2008). Η ηλικία τους δεν 

αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης των στάσεων και αντιλήψεων που έχουν απέναντι στις 

ΤΠΕ. Σύμφωνες είναι και οι μελέτες των McCort, Telsavaara, Scipio, & Stanton (2000) και 

Loyd, Gressard (1984). Αντιθέτως το φύλο τους αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης των 

στάσεων (αρέσκεια, αυτοπεποίθηση), αλλά σε καμιά περίπτωση παράγοντα διαφοροποίησης 

στις αντιλήψεις τους απέναντι στις ΤΠΕ. Πιο συγκεκριμένα οι άντρες φιλόλογοι έχουν 

αυτοπεποίθηση απέναντι στους υπολογιστές και αρέσκονται στη χρήση αυτών σε 

μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι γυναίκες. Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονται οι έρευνες των 

Janssen & Plomp (1993), Μπίκου (1995), Robertsonetal (1995), Lee (1997), Jenson & 

Brushwood (2003), Τσιτουρίδου & Βρύζα (2007), Ρούσσου & Πολίτη (2004) και Broos 

(2005) μόνο ως προς τη διαφοροποίηση των στάσεων (αρέσκεια, αυτοπεποίθηση), αφού 

διαφωνούν ως προς τη μη διαφοροποίηση των αντιλήψεων. Με τη μη διαφοροποίηση όμως 

των αντιλήψεων αντρών και γυναικών απέναντι στις ΤΠΕ συμφωνούν οι έρευνες των  

Janssen & Plomp (1993) και Κoutromanou (2005). Οι εκπαιδευτικοί – φιλόλογοι με επιπλέον 

σπουδές, εμπειρία και κατάλληλη κατάρτιση (επιμόρφωση) στις ΤΠΕ, παρουσιάζουν 

θετικότερες στάσεις απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες και στη χρήση τους από τους έχοντες 

λιγότερες σπουδές, μικρότερη εμπειρία και λιγότερη κατάρτιση (επιμόρφωση) συναδέλφους 

τους. Στην ίδια πλεύση βρίσκονται και τα αποτελέσματα των ερευνών των Koohang (1987), 

Miller & Varma (1994), Kumar & Kumar (2000), Smith, B., Caputi, P. & Rawstorne, P. 

(2000), Jimoyianni, Mikropoulou & Ravani  (2000), Hong & Koh (2002). Λίγοι είναι οι 

φιλόλογοι που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας 

δημιουργικά ως εργαλείο μάθησης, ενώ η πλειονότητα αυτών τις χρησιμοποιεί απλά ως 
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εποπτικό μέσο. Αυτό το διαπιστώνουν και οι έρευνες των Ofsted (2002), Τζιμογιάννη & 

Κόμη (2006), Μικρόπουλου (2006) και Παντζαρέλα (2012). Οι περισσότεροι φιλόλογοι μη 

έχοντας παρακολουθήσει την Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου στις ΤΠΕ, δεν είναι έτοιμοι για να 

ενσωματώσουν και να αξιοποιήσουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις Νέες Τεχνολογίες στη 

διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας και χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη και 

επιμόρφωση. Σε τούτο συνηγορούν και τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησαν 

οι Barbas, Molohides, Palaigeorgiou, Psillos, Vlahavas, Tsoulakas & Pombortsis (2003). Οι 

κύριοι ανασταλτικοί παράγοντες ως προς την ενσωμάτωση και αξιοποίηση των ΤΠΕ από 

τους φιλολόγους στη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας είναι η μη ύπαρξη 

κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού, ο μεγάλος χρόνος προετοιμασίας που απαιτείται από 

το μέρος των φιλολόγων, η μη ύπαρξη εμπειρίας στη χρήση των νέων τεχνολογιών, η 

πιεστική πληθώρα της ύλης, καθώς και η μη επαρκής γνώση των νέων τεχνολογιών. 

