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 Πεξίιεςε 

Ζ πξνψζεζε θαη έληαμε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο 

(ΣΠΔ) ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, απνηειεί έλα ζέκα 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ζην νπνίν πνιινί ζπκκεηέρνληεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν. Οη δηεπζπληέο σο εθπαηδεπηηθνί εγέηεο αλακέλεηαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ γηα 

ηελ πξνψζεζε θη έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ελψ νη 

αληηιήςεηο ηνπο είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο θαη ηε δηαδηθαζία ζρεηηθά 

κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν.  

θνπφ ηεο παξνχζαο πνηνηηθήο έξεπλαο, απνηέιεζε ε δηεξεχλεζε ησλ 

αληηιήςεσλ, απφςεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ, Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, ζρεηηθά κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ξφιν ηνπο σο πξνο ηελ πξνψζεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Γεθαηξείο δηεπζπληέο 

ζρνιείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζήλαο, απνηέιεζαλ ην 

δείγκα ηεο έξεπλαο. 

Γηεξεπλήζεθαλ νη αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο ελζσκάησζεο ησλ 

ΣΠΔ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, ε εκπεηξηθή απνηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο 

ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν ηνπο, ε εηνηκφηεηα ηνπο θαη νη πξσηνβνπιίεο πνπ 

αλαιακβάλνπλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ θαη νη πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ άκεζε 

εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ αλάιπζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληψλ, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. 

αλέδεημε θξίζηκα δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία.  

Οη δηεπζπληέο απνηίκεζαλ ζεηηθά ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζην Π., σζηφζν 

νη αληηιήςεηο ηνπο δηαθνξνπνηήζεθαλ αλάινγα κε ηελ ππνθεηκεληθή ηνπο ινγηθή, πνπ 

βαζίδεηαη ζηε θηινζνθία ηνπ πθηζηάκελνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ζηηο 

πξνεγνχκελεο ζπνπδέο ηνπο, ζηα πξνζσπηθά ηνπο ελδηαθέξνληα θαη ηηο πεπνηζήζεηο 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ. Ζ απνηίκεζε θαη θαηαλφεζε ηνπ δπλεηηθνχ ξφινπ θαη ηεο 

ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα ζρνιεία επηθεληξψζεθε θπξίσο ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ 

πιεξνθνξηθήο θαη ζηελ επνπηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Ζ έιιεηςε ζπγθεθξηκέλνπ 

ζρνιηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηηο ΣΠΔ θαη ε αληίιεςε ησλ δηεπζπληψλ φηη ε πξνψζεζε 



 
 

 

ησλ ΣΠΔ αθνξά ηελ πιηθνηερληθή αλάπηπμε, νδεγεί ζε αλάιεςε ζπνξαδηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ ζε ζρέζε κε ηελ ζπληήξεζε θη αλαλέσζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. χκθσλα κε ηνπο δηεπζπληέο, ε απηνλνκία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο, ε δηαθνξά εηδηθνηήησλ θαη ε 

επέθηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπο έξγνπ, εκπνδίδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο ξφιν ζε ζρέζε 

κε ηηο ΣΠΔ. Παξάιιεια εζηίαζαλ θπξίσο ζην ξφιν ηεο Πνιηηείαο, ζηελ έιιεηςε κηαο 

ζπλερηδφκελεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ έιιεηςε επίζεκσλ θαζνξηζκέλσλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πξνο ηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα, θαζψο θαη ηνπ θαηάιιεινπ 

θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο ζηα ζρνιεία. Οη δηεπζπληέο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο έληαμεο 

ησλ ΣΠΔ, επεζήκαλαλ ηελ αλάγθε άκεζσλ αιιαγψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φπσο 

ε ππνρξεσηηθή επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ΣΠΔ, ε 

ππνρξεσηηθή εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζην Π, ε αιιαγή ηξφπσλ επηκφξθσζεο θαη ε 

εηζαγσγή αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Ζ ζπκβνιή ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ απνπζία αλάινγσλ εξεπλψλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη θηινδνμεί λα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε κηαο λέαο νπηηθήο ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία ηνπ 21
νπ

 

αηψλα, ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ θαη ζηε βειηίσζε ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή σο 

δηαρεηξηζηή ησλ αιιαγψλ σο πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο, ηηο επζχλεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Σερλνινγηθή εγεζία, δηεπζπληήο, πνιηηηθή ΣΠΔ,, δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

  



 
 

 

Abstract 

The implementation of Information and Communication Technologies (ICT) in 

the educational process is a major issue of the educational policy where many 

participants have an important role. The school directors are educational leaders who 

are expected to take initiatives for the promotion and endorsement of the ICT in the 

educational process and meanwhile their personal background is possible to affect 

their official decisions and more importantly the roadmap concerning the 

implementation of the ICT at school. The aim of the current qualitative study anchored 

on the enlargement of thoughts and believes of directors in the intermediate level 

school community, regarding the expected and tangible benefits of the further invasion 

of ICT into the school overhaul educational system and the subsequent boost in the 

stream of procedure for education and learning. Thirteen intermediate school unit 

principals were the quality inspection team for the survey.  

Α detailed probe was implemented to identify their perceptions concerning the 

different methods and ways of adaption of the ICT in the daily school program, their 

personal lessons learned and collected feedbacks from students, the initiatives that 

already have been decided to promote the ICT wider adaptation and subsequently their 

proposals to initiate additional actions for laying down the foundations in order to 

achieve a successful result. The review of the perception and opinions of the principals 

through semi-structural interviews raised critical issues concerning the deeper 

promotion of ICT into the educational process.  

All the interviewers asses positively and evaluated the integration of ICT into the 

curriculum, nevertheless their approach to issue was differentiated according to 

educational background, the personal subject matter understanding, their private 

interests and individual assessment of a probable beneficial impact. The assessment 

and understanding of the potential role and use of ICT in schools focused mainly on 

the acquisition of IT skills and on presentation activities during educational procedure. 

Apparently the lack of strategy and ICT planning and moreover a technocentric 

approach to the issue from the principals, results on occasional initiatives for the 

maintenance of existing and procurement of state of the art ICT software and hardware 

products. According to the principals view the autonomous and highly personalized 

approach teaching process and additionally the separate professional teaching subject 



 
 

 

matter background of the teachers, prevent principals to establish supporting 

mechanisms for the teachers on ICT. Moreover highlighted that the overall gloomy 

situation is calling for immediate change actions , firstly the obligatory training of the 

educational personnel to ICT issues, additionally the rapid adaption of the ICT to 

curriculum , moreover the upgrade of the the overall ways of education process for 

teachers and more importantly  the validation of the educational community.  

The current research is related with the absent of similar studies in Greek educational 

community and wish to contribute and augment to the establishment of a novel and 

innovative view in 21
st
 century educational leadership, for ICT dispersion to school 

educational activities and in parallel to upgrade the responsibilities of the school 

principals to become qualified change managers with clearly identified roles, 

objectives, guidance and support.  

Key words: Technology leadership, principal, ICT policy, secondary education 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Δηζαγσγή 

1.1 Οξηνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ θχζε θαη 

ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο, ηε ιεηηνπξγία ηεο εγεζίαο θαη ηε ζεκαζία ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζην 21
ν
 αηψλα. Οη αιιαγέο ζηε θχζε θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 

εξγαζίαο ηεο κεηαβηνκεραληθήο επνρήο, ζεκαίλνπλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ επίζεκε  

εθπαίδεπζε, ε νπνία αλακέλεηαη λα πξνζθέξεη κάζεζε πνπ λα επηηξέπεη ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηελ επειημία, εμεηδηθεπκέλε εξγαζία, γξήγνξε θαη άκεζε 

εθαξκνγή ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο θαη δεμηφηεηεο ζε λέεο θαηαζηάζεηο. Οη ΣΠΔ είλαη 

έλα εξγαιείν, ην νπνίν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ απφθηεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ 21νπ αηψλα θη έλαο θνκβηθφο ηνκέαο γηα ηελ ζρνιηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα. 

ηνλ ππξήλα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ εδψ θαη δεθαεηίεο βξίζθεηαη ε εηζαγσγή 

ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε, θαζψο αλαγλσξίδεηαη επξχηαηα ν ξφινο ηνπο γηα ηε 

βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Ωζηφζν αθφκε θαη ζήκεξα παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ 

γίλεη θαηά θαηξνχο, γηα αιιαγή ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ θαη παηδαγσγηθψλ 

πξαθηηθψλ θαζψο θαη ηηο ηεξάζηηεο δαπάλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, ην φξακα γηα 

ηερλνινγηθή αμηνπνίεζε θαίλεηαη λα κέλεη αλεθπιήξσην (Claro, Nussbaum, López & 

Contardo, 2016). H ππφζρεζε ησλ ΣΠΔ δελ εθαξκφδεηαη πάληνηε κε απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν, ελψ φπσο επηζεκαίλεη ν Konrad, πνιιέο θνξέο θάπνηα πξάγκαηα, κνηάδνπλ λα 

κελ έρνπλ αιιάμεη απφ ηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα, πνπ ε θηκσιία θαη ν καπξνπίλαθαο 

εηζήρζεζαλ ζηηο πξσζηθέο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο (Konrad, 2007). 

ε φιεο απηέο ηηο πξνζπάζεηεο νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ ζην θέληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο, θαζψο απηνί απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

θαινχληαη λα επσκηζηνχλ ηελ επζχλε ηεο ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. 

Οη ΣΠΔ σζηφζν είλαη έλαο θνκβηθφο ηνκέαο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ νπνία 

πνιινί ζπκκεηέρνληεο δηαδξακαηίδνπλ θάπνην ξφιν θαη κπνξεί λα έρνπλ επηξξνή ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε αιιαγψλ πέξαλ ηνπ άκεζνπ ειέγρνπ ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο. 

Ωζηφζν, ηφζν νη ζρεηηθέο έξεπλεο φζν θαη νη ζρεηηθέο πνιηηηθέο, φπσο νη πνιηηηθέο 

επηκφξθσζεο, έρνπλ εζηηάζεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, παξαγλσξίδνληαο ην ζεκαληηθφ 
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ξφιν ησλ δηεπζπληψλ ζηε δηαδηθαζία πξνψζεζεο ηεο ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε (Brockmeier, Sermon & Hope, 2005). 

Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε αλέδεημε φηη ε εγεζία ηνπ δηεπζπληή γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, δελ ζρεηίδεηαη απιά κε ηερληθέο 

ηθαλφηεηεο ρξήζεο ππνινγηζηψλ θαη εθαξκνγψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ ηνπ δηεπζπληή αιιά 

εληάζζεηαη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην πνπ επηηάζζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ σο 

θνηλφηεηα κάζεζεο (Flanagan & Jakobsen, 2003). Οη δηεπζπληέο είλαη νη εθπαηδεπηηθνί 

εγέηεο πνπ κεηαδίδνπλ ην φξακα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ζηα ζρνιεία ηνπο. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ή ε αδξάλεηά ηνπο θαζνξίδεη θάζε ζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ 

επηηπρία ή ηελ απνηπρία θάζε εγρεηξήκαηνο (Petersen, 2014). 

Οη πεπνηζήζεηο είλαη νη «θηλεηήξηεο δπλάκεηο» ζηε δηακφξθσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο (Alghamdi & Prestridg, 2015). Οη απφςεηο ησλ 

δηεπζπληψλ θξίλνληαη επίζεο ζεκαληηθέο γηαηί αληαλαθινχλ ηηο πεπνηζήζεηο, ηε ζηάζε 

ηνπο θαη ηελ αλαγλψξηζε ή φρη ηνπ ξφινπ ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί  εγέηεο. χκθσλα ηνλ 

Sathiammorthy, φηαλ νη δηεπζπληέο αλαγλσξίζνπλ ηε βαξχηεηα ηνπ ξφινπ ηνπο σο 

εθπαηδεπηηθνί εγέηεο ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο εγεζίαο ηνπο, ηφηε 

κπνξνχλ λα παξέρνπλ ην ιηγφηεξν 30% σο πξνο ηελ επίηεπμε ηεο αιιαγήο ζην 

ζρνιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, εληζρχνληαο ηε δηθή ηνπο κάζεζε θαη εληζρχνληαο ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, δηαδξακαηίδνληαο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία (Wei, Plaw & Kannan, 2016). 

Ο Mulkeen (2003) επηζεκαίλεη φηη ε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ 

κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν ζθέςεο θάζε αηνκηθφηεηαο ζην ζρνιείν ελψ 

πξνηείλεη πνιηηηθέο εζηηαζκέλεο ζηε ζθέςε ησλ δηεπζπληψλ θαη ηε δηαδηθαζία 

ζπλεξγαζίαο ζρεδηαζκνχ γηα ηηο ΣΠΔ (Mulkeen, 2003). 

Σα ζηνηρεία ησλ εξεπλψλ έδεημαλ φηη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ θαη θαζνδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ 

ζηηο πξαθηηθέο ηνπο έρνπλ ζαθή εηθφλα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε αλάπηπμε ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζπκβάιιεη ζην ζρνιηθφ έξγν (Stegman, 

2014· Foley, 2016· Chang, 2012). 

Σν φξακα, ε αλάιεςε επζχλεο ηνπ δηεπζπληή θαη νη πξαθηηθέο εγεζίαο 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ επηηπρία ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

ελψ ν ζρνιηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 
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δξαζηεξηφηεηεο είλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα ηελ πξνψζεζε θαη επίηεπμε θάζε 

πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ΣΠΔ.  

Όζνλ αθνξά ηε ρψξα καο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ε ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πηνζέηεζε «νιφθιεξν ην ζηφρν ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ΣΠΔ, φπσο θαζνξίζηεθε απφ ηελ ΔΔ» (Eurydice, 2011). Ζ 

ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ πξνρψξεζε κε αξγά αιιά ζηαζεξά βήκαηα. Πάλσ απφ δχν 

δεθαεηίεο, ην ειιεληθφ Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη πξνζπαζήζεη λα ελζσκαηψζεη ηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ, πέξα απφ ην κάζεκα Πιεξνθνξηθήο, ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία φισλ 

ησλ άιισλ καζεκάησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ «ππφ ην φξακα 

θάζε πνιηηηθνχ θπβεξλεηηθνχ ζρεδίνπ» (Abbasi et al., 2015).  

ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζην ειιεληθφ 

ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, φπσο είλαη γλσζηφ ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε 

ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν, ν δηεπζπληήο δελ είλαη «manager» ψζηε λα επέκβεη ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ νχηε δηαρεηξίδεηαη ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά γη απηφ ην ζθνπφ 

(Κνιέξδα, αξαθίδνπ, ππξηδάθεο, 2013), ελψ επηβαξχλεηαη ηαπηφρξνλα απφ ην 

δηνηθεηηθφ ηνπ έξγν. Ωζηφζν δελ παχεη λα είλαη εθπαηδεπηηθφο εγέηεο κε θχξην ξφιν 

ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην έξγν ηνπο (Νάθνο, 2009). Ο Γηεπζπληήο είλαη 

δηνηθεηηθφο αιιά θαη επηζηεκνληθφο, παηδαγσγηθφο ππεχζπλνο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 

θαη αμηνπνηεί δεκηνπξγηθά ηηο δπλαηφηεηεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ κέζα ζην πιαίζην 

ησλ δηαθξηηψλ ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ (Τ.Α. 105657/2002, Τπ. Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ). 

πγθεθξηκέλα ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, αλέδεημε ηνπο εμήο άμνλεο 

κειέηεο σο πξνο ην ξφιν ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα: α) φξακα β) ζρέδην γ) πινπνίεζε. Με βάζε ηνπο άμνλεο απηνχο θαη 

κε δεδνκέλν φηη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν απνπζηάδνπλ ζρεηηθέο έξεπλεο, ε πξννπηηθή ησλ 

δηεπζπληψλ σο εγεηψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζηεί. Οη 

δηεπζπληέο είλαη θχξηνη παξάγνληεο ηεο εθπαίδεπζεο ελψ νη αληηιήςεηο ηνπο νη νπνίεο 

είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην 

ζρνιείν, είλαη αλαγθαίν λα δηεξεπλεζνχλ. 
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1.2 θνπόο θαη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε επξεκάησλ ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ, απφςεσλ 

θαη ζηάζεσλ ησλ δηεπζπληψλ Γ/Δ Α΄ Αζήλαο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπο σο πξνο ηελ 

πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζην ζρνιείν ηνπο. 

Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε σο πξνο ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο σο πξνο ηα 

ΣΠΔ, αλέδεημε φηη αλαγθαία πξνυπφζεζε είλαη ην φξακα γηα ηα ΣΠΔ ην νπνίν 

εξκελεχεηαη σο ηζρπξή δέζκεπζε θαη αλάιεςε επζχλεο εθ κέξνπο ησλ δηεπζπληψλ ην 

νπνίν είλαη αλαγθαίν λα ζηεξίδεηαη ζε έλα ζρέδην πνιηηηθήο θαη λα αθνινπζείηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο θαη νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ κε ζθνπφ ηελ εκπινθή 

θαη ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην έξγν ηνπο. Ο νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο 

πξνυπνζέηεη ηε γλψζε ησλ ηξφπσλ ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ θαη ησλ άκεζσλ σθειεηψλ πνπ ζπλεπάγνληαη ζηελ κάζεζε ησλ καζεηψλ 

(McGarr & Kearney, 2009) θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη απνηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο 

ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Ζ πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Σδηφθα (2018) ζην ν. Κορινκίασ αλέδεημε πσο θ 

αναδιάρκρωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν των μακθτϊν, κρίνεται αναγκαία από 

τουσ εκπαιδευτικοφσ, που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα, προκειμζνου να 

ευκυγραμμιςτοφν με τισ νζεσ τάςεισ τθσ τεχνολογίασ και τθ χριςθσ ςφγχρονων 

διαδραςτικϊν εργαλείων. Παράλλθλα ο ρόλοσ του διευκυντι κρίκθκε ςθμαντικόσ 

από τουσ εκπαιδευτικοφσ ωσ προσ τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν  για τθν αξιοποίθςθ 

των δυνατοτιτων των ΣΠΕ και τθ διαμόρφωςθ ςχετικισ κουλτοφρασ ςτο ςχολείο. 

πλεπψο, θξίζεθε ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζνχλ α) νη αληηιήςεηο ησλ 

δηεπζπληψλ σο πξνο ηνπο ηξφπνπο ελζσκάησζεο ησ ΣΠΔ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

θαη ησλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία β) ε απνηίκεζε απφ ηνπο 

δηεπζπληέο ηεο θαηάζηαζεο ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν ηνπο γ) ε αλάιεςε 

επζχλεο θαη πξσηνβνπιηψλ απφ ηνπο δηεπζπληέο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ ζην 

ζρνιείν ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημε θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δ) νη πξνηάζεηο 

άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο ησλ δηεπζπληψλ σο πξνο ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο ησλ 

ΣΠΔ. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ κία «ηερλνθεληξηθή πξννπηηθή» (Akcaoglu, Gumus, 

Bellibas, & Boyer, 2015) ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ζε ζρέζε κε ηα ΣΠΔ απφ ηνπο 
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δηεπζπληέο, ε νπνία δίλεη βάξνο ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ζηε δηεπθφιπλζε 

πξφζβαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα κέζα, ε νπνία σζηφζν δελ γίλεηαη βάζεη 

ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδηαζκνχ παξά κέζσ ζπνξαδηθψλ θαη ηπραίσλ ελεξγεηψλ. Οη 

δηεπζπληέο εζηηάδνπλ θπξίσο ζην δηνηθεηηθφ ηνπο έξγν ελψ ζέηνπλ σο εκπφδην 

νξγάλσζεο δξαζηεξηνηήησλ ππνζηήξημεο θαη θαζνδήγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνλ 

βαξχ θφξην εξγαζίαο, ηελ απηνλνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηελ έιιεηςε 

θαηάξηηζεο κεγάιεο κεξίδαο εθπαηδεπηηθψλ, ηελ κεγάιε ειηθία ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ 

αδηαθνξία θαη ηελ έιιεηςε ζπλεξγαηηθήο λννηξνπίαο θαη θνπιηνχξαο ησλ ζρνιείσλ. 

Οη δηεπζπληέο δπζθνιεχνληαη λα αλαιάβνπλ νινθιεξσηηθά ηελ επζχλε ηεο 

πξνψζεζεο ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν ζηα πιαίζηα κηαο απνθεληξσηηθήο ινγηθήο ελψ 

ζέηνπλ ζην θέληξν ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο σο πξνο ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

ηελ επζχλε ηεο πνιηηείαο. Θεσξνχλ σζηφζν φηη φρη κφλν ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη επηκφξθσζε ησλ δηεπζπληψλ ζε ππνρξεσηηθφ επίπεδν, ζα 

ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ θαζψο απνηεινχλ εγεηηθφ 

παξάδεηγκα. 

Οη δηεπζπληέο επεζήκαλαλ επίζεο φηη γηα λα πξνσζεζεί απνηειεζκαηηθά ε 

ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ είλαη αλαγθαίν λα ζπλνδεχεηαη απφ κία ζπλερή εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή θαη ηελ παξάιιειε εηζαγσγή άιισλ θαηλνηνκηψλ θαη θηλήηξσλ φπσο ε 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ε ππνρξεσηηθή ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηε δηδαθηέα χιε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ε 

αιιαγή ηξφπσλ επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

1.3 εκαζία θαη πξσηνηππία ηεο εξγαζίαο  

Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεη φηη εθπαηδεπηηθή εγεζία ηνπ δηεπζπληή ζε 

ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ, κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ γηα 

αθαδεκατθή βειηίσζε.  

Παξάιιεια νη αληηιήςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ έρνπλ άκεζν αληίθηππν γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ΣΠΔ (Claro et 

al., 2016). Οη αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ ζε ζρέζε κε ηα ΣΠΔ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

αληηθείκελν δηεξεχλεζεο, θαζψο ζπλδένληαη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο θαηαλφεζε, ηηο 

βαζχηεξεο πεπνηζήζεηο, ηελ θαηάξηηζε θαη ην φξακα πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο 

δηεπζπληήο γηα ην ξφιν ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν, ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε 
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ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, κέηξα θαη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζην έξγν ηνπο θαη ηελ εκπινθή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηηο 

ΣΠΔ. 

Ζ ζεκαζία θαη ε πξσηνηππία ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο, 

φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, φηη παξά ηνλ 

επηζηεκνληθφ ιφγν πνπ γίλεηαη γηα ηελ ζεκαζία ηεο εγεζίαο, νη έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ 

ηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ ζε ζρέζε κε ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή κνλάδα, 

είλαη πεξηνξηζκέλεο. Ηδηαίηεξα ε επηζθφπεζε ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηψλεη 

ηελ απνπζία αλάινγσλ εξεπλψλ. Οξηζκέλεο έξεπλεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν σζηφζν, 

εμεηάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηθέξεηαο, σο πξνο ηελ 

ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Μήηθαο, Σζνπιήο & Πφζνο, 

2014· Σζνπιήο & Σζνιαθίδεο, 2014), ζηηο νπνίεο επηζεκαίλεηαη ε ζεκαληηθφο ξφινο 

ηνπ δηεπζπληή ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζπάζεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ. Δπηπξφζζεηα ππνδεηθλχνπλ σο έλαλ απφ ηνπο 

θχξηνπο παξάγνληεο αδπλακίαο ελζσκάησζεο θη εθαξκνγήο ησλ ΣΠΔ, ηελ έιιεηςε 

παηδαγσγηθψλ γλψζεσλ ηνπ δηεπζπληή ζε ζρέζε κε ηα ΣΠΔ (Σζνπιήο & Σζνιαθίδεο, 

2014). 

Ζ παξνχζα εξγαζία αλέδεημε ζεκαληηθά επξήκαηα ησλ αληηιήςεσλ, απφςεσλ, 

θαη ζηάζεσλ ησλ δηεπζπληψλ σο πξνο ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ζπλέθιηλε κε ηα επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ ζην δηεζλή ρψξν. Δπηπιένλ 

επηζεκάλζεθαλ απφ ηνπο δηεπζπληέο αδπλακίεο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε, φπσο ε απνπζία κηαο ζπλερηδφκελεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο σο πξνο ηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΔ. Καηά ζπλέπεηα, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληψλ 

είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάιιεη ζε κηα λέα πξφηαζε θαη ζε απνηειεζκαηηθφηεξεο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηα ζρνιεία θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ 

ηνπ δηεπζπληή ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ. 

1.4 Γνκή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

Ζ δνκή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αλά θεθάιαην, έρεη σο εμήο: 

Σν θεθάιαην 1 απνηειεί ην εηζαγσγηθφ θεθάιαην πνπ έρεη σο ζηφρν λα 

παξνπζηάζεη ζπλνπηηθά ηελ εξγαζία θαη ην πιαίζην αλάπηπμήο ηεο. Αλαιχεηαη, 
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επηπιένλ, ε ζπνπδαηφηεηα ηεο κειέηεο θαη παξνπζηάδεηαη ε δνκή ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο.  

ην θεθάιαην 2 παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο πνπ αθνξά 

ηελ εγεζία ηνλ 21
ν
 αηψλα θαη ηελ αλάγθε θαιιηέξγεηαο λέσλ δεμηνηήησλ θαη λέσλ 

ηξφπσλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

ην θεθάιαην 3 παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηε ζχλζεζε θαη ηε ζχγθξηζε ησλ θπξηφηεξσλ εξεπλψλ 

πνπ κειεηήζεθαλ. 

ην θεθάιαην 4 παξνπζηάδεηαη θαη πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, 

ην πιαίζην ηεο έξεπλαο θαη νη ζπκκεηέρνληεο θαη ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ. 

ην θεθάιαην 5 παξνπζηάδνληαη δηεμνδηθά ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ αληηιήςεσλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ησλ 

δηεπζπληψλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο.  

ην θεθάιαην 6 αλαιχνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, πνπ είλαη 

νξγαλσκέλα αλά εξεπλεηηθφ άμνλα θαη ζπγθξίλνληαη κε ηα επξήκαηα ζρεηηθψλ 

εξεπλψλ. Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο, πξνηάζεηο 

πεξαηηέξσ έξεπλαο θαη δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Θεσξεηηθό πιαίζην  

Οη ηειεπηαίεο ηάζεηο ζηηο ζεσξίεο εγεζίαο, πξνηξέπνπλ πξνο ηελ εγθαηάιεηςε 

κηαο εγεηνθεληξηθήο ζεψξεζεο ηεο εγεζίαο θαη ηε κνλνδηάζηαηε κειέηε ηνπ εγέηε θαη 

ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ θαη πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηε κειέηε ηεο εγεζίαο σο 

πνιπδηάζηαηνπ θαηλνκέλνπ (εγέηεο-νκάδα-νξγαληζκφο-θνηλσλία) θαζψο 

πνιπδηάζηαηεο είλαη θαη νη πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο λα 

αληηκεησπίζεη. Οη ζχγρξνλνη εγέηεο πξέπεη λα είλαη επέιηθηνη θαη πξνζαξκνζηηθνί θαη 

λα δηαρεηξίδνληαη ηηο λέεο πξνθιήζεηο ηηο ζπλερείο κεηαβνιέο θαη αιιαγέο, έλα 

πνηθηιφκνξθν, πνιππνιηηηζκηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ, εηθνληθέο νκάδεο αιιά θαη ηε 

λέα γεληά, νη νπνίνη είλαη ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία. Απηή ε λέα γεληά 

ζέιεη λα εξγάδεηαη φρη γηα έλαλ αλψηεξν αιιά καδί κε άιινπο, κεηαζρεκαηίδνληαο ην 

ξφιν ηνπ εγέηε απφ δηεπζπληή ζε ζχκβνπιν, ζπλεξγάηε θαη θαζνδεγεηή 

(Ηνξδαλνπνχινπ, Σζαθαξέζηνπ, Σζελέ, Λέαλδξνο & Ησαλλίδεο, 2016), ελψ απαηηείηαη 

πεξηζζφηεξε εγεζία απφ πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο θαη φρη κφλν απφ ηνπο δηεπζπληέο. 

2.1 Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε θαη νξηνζέηεζε ηνπ όξνπ Ζγεζία 

Ζ εγεζία είλαη κία αλζξψπηλε ιεηηνπξγία πνπ αλ θαη έρεη ζπδεηεζεί πνιχ δελ 

γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηή. 

 Ο φξνο εγεζία έρεη ιάβεη πνιιέο εξκελείεο θαη πξνζεγγίζεηο αλάινγα ηελ 

θηινζνθία θαη ηελ νπηηθή ηνπ πξνζψπνπ πνπ ηε δίλεη ή ηελ πηνζεηεί.  

Γηα λα απνδνζεί ε νπζία ηνπ φξνπ πνιινί νξηζκνί έρνπλ πξνηαζεί. χκθσλα κε ηνπο 

Clowther & Olsen (1997) ν θνηλφο ηφπνο ησλ δηάθνξσλ νξηζκψλ εγεζίαο βξίζθεηαη ζε 

δχν ζηνηρεία: (α) ε εγεζία είλαη ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο θαη απαηηεί αλζξψπηλε 

αιιειεπίδξαζε (β) ε εγεζία πξνυπνζέηεη εζειεκέλε επηξξνή ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

άιισλ.  

ε κηα πξνζπάζεηα ζχλζεζεο ησλ πην έγθπξσλ νξηζκψλ εγεζίαο ν Μπνπξαληάο 

πξφηεηλε ηνλ αθφινπζν νξηζκφ: « Ζγεζία είλαη ε δηαδηθαζία επεξεαζκνχ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ κηαο κηθξήο ηππηθήο ή άηππεο 

νκάδαο αλζξψπσλ απφ έλα άηνκν (εγέηε), ψζηε εζεινληηθά πξφζπκα θαη κε ηελ 

θαηάιιειε ζπλεξγαζία λα δίλνπλ ηνλ θαιχηεξν ηνπο εαπηφ γηα λα πινπνηνχλ 

απνηειεζκαηηθνχο ζηφρνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο νκάδαο θαη ηε 

θηινδνμία ηνπο γηα πξφνδν ή έλα θαιχηεξν κέιινλ» (Μπνπξαληάο, 2005). 
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2.1.1 Γηαθνξέο κάλαηδεξ θαη εγέηε  

Οη έλλνηεο εγεζία θαη  δηαρείξηζε (management), δηνίθεζε θαη δηεχζπλζε, 

έρνπλ πξνθαιέζεη αξθεηή ζπδήηεζε. Ζ ππφζεζε φηη φινη νη δηεπζπληέο είλαη εγέηεο 

δελ απνηειεί κία νξζή αληηκεηψπηζε θαζψο πνιινί δηεπζπληέο δελ αζθνχλ εγεζία ελψ 

πνιινί εγέηεο δελ θαηέρνπλ νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή ζέζε. Μεξηθνί κειεηεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη αιιεινεπηθάιπςε κεηαμχ εγεζίαο θαη δηαρείξηζεο σζηφζν 

νη δχν δξαζηεξηφηεηεο δελ είλαη ζπλψλπκεο (Bass & Bass, 2008). Δπηπιένλ 

ζπλαληάηαη δηαθσλία σο πξνο ην  βαζκφ αιιεινεπηθάιπςεο. χκθσλα κε ηνλ Kotter 

(1990) ε εγεζία θαη ην management είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο θαη 

αιιεινεπεξεαδφκελεο ιεηηνπξγίεο. Σν management αληηκεησπίδεη ηελ πνιππινθφηεηα 

ζηηο ζχγρξνλεο νξγαλψζεηο ελψ ε εγεζία ηηο αιιαγέο ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ. Κάπνηνη  

ηνπο βιέπνπλ σο αθξαία αληίζεηα θαη πηζηεχνπλ φηη έλαο θαιφο εγέηεο δελ κπνξεί λα 

είλαη θαιφο δηεπζπληήο θαη ην αληίζεην (Ricketts, 2009). 

χκθσλα κε ηνλ Yukl (2013) ε νπζία ηεο εγεζίαο βξίζθεηαη ζηελ επηξξνή. 

