
 

  

  

  

  

  

««ΔΔιιεερρεεύύννηησσηη   ττωωνν   ππααρρααγγόόννττωωνν   εεκκεείίννωωνν   πποουυ   

ααπποοττρρέέπποουυνν   ττοουυςς   εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύςς   ααππόό   ττοο   νναα   

ααξξιιοοπποοιιήήσσοουυνν   υυπποολλοογγιισσττέέςς   κκααιι   άάλλλλαα   ννέέαα   ττεεχχννοολλοογγιικκάά   

μμέέσσαα ,,   σσττοο   χχώώρροο   εερργγαασσίίααςς   ττοουυςς»»,,   

  

ττηηςς   εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύ::   ΓΓεεωωρργγίίααςς   ΚΚίίττσσοουυ   ΠΠΕΕ0033  

ΑΑθθήήνναα ,,   22001155  



 2 

 

  

Πίνακας περιεχομένων 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................ 3 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ...................................................................................... 5 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ............................................................................ 8 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ................................................................................................. 9 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ............................................................................................ 11 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ................................................................... 27 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ................................................................................................. 30 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I .................................................................................................. 33 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ................................................................................................ 74 
 



 3 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

   Ο σκοπός της παρούσας εργασίας η διερεύνηση των υποκειμενικών σχέσεων 

που διέπουν τις απόψεις των συμμετεχόντων στη συνέντευξη, για το 

εξεταζόμενο θέμα. 

   Τα ποιοτικά δεδομένα της συνέντευξης, αρχικά, συγκεντρώθηκαν και 

καταγράφηκαν, ενώ στην πορεία αξιολογήθηκαν, κωδικοποιήθηκαν κατάλληλα 

και αναλύθηκαν, ώστε να διατυπωθούν τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής. 

Για το λόγο αυτό, επιλέχθηκαν τρία κομμάτια, επτά συνεντεύξεων, από 

διαφορετικούς εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην Ελλάδα, 

με βάση το εξής θέμα: «Η διερεύνηση των παραγόντων εκείνων που 

αποτρέπουν τους εκπαιδευτικούς από το να αξιοποιήσουν τους υπολογιστές και 

άλλα τεχνολογικά μέσα στο χώρο της εργασίας τους». 

   Στην εποχή μας, ο Η/Υ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, όχι μόνο 

επεξεργασίας πληροφοριών, αλλά και επικοινωνίας, αφού υπάρχει η δυνατότητα 

σύνδεσης με άλλα ηλεκτρονικά δίκτυα και τεχνολογικά μέσα. Επίσης, η 

αλληλεπίδραση του Η/Υ με το άτομο είναι άμεση και ενεργητική, ενώ η 

αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία, δημιουργεί ένα πλούσιο σε 

ερεθίσματα και πληροφορίες, δυναμικό, μαθησιακό περιβάλλον, οδηγώντας το 

μαθητή στην αυτοανακάλυψη της γνώσης. 

    Ωστόσο, ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών αρνείται να ενσωματώσει 

τους Η/Υ στη διδακτική πράξη. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε διάφορους 

παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να σχετίζονται με το επίπεδο γνώσεων, εμπειρίας 

και κατά επέκταση της αυτοπεποίθησής τους σε αυτόν τον τομέα. Φυσικά, 

υπάρχουν και άλλοι αποτρεπτικοί παράγοντες που δεν έχουν να κάνουν, 

αποκλειστικά, με το διδακτικό προσωπικό, αλλά αφορούν το ίδιο το 

εκπαιδευτικό σύστημα, όπως είναι: η έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών ή η 

ανυπαρξία επιμορφωτικών προγραμμάτων, με σκοπό την ενημέρωση και 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών, καθώς, επίσης, και η πολιτική της ηγεσίας του 



 4 

εκάστοτε σχολείου που ανήκει ο εκπαιδευτικός και στο κατά πόσο αυτή 

υποστηρίζει ή όχι την ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία.  

   Στη συνέχεια, μέσω της ερευνητικής αυτής προσπάθειας, θα μελετηθούν, 

διεξοδικά, οι παραπάνω λόγοι. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

    Η ποιοτική προσέγγιση του θέματος, όσον αφορά τους αποτρεπτικούς 

παράγοντες, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τους εκπαιδευτικούς, 

αλλά και οι διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί, κατά καιρούς, παρουσιάζουν 

υψηλό ερευνητικό ενδιαφέρον. Με βάση προηγούμενες έρευνες, έχει 

αναγνωριστεί ότι υπάρχουν δύο είδη εμποδίων σχετικά με την επιτυχή 

ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην τάξη: οι 

εξωτερικοί παράγοντες και τα ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών. 

Όμως, πρόσφατα ευρήματα (Wood et al., 2005) έδειξαν ότι ορισμένα από τα 

εξωτερικά εμπόδια, όπως η πρόσβαση στη χρήση Η/Υ, δεν ισχύουν, σήμερα, 

στον ίδιο βαθμό που ίσχυαν παλαιότερα. 

    Ωστόσο, για να επιτευχθεί οποιαδήποτε προσπάθεια εφαρμογής ενός 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού, σε ένα μεγάλο βαθμό, συμβάλλει και η ηγεσία του 

σχολείου (Σαΐτης, 2008b: 26), η οποία με τη συμπεριφορά, τις πεποιθήσεις, τις 

γνώσεις και τις στάσεις της, επηρεάζει τη συνολική κουλτούρα του σχολείου 

που εκπροσωπεί (Πασιαρδής, 2004: 110). Επομένως, προκειμένου να 

αξιοποιηθούν και να προωθηθούν ή όχι οι νέες τεχνολογίες σε ένα σχολείο, 

καταλυτικό ρόλο παίζει η συμβολή της ηγεσίας του (Θεοφιλίδης, 1994; 

Μπουραντάς 2005).  

   Βέβαια, τα ατομικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την προσωπικότητα 

του κάθε εκπαιδευτικού, όπως: οι αντιλήψεις, οι στάσεις, οι γνώσεις και οι 

δεξιότητές του και στο κατά πόσο αυτά σχετίζονται με την επιτυχή ενσωμάτωση 

των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία, εξακολουθούν να 

συμπεριλαμβάνονται, στο θεματικό πεδίο του σύγχρονου ερευνητικού 

ενδιαφέροντος (Bullock, 2004; Ertemer, 2005; Paraskeva, Bouta & Papagianni, 

2008).  

    Επιπλέον, τις τελευταίες δεκαετίες, με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, η 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχει, αναμφισβήτητα, 
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μεγάλη παιδαγωγική και μαθησιακή αξία. Ωστόσο, η παιδαγωγική αξιοποίησή 

τους προϋποθέτει μια διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με την παραδοσιακή 

δασκαλοκεντρική διδασκαλία, αφού η μάθηση με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών στηρίζεται στην ενεργητική συμμετοχή, στην ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία, στην κριτική σκέψη και στην ανατροφοδότηση (Τζιμογιάννης & 

Σιορέντα, 2007). Επομένως, η επιτυχής ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, 

έχει ως προϋπόθεση τη διερεύνηση των στάσεων, των πεποιθήσεων καθώς και 

των πρακτικών των εκπαιδευτικών στην τάξη. (Αναστασιάδης, 2006; 

Χριστόδουλος, 2005). 

   Από πρόσφατη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, προκύπτει ότι οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν θετική στάση απέναντι στην 

αξιοποίηση των Η/Υ στη διδασκαλία (Τζιμογιάννη, Κόμης, 2004; Van Braak, 

2004; Γκούφας, 2007; Hermans, 2008). Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί 

διαπιστώνουν ότι η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη επιφέρει 

αλλαγές, τόσο στο μαθησιακό περιβάλλον όσο και στους παραδοσιακούς 

ρόλους μεταξύ μαθητών και δασκάλων, ενώ θεωρούν απαραίτητη την 

επιμόρφωση και υποστήριξή τους σε θέματα ΤΠΕ, ώστε να μπορούν να 

υιοθετούν νέες διδακτικές προσεγγίσεις (Κυνηγός, 2000; Πολίτης κ.ά., 2000; 

Γιαλαμάς & Κασιμάτης, 2001). Στην περίπτωση, όμως, που διαπιστώνουν 

ελλείψεις στην κατάρτισή τους ως προς τη χρήση ΤΠΕ, αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση του φόβου και την ανάπτυξη χαμηλής αυτοεκτίμησης 

(Τζιμόπουλος & Καραλής, 2005). 

   Μεταξύ άλλων, οι περισσότεροι ερευνητές συγκλίνουν στην άποψη ότι η 

διαμόρφωση των στάσεων είναι μια διαδικασία «πολυπαραγοντική» που έχει να 

κάνει με το φόβο και την επιφυλακτικότητα (anxiety) για τη χρήση των ΤΠΕ, 

την αυτό-εκτίμηση (self - efficacy), αλλά και με την εμπιστοσύνη (confidence) 

στις ικανότητες τους, όσον αφορά τη χρήση των ΤΠΕ. Ακόμη, οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών, φαίνεται να επηρεάζονται από την επιθυμία και την 

ευχαρίστηση (computer liking) για τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ, καθώς και από 
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την αξία και τη χρησιμότητά τους (usefulness) στην εκπαίδευση (Τζιμογιάννης 

& Κόμης 2004; Hermans, 2008; Van Braak, 2004; Babaola, 2008). 

   Τέλος, από τα δεδομένα παρόμοιων ερευνών εμφανίζονται διαφοροποιήσεις 

μεταξύ των στάσεων των εκπαιδευτικών, που σχετίζονται με το φύλο, την 

ειδικότητα, τα χρόνια προϋπηρεσίας αλλά και τη βαθμίδα εκπαίδευσής τους 

(Shapka & Ferrari, 2003; Τζιμογιάννης, Κόμης, 2004). 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 

   Έχουν επιλεγεί τρία βασικά ερωτήματα, πάνω στα οποία, θα βασιστεί η 

κωδικοποίηση του συνόλου των ερωτημάτων του δελτίου της συνέντευξης. 

Συγκεκριμένα, ο στόχος ήταν να διερευνηθούν οι παράγοντες εκείνοι που 

αποτρέπουν τους εκπαιδευτικούς από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως είναι: οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους 

σχετικά με τη χρήση Η/Υ, οι αντιλήψεις και οι στάσεις τους ως προς την ένταξη 

των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, καθώς και η «επίσημη» πολιτική/ κουλτούρα 

του σχολείου που ανήκουν. Έτσι, οι ερευνητικές αυτές προτάσεις είναι οι 

ακόλουθες: 

 

1. Τι είδους εκπαίδευση έχουν οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά τη χρήση Υ/Η; 

 

2. Ποιες είναι οι πεποιθήσεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών για την 

παιδαγωγική και διδακτική αξία των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία; 

 

3. Ποια είναι η «επίσημη» πολιτική της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, 

σχετικά με την ενσωμάτωση και την προώθηση των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία; 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
   Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η συνέντευξη είναι ένα είδος ποιοτικής 

έρευνας, που προσπαθεί να εκμαιεύσει από τους συμμετέχοντες τις θέσεις τους 

πάνω σε διάφορα θέματα, όπως: γεγονότα, καταστάσεις, συνθήκες κτλ. Στην 

περίπτωσή αυτή, πρόκειται για μια ημιδομημένη συνέντευξη που έγινε με τη 

χρήση ενός ερωτηματολογίου, το οποίο συμπεριλάμβανε προκαθορισμένες 

ερωτήσεις, ομαδοποιημένες, σε τρεις βασικές κατηγορίες: α) Προφίλ του 

εκπαιδευτικού, β) Ιστορικό επιμόρφωσης και επαφής με τον υπολογιστή, γ) 

Χρήση ή μη χρήση υπολογιστών στο χώρο εργασίας.  

   Πριν από τις παραπάνω κατηγορίες, είχε διαμορφωθεί μια μικρή εισαγωγή, η 

οποία ενημέρωνε τον ερωτώντα, με σαφήνεια, για το σκοπό και τη χρησιμότητα 

της συγκεκριμένης έρευνας, ακολουθούμενο από τα δημογραφικά στοιχεία του, 

που θα έπρεπε να συμπληρωθούν κατά την έναρξη της συνέντευξης. 

   Η συνέντευξη διεξήχθη σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας και σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές, με ένα μικρό δείγμα ανθρώπων, διαφορετικού 

φύλου, αποτελούμενο από τρεις (3) άνδρες και τέσσερις (4) γυναίκες 

εκπαιδευτικούς, της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά διαφορετικών ηλικιών 

και ειδικοτήτων, ενώ η κάθε μια διήρκησε κατά μέσο όρο περίπου 30 λεπτά. 

Από τους ερωτηθέντες, αρχικά, φροντίσαμε να εξασφαλίσουμε την εθελοντική 

τους συμμετοχή, αφού δεσμευτήκαμε για τη διατήρηση της ανωνυμίας τους. Η 

πρόσβαση στο δείγμα (δειγματοληψία) κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν, επειδή 

έγινε μεροληπτικά, μιας και χρησιμοποιήθηκε η ευκαιριακή δειγματοληψία, 

σύμφωνα με τα προσωπικά κριτήρια του κάθε μέλους της ομάδας, που ανέλαβε 

τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, ώστε να εξυπηρετηθούν οι σκοποί της 

αμεσότητας στην πρόσβαση στο δείγμα, αλλά και για χάρη της ερευνητικής 

άσκησης. Έτσι, ο κάθε εκπαιδευτικός από τους συμμετέχοντες στην έρευνα 

αυτή, επιλέχθηκε, με βάση προσωπικά κριτήρια και αφού εξηγούνταν με 

σαφήνεια οι σκοποί της έρευνας, στην εισαγωγή της συνέντευξης, καθώς άλλα 
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γενικά, ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα, όπως: το ζήτημα της ανωνυμίας και 

της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνονταν η συγκατάθεσή 

του να πραγματοποιηθεί η έρευνα, στη συνέχεια, συντελούνταν η 

μαγνητοφώνηση και καταγραφή των απόψεών του, σύμφωνα με τη δομή του 

ερωτηματολογίου που του δινόταν. 

 

    Ωστόσο, η συνέντευξη αυτή ελήφθη στα πλαίσια μιας ερευνητικής άσκησης, 

για την εξοικείωση στην ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων και ως εκ τούτου, 

τίθεται περιορισμός, όσον αφορά το δείγμα, επειδή δεν θεωρείται, απαραίτητα, 

αντιπροσωπευτικό του συνολικού πληθυσμού των εκπαιδευτικών, τόσο από 

άποψη επιλογής των κατάλληλων ατόμων, όσο και από άποψη μεγέθους. 

Επίσης, τα αποτελέσματα αυτής της άσκησης δεν είναι δυνατόν να γενικευθούν. 

Ο κίνδυνος ύπαρξης σφάλματος, εξαιτίας των παραπάνω παραγόντων, καθώς 

και η μη ύπαρξη πιλοτικής έρευνας, καθώς και η μη δυνατότητα επανάληψής 

της, ώστε στο τέλος να γίνει τριγωνοποίηση σε διαφορετικό, πιο 

αντιπροσωπευτικό δείγμα, πλήττουν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων, αυτού του είδους της έρευνας. 

   Μετά τη συνέντευξη, ακολούθησε η απομαγνητοφώνηση και η 

δακτυλογράφηση του κειμένου που εμπεριείχε εκτός από τα λεκτικά στοιχεία 

της συνέντευξης και τα μη λεκτικά στοιχεία της επικοινωνίας. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Στη συνέντευξη αυτή συμμετείχαν τρεις άνδρες και τέσσερις γυναίκες από 

23 έως 36 ετών, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Επίσης, όλοι οι 

ερωτηθέντες ανήκουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ωστόσο, υπάρχει μια 

μεγάλη ομοιογένεια, όσον αφορά το δείγμα, επειδή στην πλειοψηφία τους είναι 

Δημοτικής Εκπαίδευσης (έξι στους επτά), εκ των οποίων ο ένας είναι της 

Ειδικής Αγωγής, ενώ, επιπλέον, συμπεριλαμβάνεται μόνο ένας εκπαιδευτικός με 

άλλη ειδικότητα (Πληροφορική). Αυτό αποτελεί έναν ακόμα περιορισμό 

σχετικά με την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, γιατί δεν υπάρχει ισότιμη 

εκπροσώπηση και μελέτη των υποκειμενικών απόψεων, στάσεων και 

αντιλήψεων, των εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθήματα διαφορετικών 

ειδικοτήτων, σε σχολεία της Ελλάδας. 

Στους παρακάτω πίνακες, παρουσιάζεται ο τρόπος κωδικοποίησης των 

δεδομένων, μέσα από την παράθεση τριών αποσπασμάτων - ερωτημάτων που 

επιλέχτηκαν από, συνολικά, επτά συνεντεύξεις, καθώς και τα αποτελέσματα της 

έρευνας, που απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν παραπάνω. Στο 

τέλος, μετά τους πίνακες, ακολουθεί η ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτών. 
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Πρώτο Ερευνητικό Ερώτημα 
Κωδικοποίηση 
Α΄ τάξης 

Κωδικοποίησ

η 
Β΄ τάξης 

Από πού μάθατε τις διάφορες 

εφαρμογές Η/Υ που χρησιμοποιείτε; 
 
1η Απάντηση: 

Αρχικά, σπούδασα πληροφορική, κατά 

την περίοδο 1996 - 2000. Το 1993 

αγόρασα τον πρώτο Η/Υ και από το 

2003, υπηρετώ ως εκπαιδευτικός 

πληροφορικής, αρχικά, στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ύστερα, 

από το 2006 μέχρι σήμερα, στην 

πρωτοβάθμια, σε πιλοτικό πρόγραμμα 

για ολοήμερα σχολεία. Από το 2008, 

παράλληλα, είμαι επιμορφωτής Β’ 

επιπέδου σε συναδέλφους στις νέες 

τεχνολογίες, καθώς και εκπαιδευτής 

ενηλίκων, όσον αφορά την κατάρτισή 

τους στη χρήση Η/Υ. Τέλος, από το 

2007, έχω μεταπτυχιακό στις ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση. 

 
 
2η Απάντηση: 

Από επιμορφωτικό πρόγραμμα και 

προσωπική επαφή. 

Άτυπη 
 
Προσωπική 

ενασχόληση 
 
Εκπαιδευτική χρήση 
 
Επαγγελματική 

χρήση 
 
 
 
 
 
Τυπική 
 
Πτυχίο 

Πληροφορικής 
 
Μεταπτυχιακό 
στις ΤΠΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άτυπη 
 
Προσωπική 
ενασχόληση 
 
 

Εκπαίδευση 
στους Η/Υ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

Επρόκειτο για 3μηνη εκπαίδευση από 

Κέντρο Επαγγελματικής 

Αποκατάστασης, ήταν αρκετά 

ικανοποιητικό το πρόγραμμα, 

αποτελεσματικό γιατί πήρα την 

πιστοποίηση ECDL και στην ουσία 

ήταν το έναυσμα για να ξεκινήσω την 

προσωπική επαφή με τους υπολογιστές. 

 

 
 
 
3η Απάντηση: 

Έχω πτυχίο ECDL, αλλά οι 

περισσότερες γνώσεις μου είναι 

αποτέλεσμα προσωπικής ενασχόλησης. 

Άλλωστε  χωρίς ατομικό ενδιαφέρον 

και προσπάθεια δεν εξελίσσεσαι 

πουθενά. 

 

 

 

 

 

4η Απάντηση: 

Τις έμαθα είτε μόνη μου είτε με τη 

βοήθεια κάποιου γνωστού. Πολλές απ 

αυτές που χρησιμοποιώ στη δουλειά 

μου τις έμαθα στο πανεπιστήμιο και 

ενώ για παραπάνω γνώσεις που θέλω να 

Μη τυπική 
 
Πιστοποίηση στη 

χρήση Η/Υ 
 
Τυπική 
 
Δεν υπάρχει 
 
 
 
 
 
Άτυπη 
 
Προσωπική 
ενασχόληση 
 
Μη Τυπική 
 
Πιστοποίηση στη 

χρήση Η/Υ 
 
Τυπική 
 
Δεν υπάρχει 
 
 
 
Άτυπη 
 
Προσωπική 
ενασχόληση 
 
Επαγγελματική 

χρήση 
 
Πανεπιστημιακή 

σχολή 
 
Τυπική 
 
Δεν υπάρχει 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκπαίδευση 

στους Η/Υ 
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αποκτήσω, τις ψάχνω μόνη μου. 

 

 

 

 

5η Απάντηση: 

Από ιδιωτική εκπαίδευση και από το 

πανεπιστήμιο. Τις βασικές γνώσης 

χρήσης Η/Υ word, excel, power point, 

internet, mail τις απέκτησα από το 

φροντιστήριο σε 6 μήνες. Στο 

πανεπιστήμιο κάναμε σε σεμινάριο 

εφαρμογή για παρουσίαση εργασίας με 

προβολή εικόνας και ήχου. 

 

 

6η Απάντηση: 

Από τότε που ήμουνα μικρή, στο 

δημοτικό, είχαμε υπολογιστή και το 

είχαμε για παιχνίδι και έτσι έμαθα πάρα 

πολλά πράγματα από μόνη μου. Στο 

μεταπτυχιακό που έκανα, 

χρησιμοποιούσα και έκανα διάφορα με 

αποτέλεσμα να μάθω αρκετά. Τώρα, 

πάλι για να κάνω το blog 

παρακολούθησα ένα σεμινάριο στη 

Σεβίλλη, πέρυσι το Φεβρουάριο, όπου 

το θέμα ήταν «εκπαίδευση ενηλίκων 

μέσα από νέες τεχνολογίες» 

 
 
 
Άτυπη 
 
Ιδιωτική σχολή 
 
Πανεπιστημιακή 

σχολή 
 
Τυπική 
 
Δεν υπάρχει 
 
 
 
 
Άτυπη 
 
Προσωπική 

ενασχόληση 
Εκπαιδευτική χρήση 
 
Σεμινάριο ΤΠΕ  
 
 
Τυπική 
 
Δεν υπάρχει 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άτυπη 
  
Οικογένεια 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκπαίδευση 

στους Η/Υ 
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7η Απάντηση: 

Από πολύ μικρός είχα υπολογιστή στο 

σπίτι. Πρέπει να ήμασταν από τους 

πρώτους που πήραν υπολογιστή. Ήταν 

η δουλεία των γονιών μου τέτοια, οπότε 

είχαμε υπολογιστή στο σπίτι και 

εξοικειώθηκα από νωρίς. Δεν έχω 

παρακολουθήσει μαθήματα, αν αυτό 

εννοείς. Και στο Πανεπιστήμιο, στο 

Ρέθυμνο, λόγω εργασιών που μας 

έβαζαν έπρεπε να δουλέψουμε σε 

υπολογιστή.  

 

Προσωπική 

ενασχόληση 
 
Εκπαιδευτική χρήση 
 
Τυπική 
 
Δεν υπάρχει 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δεύτερο Ερευνητικό Ερώτημα 

 
Κωδικοποίηση 
Α΄ τάξης 

 
Κωδικοποίησ

η 
Β΄ τάξης 
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Πιστεύετε ότι η χρήση Η/Υ στην 

τάξη, όταν γίνεται, επηρεάζει τη 

μέθοδο διδασκαλίας (Ταιριάζει 

καλύτερα με κάποια στιλ 

διδασκαλίας); 
 
1η Απάντηση: 

Ναι, οπωσδήποτε, επηρεάζει τη μέθοδο 

διδασκαλίας. Θα έλεγα ότι ταιριάζει 

περισσότερο με την ομαδοσυνεργατική 

μέθοδο, ενώ ενισχύεται η οικοδόμηση 

της γνώσης, αν ο εκπαιδευτικός δεν 

περιοριστεί μόνο στη χρήση ενός Η/Υ 

ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, αλλά, 

επιπλέον, ενσωματώσει διαδραστικές 

δραστηριότητες, με κατάλληλα 

εκπαιδευτικά λογισμικά που 

συνδυάζουν εικόνα, ήχο, γραφικά, 

μουσική και κείμενο, έτσι, ώστε να 

μπορούν να συμμετέχουν, ενεργά, όλοι 

οι μαθητές. 

 
 
2η Απάντηση: 

Την επηρεάζει πάρα πολύ θετικά, 

καθώς βοηθάει στη συγκέντρωση του 

μαθητή την ώρα που του κινεί και το 

ενδιαφέρον. Ευνοεί με λίγα λόγια τη 

μαθητοκεντρική διδασκαλία.  

 
 
3η Απάντηση: 

Θετική στάση 
 
Ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία 
 
Εποικοδομητική 

προσέγγιση 
 
Νέες μέθοδοι 

διδασκαλίας 
 
Εμπλουτισμός 

μεθόδου διδασκαλίας 
 
Αλληλεπίδραση 
 
Πολυ-αισθητηριακά 

ερεθίσματα 
 
Ενεργητική 
Συμμετοχή 
 
 
 
 
 
 
 
Θετική στάση 
 
Μαθητοκεντρική  
διδασκαλία 
 
Ενίσχυση 

συγκέντρωσης 
 
Προσέλκυση 

ενδιαφέροντος 
 
 
 
Θετική στάση 
 
Μαθητοκεντρική 

Πεποιθήσεις/ 
Στάσεις 
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Σίγουρα. Το μάθημα αποκτά την μορφή 

παιχνιδιού και έτσι επικρατεί ένα 

ευχάριστο κλίμα στην τάξη. Τα ποικίλα 

οπτικοακουστικά ερεθίσματα τραβούν 

την προσοχή των παιδιών με 

αποτέλεσμα και να μαθαίνουν 

ευκολότερα, αλλά και να συμμετέχουν 

ενεργά της γνώσης. Οπότε θα έλεγα ότι 

ενισχύει το μαθητοκεντρικό μοντέλο 

διδασκαλίας. 

 

 

4η Απάντηση: 

Πιστεύω ότι σε όλα τα μαθήματα 

μπορεί να βοηθήσει. Μπορώ κάνω την 

διδασκαλία πιο άμεση ενώ ταυτόχρονα 

να μειώσω το χρόνο που απαιτείται για 

το μάθημα. Ταυτόχρονα διεγείρω πιο 

εύκολα το ενδιαφέρον των μαθητών. 

Πιστεύω ότι βοηθάει και στο οπτικό και 

στο ακουστικό στιλ μάθησης. Ακόμα 

πιο αποδοτική διδασκαλία 

επιτυγχάνεται όταν όλα αυτά 

συνδυάζονται με ομαδοσυνεργατικές 

μεθόδους. 

 

 

5η Απάντηση: 

Θα έλεγα ότι ταιριάζει στη 

διδασκαλία 
 
 
Ποικίλα 

οπτικοακουστικά 

ερεθίσματα 
 
Μάθημα σαν 

παιχνίδι 
 
Ευχάριστο κλίμα 
 
Ενίσχυση προσοχής 
 
Ενεργητική 

συμμετοχή 
 
 
 
Θετική στάση 
 
Ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία 
 
Ποικίλα 

οπτικοακουστικά 

ερεθίσματα 
 
Αμεσότητα 
 
Προσέλκυση 

ενδιαφέροντος 
 
 
 
 
 
 
Θετική στάση 
 
Μαθητοκεντρική 

διδασκαλία 
 
Προσέλκυση 

 
 
 
Πεποιθήσεις/ 
Στάσεις 
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μαθητοκεντρική διδασκαλία γιατί 

τραβάει το ενδιαφέρον των μαθητών 

και επικρατεί ησυχία στη τάξη. 

Απόλυτη βασικά! 

 

 

6η Απάντηση: 

Σίγουρα, ναι. Τώρα είμαι σε σχολείο 

ευρωπαϊκής παιδείας, όπου εκεί έχουμε 

πολλά μέσα. Για παράδειγμα, στην 

ιστορία βοηθάει πάρα πολύ να δείξεις 

πηγές, διαφάνειες, Υπάρχουν πολλές 

ευτυχώς έτοιμες. Αντί να κάνεις 

ανάγνωση του βιβλίου ή να το λες 

απέξω, δείχνεις βίντεο, κάποιες 

παρουσιάσεις που δείχνουν την ύλη που 

είναι να διδάξεις αλλά με παραπάνω 

πληροφορίες (χάρτες, βελάκια) και τα 

παιδιά εμπεδώνουν καλύτερα το 

μάθημα. Η διδασκαλία σου έτσι, 

εμπλουτίζεται. Έχω κατεβάσει όλα τα 

βιβλία, τα έχω στο διαδραστικό πίνακα 

και αντί να περιγράφω στα παιδιά τις 

μαθησιακές διαδικασίες τους δείχνω 

κατευθείαν, τους υπογραμμίζω ότι 

θέλω, τους δίνω λίγο χρόνο και μετά 

λύνουμε τις ασκήσεις όλοι μαζί εκεί, 

οπότε βλέπουν κατευθείαν τι πρέπει να 

κάνουν. Έχουμε και internet σε κάθε 

ενδιαφέροντος 
 
Ενίσχυση προσοχής 
 
 
 
 
 
Θετική στάση 
 
Μαθητοκεντρική 

διδασκαλία 
Νέες τεχνολογίες 
 
Καλύτερη εμπέδωση 
 
Πρόσβαση σε 

πληροφορίες 
 
Νέες μέθοδοι 

διδασκαλίας 
 
Εμπλουτισμός 
Μαθήματος 
 
Αλληλεπίδραση 
 
Ενεργητική 
Συμμετοχή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πεποιθήσεις/ 
Στάσεις 
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τάξη. Αυτά τώρα που είμαι στο 

ευρωπαϊκό σχολείο. Πιο παλιά δεν είχα 

τίποτα, καθόλου. 