Ακολουθούν η μη επιμόρφωση στη χρήση των νέων τεχνολογιών, η ανασφάλεια των 

φιλολόγων ως προς τη χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών, η μικρή έως ανύπαρκτη 

κρατική χρηματοδότηση η μη ύπαρξη εκπαιδευτικού λογισμικού, η αρνητική στάση του 

διευθυντή. η μη επαρκής εξοικείωση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες καθώς και η μη 

ανταπόκριση των μαθητών. Παρόμοια αποτελέσματα αναδεικνύουν και οι έρευνες των 

Mumtaz (2000), Γιακουμάτου (2003), Jimoyianni & Komi (2007), Ρε και Βαρσαμίδου 

(2008), των Βεργίδη, Βαλμά, Τουρκάκη & Ανάγνου, (2011). Τσούτσα & Κεδράκα (2013) 

και Γιακουμάτου (2003). Τέλος αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα αποτελεί η βαθιά  ανάγκη για 

ενίσχυση των υποχρεωτικών επιμορφώσεων των φιλολόγων, όσον αφορά την ένταξη, χρήση 

και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική. 
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4.3. Προτάσεις 

Με βάση τα ευρήματα που αντλήθηκαν από την παρούσα έρευνα αλλά και με βάση αυτά που 

εντοπίστηκαν από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, προτείνονται τα εξής: 

 Να αναδιοργανωθούν κι αναμορφωθούν τα Αναλυτικά Προγράμματα και οι μεθόδοι 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών για αποτελεσματική ενσωμάτωση και χρήση των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση που θα εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς στόχους της 

Κοινωνίας της Μάθησης. 

 Η πολιτεία να φροντίσει για την παροχή και την ύπαρξη ικανού, αναβαθμισμένου και 

κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού στις Σχολικές Μονάδες. 

 Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας να υπάρχουν υπολογιστές και Internet, ώστε εκτός από 

τους εκπαιδευτικούς και οι μαθητές να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη 

διαδικασία της διδασκαλίας. 

 Να δοθεί οικονομική ενίσχυση σους εκπαιδευτικούς, ώστε κάθε εκπαιδευτικός να 

προμηθευτεί τον δικό του υπολογιστή, γεγονός που θα βοηθήσει στην εξοικείωσή 

τους με τους υπολογιστές και στη μείωση της ανασφάλειάς τους απέναντι σε αυτούς. 

 Οι διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενθαρρύνουν, να υποστηρίζουν και να 

διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς φιλόλογους για να χρησιμοποιούν και να 

αξιοποιούν τις ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας. 

 Να καθιερωθούν κίνητρα (βαθμολογικά – οικονομικά) που θα παρακινούν τους 

εκπαιδευτικούς – φιλόλογους να επιμορφώνονται στις ΤΠΕ και να αξιοποιούν τις 

Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία.  

 Να πραγματοποιούνται από ειδικούς δειγματικές διδασκαλίες στους φιλολόγους που 

θα έχουν σχέση με τη ένταξη, χρήση κι αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του 

μαθήματος της Λογοτεχνίας. 
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 Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο να μειώσει μέρος της πολλαπλής ύλης του Μαθήματος 

της Λογοτεχνίας, ώστε να  καλύπτονται  λιγότερα  θέματα  σε  μεγαλύτερο  βάθος  

και να μένει χρόνος στους φιλολόγους για χρήση κι αξιοποίηση  των ΤΠΕ κατά τη 

διδασκαλία του μαθήματος.  

 Να επιμορφωθούν όλοι οι φιλόλογοι σε θέματα σχετικά με την ένταξη, χρήση κι 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας. Βασική 

προϋπόθεση όμως για αυτό είναι η συνέχιση από πλευράς της πολιτείας του Β΄ 

Επιπέδου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, που λόγω οικονομικής κρίσης έχει 

σταματήσει. 

 Να δημιουργηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ένας μεγάλος αριθμός λογισμικών 

που θα αναφέρονται σε θέματα διδασκαλίας του μαθήματος της Λογοτεχνίας. 