Ζ εμνπζία ηνπ εγέηε κπνξεί λα απνξξέεη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο απφ ηηο νπνίεο νη πην 

ζεκαληηθέο είλαη ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε (personal power), ε 

πξφζβαζε ηνπ εγέηε ζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη κεραληζκνχο πιεξνθφξεζεο 

(information power), ε λφκηκε θη επίζεκε ζέζε ηελ νπνία θαηέρεη θαη ηα δηθαηψκαηα 

πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ (legitimate power). Ζ επίζεκε εμνπζία δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζε έλαλ δηεπζπληή ή πξντζηάκελν ή ζε έλα δηνηθεηηθφ ζηέιερνο λα 

επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ. Ωζηφζν θάηη ηέηνην δελ ηνλ θαζηζηά απηφκαηα 

ή εμ νξηζκνχ εγέηε αθνχ ε εγεζία εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα άζθεζεο επηξξνήο 

θαη δελ εμαζθαιίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη, ηε «λφκηκε –

δνηή δχλακε» (Μπνπξαληάο, 2005). 

Ο Rost ζπλζέηεη κηα δηαθξηηή γξακκή κεηαμχ εγεζίαο θαη δηνίθεζεο, κηα 

δηάθξηζε πνπ νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο πξνθαηφρνπο  ηνπ δελ θαηάθεξαλ  λα θάλνπλ. 

«Ζ εγεζία είλαη κηα ζρέζε επηξξνήο κεηαμχ ησλ εγεηψλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ πνπ 

πξνηίζεληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πξαγκαηηθέο αιιαγέο πνπ αληαλαθιά ηνπο 

ακνηβαίνπο ζθνπνχο ηνπο». Ζ εγεζία, ζεκεηψλεη, είλαη κηα ζρέζε επηξξνήο, ελψ ε 

δηνίθεζε είλαη κηα ζρέζε εμνπζίαο. Ζ εγεζία απαηηεί νπαδνχο ελψ ε δηνίθεζε απαηηεί 

πθηζηάκελνπο (Rost & Barker, 2000). 
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Ο Rost ζπγθξίλεη θαη αληηπαξαβάιιεη δχν παξαδείγκαηα εγεζίαο θαη κεηψλεη 

ην θεληξηθφ ηνπο λφεκα ζε κία ιέμε. Σν βηνκεραληθφ πξφηππν ηεο εγεζίαο ηνπ 20νχ 

αηψλα, είλαη κία επνρή πνπ ε εγεζία, έρεη θαηαλνεζεί σο «θαιή δηαρείξηζε». Σν 

κεηαβηνκεραληθφ παξάδεηγκα ζα επηθεληξσζεί ζηε ζρέζε ησλ εγεηψλ θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ. Καζψο κπαίλνπκε ζηνλ εηθνζηφ πξψην αηψλα, νη κειεηεηέο θηλνχληαη 

απφ ηελ θαηαλφεζε ηεο εγεζίαο σο αηφκνπ γηα λα ηε δνπλ σο ζρέζε (Rost, 1997). 

Πίλαθαο 2.1. Γηαθνξέο εγεζίαο θαη κάλαηδκελη ζύκθσλα κε ην Rost 

ΖΓΔΗΑ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ 

Απνηειεί κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία θαη 

άιια άηνκα εθηφο απφ ηνπο δηεπζπληέο 

κπνξεί λα είλαη εγέηεο. 

Μφλν έλαο εγέηεο 

Δίλαη ζρέζε επηξξνήο Δίλαη ζρέζε εμνπζίαο 

Απνηειεί κία ζρέζε πνπ εζηηάδεη ζηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ εγεηψλ 

φζν θαη ησλ νπαδψλ. 

Δπηθεληξψλεηαη κφλν ζηηο ζπκπεξηθνξέο θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε. 

Απαηηεί ακνηβαίνπο ζηφρνπο ησλ εγεηψλ 

θαη ησλ νπαδψλ γηα ηηο πξνβιεπφκελεο 

αιιαγέο. 

Απαηηεί απνθιεηζηηθά ην ζηφρν ηνπ εγέηε. 

Απνηειεί κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία νη 

άλζξσπνη πξνηίζεληαη λα θάλνπλ 

πξαγκαηηθέο αιιαγέο 

Πεξηιακβάλεη ην ζπληνληζκφ αλζξψπσλ θαη 

πφξσλ γηα ηελ παξαγσγή ή πψιεζε αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ 

 

2.1.2 Ζ εγεζία ηνλ 21
ν
 αηώλα 

ε αληίζεζε κε ην νηθνλνκηθφ κνληέιν νξγάλσζεο ηεο βηνκεραληθήο επνρήο, 

ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθεληξσηηθή καδηθή παξαγσγή, ηεξαξρηθή δηαρείξηζε 

θαη ζηαζεξή δνκή απαζρφιεζεο, ε λέα νηθνλνκία ηεο κεηαβηνκεραληθήο επνρήο 

θαζνδεγείηαη απφ ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο θαη κεηαβνιέο, ηε γξήγνξε αιιαγή ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη κία απξφβιεπηε θαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηελ επίηεπμε έξγσλ 

απαζρφιεζε. 
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ηε βηνκεραληθή επνρή θηλεηήξηεο δπλάκεηο αλάπηπμεο ζεσξνχληαη ην θέξδνο 

θαη ε παξαγσγή κέζα απφ ηε ρξήζε κεραλψλ. ε αληίζεζε ζηε κεηαβηνκεραληθή 

θνηλσλία θηλεηήξηεο δπλάκεηο είλαη ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε, δηαρείξηζε θη 

επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο, πνπ νηθνδνκεί λέα γλψζε θαη νδεγεί ζηελ θαηλνηνκία, 

ηελ αιιαγή θαη ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηε 

βησζηκφηεηα. 

Οη Agranoff & McGuire (2001), παξαζέηνπλ θάπνηεο επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε 

ηε βησζηκφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο θαη ηεο 

Πιεξνθνξίαο: 

 Δθφζνλ ε νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο, απηφ ζεκαίλεη φηη ε βησζηκφηεηα ελφο νξγαληζκνχ 

εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ κειψλ ηνπ γηα ιχζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ 

επηζήκαλζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ 

 Ζ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο επηηπγράλεηαη θαιχηεξα κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο 

θαη ηεο επίδξαζεο ζηε ζθέςε ησλ άιισλ, νπφηε απαηηείηαη ηα δίθηπα θαη νη 

θνηλφηεηεο κάζεζεο λα είλαη κέξνο νπνηνπδήπνηε πξνγξακκαηηζκνχ 

 Ζ βησζηκφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο 

λα ζπκπεξηθέξνληαη κε επηρεηξεκαηηθφ ηξφπν, ελζσκαηψλνληαο δηάθνξεο 

ηθαλφηεηεο εληφο ησλ νξγαληζκψλ 

 Ζ νκαδηθή εξγαζία θαη ε ζπλεξγαζία είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο δηαρείξηζεο θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηε ιχζε 

πξνβιεκάησλ 

πγθξίλνληαο ηνλ εμειηζζφκελν ηζηφ κε ηελ επαλάζηαζε ηνπ Σχπνπ Gutenberg νη 

McGonagill & Doerffer (2011), επηζεκαίλνπλ πσο ε θνπιηνχξα θαη ηα εξγαιεία ηνπ 

Παγθφζκηνπ ηζηνχ, έρνπλ πιένλ κεηαηξέςεη φρη κφλν ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο αιιά 

θαη ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο εγεζίαο ζε παξσρεκέλνπο, πξνηείλνληαο κηα λέα 

ζεψξεζε ηεο εγεζίαο ζηελ νπνία ζεκαηνδνηνχληαη νη εμήο αιιαγέο: 

 Ζ ζεψξεζε ηεο εγεζίαο σο δξαζηεξηφηεηαο θαη φρη σο ξφινπ. 

 Ζ ζεψξεζε ηεο εγεζίαο σο έλα ζπιινγηθφ θαηλφκελν. 

 Ζ αλάγθε ησλ εγεηψλ γηα πςειφηεξα επίπεδα πξνζσπηθήο επαγγεικαηηθήο  

αλάπηπμεο. 



 
 

12 
 

 Ζ ζηξνθή απφ ηελ νπηηθή ησλ νξγαλψζεσλ σο «κεραλψλ» ζε κία λέα νπηηθή 

ηνπο σο δσληαλψλ νξγαληζκψλ 

 Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ «ηνπ ειέγρνπ» κε ηε «κάζεζε θαη ηελ πξνζαξκνγή» 

 Ζ κεηαθίλεζε απφ ηελ θεληξηθή νξγάλσζε θαη πξνο κία επηθεληξσκέλε ζην 

δίθηπν εγεζία 

Ο ζχγρξνλνο παγθφζκηνο νηθνλνκηθφο αληαγσληζκφο, απαηηεί ηελ εγθαηάιεηςε 

ησλ παξαδνζηαθψλ δνκψλ δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ. Με ηελ άλνδν ηνπ Ηζηνχ θαη ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα γηα έκςπρν πιηθφ, πφξνπο θαη ηδέεο γηα απην-νξγάλσζε, 

γίλνληαη δπλαηέο λέεο κνξθέο νξγάλσζεο. ηνλ 21ν αηψλα αλαγλσξίδεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ε δχλακε ησλ πξνζεγγίζεσλ δηθηχνπ. 

Οη Allen & Long, (2009) ππνζηεξίδoπλ ηελ αλάγθε ησλ ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ 

γηα δηθηχσζε ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε κεηάβαζε απφ έλαλ θαηαθεξκαηηζκέλν θφζκν 

ρηηζκέλν ζε ηεξαξρίεο ζε έλα δίθηπν ζχλδεζεο, πνπ επηηάζζεη ε ηάζε πξνο κηα 

παγθφζκηα νηθνλνκία, ε απμεκέλε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε καδηθή επηθνηλσλία 

ησλ αηφκσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν δηαδίθηπν απνηειεί πξφηππν ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ θαη λέσλ ηξφπσλ ζπιινγηθήο κάζεζεο θαη νηθνδφκεζεο ηεο 

γλψζεο. Καζψο νη ζχγρξνλνη νξγαληζκνί αιιάδνπλ κνξθή, ν έιεγρνο θαη ε ηεξαξρία 

πξέπεη λα δψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηα δίθηπα θαη ζηε wi-ηεξαξρία ((Ηνξδαλνπνχινπ θ. 

ά., 2016). 

χκθσλα κε ηνλ Heifetz, Grashow, & Linsky (2009), νη λέεο πξνθιήζεηο θαη ε 

αλάγθε πξνζαξκνγήο απαηηνχλ κηα δηθηπσκέλε ζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ εγεζία. 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη φηη πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ. 

Ζ επηθεληξσκέλε ζην δίθηπν ζπλεξγαηηθή εγεζία ζεσξείηαη έλαο δηαθνξεηηθφο 

ηχπνο κε ηεξαξρηθήο εγεζίαο, φπνπ ε πιεξνθφξεζε θαη ε εκπεηξνγλσκνζχλε 

αληηθαζηζηνχλ κηα δνκή εμνπζίαο κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο απην-νξγάλσζεο. 

πγθξνηείηαη απφ ηελ ακνηβαία ππνρξέσζε πνπ αλαπηχζζεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ γηα επίηεπμε θνηλψλ απνθάζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπλαίλεζε θαη ηε 

ζπλεξγαζία. Οπζηαζηηθά πξνθχπηεη απφ ηε δχλακε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη ζπιινγηθά θαη πξνηηκνχλ ηε ζπιινγηθή αλάιεςε επζχλεο 

παξά λα βαζηζηνχλ ζηελ παξαδνζηαθή ηεξαξρία θαη ηνπο δηνξηζκέλνπο εγέηεο 

(Ηνξδαλνπνχινπ θ.ά., 2016). 
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χκθσλα κε ηνλ Harling (2018), ην δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο νξγαληζκνχ, 

είλαη φηη έρεη ηδξπζεί επίζεκα κε ξεηφ ζθνπφ ηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ ζηφρσλ κέζσ 

ελφο ηππηθά ζεζκνζεηεκέλνπ πξφηππνπ εμνπζίαο θη ελφο επίζεκνπ ζψκαηνο θαλφλσλ 

θαη δηαδηθαζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο επίηεπμεο απηψλ ησλ ζηφρσλ. 

Δθηφο ηεο ηππηθήο απηήο πηπρήο, νη νξγαληζκνί απνηεινχλ δίθηπα άηππσλ ζρέζεσλ 

θαη αλεπίζεκσλ θαλφλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε αηφκσλ θαη 

νκάδσλ πνπ εξγάδνληαη κέζα απφ ηελ ηππηθή δνκή. Δπνκέλσο ε γλψζε ησλ δχν 

απηψλ πηπρψλ απνηειεί αλαγθαία γλψζε γηα θάζε εγέηε, δεδνκέλνπ φηη ε 

αιιειεπίδξαζή ηνπο θαζνξίδεη ην επίπεδν, ηε θχζε θαη ηελ απηνλνκία ηνπ θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα νδεγήζεη άιινπο ζπκκεηέρνληεο θαη λα επεξεάζεη ην 

ζχζηεκα σο ζχλνιν. 

Ο φξνο δίθηπα αλαθέξεηαη κε ηε ζεκαζία κηαο πνιχ-νξγαλσηηθήο δηαρείξηζεο γηα 

ηε ιχζε πξνβιεκάησλ φηαλ απηή δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ έλα άηνκν ή έλαλ κφλν 

νξγαληζκφ (Agranoff & Mc Guire, 2001). 

Έλα ζπλεξγαηηθφ δίθηπν, κπνξεί λα απνηειείηαη απφ νξγαλψζεηο θαη αλζξψπνπο 

πνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ απηφλνκεο, γεσγξαθηθά θαηαλεκεκέλεο θαη εηεξνγελείο 

απφ άπνςε ιεηηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο, θνπιηνχξαο, θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ αιιά 

σζηφζν ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ θαιχηεξε επίηεπμε θνηλψλ ή ζπκβαηψλ ζηφρσλ θαη 

ησλ νπνίσλ νη αιιειεπηδξάζεηο ππνζηεξίδνληαη απφ δίθηπν ππνινγηζηψλ. Ο 

παγθφζκηνο νηθνλνκηθφο αληαγσληζκφο κε νηθνλνκίεο πνπ βαζίδνληαη  φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

πξνβάιιεη λέεο απαηηήζεηο γηα ηνπο νξγαληζκνχο, φπσο:  

1. Οξγάλσζε εξγαζίαο κε ζπλεξγαηηθέο νκάδεο: Ζ ιήςε απνθάζεσλ ζηα 

πςειφηεξα επίπεδα θαη ε δηάρπζή ηνπο ζηα ρακειφηεξα έρεη σο απνηέιεζκα 

λα κελ αμηνπνηείηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ «πλεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ» (Leu 

& Coiro,2004), εληφο ησλ νξγαληζκψλ, λα πεξηνξίδεηαη ε θαηλνηνκία θαη ε 

δεκηνπξγηθή ζπλεηζθνξά ζε φιε ηελ αιπζίδα ηεο ηεξαξρίαο εληφο ησλ 

νξγαληζκψλ. Δπηπιένλ θαζψο νη εξγαδφκελνη εθηεινχλ απιά εληνιέο, δελ 

απαηηείηαη λα θαηέρνπλ «ηθαλφηεηεο ζθέςεο πςειφηεξνπ επηπέδνπ ή λα είλαη 

ςεθηαθά εγγξάκκαηνη» (Leu et al., 2013). ε αληίζεζε κε ην βηνκεραληθφ 

πξφηππν νξγάλσζεο, νη ζχγρξνλνη νξγαληζκνί κε ζηφρν ηελ πςειφηεξε 

παξαγσγηθφηεηα αθνινπζνχλ έλα νξηδφληην κνληέιν νξγάλσζεο θαη 
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νξγαλψλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο κε ζπλεξγαδφκελεο εγεηηθέο νκάδεο ψζηε λα 

αμηνπνηεζνχλ πιήξσο νη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο θαη ε εκπεηξία ησλ κειψλ 

ηνπο. Ζ ζπλεξγαηηθή εγεζία βνεζά ηνπο νξγαληζκνχο λα κεηψζνπλ ηηο 

ζπγθξνχζεηο, λα δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

πξνσζήζνπλ ηε δέζκεπζε γηα λέεο πξσηνβνπιίεο θαη λα πεηχρνπλ έλαλ θνηλφ 

ζθνπφ. Ζ εκπινθή νιφθιεξεο ηεο θνηλφηεηαο ζηελ δηαδηθαζία, κέζα απφ ηνλ 

πεηξακαηηζκφ ηελ απηνλνκία θαη ηελ πνηθηινκνξθία ησλ απφςεσλ, πξνζθέξεη 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα ζηελ εμεχξεζε ιχζεσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη νκάδεο 

ζηα ρακειφηεξα ζηξψκαηα ρξεηάδεηαη λα ελδπλακψλνληαη ζηνλ εληνπηζκφ θαη 

ζηε ιχζε πξνβιεκάησλ θαη ζηελ αχμεζε απνηειεζκαηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ. 

Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηα κέιε ηνπ 

νξγαληζκνχ γηα ηε ιχζε πξνβιεκάησλ, επηηξέπεη ε νξηδφληηα απηή 

νξγαλσκέλε εξγαζία λα γίλεηαη πην παξαγσγηθή θη αληαγσληζηηθή θαη νδεγεί 

ζε λέα γλψζε θαη ζε θαιχηεξνπο ηξφπνπο παξαγσγήο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. 

2. πλερήο κάζεζε θαη πξνζαξκνγή. Οη ζχγρξνλνη νξγαληζκνί ιεηηνπξγνχλ ζε 

έλα απξφβιεπην πεξηβάιινλ. Σα δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα απαηηνχλ 

δηαθνξεηηθά νξγαλσηηθά κνληέια, θαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο εγεζίαο θαη 

δηαθνξεηηθέο αλνηθηέο πξννπηηθέο ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, φπσο ε 

εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ ή ε βειηίσζε επηθνηλσλίαο. ε αληίζεζε κε ην 

ηεξαξρηθφ κνληέιν ζην νπνίν ηα αλψηεξα ζηξψκαηα δηνίθεζεο αλαδεηνχλ 

ιχζεηο, ρξεηάδεηαη ε αλαδήηεζε δηαθνξεηηθψλ πξννπηηθψλ πέξα απφ ηελ 

ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

λα είλαη αληηπαξαγσγηθή. Ζ κάζεζε ην κνίξαζκα ηεο γλψζεο θαη ησλ 

εκπεηξηψλ θαη ε πξνζαξκνγή ζηηο αιιαγέο επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

αλαγλψξηζε πξνβιεκάησλ κε αθξίβεηα, ηελ πξνψζεζε λέσλ πξσηνβνπιηψλ γηα 

ηελ πξνψζεζε ελφο θνηλνχ ζθνπνχ. «ηελ θαξδηά ηνπ έξγνπ ηνπ ζπλεξγαηηθνχ 

εγέηε βξίζθεηαη ην λα παίξλεηο αμία απφ ηε δηαθνξά» (Archer & Cameron, 

2009). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εγέηεο πξέπεη λα κάζνπλ λα κνηξάδνληαη ηνλ 

έιεγρν θαη λα εκπηζηεχνληαη έλαλ εηαίξν, παξφιν πνπ ν εηαίξνο απηφο κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη πνιχ δηαθνξεηηθά απφ ηνπο ίδηνπο. 

3. Δλίζρπζε νξηδφληηαο ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο: Ζ επηθνηλσλία είλαη ε ιέμε θιεηδί 

γηα ηελ επηηπρία ησλ ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ. Οη ηξφπνη επηθνηλσλίαο 

θαζνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο ζε έλαλ νξγαληζκφ. Σν ηεξαξρηθφ κνληέιν ππνλνκεχεη ηε ξνή 
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πιεξνθνξίαο θαζψο θηλείηαη θάζεηα κε ζθνπφ ηελ παξνρή ηππηθψλ νδεγηψλ, 

εγθπθιίσλ, θαηεπζχλζεσλ γηα εηδηθνχο ζηφρνπο θαη αλακελφκελεο 

ζπκπεξηθνξέο κέζα απφ κία καθξηά γξακκή επηθνηλσλίαο. Μπνξεί επνκέλσο 

λα παξαλνεζεί λα δηαζηξεβισζεί ή λα κελ θαηαλνεζεί. Σν κεγαιχηεξν 

κέγεζνο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ απμάλνπλ ηελ 

αλάγθε νξηδφληηαο επηθνηλσλίαο. Ζ νξηδφληηα ξνή ηεο πιεξνθνξίαο είλαη 

ζπληνληζηηθή θαη εληζρχεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ νκάδσλ ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 

επίηεπμε ζηφρσλ. Μεηψλεη ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

παξαλνήζεηο, εληζρχνληαο ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο. 

4. Ζ ελίζρπζε δπλακηθψλ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

νξγαληζκψλ γηα ηελ επηηπρία θνηλψλ ζθνπψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο 

πέξα απφ ηα παξαδνζηαθά ζχλνξα πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε νξγαληζκνχο. Οη 

νξγαληζκνί πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ, επίζεκα θαη αλεπίζεκα, γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ζε δίθηπα πνιιαπιψλ νξγαλψζεσλ γηα ζέκαηα πνπ δελ κπνξνχλ 

εχθνια λα επηιπζνχλ απφ κία κφλν νξγάλσζε λα νηθνδνκήζνπλ θαη λα 

δηαηεξήζνπλ απνηειεζκαηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο ζρέζεηο πέξα απφ ηα φξηα ελφο 

νξγαληζκνχ θαη κεηαμχ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηεο θνηλφηεηαο. Γηα λα 

πξνζθέξνπλ θαιχηεξεο ππεξεζίεο, ε εγεζία απαηηείηαη λα αλαπηχμεη ζρέζεηο 

ζπλεξγαζίαο ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηηο ελδηαθεξφκελεο νκάδεο θαη ηηο 

δεκφζηεο θαη κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο, ψζηε λα θαηαλνεζνχλ νη 

πξνθιήζεηο θαη νη επθαηξίεο δηαρείξηζεο. Ζ ζχγρξνλε ηερλνινγία θάλεη δπλαηή 

ηε ζπκκεηνρή ελφο επξχηεξνπ δηθηχνπ ελδηαθεξνκέλσλ φπσο γηα ηελ 

αλαδήηεζε ιχζεσλ, επθαηξηψλ θαη ηελ απνθφκηζε σθειεηψλ απφ νηθνλνκηθνχο 

θαη θνηλσληθνχο θνξείο. 

Ζ ρξήζε δηαδηθηπαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη εξγαιείσλ είλαη δπλαηφλ λα απμήζεη ηελ 

ηθαλφηεηά ησλ εγεηψλ λα θαηλνηνκνχλ, λα ζπλεξγάδνληαη, λα επεθηείλνπλ ηελ 

εκβέιεηά ηνπο θαη λα αληηκεησπίδνπλ κεγάιεο θιίκαθαο πξνβιήκαηα δηεπξχλνληαο 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηελ εγεζία. 

Πνιινί νξγαληζκνί καζαίλνπλ λα δνπιεχνπλ ζπλεξγαηηθά θαη κε δηαθάλεηα, σο 

αλνηθηά ζπζηήκαηα, κε απνθεληξσκέλε ιήςε απνθάζεσλ θαη θαηαλεκεκέλε δξάζε 

θαη είλαη επνκέλσο θαιχηεξα ηνπνζεηεκέλνη, ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζε δπλακηθά 

θαη κεηαβαιιφκελα θνηλσληθά πεξηβάιινληα θαη λα αληηκεησπίδνπλ θξίζεηο. Οη 

αλζξψπηλεο αιιειεπηδξάζεηο θαη ζρέζεηο πνπ αλακέλνληαη ζε έλαλ νξγαληζκφ απφ 
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ηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζε απηφλ δηελεξγνχληαη κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ.  

Οη ΣΠΔ ζήκεξα πινπνηνχλ ηηο ίδηεο δνκέο ηνπ νξγαληζκνχ ειεθηξνληθά ζε ρξφλν θαη 

ρψξν. Μέζσ ΣΠΔ πξαγκαηνπνηείηαη φρη κφλν ε επηθνηλσλία κεηαμχ εγέηε θαη κειψλ 

αιιά αθφκε θαη ε ζπιινγή θαη δηάδνζε ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη ε 

ππνζηήξημε ησλ νξγαλσηηθψλ εξγαζηψλ. 

Ζ εγεζία δηακνξθψλεηαη ζε έλα εηθνληθφ πιαίζην ζην νπνίν κεζνιαβεί ε 

ζπλεξγαζία θαη ε αιιειεπίδξαζε εγέηε-κειψλ ηεο νκάδαο. ήκεξα, νη εγέηεο 

κπνξνχλ λα  θαζνδεγήζνπλ νιφθιεξα έξγα απφ απφζηαζε θαη λα αιιειεπηδξνχλ κε 

ηα κέιε ηεο νκάδαο. 

Ζ εγεζία κε ηε κεζνιάβεζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο κπνξεί λα 

παξνπζηάδεη αθξηβψο ην ίδην πεξηερφκελν θαη ζηπι κε ηελ παξαδνζηαθή πξφζσπν κε 

πξφζσπν εγεζία (Avolio, Kahai & Dodge, 2000). Μπνξεί λα εκπλεχζεη, λα 

θαζνδεγήζεη, λα ελεκεξψζεη γηα ηα επηηεχγκαηα δηαθφξσλ νκάδσλ, λα δηαλείκεη ην 

νξγαλσηηθφ φξακα λα επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ νξγαληζκνχ, κέζσ 

κηαο πνηθηιίαο ειεθηξνληθψλ κέζσλ. 

Δπηπιένλ ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ ζήκεξα, έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ίδηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ θαη νη εγέηεο, γεγνλφο πνπ αζθεί πίεζε ζηελ εγεζία λα είλαη 

ελεκεξσκέλε γηα φια ηα ηειεπηαία γεγνλφηα θαη ηηο εμειίμεηο ψζηε λα δηθαηνινγεί ηε 

ζέζε ηεο αλά πάζα ζηηγκή.  

Ο Gurr (2004), σζηφζν ππνζηήξημε φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

παξαδνζηαθψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ζε πεξηβάιινληα κέζσ ηερλνινγίαο. 

 Οη εγέηεο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ πξνθιήζεηο θαη δηιήκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ πνιππινθφηεηα  ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ο εγέηεο πξέπεη θαη 'αλάγθε λα 

δεκηνπξγήζεη έλα θαηάιιειν θνηλσληθφ θιίκα κέζσ ηεο «βηψζηκεο επηθνηλσλίαο» θαη 

λα είλαη ζε ζέζε λα κεηαθέξεη ππνδεηγκαηηθέο δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο κέζσ ηεο 

ζρεηηθήο ηερλνινγίαο θαη λα δψζεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ «δηαζπνξά» θαη 

θαηαλνκή ηεο εγεζίαο ζε πνιιαπιά επίπεδα. Ζ εγεζία ηνπ 21
νπ

 αηψλα, απνηειεί κία 

ζχλζεηε πξφθιεζε. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ είλαη αλαγθαίν ηα άηνκα 

ζηνπο νξγαληζκνχο λα αληηιακβάλνληαη ην θνηλφ λφεκα ησλ πξνθιήζεσλ θαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εγεζία ζε φια ηα επίπεδα. Ζ κεγαιχηεξε πξφθιεζε ηεο  εγεζίαο 

ζήκεξα, είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζπιινγηθά λα 
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δεκηνπξγήζνπλ κηα θνπιηνχξα πνπ λα επηηξέπεη ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ εγεηηθψλ 

ζέζεσλ θαη θσλψλ λα αθνπζηνχλ. 

2.2 Ζ κάζεζε ηνπ 21
νπ

 αηώλα 

Ζ κάζεζε ηνπ 21
νπ

 αηψλα είλαη κία έλλνηα πνπ έρεη πεξηγξαθεί κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο θαη παξάιιεια θπξηαξρεί ζηελ πνιηηηθή θαη ζηηο πξαθηηθέο ησλ νξγαληζκψλ  

θαη παξάιιεια ηείλεη λα δηακνξθψλεη θαη έλα λέν εθπαηδεπηηθφ ηνπίν. 

Ζ κάζεζε γηα ηνλ 21
ν
 αηψλα ηππηθά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηηο δεμηφηεηεο 

πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα λα αλαπηπρηνχλ ζην ζεκεξηλφ πνιχπινθν θαη δηαζπλδεκέλν 

παγθφζκην ηνπίν. 

Καζψο ε θχζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο άιιαμαλ, ην ίδην ζπλέβε θαη κε ηηο 

απαηηήζεηο γηα εθπαίδεπζε θαη ηηο απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο. Ζ κεηαβαιιφκελε θχζε 

ηεο εξγαζίαο θαη ηεο δσήο ηνλ 21
ν
 αηψλα, θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

καζεηψλ λα μεπεξάζνπλ έλα απιφ, επίπεδν θαηαλφεζεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

πιεξνθνξίεο κε δεκηνπξγηθνχο θαη θαηλνηφκνπο ηξφπνπο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ηδεψλ 

θαη ηε ιχζε ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ. Απηφ απαηηεί πςειφηεξν επίπεδν ζθέςεο θαη 

ηθαλφηεηεο (Leu et al., 2013). Καζψο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε εμαξηάηαη απφ ηελ 

παξαγσγή πςειφηεξνπ επηπέδνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη πςειήο ηερλνινγίαο 

θαηλνηνκία, ε εθπαίδεπζε θαιείηαη ζχκθσλα κε ηελ UNESCO:  

1. Να ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ζπνπδαζηψλ, ησλ πνιηηψλ θαη 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γλψζε ψζηε λα πξνζζέζνπλ 

αμία ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία εθαξκφδνληάο ηελ γηα ηε ιχζε 

πνιχπινθσλ πξνβιεκάησλ ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ 

2. Να ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπο λα θαηλνηνκνχλ 

εθαξκφδνληαο λέεο γλψζεηο ψζηε λα πξνθχςνπλ σθέιεηεο απφ ηελ νηθνδφκεζε 

λέαο γλψζεο 

3. Να απμήζεη ηε ρξήζε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο καζεηέο ελζσκαηψλνληαο 

ηνλ γξακκαηηζκφ ησλ ΣΠΔ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

Ζ αλαγθαηφηεηα λέσλ δεμηνηήησλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα, έρεη επηζηξαηεχζεη έλαλ φιν θαη 

απμαλφκελν αξηζκφ επηρεηξεκαηηψλ, εγεηψλ, θαη ππεχζπλσλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, 

ψζηε λα είλαη επηηπρήο ε εθπαίδεπζε ηνπ ζήκεξα. Δθδειψλεηαη έληνλε αλεζπρία φηη  

νη καζεηέο δελ ζα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηνλ θφζκν ηνπ ζήκεξα, εθηφο εάλ ηα 
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ζρνιεία ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία γηα λα εθαξκφζνπλ πξαγκαηηθή αιιαγή ζην 

κνληέιν εθπαίδεπζεο ηνπο (Tapscott, 2009). Οη ππνζηεξηθηέο ηεο κάζεζεο ηνπ 21
νπ

 

αηψλα επηζεκαίλνπλ φηη ε νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο ζην παξαδνζηαθφ 

κνληέιν εθπαίδεπζεο ηεο βηνκεραληθήο επνρήο απνηειεί ηνλ θχξην ιφγν ηεο 

καζεηηθήο δηαξξνήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο κάζεζεο 

ηνπ 21
νπ

 αηψλα: 

 Σα εθπαηδεπηηθά πξφηππα πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ απνθιεηζηηθή θπξηαξρία 

ηνπ δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ, δελ επηηξέπνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ κέηξεζε δεμηνηήησλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηνλ 21ν αηψλα 

 Οη ζρνιηθέο αμηνινγήζεηο είλαη ρξήζηκν λα κεηξνχλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο 

 Oη εθπαηδεπηηθνί είλαη απαξαίηεην λα είλαη θαιά εθπαηδεπκέλνη ψζηε λα 

ππνζηεξίμνπλ απηή ηελ αλαγθαηφηεηα 

 Ο γξακκαηηζκφο ησλ ΣΠΔ (ICT literacy) είλαη ε ηθαλφηεηα ρξήζεο ηεο 

ηερλνινγίαο ε νπνία είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ αηψλα 

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ 

πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ επίηεπμε ηεο κάζεζεο. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 20νπ θαη 21νπ αηψλα είλαη ην φηη 

ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ βαζίδνληαη ζε μερσξηζηά αληηθείκελα θαη αμηνινγνχληαη 

κέζσ απνκλεκφλεπζεο γεγνλφησλ. Σνλ 21ν αηψλα, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ βαζίδεηαη 

ζηηο δεμηφηεηεο θαη ηε γλψζε, ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απνδνρήο δηα 

βίνπ αμηψλ (Longworth, 2003).  