 

 

7η Απάντηση: 

Σίγουρα επηρεάζει τη μέθοδο 

διδασκαλίας! Ξεφεύγουμε από την 

παραδοσιακή, δασκαλοκεντρική 

μέθοδο. Βοηθάει στη διαθεματικότητα 

και κάνει πολύ πιο ενδιαφέρον το 

μάθημα για τα παιδιά. Τους τραβάει την 

προσοχή. Ίσως το βλέπουν λίγο και σαν 

παιχνίδι, παρά σαν μάθημα οπότε 

αφοσιώνονται περισσότερο. 

 

Θετική στάση 
 
Μαθητοκεντρική 

διδασκαλία 
 
Διαθεματικότητα 
 
Ενδιαφέρον μάθημα 
 
Ενίσχυση προσοχής 
 
Μάθημα σαν 

παιχνίδι 
 
Ενίσχυση 

συγκέντρωσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Τρίτο Ερευνητικό Ερώτημα 
 

 
Κωδικοποίηση 
Α΄ τάξης 

 
Κωδικοποίησ

η 
Β΄ τάξης 
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Ποια είναι η «επίσημη πολιτική» του 

σχολείου στο οποίο εργάζεστε για τη 

χρήση των Η/Υ;  
 
1η Απάντηση: 

Η «επίσημη πολιτική» του σχολείου 

μας είναι να αξιοποιούμε τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών στην τάξη και να 

προωθούμε προγράμματα και 

συνεργασίες, μέσω τις διαδικτυακής 

επικοινωνίας. 

 

 
2η Απάντηση: 

Η χρήση Η/Υ υποστηρίζεται και 

ενθαρρύνεται από το σχολείο. Σχεδόν 

όλοι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν 

Η/Υ στην τάξη τους για κατανόηση 

ορισμένων σημείων για παράδειγμα 

προβολή βίντεο ή φωτογραφίες στο 

μάθημα της ιστορίας. Ωστόσο, η 

συχνότητα είναι μικρή. Ως ειδικός 

παιδαγωγός η χρήση υπολογιστή 

γίνεται μετά την ολοκλήρωση του 

μαθήματος και συμβάλλει στην 

επανάληψη του μαθήματος. 

 

 

3η Απάντηση: 

Να αξιοποιούμε τα τεχνικά μέσα που 

διαθέτουμε για το καλύτερο δυνατό 

Ουσιαστική 

ενθάρρυνση 
 
Ανύπαρκτη 
 
Θεωρητική 

ενθάρρυνση 
 
Αξιοποίηση ΤΠΕ 
 
Προώθηση ΤΠΕ 
 
 
 
 
 
 
Ουσιαστική 

ενθάρρυνση 
 
Ελάχιστη αξιοποίηση 

ΤΠΕ  
 
Θεωρητική 

ενθάρρυνση 
 
Αξιοποίηση ΤΠΕ 
 
Υποστήριξη ΤΠΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ουσιαστική 

ενθάρρυνση 
 
Ανύπαρκτη 
 
Θεωρητική 

ενθάρρυνση 

Κουλτούρα/ 

Νοοτροπία 
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εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. 

 
 
 
 
4η Απάντηση: 

Είναι στη προσωπική επιλογή του κάθε 

δασκάλου αν θα τον χρησιμοποιήσει 

στη διδασκαλία. Λόγω έλλειψης πόρων 

υπάρχει βέβαια και η πολιτική του 

«όποιος προλάβει». 

 
 
 
 
 
 
 
5η Απάντηση: 

Βασικά το σχολείο έχει χαρακτηριστεί 

ψηφιακό. Πρωταρχική θέληση του 

διευθυντή είναι να εξοπλίσει όλες τις 

τάξεις με Η/Υ, ίντερετ και προτζέκτορα. 

 

 

 

 

 

 

6η Απάντηση: 

Όλες οι τάξεις έχουν διαδραστικό 

πίνακα, ιντερνετ και laptop, οπότε 

καταλαβαίνετε (γελάει). Είναι ένα 

 
Αξιοποίηση ΤΠΕ 
 
Ουσιαστική 

ενθάρρυνση 
 
Ελλιπή αξιοποίηση 

ΤΠΕ 
 
Θεωρητική 

ενθάρρυνση 
 
Ελλιπή υποστήριξη 

ΤΠΕ 
 
 
 
 
Ουσιαστική 

ενθάρρυνση 
 
Αξιοποίηση ΤΠΕ 
 
Υποστήριξη ΤΠΕ 
 
Θεωρητική 

ενθάρρυνση 
 
Αξιοποίηση ΤΠΕ 
 
Προώθηση ΤΠΕ 
 
 
 
Ουσιαστική 

ενθάρρυνση 
 
Αξιοποίηση ΤΠΕ 
 
Υποστήριξη ΤΠΕ 
 
Θεωρητική 

ενθάρρυνση 
 

 
 
 
Κουλτούρα/ 

Νοοτροπία 
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ευρωπαϊκό σχολείο, με ανάλογες 

προδιαγραφές. 

 

 

 

 

7η Απάντηση: 

Δεν υπάρχει πολιτική (γελάει ειρωνικά). 

Δεν έχουμε υπολογιστές. Ακόμα και 

όταν φέρουμε εμείς το δικό μας, απ’ το 

σπίτι, ο διευθυντής είναι αρνητικός στη 

χρήση του προτζέκτορα. 

 

Αξιοποίηση ΤΠΕ 
 
Υποστήριξη ΤΠΕ 
 
 
 
Ουσιαστική 

ενθάρρυνση 
 
Αρνητική 
Θεωρητική  
ενθάρρυνση 
 
Ανύπαρκτη 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κουλτούρα/ 

Νοοτροπία 
 
 
 

 
 
    Η ανάλυση των αποτελεσμάτων από τους τρεις παραπάνω πινάκες, 

παρουσιάζονται, συγκεντρωτικά, με τη βοήθεια των πέντε μικρότερων πινάκων 

που ακολουθούν, χρησιμοποιώντας τον κωδικό του κάθε συμμετέχοντα, ο 

οποίος αντιστοιχεί στο ψευδώνυμο του, έτσι όπως ορίζεται στο παράρτημα της 

παρούσας εργασίας. 

 
 

Εκπαίδευση στους Η/Υ 

 
Άτυπη  

 
Μη τυπική  

 
Τυπική 

 
GK4, GK5, GK6, GK7  

 
GK2, GK3 

 
GΚ1 

 
4 

 
2 

 
1 

 
Πίνακας 1 
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    Σύμφωνα με τον πίνακα 1, όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν λάβει κάποιου είδους 

εκπαίδευση όσον αφορά τη χρήση Η/Υ, που χωρίζεται σε άτυπη, μη τυπική και 

τυπική. Συγκεκριμένα, αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος (4 στους 

7), έχουν μόνο άτυπη εκπαίδευση (οικογένεια, προσωπική ενασχόληση, 

εκπαιδευτική ή επαγγελματική χρήση, σεμινάρια κτλ.) και λίγοι (2 στους 7), 

έχουν λάβει μη τυπική, έχοντας πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ, ενώ μόνο ένας (1 

στους 7), έχει τυπική εκπαίδευση, με πτυχίο Πληροφορικής και μεταπτυχιακό 

στις ΤΠΕ.  
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Πεποιθήσεις/ Στάσεις 

 
Θετική 

 
Αρνητική 

 
Ουδέτερη 

 
GΚ1, GΚ2, GΚ3, GΚ4, 

GΚ5, GΚ6, GΚ7 

 
- 

 
- 

 

 
7 

 
- 

 
- 
 

 
Πίνακας 2Α 

 
    Με βάση τον πίνακα 2Α, οι εκπαιδευτικοί τους δείγματος, στην πλειοψηφία 

τους,  

(7 στους 7), έχουν θετική στάση απέναντι στη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία. 

 

 
Πεποιθήσεις/ Στάσεις (στιλ μαθήματος) 

 
Μαθητοκεντρική/ 

Ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία 

 
Δασκαλοκεντρική 

διδασκαλία 

 
Νέες μέθοδοι 

διδασκαλίας/ 
εμπλουτισμός 

μαθήματος 
 

GΚ1, GΚ2, GΚ3, GΚ4, 
GΚ5, GΚ6, GΚ7 

 
- 

 
GK1, GK6 

 
7 

 
- 

 
2 

 
Πίνακας 2Β 

 
    Σύμφωνα με τον πίνακα 2Β, οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους (7 στους 

7), θεωρούν ότι η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία ταιριάζει με την 
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μαθητοκεντρική μέθοδο διδασκαλίας. Επίσης, ένα μέρος τους (2 στους 7) 

πιστεύει ότι η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

εμπλουτίζει το μάθημα και ότι με τις νέες αυτές μεθόδους διδασκαλίας, 

ξεφεύγουν από το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο. 

 

 
Πεποιθήσεις/ Στάσεις (πως επηρεάζεται η διδασκαλία ) 

 
Ενίσχυση 

Συγκέντρωσης/ 

Προσοχής 
 

 
Προσέλκυση 

ενδιαφέροντος/ 
Ευχάριστο μάθημα 

 
Ενεργητική 
συμμετοχή 

 
Ποικίλα 

αισθητηριακά 
ερεθίσματα 

 
GΚ2, GΚ3, GΚ5, 

GΚ7 

 
GΚ2, GΚ3, GΚ4, 

GΚ5, GΚ7 

 
GK1, GK3, 

GK6 

 
GΚ1, GΚ3, GΚ4, 

 
4 

 
5 

 
3 

 
3 

 
Πίνακας 2Γ 

 
    Ο πίνακας 2Γ δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι ενσωματώνοντας τις 

ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, ενισχύεται το ενδιαφέρον και η προσοχή των 

μαθητών (4 στους 7), προσελκύεται το ενδιαφέρον τους και το μάθημα είναι 

ευχάριστο (5 στους 7), εξασφαλίζεται η ενεργητική συμμετοχή τους (3 στους 7) 

και έχουν ποικίλα αισθητηριακά ερεθίσματα (3 στους 7). 

 

 
Κουλτούρα/ Νοοτροπία 

 
Ουσιαστική 

ενθάρρυνση 

 
Θεωρητική 

ενθάρρυνση 

 
Αποθάρρυνση/ 

Άρνηση 

 
Έλλειψη υλικοτεχνικών 

υποδομών/ Πόρων 
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GK5, GK6 

 
GK1, GK2, 

GK3, GK5, GK6 
 

 
GK7 

 
GK4 

 
2 

 
5 

 
1 

 
1 

 
Πίνακας 3 

 
   Από τον παραπάνω πίνακα 3, συμπεραίνουμε ότι η επίσημη πολίτικη/ 

κουλτούρα του κάθε σχολείου ως προς τη χρήση ΤΠΕ είναι μόνο στη θεωρία (5 

στους 7), είτε λόγω έλλειψης υλικών τεχνικών υποδομών ή και πόρων (1 στους 

7) είτε λόγω άρνησης (1 στους 7), ενώ ουσιαστική ενθάρρυνση, έχουν ένα μικρό 

ποσοστό (2 στους 7) των ερωτηθέντων.  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
   Στα πλαίσια της συγκεκριμένης άσκησης, παρόλο, που δόθηκε ένα πλήρες 

ερευνητικό δελτίο, το οποίο εμπεριείχε τόσο ερωτήσεις ανοιχτού όσο και 

κλειστού τύπου, η όλη διαδικασία διεξαγωγής των επτά συνεντεύξεων, η 

κωδικοποίησή τους καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων ήταν μια αρκετά 

δύσκολη εργασία, επειδή δεν υπήρχε προηγούμενη εμπειρία σε θέματα 

ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων με βάση τη συνέντευξη. Ωστόσο, ο νέος ρόλος 

του ερευνητή - συνεντευκτή που μας ανατέθηκε είναι σίγουρα, ένα πρωτόγνωρο 

έργο, αλλά και ενδιαφέρον, ταυτόχρονα. 

    Από τα παραπάνω, είναι προφανές ότι η δουλειά του ποιοτικού ερευνητή, 

είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και επώδυνη, καθώς δέχεται πολλές και διαφορετικές 

υποκειμενικές θέσεις και ερμηνείες, σύμφωνα με τα ατομικά χαρακτηριστικά 

του κάθε ερευνητή. Γι’ αυτό συμπεραίνουμε πως καλό είναι να προηγείται 

πάντα η κατάλληλη εκπαίδευση, με αρκετές πρακτικές - πιλοτικές εφαρμογές, 

ώστε να αποκτηθεί η κατάλληλη εμπειρία για τη διεξαγωγή κάθε συνέντευξης, 

με το ίδιο θέμα, προκειμένου να διεξάγεται σωστά και με τον ίδιο τρόπο. 

Επίσης, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, στη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα 

δεν μπορούν να θεωρηθούν γενικεύσιμα, αφού το δείγμα μας ήταν μικρό, 

ευκαιριακό και επομένως, μη αντιπροσωπευτικό. Αν θα μπορούσε η έρευνα 

αυτή να συμπληρωθεί από περαιτέρω έρευνες, με τυχαία δειγματοληψία και 

αντιπροσωπευτικότερο δείγμα, τότε ίσως, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να 

γενικευτούν.  

   Από μια πρώτη συστηματοποίηση των δεδομένων των λεκτικών και μη 

λεκτικών στοιχείων της παρούσας έρευνας, αρχίζει να διαφαίνεται, πάντως, πως 

στην πλειοψηφία τους, οι εκπαιδευτικοί βλέπουν θετικά τη χρήση των 

υπολογιστών στην καθημερινή τους ζωή. Γεγονός που μπορεί να ενισχύεται από 

την ηλικιακή κατανομή του δείγματος, γιατί όλοι τους ήταν νεαρής ηλικίας και 

επομένως, διέθεταν αρκετή εμπειρία στη χρήση Η/Υ. Επίσης, εξίσου, σημαντικό 
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ρόλο παίζει και ότι στην πλειοψηφία τους είχαν λάβει κάποιου είδους 

εκπαίδευση στη χρήση Η/Υ, είτε άτυπη (πέντε στους επτά), είτε μη τυπική (δύο 

στους επτά) είτε τυπική (ένας στους επτά). Εξάλλου, όπως έχει αναφερθεί, τα 

ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, όπως: οι στάσεις, οι αντιλήψεις οι 

γνώσεις και οι δεξιότητές τους, σχετίζονται με την επιτυχή ή όχι ενσωμάτωση 

των ΤΠΕ στη διδασκαλία (Bullock, 2004; Ertemer, 2005; Paraskeva, Bouta & 

Papagianni, 2008). Το θετικό αυτό κλίμα είναι κοινό, σε όλους τους 

συμμετέχοντες, αν και το υπό διερεύνηση δείγμα, διδάσκει μαθήματα 

διαφορετικής φύσης, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις, τα μαθήματα αυτά ανήκουν 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζουν, 

στην έρευνα αυτή, όπως και σε παλαιότερες σχετικές έρευνες (Κυνηγός, 2000; 

Πολίτης κ.ά., 2000; Γιαλαμάς & Κασιμάτης, 2001), οι προσωπικές προσπάθειες 

των περισσοτέρων να επιμορφωθούν ή να αυτοεπιμορφωθούν σε μικρό ή 

μεγάλο βαθμό στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, επειδή δεν θεωρούν 

επαρκείς και πλήρεις τις προσπάθειες επιμόρφωσης που γίνονται κατά καιρούς, 

ώστε να προλάβουν τις ταχύτατες εξελίξεις της τεχνολογίας. 

   Όμως, το σημαντικότερο συμπέρασμα από όλα, το οποίο συμπίπτει με εκείνο 

της πρόσφατης σχετικής βιβλιογραφίας (Τζιμογιάννη, Κόμης 2004, Van Braak 

2004, Γκούφας 2007, Hermans 2008), με βάση όσα έχουμε δει ως τώρα, είναι 

ότι οι συμμετέχοντες στην πλειοψηφία τους, έχουν θετική στάση απέναντι στη 

χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη, πέρα από την 

προσωπική χρήση, ενώ θεωρούν ότι η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία, 

επηρεάζει τα διάφορα στιλ διδασκαλίας και προωθείται η μαθητοκεντρική 

μέθοδος διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (πέντε 

στους επτά) πιστεύουν ότι η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, δημιουργεί ευχάριστο μαθησιακό κλίμα, ενώ το μάθημα 

εμπλουτίζεται (δυο στους επτά), προσελκύοντας το ενδιαφέρον των μαθητών, 

με ποικίλα αισθητηριακά ερεθίσματα (τρεις στους επτά). Αρκετοί (τέσσερις 

στους επτά) θεωρούν ότι ενισχύεται η συγκέντρωση και η προσοχή των 
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μαθητών και εξασφαλίζεται η ενεργητική συμμετοχή όλων, (τρεις στους επτά) 

με αποτέλεσμα να ευνοείται η μάθηση (Τζιμογιάννη & Σιορέντα, 2007). 

   Ωστόσο, η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη είναι ακόμα 

περιορισμένη. Η έλλειψη επαρκούς και ουσιαστικής ενθάρρυνσης από το 

σχολείο, και το εκπαιδευτικό σύστημα, γενικότερα, που εκφράζεται μέσα από 

την επίσημη πολιτική των σχολείων της Ελλάδας, δεν συμβάλλει πάντα 

πρακτικά σε αυτό. Η ενθάρρυνση παραμένει πιο πολύ στα λόγια, είναι 

περισσότερο, δηλαδή, θεωρητική, σύμφωνα με πέντε από τους επτά 

ερωτηθέντες, παρά ουσιαστική, μιας και η ενθάρρυνση πρέπει να συνοδεύεται 

και από την κατάλληλη υποστήριξη, από την ηγεσία του εκάστοτε σχολείου, με 

στοχευμένες δράσεις (Θεοφιλίδης, 1994; Μπουραντάς 2005). Η ανυπαρξία, 

επίσης, κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής ή και ουσιαστικής υποστήριξης 

των ΤΠΕ στην πράξη, με βάση δύο από τους επτά συμμετέχοντες, είναι ακόμα 

ένας αποτρεπτικός παράγοντας που δεν ενισχύει την κουλτούρα ενθάρρυνσης 

της χρήσης υπολογιστών στα σχολεία.  

   Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, παρόλο που άλλες έρευνες έχουν δείξει, 

πως η χρήση των υπολογιστών διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλλο (Shapka 

& Ferrari, 2003; Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004), από τη συγκριμένη έρευνα, δεν 

προκύπτει τέτοια διαφοροποίηση, αν εξαιρεθεί μια απάντηση που δεν έχει 

κωδικοποιηθεί και διαφαίνεται η ύπαρξη στερεοτύπων σχετικά με το φύλο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 

1η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ 

ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ: GK1 

ΗΛΙΚΙΑ: 36 ΕΤΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ 

ΠΑΙΔΙΑ: 1 ΑΓΟΡΙ – 1 ΚΟΡΙΤΣΙ 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΑΘΗΝΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ19 – 20, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ: 6 - 12 ΕΤΩΝ 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: 11 (ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ) 

 

Ερευνήτρια: Καλημέρα σας. Καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, εκ των 

προτέρων, για το χρόνο σας στη συνέντευξη αυτή, ο οποίος κατανοώ ότι είναι 

πολύτιμος. 

Ερευνήτρια: Είμαι φοιτήτρια ενός μεταπτυχιακού προγράμματος και η 

συνέντευξη αυτή, αφορά το μάθημα της Εκπαιδευτικής Έρευνας. Με τη 

συμμετοχή σας, θα συντελέσετε στη διερεύνηση των παραγόντων εκείνων που 

αποτρέπουν τους εκπαιδευτικούς, ώστε να αξιοποιούν τους Η/Υ, αλλά και τα 

νέα τεχνολογικά μέσα στην τάξη. Πρόκειται για ένα σχεδόν ανεξερεύνητο 

πεδίο, γι’ αυτό η συνεισφορά σας θα είναι σημαντική. Οι απόψεις σας, θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος, ενώ 



 34 

δεσμεύομαι ότι θα διατηρηθεί η ανωνυμία σας. Οπότε, μπορείτε να καταθέσετε 

τη γνώμη σας ελεύθερα.  

Εκπαιδευτικός: Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα και αντιπροσωπευτικό των 

αρμοδιοτήτων μου στην εκπαίδευση. Ευχαρίστησή μου, να συμμετάσχω στο 

πρόγραμμα αυτό! 

 Ερευνήτρια: Χρησιμοποιείτε καθόλου υπολογιστή ή και άλλα νέα τεχνολογικά 

μέσα στην καθημερινή σας ζωή, όπως φορητό υπολογιστή, σαρωτή, ψηφιακή 

φωτογραφική μηχανή κτλ.;  

Εκπαιδευτικός :Οπωσδήποτε σαρωτή, φορητό υπολογιστή, φορητή μονάδα 

μνήμης και βιντεοπροβολέα. 

Ερευνήτρια: Έχετε υπολογιστή στο σπίτι; 

Εκπαιδευτικός: Φυσικά! Στις μέρες μας, το θεωρώ απαραίτητο μέσο 

πληροφόρησης και συναλλαγής με τον έξω κόσμο. 

Ερευνήτρια: Έχετε σύνδεση με το διαδίκτυο; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, συνδεδεμένο με σταθερή τηλεφωνία. 

Ερευνήτρια: Χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο; 

Εκπαιδευτικός: Ανελλιπώς. 

Ερευνήτρια: Μπορείτε να αναφέρετε κάποια παραδείγματα χρήσης;  

Εκπαιδευτικός: Βέβαια! Επειδή, όλες οι ενημερώσεις, τόσο από την υπηρεσία, 

όσο και από σημαντικές ιστοσελίδες με εκπαιδευτικό ή επιστημονικό 

περιεχόμενο, που είμαι εγγεγραμμένος, αναρτώνται στο φάκελό μου, έχω τη 

δυνατότητα να εξετάζω τα εισερχόμενα που με αφορούν, εύκολα και ανά πάσα 

στιγμή. Έτσι, μπορώ να έχω διαρκή και έγκαιρη ενημέρωση και να δηλώνω 

συμμετοχές σε συνέδρια/σεμινάρια στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. 

 Ερευνήτρια: Θεωρείτε τον εαυτό σας επαρκή χρήστη; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, θεωρώ ότι είμαι επαρκής χρήστης, επειδή μου αρέσει να 

ενημερώνομαι, συνεχώς, για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη. 

Ερευνήτρια: Από πού μάθατε τις διάφορες εφαρμογές Η/Υ που χρησιμοποιείτε; 

Μιλήστε μας γι αυτό.  



 35 

Εκπαιδευτικός: Αρχικά, σπούδασα πληροφορική, κατά την περίοδο 1996 - 

2000. Το 1993 αγόρασα τον πρώτο Η/Υ και από το 2003, υπηρετώ ως 

εκπαιδευτικός πληροφορικής, αρχικά, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 

ύστερα, από το 2006 μέχρι σήμερα, στην πρωτοβάθμια, σε πιλοτικό πρόγραμμα 

για ολοήμερα σχολεία. Από το 2008, παράλληλα, είμαι επιμορφωτής Β’ 

επιπέδου σε συναδέλφους στις νέες τεχνολογίες, καθώς και εκπαιδευτής 

ενηλίκων, όσον αφορά την κατάρτισή τους στη χρήση Η/Υ. Τέλος, από το 2007, 

έχω μεταπτυχιακό στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. [track1] 

Ερευνήτρια: Χρησιμοποιείτε Η / Υ για την εργασία σας; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, χρησιμοποιώ 

Ερευνήτρια: Σε ποιες περιπτώσεις; 

Εκπαιδευτικός: Πάντα, αφού ο Η/Υ είναι, για μένα, εκτός από υποστηρικτικό 

εργαλείο εργασίας και το αντικείμενο της ειδικότητάς μου. Συγκεκριμένα, όμως, 

τον χρησιμοποιώ, όταν χρειάζομαι άμεση πληροφόρηση για κάποιο θέμα, υλικό 

για το μάθημα και χρήση λογισμικών ή ψηφιακών εφαρμογών. 

Ερευνήτρια: Πόσο συχνά; Δώστε μας μερικά παραδείγματα. 

Εκπαιδευτικός: Σε καθημερινή βάση. Καθημερινά, προκύπτουν ανάγκες 

αναζήτησης πληροφοριών από διάφορες πηγές, σύνταξης και μορφοποίησης 

κειμένου και πινάκων για τη δημιουργία σχεδίων διδασκαλίας και φύλλων 

εργασίας. Επίσης, τακτικά, εφαρμόζω λογισμικά κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων μου στο ολοήμερο σχολείο, όπως: το MicroWords Pro, για την 

καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων στο περιβάλλον της γλώσσας logo, το 

Τabletop Jr, όπου οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με βάσεις 

δεδομένων, μέσα από το παιχνίδι, καθώς και διάφορα άλλα λογισμικά με 

ζωγραφική, εκπαιδευτικά παιχνίδια κτλ. για την εξάσκησή τους στη χρήση ενός 

υπολογιστή, με τη βοήθεια της πολυμεσικής παρουσίασης. 

Ερευνήτρια: Ας κουβεντιάσουμε για τη χρησιμότητα του Η / Υ. Ποια είναι η 

γνώμη σας για το θέμα αυτό; 
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Εκπαιδευτικός: H τεχνολογία, τα τελευταία χρόνια, εξελίσσεται με ταχύτατους 

ρυθμούς, με αποτέλεσμα ο Η/Υ να είναι πολύ χρήσιμος και αναγκαίος σε 

βασικούς τομείς, όπως είναι: οι επιστήμες, η ιατρική, η εκπαίδευση, τα ΜΜΕ, η 

δημόσια διοίκηση, οι συγκοινωνίες και σε διάφορα επαγγέλματα. Εκείνο που 

τον κάνει όλο και πιο απαραίτητο, πιστεύω ότι, είναι η βασική του ιδιότητα να 

επεξεργάζεται τεράστιο όγκο δεδομένων, πολύ γρήγορα και με μεγάλη 

ακρίβεια. 

Ερευνήτρια: Εκτός από εργαλείο δουλειάς έχει κι άλλη χρησιμότητα; 

 Εκπαιδευτικός: Είναι μέσο ψυχαγωγικό, επικοινωνιακό και κοινωνικής 

δικτύωσης, αφού μας δίνεται η ευκαιρία να ακούμε μουσική, να βλέπουμε 

ταινίες, ντοκιμαντέρ, εκθέσεις κτλ., να διαβάζουμε ηλεκτρονικές εφημερίδες και 

περιοδικά, αλλά και να συμμετέχουμε σε ομάδες, να μοιραζόμαστε κοινά 

ενδιαφέροντα ή να προβάλλουμε τη γνώμης μας στην παγκόσμια κοινότητα. 

Επιπλέον, πολλές παραδοσιακές δραστηριότητες μπορούν, πλέον, να 

πραγματοποιούνται από απόσταση, με σύνδεση στο διαδίκτυο. Mια σειρά από 

τέτοιες δραστηριότητες είναι οι εξής: το ηλεκτρονικό εμπόριο, που εξασφαλίζει 

εμπορικές συναλλαγές με τράπεζες και εικονικά καταστήματα, η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, που προωθεί συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες και 

οργανισμούς, η τηλε – ιατρική με την οποία γίνεται online διάγνωση και παροχή 

ιατρικών συμβουλών, η τηλε – εργασία για εργασία από το σπίτι με χρήση 

διαδικτύου και τέλος, η τηλε - εκπαίδευση, όπου παρέχεται εκπαίδευση μέσα 

από τηλεδιασκέψεις, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και ηλεκτρονικά μηνύματα. 

Ερευνήτρια: Είναι απαραίτητη η χρήση Η/Υ στην εργασία σας; 

Εκπαιδευτικός: Αναντίρρητα. Ο Η/Υ αποτελεί, πρώτα από όλα, για μένα, 

εργαλείο άμεσης αναζήτησης πληροφοριών. Μπορώ να έχω πρόσβαση σε 

πολλές και διαφορετικές πηγές, να εξετάζω την εγκυρότητα και την αξιοπιστία 

τους, να αξιολογώ τις πληροφορίες που μου παρέχονται και, στη συνέχεια, να 

τις επεξεργάζομαι. Ακόμα, μπορώ να υπολογίζω πλήθος δεδομένων, με τη 

βοήθεια υπολογιστικών φύλλων και γραφημάτων, σε ελάχιστο χρόνο, να κάνω 
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μορφοποίηση κειμένου, αποθήκευση / ανάκτηση αρχείων και εκτύπωση. 

Επίσης, θεωρώ ότι, όταν ενσωματώνω στο μάθημά μου εκπαιδευτικά λογισμικά 

και παρουσιάσεις διαφανειών, ενισχύεται η μαθησιακή διαδικασία, ενώ οι 

μαθητές ενθουσιάζονται με τη συμμετοχή τους σε ομαδοσυνεργατικά 

προγράμματα διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ.  

Ερευνήτρια: Πόσο εύκολη ή δύσκολη θα λέγατε ότι είναι η χρήση του Η/Υ 

στην εκπαιδευτική πράξη; 

Εκπαιδευτικός: Αρκετά δύσκολη. 

Ερευνήτρια: Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση 

των υπολογιστών στην εργασιακή σας καθημερινότητα;  

Εκπαιδευτικός: Τεχνικά κυρίως! Οι αργές συνδέσεις, η μικρή χωρητικότητα 

μνήμης και η παλαιότητα του μοντέλου διαφόρων εξαρτημάτων Η/Υ, που 

καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε αναβάθμιση.  

Ερευνήτρια: Πιστεύετε ότι ο εξοπλισμός του σχολείου σε υπολογιστές είναι 

ικανοποιητικός σε σχέση με τις ανάγκες; 

Εκπαιδευτικός: Όχι, είναι ανεπαρκής. 

Ερευνήτρια: Υπάρχει τεχνική υποστήριξη, όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα;  

Εκπαιδευτικός: Υπάρχει, αλλά έχουν αναθέσει σε μένα, την περισσότερη 

δουλειά, λόγω ειδικότητας (Γελάει). 