 Να δημιουργηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ένας Ιστοχώρος που θα εμπεριέχει 

καλές πρακτικές διδασκαλιών του μαθήματος της Λογοτεχνίας με χρήση των ΤΠΕ, ο 

οποίος συνεχώς θα ανανεώνεται και θα έχουν πρόσβαση σε αυτόν όλοι οι φιλόλογοι. 

 

4.4. Προεκτάσεις έρευνας 

 Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων φιλολόγων στην παρούσα έρευνα σχετικά με τις 

στάσεις, αντιλήψεις και εκπαιδευτικές τους ανάγκες απέναντι στις ΤΠΕ, καθώς και τη χρήση 

κι αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας, 

τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο, ωθούν σε επιπλέον ερευνητικά ερωτήματα που θα 

μπορούσαν να προεκτείνουν αυτή την έρευνα. Θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η ίδια 

έρευνα ξεχωριστά σε φιλολόγους Γυμνασίων και ξεχωριστά σε φιλολόγους Λυκείων και να 

γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων. Ακόμα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η ίδια ή άλλη 

έρευνα με ανάλογο θέμα, έχοντας μεγαλύτερο αριθμό δείγματος, απευθυνόμενη σε 

φιλολόγους Γυμνάσιων και Λυκείων περισσότερων πόλεων της Ελλάδας, αλλά και Σχολικών 
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Μονάδων της επαρχίας, γεγονός που θα επέτρεπε και τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. 

Τέλος η πραγματοποίηση ερευνών σχετικά με το πώς βιώνουν οι φιλόλογοι των Γυμνασίων 

και των Λυκείων τη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας με την αξιοποίηση των 

Νέων Τεχνολογιών και με το τι είδους πρακτικές θα μπορούσε το Υπουργείο Παιδείας 

Έρευνας και Θρησκευμάτων να ευαισθητοποιήσει και να παροτρύνει τους φιλολόγους στην 

αξιοποίηση και χρήση των ΤΠΕ, θα βοηθούσε στη βελτίωση και στην αποτελεσματικότητα 

της παρεχόμενης από αυτούς διδασκαλίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Διερεύνηση των αντιλήψεων, στάσεων και εκπαιδευτικών αναγκών των φιλολόγων Γυμνασίων 

και Λυκείων Πάτρας αναφορικά με τη χρήση κι  αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη 

Διδασκαλία  της Λογοτεχνίας. 

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Βάλτε Χ στις επιλογές σας. 

1. Φύλο: Άνδρας  Γυναίκα  

 2. Ηλικία: 

23 – 30 ετών 
 

31 – 40 ετών  
 

41 – 50 ετών 
 

50 κι άνω ετών 
 

 

3. Προϋπηρεσία: 

  0 – 8 έτη 
 

  9 – 15 έτη 
 

16 – 25 έτη 
 

25 κι άνω έτη 
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4. Τίτλοι σπουδών: 

Πτυχίο ΑΕΙ 
 

Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ 
 

Μεταπτυχιακό  
 

 

Διδακτορικό  
 

Β. ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ  ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΤΗ 

     ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ  

1. Συμπληρώστε τις παρακάτω ερωτήσεις – προτάσεις βάζοντας ν  στους αριθμούς, 

όπου: 

1. Διαφωνώ απόλυτα           2. Διαφωνώ             3. Αναποφάσιστος              4. Συμφωνώ                      

      5. Συμφωνώ απόλυτα 
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(GCAS – GreekComputer Attitudes Scale) (Roussos, 2004) 

Γ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΤΠΕ 

ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Βάλτε Χ στις επιλογές σας. 

 

    1. Έχετε παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης σχετικά με τις ΤΠΕ; 
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Ναι (Συνεχίζετε στον αρ. 2 πιο κάτω) 
 

Όχι (Συνεχίζετε στον αρ. 3 πιο κάτω) 
 

 

    2. Τί είδους επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με τις ΤΠΕ έχετε παρακολουθήσει 

 και πόσες ώρες συνολικά; 

Ημερίδες (…..  ώρες) 
 

Σεμινάρια (μιας ή περισσοτέρων ημερών) (….. ώρες ) 
 

Συνέδρια (μιας ή περισσοτέρων ημερών) (….. ώρες ) 
 