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πξέπεη λα θαιχπηεη 

ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ κάζεζε ηνπ 21νπ αηψλα, ηελ θαιιηέξγεηα 

δεμηνηήησλ φπσο ε θξηηηθή ζθέςε θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ; ηξφπνπο εξγαζίαο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία, εξγαιεία γηα ηελ εξγαζία πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο ΣΠΔ, ηνλ πιεξνθνξηαθφ γξακκαηηζκφ θαζψο θαη δεμηφηεηεο γηα λα 

δήζνπλ νη καζεηέο σο πνιίηεο ζηνλ θφζκν, φπσο ε ηζαγέλεηα θαη ε θνηλσληθή επζχλε. 

Ο λένο απηφο πξνζαλαηνιηζκφο απαηηεί κηα πξνζεθηηθή επαλεμέηαζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

αλάπηπμεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Σα πξνγξάκκαηα ηνπ 20
νπ

 

αηψλα δελ παξέρνπλ ην πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ δεμηνηήησλ πνπ 

ρξεηάδεηαη λα έρνπλ νη καζεηέο. 
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χκθσλα κε ην Dede (2010a), ην ζρνιηθφ πξφηππν ηεο βηνκεραληθήο επνρήο ην 

νπνίν βξίζθεηαη ππφ θαηάξξεπζε, αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ 

20
νπ

 αηψλα, ησλ νπνίσλ θπξίαξρα ζηνηρεία είλαη: 

 Ζ έκθαζε ζηε ζεσξεηηθή θη αθεξεκέλε κνξθή ηεο γλψζεο 

 Ζ έιιεηςε εθαξκνγήο ηεο ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο 

 Ζ αδπλακία αλάπηπμεο εκπεηξίαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη κεηαγλσζηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ πνπ ππνδεηθλχνπλ λέεο ιχζεηο ζε ηππνπνηεκέλεο πξνζεγγίζεηο 

 Ζ έκθαζε ζηνλ ρεηξηζκφ ήδε επεμεξγαζκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη φρη ζηελ 

αμηνιφγεζή ηνπο 

Καηά ζπλέπεηα, ε γλψζε ρσξηζκέλε απφ ηηο δεμηφηεηεο παξνπζηάδεηαη σο κία 

«απνθαιππηφκελε αιήζεηα» θη φρη σο κία δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο. Ζ 

δηάθξηζε γλψζεσλ απφ ηηο δεμηφηεηεο έρεη σο απνηέιεζκα ε κάζεζε ησλ καζεηψλ λα 

ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηε κάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ γηα έλα ζέκα-

αληηθείκελν παξά «ζην λα κάζνπλ πψο λα επεθηείλνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπο πέξα απφ 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ήδε δηαζέζηκεο γηα αθνκνίσζε» (Dede, 2010a). Απφ απηή 

ηελ άπνςε νη εμεηάζεηο θαη νη αμηνινγήζεηο γίλνληαη σο απνγξαθή ελφο κέξνπο ηεο 

πξνζσπηθήο δηαδηθαζίαο εθκάζεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη απηή ε έλλνηα, ε 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα, πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ θαη λα πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

αμηνιφγεζεο. Δθηφο απηνχ, ε έλλνηα ηεο απνηπρίαο ζα πξέπεη λα αθαηξεζεί απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη λα αληηθαηαζηαζεί κε ζηξαηεγηθέο γηα «ηε βειηίσζε ηεο 

πξνζσπηθήο απηνεθηίκεζεο» (Longworth, 2003). 

Ο φξνο «δεμηφηεηεο» απνηειεί κεηάθξαζε ηνπ αγγιηθνχ φξνπ competences θαη 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ φξν ηθαλφηεηεο (skills), ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

δειψζεη ηελ ηθαλφηεηα πνιχπινθσλ κεραληζκψλ ή γλσζηηθψλ πξάμεσλ κε επθνιία 

θαη αθξίβεηα.  

Μηα ρξήζηκε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ φξσλ ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο δίλεη ν ΟΟΑ 

κέζσ ηνπ έξγνπ Οξηζκφο θαη Δπηινγή ησλ δεμηνηήησλ (DeSeCo) (Ananiadou & Claro, 

2005). 

Ζ ηθαλφηεηα είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ απιή γλψζε ή δεμηφηεηεο. Πεξηιακβάλεη 

ηελ ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο θαη θηλεηνπνίεζεο ησλ ςπρνθνηλσληθψλ πφξσλ ζε έλα 
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ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, φηαλ ζπλαληάκε πνιχπινθεο απαηηήζεηο, 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ). Ωο παξάδεηγκα, ε ηθαλφηεηα 

επηθνηλσλίαο είλαη απνηειεζκαηηθή φηαλ κπνξεί λα βαζηζηεί ζηηο γλψζεηο ελφο αηφκνπ 

ζρεηηθά κε ηε γιψζζα, ζε πξαθηηθέο δεμηφηεηεο πιεξνθνξίαο θαη ηερλνινγίαο θαη 

ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ κε ηα άηνκα πνπ εθείλν επηθνηλσλεί. Ζ δεμηφηεηα νξίδεηαη σο ε 

δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην, φπσο ε εθπαίδεπζε, ε εξγαζία θαη ε πξνζσπηθή ή θαη επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε. Δληνχηνηο ε δεμηφηεηα δελ ηνπνζεηείηαη απνθιεηζηηθά ζε γλσζηηθά πιαίζηα 

αιιά πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγηθέο πηπρέο φπσο ηερληθέο δεμηφηεηεο θαη επηπιένλ 

δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο θαη εζηθέο αμίεο. 

Ζ δεμηφηεηα νξίδεηαη επνκέλσο σο κηα επξχηεξε έλλνηα. Οη δεμηφηεηεο ζα 

κπνξνχζαλ λα θαηαλνεζνχλ σο εζσηεξηθέο δηαλνεηηθέο δνκέο θαη δπλαηφηεηεο, νη 

νπνίεο είλαη ελζσκαησκέλεο ζην άηνκν, θαζψο νη δεμηφηεηεο δελ ππάξρνπλ απφ κφλεο 

ηνπο αιιά ππάξρνπλ άηνκα κε δεμηφηεηεο. Οη δεμηφηεηεο αληηπξνζσπεχνπλ κηα 

νιηζηηθή έλλνηα, έλα πνιχπινθν ζχζηεκα δξάζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο γλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο, ηηο ζηάζεηο θαη άιιεο κε γλσζηηθέο ζπληζηψζεο (Nan-Zhao, 2006). 

Οη ηθαλφηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα γεληθά έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο α) κεηαβηβάζηκεο, 

δειαδή ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηα άηνκα ζε έλα πιαίζην εξγαζίαο ζρνιείνπ 

ή θαηάξηηζεο θαη κπνξνχλ λα ηηο κεηαθέξνπλ ζε έλα άιιν πιαίζην θαζψο δελ 

ζπλδένληαη κε έλα ηνκέα β) πνιπδηάζηαηεο, θαζψο πεξηιακβάλνπλ γλψζεηο, δεμηφηεηεο 

θαη ζπκπεξηθνξέο γ) ζρεηίδνληαη κε δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο πςειφηεξεο ηάμεο 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα αληηκεησπίζεη ζχλζεηα 

πξνβιήκαηα ζε απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο. 

Ζ θιήζε γηα δεμηφηεηεο ηνπ 21νπ αηψλα, φπσο θαηλνηνκία, δεκηνπξγηθφηεηα θαη 

δεκηνπξγηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ, κπνξεί επνκέλσο λα ζεσξεζεί σο έθθιεζε γηα 

βαζύηεξε κάζεζε, βνεζψληαο ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ «κεηαβηβάζηκε γλψζε  

(transferable Knowledge), ε νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηελ επίιπζε λέσλ 

πξνβιεκάησλ ή ηελ απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε ζε λέεο θαηαζηάζεηο. Ο φξνο, 

βαζχηεξε κάζεζε, απνηειεί έλαλ γεληθφηεξν φξν γηα έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ, ησλ 

νπνίσλ νη καζεηέο πξέπεη λα θπξηαξρήζνπλ γηα λα αλαπηχμνπλ κηα έληνλε θαηαλφεζε 

ηνπ αθαδεκατθνχ πεξηερνκέλνπ θαη εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ ηνπο βαζηζκέλε ζε 

πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα. 
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Ζ βαζύηεξε κάζεζε κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή σο δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο 

έλα άηνκν απνθηά ηθαλφηεηα λα εθαξκφζεη φζν έκαζε ζε λέεο θαηαζηάζεηο, 

(κεηαβηβάζηκε κάζεζε). Μέζσ ηεο βαζχηεξεο κάζεζεο, ηα άηνκα απνθηνχλ 

εκπεηξνγλσκνζχλε ζε έλαλ θιάδν ή ζε κηα ζεκαηηθή πεξηνρή πνπ μεπεξλά ηελ 

απνκλεκφλεπζε γεγνλφησλ ή δηαδηθαζηψλ, θαηαλννχλ πφηε, πψο θαη γηαηί λα 

εθαξκφζνπλ φζα έρνπλ κάζεη. Αλαγλσξίδνπλ πφηε έλα λέν πξφβιεκα ή θαηάζηαζε 

ζρεηίδεηαη κε ηελ απνθηεζείζα γλψζε θαη κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε εθαξκνγή ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ γηα ηα ιχζνπλ (Pellegrino, 2015). 

Οη Pellegrino θαη Hilton (National Research Council, 2012), .επηζεκαίλνπλ φηη 

κπνξεί θαλείο λα είλαη πην παξαγσγηθφο ζε κειινληηθέο εξγαζίεο θαζψο νη 

κεηαβηβάζηκεο δεμηφηεηεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ εθφδην γηα έλα άηνκν ζε θάζε ζέζε 

εξγαζίαο, αλεμάξηεηα απφ ην αληηθείκελν ή ηνλ θιάδν παξαγσγήο εάλ απηέο νη 

δεμηφηεηεο δηακνξθσζνχλ θαη νξγαλσζνχλ ζε ηξεηο επξείο ηνκείο: 

1. Ο γλσζηηθόο ηνκέαο, πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζθέςε, ηε ζπιινγηζηηθή θαη 

ζρεηηθέο δεμηφηεηεο (γλψζε, δεκηνπξγηθφηεηα, ηθαλφηεηεο φπσο ε θξηηηθή 

ζθέςε, ν γξακκαηηζκφο ησλ ΣΠΔ, ε ινγηθή, ε επηρεηξεκαηνινγία, θαη ε 

θαηλνηνκία). 

2. Ο ελδνπξνζσπηθόο ηνκέαο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ απηνδηαρείξηζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηθαλφηεηαο ξχζκηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ (πλεπκαηηθφ άλνηγκα, 

εξγαζηαθή εζηθή θαη επζπλεηδεζία, ζεηηθή απηναμηνιφγεζε, επειημία, 

πξσηνβνπιία, εθηίκεζε γηα ηελ πνηθηινκνξθία θαη κεηαγλψζε (ε γλψζε 

πνπ έρεη έλα  άηνκν γηα ηηο δηθέο ηνπ γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο). 

3. Ο δηαπξνζσπηθόο ηνκέαο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ έθθξαζε 

πιεξνθνξηψλ ζε άιινπο, θαζψο θαη ηελ εξκελεία ησλ κελπκάησλ ησλ 

άιισλ, ζπλνδεπφκελε κε ηηο θαηάιιειεο απαληήζεηο (νκαδηθή εξγαζία, 

ζπλεξγαζία, εγεζία, επηθνηλσλία, επζχλε, επίιπζε ζπγθξνχζεσλ). 

Ο ιφγνο πνπ γίλεηαη γηα ηηο δεμηφηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα βξίζθεηαη ζε ζηελή ζχλδεζε 

κε πξσηνβνπιίεο πνπ πάξζεθαλ ήδε απφ ηνλ 20
ν
 αηψλα απφ ηελ PISA θαη ηελ 

UNESCO, παξέρνληαο έλα πιαίζην γηα ηηο δεμηφηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα γηα ηε 

δηδαζθαιία θα ηε κάζεζε. 
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To 1996, ε έθζεζε Delor ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε ηνπ ιφγνπ ηεο UNESCO, κε 

ηνπο ηέζζεξεηο ππιψλεο ηεο κάζεζεο: 

• Μαζαίλσ λα γλσξίδσ (Learning to know) 

• Μαζαίλσ λα θάλσ (Learning to do) 

• Μαζαίλσ λα είκαη (Learning to be) 

• Μαζαίλσ λα δσ καδί (Leaning to live together) 

Ο πξώηνο ππιώλαο καζαίλσ λα γλσξίδσ, ζεκαίλεη ηελ αλάπηπμε ησλ 

γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο, ε 

νπνία δελ είλαη ζηαηηθή θαη έρεη σο πξνυπφζεζε ηε κάζεζε γηα ηε κάζεζε (Learning 

to learn). 

Σν καζαίλσ γηα λα θάλσ, αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε ζχλζεησλ δεμηνηήησλ, ζηελ 

ηθαλφηεηα γηα νκαδηθή εξγαζία ή ηελ αλάιεςε ξίζθνπ. Ο ηξίηνο ππιψλαο αλαθέξεηαη 

ζε κία ζεκειηψδεο αξρή, ηεο ζπκβνιήο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε 

θάζε αηφκνπ, ελψ ν ηέηαξηνο ππιψλαο ν νπνίνο απνηειεί ηελ δσηηθήο ζεκαζία έλλνηα 

γηα ηελ UNESCO αλαθέξεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ κηαο 

θνηλσλίαο πνπ πξνυπνζέηεη ηελ θαηαλφεζε ηεο εηεξφηεηαο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

πξνυπνζέηεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ καο. Οη ηέζζεξεηο απηνί ππιψλεο, ζπληζηνχλ 

ηε δπλακηθή ηεο θνηλσλίαο λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε κηα θνηλσλία δηά βίνπ κάζεζεο. 

 Όπσο επηζεκαίλεη ν Hargreaves (2002), ν φξνο «θνηλσλία ηεο γλψζεο» αλαθέξεηαη 

ζηελ δπλακηθή κεηαζρεκαηηζκνχ απφ κηα νηθνλνκία ηεο γλψζεο ζε κηα θνηλσλία 

κάζεζεο, θαζψο νη θνηλσλίεο ηεο γλψζεο επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο κε 

ηξφπνπο πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηε κάζεζε, δηεγείξνπλ ηελ εθεπξεηηθφηεηα θαη 

αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαηλνηνκίαο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο αιιαγήο.  

Θέινληαο λα θαζνξίζεη ηη πξέπεη λα κάζνπλ νη καζεηέο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ  

ζην ζχγρξνλν θφζκν, ηελ πιήξε γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη σο πξνο ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ζπιινγηθά ηηο πξνθιήζεηο ηεο θνηλσλίαο, ν 

Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) κε ην έξγν DeSeCo 

έρεη αλαπηχμεη έλα πιαίζην ηθαλνηήησλ ζε ηξεηο επξείεο θαηεγνξίεο πνπ επηηξέπεη 

ζηνπο καζεηέο λα ππεξβνχλ ηε βαζηθή αλαπαξαγσγή ηεο ζπζζσξεπκέλεο γλψζεο 

(Griffin & Care, 2014). 

ηηο δεμηφηεηεο πνπ αμηνινγνχληαη ζεηηθά πεξηιακβάλεηαη ε δπλαηφηεηα 

απνηειεζκαηηθήο αιιειεπίδξαζεο κέζα ζε πεξηβάιινληα πνπ απνηεινχληαη απφ 



 
 

23 
 

εηεξνγελείο νκάδεο, ε ζέζε ζηφρσλ θαη ε ιήςε απηφλνκσλ αλάινγα κε ην πιαίζην 

απνθάζεσλ. Δπηπιένλ ην έξγν ελζσκάησζε κηα ηζρπξή εζηίαζε σο δσηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ κάζεζε ηνπ 21νπ αηψλα, ζε εξγαιεία φπσο ε ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ηα θνηλσληθν-πνιηηηζηηθά εξγαιεία, φπσο ε ρξήζε ηεο γιψζζαο (Care & Griffin, 

2014). 

 

ρήκα 2.1. ύλζεζε ησλ αλαγθαίσλ δεμηνηήησλ από ηνλ ΟΑΑ θαη ηελ UNESCO 

Μαδί κε ηνλ παγθφζκην νξγαληζκφ ΟΟΑ θαη  άιιεο νξγαλψζεηο θαζνξίδνπλ  

ηελ κάζεζε ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Έλαο απφ απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο, είλαη ν Metiri. 

Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Metiri είλαη θπξίσο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, παξέρνληαο 

ππνζηήξημε ζε καζεηέο, θαζεγεηέο θαη δηεπζπληέο ζρνιείσλ σο πξνο ηελ ςεθηαθή 

κάζεζε θαη ηελ απηφλνκε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 

Οη αιιαγέο θαη νη επηπηψζεηο ηεο ηερλνινγίαο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ηνλ 

ηξφπν δσήο, ε απαίηεζε λέσλ δεμηφηεηεο θαζψο θαη κηα λέα έκθαζε ζε παιαηφηεξεο 

δεμηφηεηεο θηλεηνπνίεζε ην έξγν ATC21S ην νπνίν μεθίλεζε ην 2009. πλέζηεζε 

ηέζζεξεηο νκάδεο δεμηνηήησλ σο απαξαίηεησλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο 

ζηε δσή, ηε κάζεζε θαη ηελ εξγαζία ψζηε λα πξνθχςνπλ λένη ηξφπνη ζθέςεο, 

εξγαζίαο, εξγαιεία γηα εξγαζία θαη δηαβίσζε ζην ζχγρξνλν θφζκν (Griffin & Care, 

2014). 
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Ο ηξφπνο ζθέςεο, πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία, ηελ 

θξηηηθή ζθέςε, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηε κάζεζε γηα κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε 

ηεο κεηαγλψζεο. 

Ο ηξφπνο εξγαζίαο, πεξηιακβάλεη ηελ επηθνηλσλία, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

νκαδηθή εξγαζία, εξγαιεία ΣΠΔ γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηνλ γξακκαηηζκφ ησλ 

ΣΠΔ. Ζ δηαβίσζε ζηνλ θφζκν, δίλεη έκθαζε ζηελ ηνπηθή θαη παγθφζκηα ηδηφηεηα ηνπ 

πνιίηε, ζηηο πηπρέο ηεο δσήο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, ζηελ πξνζσπηθή θαη 

θνηλσληθή επζχλε. Όια απηά νκαδνπνηήζεθαλ θάησ απφ ην αθξσλχκην KSAVE: 

Κnowledge, skills, attitudes, values and ethics (γλψζε, δεμηφηεηεο, ζπκπεξηθνξέο, 

αμίεο θαη εζηθή). Δπηπιένλ νη ηξφπνη κάζεζεο θαη νη ηξφπνη δηδαζθαιίαο πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ αμηνιφγεζεο πνπ εζηηάδνπλ ζε 

απηέο ηηο δεμηφηεηεο. 

Σν πκβνχιην γηα ηε Μάζεζε ηνπ 21
νπ

 αηψλα, απνηεινχκελν απφ 

επαγγεικαηίεο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ «εμεξεπλνχλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ αλαδπφκελσλ 

κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη κεηαβαιιφκελσλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ πξνηχπσλ ζηηο ΖΠΑ θαη ηνλ θφζκν ("Promoting Powerful Learning for 

the 21st Century", 2013), έρεη επίζεο εδξαησζεί ζηελ ζηήξημε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 21
νπ

 

αηψλα.  

Σν πκβνχιην ππνδεηθλχεη φηη ε εθπαίδεπζε ηνπ 21νπ αηψλα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ηε δηδαζθαιία θαη πξαθηηθέο κάζεζεο πνπ πξνεηνηκάδνπλ ηνπο καζεηέο γηα λα γίλνπλ 

ελεξγνί καζεηέο ζε κηα παγθφζκηα, πςειήο ηερλνινγίαο θαη πινχζηα ζε  πιεξνθνξίεο 

θνηλσλία. Οη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζε ηαρείεο αιιαγέο, 

λα επηδείμνπλ κηα αίζζεζε κάζεζεο θαη λα ελζσκαηψζνπλ δεμηφηεηεο πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηε ζπλεξγαζία. 

Ζ εηαηξηθή ζρέζε γηα ηηο δεμηφηεηεο ηνπ 21νπ αηψλα δηαδξακάηηζε θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ πξνψζεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 21
νπ  

αηψλα. Ο νξγαληζκφο δεκνζίεπζε 

εθζέζεηο κε αληηθείκελν ηελ ελζσκάησζε ηεο πξνζέγγηζεο ησλ ηεζζάξσλ C‟s ζε 

πεξηβάιινλ κάζεζεο, σο ησλ πην ζεκαληηθψλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ 21
νπ

 αηψλα (Framework for 21
st
 Century Leaning, 2016): 

 Κξηηηθή ζθέςε (Critical thinking) 

 Δπηθνηλσλία (Communication) 

 πλεξγαζία (Collaboration) 
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 Γεκηνπξγηθφηεηα (Creativity) 

Ζ έξεπλα AMA 2010 Critical Skills Survey ηνπ American Management 

Association (American Management Association, 2010), δηαπίζησζε φηη έλαο 

ζπληξηπηηθφο αξηζκφο εξσηεζέλησλ πηζηεχεη φηη απηέο νη δεμηφηεηεο ηνπ 21νπ αηψλα 

είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνπο νξγαληζκνχο ηνπο ζήκεξα θαη ζα γίλνπλ αθφκα πην 

ζεκαληηθέο ζην κέιινλ.  

Οη Voogt & Robin (2012) κέζα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πιαηζίσλ 

δεμηνηήησλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα, θαηέιεμαλ φηη: 

 Σα πιαίζηα ζπγθιίλνπλ ζε έλα θνηλφ ζχλνιν δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ αηψλα: ηε 

ζπλεξγαζία, ηελ επηθνηλσλία θαη ηνλ γξακκαηηζκφ ησλ ΣΠΔ θαη θάλνπλ θνηλέο 

αλαθνξέο ζηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ 

 Ζ ηαρεία αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ απαηηεί έλα λέν ζχλνιν δεμηνηήησλ 

γξακκαηηζκνχ ΣΠΔ πνπ εθηείλεηαη πέξα απφ ηελ απιή επηρεηξεζηαθή ρξήζε 

εξγαιείσλ θαη εθαξκνγψλ ΣΠΔ 

 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ, ζηα δηάθνξα πιαίζηα πνιηηηθήο, είλαη θεληξηθφο θαζψο 

ζεσξνχληαη σο ην θχξην επηρείξεκα γηα ηελ αλάγθε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 21νπ 

αηψλα θαη έλα εξγαιείν ην νπνίν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ απφθηεζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 21νπ αηψλα 

χκθσλα κε ηνλ Dede (2010a) νη ηθαλφηεηεο απηέο έρνπλ απνβεί πνιχηηκεο 

ηζηνξηθά θαη δελ απνηεινχλ κία λέα εθεχξεζε, σζηφζν δελ είλαη δπλαηφλ λα 

ππνζηεξηρζνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ απνκνλσκέλα ρσξίο ηε δπλακηθή ησλ ΣΠΔ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ή ζε φιν ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

Δπηπιένλ ηα ΣΠΔ κεηαζρεκαηίδνπλ ηηο παξαδνζηαθέο δεμηφηεηεο ζε έλα πεξηζζφηεξν 

ζχλζεην θαη πην εμειηγκέλν πιαίζην δεμηνηήησλ. 

Δπηπξφζζεηα, νη γλψζεηο πνπ έιαβε ην άηνκν ζε έλα αθαδεκατθφ πεδίν δελ είλαη 

δπλαηφλ λα αληαγσληζηνχλ ηελ έθξεμε πιεξνθνξηψλ (Anderson,2008). Δπηπιένλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ εξγνδνηψλ, εζηηάδεη φρη ζην πφζα ήδε γλσξίδεη έλαο εξγαδφκελνο 

αιιά ζηε δπλαηφηεηα ηνπ λα κάζεη, λα πξνζαξκνζηεί ζε λέεο ζπλζήθεο θαη 

απαηηήζεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηαδηθαζία κάζεζεο δελ κπνξεί πιένλ λα 
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πεξηνξίδεηαη ζην ζρνιείν αιιά λα είλαη δηαζέζηκε, κε δήηεζε θαη «in time» (Dede, 

2010a), ηε ζηηγκή δειαδή πνπ ρξεηάδεηαη. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη λέεο ηερλνινγίεο παξέρνπλ πξφζβαζε θαη ζχλδεζε ζε έλα 

πνιχ επξχηεξν θη επέιηθην ζχζηεκα πφξσλ κάζεζεο απφ απηφ πνπ δηαηίζεηαη ζηηο 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο , απνηεινχκελν απφ εθπαηδεπηηθνχο, εηδηθνχο θαη κέληνξεο, έμσ 

απφ ηελ ηάμε. 

Ζ εκπινθή ζηε κάζεζε κπνξεί λα είλαη εμαηνκηθεπκέλε, πξνζαξκνζκέλε ζηηο 

αλάγθεο θάζε εθπαηδεπφκελνπ, ηφζν ζηηο εθπαηδεπηηθέο φζν θαη ζηελ εκπεηξία θαη ζηα 

ελδηαθέξνληα ηνπ. Ξεπεξλψληαο ηε κνλνπσιηαθή θαηάζηαζε ηνπ ζρνιείνπ, 

εθαξκφδεηαη έλα δφγκα πσο φζν πεξηζζφηεξε εθπαίδεπζε παίξλεη έλα άηνκν ηφζν 

πεξηζζφηεξε εθπαίδεπζε ρξεηάδεηαη. Οη λέεο απηέο πξνθιήζεηο θαζηζηνχλ ηελ αλάγθε 

γηα αλνηθηά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ζρεδηαζκέλα κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ θαηάξηηζεο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ζε φια 

ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνέιεπζε, ην εηζφδεκα ή ην παξειζφλ 

ηνπο. Δπηπιένλ ζε κηα θνηλσλία κάζεζεο ζπρλά εκθαλίδεηαη ε αλάγθε ησλ απνθνίησλ 

παλεπηζηεκίσλ λα επηζηξέςνπλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

θαζψο θαη ε αλάγθε ησλ νξγαληζκψλ επαλεθπαηδεχζεσλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ηνπο, κε ζθνπφ αλψηεξα απνηειέζκαηα ζηε δηαδηθαζία εξγαζίαο. Δθφζνλ ινηπφλ, ε 

ειεθηξνληθή κάζεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ βίνπ κάζεζε, ρσξίο ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, δελ ζα είλαη δπλαηφλ λα αλαπηπρζεί ν βαζηθφο 

ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο πνπ ρξεηάδεηαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα: 

ε απηή ηε δηαδηθαζία ηεο δηά βίνπ κάζεζεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ  

Drucker (1993), ην ζρνιείν ηνπ κέιινληνο πξέπεη λα παξέρεη:  

 Κίλεηξα γηα κάζεζε θαη πξνζαξκνγή ζηελ αέλαε δηαδηθαζία κάζεζεο ψζηε ην 

άηνκν λα κπνξεί λα κάζεη απφ ηελ κηθξή ειηθία πσο λα ελεξγεί 

απνηειεζκαηηθά αξγφηεξα ή κεηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

 Τςεινχ βαζκνχ αιθαβεηηζκφ, κε θαηαλφεζε βαζηθψλ επηζηεκψλ 

 Απμεκέλε δπλακηθή ηεο κάζεζεο  

 Μειέηε μέλσλ γισζζψλ 

 Παξνρή πιεξνθνξίαο θαη ηερλνγλσζίαο σο πξνο ηελ νπζία θαη σο πξνο ηε 

δηαδηθαζία γηα λα ππνζηεξηρηεί ε πνξεία ηνπ αηφκνπ πξνο ηε γλψζε κε 

αηζζεηά επηηεχγκαηα 
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Γεδνκέλνπ φηη ε ζεκεξηλή θνηλσλία εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, δίδεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηνλ αιθαβεηηζκφ ησλ ΣΠΔ, έλλνηα ζήκεξα  

ηζνδχλακε κε ηε ζεκαζία ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο θαη ηεο αξηζκεηηθήο θαηά ηνλ 

19
ν
 θαη ηνλ 20

ν
 αηψλα. Πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ νη αξρέο ηεο δηα βίνπ ζε ηζρχ, ε 

κάζεζε ζηελ πξάμε, πξέπεη λα ελζαξξπλζεί κέζσ ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

αλάπηπμεο, αιιά θαη λα βαζηζηεί ζηα ΣΠΔ. Ο βαζηθφο φξνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο είλαη ν γξακκαηηζκφο ησλ ΣΠΔ, θαζψο ζπληζηά 

βαζηθφ παξάγνληα ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ησλ αηφκσλ πνπ καζαίλνπλ φιε ηε 

δσή ηνπο. Όζνη καζαίλνπλ φιε ηε δσή ηνπο είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε 

ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο ή ηε ιήςε 

απφθαζεο. Ο γξακκαηηζκφο ησλ ΣΠΔ, απνηειεί ηε βάζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. 

Ο φξνο γξακκαηηζκφο ή εγγξακκαηηζκφο, φπσο απνδίδεηαη ζηα ειιεληθά ν 

αγγιηθφο φξνο «literacy» είλαη ζρεδφλ ηαπηφζεκνο κε ηνλ φξν αιθαβεηηζκφ, σζηφζν 

πεξηθιείεη κηα κεγαιχηεξε δπλακηθή, θαζψο εθηφο απφ ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή 

πεξηιακβάλεη ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη έλα 

εγγξάκκαην άηνκν, θαζψο βξίζθεηαη ζε ζηελή ζρέζε κε ηηο εθάζηνηε κεηαβαιιφκελεο 

θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο (Κνπηζνγηάλλεο, 2014). Ζ πην 

ζεκαληηθή απνζηνιή ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο είλαη λα εμνπιίζεη ηνπο 

καζεηέο κε δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ πιήξσο 

ζηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ. Έλαο 

αξηζκφο ζπγγξαθέσλ πξνηείλεη πσο ε αλάγλσζε θαη ε γξαθή, σο πξαθηηθέο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ, αλαθέξνληαη ζε φζα νη άλζξσπνη πξέπεη λα κάζνπλ ψζηε λα είλαη 

εγγξάκκαηνη ζην κέιινλ (Street, 1998). 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνζδηφξηζε ηνλ ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ σο βαζηθφ 

ζεκέιην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ππνζηήξημε φηη εθηείλεηαη πέξα απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δεμηφηεηεο ΣΠΔ γηα λα αγθαιηάζεη ηελ θξίζηκε, ζπλεξγαηηθή, δεκηνπξγηθή ρξήζε 

λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ απαζρνιεζηκφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε. Ωο ζηνηρεία 

ςεθηαθήο επάξθεηαο πεξηιακβάλνληαη ε δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ, ε ζπλεξγαζία, ε 

επηθνηλσλία, ε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ (European 

Commission, 2013a). 

χκθσλα κε ηελ ακεξηθαληθή έλσζε Βηβιηνζήθεο, ν ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο, δελ 

αλαθέξεηαη απιψο ζε ηερληθέο δεμηφηεηεο αιιά «ζηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ ΣΠΔ γηα 
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ηελ εχξεζε, αμηνιφγεζε, δεκηνπξγία, θαη θνηλνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, απαηηψληαο 

ηφζν γλσζηηθέο φζν θαη ηερληθέο δεμηφηεηεο» (American Library Association, 2011 

φπσο αλαθέξεηαη ζηε Lewin & McNicol, 2015). 

Πξηλ κία δεθαεηία νη βαζηθέο γλψζεηο γξακκαηηζκνχ ησλ ΣΠΔ, πεξηειάκβαλαλ  

γλψζε δηακφξθσζεο ππνινγηζηψλ θαη ηε βαζηθή ρξήζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ηε ζηνηρεηψδε ρξήζε πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, 

ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη πξνβνιψλ κε ππνινγηζηέο πνπ αλήθνπλ ζηνλ 

αιθαβεηηζκφ ηνπ ππνινγηζηή. ήκεξα ε θαηαλφεζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ θαη ε εκθάληζε ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθνξίαο, 

επεθηείλνπλ ηελ έλλνηα ησλ ΣΠΔ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε έλλνηα ησλ ΣΠΔ δελ είλαη 

ζηαζεξή. Σα ΣΠΔ φρη κφλν αιιάδνπλ αιιά ηαπηφρξνλα επεθηείλνπλ θαη ηελ έλλνηα 

ηνπ γξακκαηηζκνχ (Leu et al., 2013).  