Ερευνήτρια: Πιστεύετε ότι η χρήση Η/Υ στην τάξη, όταν γίνεται, επηρεάζει τη 

μέθοδο διδασκαλίας; Ταιριάζει καλύτερα με κάποιο στιλ διδασκαλίας; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, οπωσδήποτε, επηρεάζει τη μέθοδο διδασκαλίας. Θα έλεγα 

ότι ταιριάζει περισσότερο με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, ενώ ενισχύεται η 

οικοδόμηση της γνώσης, αν ο εκπαιδευτικός δεν περιοριστεί μόνο στη χρήση 

ενός Η/Υ ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, αλλά, επιπλέον, ενσωματώσει 

διαδραστικές δραστηριότητες, με κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά που 

συνδυάζουν εικόνα, ήχο, γραφικά, μουσική και κείμενο, έτσι, ώστε να μπορούν 

να συμμετέχουν, ενεργά, όλοι οι μαθητές. [track2] 
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Ερευνήτρια: Ποια είναι η «επίσημη πολιτική» του σχολείου στο οποίο 

εργάζεστε για τη χρήση των Η / Υ; 

Εκπαιδευτικός: Η «επίσημη πολιτική» του σχολείου μας είναι να αξιοποιούμε 

τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην τάξη και να προωθούμε προγράμματα και 

συνεργασίες, μέσω τις διαδικτυακής επικοινωνίας. [track3] 

Ερευνήτρια: Μέσα από το χώρο εργασίας σας, ενημερώνεστε για τις τελευταίες 

εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες και τη χρήση στην εκπαιδευτική πράξη; 

Εκπαιδευτικός: Ναι. Διοργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τις 

εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες, με σκοπό την ένταξή τους στη διδασκαλία. 

Ερευνήτρια: Υπάρχουν συνάδελφοι που ενώ δέχονται κατάρτιση στους 

υπολογιστές, εξακολουθούν να μην τις χρησιμοποιούν; 

Εκπαιδευτικός: Στην πλειοψηφία τους. 

Ερευνήτρια: Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 

Εκπαιδευτικός: Απλά, γιατί η επιμόρφωση παραμένει μόνο στα χαρτιά, αν ο 

ίδιος ο εκπαιδευτικός δεν επιδιώξει να εφαρμόσει τις γνώσεις του και να 

βελτιώσει τις δεξιότητές του! Έπειτα, οι συνάδελφοι με πολυετή προϋπηρεσία 

δεν μπορούν να διαφοροποιήσουν, κατάλληλα, τον παραδοσιακό τρόπο 

διδασκαλίας, αξιοποιώντας τις ΤΠΕ, επειδή, ίσως, φοβούνται ότι δεν θα 

καταφέρουν να διαχειριστούν το χρόνο διεξαγωγής του μαθήματος ή ότι θα 

χάσουν τον έλεγχο της τάξης, λόγω έλλειψης εξοικείωσης και προσωπικής 

ενασχόλησής τους με τους υπολογιστές. 

Ερευνήτρια: Τι πιστεύετε θα βοηθούσε τους συναδέλφους σας να 

χρησιμοποιούν καλύτερα τους υπολογιστές; 

Εκπαιδευτικός: Αρχικά, πιστεύω, θα βοηθούσε η αλλαγή στη συντηρητική 

νοοτροπία και πίστη, κυρίως στα ανθρωπιστικά μαθήματα, ότι οι ΤΠΕ μπορούν 

να σταθούν εμπόδιο στην “αυθεντική” εκπαίδευση μέσω του βιβλίου και η 

κατάργηση της αντίστασης σε οτιδήποτε καινούργιο. Ύστερα, θα μπορούσε να 

συμβάλλει, η κατάρτιση και συνεχής εκπαίδευσή τους στις νέες τεχνολογίες και 
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τέλος, η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ όλων των εκπαιδευτικών της 

σχολικής μονάδας, με ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων σε θέματα ΤΠΕ. 

Ερευνήτρια: Τι πιστεύετε θα έκανε εσάς να τους χρησιμοποιείτε περισσότερο; 

Εκπαιδευτικός: Η βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών λογισμικών και 

των ψηφιακών μέσων και υλικών του σχολείου, ώστε ο μαθητής να μην 

παραμένει απλός θεατής των εντυπωσιακών πολυμεσικών εφαρμογών, αλλά να 

μπορεί να ενεργεί αυτόνομα, μέσα σε ένα περιβάλλον πειραματισμού και 

διερεύνησης. 

Ερευνήτρια: Πιστεύετε ότι η χρήση των Η/Υ είναι περισσότερο ανδρική ή 

γυναικεία υπόθεση; 

Εκπαιδευτικός: Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν σχετίζεται με το φύλο. 

Ερευνήτρια: Θεωρείτε ότι είναι οι άντρες ή οι γυναίκες συνάδελφοί σας που 

χρησιμοποιούν περισσότερο τους Η/Υ; 

Εκπαιδευτικός: Οι άντρες. 

Ερευνήτρια: Θα λέγατε ότι άντρες και γυναίκες χρησιμοποιούν με την ίδια 

άνεση τους Η/Υ; 

Εκπαιδευτικός: Όχι. 

Ερευνήτρια: Πώς δικαιολογείτε αυτή τη διαφοροποίηση; 

Εκπαιδευτικός: Έχω την εντύπωση ότι οι άντρες έχουν περισσότερο 

ενδιαφέρον, αλλά και ελεύθερο χρόνο, για τις νέες τεχνολογίες. 

Ερευνήτρια: Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε στα θέματα που 

κουβεντιάσαμε; 

Εκπαιδευτικός: Θα ήθελα να προσθέσω ότι, παρά τη σημαντική βοήθεια που 

μας προσφέρουν οι υπολογιστές στη ζωή μας, υπάρχουν και αρνητικές 

επιπτώσεις, όπως: η εξάρτηση από την αλόγιστη χρήση, η παραβίαση των 

προσωπικών δεδομένων, η υπερ - πληροφόρηση και το ψηφιακό χάσμα για 

ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση ή επαρκείς γνώσεις στις ΤΠΕ. Επομένως, 

θα πρέπει να μεριμνήσουμε για μια πολιτική στην εκπαίδευση που, από τη μια 
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πλευρά, θα εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και, από την 

άλλη, θα αντισταθμίζει τα προβλήματα που προκύπτουν. 

Ερευνήτρια: Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να μη σας κούρασα. 

Εκπαιδευτικός: Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να 

εκθέσω την άποψή μου! 
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2η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ: GK2 

ΗΛΙΚΙΑ: 23 ΕΤΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΠΑΙΔΙΑ: OXI 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΑΘΗΝΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ71, ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ: 7 - 12 ΕΤΩΝ 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: 1 (ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ) 

 

Ερευνητής: Στα πλαίσια ενός ερευνητικό προγράμματος που γίνεται ως μέρος 

των μεταπτυχιακών μου σπουδών διεξάγουμε μια έρευνα για τη διερεύνηση των 

παραγόντων εκείνων που αποτρέπουν εκπαιδευτικούς από το να αξιοποιήσουν 

υπολογιστές και άλλα νέα τεχνολογικά μέσα στο χώρο εργασίας τους. 

Πρόκειται για ένα σχετικά καινούριο πεδίο για το οποίο δεν έχουμε πολλά 

στοιχεία γι’ αυτό η συνεισφορά σας είναι πραγματικά πολύτιμη. 

Εκπαιδευτικός: Η συνέντευξη αυτή  θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο 

στα πλαίσια των σπουδών μου και είναι ανώνυμη και θα τηρηθεί πλήρης 

εχεμύθεια για το περιεχόμενο και για προσωπικού χαρακτήρα πληροφορίες. 

Απαντήστε ελεύθερα χωρίς ενδοιασμούς για σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις 

Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Υπάρχει μόνο η δική σας γνώμη και αυτή μας 

ενδιαφέρει.  
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 Ερευνητής: Θα μαγνητοφωνήσουμε τη συνέντευξή μας με τη συγκατάθεσή 

σας. Ευχαριστώ προκαταβολικά για το χρόνο που θα διαθέσετε. 

Ερευνητής: Χρησιμοποιείτε καθόλου υπολογιστή ή/ και άλλα νέα τεχνολογικά 

μέσα στην καθημερινή σας ζωή όπως tablet, ψηφιακή φωτογραφική ή κάτι 

άλλο; 

Εκπαιδευτικός: Ναι κατά κύριο λόγω υπολογιστή και λιγότερο φωτογραφική. 

Ερευνητής: Έχετε υπολογιστή στο σπίτι; 

 Εκπαιδευτικός: Ναι, έχω laptop, 

Εκπαιδευτικός: Σύνδεση με διαδίκτυο;  

Εκπαιδευτικός: Ναι. 

Ερευνητής: Χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;  

Εκπαιδευτικός: Ναι. 

Ερευνητής: Μπορείτε να αναφέρετε κάποια παραδείγματα χρήσης στην 

καθημερινή σας ζωή ας πούμε; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, για ενημέρωση για τον εργασιακό μου τομέα, για την 

επικοινωνία μου (facebook, skype) και φυσικά για ψυχαγωγικούς σκοπούς. 

Ερευνητής: Θεωρείτε τον εαυτό σας επαρκή χρήστη; 

Εκπαιδευτικός: Όχι ιδιαίτερα. Υστερώ σε βασικές γνώσεις. 

Ερευνητής: Από πού μάθατε τις διάφορες εφαρμογές Η/Υ που χρησιμοποιείτε;  

Εκπαιδευτικός: Από επιμορφωτικό πρόγραμμα και προσωπική επαφή. [track1] 

Ερευνητής: Μιλήστε μας για αυτό ας πούμε που επιμορφωθήκατε και για πόσο 

καιρό και αν ήσασταν ευχαριστημένη με την εκπαίδευση που σας παρείχαν.  

Εκπαιδευτικός: Επρόκειτο για 3μηνη εκπαίδευση από Κέντρο Επαγγελματικής 

Αποκατάστασης, ήταν αρκετά ικανοποιητικό το πρόγραμμα και στην ουσία 

ήταν το έναυσμα για να ξεκινήσω την προσωπική επαφή με τους υπολογιστές. 

[track1] 

Ερευνητής: Χρησιμοποιείτε Η/Υ για την εργασία σας;  

Εκπαιδευτικός: Ναι. 

Ερευνητής: Σε ποιες περιπτώσεις; 
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Εκπαιδευτικός: Χρησιμοποιώ εκπαιδευτικό υλικό στη μαθησιακή διαδικασία. 

Ερευνητής: Πόσο συχνά γίνεται αυτό; Μπορείτε να μας δώσετε μερικά 

παραδείγματα, από την πρόσφατη διδασκαλία σας. Σήμερα ας πούμε. 

Εκπαιδευτικός: Σε καθημερινή βάση. Σήμερα έκανα γλωσσικές ασκήσεις και 

μαθηματικά στον υπολογιστή του σχολείου. 

Ερευνητής: Ας κουβεντιάσουμε για τη χρησιμότητα του Η/Υ. Ποια είναι η 

γνώμη που έχετε για το θέμα αυτό; 

Εκπαιδευτικός: Νομίζω ότι πλέον είναι κάτι απαραίτητο σε όλου τους τομείς 

της ζωής μας. 

Ερευνητής: Εκτός από εργαλείο δουλειάς, ο Η/Υ έχει και άλλη χρησιμότητα; 

Φυσικά, και στην επικοινωνία μου και στην ενημέρωση μου και στην 

επιμόρφωσή μου. 

Ερευνητής: Είναι απαραίτητη η χρήση των Η/Υ στην εργασία σας;  

Αρκετά όπως προείπα. Ειδικά πλέον όπως έχει γίνει η νέα γενιά που μόνο αυτό 

της τραβάει το ενδιαφέρον. 

Ερευνητής: Πόσο εύκολη ή δύσκολη θα λέγατε ότι είναι η χρήση του Η/Υ στη 

εκπαιδευτική πράξη;  

Εκπαιδευτικός: Είναι αρκετά εύκολο γιατί υπάρχουν τα εκπαιδευτικά 

λογισμικά. 

Ερευνητής: Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση 

των υπολογιστών στην εργασιακή σας καθημερινότητα; 

Η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή. Δηλαδή ο περιορισμένος τους αριθμός στο 

σχολείο. 

Ερευνητής: Πιστεύετε ότι ο εξοπλισμός του σχολείου σε υπολογιστές είναι 

ικανοποιητικός σε σχέση με τις ανάγκες; 

Εκπαιδευτικός: Όχι σε καμία περίπτωση όπως προείπα. Μάλιστα είναι πολύ 

παλιάς τεχνολογίας και χωρίς συντήρηση.  

Ερευνητής: Υπάρχει τεχνική υποστήριξη όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα; 

Εκπαιδευτικός: Όχι, άμεσα τουλάχιστον. 
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Ερευνητής: Πιστεύετε ότι η χρήση Η/Υ στην τάξη, όταν γίνεται, επηρεάζει τη 

μέθοδο διδασκαλίας και επίσης αν ταιριάζει καλύτερα με κάποια στιλ 

διδασκαλίας; 

Εκπαιδευτικός: Την επηρεάζει πάρα πολύ θετικά, καθώς βοηθάει στη 

συγκέντρωση του μαθητή την ώρα που του κινεί και το ενδιαφέρον. [track2] 

Ερευνητής: Ποια είναι η «επίσημη πολιτική» του σχολείου στο οποίο 

εργάζεστε για τη χρήση των Η/Υ; 

Εκπαιδευτικός: Όλοι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν Η/Υ στην τάξη τους για 

κατανόηση ορισμένων σημείων για παράδειγμα προβολή βίντεο ή φωτογραφίες 

στο μάθημα της ιστορίας. Ωστόσο η συχνότητα είναι μικρή. Ως ειδικός 

παιδαγωγός η χρήση υπολογιστή γίνεται μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος 

και συμβάλλει στην επανάληψη του μαθήματος. [track3] 

Ερευνητής: Μέσα από το χώρο εργασίας σας ενημερώνεστε για τις τελευταίες 

εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες και τη χρήση στην εκπαιδευτική πράξη;  

Εκπαιδευτικός: Υπάρχει συνεχή ενημέρωση μέσω e-mail αλλά ουσιαστικά 

χρειάζεται  προσωπική ενασχόληση. Για παράδειγμα συμμετοχή σε 

επιμορφωτικά σεμινάρια ή προγράμματα. 

Ερευνητής: Υπάρχουν συνάδελφοι/ ες σας που ενώ δέχονται κατάρτιση στους 

υπολογιστές, εξακολουθούν να μη τις χρησιμοποιούν;  

Εκπαιδευτικός: Ναι, αρκετοί. 

Ερευνητής: Γιατί; 

Εκπαιδευτικός: Θεωρούν ότι δεν έχουν επαρκή πρακτική εμπειρία και δε 

μπορούν να χειριστούν τον υπολογιστή. Σημαντικό είναι ότι είναι μεγάλης 

ηλικίας και δεν είχαν επαφή με το αντικείμενο. 

Ερευνητής: Τι πιστεύετε θα βοηθούσε τους συναδέλφους σας να 

χρησιμοποιούν καλύτερα τους υπολογιστές; 

Εκπαιδευτικός: Ίσως ο κατάλληλος εξοπλισμός του σχολείου ή ακόμα και 

συχνές επιμορφώσεις για αυτό το σκοπό. 

Ερευνητής: Τι πιστεύετε θα έκανε εσάς να τους χρησιμοποιείτε περισσότερο;  
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Εκπαιδευτικός: Απλά ο εξοπλισμός και η παροχή ποικίλων εκπαιδευτικών 

λογισμικών.  

Ερευνητής: Πιστεύετε ότι  η χρήση των Η/Υ είναι περισσότερο ανδρική ή 

γυναικεία υπόθεση; 

Εκπαιδευτικός: Προσωπικά θεωρώ ότι είναι ανδρική γιατί εξερευνούν τα 

προγράμματα και τον χρησιμοποιούν οι γυναίκες. Αν και οξύμωρο οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι γυναίκες αλλά είναι περισσότερο 

επιφυλακτικές στη χρήση του. 

Ερευνητής: Θεωρείτε ότι είναι οι άντρες ή οι γυναίκες συνάδελφοί σας που 

χρησιμοποιούν περισσότερο τους Η/Υ; 

Εκπαιδευτικός: Κατά γενική ομολογία οι άντρες χρησιμοποιούν τους 

υπολογιστές στη διδασκαλία, ενώ οι γυναίκες είναι επιφυλακτικές και 

φοβούνται να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα.  

Ερευνητής: Θα λέγατε ότι άντρες και γυναίκες χρησιμοποιούν με την ίδια 

άνεση τους Η/Υ;  

Εκπαιδευτικός: Ασφαλώς κι όχι. Οι γυναίκες δε χρησιμοποιούν με άνεση τον 

Η/Υ γι αυτό και τις περισσότερες φορές τον χρησιμοποιούν μόνο για τις βασικές 

λειτουργίες και ψυχαγωγικούς λόγους. 

Ερευνητής: Πώς δικαιολογείτε αυτή τη διαφοροποίηση;  

Εκπαιδευτικός: Οι άντρες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο για την εκμάθηση 

του Η/Υ και δε νιώθουν φόβο, αν δε ξέρουν πώς να χειριστούν κάποιο 

πρόγραμμα ή ότι θα προξενήσουν ίσως κάποια λειτουργική βλάβη. 

Ερευνητής: Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε στα θέματα που 

κουβεντιάσαμε; 

Εκπαιδευτικός: Όχι.  

Ερευνητής: Καλύψατε επαρκώς το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το 

χρόνο σας!!! 
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3η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 
ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ 

ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ: GK3 

ΗΛΙΚΙΑ: 29 ΕΤΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΓΑΜΟΣ 

ΠΑΙΔΙΑ: ΟΧΙ 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΑΘΗΝΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ70, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΤΕ: 8 ΕΤΩΝ 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: 4 (ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ) 

 

Εισαγωγικό σημείωμα 

Στα πλαίσια ενός ερευνητικό προγράμματος που γίνεται ως μέρος των 

μεταπτυχιακών μου σπουδών διεξάγουμε μια έρευνα για τη διερεύνηση των 

παραγόντων εκείνων που αποτρέπουν εκπαιδευτικούς από το να αξιοποιήσουν 

υπολογιστές και άλλα νέα τεχνολογικά μέσα στο χώρο εργασίας τους. 

Πρόκειται για ένα σχετικά καινούριο πεδίο για το οποίο δεν έχουμε πολλά 

στοιχεία γι’ αυτό η συνεισφορά σας είναι πραγματικά πολύτιμη. 

Η συνέντευξη αυτή θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια των 

σπουδών μου και είναι ανώνυμη και θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια για το 

περιεχόμενο και για προσωπικού χαρακτήρα πληροφορίες. Απαντήστε ελεύθερα 

χωρίς ενδοιασμούς για σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις Δεν υπάρχει σωστό ή 

λάθος. Υπάρχει μόνο η δική σας γνώμη και αυτή μας ενδιαφέρει.  
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Θα μαγνητοφωνήσουμε τη συνέντευξή μας με τη συγκατάθεσή σας. Ευχαριστώ 

προκαταβολικά για το χρόνο που θα διαθέσετε. 

Ερευνητής: Χρησιμοποιείτε καθόλου υπολογιστή ή/ και άλλα νέα τεχνολογικά 

μέσα στην καθημερινή σας ζωή (σαρωτή, ψηφιακή φωτογραφική, κτλ ) 

Εκπαιδευτικός: Χρησιμοποιώ  κατά κύριο λόγο ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

κινητό με δυνατότητα σύνδεσης στο internet και όποτε χρειαστεί  σαρωτή και 

εκτυπωτή 

Ερευνητής: Έχετε υπολογιστή στο σπίτι; 

Εκπαιδευτικός: Βέβαια! Είναι απαραίτητο εργαλείο στις μέρες μας. 

Ερευνητής: Έχετε σύνδεση με το διαδίκτυο; 

Εκπαιδευτικός: Ναι 

Ερευνητής: Χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο; 

Εκπαιδευτικός: Ναι καθημερινά 

Ερευνητής:  Μπορείτε να αναφέρετε κάποια παραδείγματα χρήσης; 

Εκπαιδευτικός: Ενημερώνομαι άμεσα για πιθανά σεμινάρια που με 

ενδιαφέρουν και επικοινωνώ με συναδέλφους. 

Ερευνητής: Θεωρείτε τον εαυτό σας επαρκή χρήστη; 

Εκπαιδευτικός: Θα μπορούσα να πω ναι… 

Ερευνητής: Από πού μάθατε τις διάφορες εφαρμογές Η / Υ που 

χρησιμοποιείτε; Μιλήστε μας γι αυτό. 

Εκπαιδευτικός: Έχω πτυχίο ECDL, αλλά οι περισσότερες γνώσεις μου είναι 

αποτέλεσμα προσωπικής ενασχόλησης. Άλλωστε  χωρίς ατομικό ενδιαφέρον 

και προσπάθεια δεν εξελίσσεσαι πουθενά. [track1] 

Ερευνητής: Χρησιμοποιείτε Η / Υ για την εργασία σας; 

Εκπαιδευτικός: Πολύ συχνά. 

Ερευνητής: Σε ποιες περιπτώσεις; Δώστε μας μερικά παραδείγματα (κάτι 

πρόσφατο) 

Εκπαιδευτικός: Μέσω internet διαρκώς ενημερώνομαι και συγκεντρώνω υλικό 

για τις επιμέρους διδακτικές ενότητες. Επίσης τουλάχιστον τρεις φορές την 
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εβδομάδα παρουσιάζω στα παιδιά, μέσω  προτζέκτορα, εικόνες και βίντεο 

σχετικά με το μάθημα για την καλύτερη και πιο ευχάριστη εκμάθηση.  

Ερευνητής: Ας κουβεντιάσουμε για τη χρησιμότητα του Η/Υ. Ποια είναι η 

γνώμη σας για το θέμα αυτό; 

Εκπαιδευτικός: Είναι ιδιαίτερα χρήσιμος κατά την διδασκαλία, καθώς τα 

παιδιά δέχονται περισσότερα ερεθίσματα, προσέχουν πιο πολύ και αποκτούν 

βαθύτερη γνώση για το εκάστοτε θέμα. 

Ερευνητής: Εκτός από εργαλείο δουλειάς έχει κι άλλη χρησιμότητα; 

Εκπαιδευτικός: Σαφέστατα! Δεν είναι τυχαίο που πλέον σχεδόν όλα τα σπίτια  

έχουν από έναν. Ο Η/Υ έχει γίνει ταυτόσημος με την επικοινωνία και την 

ενημέρωση. Ζούμε σε μια κοινωνία που η τεχνολογία αναπτύσσεται με 

ταχύτατους ρυθμούς και όποιος δεν ακολουθεί, δυστυχώς, τίθεται στο 

περιθώριο.  

 Ερευνητής: Είναι απαραίτητη η χρήση Η/Υ στην εργασία σας; 

Εκπαιδευτικός: Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν ελληνικά σχολεία στα οποία δεν 

γίνεται καμία χρήση εποπτικών μέσων. Ωστόσο, πιστεύω πως η ύπαρξη τους 

κάνει την διαφορά.  

Ερευνητής: Πόσο εύκολη ή δύσκολη θα λέγατε ότι είναι η χρήση του Η/Υ στην 

εκπαιδευτική πράξη; 

Εκπαιδευτικός: Θα τη χαρακτήριζα προβληματική 

Ερευνητής: Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση 

των υπολογιστών στην εργασιακή σας καθημερινότητα; 

Εκπαιδευτικός: Το κυριότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη υπολογιστών και η 

αργή σύνδεση στο internet.  

Ερευνητής: Οπότε κρίνετε  ότι ο εξοπλισμός του σχολείου σε υπολογιστές είναι  

μη ικανοποιητικός σε σχέση με τις ανάγκες; 

Εκπαιδευτικός: Αναμφισβήτητα. 

Ερευνητής: Υπάρχει τεχνική υποστήριξη, όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα; 

Εκπαιδευτικός: Όχι πάντα. Συνήθως αναλαμβάνουν γνώστες συνάδελφοι.  
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Ερευνητής: Πιστεύετε ότι η χρήση Η / Υ στην τάξη, όταν γίνεται, επηρεάζει τη 

μέθοδο διδασκαλίας; Ταιριάζει καλύτερα με κάποιο στιλ διδασκαλίας; 

Εκπαιδευτικός: Σίγουρα. Το μάθημα αποκτά την μορφή παιχνιδιού και έτσι 

επικρατεί ένα ευχάριστο κλίμα στην τάξη. Τα ποικίλα οπτικοακουστικά 

ερεθίσματα τραβούν την προσοχή των παιδιών  με αποτέλεσμα και να 

μαθαίνουν ευκολότερα, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά της γνώσης. Οπότε θα 

έλεγα ότι ενισχύει το μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας. [track2] 

Ερευνητής: Ποια είναι η «επίσημη πολιτική» του σχολείου στο οποίο 

εργάζεστε για τη χρήση των Η/Υ; 

Εκπαιδευτικός: (Σκέφτεται). Να αξιοποιούμε τα τεχνικά μέσα που διαθέτουμε 

για το καλύτερο δυνατό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. [track3] 

Ερευνητής: Μέσα από το χώρο εργασίας σας, ενημερώνεστε για τις τελευταίες 

εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες και τη χρήση στην εκπαιδευτική πράξη; 

Εκπαιδευτικός: Παρόλο που γίνονται κάποια σχετικά σεμινάρια θα έλεγα ότι η 

ενημέρωση είναι ανεπαρκής.  

Ερευνητής: Υπάρχουν συνάδελφοι που ενώ δέχονται κατάρτιση στους 

υπολογιστές, εξακολουθούν να μην τους χρησιμοποιούν; 

Εκπαιδευτικός: Αρκετοί. Οι πιο πολλοί επιμορφώνονται στους υπολογιστές 

γιατί θεωρείται ένα σημαντικό εργασιακό προσόν και όχι για να 

εκσυγχρονίσουν τις μεθόδους τους. 

Ερευνητής: Τι πιστεύετε θα βοηθούσε τους συναδέλφους σας να 

χρησιμοποιούν καλύτερα τους υπολογιστές; 

Εκπαιδευτικός: Η συστηματική ενημέρωση για τις νέες διδακτικές μεθόδους 

και η ύπαρξη βασικού τεχνικού εξοπλισμού σε όλα τα σχολεία. 

Ερευνητής: Τι πιστεύετε θα έκανε εσάς να τους χρησιμοποιείτε περισσότερο; 

Εκπαιδευτικός: Η αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών μου γνώσεων. 

Ερευνητής: Πιστεύετε ότι η χρήση των Η/Υ είναι περισσότερο ανδρική ή 

γυναικεία υπόθεση; 
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Εκπαιδευτικός: Δεν πιστεύω σε μια τέτοιου είδους διάκριση. Πρέπει να είναι 

υπόθεση και των δυο φύλων. 

Ερευνητής: Θεωρείτε ότι είναι οι άντρες ή οι γυναίκες συνάδελφοί σας που 

χρησιμοποιούν περισσότερο τους Η/Υ; 

Εκπαιδευτικός: Νομίζω πως έχει να κάνει με το άτομο και το πόσο είναι αυτό 

εξοικειωμένο με την τεχνολογία. 

Ερευνητής: Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και την προσοχή σας!  

Εκπαιδευτικός: Παρακαλώ. 
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4η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ: GK4 

ΗΛΙΚΙΑ: 27 ΕΤΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΓΑΜΗ 

ΠΑΙΔΙΑ: ΟΧΙ 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ70, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΤΕ: 8 ΕΤΩΝ 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: 3 (ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ) 

 

 Ερευνητής: Χρησιμοποιείτε καθόλου υπολογιστή ή και άλλα νέα τεχνολογικά 

μέσα στην καθημερινή σας ζωή (σαρωτή, ψηφιακή φωτογραφική, κτλ.); Έχετε 

υπολογιστή στο σπίτι; Σύνδεση με διαδίκτυο; Χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο; Μπορείτε να αναφέρετε κάποια παραδείγματα χρήσης. 

Εκπαιδευτικός: Χρησιμοποιώ ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον σαρωτή και τον 

εκτυπωτή όταν χρειαστεί στη δουλειά μου αλλά και στην καθημερινότητα μου. 

Επίσης χρησιμοποιώ το κινητό μου για να έχω πρόσβαση στο Internet. Σπίτι 

μου έχω υπολογιστή με internet και χρησιμοποιώ και τα Mail για επικοινωνία με 

φίλους και συναδέλφους.  Χρησιμοποιώ τον υπολογιστή καθημερινά για να 

βλέπω τα νέα και να ενημερώνομαι, για να επικοινωνώ με άλλους ανθρώπους 

είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Επίσης χρησιμοποιώ το internet για να παίρνω ιδέες για τη δουλειά 

μου. Για τους ίδιους λόγους χρησιμοποιώ και το κινητό μου τηλέφωνο. 
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Ερευνητής: Θεωρείτε τον εαυτό σας επαρκή χρήστη;  

Θεωρώ ότι έχω τις γνώσεις που χρειάζομαι αλλά θα μπορούσα να μάθω 

περισσότερα έτσι ώστε να κάνω πιο πολλά πράγματα και πιο αποτελεσματικά. 

Ερευνητής: Από πού μάθατε τις διάφορες εφαρμογές Η/Υ που χρησιμοποιείτε; 

Μιλήστε μας για αυτό (είδος, διάρκεια, «ποιότητα», κτλ.)  

Εκπαιδευτικός: Τις έμαθα είτε μόνη μου είτε με τη βοήθεια κάποιου γνωστού. 