Επιμόρφωση Α΄ Επιπέδου (36 ώρες) 
 

Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου (99 ώρες) 
 

 

    3. Είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία του  

 μαθήματος της Λογοτεχνίας; 

Πάρα πολύ 
 

Πολύ 
 

Αρκετά 
 

Λίγο 
 

Καθόλου 
 

 

 

4.  Πιστεύετε ότι είστε έτοιμοι για να χρησιμοποιήσετε και να αξιοποιήσετε τις ΤΠΕ 

 στη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας; 

Πάρα πολύ 
 

Πολύ 
 

Αρκετά 
 

Λίγο 
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Καθόλου 
 

 

 

5. Χρησιμοποιείτε τις Νέες Τεχνολογίες κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της 

 Λογοτεχνίας; 

Πάρα πολύ 
 

Πολύ 
 

Αρκετά 
 

Λίγο 
 

Καθόλου ( μη συμπληρώνετε τον 

αρ. 6 ) 

 

 

 

6. Με ποιον τρόπο χρησιμοποιείτε τις Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία του 

 μαθήματος της Λογοτεχνίας; 

Ως Εποπτικό μέσο 
 

Ως Εργαλείο μάθησης 
 

Ως Εποπτικό μέσο και ως Εργαλείο μάθησης 
 

 

 

Δ. ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Βάλτε Χ στις επιλογές σας. 

1. Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες πιστεύετε ότι σας επηρεάζουν περισσότερο 

ανασταλτικά στη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική σας πρακτική; (Επιλέξτε μέχρι 

τέσσερις) 
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Η μη επαρκής γνώση στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 
 

Η μη ύπαρξη εμπειρίας στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 
 

Η μη επιμόρφωση στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 
 

Η ανασφάλεια ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 
 

Ο μεγάλος χρόνος προετοιμασίας που απαιτείται για τη διεξαγωγή της 

διδασκαλίας με χρήση των ΤΠΕ 

 

Η πιεστική πληθώρα της ύλης 
 

Η μη ύπαρξη εκπαιδευτικού λογισμικού 
 

Η μη επαρκής εξοικείωση των μαθητών στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 
 

Η μη ανταπόκριση των μαθητών 
 

Η μη ύπαρξη  ικανού  και κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού στη σχολική 

Μονάδα 

 

Η μικρή έως και ανύπαρκτη κρατική χρηματοδότηση για ενίσχυση των 

εκπαιδευτικών πρακτικών που αφορούν τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

 

Η αρνητική στάση του διευθυντή 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Αγαπητέ/ή Συνάδελφε, 
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 Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και 

μεταπτυχιακός φοιτητής στη Σχολή Επιστημών Αγωγής με ειδίκευση στη «Διδακτική της 

Γλώσσας και της Λογοτεχνίας» στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Η διεξαγωγή της παρούσας 

έρευνας περιλαμβάνεται στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μου υποχρεώσεων και στοχεύει στο 

να καταδείξει τις στάσεις, αντιλήψεις, εκπαιδευτικές ανάγκες των φιλολόγων Γυμνασίων και 

Λυκείων της Πάτρας αναφορικά με τη χρήση και αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών 

(Τ.Π.Ε) στη Διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας. 

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί είναι ανώνυμο κι απευθύνεται σε Φιλολόγους 

Γυμνασίων και Λυκείων της Πάτρας. Η συμπλήρωσή του αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

στην πραγματοποίηση αυτής της έρευνας, η οποία θα συμβάλει στη διαμόρφωση χρήσιμων 

προτάσεων για τη σημαντικότητα της  ενσωμάτωση και της χρήσης των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας. Δεσμεύομαι ότι θα τηρηθεί κάθε αρχή 

δεοντολογίας κι εμπιστευτικότητας κατά την επεξεργασία και τη δημοσίευση των δεδομένων 

αποκλειστικά και μόνο για επιστημονικούς – ερευνητικούς σκοπούς. Σε ότι αφορά τις 

ερωτήσεις που ακολουθούν, δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Οι απόψεις 

σας είναι αυτές που ενδιαφέρουν. 