Ζ επξεία δηάδνζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, ζεκαίλεη ηελ ζπλάληεζε 

ηνπ αλζξψπσλ κε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ πνηθηιία, ηνλ ηχπν θαη ηελ 

κνξθή φζν πνηέ άιινηε ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία. Ζ ηερλνινγία θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν 

θαζίζηαηαη ε πχιε κέζσ ηεο νπνίαο επηηπγράλεηαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηηο 

πιεξνθνξίεο. Δπνκέλσο ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ιχζε 

πξνβιεκάησλ, ε θξηηηθή ζθέςε σο πξνο ηηο  πιεξνθνξίεο είλαη επίζεο ζεκαληηθή γηα 

ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηε κειινληηθή επηηπρία εθηφο απφ ηηο εηδηθέο γλψζεηο 

γχξσ απφ ην πιηθφ ή ην ινγηζκηθφ (Katz & Macklin, 2013). 

Ζ εκθάληζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ web 2.0, ζήκαλε κηα 

ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ηηο πξαθηηθέο πιεξνθφξεζεο ηνπ παξειζφληνο, θαζψο νη 

ππεξεζίεο θαη εξγαιεία ηνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα είλαη ζπκκεηνρηθά: 

  Ζ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ απνηειείηαη απφ δηάθνξεο κνξθέο παξνπζίαζεο 

είλαη πιένλ εχθνιε θαη παξάιιεια επηηξέπεη ηελ θνηλνπνίεζε θαη ηε δηαλνκή  

πνιπκεζηθψλ πξντφλησλ. 

  Οη ρξήζηεο δελ έρνπλ πιένλ απιψο πξφζβαζε ζηε γλψζε, αιιά επηπιένλ 

παίδνπλ έλαλ ελεξγφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ηεο. Ζ παξαγσγή κεγάινπ κέξνπο 

ησλ πιεξνθνξηψλ, φπσο ηα βίληεν ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, δελ είλαη 

κνλνπσιηαθή αιιά παξάγεηαη απφ άηνκα  πνπ δηαζέηνπλ κφλν θηλεηά 

ηειέθσλα ή θάκεξεο θαη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. 



 
 

29 
 

Σα παξαπάλσ, έρνπλ νδεγήζεη ζε επέθηαζε ηνπ ηη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πεγή 

πιεξνθνξηψλ, θαζψο ηα wikis, ηα blogs θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα έρνπλ γίλεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζπνπδαία γηα ηελ απφθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ. Ζ εμέιημε 

απηή ζεκαίλεη κία λέα πξννπηηθή ζηελ αλάγθε δεμηνηήησλ. 

Ζ πινήγεζε αλαδεηθλχεηαη ζε κία ζεκαληηθή δεμηφηεηα θαζψο ν αλαγλψζηεο 

ρξεηάδεηαη λα θαηαζθεπάζεη ηηο δηθέο ηνπ δηαδξνκέο κέζσ ςεθηαθψλ θεηκέλσλ θαη 

παξάιιεια παξέρνληαη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο κε ην θείκελν θαη 

ζπκκεηνρήο, πξνζζέηνληαο ζρφιηα ζε blogs ή απαληψληαο κελχκαηα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ (Ainley, Schulz & Fraillon, 2016). 

Ζ «ςεθηαθή αλάγλσζε», ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ αλάγλσζε ζε έληππν 

εθηππσκέλν κέζν, δηαθέξεη θαζψο ηα ςεθηαθά πεξηβάιινληα πεξηιακβάλνπλ κηα 

πξφζζεηε δπλακηθή, παξάζπξα θαη πιαίζηα, ππεξζπλδέζεηο θαη δίθηπα, πνιπκέζα θαη 

επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα ελψ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε 

δηαδηθηπαθέο ζπδεηήζεηο (on line) θαη θνηλσληθά δίθηπα (OECD, 2011). ε αληίζεζε 

κε ηα έληππα θείκελα φπνπ θπξίαξρνο είλαη ν κνλνηξνπηθφο ιφγνο, ε αλάγλσζε ζε 

ςεθηαθά πεξηβάιινληα γηα ηε κεηαθνξά ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ, πξνυπνζέηεη ηελ 

θαηαλφεζε απφ πνιιαπιέο ζεκεησηηθέο πεγέο, θαζψο ηα δηαδηθηπαθά θείκελα 

ελζσκαηψλνπλ κηα ζεηξά απφ ζχκβνια θαη πνιιαπιά κέζα, φπσο θείκελν, βίληεν, 

εηθφλα, γξαθήκαηα, θηλνχκελα ζχκβνια, ήρν, δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο θαη 

πεξηβάιινληα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη ζεκεησηηθέο απηέο πξννπηηθέο 

επηηξέπνπλ θαη πξνυπνζέηνπλ κηα ηδηαίηεξε πινχζηα θαηαλφεζε θαζψο θαη ηελ 

θαηαλφεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ πεγψλ. Ζ δεμηφηεηα θαηαλφεζεο 

θεηκεληθψλ εηδψλ πνπ παξνπζηάδνπλ πνιπηξνπηθφηεηα ζηα ςεθηαθά πεξηβάιινληα 

ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ πνιπγξακκαηηζκνχ (multiliteracies), ε νπνία απνηειεί κία 

ζεκαληηθή δεμηφηεηα ηνπ 21
νπ

 αηψλα θαη ηνπ λένπ γξακκαηηζκνχ (Κνπηζνγηάλλεο, 

2014) ή ειεθηξνληθνχ γξακκαηηζκνχ (Anderson, 2008). 

Ο κεγάινο φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ν πνιιαπιαζηαζκφο βάζεσλ δεδνκέλσλ 

αλαδεηθλχνπλ έληνλα ηελ αλάγθε δεμηνηήησλ έξεπλαο, επηινγήο θαη νξγάλσζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο γξήγνξα θη απνηειεζκαηηθά, εξκελείαο θαη αλάιπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ 

ελψ ζε απηή ε δεμηφηεηα αλαθέξεηαη ε έλλνηα ηνπ «πιεξνθνξηαθνχ γξακκαηηζκνχ 

(Anderson, 2008). Έλα ςεθηαθά εγγξάκκαην άηνκν πξέπεη λα δηαζέηεη ηα ζηνηρεία ηνπ 

ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ, ησλ νπνίσλ νη έλλνηεο νξίδνληαη ζηνλ πίλαθα:2.2. 
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Πίλαθαο 2.2. ηνηρεία ςεθηαθνύ γξακκαηηζκνύ 

Ηθαλόηεηα Οξηζκόο ηεο ηθαλόηεηαο 

Οξηζκφο 
Υξήζε ςεθηαθψλ εξγαιείσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

αλαπαξάζηαζε κηαο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο. 

Πξφζβαζε πιινγή ή αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ ζε ςεθηαθά πεξηβάιινληα 

Γηαρείξηζε 
Υξήζε ςεθηαθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ππάξρνληνο 

νξγαλσηηθνχ ή ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο πιεξνθνξηψλ 

Δλζσκάησζε 

Δξκελεία θαη παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο, φπσο κε ηε ρξήζε 

ςεθηαθψλ εξγαιείσλ γηα ηε ζχλζεζε, ζχλνςε, ζχγθξηζε θαη 

αληίζεζε ηεο πιεξνθνξίαο απφ πνιιαπιέο πεγέο 

Αμηνιφγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη ςεθηαθέο πιεξνθνξίεο 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ελφο πξνβιήκαηνο πιεξνθφξεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηνπ βαζκνχ ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο 

επηθαηξφηεηαο ησλ πιηθψλ 

Γεκηνπξγία 
Πξνζαξκνγή, εθαξκνγή, ζρεδηαζκφο, ή νηθνδφκεζε πιεξνθνξηψλ 

ζε ςεθηαθά πεξηβάιινληα 

Δπηθνηλσλία 
Γηάρπζε ηεο ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλφ 

κέζσ ελφο απνηειεζκαηηθνχ ςεθηαθνχ κέζνπ 

Πεγή: Katz & Macleen (2013) 

Οη δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπλ ηα άηνκα ζε ζρέζε κε ηελ 

πιεξνθνξία πξνζεγγίδνληαη απφ δχν δηαζηάζεηο, ηελ πιεξνθνξία σο πεγή θαη ηελ 

πιεξνθνξία σο πξντφλ (Ananiadou & Claro, 2005).  

Οη ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπλ ηα άηνκα ζε ζρέζε κε ηηο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο αθνξνχλ ηελ αλαδήηεζε, επηινγή αμηνιφγεζε θαη νξγάλσζε 

πιεξνθνξηψλ θαη ζπλίζηαληαη ζηηο εμήο: 

 Καηαλφεζε ησλ αλαγθψλ πιεξνθφξεζεο βάζεη ελφο πξνβιήκαηνο 

 Αλαγλψξηζε θαηάιιεισλ θη αξκφδησλ γηα ην ζέκα ςεθηαθψλ πεγψλ 

 Γλψζε ηνπ ηξφπνπ αλαδήηεζεο θη επηινγήο θαηάιιεισλ ςεθηαθψλ πεγψλ 

 Αμηνιφγεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πιεξνθνξίαο βάζεη ησλ 

ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί 

 Ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο θαη νξγάλσζεο ησλ δεδνκέλσλ κε απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ μαλά 
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Όπσο επηζεκαίλεη ν Dede (2010a), ε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο αθξίβεηαο ηεο 

πεγήο θαη ησλ δεδνκέλσλ, φρη σο πξνο ηνλ βαζκφ αιιά σο πξνο ηνλ ηχπν, πξνβάιιεη  

ζήκεξα σο κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δεμηφηεηα. Οη ρξήζηεο ιακβάλνπλ ρηιηάδεο ή θαη 

εθαηνκκχξηα απνηειέζκαηα απφ εληνιέο αλαδήηεζεο ηα νπνία είλαη πνιιέο θνξέο 

αλαμηφπηζηα, κεξνιεπηηθά θαη εθηφο ζηφρνπ. Οη ηθαλφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ ηα 

άηνκα ζε ζρέζε κε ηελ πιεξνθνξία σο πξντφλ, αλαθέξνληαη ζηελ αλαδηάξζξσζε θαη 

κνληεινπνίεζε πιεξνθνξηψλ θαη αλάπηπμε-νηθνδφκεζε πξνζσπηθήο γλψζεο θαη 

ηδεψλ. 

Ζ γλψζε σο πξντφλ ζεκαίλεη φηη ζηεξίδεηαη, φρη ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ αιιά  

ζηε ρξήζε, κεηαθνξά θαη εθαξκνγή ηνπο. ηελ θνηλσλία πνπ ε γλψζε έρεη 

πξνζηηζέκελε αμία (Anderson, 2008), δελ είλαη αξθεηφ θάπνηνο λα επεμεξγάδεηαη θαη 

λα νξγαλψλεη ηηο πιεξνθνξίεο αιιά επηπιένλ ρξεηάδεηαη λα ηηο εξκελεχεη, λα ηηο 

αλαιχεη, λα ηηο ζπλζέηεη, λα ηηο κνληεινπνηεί θαη λα ηηο κεηαζρεκαηίδεη, ψζηε λα 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λέα γλψζε θαη λέα θαηαλφεζε ή λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη σο 

πεγή λέσλ ηδεψλ. 

Σν άηνκν κπνξεί λα κεηαζρεκαηίζεη θαη λα αλαπηχμεη ηελ πιεξνθνξία κε κία 

πνηθηιία ηξφπσλ ψζηε λα ηελ θαηαλνήζεη θαιχηεξα, λα ηελ κνηξαζηεί κε άιινπο θαη 

λα αλαπηχμεη δηθέο ηνπ ηδέεο. Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ ηδεψλ είλαη ζεκαληηθή, 

θαζψο ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο, ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. Σα ΣΠΔ παξέρνπλ ζεκαληηθά ζχγρξνλα 

εξγαιεία φπσο ηα web2 (Lewin & Mcnikol, 2014) γηα ηελ αλάπηπμε ηδεψλ, ηα νπνία 

δηεπθνιχλνπλ ηελ επξεκαηηθφηεηα θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηδεψλ, ηε ζχλδεζε κε άηνκα, 

πιεξνθνξίεο, έξεπλεο θαη πεγέο, ηελ εκπινθή ζε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

δξάζεηο (Loveless, 2002), ηελ ελζσκάησζε, αλάιπζε, ζχλνςε θαη κνληεινπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ (Ananiadou & Claro, 2005). 

Δπηθνηλσλία, παξνπζίαζε θαη κεηάδνζε: Ζ κεηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

εξγαζίαο πνπ πξνεγήζεθε, απνηειεί κία θξίζηκε δηαδηθαζία, θαζψο απαηηεί αλαιπηηθή 

εξγαζία θαη επηπιένλ αληαλαθιά ηηο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο, κνξθνπνίεζεο θαη  

κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνεγήζεθαλ, ψζηε λα παξνπζηαζηεί θαη λα 

κεηαδνζεί κηα ηδέα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλφ (Ananiadou & Claro, 2005).  

Αλαδεηθλχεηαη ζπλεπψο, ε αλάγθε απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο, πνπ έγθεηηαη ζηελ 

δπλαηφηεηα δηαηχπσζεο ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ηδεψλ κε ηε ρξήζε πξνθνξηθψλ θαη 
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γξαπηψλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ θαη ηε ρξήζε θαηάιιεισλ ηερλνινγηθψλ 

εξγαιείσλ.  

Ζ επηθνηλσλία απνηεινχζε πάληνηε κία ζεκαληηθή δεμηφηεηα πνπ είλαη 

πεξηζζφηεξν εκθαλήο ζηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο, εμαηηίαο ηεο εκθάληζεο ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο αλάκεημεο αλζξψπσλ απφ 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο. Οη λένη άλζξσπνη πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

επηθνηλσλνχλ, λα θξίλνπλ, λα παξνπζηάδνπλ θαη λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο θαη 

ηδέεο, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα 

ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηε ςεθηαθή θνπιηνχξα. Οη δηάθνξεο εθαξκνγέο ΣΠΔ, εληζρχνπλ 

θαη απμάλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο γηα επηθνηλσλία κε ηα κέιε ηεο νκάδαο, θαζψο θαη 

ζπκκεηνρήο ζε ζπκβνπιεπηηθέο ζρέζεηο θαη εηθνληθέο θνηλφηεηεο πξαθηηθήο, πνπ 

εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο. 

Οη δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο, είλαη νη δεμηφηεηεο  πνπ αλαπηχζζνπλ ηα άηνκα φηαλ 

εξγάδνληαη ζε νκάδεο, δνπιεχνληαο ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηελ θαηαζθεπή θνηλήο γλψζεο (Loveless, 2002). 

Δθηείλεηαη φρη κφλν ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε αιιά θαη ζε φια ηα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα κεηά ην ζρνιείν. Έηζη, δεδνκέλνπ ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο έρνπλ εληείλεη ηε ζπξξνή θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εκπεηξηψλ κεηαμχ 

ησλ αλζξψπσλ ζηα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα, ζε δηεζλέο επίπεδν, ε δεμηφηεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο απνηειεί θνκβηθή δεμηφηεηα. Σα ΣΠΔ παξέρνπλ ρξήζηκα εξγαιεία γηα 

ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθήο εξγαζίαο, φπσο ζπλεξγαηηθά δηαδηθηπαθά 

εξγαιεία (networking based collaborative tools), ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ηα παξαθάησ: 

 Σελ επνηθνδνκεηηθή αλαηξνθνδφηεζε κέζσ ηεο θξηηηθήο θαη αμηνιφγεζεο 

ζηελ εξγαζία άιισλ (γηα παξάδεηγκα κέζσ δεκνζίεπζεο ζρνιίσλ ζε blogs) 

 Σε δεκηνπξγία νκάδσλ κάζεζεο κε αλάζεζε ξφισλ 

 Σε ζπλεξγαζία κεηαμχ νκάδσλ, ηάμεσλ θαη ζρνιείσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο εηθνληθψλ νκάδσλ θαη νκάδσλ ελδηαθέξνληνο, 

εθκεδελίδνληαο ηηο απνζηάζεηο θαη δηεπξχλνληαο ην ρψξν θαη ην ρξφλν 

ζπλεξγαζίαο  

 Σε ζπλεξγαηηθή κάζεζε βάζεη ζρεδίσλ έξεπλαο (plb). H κάζεζε βάζεη 

ζρεδίσλ, (project based learning) απνηειεί κηα πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο ζηελ 

νπνία νη καζεηέο ιχλνπλ πξνβιήκαηα πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, αλαπηχζζνληαο 
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ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ην κέιινλ, φπσο ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηε 

ιχζε πξνβιεκάησλ θαη ηε επηθνηλσλία 

Οη εμειηγκέλεο ΣΠΔ έρνπλ κνλαδηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο 

θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο εξγαζίαο (Dede, 

2010b): 

 Μεηαζέηνπλ ην θέληξν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε «απζεληηθά» 

πξνβιήκαηα παξάιιεια κε απηά πνπ νη  ελήιηθεο αληηκεησπίδνπλ ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν 

 Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε εηθνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο γίλεηαη κέζσ 

πξνεγκέλσλ εξγαιείσλ, φπσο απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εξγαζηαθνχο 

ρψξνπο ζχγρξνλεο πςειήο ηερλνινγίαο  

 Γηεπθνιχλνπλ ηελ θαζνδεγνχκελε, αλαζηνραζηηθή έξεπλα κέζσ εθηεηακέλσλ 

ζρεδίσλ, ηα νπνία δηακνξθψλνπλ εμειηγκέλεο έλλνηεο θαη δεμηφηεηεο θαη 

δεκηνπξγνχλ πεξίπινθα πξντφληα  

 Υξεζηκνπνηνχλ ηε κνληεινπνίεζε θαη ηελ νπηηθνπνίεζε σο ηζρπξφ κέζν 

γεθχξσζεο κεηαμχ ηεο εκπεηξίαο θαη αθεξεκέλσλ ελλνηψλ 

 Πξνζθέξνπλ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαηηθήο δφκεζεο ηεο θαηαλφεζεο κέζα απφ 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θνηλψλ εκπεηξηψλ 

 Οη καζεηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη  σο ζπλεξγάηεο θαη ζπλέηαηξνη  ζηελ 

αλάπηπμε  καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ θαη ηελ νηθνδφκεζε γλψζεο 

 Πξνσζνχλ ηελ επηηπρία γηα φινπο ηνπο καζεηέο κέζσ εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ησλ αδχλακσλ καζεηψλ 

Σα ΣΠΔ επηπξφζζεηα δχλαληαη λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθέο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θη εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα, επσθειή φρη κφλν γηα ηνπο καζεηέο 

αιιά επηπιένλ θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. χκθσλα κε ηνλ Jimoyiannis (2008), ν 

θαηαιπηηθφο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζπλνςίδεηαη ζε ηξεηο ηνκείο ηνλ επαγγεικαηηθφ, ηνλ 

θνηλσληθφ θαη ηνλ παηδαγσγηθφ, νη νπνίνη απαηηνχλ λέεο δεμηφηεηεο.  

Οη αιιαγέο ζηνπο ηξφπνπο πξφζβαζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ΣΠΔ ζε κηα 

ζχγρξνλε θνηλσληθή θνπιηνχξα, θάλνπλ επηηαθηηθή ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ ηνπ 

21
νπ

 αηψλα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φπσο ηελ θξηηηθή αλαιπηηθή ζθέςε, ηελ νκαδηθή 

ζπλεξγαζία, ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηε δπλακηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ θαζψο θαη ησλ 
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ηθαλνηήησλ ζηηο ΣΠΔ. Ζ παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ δελ αθνξά ηελ ελίζρπζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο αιιά ζπλδέεηαη κε θαηαιπηηθέο θαη ζεκειηψδεηο 

εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο. 

Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ επνκέλσο θαζψο ζεσξείηαη φρη σο έλα ζπκπιεξσκαηηθφ πξνο 

ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία κέζν, αιιά εξγαιείν κε ζαθείο θαη θαζνξηζκέλεο 

παηδαγσγηθέο δηαζηάζεηο, επηβάιιεη ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ καζεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ πξνζαξκνγή ζε λένπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη ζηφρνπο πεξηερνκέλνπ.  

Σν ΣPACK ζεσξείηαη σο έλα ππνζρφκελν κνληέιν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

θαζψο ζπλδπάδεη ηφζν ηηο ζεσξεηηθέο φζν θαη πξαθηηθέο πηπρέο ηνπ παξαπάλσ  

ζέκαηνο (Jimoyannis, 2015). Σν κνληέιν ηεο «Σερλνινγηθήο Παηδαγσγηθήο 

Πεξηερνκέλνπ Γλψζεο» (TPACK), επηθεληξψλεηαη ζηηο δηαζηαπξψζεηο κεηαμχ ηεο 

γλψζεο πεξηερνκέλνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ παηδαγσγηθψλ ηνπο γλψζεσλ θαη ησλ 

γλψζεσλ ηνπο γηα ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο. χκθσλα κε ην TPACK, ππάξρεη 

αιιειεπίδξαζε ηεο γλψζεο πεξηερνκέλνπ (ηη ζα δηδαρηεί),ηεο παηδαγσγηθήο γλψζεο 

(πσο ζα δηδαρηεί) θαη ηεο ηερλνινγηθήο γλψζεο (πσο θαη πνηεο ΣΠΔ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ). 

 

ρήκα 2.2. Σν παηδαγσγηθό κνληέιν TPACK 

Σν πιαίζην TPACK πνπ πξνηάζεθε  απφ ηνπο Mishra θαη Koehler (2006, 2008), 

πεξηγξάθεη ηελ θαηαλφεζε ηεο ζχλζεηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο 

ηερλνινγίαο, ηνπ πεξηερνκέλνπ δηδαζθαιίαο θαη ηεο παηδαγσγηθήο: α) δίλεηαη έκθαζε 

ζηα ηξία μερσξηζηά αληηθείκελα γλψζεο πνπ απαξηίδνπλ ηνλ φξν (Σερλνινγία, 
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Παηδαγσγηθή θαη Πεξηερφκελν) θαη β) αλαδεηθλχεηαη ην γεγνλφο,  πσο απηά ηα ηξία 

ζηνηρεία ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ σο έλα εληαίν ζχλνιν. 

 Ζ γλψζε πεξηερνκέλνπ (CK): Ζ γλψζε ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο 

θαη κάζεζεο 

 Ζ γλψζε παηδαγσγηθήο (PK): Ζ γλψζε ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο 

πξαθηηθέο ή ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ησλ ζηφρσλ κάζεζεο θαη 

ηεο αμηνιφγεζεο 

 Ζ γλψζε ηεο ηερλνινγίαο (ΣΚ): Οη γλψζεηο γηα ηηο θνηλέο  ηερλνινγίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ  πξνβνιέσλ, ηνπ καπξνπίλαθα  θαη ησλ ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηψλ, φπσο νη ππνινγηζηέο, ην δηαδίθηπν ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα  

δηαδίθηπαθψλ εξγαιείσλ 

Πίλαθαο 2.3. Οη επηά ηύπνη γλώζεσλ κέζα ζην πιαίζην TPACK όπσο δηακνξθώζεθε από 

Mishra & Koehler 

Ζ Γλώζε Πεξηερνκέλνπ (CK) Γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ δηδαζθαιίαο, 

κεηαμχ άιισλ γλψζε βαζηθψλ 

γεγνλφησλ, ελλνηψλ, ζεσξηψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ 

Ζ Παηδαγσγηθή γλώζε (PK) Γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη  

εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ ηεο 

δηδαζθαιίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο, ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ καζήκαηνο, ηελ 

παξάδνζε, ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ 

γλσζηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

αλαπηπμηαθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο 

Ζ Σερλνινγηθή γλώζε (TK) Γλψζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ 

θαη ησλ απαηηνχκελσλ δεμηνηήησλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Πεξηιακβάλεη ηε 

γλψζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ 

ηνπ πιηθνχ ηνπ ππνινγηζηή, ην 

ινγηζκηθφ θαη ηε δπλαηφηεηα 

εθκάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο  ζηηο 

λέεο ηερλνινγίεο 

Ζ Παηδαγσγηθή γλώζε 

πεξηερνκέλνπ (PCK) 

Γλψζε ησλ επηζηεκνληθψλ 

δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ 

ηαηξηάδνπλ ζην πεξηερφκελν, θαη 

γλψζε πψο κπνξεί λα ξπζκηζηεί ην 
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πεξηερφκελν γηα θαιχηεξε δηδαζθαιία 

ψζηε ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν / 

ζέκα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. 

Ζ Σερλνινγηθή Γλώζε 

Πεξηερνκέλνπ (ΣCK) 

Γλψζε γηα ην πνηεο ηερλνινγίεο είλαη 

θαηάιιειεο γηα ζπγθεθξηκέλν 

πεξηερφκελν, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ 

πνπ νη ηερλνινγίεο επεξεάδνπλ θαη 

αιιάδνπλ ηε θχζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

Ζ Σερλνινγηθή Παηδαγσγηθή 

Γλώζε (TPK): 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ 

ησλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ κε ηηο 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηνλ 

παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα ηεο 

δηδαζθαιίαο. 

Γλψζε ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ γηα 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ζηελ ηάμε 

φπσο ε ηήξεζε αξρείσλ, ηα βηβιία 

βαζκνινγίαο, ε αλάιπζε δεδνκέλσλ, 

ε νξγάλσζε πεξηερνκέλνπ, θαζψο θαη 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα 

ηερλνινγηθά εξγαιεία κπνξνχλ λα 

αιιάμνπλ ηε θχζε ηεο δηδαζθαιίαο 

θαη ηεο κάζεζεο 

H Σερλνινγηθή Παηδαγσγηθή 

Γλώζε Πεξηερνκέλνπ (ΣPACK) 

Ζ γλψζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε 

δηδαζθαιία ζε δηαθνξεηηθφ 

πεξηερφκελν . Οη εθπαηδεπηηθνί  

αλαπηχζζνπλ κηα δηαηζζεηηθή 

θαηαλφεζε ηεο πνιχπινθεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

βαζηθψλ ζπζηαηηθψλ ηεο γλψζεο 

(CK, PK, TK) ζηε δηδαζθαιία 

πεξηερνκέλνπ ρξεζηκνπνηψληαο 

θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο 

θαη ηερλνινγίεο. 

Οη ΣΠΔ είλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ απφθηεζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 21νπ αηψλα. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε κάζεζε γηα ΣΠΔ 

θαη κέζσ ΣΠΔ νη δεμηφηεηεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ησλ ΣΠΔ (πιεξνθνξηαθφο 

γξακκαηηζκφο θαη νη δεμηφηεηεο ΣΠΔ θαη ηερλνινγηθφο γξακκαηηζκφο) είλαη αλάγθε, 

λα ελζσκαησζνχλ ζηηο ππφινηπεο δεμηφηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα θαη ζηα αληηθείκελα ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, κέζα απφ κία νιηζηηθή δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο 

(Voogt & Robin, 2012). Ζ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ΣΠΔ, 

απνηειεί κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπο, πνπ απαηηεί ζπλερείο, κεγάιεο 

θιίκαθαο θαη ηαπηφρξνλεο θαηλνηνκίεο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηελ παηδαγσγηθή 

εθηίκεζε, ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηε δηαρείξηζε θαη ηηο 

νξγαλσηηθέο δνκέο (Dede, 2010b).  

2.3. Δθπαηδεπηηθή εγεζία θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζηα ΣΠΔ 

Ζ πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο αιιάδνπλ 

ηνπο νξγαληζκνχο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. Οη 

κεηαξξπζκίζεηο ησλ ΣΠΔ είλαη έλαο ηνκέαο πξφθιεζεο γηα ηνπο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ 

(Gurr, 2004) θαζψο ε απνηειεζκαηηθή εθπαηδεπηηθή εγεζία ζπλδέεηαη κε ηελ επηηπρή 

πξνζαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ.  

Ζ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα απαηηεί λέα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ, λέεο παηδαγσγηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, λένπο ζηφρνπο, λέεο ηδέεο θαη 

λέεο πεπνηζήζεηο, λέεο ηερλνινγίεο θαη λέα εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα ζπλεπψο 

κεγαιχηεξν εχξνο δεμηνηήησλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εγέηεο θαη πξνεγκέλε 

θαηάξηηζε. Γηα λα ελζσκαησζνχλ νη δεμηφηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ρξεηάδεηαη νη εθπαηδεπηηθνί εγέηεο λα αγθαιηάζνπλ ηηο ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα αιιά θαη λα δηαζέηνπλ νη ίδηνη απηέο ηηο δεμηφηεηεο 

(Voogt & Robin, 2012).  

Σα πιαίζηα πνιηηηθήο ηνπ 21
νπ

 αηψλα επηζεκαίλνπλ σο θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπο ηελ αλάγθε γηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζθνπφ ηελ 

ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη ηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο ζηα ΣΠΔ σο εξγαιεία πνπ είλαη ηθαλά λα δεκηνπξγήζνπλ λέα 

καζεζηαθά πεξηβάιινληα πνπ ελζσκαηψλνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα (Voogt & 

Robin, 2012). Ζ νηθνδφκεζε ελφο δπλακηθνχ κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί 

ηνλ πιένλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρή έληαμε θαη βησζηκφηεηα ησλ ΣΠΔ 

ζηελ εθπαίδεπζε (Jimoyannis, 2010). «Η νηθνδφκεζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ δαζθάισλ 

είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ δεζκεχζεσλ ηεο ηερλνινγίαο». Απηφ 

ζεκαίλεη φηη « νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα ελεξγνπνηεζνχλ φρη κφλν ζηελ πινπνίεζε 

ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά  επηπιένλ θαη γηα ην 

ζρεδηαζκφ ηνπο» (OECD, 2016, ζει. 3).  
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Σα πξφηππα Ηθαλνηήησλ ηεο UNESCO (UNESCO, 2011) παξέρνπλ έλα 

πιαίζην πνπ επηηξέπεη ζε φζνπο παξέρνπλ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ζπλδέζνπλ ηηο πξνζθνξέο καζεκάησλ ηνπο, ζηνπο επξχηεξνπο 

ζηφρνπο πνιηηηθήο γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Σν 

πιαίζην ηθαλνηήησλ ηεο UNESCO πξνηείλεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, 

αλάινγα κε ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν, ηηο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο, ηηο 

παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο, ηελ πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάζε ρψξαο, ψζηε λα 

ππάξρεη επειημία γηα ηε κεηαθίλεζε απφ ηε κία πξνζέγγηζε ζηελ άιιε. Οη 

εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο απφ ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ σο εξγαιεία παξνπζίαζεο ζε εξγαιεία νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο βαζηζκέλε ζηε 

ζπλερή έξεπλα θαη αλάιπζε πιεξνθνξηψλ. 

 

ρήκα 2.3. Πξνζεγγίζεηο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζηα ΣΠΔ ζύκθσλα κε ηελ 

UNESCO 

Σα ΣΠΔ σο ηζρπξά εξγαιεία ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζεκαληηθή ππνζηήξημε ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ θαη σο 

εληζρπηηθά θίλεηξα. 

Ωο πεγέο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζεσξνχληαη: 
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 H κάζεζε κεηαμχ ζπλαδέιθσλ (peer-learning) 

 Σα ζρνιεία σο νξγαληζκνί κάζεζεο 

 Οη εηαηξηθέο ζρέζεηο (δηθηχσζε) κεηαμχ ζρνιείσλ, ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη εηαηξηψλ 

 Σα επίζεκα ζπζηήκαηα επηκφξθσζεο  

Δθφζνλ ε πιεζψξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ε αλάγθε γηα ζπλερή 

θαηάξηηζε δελ είλαη δπλαηφλ λα θαιπθζεί απφ ηα επίζεκα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, 

 αλαδεηθλχεηαη σο ζεκαληηθφο ν ξφινο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο (e-learning). Ζ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (e-learning) έρεη κεγάιε ζεκαζία 

γηα ην ζχγρξνλν άλζξσπν πνπ πξέπεη λα καζαίλεη δηαξθψο, λα πξνρσξήζεη ζε 

επηπιένλ κειέηε θαη λα επαλεθπαηδεπηεί, θαζψο έηζη αληηκεησπίδεηαη ε έιιεηςε 

αξθεηνχ ρξφλνπ ησλ εξγαδνκέλσλ θη εμαζθαιίδεηαη ε πξνζαξκνγή ζε αηνκηθφ ξπζκφ 

κάζεζεο. 