Πολλές απ αυτές που χρησιμοποιώ στη δουλειά μου τις έμαθα στο πανεπιστήμιο 

και ενώ για παραπάνω γνώσεις που θέλω να αποκτήσω, τις ψάχνω μόνη 

μου.Χρησιμοποιώ τις εφαρμογές γραφείου και ιδιαίτερα το Power point. Επίσης 

τις χρησιμοποιώ για λόγους ψυχαγωγίας και ενημερωτικούς (για παράδειγμα 

εφαρμογή για το καιρό ή για να ακούω μουσική). [track1] 

Ερευνητής: Χρησιμοποιείτε Η/Υ για την εργασία σας; Σε ποιες περιπτώσεις; 

Πόσο συχνά; Δώστε μας μερικά παραδείγματα (κάτι πρόσφατο)  

Εκπαιδευτικός: Χρησιμοποιώ αρκετά συχνά τον Η/Υ στην εργασία μου. 

Ειδικά στις μικρές τάξεις τον χρησιμοποιώ καθημερινά διότι βοηθάει τα παιδιά 

να συγκεντρώνονται στο βιβλίο το οποίο προβάλω. Επίσης είναι πολύ χρήσιμος 

στο να αναπτύξουν τα παιδιά δεξιότητες τόσο οπτικές όσο και ακουστικές. Στις 

μεγαλύτερες τάξεις τον χρησιμοποιώ ιδιαίτερα στα μαθηματικά και 

συγκεκριμένα στο κομμάτι της γεωμετρίας όπου υπάρχουν πολλά προγράμματα 

με τα οποία μπορείς να επεξεργαστείς σχήματα και να τα δεις τρισδιάστατα ενώ 

ταυτόχρονα επιτυγχάνω εξοικονόμηση χρόνου. Τέτοιο πρόγραμμα είναι το Geo 

Gebra. Ta applets είναι πολύ χρήσιμα για όλες τις τάξεις. Στα παιδιά αρέσει 

περισσότερο και είναι πιο διασκεδαστικό να μάθουν,  για παράδειγμα την 

προπαίδεια, μέσα απ αυτά. 

Ερευνητής: Ας κουβεντιάσουμε για τη χρησιμότητα του Η/Υ. Ποια είναι η 

γνώμη που έχετε για το θέμα αυτό; Εκτός από εργαλείο δουλειάς, ο Η/Υ έχει 

και άλλη χρησιμότητα; Είναι απαραίτητη η χρήση των Η/Υ στην εργασία σας;  

Εκπαιδευτικός: Σαν άνθρωπος είμαι ανοιχτή στην χρήση του και δε φοβάμαι. 

Ίσως για να νιώσω ακόμα πιο άνετα να χρειαζόμουν μια επιπλέον επιμόρφωση. 
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Ιδιαίτερα με τα καινούρια προγράμματα. Είναι εργαλείο στη δουλειά και τον 

χρησιμοποιώ και στη καθημερινή ζωή. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητη και η 

γνώση και η χρήση του Η/Υ στη δουλειά μου. Πως θα γινόταν να  μη τον 

χρησιμοποιώ απ τη στιγμή που τα παιδιά επιστρέφοντας σπίτι τους 

αλληλεπιδρούν μαζί του. 

Ερευνητής: Πόσο εύκολη ή δύσκολη θα λέγατε ότι είναι η χρήση του Η/Υ στη 

εκπαιδευτική πράξη; Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με 

τη χρήση των υπολογιστών στην εργασιακή σας καθημερινότητα; Πιστεύετε ότι 

ο εξοπλισμός του σχολείου σε υπολογιστές είναι ικανοποιητικός σε σχέση με τις 

ανάγκες; Υπάρχει τεχνική υποστήριξη όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα; 

Εκπαιδευτικός: Επικρατεί μια μέτρια κατάσταση για μένα που γνωρίζω κάποια 

πράγματα. Για αυτούς που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ πιστεύω ότι είναι 

πολύ δύσκολα. Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε Η/Υ για όλα τα 

παιδιά με αποτέλεσμα να μην γίνεται αποδοτικά το μάθημα ή να αποφεύγουμε 

τη χρήση του αφού δε υπάρχει ένας για όλους τους μαθητές. Εγώ προσπαθώ να 

δουλεύω σε ομάδες αλλά δε λύνεται πάντα έτσι το πρόβλημα αφού κάποιες 

εργασίες πρέπει να γίνονται και ατομικά. Επίσης υπάρχουν διάφορα επίπεδα 

μαθητών όσο αφορά τις γνώσεις με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολο να 

συμβαδίσουν. Απ τη δική μου εμπειρία υπάρχει συνήθως κάποιος άλλος 

δάσκαλος συνήθως με αντίστοιχη ειδικότητα που βοηθούσε. 

Ερευνητής: Πιστεύετε ότι η χρήση Η/Υ στην τάξη, όταν γίνεται, επηρεάζει τη 

μέθοδο διδασκαλίας/ταιριάζει καλύτερα με κάποια στιλ διδασκαλίας; 

Εκπαιδευτικός: Πιστεύω ότι σε όλα τα μαθήματα μπορεί να βοηθήσει. Μπορώ 

κάνω την διδασκαλεία πιο άμεση ενώ ταυτόχρονα να μειώσω το χρόνο που 

απαιτείται για το μάθημα. Ταυτόχρονα διεγείρω πιο εύκολα το ενδιαφέρον των 

μαθητών. Πιστεύω ότι βοηθάει και στο οπτικό και στο ακουστικό στυλ 

μάθησης. Ακόμα πιο αποδοτική διδασκαλία επιτυγχάνεται όταν όλα αυτά 

συνδυάζονται με ομαδοσυνεργατικές μεθόδους. [track2] 
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Ερευνητής: Ποια είναι η «επίσημη πολιτική» του σχολείου στο οποίο 

εργάζεστε για τη χρήση των Η/Υ; 

Εκπαιδευτικός: Είναι στη προσωπική επιλογή του κάθε δασκάλου αν θα τον 

χρησιμοποιήσει στη διδασκαλία. Λόγω έλλειψης πόρων υπάρχει βέβαια και η 

πολιτική του «όποιος προλάβει». [track3] 

Ερευνητής: Μέσα από το χώρο εργασίας σας ενημερώνεστε για τις τελευταίες 

εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες και τη χρήση στην εκπαιδευτική πράξη;  

Εκπαιδευτικός: Δεν υπάρχει ενημέρωση και πιστεύω ότι έχω μείνει πίσω στο 

κομμάτι αυτό. Γίνονται κάποια σεμινάρια αλλά σε περιορισμένη έκταση και 

ποιότητα. 

Ερευνητής: Υπάρχουν συνάδελφοι/ ες σας που ενώ δέχονται κατάρτιση στους 

υπολογιστές, εξακολουθούν να μη τις χρησιμοποιούν; Γιατί; Τι πιστεύετε θα 

βοηθούσε τους συναδέλφους σας να χρησιμοποιούν καλύτερα τους 

υπολογιστές; 

Εκπαιδευτικός: Φυσικά και υπάρχουν, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας. Πιστεύω 

ότι συμβαίνει γιατί είναι κάτι καινούριο γ αυτούς και έχουν έλλειψη 

αυτοπεποίθησης. Φοβούνται μη κάνουν κάτι λάθος και ιδιαίτερα όταν έχουν 

απέναντι τους μαθητές που γνωρίζουν το αντικείμενο καλά. 

Ερευνητής: Τι πιστεύετε θα έκανε εσάς να τους χρησιμοποιείτε περισσότερο;  

Εκπαιδευτικός: Αν είχα καλύτερη εκπαίδευση θα ανέβαζα την αυτοπεποίθηση  

μου. Επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι βλέπω την αποτελεσματικότητα τους 

οπότε όσο περισσότερο το βλέπω αυτό τόσο περισσότερο θα τους χρησιμοποιώ. 

Ερευνητής: Πιστεύετε ότι η χρήση των Η/Υ είναι περισσότερο ανδρική ή 

γυναικεία υπόθεση; Θεωρείτε ότι είναι οι άντρες ή οι γυναίκες συνάδελφοί σας 

που χρησιμοποιούν περισσότερο τους Η/Υ; Θα λέγατε ότι άντρες και γυναίκες 

χρησιμοποιούν με την ίδια άνεση τους Η/Υ; Πώς δικαιολογείτε αυτή τη 

διαφοροποίηση;  

Εκπαιδευτικός: Πιστεύω ότι δεν έχει σημασία το φύλο. Δεν έχω παρατηρήσει 

κάποια διαφορά, τον χρησιμοποιούν το ίδιο.  
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5η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ: GK5 

ΗΛΙΚΙΑ: 29 ΕΤΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΓΑΜΗ 

ΠΑΙΔΙΑ: ΟΧΙ 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ 70, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΤΕ: 6 – 7 ΕΤΩΝ 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: 8 (ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ) 

 

Ερευνητής: Χρησιμοποιείτε καθόλου υπολογιστή ή/ και άλλα νέα τεχνολογικά 

μέσα όπως για παράδειγμα φωτογραφική ή tablet στην καθημερινή σας ζωή; 

Εκπαιδευτικός: Χρησιμοποιώ κυρίως υπολογιστή καθημερινά και πιο σπάνια 

φωτογραφική. Tablet δεν έχω. 

Ερευνητής: Έχετε υπολογιστή στο σπίτι; 

Εκπαιδευτικός: Ναι. 

Ερευνητής: Έχετε σύνδεση με διαδίκτυο; 

Εκπαιδευτικός: Ναι. 

 Ερευνητής: Χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο; 

Εκπαιδευτικός: Ναι. 

Ερευνητής: Μπορείτε να αναφέρετε κάποια παραδείγματα χρήσης…  

Εκπαιδευτικός: Ανταλλάσω mail με άλλους εκπαιδευτικούς και λαμβάνω mail 

από τη διεύθυνση του σχολείου. 
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Ερευνητής: Θεωρείτε τον εαυτό σας επαρκή χρήστη;  

Εκπαιδευτικός: (Σκέφτεται) Ναι. Ξέρω αυτά που μου είναι απαραίτητα. 

Ερευνητής: Δεν ζητάτε, δηλαδή, συχνά συμβουλές από άλλους; 

Εκπαιδευτικός: Όχι.  

Ερευνητής: Από πού μάθατε τις διάφορες εφαρμογές Η/Υ που χρησιμοποιείτε;  

Εκπαιδευτικός: Από ιδιωτική εκπαίδευση και από το πανεπιστήμιο. [track1] 

Ερευνητής:  Μιλήστε μας για αυτό..Τι είδους γνώσεις πήρατε; Πόσο κράτησαν 

τα μαθήματα;  

Εκπαιδευτικός: Τις βασικές γνώσης χρήσης Η/Υ word, excel, power point, 

internet, mail τις απέκτησα από το φροντιστήριο σε 6 μήνες. Στο πανεπιστήμιο 

κάναμε σε σεμινάριο εφαρμογή για  παρουσίαση εργασίας με προβολή εικόνας 

και ήχου. [track1] 

Ερευνητής: Χρησιμοποιείτε Η/Υ για την εργασία σας;  

Εκπαιδευτικός: Ναι. 

Ερευνητής: Σε ποιες περιπτώσεις;  

Εκπαιδευτικός: Στην τάξη συνδέω Η/Υ με προτζέκτορα για την παρουσίαση 

του μαθήματος και των εργασιών που βάζω στους μαθητές, προβάλω διάφορες 

εικόνες και βίντεο σχετικές με το μάθημα και στο σπίτι ψάχνω εργασίες στο 

ίντερνετ για την επόμενη μέρα. 

Ερευνητής: Πόσο συχνά; Δώστε μας μερικά παραδείγματα. Κάτι πρόσφατο ας 

πούμε. 

Εκπαιδευτικός: Στο σχολείο χρησιμοποιώ κάθε μέρα υπολογιστή. Για 

παράδειγμα σήμερα λύσαμε τις ασκήσεις από το το τετράδιο εργασιών της 

γλώσσας και των μαθηματικών με τη βοήθεια του προτζέκτορα. 

Ερευνητής: Ας κουβεντιάσουμε για τη χρησιμότητα του Η/Υ. Ποια είναι η 

γνώμη που έχετε για το θέμα αυτό; 

Εκπαιδευτικός: Μου είναι πάρα πολύ χρήσιμος καθημερινά στο μάθημα καθώς 

εξοικονομώ χρόνο για πιο ουσιαστικό μάθημα. 

Ερευνητής: Εκτός από εργαλείο δουλειάς, ο Η/Υ έχει και άλλη χρησιμότητα; 
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Εκπαιδευτικός: Ναι. Ενημερώνομαι για τα νέα των φίλων μου στο facebook 

και για την επικαιρότητα. Κυρίως ιντερνέτ δηλαδή. 

Ερευνητής: Είναι απαραίτητη η χρήση των Η/Υ στην εργασία σας; 

Εκπαιδευτικός: Ναι πάρα πολύ γιατί όλες τις εργασίες τις γράφω ηλεκτρονικά 

και ενημερώνομαι για νέες εργασίες και βοηθήματα. 

Ερευνητής: Πόσο εύκολη ή δύσκολη θα λέγατε ότι είναι η χρήση του Η/Υ στη 

εκπαιδευτική πράξη;  

Εκπαιδευτικός: (Παύση) Αν το σχολείο είναι εξοπλισμένο σωστά, με γρήγορο 

ιντερνέτ και καλούς υπολογιστές είναι αρκετά εύκολη και βολική. 

Ερευνητής: Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση 

των υπολογιστών στην εργασιακή σας καθημερινότητα; 

Εκπαιδευτικός: Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, πέρα από το ότι κάποιες 

φορές κόβεται το ιντερνέτ λόγω της υπερφόρτωσης του δικτύου. 

Ερευνητής: Πιστεύετε ότι ο εξοπλισμός του σχολείου σε υπολογιστές είναι 

ικανοποιητικός σε σχέση με τις ανάγκες; 

Εκπαιδευτικός: Ναι πάρα πολύ γιατί κάθε τάξη έχει το δικό της σταθερό 

υπολογιστή μαζί με προτζέκτορα και σύνδεση στο ιντερνέτ.  

Ερευνητής: Υπάρχει τεχνική υποστήριξη όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα; 

Εκπαιδευτικός: Αν είναι απλό πρόβλημά τους φτιάχνει ο δάσκαλος 

πληροφορικής του σχολείου διαφορετικά τους πηγαίνουμε έξω σε ιδιώτη. 

Ερευνητής: Πιστεύετε ότι η χρήση Η/Υ στην τάξη, όταν γίνεται, επηρεάζει τη 

μέθοδο διδασκαλίας ή καλύτερα ταιριάζει με κάποια συγκεκριμένα στιλ 

διδασκαλίας; 

Εκπαιδευτικός: Θα έλεγα ότι ταιριάζει στη μαθητοκεντρική διδασκαλία γιατί 

τραβάει το ενδιαφέρον των μαθητών και επικρατεί ησυχία στη τάξη. Απόλυτη 

βασικά! [track2] 

Ερευνητής: Ποια είναι η «επίσημη πολιτική» του σχολείου στο οποίο 

εργάζεστε για τη χρήση των Η/Υ; 
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Εκπαιδευτικός: Βασικά το σχολείο έχει χαρακτηριστεί ψηφιακό. Πρωταρχική 

θέληση του διευθυντή είναι να εξοπλίσει όλες τις τάξεις με Η/Υ, ίντερνετ και 

προτζέκτορα. [track3] 

Ερευνητής: Έχουν όλες οι τάξεις δηλαδή και τα τρία μέσα που αναφέρατε; 

Εκπαιδευτικός: Ναι! (απαντάει με ενθουσιασμό) 

Ερευνητής: Μέσα από το χώρο εργασίας σας ενημερώνεστε για τις τελευταίες 

εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες και τη χρήση στην εκπαιδευτική πράξη;  

Εκπαιδευτικός: Όχι απόλυτα γιατί το σχολείο είναι μεγάλο και δεν υπάρχει 

έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν σεμινάρια που γίνονται. 

Ερευνητής: Υπάρχουν συνάδελφοι/ ες σας που ενώ δέχονται κατάρτιση στους 

υπολογιστές, εξακολουθούν να μη τις χρησιμοποιούν;  

Εκπαιδευτικός: Ναι. 

Ερευνητής: Γιατί; 

Εκπαιδευτικός: Γιατί δεν έχουν συνηθίσει τη χρήση τους. 

Ερευνητής: Τι ηλικίας συνήθως είναι αυτές; 

Εκπαιδευτικός: Οι περισσότερες είναι μεγάλης ηλικίας και επιμένουν στο 

παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. 

Ερευνητής: Τι πιστεύετε θα βοηθούσε τους συναδέλφους σας να 

χρησιμοποιούν καλύτερα τους υπολογιστές; 

Εκπαιδευτικός: Ίσως η καλύτερη ενημέρωση ή και  να δούνε στην πράξη πώς 

γίνεται ένα μάθημα με τη χρήση Η/Υ. 

Ερευνητής: Πιστεύετε ότι η χρήση των Η/Υ είναι περισσότερο ανδρική ή 

γυναικεία υπόθεση; 

Εκπαιδευτικός: Νομίζω δεν έχει να κάνει με το φύλο. Ουδέτερη. 

Ερευνητής: Θεωρείτε ότι είναι οι άντρες ή οι γυναίκες συνάδελφοί σας που 

χρησιμοποιούν περισσότερο τους Η/Υ;  

Εκπαιδευτικός: Οι γυναίκες φυσικά! 

Ερευνητής: Θα λέγατε ότι άντρες και γυναίκες χρησιμοποιούν με την ίδια 

άνεση τους Η/Υ;  
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Εκπαιδευτικός: Στο σχολείο μου θα έλεγα οι γυναίκες αλλά γενικά ξέρω οι 

άντρες. 

Ερευνητής: Πώς δικαιολογείτε αυτή τη διαφοροποίηση;  

Εκπαιδευτικός: Οι γυναίκες είναι πιο ενθουσιασμένες με τη χρήση του 

ίντερνετ. 

Ερευνητής: Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε ή να σχολιάσετε 

στα θέματα που κουβεντιάσαμε; 

Εκπαιδευτικός: Όχι, απλά θα ήθελα να σχολιάσω ότι το σχολείο που είμαι 

φέτος δεν είναι αντιπροσωπευτικό παράδειγμα των σχολείων της Ελλάδας σε 

πολλά δεν υπάρχει ούτε αίθουσα υπολογιστών. 

Ερευνητής: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας! 

Εκπαιδευτικός: Παρακαλώ, γεια σας! 
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6η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

ΦΥΛΟ: ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ: GK6 

ΗΛΙΚΙΑ: 27 ΕΤΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΓΑΜΗ 

ΠΑΙΔΙΑ: ΟΧΙ 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 70, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΤΕ: 7 ΕΤΩΝ 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: 6 (ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ) 

 

Εισαγωγικό σημείωμα: 

Στα πλαίσια ενός ερευνητικό προγράμματος που γίνεται ως μέρος των 

μεταπτυχιακών μου σπουδών διεξάγουμε μια έρευνα για τη διερεύνηση των 

παραγόντων εκείνων που αποτρέπουν εκπαιδευτικούς από το να αξιοποιήσουν 

υπολογιστές και άλλα νέα τεχνολογικά μέσα στο χώρο εργασίας τους. 

Πρόκειται για ένα σχετικά καινούριο πεδίο για το οποίο δεν έχουμε πολλά 

στοιχεία γι’ αυτό η συνεισφορά σας είναι πραγματικά πολύτιμη. 

Η συνέντευξη αυτή θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια των 

σπουδών μου και είναι ανώνυμη και θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια για το 

περιεχόμενο και για προσωπικού χαρακτήρα πληροφορίες. Απαντήστε ελεύθερα 

χωρίς ενδοιασμούς για σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις Δεν υπάρχει σωστό ή 

λάθος. Υπάρχει μόνο η δική σας γνώμη και αυτή μας ενδιαφέρει.  
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Θα μαγνητοφωνήσουμε τη συνέντευξή μας με τη συγκατάθεσή σας. Ευχαριστώ 

προκαταβολικά για το χρόνο που θα διαθέσετε. 

Ερευνήτρια: Χρησιμοποιείτε καθόλου υπολογιστή ή/ και άλλα νέα τεχνολογικά 

μέσα στην καθημερινή σας ζωή (σαρωτή, ψηφιακή φωτογραφική, κτλ.);  

Εκπαιδευτικός: Χρησιμοποιώ. Κινητό, Tablet, Laptop, εκτυπωτή, σαρωτή , 

εντάξει έχω και από αυτό και το χρησιμοποιώ καμιά φορά. Τα πάντα. 

Ερευνήτρια: Έχετε υπολογιστή στο σπίτι;  

Εκπαιδευτικός: Ναι.  

Ερευνήτρια: Σύνδεση με διαδίκτυο; 

Εκπαιδευτικός: Φυσικά. 

Ερευνήτρια: Χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο; 

Εκπαιδευτικός: Ναι  

Ερευνήτρια: Μπορείτε να αναφέρετε κάποια παραδείγματα χρήσης;  

Εκπαιδευτικός: Καταρχήν, έχω blog, οπότε ανεβάζω αρκετές αναρτήσεις εκεί. 

Για να ανεβάσω αυτές τις αναρτήσεις αναγκαστικά χρησιμοποιώ και 

προγράμματα γραφιστικά, για να φτιάχνω εικόνες. Χρησιμοποιώ το Word, το 

Power Point, το Movie Maker με το οποίο φτιάχνω video για το Youtube. Κάνω 

τα πάντα, είμαι πολύ μέσα σε αυτά. Τώρα τελευταία, δηλαδή έχω εισαχθεί σ’ 

αυτά, εδώ και 3-4 μήνες είμαι blogger. Και στη δουλεία μου όμως τα 

χρησιμοποιώ, φτιάχνω φυλλάδια για τα παιδιά, κάποιες παρουσιάσεις, αλλά 

συνήθως τις βρίσκω έτοιμες από εκπαιδευτικά sites, facebook πολύ και e-mails 

συνέχεια κυρίως για επαγγελματικούς λόγους.  

Ερευνήτρια: Άρα Θεωρείτε τον εαυτό σας επαρκή χρήστη;  

Εκπαιδευτικός: Ναι, με θεωρώ γιατί από μόνη μου έχω ασχοληθεί, δεν έχω 

κάποιο πτυχίο.  

Ερευνήτρια: Από πού μάθατε τις διάφορες εφαρμογές Η/Υ που χρησιμοποιείτε; 

Μιλήστε μας για αυτό (είδος, διάρκεια, «ποιότητα», κτλ.)  

Εκπαιδευτικός: Από τότε που ήμουνα μικρή, στο δημοτικό, είχαμε υπολογιστή 

και το είχαμε για παιχνίδι και έτσι έμαθα πάρα πολλά πράγματα από μόνη μου. 
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Στο μεταπτυχιακό που έκανα ,χρησιμοποιούσα  και έκανα διάφορα με 

αποτέλεσμα να μάθω αρκετά. Τώρα, πάλι για να κάνω το blog παρακολούθησα 

ένα σεμινάριο στη Σεβίλλη, πέρυσι το Φεβρουάριο , όπου το θέμα ήταν 

«εκπαίδευση ενηλίκων μέσα από νέες τεχνολογίες». Από όλα που μας δίδαξαν, 

εγώ κράτησα το «πώς  φτιάχνω ένα blog», το οποίο και υλοποίησα και επειδή 

παράλληλα εξέδωσα το βιβλίο μου, που είναι με τραγούδια  θέλοντας να τα 

ανεβάσω στο youtube, έμαθα να φτιάχνω βίντεο μόνη μου. Δεν έχω πάει κάπου 

αλλού, αλλά θέλω να κάνω την επιμόρφωση Β επιπέδου. Προϋποθέτει βέβαια 

να έχω κάνει την Α, για την οποία όμως οι θέσεις εξαντλούνται αμέσως και εδώ 

και αρκετά χρόνια προσπαθώ και δεν τα καταφέρνω να βρω θέση. Ελπίζω, 

λοιπόν κάποια στιγμή να πάρω αυτή τη πιστοποίηση. [track1] 

Ερευνήτρια: Όμως απλά είναι μόνο η πιστοποίηση γιατί με τη χρήση που 

κάνετε, η τεχνολογία είναι ήδη μέσα στη ζωή σας.  

Εκπαιδευτικός: Σίγουρα, ναι. 

Ερευνήτρια: Χρησιμοποιείτε Η/Υ για την εργασία σας;  

Εκπαιδευτικός: Ναι, τώρα είμαι σε σχολείο ευρωπαϊκής παιδείας, όπου εκεί 

έχουμε πολλά μέσα, οπότε χρησιμοποιώ συνέχεια.  

Ερευνήτρια: Σε ποιες περιπτώσεις;  

Εκπαιδευτικός: Έχω στη τάξη μου laptop, διαδραστικό πίνακα, έχω ότι θέλω 

από ηλεκτρονικά μέσα. 

Ερευνήτρια: Πόσο συχνά;  

Εκπαιδευτικός: Κάθε μέρα.  

Ερευνήτρια: Δώστε μας μερικά παραδείγματα (κάτι πρόσφατο)  

Εκπαιδευτικός: Έχω κατεβάσει όλα τα βιβλία, τα έχω στο διαδραστικό πίνακα 

και αντί να περιγράφω στα παιδιά τις μαθησιακές διαδικασίες τους δείχνω 

κατευθείαν, τους υπογραμμίζω ότι θέλω, τους δίνω λίγο χρόνο και μετά 

λύνουμε τις ασκήσεις όλοι μαζί εκεί, οπότε βλέπουν κατευθείαν τι πρέπει να 

κάνουν. Έχουμε και internet σε κάθε τάξη. Αυτά τώρα που είμαι στο ευρωπαϊκό 

σχολείο. Πιο παλιά δεν είχα τίποτα, καθόλου. [track2] 
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Ερευνήτρια: Ας κουβεντιάσουμε για τη χρησιμότητα του Η/Υ. Ποια είναι η 

γνώμη που έχετε για το θέμα αυτό; 

Εκπαιδευτικός: Είναι πάρα πολύ  χρήσιμο, για να γράφεις κείμενα, για να 

κάνεις κάποια παραπάνω πράγματα απ’ ότι κάνεις με το κινητό, διότι για να 

μπεις στο facebook, να δεις τα e-mails σου μπορείς και από αυτό, αλλά για να 

φτιάξεις εικόνες, να φτιάξεις φύλλα εργασίας ο υπολογιστής είναι απαραίτητος. 

Ερευνήτρια: Εκτός από εργαλείο δουλειάς, ο Η/Υ έχει και άλλη χρησιμότητα; 

 Εκπαιδευτικός: Εκτός απ’ τη δουλειά δε νομίζω ότι χρησιμεύει σε κάτι, διότι 

μπορείς να τα κάνεις απ’ το κινητό πλέον που έχει ίντερνετ. 

Ερευνήτρια: Είναι απαραίτητη η χρήση των Η/Υ στην εργασία σας;  

Εκπαιδευτικός: Αν δε δίνεις φωτοτυπίες , μπορείς να δουλεύεις και χωρίς 

υπολογιστή. Ας πούμε, πιο παλιά, όταν δούλεψα για πρώτη φορά το 2008, 

έκοβα με ψαλίδι. Έπαιρνα δηλαδή τα βοηθήματα, τα έβγαζα φωτοτυπία, έκοβα 

με ψαλίδι όσες ασκήσεις μου ταίριαζαν και έπειτα έκανα κολάζ σε μια Α4 και 

τις έβγαζα. Δε χρησιμοποιούσα καθόλου υπολογιστή τότε. 

Ερευνήτρια: Μάλιστα. Πόσο εύκολη ή δύσκολη θα λέγατε ότι είναι η χρήση 

του Η/Υ στη εκπαιδευτική πράξη; Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που 

σχετίζονται με τη χρήση των υπολογιστών στην εργασιακή σας 

καθημερινότητα; 

Εκπαιδευτικός: Σ’ ένα σχολείο με πολλά άτομα, το πρόβλημα είναι ότι 

δημιουργείται ουρά στον υπολογιστή για να εκτυπώσουμε, ή δεν υπάρχει πολύ 

μελάνι οπότε αυτό μας δημιουργεί προβλήματα. Άλλα προβλήματα είναι, ότι 

μπορεί εγώ να έχω κανονίσει αυτή την ώρα να κάνω κάτι συγκεκριμένο και το 

internet να έχει πέσει, ώστε να  μου χαλάει όλο το μάθημα. Διαφορετικά, πρέπει 

να έχω σκεφτεί να το κατεβάσω, αλλά και αυτό είναι αρκετά χρονοβόρο. Μου 

χαλάει την οργάνωση μου και τα παιδιά μένουν να μην έχουν τι να κάνουν. 

Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι δίνει πιο πολλές ευκολίες απ ΄ ότι δυσκολίες. 