Παρακαλώ, απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις όσο πιο ειλικρινά κι αυθόρμητα γίνεται. Μόλις 

συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο να το παραδώσετε στον Διευθυντή ή στη Διευθύντρια της 

Σχολικής σας Μονάδας , απ΄ όπου και θα το παραλάβω.  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, ερώτηση ή άλλη πληροφορία σχετικά με την έρευνα 

και το ερωτηματολόγιο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στο τηλέφωνο: 6979329403 ή 

στο email:dimkob10@gmail.com 

Σας ευχαριστώ ειλικρινά για τον πολύτιμο χρόνο και τη συνεργασία σας. 

              Με εκτίμηση 

file:///C:/Users/Tasoula/Downloads/dimkob10@gmail.com
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 Κομποχόλης Δημήτριος 

Φιλόλογος – Μεταπτυχιακός Φοιτητής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ  

 

 

Πίνακας 1: Φύλο και ηλικία των συμμετεχόντων στην έρευνα 

(Ν=126) 

Μεταβλητή Συχνότητα Ποσοστό 
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Φύλο 

  Άνδρας 27 21,4 

Γυναίκα 99 78,6 

Ηλικία 

  23 – 30 ετών 9 7,1 

31 – 40 ετών 37 29,4 

41 – 50 ετών 40 31,7 

   50 κι άνω ετών 40 31,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2: Προϋπηρεσία και μορφωτικό επίπεδο των 

συμμετεχόντων στην έρευνα (Ν=126) 

Μεταβλητή Συχνότητα Ποσοστό 

Προϋπηρεσία 

   0 – 8 έτη 10 7,9 

  9 – 15 έτη 38 30,2 
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16 – 25 έτη 43 34,1 

25 κι άνω έτη 35 27,8 

   Μορφωτικό επίπεδο 

  Μόνο Βασικό Πτυχίο 100 79,4 

Επιπλέον σπουδές 26 20,6 

 

Δεύτερο πτυχίο 10 37,5 

Μεταπτυχιακό 19 73,1 

Διδακτορικό 2 7,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3: Προτάσεις της «συνολικής» κλίμακας Ε.Κ.Σ.Υ. και περιγραφικά στατιστικά 

για κάθε πρόταση (Ν=126) 

Αριθ. 

Πρ.* 

Προτάσεις Διάσταση Ελάχιστη** Μέγιστη 

M. 

T.  

T. Α. 

1 

Οι υπολογιστές δε με 

φοβίζουν καθόλου. 

1
η
 1 5 3,3 1,2 
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2* 

Πολύ συχνά με τους 

υπολογιστές πηγαίνουν 

πάρα πολλά πράγματα 

λάθος. 

3
η
 1 5 3,2 1,2 

3* 

Είμαι εχθρικός απέναντι 

στους υπολογιστές. 

2
η
 1 5 3,8 1,1 

4 

Μπορώ να κάνω πολύ 

δύσκολες εργασίες με 

έναν υπολογιστή. 

1
η
 1 5 2,8 1,4 

5* 

Πρέπει να είσαι νέος για 

να μάθεις να 

χρησιμοποιείς έναν 

υπολογιστή. 

3
η
 1 5 3,5 1,1 

6 

Είμαι σίγουρος/η ότι 

μπορώ να μάθω πώς να 

χειρίζομαι ένα 

οποιοδήποτε πρόγραμμα 

στον υπολογιστή. 

1
η
 1 5 3,7 1,0 

7 

Έχω μεγάλη 

αυτοπεποίθηση όσον 

αφορά τη χρήση 

υπολογιστή. 

1
η
 1 5 3,0 1,2 

8 

Η εργασία με έναν 

υπολογιστή μού είναι 

ευχάριστη. 

2
η
 1 5 3,4 1,1 
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9 

Μπορώ να μάθω μόνος/η 

μου τα περισσότερα από 

όσα πρέπει να γνωρίζω 

για έναν υπολογιστή. 