Ζ Simmons (2013) παξνπζηάδεη 2 κνληέια e-learning, έλα κνληέιν απηναλάπηπμεο, 

πνπ ππνθηλείηαη απφ αηνκηθά θίλεηξα θαη ην θέξδνο ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ή ηελ παξακνλή ζηελ εξγαζία θαη έλα κνληέιν πξνψζεζεο 

ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο απφ ηνπο εξγνδφηεο. Σν δεχηεξν κνληέιν έρεη σο θίλεηξν 

ην γεγνλφο φηη ε παξνρή πςειήο εμεηδίθεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζπλεπάγεηαη ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ζ ζπιινγηθή εξγαζία απνηειεί κία ζεκαληηθή πξαθηηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ζχγρξνλσλ πξνθιήζεσλ θαη ησλ αιιαγψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. 

χκθσλα κε ηνλ Dede (2010a) ηα ΣΠΔ θαζηζηνχλ δπλαηή ηε κεηάβαζε απφ ηελ απιή 

απφθηεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ παζεηηθή αθνκνίσζε ηεο ζηελ ελεξγεηηθή 

νηθνδφκεζε, ζηε θνηλή δηαλνκή θαη ηελ θπξηαξρία ηεο γλψζεο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν 

ε «ελεξγεηηθή ζπλεξγαζία» κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ν πην ηζρπξφο θαη 

ηαρχηεξνο δπλεηηθφο παξάγνληαο πξνψζεζεο θαη εθαξκνγήο ηεο θαηλνηνκίαο απφ ηελ 

απιή ιήςε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο.  

Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ζπλαδέιθσλ απνηειεί κία αιιειεπηδξαζηηθή θνηλσληθή 

δηαδηθαζία κάζεζεο, πνπ πξνσζεί ηελ ζπλεξγαζία, δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζθέςεο 

θαη θίλεηξα ελδπλάκσζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. χκθσλα κε ην 

Day (1999) ε ζπλεξγαζία απηή κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα πξναρζεί σο 

αλάπηπμε κεληνξηθήο ζρέζεο, θαζνδήγεζεο απφ ζπλαδέιθνπο (peer coaching) θαη 
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ζηήξημε απφ θξηηηθνχο θίινπο (critical friends). Ζ παξαηήξεζε ηεο δηδαζθαιίαο 

κεηαμχ ζπλαδέιθσλ, ε θνηλή δηδαζθαιία, ε αλάπηπμε θνηλψλ ζρεδίσλ καζήκαηνο θαη 

ε δηαλνκή θνηλνχ πιηθνχ θαη πφξσλ, κεηψλεη κε επηηπρία ηελ απνκφλσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ηάμεηο θαη ελζαξξχλεη λέεο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο. 

Ζ ζπλερήο αλαηξνθνδφηεζε απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο. Ζ επίηεπμε ηεο είλαη δπλαηή κέζα ζε κία επαγγεικαηηθή θνηλφηεηα 

κάζεζεο ε νπνία ιεηηνπξγεί σο κία ζπλερήο ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα κάζεζεο γηα 

φια ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο κέζσ εθπφλεζεο εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ 

(Heleve, 2010). Οη επαγγεικαηηθέο θνηλφηεηεο πξαθηηθήο απνηεινχληαη απφ άηνκα κε 

έλα θνηλφ ζθνπφ πξφβιεκα ή ζέκα, πξφζπκσλ λα ζπλεξγαζηνχλ. Σν πξντφλ ηεο 

ζπλεξγαζίαο είλαη ε αληαιιαγή ηδεψλ, ε εμεχξεζε ιχζεσλ ζε θνηλά πξνβιήκαηα θαη ε 

θαηαζθεπή απνζέκαηνο γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο. Οη θνηλφηεηεο κάζεζεο θαη πξαθηηθήο 

παξέρνπλ κηα ηζρπξή βάζε εζηθήο ππνζηήξημεο, βνήζεηα απφ νκφηηκνπο, πξαθηηθά 

εξγαιεία, θαη ηελ ζπλεξγαηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ. Οη άλζξσπνη αλαπηχζζνληαη 

πην γξήγνξα σο εγέηεο θαη λα γίλνπλ πην δεκηνπξγηθνί θαη  φηαλ ζπλαληνχλ άιινπο 

πνπ εξγάδνληαη ζε παξφκνηα δεηήκαηα ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα. Καζψο νη ζχγρξνλεο 

θνηλσληθέο θαη ηερλνινγηθέο αιιαγέο έρνπλ κία απεπζείαο αληαλάθιαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε, πξνηείλνληαη νη δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο (δηαδηθηπαθέο 

θνηλφηεηεο πξαθηηθήο) σο έλα αλνηθηφ θαη εζεινληηθφ ζχζηεκα αηφκσλ πνπ 

αζρνινχληαη γεληθά κε ηηο πξαθηηθέο ηεο δηδαζθαιίαο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο 

ελδηαθέξνληνο. 

Ζ επαγγεικαηηθή δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ ηεο εηθνληθήο 

θνηλφηεηαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θνηλφηεηαο. Οη εηθνληθέο θνηλφηεηεο νξίδνληαη σο 

θνηλσληθά ζπζηήκαηα δηθηχσλ αηφκσλ πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ ηεο ρξήζεο 

ηερλνινγίαο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (Camarinha-Matos & Afsarmanesh, 2005). 

Παξέρνπλ έλα πεξηβάιινλ γηα επαγγεικαηίεο, ψζηε λα κνηξαζηνχλ ηε γλψζε ηνπο, ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο θνπιηνχξα, ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, επαγγεικαηηθέο 

αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο. Οη δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο πξαθηηθήο, απνηεινχλ έλα 

ζεκαληηθφ επέιηθην εμαηνκηθεπκέλν κνληέιν κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ κπνξεί 

λα πξνζθέξεη θαζνδήγεζε, έκπλεπζε θαη θίλεηξα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη επεξεάδεη 

ηφζν άκεζα φζν θαη καθξνπξφζεζκα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε.  

Ζ θχξηα δηαθνξά κηαο δηαδηθηπαθήο θνηλφηεηαο κε ηελ παξαδνζηαθή θνηλφηεηα 

έγθεηηαη ζηελ απνπζία θπζηθήο παξνπζίαο. Δπηπιένλ δηαθέξνπλ ζηε δνκή θαη ηε 
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ζχλζεζε, θαζψο θαη ζηε κεγαιχηεξε πνηθηινκνξθία ησλ κειψλ απφ κία ηνπηθή 

θνηλφηεηα. Οη ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο κάζεζεο ζπκβάιινπλ ηφζν ζηελ ελίζρπζε 

δεμηνηήησλ αθαδεκατθήο φζν θαη ςεθηαθήο παηδείαο. Οη ζπκκεηέρνληεο 

ελζαξξχλνληαη ζηε ρξήζε εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ γηα ζπλεξγαζία. Ζ ζπκκεηνρή ζε 

δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο δελ απνηειεί απιά κία δηαδηθαζία αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, φπσο ππνζηεξίδεηαη ζπρλά αιιά κία δηαδηθαζία 

πνπ επεξεάδεη θαη νδεγεί ζηελ εθαξκνγή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ νηθνδφκεζε 

γλψζεο. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν σζεί ηα κέιε ηεο λα θηάζνπλ ζην ζηάδην κηαο 

θνηλφηεηαο κάζεζεο πνπ καζαίλεη καδί θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απφθηεζε 

πιεξνθνξηψλ (Schlager, Fusco, & Schank, 2000). 

χκθσλα κε ηνλ Dede (1996), νη κνξθέο απηέο εθπαίδεπζεο θαζψο βαζίδνληαη ζε 

θαηαλεκεκέλεο κνξθέο κάζεζεο, απνηεινχλ:  

 Έλα παηδαγσγηθφ κνληέιν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κεηαηνπίδνληαο ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπο απφ ηελ θαηά πξφζσπν δηδαζθαιία, ζε λέεο δπλαηφηεηεο φπσο 

ε επνηθνδνκεηηθή θαζνδεγνχκελε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε κέζσ ηεο πξάμεο 

θαη λέεο κνξθέο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο βαζηζκέλεο ζηα ΣΠΔ 

  Oη εκπεηξίεο εκβάζπλζεο ζε θνηλά ζπλζεηηθά πεξηβάιινληα επεθηείλνπλ ηελ 

εθκάζεζε ζηελ πξάμε ζε πξνβιήκαηα θαη θαηαζηάζεηο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θφζκνπ 

 Δπηπιένλ νη ηζηφηνπνη, ζπκπιεξψλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηα αξρεία 

ηνπο, σο πεγέο πιεξνθνξηψλ 

 Oη αιιειεπηδξάζεηο ζε εηθνληθέο θνηλφηεηεο ζπκπιεξψλνπλ ηηο ζρέζεηο 

πξφζσπν κε πξφζσπν 

ε έλα ζχλζεην, δηαζπλδεδεκέλν θφζκν, νη δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο 

θαη πξαθηηθήο κπνξεί λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ θαη αιιαγή 

ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο αλάκεζα ζε αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη καδί 

θαη καζαίλνπλ.  

Ζ δηαηήξεζε ηεο θαιήο δηδαζθαιίαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο επηβάιιεη 

ηαθηηθή επαλεμέηαζε θη απηναμηνιφγεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο δηδάζθνπλ ψζηε 

λα πξνζαξκφδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο γηα λα λα ζπκβαδίδεη κε ηηο αλαγθαίεο εμειίμεηο, 

δηαθνξνπνηήζεηο θαη ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο (Longworth, 2003). Οη εθπαηδεπηηθνί 

εγέηεο πξέπεη επνκέλσο λα κεηαθηλεζνχλ ζε λέα παηδαγσγηθά κνληέια δηδαζθαιίαο 
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θαη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, ψζηε λα ελζσκαηψζνπλ δπλαηφηεηεο κάζεζεο 

ζηεξηγκέλεο ζηελ ζπλεξγαζία, ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη λέεο 

παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο κεζφδνπο ζηεξηγκέλεο ζηελ ελεξγεηηθφηεηα, ζηελ 

ζπλεξγαηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ (problem based learning), ζηελ εκπεηξηθή κάζεζε. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα αγθαιηάζνπλ λέεο ζπκπεξηθνξέο θαη αληηιήςεηο, 

πξνζαξκφδνληαο ηε δηδαζθαιία ζε λέα απζεληηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο. 

Σα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο κέζσ ηνπ παηδαγσγηθνχ κνληέινπ 

TPACΚ πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο λέσλ πξνζαλαηνιηζκψλ κάζεζεο, 

κεηαζρεκαηίδνληαο ηηο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο θαη ηελ θνπιηνχξα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε κέζσ ηεο γλψζεο θαη ηεο αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ γηα ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ ΣΠΔ. 

χκθσλα κε ηνλ Jimoyiannis (2010), ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο κάζεζεο, κέζσ ηνπ παηδαγσγηθνχ κνληέινπ TPACK, 

πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, θαη ελζσκαηψλνληαο 

απζεληηθέο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, λα 

μεπεξάζνπλ ηνπο ζεσξεηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη λα αλαθαιχςνπλ ηηο πηπρέο 

εθαξκνγήο ηνπ TPACK. Ζ απνζαθήληζε ησλ νξίσλ ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ηερλνινγίαο, παηδαγσγηθήο θαη πεξηερνκέλνπ, απνηειεί 

ζεκαληηθφ ππνζηεξηθηηθφ παξάγνληα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ζθνπφ ηελ επηηπρή έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο 

εληζρχεηαη ε θαηαλφεζε θαη ε ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηηο 

δηαθπκάλζεηο ησλ επηπέδσλ ηεο νινθιήξσζεο ησλ ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή ηάμε 

(Jimoyannis, 2010). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε 

Ζ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο απνθαιχπηεη φηη νη έξεπλεο πνπ αζρνινχληαη 

κε ηελ εγεζία ηνπ δηεπζπληή σο πξνο ηελ πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ, είλαη πεξηνξηζκέλεο. 

ρεηηθά άξζξα αλαδεηήζεθαλ ζε ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ERIC, Google Scholar, Springer Link θαη Taylor Francis 

Online, SAGE, κε φξνπο αλαδήηεζεο e-leadership, e-leader, technology leadership, the 

role of principal on the integration of ICT. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη έξεπλεο πνπ 

κειεηήζεθαλ, θαηεγνξηνπνηεκέλεο κε βάζε ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην 

ξφιν ησλ δηεπζπληψλ ζηελ πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ, ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο 

γηα ηελ άζθεζε εγεζίαο ζε ζρέζε θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ δηεπζπληψλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή, σο πξνο ηελ αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηα 

ΣΠΔ, πνπ αθνξά αθελφο ηελ αλάπηπμε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη αθεηέξνπ ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

3.1. Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην ξόιν ηεο εγεζίαο ηνπ δηεπζπληή σο 

πξνο ηελ πξνώζεζε ησλ ΣΠΔ 

Οη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη νη 

απφςεηο ηνπο απνηππψλνπλ ηε δηαδηθαζία θαη ηε θχζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο, ε νπνία ζρεηίδεηαη απεπζείαο κε ηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο θαζψο 

θαη ην θνηλφ φξακα πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο (Claro et all.,2016). 

Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ΣΠΔ ζπλήζσο 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο ζε ηξεηο νκάδεο (Jimoyiannis & Komis, 

2007) 

1. Σνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ζεηηθέο αληηιήςεηο σο πξνο ηα ΣΠΔ 

2. Σνπο εθπαηδεπηηθνχο κε αξλεηηθέο αληηιήςεηο 

3. Σνπο εθπαηδεπηηθνχο κε νπδέηεξεο αληηιήςεηο 

Οη εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ φηη ε ζχγθιηζε κεηαμχ ησλ παηδαγσγηθψλ 

πεπνηζήζεσλ ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε απνηειεί 

ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ νκαιή θη επηηπρή έληαμε ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν, θαζψο 
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αληηθαηνπηξίδνπλ έλα θνηλφ φξακα θαη εληζρχνπλ ηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο. (Jimoyiannis, 2008· Claro et al., 2016· Alghamdi & Prestridg, 2015)  

Ζ έξεπλα πνπ εμεηάδεη ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ 

πξνψζεζε θη έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ ζρνιηθή κνλάδα απφ ηνπο δηεπζπληέο, ππνδεηθλχεη 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ, φηη ε ελζσκάησζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο 

απαηηεί ηζρπξή δηνηθεηηθή ππνζηήξημε. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πςειέο απαηηήζεηο απφ 

ηνπο δηεπζπληέο ηνπο, φζνλ αθνξά ηελ δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ πιαηζίνπ θαη ηελ 

ππνζηήξημε σο πξνο ηηο ΣΠΔ θαη ηελ δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή αλαηξνθνδφηεζε 

(Avidof-Ungar, 2017· Dunham, 2012· Celep & Tulubas, 2014· Ekberg & Gao, 2017). 

Ωςτόςο νη εθπαηδεπηηθνί κε καζεηνθεληξηθή θνπιηνχξα, ηείλνπλ λα εθαξκφδνπλ 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κε επίθεληξν ην καζεηή, παξά ηελ έιιεηςε δηνηθεηηθήο 

ππνζηήξημεο θαη άιια ηερλνινγηθά ή αμηνινγηθά εκπφδηα (Ertmer, 2012). 

Ζ Malik (2015) σο πξνο ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή ζηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο 

επηζεκαίλεη δχν δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο 

ηνλ εγεηηθφ ξφιν ησλ δηεπζπληψλ, εθφζνλ νη πην έκπεηξνη θαη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία 

εθπαηδεπηηθνί κνηξάδνληαη ην ίδην φξακα κε ηνπο δηεπζπληέο, είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ηελ άζθεζε ηερλνινγηθήο εγεζίαο ηνπ δηεπζπληή ηνπο, σο πξνο ηελ θαζνδήγεζε θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο ελψ νη «ζχγρξνλνη» εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ 

αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ράζκαηνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηεχζπλζεο θη 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζεσξνχλ φηη νη δηεπζπληέο αλ θαη είλαη ππνζηεξηθηηθνί σο πξνο ηελ 

ηερλνινγηθή νινθιήξσζε, δελ έρνπλ ηηο αλαγθαίεο γλψζεηο, δελ θαηαλννχλ ην έξγν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο απαηηήζεηο γηα ηερλνινγηθέο πεγέο ψζηε λα παξέρνπλ 

θαζνδήγεζε σο πξνο ηηο πξαθηηθέο ρξήζεο ηεο  εθπαηδεπηηθή ηερλνινγίαο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο ν ξφινο θαη ε επζχλε ησλ δηεπζπληψλ ζηελ 

ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζρεηίδεηαη κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηερλνινγίαο γηα ηελ 

αχμεζε ηεο κάζεζεο, ηελ ζέιεζε ησλ δηεπζπληψλ λα δέρνληαη εηζεγήζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο πφξνπο δηδαζθαιίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο 

κάζεζεο θαη ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ δηεπζπληή ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζε φιν 

ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, θαζψο θαη ε εμεχξεζεο ιχζεσλ ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθέξνπλ ζηνλ δηεπζπληή (Dunham, 2012· Ekberg & Gao, 2017). 
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Ζ ελζάξξπλζε θάζε πξνζπάζεηαο ελζσκάησζεο λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ ηάμε απφ 

ην δηεπζπληή ζπληειεί επηπιένλ ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε δεκηνπξγία 

θιίκαηνο αζθάιεηαο σο πξνο ηελ αλάιεςε ξίζθσλ, αίξνληαο ηνπο θφβνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ (Stegman, 2014). Αλαγθαία 

επίζεο ζεσξείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε παξνρή θαζνδήγεζεο σο πξνο ηηο 

πξαθηηθέο ρξήζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο θαη ε αλάγθε αλαηξνθνδφηεζεο γηα 

ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε (Malik, 2015· Ekberg & Gao, 2017). Οη επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο θαη ε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο θαη ε θαιιηέξγεηα θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απνηεινχλ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεπζπληή, πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ ζεηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιηθφ νξγαληζκφ (Samancioglu, 

Baglibel, Kalman & Sincar, 2015· Hatzithoma-Graska, 2011· Stegman, 2014· Foley, 

2016). 

3.2. Πξoζεγγίζεηο εγεζίαο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ΣΠΔ 

Οη Schrum & Levin (2013), ζπκπέξαλαλ σο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ζην ζρνιείν απφ ηελ εγεζία: ην 

φξακα, ηελ θαηαλνκή εγεζίαο, ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα, ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ ππνδνκή 

θαη ηελ ππνζηήξημε ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ην Πξφγξακκα πνπδψλ, θαη ηηο 

πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηηο εηαηξηθέο ζρέζεηο (Schrum & Levin, 

2013). 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο πνιηηηθήο γηα ηηο ΣΠΔ ζεσξείηαη σο έλαο απφ απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο θαη ην πην θξίζηκν βήκα πνπ επεξεάδεη ηε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ησλ 

ΣΠΔ (Baylor & Ritchie, 2002· Vanderlinde, Dexter & van Braak, 2012· Tondeur,Van 

Keer, van Braak & Valcke, 2008· Dunham, 2012· McGarr & McDonagh, 2013· 

Hickman & Akdere 2018· Niemi et al., 2012). 

Oη Vanderlinde et al. (2012) παξαζέηνπλ κηα ηππνινγία ζε επίπεδν ζρνιηθνχ 

ζρεδηαζκνχ σο πξνο ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε: 

1) Σν ζρέδην πνιηηηθήο ΣΠΔ σο φξακα 

2) Σν ζρέδην σο αλάπηπμε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο 

3) Έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην πνιηηηθήο ΣΠΔ  

Ζ επηξξνή ηεο νξακαηηθήο εγεζίαο κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο θαη πξνψζεζε ελφο 

θνηλνχ νξάκαηνο γηα ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο αλαδεηθλχεηαη 
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γεληθφηεξα ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο σο ην θαηαιπηηθφ ζηνηρείν πνπ δηεπθνιχλεη θαη 

πξνσζεί ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ. Σν φξακα ηνπ δηεπζπληή νδεγεί ζε απμεκέλε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Wei, Plaw & Kannan, 2016· Fisher & 

Waller, 2013· Chang, 2012· Samancioglu et al., 2015· Petersen, 2015). Σν ζρνιηθφ 

φξακα είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα ζρνιείν έρεη ζαθή θηλεηήξην ζθνπφ, πνπ 

επηθεληξψλεηαη ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ. 

Ζ εγεζία πνπ πξνσζεί έλα θνηλφ φξακά γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαίδεπζε ρξεηάδεηαη: 

1. Να δηαζθαιίδεη πξψηηζηα ην ζρεδηαζκφ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ νδεγνχλ ζε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο θαη φρη απιά λα 

επηθεληξψλεηαη ζε ηππηθνχο ξφινπο. Οη δηεπζπληέο είλαη απαξαίηεην λα 

εκπιέθνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο (Petersen, 

2015· Niemi, Kynaslahti, & Vahtivuori-Hanninen, 2014). ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ν ζρνιηθφο νξγαληζκφο νδεγείηαη ζε κε επίηεπμε ηεο ηερλνινγηθήο 

εθαξκνγήο (Petersen, 2014). 

2. Σν φξακα πνπ ζηεξίδεη ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ δελ πξέπεη λα είλαη ηφζν 

ηδεαιηζηηθφ ψζηε λα κελ κπνξεί πνηέ λα επηηεπρζεί. Θα πξέπεη λα 

αληηπξνζσπεχεη έλαλ εθηθηφ κειινληηθφ ζηφρν γηα ην ζρνιείν κε πξσηαξρηθφ 

ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ (Petersen, 2015). 

3. Oη εθδειψζεηο εγεζίαο πνπ επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ εγέηε πεξηνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζηα νθέιε ηεο 

«ζπζηεκηθήο ζθέςεο θαη ζρέζεσλ» θαη ηεο ζπζηεκηθήο αιιαγήο (Schrum & 

Levin, 2013). Ζ ζπκπεξίιεςε ελφο επξχηεξνπ θάζκαηνο εγεηψλ ζηε 

δηαδηθαζία βειηίσζεο ηνπ ζρνιείνπ παξέρεη πεξηζζφηεξν δηεπξπκέλνπο 

ηξφπνπο αλακφξθσζεο ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο ή ησλ ζπλζεθψλ ζην 

ζρνιείνπ νη νπνίεο επεξεάδνπλ άκεζα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε 

(Vanderlinde, et al., 2012). 

Οη εξεπλεηέο δηαπηζηψλνπλ πσο ε πξνψζεζε ηεο ηερλνινγίαο πξνυπνζέηεη κία 

ζπζηεκηθή αιιαγή πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε εζσηεξηθήο εγεζίαο, ηνλ ηξφπν 

δειαδή πνπ νη εγέηεο δηαλέκνπλ ηελ εγεζία ζε άιινπο, ηελ αλάπηπμε ππνζηεξηθηηθψλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηελ δηάζεζε ρξφλνπ γηα ζπλεξγαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηελ έθθξαζε ελφο θνηλνχ νξάκαηνο θαη ηελ παξνρή επνηθνδνκεηηθήο 
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αλαηξνθφδεζεο (Schrum & Levin, 2013· Avidov-Ungar, 2017· Huge & Norenes, 

2015· Vanderlinde, et al., 2012). 

Δπηπιένλ ε ίδηα ε θνπιηνχξα ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο επεξεάδεη ηα θαζήθνληα 

θαη ηα πξφηππα εγεζίαο (Huge & Norenes, 2015). Οη Huge & Norenes (2015) 

δηαπίζησζαλ φηη φηαλ ηα ζρνιεία πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ην Web 2.0 θαη ζηηο 

αλνηρηέο πξαθηηθέο ζπλεξγαηηθήο ηερλνινγίαο, ε εγεζία ιεηηνπξγεί σο νκαδηθή θαη 

δηαλεκεκέλε δξαζηεξηφηεηα, βαζηδφκελε ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη ηερλνινγηθή 

ηερλνγλσζία ζε πνιιαπιά επίπεδα κεηαμχ ηεο εγεηηθήο νκάδαο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Μέζσ εηθνληθψλ θνηλνηήησλ νη δηεπζπληέο πξνθάιεζαλ ηε ζπκκεηνρή θαη ηε 

ζπλεηζθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζρνιείνπ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

θαη ηε ζπλεξγαζία γηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο ησλ 

καζεηψλ.  

Δπηπιένλ ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ζηηο θαζεκεξηλέο εγεηηθέο πξαθηηθέο  

πξνθαιεί κία θηινζνθία αιιαγήο ζε φια ηα επίπεδα ηνπ ζρνιείνπ, φπσο ακνηβαηφηεηα 

κεηαμχ ησλ πξσηνβνπιηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ ζηηο θαηλνηφκεο 

ηερλνινγηθέο πξαθηηθέο, ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ θαη γνλέσλ, ηελ 

αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ θαη ηε βειηίσζε ηνπ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο (Blau & Presser, 2013· Avidov- Ungar, 2017· Huge & Norenes, 

2015). 

ηε δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηνπ νξάκαηνο, ν ξφινο ηεο εγεζίαο ιεηηνπξγεί σο 

παξάγνληαο ελδπλάκσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, 

ελψ απαηηείηαη επηπιένλ ε εκπινθή θαη ζηήξημε φιεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.  

Μέζσ ηεο αλάπηπμεο δνκψλ εξγαζίαο θη επηθνηλσλίαο δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζην ζχλνιφ ηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γνλέσλ 

(Niemi et al., 2013· Vanderlinde et al. 2012· Foley, 2016) ελψ κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο 

εζσηεξηθψλ δηθηχσλ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί κηα αιιειεπηδξαζηηθή 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε άιια ζρνιεία (Niemi et al., 2013· Vanderlinde et al., 

2012). 

Ζ Eickelmann (2011) δηαπίζησζε φηη νη δηεπζπληέο ησλ γεξκαληθψλ πεηπρεκέλσλ 

ζρνιείσλ ζηελ πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ, έρνπλ δηεπζπληέο κε ηζρπξέο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο 

πνπ έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ΣΠΔ θαη θαζηεξψλνπλ ηελ ελδνζρνιηθή 
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ζπλεξγαζία κε ζπζηήκαηα θαζνδήγεζεο, αλνηθηέο ηάμεηο θαη απφ-ηδησηηθνπνίεζε ησλ 

δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ. Δπηπιένλ, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε εμσηεξηθνχο εηαίξνπο, 

εηαηξείεο ή εθπαηδεπηηθέο αξρέο, ε εγεζία εμαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ΣΠΔ, γηα ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ (Eickelmann, 

2011).  

Οη Vanderlinde et al. (2012), επηζεκαίλνπλ φηη ην ζρέδην πνιηηηθήο γηα ηηο ΣΠΔ 

ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηηο εγεηηθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο εληάζζνληαη ζε ηξεηο κεγάιεο 

θαηεγνξίεο: (1) ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηεχζπλζεο, (2) ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη (3) ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο. ηελ έξεπλα ηνπο κεηαμχ Φιακαλδηθψλ ζρνιείσλ 

Π/Δ ζην Βέιγην δηαπηζηψλνπλ πσο έλα ζρνιείν πνπ είλαη έηνηκν λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ηηο ζπλνιηθέο πηπρέο ησλ εγεηηθψλ πξαθηηθψλ, είλαη πην πηζαλφ λα έρεη εγέηεο πνπ ζα 

ελεξγνχλ κε έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην πνιηηηθήο ΣΠΔ θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα 

έρεη ηηο κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ζηελ εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ (Vanderlinde et 

al., 2012). 

Ωο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ θαηεχζπλζεο, ηα ζρνιεία κε πνιηηηθή γηα ηηο ΣΠΔ 

δηαζέηνπλ έλα γξαπηφ ζρέδην γηα ην εθπαηδεπηηθφ φξακα, έλα γξαπηφ ζρέδην πνιηηηθήο 

γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ θαη κία ζθαηξηθή εηθφλα γηα ηηο 

ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ (Vanderlinde et al., 2012). 

3.3. Πξαθηηθέο εγεζίαο σο πξνο ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή  

Έλαο απφ ηνπο πξαθηηθνχο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη ζπρλά ζηηο 

ζπδεηήζεηο πεηπρεκέλνπ ζρεδηαζκνχ ζηα ζρνιεία σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ 

είλαη ε πξφζβαζε ζε απαξαίηεηνπο πφξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πιηθνχ, 

ινγηζκηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθoχ. ε γεληθέο γξακκέο, νη πνιηηηθέο ελζσκάησζεο 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ε θηινζνθία κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε δχν ζηξαηφπεδα: (α) 

κηα ηερλνθεληξηθή άπνςε πνπ παίξλεη κηα αηηηνθξαηηθή άπνςε ηεο ηερλνινγίαο σο 

παξάγνληα αιιαγήο θαη (β) κηα πην «ελνπνηεηηθή» άπνςε πνπ απνδίδεη ρξεζηκφηεηα 

ζε εξγαιεία πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην 

φπσο ε ηερλνινγηθή παηδαγσγηθή γλψζε πεξηερνκέλνπ (TPACK) (Akcaoglu, Gumus, 

Bellibas & Boyer, 2015). Οη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα αηζζάλνληαη φηη έρνπλ πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Ζ πξαθηηθή βνήζεηα 

ζηελ εχξεζεο θαη ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ πφξσλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 
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επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο νινθιήξσζεο ησλ ΣΠΔ (Tondeur et al., 2012· Dunham, 

2012· Ekberg & Gao, 2017· Stegman, 2014). Δπηπιένλ, ε δηαζεζηκφηεηα πφξσλ 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο γίλεηαη κε δηαξζξσκέλν θαη ζπλερή ηξφπν παξά κέζσ 

ηπραίσλ ή ad hoc πξνζπαζεηψλ (Tondeur et al., 2012). 

Ο δηεπζπληήο είλαη αλαγθαίν λα θξνληίδεη γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ηερλνινγίαο 

θαη ηελ παξνρή ππνζηήξημεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ Δπηπιένλ είλαη ζεκαληηθφ λα παξέρεηαη ε ηερληθή ππνζηήξημε ή ην 

αλαγθαίν πξνζσπηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ, (Dunham, 2012· Manchadν & Chung, 2015· 

Foley, 2016· Stegman, 2014). To απαξραησκέλν πιηθφ θαη ε έιιεηςε ηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, ην πςειφ θφζηνο ησλ ηερλνινγηθψλ πιηθψλ θαη ε παξάιιειε έιιεηςε 

ρξεκαηνδφηεζεο, είλαη απφ ηα πην ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ oη 

δηεπζπληέο (Sincar, 2013· Abdel Khaleq Alsaleh, 2014· Dunham, 2012· Esplin, 2017). 

ε έξεπλα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε δηάζεζε εξσηεκαηνινγίνπ ζε 

δηεπζπληέο Γ/Δ, δηαπηζηψζεθε ε ζπρλή αληίιεςε γηα έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο 

απφ ηνπο δηεπζπληέο, φπσο γηα παξάδεηγκα επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο ελψ παξάιιεια 

δηαπηζηψλεηαη φηη νη δηεπζπληέο κε ρακειή ζπρλφηεηα ρξήζεο ππνινγηζηψλ είλαη 

απηνί πνπ εθθξάδνπλ αλεζπρίεο σο πξνο ηνλ εμνπιηζκφ (European Commission, 

2013b). 

ρεηηθέο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ, φηη ε πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο θαη ε χπαξμε 

θαιήο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, κπνξεί λα έρεη αληίθηππν ζηα θίλεηξα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ θαηλνηνκία, ζηελ θνπιηνχξα κάζεζεο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

(Eickelmann, 2011· Banoglu, Vanderlinde & Cetin, 2016).  

Οη Banoglu et al. (2016), δηαπίζησζαλ, φηη ε εθηέιεζε εγεηηθψλ πξαθηηθψλ γηα 

ηε εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο δηεπζπληέο, είλαη πην πηζαλέο φηαλ ην ζρνιείν 

δηαζέηεη πςειφ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ππφ ηελ δηεπθφιπλζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ελφο 

πνιπδάπαλνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο. 

Ωζηφζν, ηα επξήκαηα παξάιιεισλ εξεπλψλ ζην ίδην ζρνιηθφ πιαίζην ζηελ 

Σνπξθία, δηαπίζησζαλ φηη ε δηάζεζε πςεινχ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 

δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ δελ επέδξαζε ζε καζεηνθεληξηθέο παηδαγσγηθέο δηαδηθαζίεο 
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ελψ νη εθπαηδεπηηθνί πξνζάξκνδαλ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζε παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο 

δηδαζθαιίαο (Uluyol & Sahin, 2014· Celep & Tulumpas, 2014· Akcaoglu et al., 2015). 