 64 

Ερευνήτρια: Άρα θεωρείτε ότι είναι πιο πολλά τα θετικά. Τώρα, πιστεύετε ότι 

ο εξοπλισμός του σχολείου σε υπολογιστές είναι ικανοποιητικός σε σχέση με τις 

ανάγκες; 

Εκπαιδευτικός: Έχουμε ένα θέμα με τους εκτυπωτές, δηλαδή υπάρχουν δυο 

υπολογιστές που συνδέονται με εκτυπωτή, οπότε ειδικά κάποιες μέρες που είναι 

αρκετά πιεσμένες  υπάρχει καθυστέρηση μεταξύ μας. Γι αυτό όμως τέθηκε θέμα 

και ζητήσαμε έξτρα εκτυπωτές. Επίσης, έγχρωμα μελάνια που σε άλλα σχολεία 

δεν υπάρχουν καν, σε μας χρησιμοποιούνται με πολύ οικονομία, βέβαια ,γιατί 

είναι ακριβά 

Ερευνήτρια: Υπάρχει τεχνική υποστήριξη όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα; 

Εκπαιδευτικός: Εγώ δεν είμαι σε ένα σχολείο που αντιπροσωπεύει κάτι 

ρεαλιστικό, γιατί έχουμε και πιο πολλά κονδύλια γι’ αυτό ήδη έχουμε αγοράσει 

αρκετά πράγματα, έχουμε τεχνικό που έρχεται όποτε θέλουμε. Ακόμα όμως, και 

όταν ήμουνα σε ένα πολύ απομακρυσμένο, μονοθέσιο σχολείο σ’ ένα χωριό  

ερχόταν ένας τεχνικός ο οποίος ήταν από τον οργανισμό υποστήριξης του 

Υπουργείου Παιδείας. Πληρωνόταν τα μεταφορικά του για να έρθει, εμείς δεν 

είχαμε ιδιαίτερες γνώσεις και προθυμοποιούταν να μας δείξει πράγματα και να 

μας φτιάξει τους υπολογιστές. Επίσης, πάλι σε ανάλογο σχολείο, όταν μας 

τελείωναν τα μελάνια του εκτυπωτή ή είχαμε θέματα με το φωτοτυπικό είχαμε 

τεχνική υποστήριξη.  

Ερευνήτρια: Πιστεύετε ότι η χρήση Η/Υ στην τάξη, όταν γίνεται, επηρεάζει τη 

μέθοδο διδασκαλίας/ταιριάζει καλύτερα με κάποια στιλ διδασκαλίας; 

Εκπαιδευτικός: Σίγουρα, ναι. Για παράδειγμα, στην ιστορία βοηθάει πάρα 

πολύ να δείξεις πηγές, διαφάνειες, Υπάρχουν πολλές ευτυχώς έτοιμες. Αντί να 

κάνεις ανάγνωση του βιβλίου ή να το λες απέξω, δείχνεις βίντεο, κάποιες 

παρουσιάσεις που δείχνουν την ύλη που είναι να διδάξεις αλλά με παραπάνω 

πληροφορίες (χάρτες, βελάκια) και τα παιδιά εμπεδώνουν καλύτερα το μάθημα. 

Η διδασκαλία σου έτσι, εμπλουτίζεται. [track2] 

Ερευνήτρια: Σίγουρα και για τα παιδιά είναι πολύ ενδιαφέρον έτσι,  το μάθημα.  
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Εκπαιδευτικός: Ναι, το μαθαίνουν πιο εύκολα. 

Ερευνήτρια: Ποια είναι η «επίσημη πολιτική» του σχολείου στο οποίο 

εργάζεστε για τη χρήση των Η/Υ; 

Εκπαιδευτικός: Όλες οι τάξεις έχουν διαδραστικό πίνακα, iντερνετ και laptop, 

οπότε καταλαβαίνετε (Γελάει). Είναι ένα ευρωπαϊκό σχολείο, με ανάλογες 

προδιαγραφές. [track3] 

Ερευνήτρια: Μέσα από το χώρο εργασίας σας ενημερώνεστε για τις τελευταίες 

εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες και τη χρήση στην εκπαιδευτική πράξη;  

Εκπαιδευτικός: Σχετικά με τους διαδραστικούς πίνακες τους τοποθέτησαν 

πέρυσι. Δεν είχα ιδέα πώς να τον χρησιμοποιήσω και δεν ήρθε κανείς να μας 

ενημερώσει από την Πρωτοβάθμια ή να γίνει κάποιο σεμινάριο για να το 

παρακολουθήσουμε. Ήρθε μόνο ο άνθρωπος από κει που έγινε η αγορά και μας 

έκανε ένα σεμινάριο απόγευμα προαιρετικό, δηλαδή δεν ήταν καν μέσα στο 

ωράριο μας. 

Ερευνήτρια: Που σημαίνει ότι κάποιοι δεν το παρακολούθησαν. 

Εκπαιδευτικός: Ναι, δηλαδή αν είχες κάτι άλλο να κάνεις δε θα μπορούσες. 

Παρόλα αυτά, εκείνος μας έδειξε τα βασικά, πως ανοίγει , πως χρησιμοποιούμε 

το στυλό που έχει, όλα τα υπόλοιπα έπρεπε μόνη μου να ψάξω.  Γενικά, απ’ ότι 

ξέρω είναι πολύ λίγοι δάσκαλοι που ξέρουν να χρησιμοποιούν τους 

διαδραστικούς πίνακες και ό ένας που γνωρίζει δείχνει στους άλλους. Φέτος, 

που ήρθαν καινούρια άτομα δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ διαδραστικό στην 

τάξη και δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη να τους μάθει κάποιος. Εννοείται, αφού 

εμείς το μάθαμε πέρυσι, δε το διδάσκουν ξανά και τους εκπαιδεύσαμε εμείς. 

Ερευνήτρια: Υπάρχουν συνάδελφοι/ ες σας που ενώ δέχονται κατάρτιση στους 

υπολογιστές, εξακολουθούν να μη τις χρησιμοποιούν; Και γιατί; 

Εκπαιδευτικός: Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό που έχω δει είναι άτομα με δυο και 

τρία πτυχία τύπου ECDL και δεν ξέρανε τα βασικά, τα οποία εγώ έχω μάθει με 

την καθημερινή τριβή από ανάγκη για να κάνω τις εργασίες μου. Κάτι τέτοιο 

είναι απλά μια συλλογή πτυχίων και τίποτα άλλο (Γελάει). 
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Ερευνήτρια: Τι πιστεύετε θα βοηθούσε τους συναδέλφους σας να 

χρησιμοποιούν καλύτερα τους υπολογιστές; 

Εκπαιδευτικός: Ίσως αυτές οι επιμορφώσεις που γίνονται, αλλά είναι πολύ 

δύσκολο να μπεις και να θες. Πόσο μάλλον κάποιοι που δε θέλουν.! Αν όμως 

έχουν ίντερνετ μέσα στη τάξη, δύσκολο να μην το χρησιμοποιήσουν γιατί θα 

καταλάβουν ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Οπότε, αν τα σχολεία έχουν τον 

κατάλληλο εξοπλισμό που δεν είναι και τόσο δύσκολο και πλέον δεν είναι 

ακριβό, θα υπάρξει μεγαλύτερο κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς.  Βέβαια, σ’ 

ένα άλλο σχολείο που ήμουν δόθηκε χρηματοδότηση να πάρουμε δέκα laptop 

και συνειδητοποιούμε ότι υπήρχε μέσα αντιγραμμένο λογισμικό, ενώ εμείς 

είχαμε πληρώσει για αυθεντικό. Με αποτέλεσμα να μην μπορείς να δουλέψεις 

και να το χρησιμοποιήσεις. Επειδή όμως ήταν τέλος χρονιάς κανένας δεν 

ενδιαφέρθηκε να το κάνει θέμα και έτσι οι υπολογιστές έμειναν σχεδόν σε 

αχρηστία.  

Ερευνήτρια: Τι πιστεύετε θα έκανε εσάς να τους χρησιμοποιείτε περισσότερο;  

Εκπαιδευτικός: Ελπίζω όταν έρθει η σειρά μου να πάω στο Β’ επίπεδο 

(αναφέρεται στην πιστοποίηση) και να μάθω περισσότερα πράγματα, σίγουρα 

θα μπορώ να κάνω περισσότερα στο PowerPoint, που δε το ξέρω καλά. Επίσης, 

κάτι που δεν κάνω πολύ είναι να χρησιμοποιώ το διαδραστικό πίνακα 

διαδραστικά. Τα παιδιά, δηλαδή, μόνο γράφουν στον πίνακα, δεν κάνουν  χρήση 

κάποιων άλλων προγραμμάτων που έχει, διότι το θεωρώ χρονοβόρο.  

Ερευνήτρια: Δεν είναι όμως κάτι που δεν γνωρίζετε, αλλά κάτι που σας μειώνει 

το χρόνο που θα ήταν απαραίτητος για κάτι άλλο; 

Εκπαιδευτικός: Ακριβώς. 

Ερευνήτρια: Πιστεύετε ότι η χρήση των Η/Υ είναι περισσότερο ανδρική ή 

γυναικεία υπόθεση;  

Εκπαιδευτικός: Εμείς οι δασκάλες είμαστε κατά 90% γυναίκες, αλλά και πάλι 

δεν μπορώ να πω ότι βλέπω κάποια διαφορά. 
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Ερευνήτρια: Θεωρείτε ότι είναι οι άντρες ή οι γυναίκες συνάδελφοί σας που 

χρησιμοποιούν περισσότερο τους Η/Υ;  

Εκπαιδευτικός: Εντάξει αυτοί που διδάσκουν πληροφορική είναι σχεδόν πάντα 

άντρες, αν το δούμε έτσι. Αλλά εφόσον εμείς είμαστε κατά κύριο λόγο γυναίκες, 

δεν μπορώ να συγκρίνω. Δηλαδή, εμείς στο σχολείο δεν έχουμε κανένα άντρα 

δάσκαλο. 

Ερευνήτρια: Θα λέγατε ότι άντρες και γυναίκες χρησιμοποιούν με την ίδια 

άνεση τους Η/Υ;  

Ερευνήτρια: Πώς δικαιολογείτε αυτή τη διαφοροποίηση;  

Εκπαιδευτικός: Και στη σχολή και στο μεταπτυχιακό, δεν είχα κάποιο αντρικό 

παράδειγμα.  

Ερευνήτρια: Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε στα θέματα που 

κουβεντιάσαμε; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, θα ήθελα να προσθέσω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στα 

σχολεία, δηλαδή υπάρχει σχολείο που έχει μόνο ένα υπολογιστή και τίποτα 

άλλο και υπάρχει και το ευρωπαϊκό σχολείο. Υπάρχουν, δηλαδή μεγάλες 

διαφοροποιήσεις. Αλλά θεωρώ, ότι σιγά - σιγά όλα τα σχολεία εξελίσσονται 

πάρα πολύ, οπότε πιστεύω σύντομα θα υπάρχει στα πιο πολλά σχολεία 

πρόσβαση στην τεχνολογία και γι’ αυτό το λόγο είναι επιτακτική ανάγκη όλων  

να επιμορφωθούν.  

Ερευνήτρια: Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και τη βοήθεια σας! 

Εκπαιδευτικός: Τίποτα. Ευχαριστώ και εγώ! 
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7η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

ΦΥΛΟ: ΑΝΔΡΑΣ 

ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ: GK7 

ΗΛΙΚΙΑ: 28 ΕΤΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΓΑΜΟΣ 

ΠΑΙΔΙΑ: ΟΧΙ 

 ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ 70 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΤΕ: 11 ΕΤΩΝ 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ: 6 (ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ) 

 

Ερευνήτρια: Καλησπέρα. Όπως σας είχα ενημερώσει και εχθές, στα πλαίσια 

ενός ερευνητικού προγράμματος που γίνεται ως μέρος των μεταπτυχιακών μου 

σπουδών, διεξάγουμε μια έρευνα για τη διεύρυνση των παραγόντων που 

αποτρέπουν εκπαιδευτικούς απ’ το να αξιοποιήσουν υπολογιστές και άλλα νέα, 

τεχνολογικά μέσα στο χώρο της εργασίας τους. 

Εκπαιδευτικός: Ναι, το θυμάμαι! 

Ερευνήτρια: Ωραία! Η συνέντευξη αυτή θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο 

στα πλαίσια των σπουδών μου, είναι ανώνυμη και θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια 

για το περιεχόμενο και για προσωπικού χαρακτήρα πληροφορίες. Απαντήστε 

ελεύθερα χωρίς ενδοιασμούς για σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Δεν 

υπάρχει σωστό ή λάθος. Υπάρχει μόνο η δική σας γνώμη και αυτή μας 

ενδιαφέρει.  
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Εκπαιδευτικός: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άλλωστε κι εσύ με βοήθησες 

όταν έπρεπε να πάρω συνέντευξη, στα πλαίσια του δικού μου μεταπτυχιακού 

προγράμματος (Χαμογελάει).  

Ερευνήτρια: Θα μαγνητοφωνήσουμε τη συνέντευξή μας με τη συγκατάθεσή 

σας. 

Εκπαιδευτικός: Εντάξει. 

Ερευνήτρια: Χρησιμοποιείτε καθόλου υπολογιστή ή/και άλλα τεχνολογικά 

μέσα στην καθημερινή σας ζωή, όπως σαρωτή, ψηφιακή φωτογραφική, 

εκτυπωτή κτλ.; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, πολύ. Παρακολουθώ ένα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα, οπότε η καθημερινά χρησιμοποιώ τον Η/Υ. Γενικά, θα έλεγα ότι 

χρησιμοποιώ όλα αυτά που ανέφερες. 

Ερευνήτρια: Να φανταστώ, λοιπόν, ότι υπάρχει υπολογιστής στο σπίτι και 

σύνδεση στο διαδίκτυο; 

Εκπαιδευτικός: Ναι, ασφαλώς υπάρχει. 

Ερευνήτρια: Χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο; 

Εκπαιδευτικός: Καθημερινά, ναι... Για το Πανεπιστήμιο κυρίως. Το 

μεταπτυχιακό που παρακολουθώ είναι εξ αποστάσεως. 

Ερευνήτρια: Μπορείτε να αναφέρετε κάποια παραδείγματα χρήσης γενικότερα; 

Εκπαιδευτικός: Εκτός, από το ότι μου χρησιμεύει για το μεταπτυχιακό, 

ενημερώνομαι, παρακολουθώ διάφορα προγράμματα από τον υπολογιστή, παρά 

από την τηλεόραση, ακούω μουσική, χρησιμοποιώ τα διάφορα μέσα δικτύωσης 

(Σκέφτεται). Στο σχολείο σίγουρα, για να ετοιμάσω υλικό για την τάξη μου ή να 

ενημερωθώ για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση. 

Ερευνήτρια: Θεωρείτε τον εαυτό σας επαρκή χρήστη; 

Εκπαιδευτικός: Δεν τα ξέρω όλα, αλλά θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές ναι 

(Κουνάει το κεφάλι συγκαταβατικά). 

Ερευνήτρια: Από που μάθατε τις διάφορες εφαρμογές Η/Υ που χρησιμοποιείτε; 
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Εκπαιδευτικός: Από πολύ μικρός είχα υπολογιστή στο σπίτι. Πρέπει να 

ήμασταν από τους πρώτους που πήραν υπολογιστή. Ήταν η δουλεία των γονιών 

μου τέτοια, οπότε είχαμε υπολογιστή στο σπίτι και εξοικειώθηκα από νωρίς. 

Δεν έχω παρακολουθήσει μαθήματα, αν αυτό εννοείς. Και στο Πανεπιστήμιο, 

στο Ρέθυμνο, λόγω εργασιών που μας έβαζαν έπρεπε να δουλέψουμε σε 

υπολογιστή. [track1] 

Ερευνήτρια: Χρησιμοποιείτε Η/Υ στη δουλειά σας; 

Εκπαιδευτικός: Όχι αρκετά. 

Ερευνήτρια: Σε ποιές περιπτώσεις θα λέγατε ότι χρησιμοποιείτε; 

Εκπαιδευτικός: Κυρίως για τη Γεωγραφία, την Ιστορία και τη Φυσική. 

Ερευνήτρια: Πόσο συχνά; Δώστε μας μερικά παραδείγματα. 

Εκπαιδευτικός: Κοίτα, στο σχολείο που είμαι φέτος, δεν υπάρχει υπολογιστής 

σε κάθε τάξη. Έχουμε έναν στο γραφείο των δασκάλων, όχι laptop, σταθερό. 

Οπότε, κάθε φορά που θέλω να κάνω κάτι με τον υπολογιστή πρέπει να 

μεταφέρω το δικό μου laptop στο σχολείο. Αυτός είναι ανασταλτικός 

παράγοντας. Επίσης, δεν είχαμε προτζέκτορα στο σχολείο και πήραμε φέτος, 

αλλά ο διευθυντής δεν θέλει να τον χρησιμοποιούμε συχνά γιατί φοβάται μην 

τον χαλάσουμε. Άρα καταλαβαίνεις, ότι λίγες φορές έχω χρησιμοποιήσει φέτος 

υπολογιστή και άλλα μέσα. Αντίθετα, στο περσινό μου σχολείο είχαμε τα 

πάντα, μέχρι και διαδραστικό πίνακα. Πέρυσι, χρησιμοποιούσα υπολογιστή 

συχνά, κυρίως για προβολή βίντεο σχετικά με το μάθημα. 

Ερευνήτρια: Ας κουβεντιάσουμε για τη χρησιμότητα του Η/Υ. Ποιά είναι η 

γνώμη που έχετε για το θέμα αυτό; 

Εκπαιδευτικός: Θεωρώ ότι είναι ένα αρκετά βοηθητικό εργαλείο για εμάς τους 

εκπαιδευτικούς. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό! Είναι ένα σωρό προβλήματα που 

πρέπει να λυθούν πρώτα. 

Ερευνήτρια: Τί εννοείτε; 

Εκπαιδευτικός: Ότι δεν αρκεί να το θεωρώ μόνο εγώ. Θα πρέπει να υπάρχουν 

υπολογιστές σε όλα τα σχολεία, ακόμα και στα πιο μικρά και απομακρυσμένα, 
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ώστε όλα τα παιδιά και οι δάσκαλοι να έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία. 

Ακόμα είναι και η στρατηγική του σχολείου, του διευθυντή που παίζει ρόλο 

(Δίνει έμφαση). 

Ερευνήτρια: Εκτός από εργαλείο δουλειάς ο Η/Υ έχει και άλλη χρησιμότητα; 

Εκπαιδευτικός: Ναι. Νομίζω ότι τα ανέφερα και πριν. Είναι ένας τρόπος για να 

ενημερωνόμαστε, να κρατάμε επαφή με φίλους μας, να μιλάμε, να ακούμε 

μουσική. Είναι και εργαλείο μάθησης για μας τους ίδιους, καθώς μας βοηθάει 

στις σπουδές μας (χαμογελάει). 

Ερευνήτρια: Είναι απαραίτητη η χρήση Η/Υ στην εργασία σας; 

Εκπαιδευτικός: Δεν ξέρω αν θα τη χαρακτήριζα απαραίτητη, αλλά καλό θα 

ήταν να χρησιμοποιούμε υπολογιστή στη διδασκαλία μας. Μπορεί να κάνει πιο 

ενδιαφέρον το μάθημα, να τραβήξει την προσοχή των μαθητών, να ξεφύγουν 

και οι μαθητές και εμείς από το βιβλίο. Απαραίτητος θα έλεγα ότι είναι όσον 

αφορά τη δικτύωση του σχολείου και την επικοινωνία του με την Πρωτοβάθμια 

ή το Σχολικό Σύμβουλο. Μέσω του υπολογιστή μας ενημερώνουν από το 

Γραφείο Πρωτοβάθμιας για διάφορα υπηρεσιακά θέματα. 

Ερευνήτρια: Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη 

χρήση των υπολογιστών στην εργασιακή σας καθημερινότητα; 

Εκπαιδευτικός: Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η στελέχωση των 

σχολείων με υπολογιστές! Από εκεί και πέρα, πρόβλημα είναι όταν χάνεται η 

σύνδεση στο δίκτυο και δεν μπορείς να κάνεις αυτό που είχες σχεδιάσει με τα 

παιδία. 

Ερευνήτρια: Υπάρχει τεχνική υποστήριξη όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα; 

Εκπαιδευτικός: Όχι. 

Ερευνήτρια: Πιστεύετε ότι η χρήση Η/Υ στην τάξη, όταν γίνεται, επηρεάζει τη 

μέθοδο διδασκαλίας/ταιριάζει καλύτερα με κάποια στιλ διδασκαλίας; 

Εκπαιδευτικός: Σίγουρα επηρεάζει τη μέθοδο διδασκαλίας! Ξεφεύγουμε από 

την παραδοσιακή, δασκαλοκεντρική μέθοδο. Βοηθάει στη διαθεματικότητα και 

κάνει πολύ πιο ενδιαφέρον το μάθημα για τα παιδιά. Τους τραβάει την προσοχή. 
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Ίσως το βλέπουν λίγο και σαν παιχνίδι, παρά σαν μάθημα οπότε αφοσιώνονται 

περισσότερο. [track2] 

Ερευνήτρια: Ποιά είναι η «επίσημη πολιτική» του σχολείου που εργάζεστε για 

τη χρήση των Η/Υ; 

Εκπαιδευτικός: Δεν υπάρχει πολιτική (Γελάει ειρωνικά). Δεν έχουμε 

υπολογιστές. Ακόμα και όταν φέρουμε εμείς το δικό μας, απ’ το σπίτι, ο 

διευθυντής είναι αρνητικός στη χρήση του προτζέκτορα. [track3] 

Ερευνήτρια: Μέσα από το χώρο της εργασίας σας ενημερώνεστε για τις 

τελευταίες εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες και τη χρήση στην εκπαιδευτική 

πράξη; 

Εκπαιδευτικός: (Σκέφτεται). Σπάνια νομίζω. Δουλεύω 6 χρόνια και μόνο δύο 

φορές έχουν οργανώσει κάποιο σεμινάριο οι Σχολικοί Σύμβουλοι σχετικά με 

τους Η/Υ. Τουλάχιστον εδώ, στο Ηράκλειο, αλλού δεν ξέρω. Μόνο αν 

ψαχτούμε μόνοι μας σχετικά με το θέμα. 

Ερευνήτρια: Υπάρχουν συνάδελφοι/ες που ενώ δέχονται κατάρτιση στους 

υπολογιστές εξακολουθούν να μην τους χρησιμοποιούν; 

Εκπαιδευτικός: (Σκέφτεται). Ίσως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί. 

Ερευνήτρια: Γιατί; 

Εκπαιδευτικός: Φαντάζομαι διότι, τα περισσότερα χρόνια δούλευαν χωρίς 

υπολογιστή. Τα τελευταία χρόνια έχουν ενταχθεί οι υπολογιστές στο σχολείο σε 

τόσο μεγάλο βαθμό. Επομένως, δεν έχουν συνηθίσει, δεν έχουν μάθει να τον 

χρησιμοποιούν τόσο καλά. Μπορεί και να φοβούνται μήπως συμβεί κάτι την 

ώρα του μαθήματος που δεν θα μπορούν να το αντιμετωπίσουν με αποτέλεσμα 

να μην κάνουν αυτό που είχαν προετοιμάσει ή να χάσουν την αξιοπιστία τους 

απέναντι στους μαθητές. Να φοβούνται μήπως ρεζιλευτούν. 

Ερευνήτρια: Τί πιστεύετε θα βοηθούσε τους συναδέλφους σας να 

χρησιμοποιούν καλύτερα τους υπολογιστές; 

Εκπαιδευτικός: Πιστεύω περισσότερα σεμινάρια, μια επιμόρφωση επί του 

θέματος. Βιωματικά όμως, στην πράξη! Ή η ύπαρξη κάποιου ειδικού στο 
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σχολείο. Στα σχολεία που υπάρχει δάσκαλος Πληροφορικής, ίσως νιώθουν πιο 

ασφαλή τα άτομα αυτά. 

Ερευνήτρια: Τι πιστεύετε θα έκανε εσάς να τους χρησιμοποιείτε περισσότερο; 

Εκπαιδευτικός: Να είχα ένα υπολογιστή στην τάξη. Επίσης, να μην ήταν τόσο 

μεγάλη η ύλη. Να έδινε περισσότερη ευελιξία και χρόνο στον εκπαιδευτικό, 

αλλά και στα παιδία. 

Ερευνήτρια: Πιστεύετε ότι η χρήση των Η/Υ είναι περισσότερο ανδρική ή 

γυναικεία υπόθεση; 

Εκπαιδευτικός: Πιστεύω ότι στις μέρες μας δεν έχει να κάνει με το φύλο. 

Ερευνήτρια: Θεωρείτε ότι είναι οι άνδρες ή οι γυναίκες συνάδελφοι σας που 

χρησιμοποιούν περισσότερο τους Η/Υ; 

Εκπαιδευτικός: (Σκέφτεται). Δεν ξέρω... Θεωρώ ότι είναι θέμα όρεξης, 

διάθεσης και όχι φύλου.  

Ερευνήτρια: Θα λέγατε ότι άντρες και γυναίκες χρησιμοποιούν με την ίδια 

άνεση τους Η/Υ; 

Εκπαιδευτικός: Αν με ρωτάς γενικότερα, άσχετα από το σχολείο, θεωρώ ότι οι 

άντρες έχουν περισσότερη άνεση. 

Ερευνήτρια: Πώς δικαιολογείτε αυτή τη διαφοροποίηση; 

Εκπαιδευτικός: Νομίζω ότι η τεχνολογία εξιτάρει περισσότερο τους άντρες 

παρά τις γυναίκες. Οι γυναίκες έχουν άλλα ενδιαφέροντα. 

Ερευνήτρια: Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε στα θέματα που 

κουβεντιάσαμε; 

Εκπαιδευτικός: Όχι, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Εκτός αν θέλεις να ρωτήσεις 

κάτι ακόμα ή αν θέλεις να σου αναλύσω κάτι απ’ όσα είπαμε πριν. 

Ερευνήτρια: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη διάθεση να 

βοηθήσετε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 

GK1: Άντρας εκπαιδευτικός ΠΕ 19 - 20 Α’ / 

θμιας, 36 ετών 
(Κείμενο) 

Κωδικοποίηση 
Α΄ τάξης 

 
Κωδικοποίηση 
Β΄ τάξης 

Από πού μάθατε τις διάφορες εφαρμογές Η/Υ που 

χρησιμοποιείτε; 
 
Απάντηση 
 
Αρχικά, σπούδασα πληροφορική, κατά την περίοδο 

1996 - 2000. Το 1993 αγόρασα τον πρώτο Η/Υ και 

από το 2003, υπηρετώ ως εκπαιδευτικός 

πληροφορικής, αρχικά, στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και ύστερα, από το 2006 μέχρι σήμερα, 

στην πρωτοβάθμια, σε πιλοτικό πρόγραμμα για 

ολοήμερα σχολεία. Από το 2008, παράλληλα, είμαι 

επιμορφωτής Β’ επιπέδου σε συναδέλφους στις νέες 

τεχνολογίες, καθώς και εκπαιδευτής ενηλίκων, όσον 

αφορά την κατάρτισή τους στη χρήση Η/Υ. Τέλος, 

από το 2007, έχω μεταπτυχιακό στις ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση. 

 

 
Άτυπη 
 
Προσωπική 
 
Επαγγελματική 

χρήση 
 
 
 
 
 
Τυπική 
 
Πτυχίο 

Πληροφορικής 
 
Μεταπτυχιακό 
στις ΤΠΕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εκπαίδευση 

στους 
Η/Υ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πιστεύετε ότι η χρήση Η/Υ στην τάξη, όταν 

γίνεται, επηρεάζει τη μέθοδο διδασκαλίας 

(Ταιριάζει καλύτερα με κάποια στιλ 

διδασκαλίας); 
 
Απάντηση 
 
Ναι, οπωσδήποτε, επηρεάζει τη μέθοδο διδασκαλίας. 

Θα έλεγα ότι ταιριάζει περισσότερο με την 

ομαδοσυνεργατική μέθοδο, ενώ ενισχύεται η 

οικοδόμηση της γνώσης, αν ο εκπαιδευτικός δεν 

 
Θετική στάση 
 
Ομαδοσυνεργατι

κή διδασκαλία 
 
Εποικοδομητική 

προσέγγιση 
 
Νέες μέθοδοι 

διδασκαλίας 
 
Εμπλουτισμός 

μεθόδου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πεποιθήσεις/ 
Στάσεις 
 
 



 75 

περιοριστεί μόνο στη χρήση ενός Η/Υ ως εποπτικού 

μέσου διδασκαλίας, αλλά, επιπλέον, ενσωματώσει 

διαδραστικές δραστηριότητες, με κατάλληλα 

εκπαιδευτικά λογισμικά που συνδυάζουν εικόνα, 

ήχο, γραφικά, μουσική και  

κείμενο, έτσι, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν, 

ενεργά, όλοι οι μαθητές. 

διδασκαλίας 
 
Αλληλεπίδραση 
 
Πολυ-
αισθητηριακά  
ερεθίσματα 
 
Ενεργητική 
Συμμετοχή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποια είναι η «επίσημη πολιτική» του σχολείου 

στο οποίο εργάζεστε για τη χρήση των Η/Υ;  
 
Απάντηση 
 
Η «επίσημη πολιτική» του σχολείου μας είναι να 

αξιοποιούμε τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

τάξη και να προωθούμε προγράμματα και 

συνεργασίες, μέσω τις διαδικτυακής επικοινωνίας. 

 
Ουσιαστική 

ενθάρρυνση 
 
Δεν υπάρχει 
 
Θεωρητική 

ενθάρρυνση 
 
Αξιοποίηση 

ΤΠΕ 
 
Προώθηση ΤΠΕ 
 

 
 
 
 
 
Κουλτούρα/ 
Νοοτροπία 
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GK2: Απομαγνητοφώνηση συνέντευξης Ανάλυση Α΄ τάξης Ανάλυση Β΄ τάξης 
 
 
Χρησιμοποιείτε καθόλου υπολογιστή 

ή/ και άλλα νέα τεχνολογικά μέσα στην 

καθημερινή σας ζωή όπως tablet, 
ψηφιακή φωτογραφική ή κάτι άλλο; 
Ναι κατά κύριο λόγω υπολογιστή και 

λιγότερο φωτογραφική. 
 
Έχετε υπολογιστή στο σπίτι; Ναι έχω 

laptop 
Σύνδεση με διαδίκτυο; Ναι 
Χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο; Ναι 
 
Μπορείτε να αναφέρετε κάποια 

παραδείγματα χρήσης στην 

καθημερινή σας ζωή ας πούμε; 
Ναι για ενημέρωση, για τον εργασιακό 

μου τομέα, για την επικοινωνία μου (e-
mail, facebook, skype) και φυσικά για 

ψυχαγωγικούς σκοπούς. 
 