1
η
 1 5 2,6 1,1 

10* 

Διστάζω να 

χρησιμοποιήσω 

υπολογιστή για να μη 

φανώ ανόητος/η. 

1
η
 1 5 3,8 1,2 

11 

Θα είχα πολύ καλή 

επίδοση σε σεμινάρια για 

υπολογιστές. 

1
η
 1 5 3,5 1,0 

12* 

Δε με ευχαριστεί να 

συζητάω με την παρέα 

μου για υπολογιστές. 

2
η
 1 5 2,9 1,1 

13* 

Όταν χρησιμοποιώ 

υπολογιστή χρειάζομαι 

δίπλα μου κάποιον 

έμπειρο χρήστη. 

1
η
 1 5 3,4 1,3 

14* 

Αποφεύγω να έρχομαι σε 

επαφή με υπολογιστές. 

2
η
 1 5 3,7 1,3 

15 

Όταν αντιμετωπίζω 

κάποιο πρόβλημα στον 

υπολογιστή, καταφέρνω 

να το λύσω μόνος μου. 

1
η
 1 5 2,4 1,1 
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16* 

Διστάζω να 

χρησιμοποιήσω έναν 

υπολογιστή από φόβο 

μήπως κάνω κάποιο 

λάθος που δε θα μπορώ 

να διορθώσω στη 

συνέχεια. 

1
η
 1 5 3,4 1,3 

17* 

Οι υπολογιστές είναι 

βαρετοί. 

2
η
 1 5 3,8 1,0 

18* 

Πρέπει να είσαι 

εξαιρετικά νοήμων για να 

εργαστείς με έναν 

υπολογιστή. 

3
η
 1 5 3,9 0,8 

19 

Μου αρέσει να περνώ 

πολύ χρόνο 

χρησιμοποιώντας έναν 

υπολογιστή. 

2
η
 1 5 2,8 1,2 

20 

Αν κάποιος μου έδινε 

έναν καινούριο 

υπολογιστή, είμαι 

σίγουρος ότι θα 

κατάφερνα να 

χρησιμοποιήσω μερικά 

προγράμματα. 

1
η
 1 5 3,4 1,1 

21* Οι υπολογιστές είναι 1
η
 2 5 3,9 0,9 
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δυσνόητοι. 

22 

Mε συνεπαίρνει η ιδέα ότι 

θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσω έναν 

υπολογιστή. 

2
η
 1 5 2,8 1,2 

23* 

Θα ήθελα να μη 

χρειαζόταν ποτέ να 

χρησιμοποιήσω 

υπολογιστές. 

2
η
 1 5 3,9 1,1 

24 

Οι υπολογιστές είναι 

διασκεδαστικοί. 

2
η
 1 5 3,1 0,9 

25 

Αισθάνομαι πολύ άνετα 

όταν πρέπει να 

χρησιμοποιήσω 

υπολογιστή. 

1
η
 1 5 3,2 1,2 

26* 

Δεν είμαι ο τύπος που 

μπορεί να τα καταφέρει 

με τους υπολογιστές. 

1
η
 1 5 3,8 1,1 

27* 

Δεν είναι πολλοί αυτοί 

που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν έναν 

υπολογιστή. 

3
η
 1 5 3,4 1,1 

28* 

Δεν είμαι καλός/ή με τους 

υπολογιστές. 

1
η
 1 5 3,4 1,3 
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29* 

Με πιάνει ναυτία όταν 

σκέφτομαι ότι πρέπει να 

χρησιμοποιήσω 

υπολογιστή. 

2
η
 1 5 4,2 1,0 

30 

Ο καθένας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει έναν 

υπολογιστή. 

3
η
 1 5 3,5 1,0 

* Έγινε αντιστροφή των τιμών (για την κατανόηση των τιμών πρέπει να αντιστραφεί το 

νόημα της πρότασης) 

** Κλίμακα 5 σημείων: 1 διαφωνώ απόλυτα έως και 5 συμφωνώ απόλυτα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4: Περιγραφικά στατιστικά των Στάσεων και των διαστάσεων απέναντι 

στους υπολογιστές σύμφωνα με την κλίμακα ΕΚΣΥ (Ν=126) 

  Αρ. Πρ. Ελάχ. Μέγιστ. Μ.Τ. Τ.Α. Διάμ.* 

Cronb. 