Ζ έξεπλα ησλ Claro et al. (2016), ζε 1591 ζρνιεία ζηε Υηιή, ζηα νπνία 

δηαηέζεθαλ θηλεηά εξγαζηήξηα (MCL), δηαπίζησζε πσο ε έιιεηςε γλψζεσλ 

δηεπζπληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πνπ απαηηνχληαη, 

ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ηνπο πφξνπο, ην ρξφλν θαη ηνλ ζρεδηαζκφ πνπ είλαη 

αλαγθαίνη γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ θηλεηνχ εξγαζηεξίνπ ζηελ δηαδηθαζία 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, νδήγεζε ζε κε εθαξκνγή θαη επνκέλσο ζε αρξήζηεπζε ηεο 

θαηλνηνκίαο. 

Οη εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ, φηη ε δηάζηαζε ηεο εγεζίαο θαζψο θαη ην δήηεκα 

ηεο αιιαγήο θνπιηνχξαο θαη αιιαγήο παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ ζηα ζρνιεία έρνπλ 

αγλνεζεί παξά ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή ησλ ζρνιείσλ θαη ηηο ηεξάζηηεο επελδχζεηο 

ζηηο ΣΠΔ (Claro et al., 2016· Celep & Tulumpas, 2014) ελψ ρξεηάδεηαη λα δνζεί 

παξάιιεια κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία (McDonagh & McGarr, 

2015· Malik, 2015· Depew, 2014). 

3.4. Πξαθηηθέο εγεζίαο ζε ζρέζε κε ην Πξόγξακκα ζπνπδώλ 

Οη Fishman & Zhang (2003), νξίδνληαο ην ζρεδηαζκφ σο «ην ζεκείν 

ζχλδεζεο» (interface) κεηαμχ ηεο έξεπλαο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία θαη ηεο 

πξαγκαηηθήο ρξήζεο ηεο, ππνγξακκίδνπλ φηη ζηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ , είλαη 

θαιχηεξν λα δνζεί έκθαζε ζηνπο παηδαγσγηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο παξάγνληεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο ηερλνινγηθνχο. Πνιιά ζρέδηα ηερλνινγίαο νδεγνχληαη απφ ηελ 

ηερλνινγία αληί λα εμεηάδνπλ βαζηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηαηξηάδεη ε ηερλνινγία 

εληφο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζπκβάιιεη ζηνπο κεηαξξπζκηζηηθνχο ηνπ ζηφρνπο  

Ζ θαηάιιειε ρξήζε» ηεο ηερλνινγίαο δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ην πιηθφ, ην 

δηαδίθηπν, ηε δπλαηφηεηα ζπλδέζεσλ θαη νχησ θαζεμήο. Απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ 

είλαη ν ηξφπνο ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο κε ην «εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα». Οη 

εγέηεο δηαπηζηψλεηαη φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηείλνπλ λα βιέπνπλ ηελ εμέιημε θαη 

ηελ «πξφνδν» ησλ ΣΠΔ κφλν ζε ζρέζε κε ηελ απφθηεζε πιηθνχ (Depew, 2014) ελψ 

πξνηείλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο λα δνζεί έκθαζε ζηελ 

παηδαγσγηθή εγεζία, ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηε δηδαζθαιία (McDonagh & 

McGarr, 2015). 
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Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ηθαλνηήησλ ηερλνινγηθνχ γξακκαηηζκνχ ησλ 

δηεπζπληψλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, δηεπθνιχλεη 

ηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζην Π. θαη ηεο ρξήζεο ηεο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, θαη επηπιένλ κπνξεί λα βειηηψζεη ην αθαδεκατθφ ράζκα κεηαμχ 

αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ ζρνιείσλ (Hamzah, Juraime & Mansor, 2016). 

Ο ηερλνινγηθφο εγγξακκαηηζκφο ησλ δηεπζπληψλ, νη ηερλνινγηθέο ηθαλφηεηεο 

ηνπο δηαπηζηψλεηαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζην Π. 

θαη ηελ αχμεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Samancioglu, et al., 2015· Fisher 

& Waller, 2013· Wei, et al., 2016· Mulwa, Mutisya & Mwania,2017). Οη εξεπλεηέο 

αλάινγα κε ην βαζκφ ηερλνινγηθνχ εγγξακκαηηζκνχ πνπ δηαζέηνπλ νη δηεπζπληέο ηνπο 

θαηαηάζζνπλ ζε πςειφ θαη ρακειφ πξνθίι εγεζίαο ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ (Banoglu, et 

al., 2016· Samancioglu et al., 2015). Ο πςειφο ηερλνινγηθφο εγγξακκαηηζκφο ησλ 

δηεπζπληψλ βειηηψλεη ηνλ ηερλνινγηθφ εγγξακκαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

επνκέλσο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο 

πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί,ηελ αχμεζεο πνηφηεηαο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο θαη ηεο ππέξβαζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ κεησπηθψλ πξαθηηθψλ 

(Chang, 2012· Chua & Chua, 2017· Stegman, 2014· Foley, 2016). Οη ςεθηαθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ δηεπζπληψλ ζρεηίδνληαη επηπιένλ κε ηε ζπρλή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

θαη ηελ ειηθία ηνπ, θαζψο φζν λεφηεξνο είλαη ν δηεπζπληήο, ηφζν πεξηζζφηεξν θάλεη 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ (Banoglu et al., 2016· Wei et al., 2016). 

ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηεο ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ πνπ είλαη 

επηθεληξσκέλε ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ, ε επηινγή ηεο 

ηερλνινγίαο, απνηειεί έλαλ θξίζηκν παξάγνληα ηνπ ηερλνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαζψο 

ην πνηα ηερλνινγία είλαη ρξήζηκε θη αμηφινγε, θαζνξίδεη θαηεπζείαλ ηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία γηα ην ηη δηδάζθεηαη θαη πσο δηδάζθεηαη, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

πξνζαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη ηε 

δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Foley, 2016· 

Quresi, 2013). 

Οη ηερλνινγηθέο ηθαλφηεηεο απφ κφλεο ηνπο δελ αξθνχλ γηα ηελ επηηπρή 

ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζην Π.. Υξεηάδεηαη επηπιένλ ε γλψζε ησλ δηεπζπληψλ 

σο πξνο ηελ παηδαγσγηθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο (Malik, 2015· Depew, 2016). Ζ 

αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 21νπ αηψλα, απαηηεί ξχζκηζε ζε λένπο παηδαγσγηθνχο 
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ζηφρνπο θαη ζηφρνπο πεξηερνκέλνπ (Bernhardt, 2015· Foley, 2016). ρεηηθέο έξεπλεο 

δηαπηζηψλνπλ πσο ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο θαη ε γλψζε ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν επηδξά ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ, είλαη θξίζηκε γηα ην ζπληνληζκφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, θαζψο θαζνξίδεη ηηο καζεηηθέο δεμηφηεηεο πνπ είλαη 

αλαγθαίεο λα αλαπηπρηνχλ, ψζηε λα είλαη αλάινγεο κε ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

ηνπ 21
νπ

 αηψλα (Foley, 2016· Stegman, 2014· Schrum & Levin, 2013· Bernhardt, 

2015). ελψ ε έλλνηα ηεο «κάζεζεο ηνπ 21νπ αηψλα» πξνζάξκφδεηαη ψζηε λα ηαηξηάδεη 

ζην πιαίζην θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ζρνιείνπ (Schrum & Levin, 2013). 

Ζ Depew (2014) ζε κηα πνζνηηθή ζπζρεηηζηηθή κειέηε δηαπίζησζε ηε ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηερλνινγηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ TPACK. 

χκθσλα κε ην TPACK, ππάξρεη αιιειεπίδξαζε ηεο γλψζεο πεξηερνκέλνπ (ηη ζα 

δηδαρηεί),ηεο παηδαγσγηθήο γλψζεο (πσο ζα δηδαρηεί) θαη ηεο ηερλνινγηθήο γλψζεο 

(πσο θαη πνηεο ΣΠΔ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ). Ζ Depew, παξέρεη έλα κνληέιν ησλ 

ηθαλνηήησλ πνπ πξέπεη λα θαηέρεη έλαο εγέηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε 

θαη αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ:  

• Να δηαζέηεη έλα ηζρπξφ θνηλφ φξακα γηα ηελ ηερλνινγηθή νινθιήξσζε, 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ, εκπιέθνληαο ηα κέιε ηνπ 

νξγαληζκνχ 

• Να έρεη γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία γεληθά θαζψο θαη κε ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ε ηερλνινγία ζπλδέεηαη κε ην πεξηερφκελν θαη ηελ παηδαγσγηθή 

• Να ελεκεξψλεηαη γηα ηελ ηξέρνπζα έξεπλα θαη ηηο ηάζεηο ηεο ηερλνινγίαο γηα 

ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ 

• Να βειηηψλεη ζπλερψο ηε δηθή ηνπ κάζεζε κε ηελ εκπινθή ηνπ ζε 

δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο 

• Να ρξεζηκνπνηεί ηελ αθαδεκατθή έξεπλα γηα ιήςε απνθάζεσλ πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία 

• Να έρεη ηεο ηθαλφηεηεο λα βνεζήζεη ηα ππφινηπα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο λα ζπλδπάδνπλ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο κε ην πεξηερφκελν θαη 

ηεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

3.5. Πξαθηηθέο εγεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνύ 

Ζ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο, εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο πνπ κε 

ηε ζεηξά ηεο εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο πνπ 
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πξνζθέξεηαη. Ζ δεκηνπξγία ελφο ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο αθνξά ηφζν 

πξαθηηθνχο παξάγνληεο φπσο ηελ πξφζβαζε ζε πφξνπο, φζν θαη ηελ πξφζβαζε ζε 

επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Mulkeen, 2003· Perkins-Jacobs, 2015· van 

Niekerk & Blignaut, 2014· Curcio, 2016· Foley, 2016· Stegman, 2014). 

Ζ έιιεηςε επθαηξηψλ θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, απνηειεί 

ζνβαξφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο (Sincar, 

2013· Esplin, 2017· Manchado & Chung, 2015· Ackaoglu et al., 2015). 

Σα ζρνιεία κε ζαθή ζρέδην πνιηηηθήο γηα ηηο ΣΠΔ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ ζην ζρέδην πνιηηηθήο πνπ απνηειείηαη απφ νξγάλσζε 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ,ζαθή 

πεξηγξαθή ησλ ζεκηλαξίσλ πνπ πξφθεηηαη λα παξαθνινπζήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. 

ππνζηήξημε εθπαηδεπηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ (Vanderlinde et al., 2012). 

Οη πξσηνβνπιίεο ηεο εγεζίαο θαη ε ππνζηήξημε ηνπ δηεπζπληή είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνδνκψλ κάζεζεο ζην ζρνιείν θαη επθαηξηψλ 

θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ελψ ε παξνρή θαη ε νξγάλσζε καζεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ απφ ην δηεπζπληή ζεκαηνδνηεί ηελ νπνηαδήπνηε πξνδηάζεζε γηα 

αιιαγή θαη αζθεί κεγάιε επίδξαζε ζηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Niemi et al., 2013· Karaca, Can, & Yildirim, 2013· Petersen, 2014· 

Stegman, 2014· Foley, 2016 ). Οη δηεπζπληέο πνπ ζην ζρνιείν ηνπο ε αλάπηπμε ηεο 

πνιηηηθήο ζπλδέεηαη κε ηελ παξνρή επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, επηηξέπνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί λα επηηχρνπλ ζε πεξηβάιινληα πξφθιεζεο λα μεπεξάζνπλ ηνπο θφβνπο 

ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία (Foley, 2016) ελψ ζε αληίζεζε ε έιιεηςε ππνζηήξημεο 

απφ ηνλ δηεπζπληή ππνλνκεχεη ηηο πξνζπάζεηεο αθφκε θαη αθνζησκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ (van Niekerk & Blignaut, 2014). 

Ζ επρέξεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ηερλνινγηθά εξγαιεία είλαη αλαγθαία, ψζηε 

λα κε δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα, φπσο απηά πνπ δηαπηζηψλνληαη φηαλ νη ΣΠΔ 

ηνπνζεηνχληαη ζηελ ηάμε ρσξίο πξνεγνχκελε θαηάξηηζε (Dunham, 2012· Celep & 

Tulubas, 2014). Δπηπιένλ, ε γξήγνξε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε εκθάληζε 

αλαδπφκελσλ ηερλνινγηψλ φπσο blogs wikis θαη άιισλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

επηβάιινπλ ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ λα είλαη νξγαληθή θαη ζπλερήο (Fisher & 

Waller, 2013).  
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Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε απαηηείηαη λα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηηο αλάγθεο 

ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ ψζηε λα ππάξρεη απνηέιεζκα θαη λα απνθέξεη νθέιε (Curcio, 

2016). 

Δπηπιένλ ε επαγγεικαηηθή εμέιημε απνηειεί ζπλερή πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ 

εγεζία αθφκε θαη φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί γίλνπλ πην θαηαξηηζκέλνη, θαζψο νηθνδνκεί  

κηα θνπιηνχξα αληαιιαγήο ηδεψλ γηα ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ(Schrum & Levin, 2013). 

Ο θχθινο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κέζα ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα μεθηλάεη πξψηηζηα κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ, θαζψο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφζβαζή ηνπο θαη ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία (Fisher & Waller, 2013· Stegman, 2014· Valerdine, et al., 

2012).  

Ζ άγλνηα ησλ δηεπζπληψλ σο πξνο ηηο πξαγκαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ησλ 

επηπέδσλ άλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νδεγεί ζε κείσζε παξνρήο επθαηξηψλ 

απνηειεζκαηηθήο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νξγάλσζεο 

δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο θαη γεληθφηεξα παξφηξπλζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

επθαηξίεο θαηάξηηζεο θαη επνκέλσο ζε κε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ (Fisher & 

Waller, 2013).  

Ο δηεπζπληήο δελ ρξεηάδεηαη κφλν λα γλσξίδεη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη λα θαηαλνεί ηηο ηδηαίηεξεο θαη δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο 

ηνπο, ψζηε λα παξέρεηαη εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε θαη λα εηζάγνληαη επέιηθηεο 

ρξήζεηο ησλ ΣΠΔ, πξνζαξκνζκέλεο ηφζν ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο φζν θαη ζηα 

επίπεδα άλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Stegman, 2014· Foley, 2016· Fisher & Waller, 

2013· Curcio, 2016· Schrum & Levin, 2013). Ζ ιήςε απνθάζεσλ βάζεη δεδνκέλσλ 

είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθπφλεζε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ απφθηεζε γλψζεο 

ζρεηηθά κε ην φξακα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ, γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ θαη ηελ εμέηαζε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπηπιένλ ε 

ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηνπο ηνκείο πνιηηηθήο ΣΠΔ ζεκαίλεη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ πνηα καζήκαηα θαηάξηηζεο ΣΠΔ ζέινπλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ (Valerdine, et al., 2012). Ο εληνπηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη κέζσ παξαηήξεζεο, ζπλεληεχμεσλ θη 

εξσηεκαηνιoγίσλ πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζπδεηήζεσλ αλαηξνθνδφηεζεο (feed 
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conference), ζρέδηα ζρνιηθήο βειηίσζεο θαη απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ 

πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα ηηο ηδέεο θαη εηζεγήζεηο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Dunham, 2012· Stegman, 2014· Niemi et al., 2012· Valerdine et al., 2012· Malik, 

2015).  

Οη Niemi et al., (2013) δηαπίζησζαλ φηη ζηα Φηιαλδηθά ζρνιεία, νη ηδέεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ιακβάλνληαη πάληα ππφςε ζηε εμέιημε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηνπο 

δηεπζπληέο ελψ ν δηεπζπληήο παξείρε πιήξε ππνζηήξημε ζηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ΣΠΔ θη επηπιένλ πξφζζεηνπο πφξνπο γηα ηελ εθκάζεζε 

ζε πεξηβάιινληα κέζσ δηαδηθηχνπ. Παξάιιεια ε αλεχξεζε ρξφλνπ γηα λέεο πξαθηηθέο 

ήηαλ κφληκε ηαθηηθή ηνπο. Ο δηεπζπληήο είλαη αλαγθαίν λα παξέρεη ηνλ απαξαίηεην 

ρξφλν, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα βειηηψζνπλ ηηο δηδαθηηθέο ηνπο πξαθηηθέο θαη 

επηπιεφλ ρξεηάδεηαη λα δηεπθνιχλεη απφ ηελ επηβάξπλζε πξφζζεησλ δηνηθεηηθψλ 

εξγαζηψλ (Ekberg & Gao, 2017).  

Σν δήηεκα ζρνιηθνχ ρξφλνπ, ζηε βηβιηνγξαθία ζπρλά πξνβάιιεη επηηαθηηθά 

σο ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα γηα ηελ αλάπηπμε γχξσ απφ ηηο ΣΠΔ (Manchado & 

Chung, 2015· Claro et al., 2016· Ekberg & Gao, 2017· Sincar, 2013· Celep & Tulubas, 

2014· Esplin, 2017· Foley, 2016· Karaca,et al., 2013). 

Ο Eickelmann (2011), αλαθεξφκελνο ζηνλ παξάγνληα ρξφλνπ σο «ρξφλν 

κάζεζεο» δηαπίζησζε φηη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ρξφλνπ, έρεη ζεκαληηθέο ζεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηνλ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνλ ρξφλν απαζρφιεζεο 

ησλ καζεηψλ κε ηηο ΣΠΔ σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο 

θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ρξεηάδνληαη αξθεηφ ρξφλν γηα ηελ κάζεζε ησλ ΣΠΔ θαη 

γηα ηελ εδξαίσζε ησλ λέσλ δεμηνηήησλ (Afshari, Kenayathulla, Idris, Ibrahim & 

Razak, 2013). 

Οη δηεπζπληέο κπνξνχλ σο εθπαηδεπηηθνί εγέηεο λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Οη ηθαλνί 

δηεπζπληέο επεξεάδνπλ, θαζνδεγνχλ, παξαθηλνχλ θη ελζαξξχλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

λα βειηηψζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ θαηλνηφκεο αιιαγέο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε (Brockmeier, Sermon, & Hope, 2005· Foley, 2016· Stegman, 2014· Quresi, 

2013). 

 Ζ ππνζηήξημε πνπ παξέρνπλ νη δηεπζπληέο έρεη κεγάιε επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε κηαο 

ζπιινγηθήο επζχλεο θαη αιιεινυπνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ νπνία νη 
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εθπαηδεπηηθνί κνηξάδνληαη ηελ εμέιημε ηνπ νξάκαηνο θαη ηηο πξαθηηθέο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ησλ ηερλνινγηψλ, ελψ ην έξγν θαηλνηφκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αιιαγή λννηξνπίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Karaca, et al., 2013· Stegman, 2014· Avidof-Ungar, 2016). 

Δπηπξφζζεηα ε εκπινθή ζε δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο κε ηηο ΣΠΔ, ηφζν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη ησλ γνλέσλ θαη ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο δηαπηζηψλεηαη σο 

ζηξαηεγηθή πνιηηηθήο ησλ δηεπζπληψλ πνπ δεκηνπξγεί ην ήζνο φηη φινη είλαη ελ 

δπλάκεη καλζάλνληεο (Foley, 2016). 

Δπηπιένλ, ε επηδίσμε ηνπ δηεπζπληή γηα πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πξνζσπηθήο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη ε κεηαθνξά ηεο εκπεηξίαο 

θαη ηεο γλψζεο, ζπκβάιινπλ ζεηηθά, ψζηε λα θαζνδεγήζεη θαη λα επεξεάζεη θαη ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζηελ βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαη 

ζηελ αλάιεςε απηνδχλακσλ ελεξγεηψλ (Stegman, 2014· Foley, 2016· Petersen, 2014). 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ δηεπζπληή ζε θάζε ελδνζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα αλάπηπμεο 

ζε ζρέζε κε ηα ΣΠΔ, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηδαζθαιία θαη δεκηνπξγία απφ ην 

δηεπζπληή ππνδεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαζψο θαη ν 

πεηξακαηηζκφο ησλ δηεπζπληψλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ε επηδίσμε ηεο δηάρπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απνηειεί θαζνδήγεζε δηά ηνπ παξαδείγκαηνο 

θαη εγεηηθφ παξάδεηγκα (Petersen, 2014· Quresi, 2013· Stegman, 2014). 

H Stegman (2014), ζε κία κειέηε ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή ζηελ ελζσκάησζε 

ηεο ςεθηαθήο παηδείαο δηαπηζηψλεη πσο νη δηεπζπληέο ήηαλ απηνδίδαθηνη θαη 

απέθηεζαλ ηηο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ηνπο κέζα απφ απηνκφξθσζε θαη δηαξθή 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Τπνζηήξηδαλ ηελ δηαδηθηπαθή έξεπλα, ηελ αμηνιφγεζε ησλ πεγψλ θαη ηελ 

δεκηνπξγία εθζέζεσλ ζρεηηθά κε επξήκαηα εξεπλψλ πνπ αθνξνχζαλ ηε 

κάζεζε ησλ καζεηψλ κέζσ ηερλνινγίαο 

 Πεηξακαηίδνληαλ νη ίδηνη ζε θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο θαη κνηξάδνληαλ λέεο ηδέεο 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

 Παξαθνινπζνχζαλ ζπλέδξηα, blogs θαη θνηλσληθά δίθηπα ζρεηηθά κε ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα 
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 Οη δηεπζπληέο ζπκκεηείραλ ζε δηαδηθηπαθέο επαγγεικαηηθέο θνηλφηεηεο 

κάζεζεο θαη αλέπηπμαλ δηαδηθηπαθή ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο κε 

ηερλνινγηθά πξνζφληα θαη παλεπηζηεκηαθνχο θαζεγεηέο 

Ζ κνληεινπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηνίθεζε απφ ηνλ δηεπζπληή είλαη δπλαηφλ 

λα απνηειέζεη έλα είδνο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη δεισηηθφ παξάγνληα ηνπ 

νξάκαηνο ηνπο (Curcio, 2016· Foley, 2016· Afshari et.al., 2009). Ζ ελζσκάησζε 

ηερλνινγηθψλ πεγψλ εθαξκφζηκεο θαη ζηελ ηάμε,  πξψηηζηα ζηηο ζπλεδξηάζεηο κε ην 

πξνζσπηθφ θαη κέζσ ηεο δηνηθεηηθήο επηθνηλσλίαο, θηλεηνπνηνχλ ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ζε λέεο πξνζεγγίζεηο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε. Δπηπιένλ βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα βιέπνπλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ 

δηεπζπληψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ηελ αληηκεηψπηζε λέσλ πξνθιήζεσλ θαη ηελ 

εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ (Foley, 2016). Ζ επηβξάβεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ απνηειεί 

ζεκαληηθή ππνζηήξημε θη ελζάξξπλζε ηεο θάζε πξνζπάζεηαο γηα αμηνπνίεζε ηεο 

ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ελψ εληζρχεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε παξέρνληαο εζηθά θίλεηξα γηα πεξαηηέξσ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

(Foley, 2016· Quresi, 2013· Stegman, 2014· Peled, Kali & Dori, 2011· Razzak, 2015). 

Οη δηεπζπληέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηβξαβεχνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο, 

είηε κέζσ ζεηηθψλ ζρνιίσλ ζε ζπλεδξηάζεηο είηε κέζσ ζρνιίσλ ζην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν θαζψο θαη ζηα θνηλσληθά δίθηπα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Twitter (Foley, 

2016). 

O ζρνιηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ δελ απνηειεί κία «εθάπαμ 

δηαδηθαζία». Δηδηθφηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο αιιαγψλ κε βάζε ηηο ΣΠΔ. ν 

ηξφπνο παξαθνινχζεζεο θη αμηνιφγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο ζε ζρέζε κε ηελ 

πξφνδφ ηεο θαη ηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο, θαζψο θαη ν αληίθηππνο ζηε δεκηνπξγία 

ζεηηθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη ζεκαληηθνί ηνκείο 

εζηίαζεο γηα ηελ νκάδα εγεζίαο (Vanderlinde et al.,2012· Karaca et al., 2013). 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία εζηίαζε ζε 39 έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηνλ ξφιν ηεο εγεζίαο  

γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θη εμεηάδνπλ ηφζν αληηιήςεηο 

ησλ δηεπζπληψλ φζν θαη εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ξφιν ηεο εγεζίαο, νη νπνίεο 

κειεηήζεθαλ θαη απνηππψλνληαη ζπγθξηηηθά ζηνλ Πίλαθα 3.1. κε βάζε ηα εμήο 

θξηηήξηα: ηνλ εξεπλεηηθφ ζηφρν/ αληηθείκελν, ηνλ ζθνπφ, δειαδή ηεο εξγαζίαο θαη ην 

αληηθείκελν δηεξεχλεζεο, ην πιαίζην, ην πιήζνο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ ηδηφηεηά 
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ηνπο, ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε, πνηνηηθή/πνζνηηθή 

κειέηε θαη εξγαιεία αλάιπζεο ηεο έξεπλαο θαη ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα, ησλ 

κειεηψλ.  

 



 

Πίλαθαο 3.1.:πλνπηηθή παξνπζίαζε εξεπλώλ βηβιηνγξαθηθήο επηζθόπεζεο 

Έξεπλα Δξεπλεηηθφο 

ζηφρνο/Αληηθείκελν 

Πιαίζην Μεζνδνινγία Δπξήκαηα 

Petersen 

(2015)  

Γηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ 

ζρεηηθά κε ην φξακα ησλ 

δηεπζπληψλ, ηελ παηδαγσγηθή 

θαη ηερληθήο ππνζηήξημε θαη 

αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζηηο 

ΣΠΔ πνπ έιαβαλ νη δάζθαινη 

απφ ηνπο δηεπζπληέο 

Δθπαηδεπηηθνί 

2 ζρνιείσλ ηεο νπεδίαο 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα 

Ννξβεγίαο νπεδίαο θαη 

Γαλίαο 

 κε ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο ΔΔ 

 

Πνηνηηθή πξνζέγγηζε 

πλεληεχμεηο 

Ζ ζεηηθή επίδξαζε νξάκαηνο ηνπ 

δηεπζπληή ζηα θίλεηξα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε νξγάλσζε κεληαίσλ 

θαη εβδνκαδηαίσλ δξαζηεξηνηήησλ 

πξαθηηθήο κάζεζεο, ε ζπκκεηνρή ηνπ 

δηεπζπληή ζηε δηδαζθαιία θαη 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε κέζσ 

ζεκηλαξίσλ ζπληέιεζε ζε απμεκέλε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

Niemi et al. 

(2013) 

Μειέηε ησλ παξαγφλησλ 

ελδπλάκσζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο ησλ 

ΣΠΔ ζηα Φηιαλδηθά ζρνιεία 

θαη  ηνπ ξφινπ ηεο εγεζίαο: 

 

20 δηεπζπληέο, 26 

εθπαηδεπηηθνί θαη 1 

ζρεδηαζηήο ηερλνινγίαο 

απφ δηαθνξεηηθά ζρνιεία 

ζηε Φηιαλδία  

Πνηνηηθή κέζσ 

ζπλεληεχμεσλ 

 

πκπεξίιεςε ησλ ΣΠΔ ζην ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ, θνηλφ φξακα θαη 

θαζνξηζκέλνη ζηφρνη, νη ηδέεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ιακβάλνληαη ππφςε ζηε 

εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο ,αλάπηπμε 

δνκψλ εξγαζίαο θη επηθνηλσλίαο γηα 

ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εγθαηάζηαζεο εζσηεξηθψλ δηθηχσλ 

επηθνηλσλίαο θαη κε ηνπο γνλείο 

Huge & 

Norenes 

(2015) 

Μειέηε ηνπ ηξφπνπ 

επίδξαζεο ησλ λέσλ 

ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

εγεζία ηνπ ζρνιείνπ 

Γηεπζπληέο θαη  

δηεπζπληηθέο νκάδεο ζε 3 

πξφηππα ζρνιεία 

Ννξβεγία 

 

Πνηνηηθή κέζνδνο κέζσ 

ζπλεληεχμεσλ 

Υξήζε e-mail γηα ζπλεξγαζία- 

επηθνηλσλία, 

πιαηθφξκεο ζπλεξγαζία επηθνηλσλία, 

εξγαιεία Web 2.0 γηα εζσηεξηθή 

επηθνηλσλία, ζπλεξγαζία θαη ιήςε 

απνθάζεσλ, ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ 

θαη δηεπζπληψλ ζε εηθνληθέο θνηλφηεηεο 

κάζεζεο θαη πξαθηηθήο θαη πνηθηιία 

εηθνληθψλ θνηλνηήησλ. Οη εγεηηθέο 
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νκάδεο, πξνθάιεζαλ ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

ζρνιείνπ κέζσ web 2.0 θαη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα εθπαίδεπζε καζεηψλ, 

ζηήξημε εθπαηδεπηηθψλ γηα εθαξκνγή 

θαηλνηνκηψλ ζηε δηδαζθαιία 

Ekberg & 

Gao (2017) 

Γηεξεχλεζε ησλ πξνθιήζεσλ  

ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα 

ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

νπεδία θαη ηεο ππνζηήξημεο 

απφ ηελ εγεζία 

Δθπαηδεπηηθνί 

δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, νπεδία 

Πνηνηηθή πξνζέγγηζε 

κέζσ εκηδνκεκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ 

Έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηελ εγεζία 

ηνπ ζρνιείνπ θη εμεχξεζεο ιχζεσλ ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξνπλ ζηνλ 

δηεπζπληή, έιιεηςε παξνρήο θαηάξηηζεο 

θαη ςεθηαθψλ πφξσλ πνπ πξνζθέξεη ην 

ζρνιείν, έιιεηςε ηερληθήο ππνζηήξημεο, 

 αλεπηηπρήο ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ  

Schrum & 

Levin (2013) 

Μειέηε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο νη εγέηεο 

κεηακφξθσζαλ ηα ζρνιεία 

ηνπο ζε ππνδείγκαηα  ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα 

Οη δηεπζπληέο ηξηψλ 

ζρνιείσλ Γ/Δ Βφξεηα 

Καξνιίλα ΖΠΑ 

Μειέηε πεξηπηψζεσλ 

πνηνηηθή ζπιινγή 

δεδνκέλσλ 

πλεληεχμεηο 

παξαηήξεζε αλάιπζε 

εγγξάθσλ 

Αλάπηπμε εζσηεξηθήο εγεζίαο, έθθξαζε 

θνηλνχ νξάκαηνο, παξνρή 

επνηθνδνκεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο, 

ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, 

παξνρή επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, 

εκπινθή εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρεδηαζκφ 

Vanderlinde, 

Dexter & van 

Braak (2012) 

Ζ κειέηε ησλ πξαθηηθψλ 

εγεζίαο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ αλάπηπμε ζρεδίνπ 

πνιηηηθήο ΣΠΔ 

62 ζρνιεία Φιακαλδία 

Βέιγην Π/Δ 

26 ζπληνληζηέο 

ηερλνινγίαο 

4 δηεπζπληέο  

Αλάιπζε εγγξάθσλ 

εκηδνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο 

Σα 35 ζρνιεία πνπ αλέπηπμαλ ζρέδην 

πνιηηηθήο, έρνπλ πιήξε πεξηγξαθή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζρεηηθά κε ηηο 

ΣΠΔ, δξαζηεξηνηήησλ αλάπηπμεο 

ηθαλνηήησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Οξγάλσζε 

εθαξκνγήο ζρεδίνπ κε εγεηηθέο νκάδεο. 