Θεωρείτε τον εαυτό σας επαρκή 

χρήστη; 
Όχι ιδιαίτερα. Υστερώ σε βασικές 

γνώσεις 
 
Από πού μάθατε τις διάφορες 

εφαρμογές Η/Υ που χρησιμοποιείτε;  
Από επιμορφωτικό πρόγραμμα και 

προσωπική επαφή. 
 
Μιλήστε μας για αυτό ας πούμε που 

επιμορφωθήκατε και για πόσο καιρό 

και αν ήσασταν ευχαριστημένη με την 

εκπαίδευση που σας παρείχαν.  
Επρόκειτο για 3μηνη εκπαίδευση από 

Κέντρο Επαγγελματικής 

Αποκατάστασης, ήταν αρκετά 

ικανοποιητικό το πρόγραμμα, 

αποτελεσματικό γιατί πήρα την 

 
 

 Υπολογιστή 
 Φωτογραφική 
 Laptop 

 
 
 
 
 
 
 

 Επαγγελματικοί 
                      λόγοι 

 Ενημέρωση 
 Επικοινωνία 
 Ψυχαγωγία 

 
 
 
 
          Άτυπη 
   προσωπική επαφή 
 
 
 
 
          Τυπική 
3μηνη εκπαίδευση 
 
πιστοποίηση ECDL 
 
 
 
 
 
 
 

 Χρήση εκπαιδευτικού 

υλικού στη 

μαθησιακή 

 
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΜΕΣΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΧΡΗΣΗ E-MAIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

ΓΝΩΣΕΩΝ Η/Υ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΣΤΗ  
      ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
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πιστοποίηση ECDL και στην ουσία ήταν 

το έναυσμα για να ξεκινήσω την 

προσωπική επαφή με τους υπολογιστές. 
 
Χρησιμοποιείτε Η/Υ για την εργασία 

σας;  
Ναι. 
 
Σε ποιες περιπτώσεις? 
Χρησιμοποιώ εκπαιδευτικό υλικό στη 

μαθησιακή διαδικασία. 
 

Πόσο συχνά γίνεται αυτό; Μπορείτε να 

μας δώσετε μερικά παραδείγματα, από 

την πρόσφατη διδασκαλία σας. Σήμερα 

ας πούμε. 
Σε καθημερινή βάση. Σήμερα έκανα 

γλωσσικές ασκήσεις και μαθηματικά 

στον υπολογιστή του σχολείου. 
 
Ας κουβεντιάσουμε για τη χρησιμότητα 

του Η/Υ …. 
Ποια είναι η γνώμη που έχετε για το 

θέμα αυτό; 
Νομίζω ότι πλέον είναι κάτι απαραίτητο 
σε όλου τους τομείς της ζωής μας. 
 
Εκτός από εργαλείο δουλειάς, ο Η/Υ 

έχει και άλλη χρησιμότητα; 
Φυσικά, και στην επικοινωνία μου και 

στην ενημέρωση μου και στην 

επιμόρφωσή μου. 
 
Είναι απαραίτητη η χρήση των Η/Υ 

στην εργασία σας;  
Αρκετά όπως προείπα. Ειδικά πλέον όπως 

έχει γίνει η νέα γενιά που μόνο αυτό της 

τραβάει το ενδιαφέρον. 
 
Πόσο εύκολη ή δύσκολη θα λέγατε ότι 

είναι η χρήση του Η/Υ στη 

εκπαιδευτική πράξη;  
Είναι αρκετά εύκολο γιατί υπάρχουν τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά. 

διαδικασία σε 

καθημερινή βάση 
 
 
 
       
 

 γλωσσικές ασκήσεις 
 

 μαθηματικά 
 
 
 
 

 απαραίτητο 
 
 
 
 

 επικοινωνία 
 ενημέρωση 
 επιμόρφωση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ελλιπής   υλικοτεχνική 

υποδομή 
 
 
παλιάς τεχνολογίας  χωρίς 

συντήρηση.  
 
 
 
 

 
 
 
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Η/Υ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Η/Υ 
 
 
 
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Η/Υ ΕΚΤΟΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΧΡΗΣΗΣ Υ/Η 

ΣΤΗΝ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
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Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα 

που σχετίζονται με τη χρήση των 

υπολογιστών στην εργασιακή σας 

καθημερινότητα; 
Η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή. 
Δηλαδή ο περιορισμένος τους αριθμός 

στο σχολείο. 
 
Πιστεύετε ότι ο εξοπλισμός του 

σχολείου σε υπολογιστές είναι 

ικανοποιητικός σε σχέση με τις 

ανάγκες; 
Όχι σε καμία περίπτωση όπως προείπα. 

Μάλιστα είναι πολύ παλιάς τεχνολογίας 

και χωρίς συντήρηση.  
 
Υπάρχει τεχνική υποστήριξη όταν 

αντιμετωπίζετε προβλήματα; 
Όχι, άμεσα τουλάχιστον. 
 
Πιστεύτε ότι η χρήση Η/Υ στην τάξη, 

όταν γίνεται, επηρεάζει τη μέθοδο 

διδασκαλίας και επίσης αν ταιριάζει 

καλύτερα με κάποια στιλ διδασκαλίας; 
Την επηρεάζει πάρα πολύ θετικά, καθώς 

βοηθάει στη συγκέντρωση του μαθητή 

την ώρα που του κινεί και το ενδιαφέρον. 
Ευνοεί με λίγα λόγια τη μαθητοκεντρική 

διδασκαλία.  
 
 
 
 
 
Ποια είναι η «επίσημη πολιτική» του 

σχολείου στο οποίο εργάζεστε για τη 

χρήση των Η/Υ; 
Η χρήση Η/Υ υποστηρίζεται και 

ενθαρρύνεται από το σχολείο. Σχεδόν 

όλοι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν Η/Υ 
στην τάξη τους για κατανόηση ορισμένων 

σημείων για παράδειγμα προβολή βίντεο 

ή φωτογραφίες στο μάθημα της ιστορίας. 

 
 
 
 
 
 
 
Θετική στάση 
 
Βοηθάει στη συγκέντρωση 
 
Κινεί το ενδιαφέρον του 

μαθητή 
 
Μαθητοκεντρική 

διδασκαλία 
 
 
 
 
 
 
Υποστήριξη 
Ενθάρρυνση 
Αξιοποίηση Η/Υ από όλους 

(σχεδόν) τους 

εκπαιδευτικούς 
 
Περιορισμένη συχνότητα 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 Ενημέρωση μέσω 

mail 
 Περιορισμένος 

αριθμός 

σεμιναρίων. 

 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ Η/Υ 

ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΟΝ Η/Υ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
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Ωστόσο η συχνότητα είναι μικρή. Ως 

ειδικός παιδαγωγός η χρήση υπολογιστή 

γίνεται μετά την ολοκλήρωση του 

μαθήματος και συμβάλλει στην 

επανάληψη του μαθήματος. 
 
 
 
Μέσα από το χώρο εργασίας σας 

ενημερώνεστε για τις τελευταίες 

εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες και τη 

χρήση στην εκπαιδευτική πράξη;  
Υπάρχει μια στοιχειώδεις ενημέρωση 
μέσω e-mail αλλά ουσιαστικά χρειάζεται  

προσωπική ενασχόληση. Για παράδειγμα 

συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια ή 

προγράμματα, κάτι που συμβαίνει σε 

πολύ περιορισμένο βαθμό λόγω έλλειψης 

πρωτοβουλιών. 
 
Υπάρχουν συνάδελφοι/ ες σας που ενώ 

δέχονται κατάρτιση στους 

υπολογιστές, εξακολουθούν να μη τις 

χρησιμοποιούν;  
Ναι, αρκετοί. 
 
 Γιατί; 
Θεωρούν ότι δεν έχουν επαρκή πρακτική 

εμπειρία και δε μπορούν να χειριστούν 

τον υπολογιστή. Σημαντικό είναι ότι 

είναι μεγάλης ηλικίας και δεν είχαν 

επαφή με το αντικείμενο. 
 

 
Τι πιστεύετε θα βοηθούσε τους 

συναδέλφους σας να χρησιμοποιούν 

καλύτερα τους υπολογιστές; 
Ίσως ο κατάλληλος εξοπλισμός του 

σχολείου ή ακόμα και συχνές 

επιμορφώσεις για αυτό το σκοπό. 
 
Τι πιστεύετε θα έκανε εσάς να τους 

χρησιμοποιείτε περισσότερο;  
Απλά ο εξοπλισμός και η παροχή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Περιορισμένες 

γνώσεις 

υπολογιστή 
 

 Μεγάλοι σε ηλικία 
 
 
 

 Κατάλληλος 

εξοπλισμός 
 Συχνές 

επιμορφώσεις 
 Παροχή 

εκπαιδευτικών 

λογισμικών 
 
 
 
 
 
Οι άνδρες εκπαιδευτικοί το 

χρησιμοποιούν περισσότερο 

τον Η/Υ στη διδασκαλία 
 
Γυναίκες εκπαιδευτικοί 

περισσότερο επιφυλακτικοί  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝΑΥΣΜΑ 

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΣΤΗ  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΚΑΙ ΦΥΛΟ 
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ποικίλων εκπαιδευτικών λογισμικών.  
 
Πιστεύετε ότι  η χρήση των Η/Υ είναι 

περισσότερο ανδρική ή γυναικεία 

υπόθεση; 
Προσωπικά θεωρώ ότι είναι ανδρική γιατί 

εξερευνούν τα προγράμματα και τον 

χρησιμοποιούν. Αν και οξύμωρο οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι 

γυναίκες αλλά είναι περισσότερο 

επιφυλακτικές στη χρήση του. 
Θεωρείτε ότι είναι οι άντρες ή οι 

γυναίκες συνάδελφοί σας που 

χρησιμοποιούν περισσότερο τους Η/Υ; 
Κατά γενική ομολογία οι άντρες 

χρησιμοποιούν τους υπολογιστές στη 

διδασκαλία, ενώ οι γυναίκες είναι 

επιφυλακτικές και φοβούνται να 

αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα.  
 
Θα λέγατε ότι άντρες και γυναίκες 

χρησιμοποιούν με την ίδια άνεση τους 

Η/Υ;  
Ασφαλώς κι όχι. Οι γυναίκες δε 

χρησιμοποιούν με άνεση τον Η/Υ γι αυτό 

και τις περισσότερες φορές τον 

χρησιμοποιούν μόνο για τις βασικές 

λειτουργίες και ψυχαγωγικούς λόγους. 
 
Πώς δικαιολογείτε αυτή τη 

διαφοροποίηση;  
Οι άντρες αφιερώνουν περισσότερο 

χρόνο για την εκμάθηση του Η/Υ και δε 

νιώθουν φόβο αν δε ξέρουν πώς να 

χειριστούν κάποιο πρόγραμμα ή ότι θα 

προξενήσουν ίσως κάποια λειτουργική 

βλάβη. 
 
Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να 

προσθέσετε στα θέματα που 

κουβεντιάσαμε; 
Όχι. Καλύψατε επαρκώς το θέμα. 
 
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο 

 
 



 81 

σας!!! 
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GK3: Απομαγνητοφώνηση συνέντευξης Ανάλυση Α΄ 

τάξης 
Ανάλυση Β ’ τάξης 

 
 Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟΝ Y/H 
 
Ερώτηση : . Χρησιμοποιείτε καθόλου 

υπολογιστή ή/ και άλλα νέα τεχνολογικά 

μέσα στην καθημερινή σας ζωή (σαρωτή, 

ψηφιακή φωτογραφική, κτλ ) 
 
Απάντηση: Χρησιμοποιώ  κατά κύριο 

λόγο ηλεκτρονικό υπολογιστή και κινητό 
με δυνατότητα σύνδεσης στο internet και 

όποτε χρειαστεί  σαρωτή και εκτυπωτή 
 
Ερώτηση : Έχετε υπολογιστή στο σπίτι; 
 
Απάντηση : Βέβαια! Είναι απαραίτητο 

εργαλείο στις μέρες μας…  
 
Ερώτηση :  Έχετε σύνδεση με το 

διαδίκτυο; 
 
Απάντηση : Ναι 
 
Ερώτηση : Χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο; 
 
Απάντηση : Ναι  καθημερινά 
 
Ερώτηση: Μπορείτε να αναφέρετε κάποια 

παραδείγματα χρήσης; 
 
Απάντηση : Ενημερώνομαι άμεσα για 

πιθανά σεμινάρια που με ενδιαφέρουν και 

επικοινωνώ με συναδέλφους. 
 
Ερώτηση : Θεωρείτε τον εαυτό σας 

επαρκή χρήστη; 
 
Απάντηση : Θα μπορούσα να πω ναι… 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΤΗΣ 
 ΚΙΝΗΤΟ 
 ΣΑΡΩΤΗΣ 
 ΕΚΤΥΠΩΤ

ΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 ΕΝΗΜΕΡΩ

ΣΗ 
 ΕΠΙΚΟΙΝΩ

ΝΙΑ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΜΕΣΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΣΗ MAIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

ΓΝΩΣΕΩΝ Η/Υ 
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Ερώτηση : Από πού μάθατε τις διάφορες 

εφαρμογές Η / Υ που χρησιμοποιείτε; 

Μιλήστε μας γι αυτό. 
 
Απάντηση : Έχω πτυχίο ECDL, αλλά οι 

περισσότερες γνώσεις μου είναι 

αποτέλεσμα προσωπικής ενασχόλησης. 
Άλλωστε  χωρίς ατομικό ενδιαφέρον και 

προσπάθεια δεν εξελίσσεσαι πουθενά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ. Η ΧΡΗΣΗ/ΜΗ ΧΡΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Ερώτηση : Χρησιμοποιείτε Η / Υ για την 

εργασία σας; 
 
Απάντηση : Πολύ συχνά. 
 
Ερώτηση : Σε ποιες περιπτώσεις; Δώστε 

μας μερικά παραδείγματα (κάτι πρόσφατο) 
 
Απάντηση : Μέσω internet διαρκώς 

ενημερώνομαι και συγκεντρώνω υλικό για 

τις επιμέρους διδακτικές ενότητες. Επίσης 

τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα 

παρουσιάζω στα παιδιά, μέσω  

προτζέκτορα, εικόνες και βίντεο σχετικά 

με το μάθημα για την καλύτερη και πιο 

ευχάριστη εκμάθηση.  
 
Ερώτηση : Ας κουβεντιάσουμε για τη 

χρησιμότητα του Η / Υ. Ποια είναι η 

γνώμη σας για το θέμα αυτό; 
 
Απάντηση : Είναι ιδιαίτερα χρήσιμος 

 
 
 
 

 ECDL 
 ΠΡΟΣΩΠΙΚ

Η 

ΕΝΑΣΧΟΛ

ΗΣΗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΕΝΗΜΕΡΩ

ΣΗ 
 ΣΥΓΚΕΝΤ

ΩΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥ

ΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 
 ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΣΗ 

ΕΙΚΟΝΩΝ-
ΒΙΝΤΕΟ  
 

 
 
 
 
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΣΤΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Η/Υ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΟΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
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κατά την διδασκαλία, καθώς τα παιδιά 

δέχονται περισσότερα ερεθίσματα, 

προσέχουν πιο πολύ και αποκτούν 

βαθύτερη γνώση για το εκάστοτε θέμα. 
 
Ερώτηση : Εκτός από εργαλείο δουλειάς 

έχει κι άλλη χρησιμότητα; 
 
Απάντηση : Σαφέστατα! Δεν είναι τυχαίο 

που πλέον σχεδόν όλα τα σπίτια  έχουν 

από έναν. Ο Η/Υ έχει γίνει ταυτόσημος με 

την επικοινωνία και την ενημέρωση. 
Ζούμε σε μια κοινωνία που η τεχνολογία 

αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και 

όποιος δεν ακολουθεί, δυστυχώς, τίθεται 

στο περιθώριο.  
 
 Ερώτηση : Είναι απαραίτητη η χρήση Η / 

Υ στην εργασία σας; 
 
Απάντηση : Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν 

ελληνικά σχολεία στα οποία δεν γίνεται 

καμία χρήση εποπτικών μέσων. Ωστόσο, 

πιστεύω πως η ύπαρξη τους κάνει την 

διαφορά.  
 
Ερώτηση : Πόσο εύκολη ή δύσκολη θα 

λέγατε ότι είναι η χρήση του Η / Υ στην 

εκπαιδευτική πράξη; 
 
Απάντηση : Θα τη χαρακτήριζα 
προβληματική 
 
Ερώτηση : Ποια είναι τα κυριότερα 

προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση 

των υπολογιστών στην εργασιακή σας 

καθημερινότητα; 
 
Απάντηση : Το κυριότερο πρόβλημα είναι 

η έλλειψη υπολογιστών και η αργή 

σύνδεση στο internet.  
 
Ερώτηση  : Οπότε κρίνετε  ότι ο 

εξοπλισμός του σχολείου σε υπολογιστές 

ΜΑΘΗΤΩΝ 
 ΒΑΘΥΤΕΡ

Η ΓΝΩΣΗ 
 

 
 
 
 
 
 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩ

ΝΙΑ 
 ΕΝΗΜΕΡΩ

ΣΗ 
 ΕΚΣΥΓΧΡΟ

ΝΙΣΜΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΕΛΛΕΙΨΗ 

Η/Υ 
 ΑΡΓΟ 

ΙΝΤΕΡΝΕΤ 
 ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΕΠΑΡΚΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ Η/Υ 

ΣΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΟΝ Η/Υ 
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είναι  μη ικανοποιητικός σε σχέση με τις 

ανάγκες; 
 
Απάντηση : Αναμφισβήτητα. 
 
Ερώτηση : Υπάρχει τεχνική υποστήριξη, 

όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα; 
 
Απάντηση : Όχι πάντα. Συνήθως 

αναλαμβάνουν γνώστες συνάδελφοι.  
 
Ερώτηση : Πιστεύετε ότι η χρήση Η / Υ 

στην τάξη, όταν γίνεται, επηρεάζει τη 

μέθοδο διδασκαλίας; Ταιριάζει καλύτερα 

με κάποιο στιλ διδασκαλίας; 
 
Απάντηση : Σίγουρα. Το μάθημα αποκτά 

την μορφή παιχνιδιού και έτσι επικρατεί 

ένα ευχάριστο κλίμα στην τάξη. Τα 

ποικίλα οπτικοακουστικά ερεθίσματα 

τραβούν την προσοχή των παιδιών  με 

αποτέλεσμα και να μαθαίνουν 

ευκολότερα, αλλά και να συμμετέχουν 

ενεργά της γνώσης. Οπότε θα έλεγα ότι 

ενισχύει το μαθητοκεντρικό μοντέλο 

διδασκαλίας. 
 
Ερώτηση : Ποια είναι η «επίσημη 

πολιτική» του σχολείου στο οποίο 

εργάζεστε για τη χρήση των Η / Υ; 
 
Απάντηση : Χμμ … να αξιοποιούμε τα 

τεχνικά μέσα που διαθέτουμε για το 

καλύτερο δυνατό εκπαιδευτικό 

αποτέλεσμα. 
 
Ερώτηση : Μέσα από το χώρο εργασίας 

σας, ενημερώνεστε για τις τελευταίες 

εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες και τη 

χρήση στην εκπαιδευτική πράξη; 
 
Απάντηση : Παρόλο που γίνονται κάποια 

σχετικά σεμινάρια θα έλεγα ότι η 

ενημέρωση είναι ανεπαρκής.  

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙ

ΞΗΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΕΥΧΑΡΙΣΤ

Ο ΚΛΙΜΑ 
 ΕΥΚΟΛΗ 

ΜΑΘΗΣΗ 
 ΕΝΕΡΓΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟ

ΧΗ 
 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΜΑΘΗΤΟΚ

ΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟ

Υ 
 
 
 
 

 ΠΡΟΣΠΑΘ

ΕΙΑ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗ

ΣΗΣ ΤΩΝ  

ΕΠΟΠΤΙΚΩ

Ν ΜΕΣΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ

Ν ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ 

ΦΥΛΟ 
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Ερώτηση : Υπάρχουν συνάδελφοι που 

ενώ δέχονται κατάρτιση στους 

υπολογιστές, εξακολουθούν να μην τους 

χρησιμοποιούν; 
 
Απάντηση : Αρκετοί. Οι πιο πολλοί 

επιμορφώνονται στους υπολογιστές γιατί 

θεωρείται ένα σημαντικό εργασιακό 

προσόν και όχι για να εκσυγχρονίσουν τις 

μεθόδους τους. 
 
Ερώτηση :  Τι πιστεύετε θα βοηθούσε 

τους συναδέλφους σας να χρησιμοποιούν 

καλύτερα τους υπολογιστές; 
 
Απάντηση : Η συστηματική ενημέρωση 

για τις νέες διδακτικές μεθόδους και η 

ύπαρξη βασικού τεχνικού εξοπλισμού σε 

όλα τα σχολεία. 
 
Ερώτηση : Τι πιστεύετε θα έκανε εσάς να 

τους χρησιμοποιείτε περισσότερο; 
 
Απάντηση : Η αναβάθμιση των ήδη 

υπαρχουσών μου γνώσεων . 
 
Ερώτηση : Πιστεύετε ότι η χρήση των Η / 

Υ είναι περισσότερο ανδρική ή γυναικεία 

υπόθεση; 
 
Απάντηση : Δεν πιστεύω σε μια τέτοιου 

είδους διάκριση. Πρέπει να είναι υπόθεση 

και των δυο φύλων. 
 
Ερώτηση : Θεωρείτε ότι είναι οι άντρες ή 

οι γυναίκες συνάδελφοί σας που 

χρησιμοποιούν περισσότερο τους      Η / 

Υ; 
 
Απάντηση : Νομίζω πως έχει να κάνει με 

το άτομο και το πόσο είναι αυτό 

εξοικειωμένο με την τεχνολογία. 
 

 
 ΑΝΕΠΑΡΚ

ΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩ

ΣΗ 
 ΑΠΡΟΘΥΜ

ΙΑ 

ΕΚΣΥΧΡΟ

ΝΙΣΜΟΥ 
 ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΒΑΣΙΚΟΥ  

ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜ

ΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΟΧΙ 

ΔΙΑΦΥΛΕΤ

ΙΚΗ 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 
 ΖΗΤΗΜΑ 

ΕΞΟΙΚΕΙΩ

ΣΗΣ ΜΕ 

ΤΕΧΝΟΛΟ

ΓΙΑ 
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Ερευνητής : Σας ευχαριστώ πολύ για το 

χρόνο και την προσοχή σας!  
 
Εκπαιδευτικός : Παρακαλώ 
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Αρ

. 
GK4: Κείμενο  Κωδικοποίηση Α 

τάξης 
Κωδικοποίη

ση Β τάξης 
1. Ερώτηση: Χρησιμοποιείτε καθόλου υπολογιστή 

ή/ και άλλα νέα τεχνολογικά μέσα στην 

καθημερινή σας ζωή (σαρωτή, ψηφιακή 

φωτογραφική, κτλ.); 
 Έχετε υπολογιστή στο σπίτι; Σύνδεση με 

διαδίκτυο; 
 Χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο; 
 Μπορείτε να αναφέρετε κάποια 

παραδείγματα χρήσης. 
 
 
Απάντηση: Χρησιμοποιώ ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, τον σαρωτή και τον εκτυπωτή όταν 

χρειαστεί στη δουλειά μου αλλά και στην 

καθημερινότητα μου. Επίσης χρησιμοποιώ το 

κινητό μου για να έχω πρόσβαση στο Internet. 

Σπίτι μου έχω υπολογιστή με internet και 

χρησιμοποιώ και τα Mail για επικοινωνία με 

φίλους και συναδέλφους.  Χρησιμοποιώ τον 

υπολογιστή καθημερινά για να βλέπω τα νέα και 

να ενημερώνομαι, για να επικοινωνώ με άλλους 

ανθρώπους είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Επίσης χρησιμοποιώ το internet για να παίρνω 

ιδέες για τη δουλειά μου. Για τους ίδιους λόγους 

χρησιμοποιώ και το κινητό μου τηλέφωνο. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Η/Υ 
 Σαρωτής 
 Εκτυπωτής 
 Κινητό 

 
Διαθέτει Πρόσβαση στο 

Internet 
 
 

 Ενημέρωση 
Επικοινωνία 

(Μέσα Κοιν. 

Δικτ.) 
 Εργασία 
 Ψυχαγωγία 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΕΧΝΟΛΟ

ΓΙΚΑ 

ΜΕΣΑ 
 
 
 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

ΙΝΤΕΡΝΕΤ 
 
 
 
 
ΧΡΗΣΗ Η/Υ 
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2. Ερώτηση:  Από πού μάθατε τις διάφορες 

εφαρμογές Η/Υ που χρησιμοποιείτε;  
 Μιλήστε μας για αυτό (είδος, διάρκεια, 

«ποιότητα», κτλ.)  
 

Απάντηση: Τις έμαθα είτε μόνη μου είτε με τη 

βοήθεια κάποιου γνωστού. Πολλές απ αυτές που 

χρησιμοποιώ στη δουλειά μου τις έμαθα στο 

πανεπιστήμιο και ενώ για παραπάνω γνώσεις που 

θέλω να αποκτήσω, τις ψάχνω μόνη μου. 

Χρησιμοποιώ τις εφαρμογές γραφείου και 

ιδιαίτερα το Power point. Επίσης τις χρησιμοποιώ 

για λόγους ψυχαγωγίας και ενημερωτικούς (για 

παράδειγμα εφαρμογή για το καιρό ή για να 

ακούω μουσική). 

 

 
 
 
 

 Αυτοδίδακτη 
 Ενασχόληση στα 

πλαίσια εργασιών 

στο πανεπιστήμιο 
 
 
 

 Power Point 
 Mail 

 

 
 
 
 
ΠΡΟΕΛΕΥΣ

Η 

ΓΝΩΣΕΩΝ 

Η/Υ 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓ

ΩΝ 
 

3. Ερώτηση: Χρησιμοποιείτε Η/Υ για την εργασία 

σας;  
 Σε ποιες περιπτώσεις;  
 Πόσο συχνά; Δώστε μας μερικά 

παραδείγματα (κάτι πρόσφατο) 
 
 
Απάντηση: Χρησιμοποιώ αρκετά συχνά τον Η/Υ 

στην εργασία μου. Ειδικά στις μικρές τάξεις τον 

χρησιμοποιώ καθημερινά διότι βοηθάει τα παιδιά 

να συγκεντρώνονται στο βιβλίο το οποίο 

προβάλω. Επίσης είναι πολύ χρήσιμος στο να 

αναπτύξουν τα παιδιά δεξιότητες τόσο οπτικές 

όσο και ακουστικές. Στις μεγαλύτερες τάξεις τον 

χρησιμοποιώ ιδιαίτερα στα μαθηματικά και 

συγκεκριμένα στο κομμάτι της γεωμετρίας όπου 

υπάρχουν πολλά προγράμματα με τα οποία 

 
 
 
 
 
 
 

 Ακουστικές και 

οπτικές 

δεξιότητες 
 Πληθώρα 

εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων 
 Εξοικονόμηση 

χρόνου 
 Πιο 

διασκεδαστική 

διδασκαλία 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΣΗ Η/Υ 

ΣΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛ

ΙΑ 
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μπορείς να επεξεργαστείς σχήματα και να τα δεις 

τρισδιάστατα ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνω 

εξοικονόμηση χρόνου. Τέτοιο πρόγραμμα είναι το 

Geo Gebra. Ta applets είναι πολύ χρήσιμα για 

όλες τις τάξεις. Στα παιδιά αρέσει περισσότερο 

και είναι πιο διασκεδαστικό να μάθουν,  για 

παράδειγμα την προπαίδεια, μέσα απ αυτά. 

 

  

5. Ερώτηση: Πόσο εύκολη ή δύσκολη θα λέγατε ότι 

είναι η χρήση του Η/Υ στη εκπαιδευτική πράξη;  
 Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που 

σχετίζονται με τη χρήση των υπολογιστών 

στην εργασιακή σας καθημερινότητα; 
 Πιστεύετε ότι ο εξοπλισμός του σχολείου 

σε υπολογιστές είναι ικανοποιητικός σε 

σχέση με τις ανάγκες; 
 Υπάρχει τεχνική υποστήριξη όταν 

αντιμετωπίζετε προβλήματα; 
 

Απάντηση: Επικρατεί μια μέτρια κατάσταση για 

μένα που γνωρίζω κάποια πράγματα. Για αυτούς 

που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ πιστεύω ότι 

είναι πολύ δύσκολα. Το βασικότερο πρόβλημα 

είναι ότι δεν έχουμε Η/Υ για όλα τα παιδιά με 

αποτέλεσμα να μην γίνεται αποδοτικά το μάθημα 

ή να αποφεύγουμε τη χρήση του αφού δε υπάρχει 

ένας για όλους τους μαθητές. Εγώ προσπαθώ να 

δουλεύω σε ομάδες αλλά δε λύνεται πάντα έτσι το 

πρόβλημα αφού κάποιες εργασίες πρέπει να 

γίνονται και ατομικά. Επίσης υπάρχουν διάφορα 

επίπεδα μαθητών όσο αφορά τις γνώσεις με 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Έλλειψη 

υπολογιστών 
 Διαφορετικά 

επίπεδα μαθητών 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΒΛΗΜ

ΑΤΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 

Η/Υ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
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αποτέλεσμα να μην είναι εύκολο να συμβαδίσουν. 

Απ τη δική μου εμπειρία υπάρχει συνήθως 

κάποιος άλλος δάσκαλος συνήθως με αντίστοιχη 

ειδικότητα που βοηθούσε. 