Alpha 
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Στάση απέναντι 

στους 

υπολογιστές 

30 1,50 4,93 3,39 0,80 3,37 0,965 

Αυτοπεποίθηση 

στη χρήση των 

υπολογιστών 

15 1,40 4,93 3,30 0,90 3,27 0,951 

Αρέσκεια προς 

τους υπολογιστές 

10 1,10 5,00 3,45 0,86 3,50 0,927 

Αντιλήψεις για 

τη χρήση των 

υπολογιστών 

5 2,00 5,00 3,51 0,68 3,60 0,645 

* Το 50% των εκπαιδευτικών έχει Μ.Τ. στην αντίστοιχη μέτρηση πάνω από 

τη διάμεσο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Πίνακας 5: Προτάσεις της υποκλίμακας του Ε.Κ.Σ.Υ.: αυτοπεποίθηση στη χρήση 

των υπολογιστών και περιγραφικά στατιστικά για κάθε πρόταση (Ν=126) 

Αριθ. Προτάσεις Διάσταση Ελάχ.** Μέγ. M. T.  T. Απ. 
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Πρ.  

1 

Οι υπολογιστές δε με 

φοβίζουν καθόλου. 

1
η
 1 5 3,3 1,2 

4 

Μπορώ να κάνω πολύ 

δύσκολες εργασίες με 

έναν υπολογιστή. 

1
η
 1 5 2,8 1,4 

6 

Είμαι σίγουρος/η ότι 

μπορώ να μάθω πώς 

να χειρίζομαι ένα 

οποιοδήποτε 

πρόγραμμα στον 

υπολογιστή. 

1
η
 1 5 3,7 1,0 

7 

Έχω μεγάλη 

αυτοπεποίθηση όσον 

αφορά τη χρήση 

υπολογιστή. 

1
η
 1 5 3,0 1,2 

9 

Μπορώ να μάθω 

μόνος/η μου τα 

περισσότερα από όσα 

πρέπει να γνωρίζω για 

έναν υπολογιστή. 

1
η
 1 5 2,6 1,1 

10* 

Διστάζω να 

χρησιμοποιήσω 

υπολογιστή για να μη 

φανώ ανόητος/η. 

1
η
 1 5 3,8 1,2 
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11 

Θα είχα πολύ καλή 

επίδοση σε σεμινάρια 

για υπολογιστές. 

1
η
 1 5 3,5 1,0 

13* 

Όταν χρησιμοποιώ 

υπολογιστή χρειάζομαι 

δίπλα μου κάποιον 

έμπειρο χρήστη. 

1
η
 1 5 3,4 1,3 

15 

Όταν αντιμετωπίζω 

κάποιο πρόβλημα στον 

υπολογιστή, 

καταφέρνω να το 

λύσω μόνος μου. 

1
η
 1 5 2,4 1,1 

16* 

Διστάζω να 

χρησιμοποιήσω έναν 

υπολογιστή από φόβο 

μήπως κάνω κάποιο 

λάθος που δε θα 

μπορώ να διορθώσω 

στη συνέχεια. 

1
η
 1 5 3,4 1,3 

20 

Αν κάποιος μου έδινε 

έναν καινούριο 

υπολογιστή, είμαι 

σίγουρος ότι θα 

κατάφερνα να 

'χρησιμοποιήσω" 

1
η
 1 5 3,4 1,1 
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μερικά προγράμματα. 

21* 

Οι υπολογιστές είναι 

δυσνόητοι. 

1
η
 2 5 3,9 ,9 

25 

Αισθάνομαι πολύ 

άνετα όταν πρέπει να 

χρησιμοποιήσω 

υπολογιστή. 

1
η
 1 5 3,2 1,2 

26* 

Δεν είμαι ο τύπος που 

μπορεί να τα 

καταφέρει με τους 

υπολογιστές. 

1
η
 1 5 3,8 1,1 

28* 

Δεν είμαι καλός/ή με 

τους υπολογιστές. 