Λήςε απνθάζεσλ βάζεη δεδνκέλσλ, 

αμηνιφγεζε πνξείαο εθαξκνγήο 

Eickelmann O θαζνξηζκφο ησλ πην Γηεπζπληέο, Μηθηή πνζνηηθή θαη ε επίπεδν ζρνιείνπ νη εγεηηθέο 
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(2011) ζεκαληηθψλ 

παξαγφλησλ ζε δηάθνξα 

ζρνιηθά επίπεδα, νη νπνίνη 

είλαη απαξαίηεηνη γηα 

καθξνπξφζεζκε θαη βηψζηκε 

αλάπηπμε 

εθαξκνγήο ησλ ΣΠΔ ζηα 

ζρνιεία θαη ζηηο αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο 

εθπαηδεπηηθνί θαη 

καζεηέο απφ 6 ζρνιεία 

ηεο Γεξκαλίαο πνπ είραλ 

αθνινπζήζεη πξφγξακκα 

αλάπηπμεο ησλ ΣΠΔ απφ 

ην ΗΔΑ πνπ 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην 

Γεξκαληθφ Ίδξπκα 

Δξεπλψλ 

πνηνηηθή κέζνδνο, 

εξσηεκαηνιφγην 

εκηδνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ δηεπζπληή απνηεινχλ 

έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο 

ησλ ΣΠΔ θαζψο θαη ε θαηαλφεζε απφ ην 

δηεπζπληή ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ΣΠΔ 

θαζηέξσζε ζπλεξγαζίαο κε εμσηεξηθνχο 

εηαίξνπο, θαζηέξσζε ελδνζρνιηθήο 

ζπλεξγαζίαο, αλνηθηέο ηάμεηο, απφ-

ηδησηηθνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ 

πξαθηηθψλ 

Avidof- 

Ungar (2017) 

Μειέηε ησλ κνξθψλ 

ελδπλάκσζεο, ησλ θηλήηξσλ 

θαη ησλ επηξξνψλ  ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ νδεγνχληαη ζηελ 
εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηα 

ζρνιεία ηνπο  

 

24 βξαβεπκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί  

Ηζξαήι 

Πνηνηηθή κέζνδνο  

εκηδνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο 

Δλζάξξπλζε απφ ηνλ δηεπζπληή θαη 

δεκηνπξγία πιαηζίνπ αλάπηπμεο θη 

αλάιεςεο επζπλψλ θαη εγεηηθνχ ξφινπ 

ζε ηθαλνχο θαη θαηλνηφκνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζρεηίδεηαη αλάπηπμε 

ησλ ππφινηπσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

ηερλνινγία, θαζψο θαη κε ην ζπληνληζκφ 

θαη ηελ ηερλνινγηθή νινθιήξσζε ηνπ 

ζρνιείνπ 

Van Niekerk 

& Blignaut 

(2014) 

Μειέηε ηεο επηξξνήο πνπ 

αζθνχλ νη δηεπζπληέο γηα λα 

πξνσζήζνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα 

7 δηεπζπληέο ζρνιείσλ ζε 

δηαθνξνπνηεκέλα 

πιαίζηα σο πξνο ηελ 

πεξηνρή, θπιή θαη ηελ 

πιηθνηερληθή ππνδνκή 

ηνπ ζρνιείνπ 

Ν. Αθξηθή. 

Πνηνηηθή κέζνδνο κέζσ 

εκηδνκεκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ 

Άγλνηα δηεπζπληψλ γηα ην θαηάιιειν 

ζηπι εγεζίαο γηα ηνλ 21
ν
 αηψλα, γηα ηνλ 

ηξφπν παξαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

λα ελζσκαηψζνπλ ηηο ΣΠΔ ζηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Αλππαξμία 

ζαθνχο νξάκαηνο θαη ζρεδηαζκνχ 

ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ, γηα ηελ παξνρή 

πξφζζεησλ πφξσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

Bernhardt 

(2015) 

 

Ζ κειέηε ελφο ζρνιηθνχ  

πξνγξάκκαηνο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο σο 

πξνο ηε κάζεζε ηνπ 21
νπ

 

Ηδησηηθφ ζρνιείν ζην 

πιαίζην εθαξκνγήο 

ζρεδίνπ επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο. 

Μηθηή πξνζέγγηζε  

Δξσηεκαηνιφγην, 

ζπλεληεχμεηο, εμέηαζε 

εγγξάθσλ θαη ζπκκεηνρή 

Έιιεηςε επζπγξάκκηζεο ζην ζρεδηαζκφ 

πξνγξακκάησλ επηγξακκαηηθήο 

αλάπηπμεο κεηαμχ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

πξνζδνθηψλ δηεπζπληψλ θη 

https://www.tandfonline.com/author/Blignaut%2C+Seugnet
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αηψλα δηεπζπληήο, ζπληνληζηήο, 

εθπαηδεπηηθνί 

ΖΠΑ 

ζε ζρνιηθέο 

ζπλεδξηάζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνχζαλ 

επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν ην 

πεξηερφκελν ησλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ φζν 

θαη ηηο γεληθέο παηδαγσγηθέο 

ζηξαηεγηθέο  

Machado & 

Chung (2015) 

 

Έξεπλα ησλ απφςεσλ ησλ 

δηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηελ 

πξνψζεζε θη αλάπηπμε ησλ 

ΣΠΔ ζην ζρνιείν ηνπο θαη 

ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

42 δηεπζπληέο Κ-12 

ζρνιείσλ απφ 4 πεξηνρέο 

ζηε Β. Καιηθφξληα ΖΠΑ 

Μηθηή πξνζέγγηζε 

πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ  

εξσηεκαηνιφγην 

πνζνηηθέο εξσηήζεηο 

πνιιαπιήο επηινγήο θαη 

πνηνηηθήο ζχληνκεο 

απάληεζεο θαη 

ζπλεληεχμεηο κε 

δηεπζπληέο 

Με αλάιεςε επζχλεο εθαξκνγήο ησλ 

ΣΠΔ, 

έιιεηςε παξνρήο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο, θφβνο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

αιιαγή κέζσ ΣΠΔ θαη κε εθκεηάιιεπζε 

επθαηξηψλ επαγγεικαηηθήο, αλάπηπμεο.  

Ζ αλάγθε γηα πξφζιεςε θαζνδεγεηψλ 

(coaches), εκπνδίδεηαη απφ ην θφζηνο  

Foley (2016). Μειέηε ησλ ελεξγεηψλ θη 

απνθάζεσλ κε ηηο νπνίεο νη 

δηεπζπληέο πέηπραλ πςεινχ 

επηπέδνπ ηερλνινγηθή 

νινθιήξσζε ζηα ζρνιεία 

ηνπο επεξεάδνληαο ηηο 

παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο 

δηδαζθαιίαο 

13 δηεπζπληέο δεκνζίσλ 

Γπκλαζίσλ (Γ/Δ) 

Μαζαρνπζέηε θαη Πνλη 

Άηιαλη, ΖΠΑ 

Πνηνηηθή έξεπλα κέζσ 

εκηδνκεκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ 

 

Ζ ηζρπξή γλψζε δηεπζπληψλ θαη 

ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο ζε ζπλδπαζκφ 

κε παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ζπληέιεζε 

ζηε επηηπρή ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

παξνρή επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

ζρεηηθή κε ηελ ηερλνινγία ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, 

εθαξκνγή κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κέζσ project, ςεθηαθά portfolios, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα πιαίζην 

ηερλνινγηθήο ελζσκάησζεο (κνληέιν  

SAMR ,UDL, ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ 

Bloom) πξνψζεζε αιιαγψλ ζε 

καζήκαηα κεραληθήο γηα ηελ πινπνίεζε 
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STEM, εηζαγσγή καζεκάησλ επηινγήο 

γηα αλάπηπμε ηερλνινγηθψλ δεμηνηήησλ, 

εηζαγσγή ηεο ςεθηαθήο κάζεζεο ζηα 

καζήκαηα, νξγάλσζε εξγαζηεξίσλ 

κάζεζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο, 

εθδειψζεσλ δηαθσηηζκνχ γνλέσλ θαη 

θνηλφηεηαο γηα δηαδίθηπν θαη θνηλσληθά 

δίθηπα 

Curcio (2016) 

 

Μειέηε ηεο ηερλνινγηθήο 

εγεζίαο ησλ δηεπζπληψλ θαη 

ηεο επηξξνήο πνπ αζθνχλ 

ζηελ αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ ζηα 

ζρνιεία ηνπο. 

13 δηεπζπληέο Κ-12 

ζρνιείσλ ζην Ν. Jersey 

ΖΠΑ 

Πνηνηηθή κέζνδνο κέζσ 

ζπλέληεπμεο 

Οη αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ην 

ξφιν ηνπο ζπλίζηαηαη ζηε δηάζεζε ηνπ 

θαηάιιεινπ ηερλνινγηθνχ πιηθνχ 

δηεπθφιπλζε ππνδνκψλ θαη 

επηθνηλσλίαο. Μνληεινπνίεζε 

ηερλνινγίαο απφ δηεπζπληή ζπνξαδηθέο 

επθαηξίεο επηκφξθσζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ή απφ 

εμσηεξηθνχο θνξείο. Έιιεηςε αλάιεςεο 

επζχλεο σο πξνο ηελ δξαζηεξηνπνίεζε  

θαη ηνλ ζρεδηαζκφ γηα ηελ απφθηεζε 

κειινληηθψλ ηερλνινγηψλ 

Dunham, 

(2012) 

Μειέηε ηνπ ξφινπ θαη ησλ 

επζπλψλ ηνπ δηεπζπληή, σο 

πξνο ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηεο  

εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο  

Σξεηο δηεπζπληέο, 

Π.Δ(ηξεηο ζπληνληζηέο 

ηερλνινγίαο  θαη νθηψ 

εθπαηδεπηηθνί  ζηε Ν/Α 

πεξηνρή ηεο Γεσξγίαο 

ζηηο ΖΠΑ 

Πνηνηηθή κέζνδνο  

κέζσ ζπλεληεχμεσλ  

Οη δηεπζπληέο ζεσξνχλ πσο ν ξφινο ηνπο  

ζπλίζηαηαη ζε επθαηξίεο θαηάξηηζεο, 

επηθξάηεζε ηερλνινγίαο γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, νινθιεξσκέλν 

ηερλνινγηθφ ζρνιηθφο ζρεδηαζκφ. 

Πξφβιεκα  απνηεινχλ νη θαηαλνκέο 

θνλδπιίσλ 

Stegman 

(2014) 

Μειέηε ησλ πξαθηηθψλ  

παηδαγσγηθήο εγεζίαο ησλ 

δηεπζπληψλ πνπ νδήγεζαλ ζε 

επηηπρή εθαξκνγή ηεο 

ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηα 

Γηεπζπληέο θαη 

εθπαηδεπηηθνί ζε 4 

ζρνιεία Π/Δ  

Β.Α Κάλζαο, ΖΠΑ  

 

Πνηνηηθή κειέηε 

πνιιαπιψλ πεξηπηψζεσλ 

κέζσ ζπλεληεχμεσλ 

Ο πςειφο ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο ησλ 

δηεπζπληψλ θαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο  

νδήγεζε ζε επηηπρή ελζσκάησζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ ζε ζρνιεία πςειήο 

θηψρεηαο 



 
 

65 
 

ζρνιεία ηνπο Δμνηθνλφκεζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ κε 

εξάλνπο θαη ρξήζε ρξεκαηνδφηεζεο γη 

άιινπο ζθνπνχο, 

ελεκέξσζε γηα εζληθά ηερλνινγηθά 

πξφηππα, 

πςειέο πξνζδνθίεο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ, 

ελζσκάησζε ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, 

νξαηφηεηα δηεπζπληή ζην ζρνιείν, 

παξαθνινχζεζε δηδαζθαιίαο, 

εθπαηδεπηηθψλ κε ΣΠΔ θη εθζέζεηο 

αμηνιφγεζεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε, 

απηναμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ 

Depew (2014)  Μειέηε ηνπ βαζκνχ   

ηερλνινγηθνχ , παηδαγσγηθνχ 

θαη γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

(TPACK) ησλ δηεπζπληψλ 

ζρνιείσλ θαη ηνπ βαζκνχ 

ηθαλνηήησλ ηερλνινγηθήο 

εγεζίαο πνπ θαηέρνπλ, φπσο 

νξίδνληαη απφ ην ISTE θαζψο 

θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε . 

Οη δηεπζπληέο ησλ Κ-12 

ζρνιείσλ ηεο 

Καιηθφξληα  (παξαιηαθφ 

αλ Φξαγθίζθν) 

ΖΠΑ  

Πνζνηηθή πεξηγξαθηθή 

θαη ζπζρεηηζηηθή κειέηε 

ρέζε TPACK θαη ηερλνινγηθήο 

εγεζίαο. 

Οη δηεπζπληέο δελ αληαπνθξίλνληαη ζην 

θαηάιιειν κνληέιν παηδαγσγηθνχ εγέηε 

θη επηδεηθλχνπλ θξνληίδα θαη δηάζεζε 

γηα αλάπηπμε ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ 

Perkins-

Jacobs (2015) 

Γηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ 

ησλ δηεπζπληψλ γχξσ απφ ηελ 

ηερλνινγία θαη ηεο 

ππνζηήξημεο πνπ παξέρνπλ 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο πξνο 

ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

10 δηεπζπληέο Γ/Δ 

Αξθάλζαο ΖΠΑ 

Πνηνηηθή κειέηε κέζσ 

εκηδνκεκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ 

ηήξημε ππνδνκψλ θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηερλνινγίαο απφ 

ηνπο δηεπζπληέο 

έιιεηςε επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

δηεπζπληψλ, 

έιιεηςε παξνρήο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο 

Fisher& 

Waller (2013) 

Μειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

ηεο ηερλνινγηθήο εγεζίαο  ησλ 

328 δηεπζπληέο θαη 950 

εθπαηδεπηηθνί  

Πνζνηηθή κέζνδνο 

εξσηεκαηνιφγην 

Έιιεηςε γλψζεο ησλ δηεπζπληψλ θαη 

δηαθνξνπνίεζε απφςεσλ κεηαμχ 
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δηεπζπληψλ θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ην επίπεδν 

ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο 

ΣΠΔ γηα ηελ παξνρή αλαγθαίαο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο  

Esplin (2017) Μειέηε ηνπ επίπεδνπ 

πξνεηνηκαζίαο ησλ 

δηεπζπληψλ ψζηε λα 

εθαξκφζνπλ απνηειεζκαηηθά 

ηηο ΣΠΔ ζχκθσλα κε ηα 

πξφηππα ηνπ ISTE 

129 δηεπζπληέο Π/Δ 

Γηνχηα ΖΠΑ 

Πνζνηηθή κέζνδνο 

εξσηεκαηνιφγην  

Με εηνηκφηεηα δ/ληψλ γηα ηερλνινγηθή 

εγεζία. Έιιεηςε γλψζεσλ ηεο 

ηξέρνπζαο ηερλνινγίαο, ηδηαίηεξα ησλ 

λέσλ ινγηζκηθψλ. Ζ πξνηεξαηφηεηα 

εθαξκνγήο ζηηο ΣΠΔ έρεη ζρέζε κε ην 

ρξφλν, ηνλ ηχπν θαη ηηο ψξεο 

επηκφξθσζεο πνπ έιαβαλ  
Claro et al., 

(2016) 

Μειέηε ησλ νκνηνηήησλ θαη 

δηαθνξψλ  κεηαμχ ησλ 

απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ  θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ 

αθνξά έλα θηλεηφ εξγαζηήξην 

ππνινγηζηψλ (MCL) 

1591 ζρνιεία ζηε Υηιή 

δηεπζπληέο θαη 

εθπαηδεπηηθνί 

Μηθηή κέζνδνο 

πνζνηηθή-

εξσηεκαηνιφγην  θαη 

πνηνηηθή (κειέηε 

πεξηπηψζεσλ ζε 3 

ζρνιεία) 

Γηάζηαζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηεπζπληψλ, ε απνπζία εγεζίαο θαη 

άγλνηαο παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληψλ, 

νδήγεζαλ ζε  

αρξήζηεπζε ρξήζεο θαηλνηνκηψλ 

Banoglu, 

Valerdine & 

Cetin (2016) 

Ζ ηαμηλφκεζε πξαθηηθψλ 

ηερλνινγηθήο εγεζίαο ησλ 

δηεπζπληψλ ζε δηαθξηηά 

πξνθίι ηερλνινγηθήο εγεζίαο 

ζχκθσλα κε ηνπο αηνκηθνχο, 

πνιηηηζηηθνχο παξάγνληεο θαη 

ηνπο παξάγνληεο ππνδνκήο. 

69  Κ-12 δεκφζηα , 

δεκνηηθά θαη γπκλάζηα  

ζηελ Κσλζη/πνιε 

Σνπξθία 

 1005 εθπαηδεπηηθνί θαη 

58 δηεπζπληέο 

 

Πνζνηηθή κέζνδνο κέζσ 

εξσηεκαηνινγίνπ κε 19 

ζηνηρεία ηεο Κιίκαθαο 

Δθπαηδεπηηθήο ρνιήο 

(LSS)   

Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ε ειηθία ησλ  

δηεπζπληψλ θαη θπξίσο ν πςειφο 

ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο επηδξά ζηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ δηεπζπληψλ ζε ζρέζε κε 

ηηο ΣΠΔ θαζψο ζηελ θνπιηνχξα 

κάζεζεο ηνπ ζρνιείνπ 

 

Sincar (2013) Μειέηε ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

δηεπζπληέο γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν. 

Έμη δηεπζπληέο ζρνιείσλ 

Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο ΝΑ 

Σνπξθία 

Πνηνηηθή κέζνδνο 

Ζκηδνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο 

 

Ζ γξαθεηνθξαηία εκπνδίδεη ηελ χπαξμε 

αλαγθαίνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, 

απνγνήηεπζε εθπαηδεπηηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ σο πξνο ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, 

Έιιεηκκα νηθνλνκηθψλ πεγψλ θαη 

ππνζηήξημεο απφ ην ππνπξγείν θαη 

θνηλφηεηα, έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 
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Απαξραησκέλν πιηθφ,  

Έιιεηςε ηερληθνχ πξνζσπηθνχ 

Samancioglu 

et al. (2015) 

Γηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ζπκπεξηθνξψλ ηεο 

ηερλνινγηθήο εγεζίαο ησλ 

δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ θαη 

ηνπ επηπέδνπ ελζσκάησζεο 

ησλ ηερλνινγηψλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

352 εθπαηδεπηηθνί 

Σνπξθία 

 

πζρεηηζηηθή έξεπλα 

κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ 

Οη δηεπζπληέο κε αλζξσπνθεληξηθή 

δηάζεζε θαη πςειφ πξνθίι ηερλνινγηθήο 

εγεζίαο έρνπλ εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

ελζσκαηψλνπλ πην ζπρλά ηηο ΣΠΔ θαη 

ππνζηεξίδνπλ έληνλα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε 

ηερλνινγίαο 

Celep & 

Tulubas, 

(2014) 

Γηεξεχλεζε ηεο ζηάζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηηο 

ΣΠΔ θαη ηεο επίδξαζεο πνπ 

αζθεί ε ηερλνινγηθή εγεζία 

ησλ δηεπζπληψλ Γ/Δ ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ 

252 εθπαηδεπηηθνί ζε 

πφιε ηεο  Σνπξθίαο 

Πεξηγξαθηθή κειέηε 

Δξσηεκαηνιφγην 

Αλάιπζε δεδνκέλσλ κε 

πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή 

Τςειφ επίπεδν ηερλνινγηθήο εγεζίαο 

δηεπζπληψλ, κηθξή επίδξαζε 

ηερλνινγηθήο εγεζίαο δηεπζπληψλ ζηελ 

ζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη θακία 

επίδξαζε ζηελ αξλεηηθή ηνπο ζηάζε. Ζ 

δηάζεζε πςεινχ ηερλνινγηθνχ πιηθνχ 

θαη κέζσλ δελ νδήγεζε ζε 

καζεηνθεληξηθέο εθπαηδεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο. 

Uliyol & 

Sahin (2014) 

Μειέηε ηεο ρξήζεο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ ΣΠΔ 

θαζψο θαη ε εμέηαζε ηεο 

ππνζηήξημεο θαη ησλ 

θηλήηξσλ γηα ηε ρξήζε ηνπο  

απφ ηελ εγεζία. 

24 δεκφζηα δεκνηηθά 

ζρνιεία ζηελ Άγθπξα, 

Σνπξθία. 

101 εθπαηδεπηηθνί 

Πνηνηηθή έξεπλα κέζσ 

ζπλεληεχμεσλ κε 

αλνηθηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεηο 

Ζ δηάζηαζε ηεο εγεζίαο θαζψο θαη ην 

δήηεκα ηεο αιιαγήο θνπιηνχξαο θαη 

αιιαγήο παηδαγσγηθψλ  πξαθηηθψλ ζην 

ζρνιείν έρνπλ αγλνεζεί παξά ηελ 

ηερλνινγηθή ππνδνκή ησλ ζρνιείνπ θαη 

ηηο ηεξάζηηεο επελδχζεηο ζηηο ΣΠΔ 

Karaca, Can 

& Yildirim 

(2013)  

Γηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ηεο ηερλνινγηθήο 

νινθιήξσζεο θαη ησλ 

θαζνξηζκέλσλ θξηηηθψλ 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε 

218 ζρνιεία Άγθπξα  

Π/Δ 

Μηθηή κέζνδνο 

εκηδνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο 

εξσηεκαηνιφγην 

Ζ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ 

ηνπο δηεπζπληέο ζρνιείσλ, παξνρήο 

επαξθνχο πξφζβαζεο ζε εθπαηδεπηηθέο 

ηερλνινγίεο, ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη 

ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ηερλνινγηψλ 

αζθεί κεγάιε επίδξαζε ζηελ ππνζηήξημε 
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εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

Akcaoglu et 

al.(2015) 

Μειέηε ηεο εηνηκφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ρξήζε 

λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο 

επηξξνήο ηεο δηάζεζεο 

πςειήο ηερλνινγίαο ζηηο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

11 εθπαηδεπηηθνί απφ έμη 

δηαθνξεηηθά ζρνιεία 

φπνπ πινπνηήζεθε ην 

έξγν f@tih 

σο πηιφηνο. 

Πνηνηηθή ζπιινγή 

δεδνκέλσλ εκηδνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο 

Γηαπηζηψζεθε ε επνπηηθή ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ρσξίο παηδαγσγηθέο 

πξαθηηθέο. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

αλάγθε δηνηθεηηθήο θαη παηδαγσγηθήο 

ππνζηήξημεο γηα ηελ επηηπρή 

ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ην 

πεξηβάιινλ 

Malik (2015) Μειέηε ηνπ ξφινπ ησλ 

δηεπζπληψλ ζηελ ελζσκάησζε 

ηεο ηερλνινγίαο ηεο γλψζεο 

θαη ησλ παηδαγσγηθψλ 

πξαθηηθψλ πνπ  πξνσζνχλ 

δηεπζπληέο απφ 10  

ηδησηηθά δεκνηηθά 

ζρνιεία ζηε πφιε Lahore 

ηνπ Παθηζηάλ, 

Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

κέζνδνο κέζσ 

ζπλεληεχμεσλ θαη 

παξαηήξεζεο 

Έιιεηςε θαηάξηηζεο θαη παηδαγσγηθψλ 

πξαθηηθψλ ησλ δηεπζπληψλ. 

Απηνζρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθψλ ιφγσ 

έιιεηςεο θαζνδήγεζεο. 

Οη δηεπζπληέο ζηεξίδνληαη ζηελ 

παξνπζία ηνπ θαζεγεηή πιεξνθνξηθήο. 

Αίηεκα εθπαηδεπηηθψλ γηα 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 

Οη καζεηέο παξνπζίαζαλ πςειφηεξν 

επίπεδν ηθαλνηήησλ ζηηο ΣΠΔ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

Quresi (2013) Μειέηε ηεο επίδξαζεο πνπ 

αζθνχλ νη εγέηεο ζηελ 

νπζηαζηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 

 

ηδησηηθφ ζρνιείν ζην 

Παθηζηάλ δηεπζπληέο 

Πνηνηηθή έξεπλα κέζσ 

ζπλεληεχμεσλ 

Οη δηεπζπληέο πξνζθέξνπλ θαζνδήγεζε 

δηά ηνπ παξαδείγκαηνο ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ, ζηνλ ζρεδηαζκφ 

καζεκάησλ θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα 

ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ήηαλ γλψζηεο 

ζηξαηεγηθψλ παξαθίλεζεο, 

ε ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ήηαλ κέξνο ηνπ 

ζρεδίνπ ζρνιηθήο αλάπηπμεο, έιιεηςε 

ζρεδηαζκνχ γηα επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε 

Mulwa, 

Mutisya, & 

Μειέηε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ 

ησλ παξαγφλησλ πνπ 

58 δεκφζηα ζρνιεία Γ.Δ 

ζηελ πεξηνρή Kitui ηεο 

Μέζνδνο 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο επηδξνχλ ζηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο δηεπζπληέο, 
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Mwania 

(2017) 

 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηξξνή 

ηνπ δηεπζπληή ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ 

Κέλπα. 

Γείγκα:58 Γηεπζπληέο 

ζρνιείσλ 

εξσηεκαηνιφγην 

ζπλέληεπμε 

θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ έξεπλαο 

κεηαγλψζε θ.ά: Όζν λεφηεξνο είλαη ν 

δηεπζπληήο ηφζν πηζαλφηεξν είλαη λα 

ελζσκαηψζεη ηηο ΣΠΔ 

Abdel Khaleq 

Alsaleh. 

(2014) 

Μειέηε ηνπ ξφινπ 

ηερλνινγηθήο εγεζίαο ησλ 

δηεπζπληψλ 

34 δηεπζπληέο/344 

εθπαηδεπηηθνί 

 

Πνζνηηθή, 

εξσηεκαηνιφγην 

Γηαθνξά αληηιήςεσλ δηεπζπληψλ θη 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηα ζρνιεία ηνπο, 

ππεξεθηίκεζε ηεο ελζσκάησζεο ησλ 

ΣΠΔ απφ ηνπο δηεπζπληέο, αληίζηαζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Οη δηεπζπληέο 

δελ δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία  ζηελ 

πξνζσπηθή επηκφξθσζε, ε εθαξκνγή 

ησλ ΣΠΔ εμαξηάηαη θπξίσο απφ παξνρή 

ηερλνινγηθνχ πιηθνχ  

Peled et al. 

(2011) 

δηαρξνληθή κειέηε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ 

δηεπζπληψλ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηεο 

επηξξνήο πνπ αζθείηαη  σο 

πξνο ηελ εληαμε ησλ ΣΠΔ 

14 δηεπζπληέο Γπκλαζίσλ 

θαη 91 εθπαηδεπηηθνί ζην 

Ηζξαήι 

Πνηνηηθή αλάιπζε κέζσ 

εκηδνκεκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ 

Ζ δηαρξνληθή ζηήξημε ή ε απνζάξξπλζε 

ησλ δηεπζπληψλ δηαδξακαηίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηηο  ηθαλφηεηεο  θαη 

ηα θίλεηξα ηνπο γηα ηελ ελζσκάησζε 

ησλ ΣΠΔ σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

ηε δηδαζθαιία ηνπο 

Chang (2012) Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο 

ηερλνινγηθήο εγεζίαο ηνπ 

δηεπζπληή ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία 

ζηνλ ηερλνινγηθφ 

εγγξακκαηηζκφ ησλ 

δαζθάισλ 

560 εθπαηδεπηηθνί απφ 

100 δεκνηηθά ζρνιεία 

ζηελ Σαηβάλ 

Μνληεινπνίεζε 

δηαζξσηηθψλ εμηζψζεσλ 

γηα ηελ δνθηκή ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο 

ηερλνινγηθήο εγεζίαο 

ησλ δηεπζπληψλ, ηεο 

ηερλνινγηθήο παηδείαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηεο δηδαζθαιίαο 

Ζ ηερλνινγηθή εγεζία ησλ δηεπζπληψλ 

βειηηψλεη ηνλ ηερλνινγηθφ 

εγγξακκαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(tecnological literacy) θαη επνκέλσο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπο 

Chua & Chua Μειέηε ησλ πξαθηηθψλ 1
ν
 ζηάδην:22 κέιε ηεο 1

ν
ζηάδην: Οη ηθαλφηεηεο ζηελ ηερλνινγηθή εγεζία 
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(2017) ειεθηξνληθήο εγεζίαο ζε έλα 

εηθνληθφ καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, 5  

δηεπζπληέο ζρνιείσλ, 5 

θαζεγεηέο, 5 καζεηέο, 5 

γνλείο θαη 2 

εκπεηξνγλψκνλεο 

ινγηζκηθνχ. 

2
ν
 ζηάδην: 320 

δηεπζπληέο ζρνιείσλ 

εκηδνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο 

Πνηνηηθή αλάιπζε 

δεδνκέλσλ 

 

2
ν
 ζηάδην πνζνηηθή 

έξεπλα γηα έιεγρν 

αμηνπηζηίαο κνληέινπ 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν δηα 

κέζνπ ηεο αχμεζεο πνηφηεηαο ηεο 

δηδαζθαιίαο. Ζ ζεηηθή ζρνιηθή 

θνπιηνχξα, ηζρπξή ππνζηήξημε ζηνπο 

ειεθηξνληθνχο εγέηεο ( e-leaders), ε 

εηνηκφηεηα ησλ εγεηψλ φζνλ αθνξά ηηο 

ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, 

επεξεάδνπλ ηελ πξνψζεζε ησλ ΣΠE 

Wei, Plaw & 

Kannan 

(2016) 

Μειέηε ηνπ ξφινπ ηεο 

ηερλνινγηθήο εγεζίαο ηνπ 

δηεπζπληή θαη ησλ πξαθηηθψλ 

πνπ πηνζεηνχληαη, θαζψο θαη 

ηεο επίδξαζεο πνπ έρνπλ ζηελ 

ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

89 ζρνιεία Γ.Δ ζηε 

Μαιαηζία, δείγκα 6449 

εθπαηδεπηηθνί 

Πνζνηηθή έξεπλα κέζσ 

εξσηεκαηνινγίνπ 

 
 

Οη δηεπζπληέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

παξνπζηάδνπλ πςειφ επίπεδν 

ηερλνινγηθψλ εγεηηθψλ πξαθηηθψλ 

πςειφηεξα πνζνζηά επίδξαζεο ε 

νξακαηηθή εγεζία. Δπίδξαζε 

ηερλνινγηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ δ/ληψλ 

ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

Razzak (2015) Γηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ 

ππνδηεπζπληψλ σο πξνο ηηο 

ζπλζήθεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ 

θαη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ 

αληηκεησπίδεη ε εγεζία ζην 

ζρνιείν 

15 υποδιευκυντζσ  
δθμόςιων ςχολείων ςτο 
Μπαχρζιν 

 Απνηίκεζε ησλ ζπλζεθψλ εηνηκφηεηαο 

ησλ ζρνιείσλ σο πξνο ηελ ελζσκάησζε 

ησλ ΣΠΔ απφ άπνςε πφξσλ, 

επηβξάβεπζε θαη θηλεηξνδφηεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε εμαηξεηηθέο επηδφζεηο 

απφ ηελ εγεζία, αληηκεηψπηζε 

πξνθιήζεσλ, θαη δπζθνιηψλ θφξηνο 

εξγαζίαο 

Hamzah, 

Juraime & 

Mansor 

(2016) 

Μειέηε ηνπ επηπέδνπ  ηεο 

ηερλνινγηθήο εγεζίαο θαη 

ηθαλφηεηαο ησλ δηεπζπληψλ 

ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

341 ηπραία επηιεγκέλνη 

δηεπζπληέο ζηε 

Μαιαηζία. 

Πνζνηηθή έξεπλα, 

εξσηεκαηνιφγην κέζσ 

ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ 

 

 

Ζ ηερλνινγηθή εγεζία δηεπζπληψλ 

βξίζθεηαη ζε πνιχ πςειφ επίπεδν θαη 

θαηέρνπλ πςειφ βαζκφ αξκνδηφηεηαο   

γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ. Οη πξαθηηθέο εγεζίαο ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ αζηηθψλ δηεπζπληψλ 

είλαη ζεκαληηθά ζε πςειφηεξν βαζκφ 
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απφ ηνπο αγξνηηθνχο νκνιφγνπο ηνπο 

 

Blau & 

Presser (2013) 

 

Μειέηε ηεο ζπκβνιήο ηεο 

ειεθηξνληθήο εγεζίαο απφ 

ηνπο δηεπζπληέο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Γηεπζπληέο νθηψ 

ζρνιείσλ Γ/Δ ζην λφηην 

Ηζξαήι. 