 

6. Ερώτηση: Πιστεύετε ότι η χρήση Η/Υ στην τάξη, 

όταν γίνεται, επηρεάζει τη μέθοδο διδασκαλίας/ 

ταιριάζει καλύτερα με κάποια στιλ διδασκαλίας; 
 

Απάντηση: Πιστεύω ότι σ όλα τα μαθήματα 

μπορεί να βοηθήσει. Μπορώ κάνω την 

διδασκαλεία πιο άμεση ενώ ταυτόχρονα να 

μειώσω το χρόνο που απαιτείται για το μάθημα. 

Ταυτόχρονα διεγείρω πιο εύκολα το ενδιαφέρον 

των μαθητών. Πιστεύω ότι βοηθάει και στο 

οπτικό και στο ακουστικό στυλ μάθησης. Ακόμα 

πιο αποδοτική διδασκαλία επιτυγχάνεται όταν όλα 

αυτά συνδυάζονται με ομαδοσυνεργατικές 

μεθόδους. 

 

 
 

 Αμεσότητα 
 Μείωση χρόνου 
 Διέγερση 

ενδιαφέροντος 

μαθητών 
 Ενίσχυση 

οπτικοακουστικο

ύ και 

ομαδοσυνεργατικ

ού στυλ μάθησης 

 
 
 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΣΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛ

ΙΑ 
 

7. Ερώτηση: Ποια είναι η «επίσημη πολιτική» του 

σχολείου στο οποίο εργάζεστε για τη χρήση των 

Η/Υ; 
 

Απάντηση: Είναι στη προσωπική επιλογή του 

κάθε δασκάλου αν θα τον χρησιμοποιήσει στη 

διδασκαλία. Λόγω έλλειψης πόρων υπάρχει 

βέβαια και η πολιτική του «όποιος προλάβει». 

 

 
 
Έλλειψη πολιτικής και 

πόρων 

 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
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8. Ερώτηση: Πιστεύετε ότι  η χρήση των Η/Υ είναι 

περισσότερο ανδρική ή γυναικεία υπόθεση; 
 

Απάντηση: Πιστεύω ότι δεν έχει σημασία το 

φύλο. Δεν έχω παρατηρήσει κάποια διαφορά, τον 

χρησιμοποιούν το ίδιο.  

 

 
 
Δε σχετίζεται με το 

φύλο 

 
 
ΧΡΗΣΗ Η/Υ 

ΚΑΙ ΦΥΛΟ 
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GK5: Κείμενο Α΄ Τάξης Β΄ Τάξης 
Άγαμη, 29 χρονών, 8 χρόνια 

προϋπηρεσίας 
  

ΓΠ: Χρησιμοποιείτε καθόλου 

υπολογιστή ή/ και άλλα νέα 

τεχνολογικά μέσα όπως για 

παράδειγμα φωτογραφική ή tablet 
στην καθημερινή σας ζωή; 
ΖΚ: Χρησιμοποιώ κυρίως 

υπολογιστή καθημερινά και πιο 

σπάνια φωτογραφική. Tablet δεν 

έχω. 
ΓΠ: Έχετε υπολογιστή στο σπίτι; 
ΖΚ: Ναι. 
 ΓΠ: Έχετε σύνδεση με διαδίκτυο; 
ΖΚ: Ναι. 
 ΓΠ: Χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο; 
ΖΚ: Ναι. 
. 
ΓΠ: Μπορείτε να αναφέρετε κάποια 

παραδείγματα χρήσης…  
ΖΚ: Ανταλλάσω mail με άλλους 

εκπαιδευτικούς και λαμβάνω mail 
από τη διεύθυνση του σχολείου. 
ΓΠ: Θεωρείτε τον εαυτό σας επαρκή 

χρήστη;  
ΖΚ: Μμμ.. (σκέψη) Ναι. Ξέρω αυτά 

που μου είναι απαραίτητα. 
ΓΠ: Δεν ζητάτε, δηλαδή, συχνά 

συμβουλές από άλλους; 
ΖΚ: Όχι.  
ΓΠ: Από πού μάθατε τις διάφορες 

εφαρμογές Η/Υ που χρησιμοποιείτε;  
ΖΚ: Από ιδιωτική εκπαίδευση και 

από το πανεπιστήμιο. 
ΓΠ: Mιλήστε μας για αυτό..Τι 

είδους γνώσεις πήρατε; Πόσο 

κράτησαν τα μηθήματα;  
ΖΚ: Τις βασικές γνώσης χρήσης Η/Υ 

word, excel, power point, internet, 
mail τις απέκτησα από το 

 
 
 
Χρησιμοποιεί 
υπολογιστή, 

φωτογραφική, 

διαδίκτυο, 

ηλεκτρονικό 

ταχυδρομίο  
 
 
 
 
 
 
 
 
το χρησιμοποιεί 

για τη δουλειά 

της 
 
 
 
 
γνωρίζει όσα 

της χρειάζονται 
 
 
 
ιδιωτική και 

δημόσια 

εκπαίδευση 
 
 
 
 
γνωρίζει να 

χειρίζεται τα 

office, το 

 
 
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΜΕΣΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΣΗ ΜΑΙΛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ 
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φροντιστήριο σε 6 μήνες. Στο 

πανεπιστήμιο κάναμε σε σεμινάριο 

εφαρμογή για  παρουσίαση εργασίας 
με προβολή εικόνας και ήχου. 
 
ΓΠ: Χρησιμοποιείτε Η/Υ για την 

εργασία σας;  
ΖΚ: Ναι. 
ΓΠ: Σε ποιες περιπτώσεις;  
ΖΚ: Στην τάξη συνδεώ Η/Υ με 

προτζέκτορα για την παρουσίαση του 

μαθήματος και των εργασιών που 

βάζω στους μαθητές, προβάλω 

διάφορες εικόνες και βίντεο σχετικές 

με το μάθημα και στο σπίτι ψάχνω 

εργασίες στο ίντερνετ για την 

επόμενη μέρα. 
ΓΠ: Πόσο συχνά; Δώστε μας μερικά 

παραδείγματα. Κάτι πρόσφατο ας 

πούμε. 
ΖΚ: Στο σχολείο χρησιμοποιώ κάθε 

μέρα υπολογιστή. Για παράδειγμα 

σήμερα λύσαμε τις ασκήσεις από το 

το τετράδιο εργασιών της γλώσσας 

και των μαθηματικών με τη βοήθεια 

του προτζέκτορα. 
 
ΓΠ: Ας κουβεντιάσουμε για τη 

χρησιμότητα του Η/Υ …. 
Ποια είναι η γνώμη που έχετε για το 

θέμα αυτό; 
ΖΚ: Μου είναι πάρα πολύ χρήσιμος 

καθημερινά στο μάθημα καθώς 

εξοικονομώ χρόνο για πιο 
ουσιαστικό μάθημα. 
ΓΠ: Εκτός από εργαλείο δουλειάς, ο 

Η/Υ έχει και άλλη χρησιμότητα; 
ΖΚ: Ναι. Ενημερώνομαι για τα νέα 

των φίλων μου στο facebook και για 

την επικαιρότητα. Κυρίως ιντερνετ 

δηλαδή. 
 
ΓΠ: Είναι απαραίτητη η χρήση των 

Η/Υ στην εργασία σας; 

ίντερνετ και 

προγράμματα 

παρουσίασης 
 
 
 
 
 
 
 
Χρησιμοποιεί 

ΤΠΕ μέσα στη 

τάξη 
καθημερινά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Η/Υ της είναι 

πολύ χρήσιμος 

εντός και εκτός 

τάξης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Η/Υ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ  
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ΖΚ: Ναι πάρα πολύ γιατί όλες τις 

εργασίες τις γράφω ηλεκτρονικά και 

ενημερώνομαι για νέες εργασίες και 

βοηθήματα. 
 
ΓΠ: Πόσο εύκολη ή δύσκολη θα 

λέγατε ότι είναι η χρήση του Η/Υ 

στη εκπαιδευτική πράξη;  
(παύση).. Αν το σχολείο είναι 

εξοπλισμένο σωστά, με γρήγορο 

ίντερνετ και καλούς υπολογιστές 

είναι αρκετά εύκολη και βολική. 
ΓΠ: Ποια είναι τα κυριότερα 

προβλήματα που σχετίζονται με τη 

χρήση των υπολογιστών στην 

εργασιακή σας καθημερινότητα; 
ΖΚ: Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο 

πρόβλημα, πέρα από το ότι κάποιες 

φορές κόβεται το ίντερνετ λόγω της 

υπερφόρτωσης του δικτύου. 
ΓΠ: Πιστεύετε ότι ο εξοπλισμός του 

σχολείου σε υπολογιστές είναι 

ικανοποιητικός σε σχέση με τις 

ανάγκες; 
ΖΚ: Ναι πάρα πολύ γιατί κάθε τάξη 

έχει το δικό της σταθερό υπολογιστή 

μαζί με προτζέκτορα και σύνδεση στο 

ίντερνετ.  
ΓΠ: Υπάρχει τεχνική υποστήριξη 

όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα; 
ΖΚ: Αν είναι απλό πρόβλημά τους 

φτιάχνει ο δάσκαλος πληροφορικής 

του σχολείου διαφορετικά τους 

πηγαίνουμε έξω σε ιδιώτη. 
 
ΓΠ: Πιστεύτε ότι η χρήση Η/Υ στην 

τάξη, όταν γίνεται, επηρεάζει τη 

μέθοδο διδασκαλίας ή καλύτερα 

ταιριάζει με κάποια συγκεκριμένα 

στιλ διδασκαλίας; 
ΖΚ: Θα έλεγα ότι ταιριάζει στη 

μαθητοκεντρική διδασκαλία γιατί 

τραβάει το ενδιαφέρον των μαθητών 

και επικρατεί ησυχία στη τάξη. 

 
Θεωρεί ότι με 

τη σωστή 

οργάνωση του 

σχολείου η 

χρήση ΤΠΕ 

γίνεται 

ευκολότερη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το σχολείο της 

είναι 

ικανοποιητικά 

εξοπλισμένο` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιστεύει ότι η 

χρήση Η/Υ 

ταιριάζει στη 

μαθητοκεντρική 

μέθοδο 
 
 
 
 
 
Εργάζεται σε 

ψηφιακό 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΣΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ Η/Υ 

ΣΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ 

Η/Υ 
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Απόλυτη βασικά! 
 
ΓΠ: Ποια είναι η «επίσημη 

πολιτική» του σχολείου στο οποίο 

εργάζεστε για τη χρήση των Η/Υ; 
ΖΚ: Βασικά το σχολείο έχει 

χαρακτηριστεί ψηφιακό. Πρωταρχική 

θέληση του διευθυντή είναι να 

εξοπλίσει όλες τις τάξεις με Η/Υ, 

ίντερνετ και προτζέκτορα. 
ΓΠ: Έχουν όλες οι τάξεις δηλαδή και 

τα τρία μέσα που αναφέρατε; 
ΖΚ: Ναι! (απαντάει με ενθουσιασμό) 
ΓΠ: Μέσα από το χώρο εργασίας 

σας ενημερώνεστε για τις τελευταίες 

εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες και 

τη χρήση στην εκπαιδευτική πράξη;  
ΖΚ: Όχι απόλυτα γιατί το σχολείο 

είναι μεγάλο και δεν υπάρχει έγκαιρη 

ενημέρωση για τυχόν σεμινάρια που 

γίνονται. 
 
ΓΠ: Υπάρχουν συνάδελφοι/ ες σας 

που ενώ δέχονται κατάρτιση στους 

υπολογιστές, εξακολουθούν να μη 

τις χρησιμοποιούν;  
ΖΚ: Ναι. 
ΓΠ: Γιατί; 
ΖΚ: Γιατί δεν έχουν συνηθίσει τη 

χρήση τους. 
ΓΠ: Τι ηλικίας συνήθως είναι αυτές; 
ΖΚ: Οι περισσότερες είναι μεγάλης 

ηλικίας και επιμένουν στο 

παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. 
ΓΠ: Τι πιστεύετε θα βοηθούσε τους 

συναδέλφους σας να χρησιμοποιούν 

καλύτερα τους υπολογιστές; 
ΖΚ: Ίσως η καλύτερη ενημέρωση ή 

και  να δούνε στην πράξη πώς γίνεται 

ένα μάθημα με τη χρήση Η/Υ. 
 
 
ΓΠ: Πιστεύετε ότι  η χρήση των 

Η/Υ είναι περισσότερο ανδρική ή 

σχολείο. 
 
 
 
 
 
Δεν 

προλαβαίνει να 

ενημερωθεί για 

τα νέα στην  

τεχνολογία  
 
 
 
 
 
Δάσκαλοι 

μεγάλης 

ηλικίας με 

γνώσεις ΤΠΕ δε  

χρησιμοποιούν 

Η/Υ στην τάξη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιστεύει ότι οι 

γυναίκες είναι 

αυτές που 

χρησιμοποιούν 

περισσότερο 

νέες 

 
 
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ΧΡΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΚΑΙ ΦΥΛΟ 
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γυναικεία υπόθεση; 
ΖΚ: Νομίζω δεν έχει να κάνει με το 

φύλο. Ουδέτερη. 
ΓΠ: Θεωρείτε ότι είναι οι άντρες ή 

οι γυναίκες συνάδελφοί σας που 

χρησιμοποιούν περισσότερο τους 

Η/Υ;  
ΖΚ: Οι γυναίκες φυσικά! 
ΓΠ: Θα λέγατε ότι άντρες και 

γυναίκες χρησιμοποιούν με την ίδια 

άνεση τους Η/Υ;  
ΖΚ: Στο σχολείο μου θα έλεγα οι 

γυναίκες αλλά γενικά ξέρω οι άντρες. 
ΓΠ: Πώς δικαιολογείτε αυτή τη 

διαφοροποίηση;  
ΖΚ: Οι γυναίκες είναι πιο 

ενθουσιασμένες με τη χρήση του 

ίντερνετ. 
ΓΠ: Υπάρχει κάτι άλλο που θα 

θέλατε να προσθέσετε ή να 

σχολιάσετε στα θέματα που 

κουβεντιάσαμε; 
ΖΚ: Όχι, απλά θα ήθελα να 

σχολιάσω ότι το σχολείο που είμαι 

φέτος δεν είναι αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα των σχολείων της 

Ελλάδας σε πολλά δεν υπάρχει ούτε 

αίθουσα υπολογιστών. 
ΓΠ: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο 

σας! 

ΖΚ: Παρακαλώ, γεια σας! 

 

τεχνολογίες αν 

και οι άντρες 

μαθαίνουν πιο 

εύκολα τη 

χρήση τους 
 
 
 
 
 
 
 
Πιστεύει ότι το 

σχολείο της 

αποτελεί 

εξαίρεση σε 

σχέση με τα 

σχολεία της 

χώρας       
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GK6: Α. ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
G5 ΜΚ, Γυναίκα, Άγαμη, 28, Εκπαιδευτικός Α/βμιας  

 

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟΝ Y/H 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Α 

ΤΑΞΗΣ  

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

Β ΤΑΞΗΣ  

-Χρησιμοποιείτε καθόλου 

υπολογιστή ή/ και άλλα νέα 

τεχνολογικά μέσα στην 

καθημερινή σας ζωή 

(σαρωτή, ψηφιακή 

φωτογραφική, κτλ.);  

  

-Χρησιμοποιώ. Κινητό, 

Tablet, Laptop, εκτυπωτή, 

σαρωτή , εντάξει έχω και από 

αυτό και το χρησιμοποιώ 

καμιά φορά. Τα πάντα. 

 Κινητό 

 Tablet 

 Laptop 

 Εκτυπωτή 

 Σαρωτή 

 

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΜΕΣΑ 

-Έχετε υπολογιστή στο 

σπίτι; - Ναι  

  

- Σύνδεση με διαδίκτυο; -

Φυσικά. 

  

-Ωραία… Χρησιμοποιείτε 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: -

Ναι  

  

-Μπορείτε να αναφέρετε 

κάποια παραδείγματα 

χρήσης…  

  

-Καταρχήν, έχω blog, οπότε   
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ανεβάζω αρκετές αναρτήσεις 

εκεί. Για να ανεβάσω αυτές 

τις αναρτήσεις αναγκαστικά 

χρησιμοποιώ και 

προγράμματα γραφιστικά, για 

να φτιάχνω εικόνες. 

Χρησιμοποιώ το Word, το 

Power Point, το Movie Maker 

με το οποίο φτιάχνω video για 

το Youtube. Κάνω τα πάντα, 

είμαι πολύ μέσα σε αυτά. 

Τώρα τελευταία, δηλαδή έχω 

εισαχθεί σ’ αυτά, εδώ και 3-4 

μήνες είμαι blogger. Και στη 

δουλεία μου όμως τα 

χρησιμοποιώ, φτιάχνω 

φυλλάδια για τα παιδιά, 

κάποιες  παρουσιάσεις  αλλά 

συνήθως τις βρίσκω έτοιμες 

από εκπαιδευτικά sites, 

facebook πολύ και e-mails 

συνέχεια κυρίως                      

για επαγγελματικούς λόγους .                                                                                        

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΟΙ 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΗ E-MAIL 

    

-Άρα Θεωρείτε τον εαυτό 

σας επαρκή χρήστη; 

[αυτεπάρκεια] 

  

-Ναι , με θεωρώ γιατί από 

μόνη μου έχω ασχοληθεί, δεν 
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έχω κάποιο πτυχίο.  

   

-Από πού μάθατε τις 

διάφορες εφαρμογές Η/Υ 

που χρησιμοποιείτε;  

  

Mιλήστε μας για αυτό 

(είδος, διάρκεια, 

«ποιότητα», κτλ.)  

  

   

- Από τότε που ήμουνα μικρή, 

στο δημοτικό, είχαμε 

υπολογιστή και το είχαμε για 

παιχνίδι και έτσι έμαθα πάρα 

πολλά πράγματα από μόνη 

μου. Στο μεταπτυχιακό  που  

έκανα ,χρησιμοποιούσα  και 

έκανα διάφορα  με 

αποτέλεσμα να  μάθω αρκετά. 

Τώρα, πάλι για να κάνω το 

blog παρακολούθησα ένα  

σεμινάριο στη Σεβίλλη, 

πέρυσι το Φεβρουάριο , όπου 

το θέμα ήταν «εκπαίδευση 

ενηλίκων μέσα από νέες 

τεχνολογίες» . Απ όλα που 

μας δίδαξαν, εγώ κράτησα το 

«πώς  φτιάχνω ένα blog» , το 

οποίο και υλοποίησα και 

επειδή παράλληλα εξέδωσα το 

 Δεν υπάρχει πτυχίο 

 Προσωπική 

ενασχόληση και 

εκμάθηση 

 

 Ενασχόληση λόγω 

μεταπτυχιακού 

διπλώματος 

 
 

 Παρακολούθηση 

σεμιναρίου στο 

εξωτερικό 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

ΓΝΩΣΕΩΝ Η/Υ 
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βιβλίο μου, που είναι με 

τραγούδια  θέλοντας να τα 

ανεβάσω στο youtube,  έμαθα 

να φτιάχνω βίντεο μόνη μου. 

Δεν έχω πάει κάπου αλλού, 

αλλά θέλω να κάνω την 

επιμόρφωση Β επιπέδου. 

Προϋποθέτει βέβαια να έχω 

κάνει την Α, για την οποία 

όμως οι θέσεις εξαντλούνται 

αμέσως και εδώ και αρκετά 

χρόνια προσπαθώ και δεν τα 

καταφέρνω να βρω θέση. 

Ελπίζω, λοιπόν κάποια στιγμή 

να πάρω αυτή τη 

πιστοποίηση.  

-‘Όμως απλά είναι μόνο η 

πιστοποίηση γιατί με τη 

χρήση που κάνετε, η 

τεχνολογία είναι ήδη μέσα 

στη ζωή σας.  

  

- Σίγουρα, ναι.   

   

   

Γ. Η ΧΡΗΣΗ/ΜΗ ΧΡΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ 

ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  

-Χρησιμοποιείτε Η/Υ για 

την εργασία σας;  
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-Ναι, τώρα είμαι σε σχολείο 

ευρωπαϊκής παιδείας, όπου 

εκεί έχουμε πολλά μέσα, 

οπότε χρησιμοποιώ συνέχεια.  

 Καθημερινή  χρήση 

τεχνολογικών μέσων  

 Ποικιλία 

Τεχνολογικών μέσων 

  Aμφίδρομη 

επικοινωνία με τα 

παιδιά-μαθητοκεντρικη 

προσέγγιση 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΣΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

-Σε ποιες περιπτώσεις;    

- Έχω στη τάξη μου laptop , 

διαδραστικό πίνακα, έχω ότι 

θέλω από ηλεκτρονικά μέσα. 

  

-Πόσο συχνά;    

- Κάθε μέρα.    

   

-Δώστε μας μερικά 

παραδείγματα (κάτι 

πρόσφατο)  

  

Έχω κατεβάσει όλα τα βιβλία, 

τα έχω  στο διαδραστικό 

πίνακα και αντί να περιγράφω 

στα παιδιά τις μαθησιακές 

διαδικασίες τους δείχνω 

κατευθείαν, τους 

 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Η/Υ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
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υπογραμμίζω ότι θέλω, τους 

δίνω λίγο χρόνο και μετά 

λύνουμε τις ασκήσεις όλοι 

μαζί εκεί, οπότε βλέπουν 

κατευθείαν τι πρέπει να 

κάνουν. Έχουμε και internet 

σε κάθε τάξη. Αυτά τώρα που 

είμαι στο ευρωπαϊκό σχολείο. 

Πιο παλιά  δεν είχα τίποτα, 

καθόλου.  

    

   

-Ας κουβεντιάσουμε για τη 

χρησιμότητα του Η/Υ …. 

  

-Ποια είναι η γνώμη που 

έχετε για το θέμα αυτό; 

  

- Είναι πάρα πολύ  χρήσιμο, 

για να γράφεις κείμενα, για να 

κάνεις κάποια παραπάνω 

πράγματα απ’ ότι κάνεις με το 

κινητό, διότι για να μπεις στο 

facebook,  να δεις τα e-mails 

σου μπορείς και από αυτό, 

αλλά για να φτιάξεις εικόνες, 

να φτιάξεις φύλλα εργασίας ο 

υπολογιστής είναι 

απαραίτητος. 

 Word 

 E-mails 

 Facebook 

 Εικονογράφηση 

 Δημιουργία φύλλων 

εργασίας 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Η/Υ 

 

-Εκτός από εργαλείο 

δουλειάς, ο Η/Υ έχει και 
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άλλη χρησιμότητα; 

- Εκτός απ’ τη δουλειά δε 

νομίζω ότι χρησιμεύει σε κάτι, 

διότι μπορείς να τα κάνεις απ’ 

το κινητό πλέον που έχει 

ίντερνετ. 

 Λιγότερο σημαντικός 

 Αντικατάσταση του με 

το κινητό 

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Η/Υ ΕΚΤΟΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

-Είναι απαραίτητη η χρήση 

των Η/Υ στην εργασία σας ; 

[συνάφεια με εργασία] 

  

-Αν δε δίνεις φωτοτυπίες , 

μπορείς να δουλεύεις και 

χωρίς υπολογιστή. Ας πούμε, 

πιο παλιά, όταν δούλεψα για 

πρώτη φορά το 2008  έκοβα 

με ψαλίδι. Έπαιρνα δηλαδή τα 

βοηθήματα, τα έβγαζα 

φωτοτυπία , έκοβα με ψαλίδι 

όσες ασκήσεις μου ταίριαζαν  

και έπειτα έκανα κολάζ σε μια 

Α4 και τις έβγαζα.  Δε 

χρησιμοποιούσα καθόλου 

υπολογιστή τότε.   

  

   

- Μάλιστα. Πόσο εύκολη ή 

δύσκολη θα λέγατε ότι 

είναι η χρήση του Η/Υ 

στη εκπαιδευτική 

πράξη; 

-  -  

     Ποια είναι τα κυριότερα   



 105 

προβλήματα που σχετίζονται 

με τη χρήση των      

υπολογιστών στην 

εργασιακή σας 

καθημερινότητα; 

- Σ’ ένα σχολείο με πολλά 

άτομα, το πρόβλημα είναι 

ότι δημιουργείται ουρά 

στον υπολογιστή για να 

εκτυπώσουμε φυλλάδια 

εργασιών, ή δεν υπάρχει 

πολύ μελάνι οπότε αυτό 

μας δημιουργεί 

προβλήματα. Άλλα 

προβλήματα είναι, ότι 

μπορεί εγώ να έχω 

κανονίσει αυτή την ώρα 

να κάνω κάτι 

συγκεκριμένο και το 

internet να  έχει «πέσει», 

ώστε να  μου χαλάει όλο 

το μάθημα. Διαφορετικά, 

πρέπει να έχω σκεφτεί να 

το κατεβάσω, αλλά και 

αυτό είναι αρκετά 

χρονοβόρο. Μου χαλάει 

την οργάνωση μου και τα 

παιδιά μένουν να μην 

έχουν τι να κάνουν.Παρ’ 

 

- Συνωστισμός στην 

εκτύπωση 

- Έλλειψη υλικοτεχνικών 

μέσων 

 

- Μη διαθέσιμο δίκτυο 

ιντερνετ 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΧΡΗΣΗΣ Υ/Η 

ΣΤΗΝ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

-  
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όλα αυτά, θεωρώ ότι δίνει 

πιο πολλές ευκολίες απ ΄ 

ότι δυσκολίες. 

   

- Άρα θεωρείτε ότι είναι 

πιο πολλά τα θετικά.  

Τώρα, πιστεύετε ότι ο 

εξοπλισμός του σχολείου 

σε υπολογιστές είναι 

ικανοποιητικός σε σχέση 

με τις ανάγκες; 

-  -  

   
- Έχουμε ένα θέμα με τους 

εκτυπωτές, δηλαδή 

υπάρχουν δυο 

υπολογιστές που 

συνδέονται με εκτυπωτή, 

οπότε ειδικά κάποιες 

μέρες που είναι αρκετά 

πιεσμένες  υπάρχει 

καθυστέρηση μεταξύ μας. 

Γι αυτό όμως τέθηκε θέμα 

και ζητήσαμε έξτρα  

εκτυπωτές. Επίσης, 

έγχρωμα μελάνια που σε 

άλλα σχολεία δεν 

υπάρχουν καν , σε μας 

χρησιμοποιούνται  με 

πολύ οικονομία,  βέβαια 

-  -  
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,γιατί είναι ακριβά 

   
- Υπάρχει τεχνική 

υποστήριξη όταν 

αντιμετωπίζετε 

προβλήματα; 

 -  

   
- Εγώ δεν είμαι σε ένα 

σχολείο που 

αντιπροσωπεύει κάτι 

ρεαλιστικό, γιατί έχουμε 

και πιο πολλά κονδύλια 

γι’ αυτό ήδη έχουμε 

αγοράσει αρκετά 

πράγματα, έχουμε τεχνικό 

που έρχεται όποτε 

θέλουμε. Ακόμα όμως, και 

όταν ήμουνα σ΄ ένα πολύ 

απομακρυσμένο, 

μονοθέσιο  σχολείο σ’ ένα 

χωριό  ερχόταν ένας 

τεχνικός ο οποίος ήταν 

από τον οργανισμό 

υποστήριξης του 

Υπουργείου Παιδείας. 

Πληρωνόταν  τα 

μεταφορικά του για να 

έρθει, εμείς δεν είχαμε 

ιδιαίτερες γνώσεις και 

 

-  

-  

-  

-  

- ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

- Επαρκής τεχνική στήριξη 

λόγω της ταυτότητας του 

σχολείου 

-  
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προθυμοποιούταν να μας 

δείξει πράγματα και να 

μας φτιάξει τους 

υπολογιστές.  Επίσης, 

πάλι σε ανάλογο σχολείο, 

όταν μας τελείωναν τα 

μελάνια του εκτυπωτή ή 

είχαμε θέματα με το 

φωτοτυπικό   είχαμε 

τεχνική υποστήριξη.  

   

- Πιστεύτε ότι η χρήση 

Η/Υ στην τάξη, όταν 

γίνεται, επηρεάζει τη 

μέθοδο διδασκαλίας/ 

ταιριάζει καλύτερα με 

κάποια στιλ 

διδασκαλίας; 

 

 

 

 

 

-  

   
- Σίγουρα, ναι. Για 

παράδειγμα, στην ιστορία 

βοηθάει πάρα πολύ να 

δείξεις πηγές , διαφάνειες, 

Υπάρχουν πολλές ευτυχώς 

έτοιμες. Αντί να κάνεις 

ανάγνωση του βιβλίου ή 

να το λες απέξω, δείχνεις 

βίντεο, κάποιες 

παρουσιάσεις που 

-  

-  

-  

-  

-  

- Εμπλουτισμός μαθήματος 

- Παρουσίαση βίντεο, 

διαφάνειες 

 

-  

 

 

 

 

 

- ΕΠΙΔΡΑΣΗ Η/Υ 

ΣΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

-  
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δείχνουν την ύλη που 

είναι να διδάξεις αλλά με 

παραπάνω πληροφορίες 

(χάρτες, βελάκια) και τα 

παιδιά εμπεδώνουν 

καλύτερα το μάθημα.  Η 

διδασκαλία σου έτσι, 

εμπλουτίζεται.  

   
- Σίγουρα και για τα 

παιδιά είναι πολύ 

ενδιαφέρον έτσι,  το 

μάθημα.  

-  -  

   
- Ναι, το μαθαίνουν πιο 

εύκολα. 

-  -  

   

-Ποια είναι η «επίσημη 

πολιτική» του σχολείου στο 

οποίο εργάζεστε για τη 

χρήση των Η/Υ; 

   

 

 

-Όλες οι τάξεις έχουν 

διαδραστικό πίνακα, ιντερνετ 

και laptop, οπότε 

καταλαβαίνετε (γέλια) . Είναι 

ένα ευρωπαϊκό σχολείο, με 

ανάλογες προδιαγραφές.   