1
η
 1 5 3,4 1,3 

* Έγινε αντιστροφή των τιμών (για την κατανόηση των τιμών πρέπει να αντιστραφεί 

το νόημα της πρότασης) 

** Κλίμακα 5 σημείων: 1 διαφωνώ απόλυτα έως και 5 συμφωνώ απόλυτα. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 6: Προτάσεις της υποκλίμακας του Ε.Κ.Σ.Υ.: αρέσκεια προς τους 

υπολογιστές και περιγραφικά στατιστικά για κάθε πρόταση (Ν=126) 
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Αριθ. 

Πρ.  

Προτάσεις Διάσταση Ελάχ.** Μέγ. 

M. 

T.  

T. 

Απ. 

3* 

Είμαι εχθρικός απέναντι 

στους υπολογιστές. 

2
η
 1 5 3,8 1,1 

8 

Η εργασία με έναν 

υπολογιστή μού είναι 

ευχάριστη. 

2
η
 1 5 3,4 1,1 

12* 

Δε με ευχαριστεί να 

συζητάω με την παρέα 

μου για υπολογιστές. 

2
η
 1 5 2,9 1,1 

14* 

Αποφεύγω να έρχομαι σε 

επαφή με υπολογιστές. 

2
η
 1 5 3,7 1,3 

17* 

Οι υπολογιστές είναι 

βαρετοί. 

2
η
 1 5 3,8 1,0 

19 

Μου αρέσει να περνώ 

πολύ χρόνο 

χρησιμοποιώντας έναν 

υπολογιστή. 

2
η
 1 5 2,8 1,2 

22 

Mε συνεπαίρνει η ιδέα 

ότι θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσω έναν 

υπολογιστή. 

2
η
 1 5 2,8 1,2 

23* 

Θα ήθελα να μη 

χρειαζόταν ποτέ να 

χρησιμοποιήσω 

2
η
 1 5 3,9 1,1 
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υπολογιστές. 

24 

Οι υπολογιστές είναι 

διασκεδαστικοί. 

2
η
 1 5 3,1 ,9 

29* 

Με πιάνει ναυτία όταν 

σκέφτομαι ότι πρέπει να 

χρησιμοποιήσω 

υπολογιστή. 

2
η
 1 5 4,2 1,0 

* Έγινε αντιστροφή των τιμών (για την κατανόηση των τιμών πρέπει να 

αντιστραφεί το νόημα της πρότασης). 

** Κλίμακα 5 σημείων: 1 διαφωνώ απόλυτα έως και 5 συμφωνώ απόλυτα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 7: Προτάσεις της υποκλίμακας του Ε.Κ.Σ.Υ.: αντιλήψεις για τη χρήση 

των υπολογιστών και περιγραφικά στατιστικά για κάθε πρόταση (Ν=126) 

Αριθ. 

Πρ.  

Προτάσεις Διάσταση Ελάχ** Μέγιστη 

M. 

T.  

T. 

Απ. 



110 
 

2* 

Πολύ συχνά με τους 

υπολογιστές πηγαίνουν 

πάρα πολλά πράγματα 

λάθος. 

3 1 5 3,2 1,2 

5* 

Πρέπει να είσαι νέος για 

να μάθεις να χρησιμοποιείς 

έναν υπολογιστή. 

3 1 5 3,5 1,1 

18* 

Πρέπει να είσαι εξαιρετικά 

νοήμων για να εργαστείς 

με έναν υπολογιστή. 

3 1 5 3,9 ,8 

27* 

Δεν είναι πολλοί αυτοί που 

μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν έναν 

υπολογιστή. 

3 1 5 3,4 1,1 

30 

Ο καθένας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει έναν 

υπολογιστή. 

3 1 5 3,5 1,0 

* Έγινε αντιστροφή των τιμών (για την κατανόηση των τιμών πρέπει να 

αντιστραφεί το νόημα της πρότασης). 

** Κλίμακα 5 σημείων: 1 διαφωνώ απόλυτα έως και 5 συμφωνώ απόλυτα. 

 

 