Πλήρης κάλυψη 

τεχνολογικών μέσων από το 

σχολείο 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΟΝ Η/Υ  

   
   

-Μέσα από το χώρο    



 110 

εργασίας σας ενημερώνεστε 

για τις τελευταίες εξελίξεις 

στις νέες τεχνολογίες και τη 

χρήση στην εκπαιδευτική 

πράξη;  

- Σχετικά με τους 

διαδραστικούς πίνακες τους 

τοποθέτησαν πέρυσι. Δεν είχα 

ιδέα πώς να τον 

χρησιμοποιήσω και δεν ήρθε 

κανείς να μας ενημερώσει από 

την Πρωτοβάθμια ή να γίνει 

κάποιο σεμινάριο για να το 

παρακολουθήσουμε. Ήρθε 

μόνο ο άνθρωπος από κει που 

έγινε η αγορά  και μας έκανε 

ένα σεμινάριο απόγευμα 

προαιρετικό, δηλαδή δεν ήταν 

καν μέσα στο ωράριο μας…. 

 Καμία επιμόρφωση 

από το Υπουργείου 

παιδείας 

 Προσωπική 

ενασχόληση 

 Υπόδειξη και σε 

άλλους συναδέλφους 

 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

   

- …Που σημαίνει ότι 

κάποιοι δεν το 

παρακολούθησαν….  

  

-Ναι, δηλαδή αν είχες κάτι 

άλλο να κάνεις δε θα 

μπορούσες.  Παρ’ όλα αυτά, 

εκείνος μας έδειξε τα βασικά, 

πως ανοίγει , πως 

χρησιμοποιούμε το στυλό που 
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έχει, όλα τα υπόλοιπα έπρεπε 

μόνη μου να ψάξω.  Γενικά, 

απ’ ότι ξέρω είναι πολύ λίγοι 

δάσκαλοι που ξέρουν να 

χρησιμοποιούν τους 

διαδραστικούς πίνακες και ό 

ένας που γνωρίζει δείχνει 

στους άλλους. Φέτος, που 

ήρθαν καινούρια άτομα δεν 

είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ 

διαδραστικό  στην τάξη και 

δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη 

να τους μάθει κάποιος. 

Εννοείται, αφού  εμείς το 

μάθαμε πέρυσι, δε το 

διδάσκουν ξανά και τους 

εκπαιδεύσαμε εμείς.   

   

-Υπάρχουν συνάδελφοι/ ες 

σας που ενώ δέχονται 

κατάρτιση στους 

υπολογιστές, εξακολουθούν 

να μη τις χρησιμοποιούν; 

Και γιατί; 

  

   

-Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό που 

έχω δει είναι άτομα με δυο και 

τρία πτυχία τύπου ECDL και 

δεν ξέρανε τα βασικά, τα 
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οποία εγώ έχω μάθει με την 

καθημερινή τριβή από ανάγκη 

για να κάνω τις εργασίες μου .  

Κάτι τέτοιο είναι απλά μια 

συλλογή πτυχίων και τίποτα 

άλλο. (γέλια) 

   

-..Τι πιστεύετε θα βοηθούσε 

τους συναδέλφους σας να 

χρησιμοποιούν καλύτερα 

τους υπολογιστές; 

  

-.. Ίσως αυτές οι 

επιμορφώσεις που γίνονται, 

αλλά είναι πολύ δύσκολο να 

μπεις και να θες. Πόσο 

μάλλον κάποιοι που δε 

θέλουν.! Αν όμως έχουν 

ιντερνετ μέσα στη τάξη, 

δύσκολο να μην το 

χρησιμοποιήσουν γιατί θα 

καταλάβουν ότι είναι πάρα 

πολύ χρήσιμο.  Οπότε, αν τα 

σχολεία έχουν τον κατάλληλο 

εξοπλισμό που δεν είναι και 

τόσο δύσκολο και πλέον δεν 

είναι ακριβό, θα υπάρξει 

μεγαλύτερο κίνητρο για τους 

εκπαιδευτικούς.  Βέβαια, σ’ 

ένα άλλο σχολείο που ήμουν 

 

 Συστηματικές 

επιμορφώσεις 

 Δυνατότητα 

παρακολούθησης από 

όλους τους 

εκπαιδευτικούς 

 Περισσότερα 

τεχνολογικά μέσα στα 

σχολεία 

 Επεξήγηση της 

χρησιμότητας και της 

χρήσης κάθε μέσου 

από ειδικούς 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΑΥΣΜΑ 

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΣΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
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δόθηκε χρηματοδότηση να 

πάρουμε δέκα laptop και 

συνειδητοποιούμε ότι υπήρχε 

μέσα αντιγραμμένο 

λογισμικό, ενώ εμείς είχαμε 

πληρώσει για αυθεντικό. Με 

αποτέλεσμα να μην μπορείς 

να δουλέψεις και να το 

χρησιμοποιήσεις. Επειδή 

όμως ήταν τέλος χρονιάς 

κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να 

το κάνει θέμα και έτσι οι 

υπολογιστές έμειναν σχεδόν 

σε αχρηστία.  

   

-Τι πιστεύετε θα έκανε εσάς 

να τους χρησιμοποιείτε 

περισσότερο;  

  

- Ελπίζω όταν έρθει η σειρά 

μου να πάω στο ΄Β επίπεδο 

(αναφέρεται στην 

πιστοποίηση) και να μάθω 

περισσότερα πράγματα, 

σίγουρα θα μπορώ να κάνω 

περισσότερα στο  Power 

Point, που δε το ξέρω καλά. 

Επίσης, κάτι που δεν κάνω 

πολύ είναι να χρησιμοποιώ το 

διαδραστικό πίνακα 
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διαδραστικά.  Τα παιδιά, 

δηλαδή, μόνο γράφουν στον 

πίνακα, δεν κάνουν  χρήση 

κάποιων άλλων 

προγραμμάτων που έχει, διότι 

το θεωρώ χρονοβόρο.  

- Δεν είναι όμως κάτι που 

δεν γνωρίζετε, αλλά κάτι 

που σας μειώνει το χρόνο 

που θα ήταν απαραίτητος 

για κάτι άλλο…. 

  

-Ακριβώς.    

   

   

- Πιστεύετε ότι  η χρήση 

των Η/Υ είναι περισσότερο 

ανδρική ή γυναικεία 

υπόθεση; [πεποιθήσεις] 

 

 

 

- Εμείς οι δασκάλες είμαστε 

κατά 90% γυναίκες, αλλά και 

πάλι δεν μπορώ να πω ότι 

βλέπω κάποια διαφορά. 

 Δεν υπάρχει διάκριση 

 Δεν είχε ανάλογο 

παράδειγμα ποτέ 

ΧΡΗΣΗ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

- … θεωρείτε ότι είναι οι 

άντρες ή οι γυναίκες 

συνάδελφοί σας που 

χρησιμοποιούν περισσότερο 

τους Η/Υ; 

[«πραγματικότητα»] 

  

- Εντάξει αυτοί που   
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διδάσκουν πληροφορική είναι 

σχεδόν πάντα άντρες, αν το 

δούμε έτσι.  Αλλά εφόσον 

εμείς είμαστε κατά κύριο λόγο 

γυναίκες, δεν μπορώ να 

συγκρίνω. Δηλαδή, εμείς στο 

σχολείο δεν έχουμε κανένα 

άντρα δάσκαλο. 

   

-Θα λέγατε ότι άντρες και 

γυναίκες χρησιμοποιούν με 

την ίδια άνεση τους Η/Υ;  

  

Πώς δικαιολογείτε αυτή τη 

διαφοροποίηση;  

  

- Και στη σχολή και στο 

μεταπτυχιακό, δεν είχα 

κάποιο  αντρικό 

παράδειγμα.  

-  -  

   

-Υπάρχει κάτι άλλο που θα 

θέλατε να προσθέσετε στα 

θέματα που κουβεντιάσαμε; 

  

-Ναι,  θα ήθελα να προσθέσω 

ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά 

στα σχολεία, δηλαδή υπάρχει 

σχολείο που έχει μόνο ένα 

υπολογιστή και τίποτα άλλο 

και υπάρχει και το ευρωπαϊκό 

σχολείο . Υπάρχουν, δηλαδή 
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μεγάλες διαφοροποιήσεις. 

Αλλά θεωρώ, ότι σιγά σιγά 

όλα τα σχολεία εξελίσσονται 

πάρα πολύ, οπότε πιστεύω 

σύντομα θα υπάρχει στα πιο 

πολλά σχολεία πρόσβαση 

στην τεχνολογία και γι’  αυτό 

το λόγο είναι επιτακτική 

ανάγκη όλων  να 

επιμορφωθούν.  

   

- Σας ευχαριστώ πολύ για 

το χρόνο και τη βοήθεια 

σας.! 

-  -  

- Τίποτα. Ευχαριστώ και 

εγώ.! 
-  -  
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GK7: ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  
Κείμενο 1 Α τάξης Β Τάξης 
 
ΜΠ (Ερευνήτρια):  

Καλησπέρα.  Όπως σας είχα 

ενημερώσει και εχθές, στα 

πλαίσια ενός ερευνητικού 

προγράμματος που γίνεται ως 

μέρος των μεταπτυχιακών μου 

σπουδών, διεξάγουμε μια 

έρευνα για τη διεύρυνση των 

παραγόντων που αποτρέπουν 

εκπαιδευτικούς απ’ το να 

αξιοποιήσουν υπολογιστές και 

άλλα νέα, τεχνολογικά μέσα 

στο χώρο της εργασίας τους...  
G5 ΔΤ:  Ναί, ναι, το θυμάμαι! 
ΜΠ:  Ωραία!  Η συνέντευξη 

αυτή  θα αξιοποιηθεί 

αποκλειστικά και μόνο στα 

πλαίσια των σπουδών μου, 

είναι ανώνυμη και θα τηρηθεί 

πλήρης εχεμύθεια για το 

περιεχόμενο και για 

προσωπικού χαρακτήρα 

πληροφορίες. Απαντήστε 

ελεύθερα χωρίς ενδοιασμούς 

για σωστές ή λανθασμένες 

απαντήσεις. Δεν υπάρχει 

σωστό ή λάθος. Υπάρχει μόνο 

η δική σας γνώμη και αυτή 

μας ενδιαφέρει.  
G5 ΔΤ:  Δεν υπάρχει κάνενα 

πρόβλημα.  Άλλωστε κι εσύ με 

βοήθησες όταν έπρεπε να πάρω 

συνέντευξη, στα πλαίσια του 

δικού μου μεταπτυχιακού 

προγράμματος. (χαμογελάει)  
ΜΠ:  Θα μαγνητοφωνήσουμε 

τη συνέντευξή μας με τη 

συγκατάθεσή σας. 
G5 ΔΤ:   ΟΚ 
ΜΠ:  Χρησιμοποιείτε καθόλου 

υπολογιστή ή/και άλλα 

 
 
 
Ενημέρωση για σκοπό 

συνένετυξης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η/Υ στα πλαίσια εξ 

αποστάσεως 

μεταπτυχιακού 
 
 
 
 
 
Διαδίκτυο: ναι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΜΕΣΑ 
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τεχνολογικά μέσα στην 

καθημερινή σας ζωή, όπως 

σαρωτή, ψηφιακή 

φωτογραφική, εκτυπωτή κτλ; 
G5 ΔΤ:  Ναι, πολύ.  

Παρακολουθώ ένα εξ 

αποστάσεως μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα, οπότε η 

καθημερινά χρησιμοποιώ τον 

ηλ. υπολογιστή.  Γενικά, θα 

έλεγα ότι χρησιμοποιώ όλα 

αυτά που ανέφερες. 
ΜΠ:  Να φανταστώ, λοιπόν, 

ότι υπάρχει υπολογιστής στο 

σπίτι και σύνδεση στο 

διαδίκτυο; 
G5 ΔΤ:   Ναι, ασφαλώς 

υπάρχει. 
ΜΠ:  Χρησιμοποείτε 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο; 
G5 ΔΤ:   Καθημερινά, ναι... Για 

το Πανεπιστήμιο κυρίως.  Το 

μεταπτυχιακό που 

παρακολουθώ είναι εξ 

αποστάσεως. 
ΜΠ:  Μπορείτε να αναφέρετε 

κάποια παραδείγματα χρήσης 

γενικότερα; 
G5 ΔΤ:   Εκτός, απ’ το ότι μου 

χρησιμεύει για το 

μεταπτυχιακό, ενημρώνομαι, 

παρακολουθώ διάφορα 

προγράμματα από τον 

υπολογιστή, παρά από την 

τηλεόραση, ακούω μουσική, 

χρησιμοποιώ τα διάφορα μέσα 

δικτύωσης... (σκέφτεται)  Στο 

σχολείο σίγουρα, για να 

ετοιμάσω υλικό για την τάξη 

μου ή να ενημερωθώ για 

θέματα που αφορούν την 

εκπαίδευση. 
ΜΠ:  Θεωρείτε τον εαυτό σας 

επαρκή χρήστη; 

 
 
Χρήση ηλ. ταχυδρομίου 
 
 
 
 
Η/Υ  για: 

 εκπαίδευση 
 Ενημέρωση 
 Μουσική 
 Μέσα δικτύωσης 
 Δημιουργία υλικού 

για το σχλ 
 
 
 
Επάρκεια= ναι 
 
 
 
 
Προέλευση γνώσεων 

 Οικογένεια 
 Αυτοδίδακτος 
 Φοιτητής  

 
 
 
 
 
 
Η/Υ στη δουλειά       

 όχι πολύ 
 γεωγραφία 
 ιστορία 
 φυσική 

 
 
 
 
Στη σχολική μονάδα: 

 όχι Η/Υ σε κάθε 

 
ΧΡΗΣΗ email 
 
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ Η/Υ -
ΕΚΤΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

ΓΝΩΣΕΩΝ Η/Υ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ 

ΣΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
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G5 ΔΤ:   Δεν τα ξέρω όλα, 

αλλά θεωρώ ότι σε γενικές 

γραμμές ναι. (κουνάει το 

κεφάλι συγκαταβατικά) 
ΜΠ:  Από που μάθατε τις 

διάφορες εφαρμογές Η/Υ που 

χρησιμοποιείτε; 
G5 ΔΤ:   Από πολύ μικρός είχα 

υπολογιστή στο σπίτι.  Πρέπει 

να ήμασταν άπ’ τους πρώτους 

που πήραν υπολογιστή.  Ήταν η 

δουλεία των γονιών μου τέτοια, 

οπότε είχαμε υπολογιστή στο 

σπίτι και εξοικειώθηκα από 

νωρίς.  Δεν έχω 

παρακολουθήσει μαθήματα, αν 

αυτό εννοείς.  Και στο 

Πανεπιστήμιο, στο Ρέθυμνο, 

λόγω  εργασιών που μας 

έβαζαν έπρεπε να δουλέψουμε 

σε υπολογιστή.   
ΜΠ:  Χρησιμοποιείτε Η/Υ στη 

δουλειά σας; 
G5 ΔΤ:   Όχι αρκετά. 
ΜΠ:  Σε ποιές περιπτώσεις θα 

λέγατε ότι χρησιμοποείτε; 
G5 ΔΤ:   Κυρίως για τη 

Γεωγραφία, την Ιστορία και τη 

Φυσική. 
ΜΠ:  Πόσο συχνά;  Δώστε 

μας μερικά παραδείγματα. 
G5 ΔΤ:   Κοίτα, στο σχολείο 

που είμαι φέτος, δεν υπάρχει 

υπολογιστής σε κάθε τάξη.  
Έχουμε έναν στο γραφείο των 

δασκάλων, όχι laptop, σταθερό.  

Οπότε, κάθε φορά που θέλω να 

κάνω κάτι με τον υπολογιστή 

πρέπει να μεταφέρω το δικό 

μου laptop στο σχολείο.  Αυτός 

είναι ανασταλτικός 

παράγοντας.  Επίσης, δεν 

είχαμε προτζέκτορα στο 

σχολείο και πήραμε φέτος, 

τάξη 
 1 υπολογιστής στο 

Γραφείο Δασκάλων 
 Ο διευθυντής δεν 

δίνει προτζέκτορα 
 
 
Μεταφέρει το προσωπικό 

του   laptop 
 
(αντίθεση με προηγούμενο 

σχολείο) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γνώμη για χρήση Η/Υ: 

Βοηθητικό εργαλείο 
 
 
 
Προϋποθέσεις χρήσης 

 Να υπάρχουν Η/Υ 

σε κάθε σχ. 

Μονάδα 
 Διευθυντής  (πώς;) 

 
 
 
 
 
 
 
Χρήση Η/Υ 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
            + 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝΑΥΣΜΑ ΓΙΑ 

ΧΡΗΣΗ Η/Υ 

ΣΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ Η/Υ -
ΕΚΤΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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αλλά ο διευθυντής δεν θέλει να 

τον χρησιμοποιούμε συχνά 

γιατί φοβάται μην τον 

χαλάσουμε...  Άρα 

καταλαβαίνεις, ότι λίγες φορές 

έχω χρησιμοποιήσει φέτος 

υπολογιστή και άλλα μέσα.  
Αντίθετα, στο περσινό μου 

σχολείο έιχαμε τα πάντα, μέχρι 

και διαδραστικό πίνακα.  

Πέρυσι, χρησιμοποιούσα 

υπολογιστή συχνά, κυριώς για 

προβολή βίντεο σχετικά με το 

μάθημα. 
ΜΠ:  Ας κουβεντιάσουμε για 

τη χρησιμότητα του Η/Υ.  

Ποιά είναι η γνώμη που έχετε 

για το θέμα αυτό; 
G5 ΔΤ:   Θεωρώ ότι είναι ένα 

αρκετά βοηθητικό εργαλείο για 

εμάς τους εκπαιδευτικούς.  

Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό!  

Είναι ένα σωρό προβλήματα 

που πρέπει να λυθούν πρώτα. 
ΜΠ:  Τί εννοείτε; 
G5 ΔΤ:   Ότι δεν αρκεί να το 

θεωρώ μόνο εγώ.  Θα πρέπει να 

υπάρχουν υπολογιστές σε όλα 

τα σχολεία, ακόμα και στα πιο 

μικρά και απομακρυσμένα, 

ώστε όλα τα παιδιά και οι 

δάσκαλοι να έχουν πρόσβαση 

στην τεχνολογία.  Ακόμα είναι 

και η στρατηγική του σχολείου, 
του διευθυντή που παίζει ρόλο 

(δίνει έμφαση). 
ΜΠ:  Εκτός από εργαλείο 

δουλειάς ο Η/Υ έχει και και 

άλλη χρησιμότητα; 
G5 ΔΤ:   Ναι.  Νομίζω ότι τα 

ανέφερα και πριν.  Είναι ένας 

τρόπος για να 

ενημερωνόμαστε, να κρατάμε 

επαφή με φίλους μας, να 

 
Πώς εξυπηρετεί ο Η/Υ 

στην εκπαίδευση: 
 Ενδιαφέρον 
 Ξεφεύγει από την 

παραδοσιακή 

μέθοδο 
 Δικτύωση με 

εξωτερικούς φορείς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προβλήματα: 

 Δεν υπάρχουν Η/Υ 

στα σχολεία 
 Χάνεται η σύνδεση 

στο διαδίκτυο 
 Δεν υπάρχει τεχνική 

υποστήριξη 
 
 
 
 
 
 
Στιλ διδασκαλίας (πώς 

εξυπηρετεί ο Η/Υ) 
 Διαθεματικότητα 
 Ενδιαφέρον 
 Παιγνιώδης τρόπος 

μάθησης 
 
 
 
 
 
Πολιτική σχολείου 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΤΟΥ Η/Υ ΣΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ Η/Υ 

ΣΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ 
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μιλάμε, να ακούμε μουσική.  
Είναι και εργαλείο μάθησης για 

μας τους ίδιους, καθώς μας 

βοηθάει στις σπουδές μας 

(χαμόγελο). 
ΜΠ:  Είναι απαραίτητη η 

χρήση Η/Υ στην εργασία σας; 
G5 ΔΤ:  Δεν ξέρω αν θα τη 

χαρακτήριζα απαραίτητη, αλλά 

καλό θα ήταν να 

χρησιμοποιούμε υπολογιστή 

στη διδασκαλία μας.  Μπορεί 

να κάνει πιο ενδιαφέρον το 

μάθημα, να τραβήξει την 

προσοχή των μαθητών, να 

ξεφύγουν και οι μαθητές και 

εμείς από το βιβλίο.  

Απαραίτητος θα έλεγα ότι είναι 

όσον αφορά τη δικτύωση του 

σχολείου και την επικοινωνία 

του με την Πρωτοβάθμια ή το 

Σχολικό Σύμβουλο.  Μέσω του 

υπολογιστή μας ενημερωνουν 

από το Γραφείο Πρωτοβάθμιας 
για διάφορα υπηρεσιακά 

θέματα. 
ΜΠ:  Ποιά είναι τα κυριότερα 

προβλήματα που σχετίζονται 

με τη χρήση των υπολογιστών 

στην εργασιακή σας 

καθημερινότητα; 
G5 ΔΤ:  Θεωρώ ότι το 

μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η 

υποστελέχωση των σχολείων 

με υπολογιστές!  Από ‘κει και 

πέρα, πρόβλημα είναι όταν 

χάνεται η σύνδεση στο δίκτυο 

και δεν μπορείς να κάνεις αυτό 

που είχες σχεδιάσει με τα 

παιδία. 
ΜΠ:  Υπάρχει τεχνική 

υποστήριξη όταν 

αντιμετωπίζετε προβλήματα; 
G5 ΔΤ:  Όχι. 

σχετικά με τεχνολογικά 

μέσα:  ανύπαρκτη 
 
 
 
 
 
 
Δεν διοργανώνονται 

σεμινάρια για τη χρήση 

των ΤΠΕ 
 
 
 
 
 
Οι μεγαλύτεροι σε 

ηλικία δεν 

χρησιμοποιούν Η/Υ.  

Γιατί; 
 
 

 Συνήθεια 
 Απρόοπτα 
 Φόβος μήπως 

ρεζιλευτούν 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προσωπική πρόταση: 

 διοργάνωση 

σεμιναρίων 
 να υπάρχει κάποιος 

για να ανατρέξουν 
 
 
 

ΤΟΝ Η/Υ 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΙΣ 

ΝΕΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
 
 
 
 
ΧΡΗΣΗ Η/Υ 

ΗΛΙΚΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝΑΥΣΜΑ ΓΙΑ 

ΧΡΗΣΗ Η/Υ 

ΣΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
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ΜΠ:  Πιστεύετε ότι η χρήση 

Η/Υ στην τάξη, όταν γίνεται, 

επηρεάζει τη μέθοδο 

διδασκαλίας/ταιριάζει 

καλύτερα με κάποια στιλ 

διδασκαλίας; 
G5 ΔΤ:  Σίγουρα επηρεάζει τη 

μέθοδο διδασκαλίας!  

Ξεφεύγουμε από την 

παραδοσιακή, 

δασκαλοκεντρική μέθοδο.  

Βοηθάει στη διαθεματικότητα 

και κάνει πολύ πιο ενδιαφέρον 
το μάθημα για τα παιδιά.  Τους 

τραβάει την προσοχή.  Ίσως το 

βλέπουν λίγο και σαν παιχνίδι, 
παρά σαν μάθημα οπότε 

αφοσιώνονται περισσότερο. 
ΜΠ: Ποιά είναι η «επίσημη 

πολιτική» του σχολείου που 

εργάζεστε για τη χρήση των 

Η/Υ; 
G5 ΔΤ:  Δεν υπάρχει πολιτική 

(γελάει ειρωνικά).  Δεν έχουμε 

υπολογιστές.  Ακόμα και όταν 

φέρουμε εμείς το δικό μας, απ’ 

το σπίτι, ο διευθυντής είναι 

αρνητικός στη χρήση του 

προτζέκτορα. 
ΜΠ:  Μέσα από το χώρο της 

εργασίας σας ενημερώνεστε 

για τις τελευταίες εξελίξεις 

στις νέες τεχνολογίες και τη 

χρήση στην εκπαιδευτική 

πράξη; 
G5 ΔΤ:  (σκέφτεται) Σπάνια 

νομίζω... Δουλεύω 6 χρόνια και 
μόνο δύο φορές έχουν 

οργανώσει κάποιο σεμινάριο οι 

Σχολικοί Σύμβουλοι σχετικά με 

τους Η/Υ.  Τουλάχιστον εδώ, 

στο Ηράκλειο, αλλού δεν ξέρω.  

Μόνο αν ψαχτούμε μόνοι μας 

σχετικά με το θέμα. 

 
 
 
Λόγοι που αποτρέπουν 

τον ίδιο: 
 έλλειψη Η/Υ 
 διδακτέα ύλη 
 έλλειψη χρόνου 

 
 
το φύλο δεν επηρεάζει την 

ενσωμάτωση ή μη 

ενσωμάτωση ΤΠΕ, έχει να 

κάνει με την όρεξη, 

ΟΜΩΣ: 
 
 
 
Οι άντρες έχουν 

περισσότερη άνεση, γιατί: 
 
 
 
 
Οι γυναίκες έχουν άλλα 

ενδιαφέροντα. 

ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
            + 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 
 
ΧΡΗΣΗ Η/Υ 

ΚΑΙ ΦΥΛΟ 
 
 
 
 
ΧΡΗΣΗ Η/Υ 

ΚΑΙ ΦΥΛΟ 
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ΜΠ:  Υπάρχουν συνάδελφοι/ες 

που ενώ δέχονται κατάρτιση 

στους υπολογιστές 

εξακολουθουν να μην τους 

χρησιμοποιούν; 
G5 ΔΤ:  μμμ (σκέφτεται) Ίσως 

οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 

εκπαιδευτικοί. 
ΜΠ:  Γιατί; 
G5 ΔΤ:  Φαντάζομαι διότι, τα 

περισσότερα χρόνια δούλευαν 

χωρίς υπολογιστή.  Τα 

τελευταία χρόνια έχουν 

ενταχθεί οι υπολογιστές στο 

σχολείο σε τόσο μεγάλο βαθμό.  

Επομένως, δεν έχουν 

συνηθίσει, δεν έχουν μάθει να 

τον χρησιμοποιούν τόσο καλά.  
Μπορεί και να φοβούνται 
μήπως συμβεί κάτι την ώρα του 

μαθήματος που δεν θα μπορούν 

να το αντιμετωπίσουν με 

αποτέλεσμα να μην κάνουν 

αυτό που είχαν προετοιμάσει ή 

να χάσουν την αξιοποιστία τους 

απέναντι στους μαθητές.  Να 

φοβούνται μήπως ρεζιλευτούν. 
ΜΠ:  Τί πιστεύετε θα 

βοηθούσε τους συναδέλφους 

σας να χρησιμοποιούν 

καλύτερα τους υπολογιστές; 
G5 ΔΤ:  Πιστεύω περισσότερα 

σεμινάρια, μια επιμόρφωση επί 

του θέματος.  Βιωματικά όμως, 

στην πράξη! Ή η ύπαρξη 

κάποιου ειδικού στο σχολείο.  
Στα σχολεία που υπάρχει 

δάσκαλος Πληροφορικής, ίσως 

νιώθουν πιο ασφαλή τα άτομα 

αυτά. 
ΜΠ:  Τι πιστεύετε θα έκανε 

εσάς να τους χρησιμοποιείτε 

περισσότερο; 
G5 ΔΤ:  Να είχα ένα 
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υπολογιστή στην τάξη.  Επίσης, 

να μην ήταν τόσο μεγάλη η 

ύλη.  Να έδινε περισσότερη 

ευελιξία και χρόνο στον 

εκπαιδευτικό, αλλά και στα 

παιδία. 
ΜΠ:  Πιστεύετε ότι η χρήση 

των Η/Υ είναι περισσότερο 

ανδρική ή γυναικεία υπόθεση; 
G5 ΔΤ:  Πιστεύω ότι στις μέρες 

μας δεν έχει να κάνει με το 

φύλο. 
ΜΠ:  Θεωρείτε ότι είναι οι 

άνδρες ή οι γυναίκες 

συνάδελφοι σας που 

χρησιμοποιούν περισσότερο 

τους Η/Υ; 
G5 ΔΤ: (σκέφτεται) Δεν ξέρω...  

Θεωρώ ότι είναι θέμα όρεξης, 

διάθεσης και όχι φύλου.  
ΜΠ:  Θα λέγατε ότι άντρες και 

γυναίκες χρησιμοποιούν με την 

ίδια άνεση τους Η/Υ; 
G5 ΔΤ:  Αν με ρωτάς 

γενικότερα, άσχετα από το 

σχολείο, θεωρώ ότι οι άντρες 

έχουν περισσότερη άνεση. 
ΜΠ:  Πώς δικαιολογείτε αυτή 

τη διαφοροποίηση; 
G5 ΔΤ:  Νομίζω ότι η 

τεχνολογία εξιτάρει 

περισσότερο τους άντρες παρά 

τις γυναίκες.  Οι γυναίκες έχουν 

άλλα ενδιαφέροντα. 
ΜΠ:  Υπάρχει κάτι άλλο που 

θα θέλατε να προσθέσετε στα 

θέματα που κουβεβτιάσαμε; 
G5 ΔΤ:  Όχι, δεν θέλω να πω 

κάτι άλλο.  Εκτός αν θέλεις να 

ρωτήσεις κάτι ακόμα ή αν 

θέλεις να σου αναλύσω κάτι 

απ’ όσα είπαμε πριν. 
ΜΠ:  Ευχαριστώ πάρα πολύ 

για το χρόνο σας και τη 
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διάθεση να βοηθήσετε. 
 
 
 
 
 
 
 
 