Πνηνηηθή κέζνδνο κέζσ 

εκηδνκεκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ  

Λήςε απνθάζεσλ κέζσ πιαηθφξκαο γηα 

αλάζεζε δξαζηεξηνηήησλ ζε 

εθπαηδεπηηθνχο, 

πξνψζεζε ειεθηξνληθήο εγεζίαο 

εθπαηδεπηηθψλ, 

ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο 

επηθνηλσλία εθπαηδεπηηθψλ, 

επηθνηλσλία εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ 

θαη καζεηψλ, αχμεζε ζπκκεηνρήο 

γνλέσλ θαη καζεηψλ, 

αιιαγή θιίκαηνο ζρνιείνπ θαη 

θνπιηνχξα κάζεζεο  

Alghamdi, & 

Prestridge 

(2015) 

Γηεξεχλεζε  ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ  παηδαγσγηθψλ 

αληηιήςεσλ θαη πεπνηζήζεσλ 

ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

ζηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε 

67 Διευκυντζσ και 82 
εκπαιδευτικοί από 72 
ςχολεία δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ ςτθ 
αουδικι Αραβία 

Πνζνηηθή έξεπλα κε 

εξσηεκαηνιφγην  

Κνηλέο πεπνηζήζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη 

δηεπζπληψλ γχξσ απφ ην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο κάζεζεο απφ 

δαζθαινθεληξηθή ζε καζεηνθεληξηθή 

κέζσ ησλ ΣΠΔ θαζψο θαη ησλ ζεηηθψλ 

επηδξάζεσλ  ησλ ΣΠΔ ζηε γισζζηθή 

δηδαζθαιία. 

Βειηίσζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεμηνηήησλ 

καζεηψλ θη εθπαηδεπηηθψλ 

Οη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ 

παξνπζηάζηεθαλ πην ηζρπξέο θαη 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ έληαμε ησλ 

ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε 

 



 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο έξεπλεο πνπ κειεηήζεθαλ, δηαπηζηψζεθε φηη εμαθνινπζεί 

λα ππάξρεη αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε εκπεηξηθή έξεπλα, εμαηηίαο ηνπ ειάρηζηνπ 

αξηζκνχ δεκνζηεπκέλσλ κειεηψλ ζηνλ δηεζλή ρψξν θαη ηελ απνπζία παξάιιεισλ 

εξεπλψλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. 

3.6. θνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ, απφςεσλ θαη 

ζηάζεσλ ησλ δηεπζπληψλ Γ.Γ/Δ Α΄ Αζήλαο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπο σο πξνο ηελ 

πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην 

έξγν ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Δπηπιένλ 

ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ σο πξνο ηελ 

πξφζεζε αλάιεςεο επζχλεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ. Με βάζε ηα παξαπάλσ 

δηαηππψζεθαλ ηα θάησζη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

1. Πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο δηεπζπληψλ Γ/Δ Α΄Αζήλαο γηα ηνπο ηξφπνπο 

ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηηο σθέιεηεο πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 

2. Πσο απνηηκνχλ ηελ θαηάζηαζε ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν ηνπο; 

3. Πνηεο είλαη νη πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνπλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 

4. Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο 

4.1. Σν πιαίζην ηεο έξεπλαο  

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Α‟ 

Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Αζήλαο, ηνλ Μάξηην θαη ηνλ Απξίιην, ζηελ Αζήλα. 

Δπηιέρηεθαλ ζπλνιηθά δεθαηξείο δηεπζπληέο ζρνιείσλ, δεκφζησλ Γπκλαζίσλ, Γεληθψλ 

Λπθείσλ, απφ ηα νπνία ηα δχν ήηαλ Πεηξακαηηθά, έλα Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην θαη έλα 

Πεηξακαηηθφ Λχθεην αληίζηνηρα θαζψο θαη έλα ΔΠΑΛ, ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α Αζήλαο.  

Σν δείγκα επηιέρζεθε κε ζηφρν ην θχιν, ηελ ειηθία, ηα έηε εκπεηξίαο, ηελ 

εηδηθφηεηα, ψζηε λα ππάξρεη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα. Απηφ ζεσξήζεθε αλαγθαίν, 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηιακβάλεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο. 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ κπνξεί λα ζεσξεζεί επαξθέο γηα κηα κειέηε 

θαηλνκελνινγηθήο θχζεο (Groenewald, 2004). 

ηνλ πίλαθα 4.1 παξνπζηάδνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, δειψλνληαο ηελ εηδηθφηεηά ηνπο, ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ, ηελ πνιπεηή 

πείξα ηνπο σο δηεπζπληέο , ην θχιν ηνπο, ηελ ειηθία, ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο, ην 

αθαδεκατθφ επίπεδν ζπνπδψλ θαη ην επίπεδν επηκφξθσζήο ηνπο ζηηο ΣΠΔ. Πξνο 

εμαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο, ηα νλφκαηά ησλ ζπκκεηερφλησλ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε 

ηνλ θαηάιιειν θψδηθα, απφ ην 1 γηα ηνλ πξψην ζπκκεηέρνληα έσο 13 γηα ηνλ 

ηειεπηαίν.  
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Πίλαθαο 4.1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζπκκεηερόλησλ δηεπζπληώλ ζηελ έξεπλα 

 

πκκεηέρνληεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

36-45              

46-55    Υ     Υ Υ    

55 και άνω Υ Υ Υ  Υ Υ Υ Υ   Υ Υ Υ 

Γσναίκα Υ  Υ  Υ    Υ   Υ Υ 

Άνδρας  Υ  Υ  Υ Υ Υ  Υ Υ   

1-10              

11-20  Υ  Υ          

21-30      Υ Υ Υ Υ Υ Υ  Υ 

πάνω από 30 Υ  Υ  Υ       Υ  

ΔΣΖ Ω ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 4 3 1 3 7 1 13 12 7 8 4 3 7 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ* ΠΔ02 ΠΔ03 ΠΔ02 ΠΔ04,2 ΠΔ01 ΠΔ02 ΠΔ04 ΠΔ04 ΠΔ03 ΠΔ19 ΠΔ03 ΠΔ02 ΠΔ13 

Πτστίο         Υ     

Μεταπτστιακό  Υ Υ Υ Υ  Υ    Υ   

Γιδακτορικό Υ     Υ  Υ  Υ  Υ Υ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΩΡΑΡΗΟ 5 7 3 7 5 3 6 3 3 4 5 4 3 

Α’ επίπεδν Υ Υ X X Υ  Υ Υ X  Υ  Υ 

Β’ επίπεδο Υ Υ Υ Υ   Υ  Υ X    

Κανένα      Υ      Υ  

Ζ
Λ

ΗΚ
ΗΑ

 
Φ

Τ
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*ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟ 

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟ 

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ 

ΠΕ04 ΦΤΙΚΟ 

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟ 

ΠΕ13 ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  



 

4.2. Γηαδηθαζία  

Γηα ηε ζπιινγή αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ, ηελ απφδνζε θαη ηελ πεξαηηέξσ 

αλάιπζε ησλ απφςεσλ, αληηιήςεσλ, εκπεηξηψλ θαη ζηάζεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

ζρεηηθά κε ηo ξφιν ηνπο ζηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν, επηιέρζεθε σο 

πεξηζζφηεξν θαηάιιειε εξεπλεηηθή κέζνδνο ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Ζ 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ζεσξείηαη κία απφ ηηο πην επέιηθηεο εξεπλεηηθέο ηερληθέο, 

θαζψο θαζηζηά δπλαηή ηε ζπδήηεζε θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε (Cohen, Manion & 

Morrison, 2007, Hitchcock & Hughes, 1995, Kvale, 1996, Crang & Cook, 2007). ε 

αληίζεζε κε ηηο θαηαζθεπαζκέλεο ζπλεληεχμεηο πνπ πξνζπαζνχλ λα απνζπάζνπλ ηελ 

αιήζεηα κέζα απφ ηηο ζσζηέο εξσηήζεηο, νη εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο είλαη 

πεξηζζφηεξν επέιηθηεο θαη κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ θαιχηεξα ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξσηεζέληνο, εθζέηνληαο θξπθέο έλλνηεο 

θαη πηπρέο πίζσ απφ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά (Qu & Dumay, 2011). χκθσλα κε 

ην Galletta (2013), νη εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο είλαη δηαξζξσκέλεο πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ησλ εξεπλεηηθψλ ζεκάησλ ελψ ηαπηφρξνλα 

επηηξέπνπλ λα αλαδπζνχλ λέεο έλλνηεο θαη λα ζπλαρζεί πινχζην πιηθφ αθφκε θαη κε 

πξνβιεπφκελν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζρεηηθά κε ην ππφ εμέηαζε ζέκα. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ελζαξξχλνληαη λα εθζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο κέζσ ηεο πξνζσπηθήο 

αιιειεπίδξαζεο θαη κε ηε ζεηξά ηνπ, ν εξεπλεηήο κπνξεί λα αληηιεθζεί απηέο ηηο 

απφςεηο θαη λα αλαιχζεη ηα δεδνκέλα. 

4.2.1. Γηακόξθσζε εξγαιείνπ 

Σν εξγαιείν ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο δηακνξθψζεθε βάζεη ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο (Converse & Presser, 1991, Kelley, 2003, Foddy, 2011) δηαδηθαζία πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο. 

Σα εξσηήκαηα βάζεη ησλ νπνίσλ δηεμήρζεζαλ νη ζπλεληεχμεηο ηα νπνία είλαη 

ζε ζπκθσλία κε ην ζθνπφ θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη παξαηίζεληαη ζην 

Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηέζζεξεηο βαζηθνχο άμνλεο: 

1. Δλζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζην Π..: Δπηδηψθεηαη  λα θαηαγξαθνχλ νη 

αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ Γ/Δ σο πξνο ηνπο ηξφπνπο εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ ζην 

Π. θαη νη σθέιεηεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, ζρνιείν). 
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2. Καηάζηαζεο ελζσκάησζεο: Δπηρεηξείηαη λα θαηαγξαθεί θαη λα απνηηκεζεί ε 

εκπεηξία ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ θαηάζηαζε ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζην 

ζρνιείν ηνπο, ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, ε χπαξμε ηπρφλ πξνβιεκάησλ θη 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. 

3. Πξσηνβνπιίεο: Δπηδηψθεηαη λα απνηππσζεί θαη λα αμηνινγεζεί ε αληίιεςε 

ησλ δηεπζπληψλ γηα ηνλ ξφιν ηνπο σο πξνο ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα 

ηελ πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ, ηελ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ε γεληθφηεξε αληίιεςε κηαο ζπγθεληξσηηθήο ή απνθεληξσηηθήο ινγηθήο σο 

πξνο ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. 

4. Πξνηάζεηο: Δπηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ γηα ηνπο 

παξάγνληεο άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

4.2.2. Εεηήκαηα εγθπξόηεηαο θαη αμηνπηζηίαο  

Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ φπσο πξναλαθέξζεθε, ηνλ Μάξηην θαη 

ηνλ Απξίιην, ζηελ Αζήλα. Πξνεγήζεθε επηθνηλσλία κε ηνπο δηεπζπληέο γηα ηελ ιήςε 

ησλ ζπλεληεχμεσλ, ηελ ψξα θαη ηελ εκέξα πνπ θαζφξηζαλ νη ζπκκεηέρνληεο. Ο ηφπνο 

ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ επίζεο ζεκαληηθφο, δεδνκέλνπ φηη νη Crang & Cook (2007) 

ζεκεηψλνπλ φηη  νη ηαπηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ ζπλδένληαη ζηελά κε ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο ηεο δσήο ηνπο θαη απηφ κπνξεί λα επεξεάζεη ην απνηέιεζκα 

ηεο έξεπλαο. Καηφπηλ αηηήκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο ζπκθψλεζαλ λα πάξνπλ κέξνο 

ζηελ έξεπλα  νηθεηνζειψο θαη ζπκθψλεζαλ λα θαηαγξαθνχλ. Οη ζπλεληεχμεηο 

δηήξθεζαλ απφ ζαξάληα πέληε ιεπηά έσο πεξίπνπ πελήληα ιεπηά θαη ερνγξαθήζεθαλ, 

πξνθεηκέλνπ ην πιηθφ λα θαηαγξαθεί απηνχζην θαη ε δηαδηθαζία λα είλαη αμηφπηζηε. 

Γηα ηε ζεηηθή δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο δεκηνπξγήζεθε θηιηθφ θαη άλεην θιίκα, γηα 

λα κπνξέζνπλ νη εξσηψκελνη λα αληαπνθξηζνχλ άκεζα θαη εηιηθξηλά. Ζ εξεπλήηξηα 

πξνζπάζεζε λα είλαη πξνζεθηηθή φζνλ αθνξά ηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ θαη ηνλ 

ηξφπν αληίδξαζήο ηεο ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ, έηζη ψζηε λα κε 

γλσζηνπνηήζεη ηηο δηθέο ηηο απφςεηο θαη λα κελ επεξεαζηεί απφ ηηο πξνζσπηθέο ηεο 

αληηιήςεηο. Δπηπιένλ θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ησλ επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ ηεο, έηζη ψζηε λα κε κεηαβιεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππφ κειέηε 

ζέκαηνο.  
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4.3. Αλάιπζε δεδνκέλσλ  

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αληιήζεθαλ απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο ζηελ παξνχζα έξεπλα επηιέρζεθε ε ζεκαηηθή αλάιπζε (Σζηψιεο, 2014). 

H ζεκαηηθή αλάιπζε, έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πεξηγξάθεη θαη λα νξγαλψλεη δεδνκέλα κε 

πινχζηεο ιεπηνκέξεηεο ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη κηα επέιηθηε κέζνδν, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο θαη είλαη θαηάιιειε γηα ηνπο εξεπλεηέο πνπ θάλνπλ ηα πξψηα 

ηνπο βήκαηα ζηνλ επηζηεκνληθφ θφζκν (Braun & Clarke, 2006). Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε 

εζηηάδεη ζην θξπκκέλν λφεκα πνπ βξίζθεηαη ζηα ιερζέληα ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

ζηελ εξκελεία επαλαιακβαλφκελσλ κνηίβσλ θαη  επηηξέπεη ηελ εκβάζπλζε ησλ 

απφςεσλ, αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο ζπλεληεχμεηο. 

Γηα ηε κειέηε απηή, ε κέζνδνο πνπ επηιέρηεθε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ν νδεγφο 

ησλ έμη θάζεσλ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Braun θαη Clarke (2006). χκθσλα κε 

ηνπο ζπγγξαθείο, απηφο ν νδεγφο ππνζηεξίδεη κηα αλαδξνκηθή αλάιπζε πνπ πξνάγεη 

ηε ζπλερή θίλεζε ζε έμη θάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Καηά ηελ πξψηε θάζε έγηλε ε απνκαγλεηνθψλεζε θαη ε θαηαγξαθή ηνπ 

πιηθνχ. Αθνινχζεζε ε εμνηθείσζε κε ηα δεδνκέλα κέζσ πξνζεθηηθψλ θη 

επαλεηιεκκέλσλ αλαγλψζεσλ, ζεκεηψζεσλ ζθέςεσλ θαη αλαδήηεζεο λνεκάησλ πνπ 

ήηαλ ζεκαληηθά γηα ην ππφ εμέηαζε ζέκα. Ζ εξεπλήηξηα πξνρψξεζε ζε εληνπηζκφ 

ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο πάλσ ζηα ζπιιεγφκελα δεδνκέλα, πνπ κπνξνχζαλ λα 

απνδεηρζνχλ πνιχηηκα γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ. Απηά ηα ηκήκαηα  

νκαδνπνηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηε ζπλάθεηα ηνπο θαη ηνπο απνδφζεθε έλαο ελλνηνινγηθφο 

πξνζδηνξηζκφο, νη αξρηθνί θψδηθεο. 

ηελ ζπλέρεηα αλαδεηήζεθαλ θαη αλαδχζεθαλ ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

αξρηθή θσδηθνπνίεζε θαη ηνλ ζπλδπαζκφ δηαθνξεηηθψλ θσδηθψλ. Απφ ηελ αξρηθή  

θσδηθνπνίεζε ζπγθξίζεθαλ θαη αθαηξέζεθαλ ζηε ζπλέρεηα νη θσδηθνί κε ην ίδην 

λφεκα, θαζψο θαη νη πιενλάδνληεο θσδηθνί θαη αθνινχζεζε ε νκαδνπνίεζε ηνπο ζε 

γεληθέο θαηεγνξίεο απφ ηελ αλαζεψξεζε ησλ νπνίσλ πξνέθπςαλ θαη αλαδχζεθαλ ηα 

ηειηθά ζέκαηα πνπ ήηαλ πην ζρεηηθά κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο, ε εξεπλήηξηα πξνζπάζεζε λα παξέρεη 

κηα πινχζηα πεξηγξαθή γηα λα κεηαδνζνχλ φζν ην δπλαηφλ ιεπηνκεξέζηεξα επξήκαηα 

πξνο ηνπο αλαγλψζηεο. Δπηπιένλ πξνζπάζεζε λα απνκνλψζεη ηπρφλ πξνθαηαιήςεηο  

ζε απηή ηε κειέηε απφ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, θαζψο φπσο ήδε αλαθέξζεθε ζα 
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κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηφζν ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο φζν θαη ηελ εξκελεία 

ησλ δεδνκέλσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: Απνηειέζκαηα αλάιπζεο ζπλεληεύμεσλ 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο. 

Ζ αλάιπζε ησλ απφςεσλ, ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ησλ δηεπζπληψλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Α‟ Αζήλαο 

δηαξζξψζεθαλ ζε 7 άμνλεο: 

1. Οη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηξφπνπο ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

2.  Ωθέιεηεο απφ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο 

3. Απνηίκεζε ησλ δηεπζπληψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα 

4. Δθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε ζρέζε κε ηα ΣΠΔ 

5. Πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο ησλ ΣΠΔ 

6. Ο εθπαηδεπηηθφο ξφινο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

σο πξνο ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

7. Πξνηάζεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ άκεζε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη 

ηε κάζεζε 

ηνλ πξψην άμνλα πεξηγξάθνληαη νη αληηιήςεηο ησλ Γ/ληψλ Γ/Δ γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σηο απαληήζεηο ησλ 

δηεπζπληψλ πξνθάιεζε ε εξψηεζε αλ ζεσξνχλ φηη νη ΣΠΔ πξέπεη λα είλαη απηφλνκν 

κάζεκα , αλ ηαηξηάδνπλ ζε φια ηα καζήκαηα ή ζε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα. 

5.1 Οη απόςεηο ησλ δηεπζπληώλ γηα ηνπο ηξόπνπο ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζην 

πξόγξακκα ζπνπδώλ. 

Οη απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ παξνπζηάδνληαη δηαθνξνπνηεκέλεο. Οη 

δηεπζπληέο σο πξνο ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

εμέθξαζαλ κία κηθηή πξνζέγγηζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ΣΠΔ ηαηξηάδνπλ ζε φια ηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα ελψ είλαη αλαγθαία ε παξάιιειε χπαξμε ηεο Πιεξνθνξηθήο σο 

απηφλνκν γλσζηηθφ αληηθείκελν, γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη ηελ 

εμνηθείσζε ηνπο ζην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ. Παξάιιεια επηζεκάλζεθε, φηη πξέπεη 
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λα ππάξρεη αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ κε παξνρή επίζεκεο 

πηζηνπνίεζεο.  

4: «Θεσξψ φηη πξέπεη λα ππάξρεη έλα εηζαγσγηθφ κάζεκα γηα λα εμνηθεησζνχλ ηα 

παηδηά θαη κε ηηο ρξήζεηο ησλ ΤΠΔ». 

3: «Πηζηεχσ φηη ε βάζε πξέπεη λα είλαη μερσξηζηφ κάζεκα, λα ππάξρεη δειαδή έλα 

κάζεκα ζην νπνίν ηα παηδηά λα γλσξίζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

εμνηθεησζνχλ θαη ζε δεχηεξν βαζκφ λα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε θάζε κάζεκα».  

1: «Τα ΤΠΔ ηαηξηάδνπλ ζε φια ηα καζήκαηα ..δεχηεξνλ πξέπεη λα είλαη απηφλνκν 

κάζεκα, εξγαιείν ζε φια ηα καζήκαηα, κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε φκσο ζηφρεπζε , θάπνηα 

πηζηνπνίεζε ησλ καζεηψλ».  

9: «Δγψ είκαη ηεο γλψκεο φηη πξέπεη λα είλαη θαη απηφλνκν κάζεκα θαη λα 

ελζσκαηψλεηαη κε θάπνην ηξφπν ζε θάπνηα καζήκαηα». 

Δπηπιένλ, επηζεκάλζεθε φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηα καζήκαηα 

ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο ρσξίο λα αλαηξείηαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπο 

ζε φια ηα καζήκαηα (λ=6). 

6: «Σε άιια ιηγφηεξν θαη ζε άιια πεξηζζφηεξν βέβαηα. Τα ζεηηθά καζήκαηα ζεσξψ φηη 

πξνζθέξνληαη γηα πεξηζζφηεξε παξέκβαζε, ζηα ζεσξεηηθά ιηγφηεξν». 

8: «Σψξα ζε φια ηα καζήκαηα, ε αλαγθαζηηθά κπαίλνπλ παληνχ αθνχ κπαίλνπλ ζε φια 

απηά είλαη αλαγθαία» .. «έρνπλ βγάιεη απφ ηε Φπζηθή ηνλ ειεθηξνκαγλεηηζκφ θαη ηνπο 

εκηαγσγνχο πνπ είλαη ΤΠΔ. Γειαδή ΤΠΔ ρσξίο ειεθηξνκαγλεηηζκφ δελ λνείηαη».  

2: «Σηα γεληθήο θαη ζεσξεηηθήο παηδείαο είλαη πνιχ δχζθνια ηα πξάγκαηα. Δίλαη θαη ε 

θχζε ησλ καζεκάησλ πνπ δελ έρεη αλαπηπρζεί ηφζν».  

12: «Σηα πεξηζζφηεξα ρξεηάδεηαη θαη ηαηξηάδνπλ ζηα ζεηηθά πεξηζζφηεξν». 

Ζ άπνςε φηη νη ΣΠΔ ηαηξηάδνπλ ζε φια ηα καζήκαηα εθθξάζηεθε απφ 6 δηεπζπληέο 

θαη επηζεκάλζεθε ν επηθνπξηθφο ηνπο ξφινο. 

2: «Πξέπεη λα εληάζζεηαη ζε φια ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

επηθνπξηθά». 

11: «Πηζηεχσ ζπκπιεξσκαηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ε ηερλνινγία, ζε φια ηα καζήκαηα». 



 
 

81 
 

5: «Τα ΤΠΔ πξέπεη λα είλαη εληαγκέλα ζε θάζε κάζεκα». 

10: «Μπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε φια ηα καζήκαηα, κε ηελ έλλνηα φηη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ελαιιαθηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο ε λα ππνζηεξίμνπλ ηηο 

ππάξρνπζεο κνξθέο δηδαζθαιίαο ζε νπνηνδήπνηε αληηθείκελν». 

Ζ δπλαηφηεηα κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο εθθξάζηεθε 

μερσξηζηά απφ έλαλ δηεπζπληή ν νπνίνο εμέθξαζε κηα ηεθκεξησκέλε άπνςε ελψ 

επηζεκάλζεθε ν ηζφηηκνο ξφινο ηνπο κε ηε γξαθή. 

7: «Όρη μερσξηζηφ κάζεκα. Τα ΤΠΔ πηζηεχσ πξέπεη λα έρνπλε κηα ππνδνκή κέζα ζην 

ζρνιείν πνιχ ηζρπξή» .. «δηάρπζή ηνπο ζε θάζε γλσζηηθφ, ζε φιν ζε φιν ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπ ζρνιείνπ. Δίλαη ζα λα κνπ ιέηε δειαδή ηη ξφιν πξέπεη λα έρεη ε γξαθή κεο 

ην ζρνιείν» .. «ζε επίπεδν μερσξηζηνχ καζήκαηνο λφεκα έρεη ε πιεξνθνξηθή κφλν σο 

πξνγξακκαηηζκφο». 

5.2 Ωθέιεηεο από ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο. 

ηνλ άμνλα απηφ πεξηγξάθνληαη νη αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηηο σθέιεηεο 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ην ζρνιείν. 

Ωο πξνο ηηο σθέιεηεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηε κάζεζε ησλ καζεηώλ, νη 

πεξηζζφηεξνη αλαθέξζεθαλ, ζηελ δηαδξαζηηθφηεηα θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ 

καζήκαηνο θαη ζηελ θηλεηνπνίεζε ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ αλαθέξζεθε 

ε δπλαηφηεηα εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο πνπ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηδηαίηεξα ησλ 

αδχλαησλ καζεηψλ. 

8: «Ο καζεηήο κε ηελ ηερλνινγία κπνξεί λα κάζεη ζπνπδαία πξάγκαηα κε έλα βίληεν 

κπνξεί λα δεη απίζηεπηα πξάγκαηα. Πνιχ βνεζάεη ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζηε  

ζπγθέληξσζε ηνπ καζεηή, ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ». 

9: «Τνπο αξέζνπλ νη ηερλνινγίεο νη λέεο, νπφηε ζίγνπξα ηνπο εξεζίδνπλ πεξηζζφηεξν» .. 

«Οη καζεηέο ζίγνπξα εμνηθεηψλνληαη, ηα βιέπνπλ κε άιιν κάηη» .. «Θπκνχληαη 

πεξηζζφηεξν φια απηά θαη ηα ζπλδένπλ ζην κπαιφ ηνπο». 

1: «Κάλνπλ ην κάζεκα πην ειθπζηηθφ, έρνπλ ηα παηδηά πεξηζζφηεξε πξνζνρή θη 

ελδηαθέξνλ ζην κάζεκα». 
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2: «Η ρξήζε ησλ ΤΠΔ εηθφλαο βίληεν θίλεζεο ελεξγνπνηεί ηε ζπκκεηνρή ζην κάζεκα 

ησλ καζεηψλ πνπ είλαη αδηάθνξνη ή αδχλαηνη. Γελ έρεη κεγάιεο δηαθνξέο ζηνπο θαινχο 

καζεηέο»  

 3: «Η ηξηζδηάζηαηε ζρέζε κε ην αληηθείκελν θάλεη πην νηθεία ηε δηδαζθαιία»..«ηεο 

δπλαηφηεηαο λα βξίζθνληαη ζην ρψξν ηα παηδηά»... «Οη καζεηέο καζαίλνπλε ηε λέα 

ηερλνινγία πνπ είλαη θαη ν λένο ηξφπνο δσήο..» «Τα νπνία λέα παηδηά είλαη πνιχ 

εμνηθεησκέλα πην πνιχ απφ εκάο». 

4: «Τα παηδηά δνχλε ζε έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε εηθφλα ήρνο θίλεζε είλαη ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θαη ζαθψο ηα ΤΠΔ εμππεξεηνχλε». 

6: «Γηα ηνπο καζεηέο πξνζθέξνπλε κία εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε θη απηφ κπνξεί λα 

βνεζήζεη καζεηέο πνπ έρνπλε ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά πξνβιήκαηα». 

Δπηπιένλ αλαθέξζεθε ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαηηθήο νκαδηθήο κάζεζεο, ζηελ 

αλάπηπμε εξεπλεηηθήο δηάζεζεο θαη ε δπλαηφηεηα ελφο λένπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο.. 

Οη ΣΠΔ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αιιαγή ηνπ δαζθαινθεληξηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ καζήκαηνο θαη λα εληζρχζνπλ ην καζεηνθεληξηθφ ραξαθηήξα 

ηνπ θαη ηελ επειημία αμηνπνίεζεο λέσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 

2: «Δλεξγνπνηεί ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, επλνεί ηελ νκαδηθνθεληξηθή κάζεζε, 

αλαπηχζζεη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε ησλ παηδηψλ». 

13: «Θα κπνξνχζαλε κέζα απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ηα παηδηά λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα 

θάλνπλ έηζη εξγαζίεο πάλσ ζε καζήκαηα». 

6: «Όια απηά εθζπγρξνλίδνπλ ην κάζεκα θαη θεχγνπκε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 

δαζθαινθεληξηθφ θαη πάκε ζην καζεηνθεληξηθφ θαη νη καζεηέο λα απαμηψλνπλ ιηγφηεξν 

ην ζρνιείν». 

7: «Να έρεηο ζχγρξνλεο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο».. «ππάξρνπλε θη άιια δέθα ζρνιεία 

πην πέξα πνπ ζα ήζειαλ πέληε δέθα παηδηά λα παξαθνινπζήζνπλε λα είλαη ζε real time 

νη καζεηέο κνπ εδψ κέζα θαη λα θάλνπλ ην κάζεκα απηφ».. «έρνπκε έλα πεξηβάιινλ 

google docs αο πνχκε λα ζπλ-δηακνξθψζνπκε κηα έθζεζε. Άξα πιένλ ην δνπιεχνπκε ζε 

νκάδεο, πνπ είρε ηελ ηξνρνπέδε φηη ηα παηδηά κέλνπλ καθξηά, ηειείσζε. Γνπιεχνπκε ζε 

νκάδεο κέζα ζηνλ εηθνληθφ ρψξν θη αθνχ κπνξνχλ λα γξάςνπλ ζε νκάδεο έλα θείκελν 

γηαηί φρη θαη λα έρνπλε έλαλ πίλαθα θαη λα θξαηάλε ζεκεηψζεηο θαη λα ζπλεηζθέξεη ν 
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θαζέλαο κηα ζεκείσζε θαη λα θάλνπλε έλα brain storm, απηά φια, είλαη λέεο 

ηερλνινγίεο».  

Ωο πξνο ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο επηζεκάλζεθε ε  

δηεπθφιπλζε ηεο κεηάδνζεο γλψζεσλ πξνο ηνπο καζεηέο , ε δηεπθφιπλζε ζηελ 

αλαδήηεζε θη αλεχξεζε πιηθνχ, ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ε νξγάλσζε ηνπ 

καζήκαηνο.  

4: «Γηεπθνιχλνπλ κάιινλ πξάγκαηα ηα νπνία ζέινπκε λα ηνπο δείμνπκε θαη δελ 

κπνξνχκε κέζα απφ ηελ θιαζζηθή παξάδνζε».. «ζα κπνξέζνπκε λα κεηαθέξνπκε ζηα 

παηδηά πην πνιιά πξάγκαηα». 

12: «Βνεζάεη θαηαξράο ζην λα έρνπλ ηα παηδηά πην πξνζεισκέλα ζην κάζεκα» «απηφ 

ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ λα πεξάζνπλ θάπνηα πξάγκαηα πην εχθνια». 

13: «Όηαλ έρεηο έλα αθξναηήξην» ..«θαη ηνπ θάλεηο ην κάζεκα πην ελδηαθέξνλ απηφ 

ζνπ γπξίδεη ζεηηθά θαη ζέλα» .. «Έρεηο ζεηηθή αληαπφθξηζε άξα γίλεζαη πην κεηαδνηηθφο 

θαη επνκέλσο κεηαδίδεηο ηε γλψζε».  

11: «Γε ζα κπνξνχζα γηα παξάδεηγκα λα δηδάμσ ηηο ζπλαξηήζεηο ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, γηαηί θάζε θαη ιηγάθη ζα έπξεπε λα ζβήλσ ηνλ πίλαθα λα 

θάλσ αο πνχκε γξαθηθέο παξαζηάζεηο». 

6: «Μπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη ρξφλν ζην κάζεκα ηνπ βέβαηα απηφ δηφηη κπνξεί ν 

εθπαηδεπηηθφο αλά πάζα ζηηγκή λα (...) ελεκεξψλεηαη γηα φηη ζχγρξνλν ππάξρεη ζηελ 

εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηψληαο ην δηαδίθηπν». 

3: «Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ αξρεηνζέηεζε ηνπ πιηθνχ ηνπο ππάξρεη κεγάιε 

σθέιεηα θαη ην δεχηεξν ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζηελ νξγάλσζε δξάζεσλ». 

1: «Γηεπθνιχλεη ηε δνπιεηά  ελφο εθπαηδεπηηθνχ, φηη κπνξεί ζε έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο 

χιεο λα ην δηεμέιζεηο πην γξήγνξα θαη πην απνηειεζκαηηθά».  

5: «Βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηαηί έρνπκε θαιχηεξε απφδνζε αιιά ρξεηάδεηαη 

πεξηζζφηεξε δνπιεηά πεξηζζφηεξε πξνεηνηκαζία απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο». 

Δπηπιένλ εθθξάζηεθε ε δπλαηφηεηα γηα ζχγρξνλεο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο 

 

7: «Δγψ ζηε θπζηθή κπνξψ λα θάλσ έλαλ κηθξφθνζκν πνπ ε βαξχηεηα ζα  είλαη πξνο 
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ηα πάλσ, πξάγκα πνπ δελ κπνξψ λα θάλσ ζην εξγαζηήξην. Άξα ην κάζεκα πνπ ζα έιεγε 

ηη ζα ζπλέβαηλε αλ, θάλακε ηε βνιή ζηνλ πιαλήηε Άξε γηα παξάδεηγκα κπνξψ λα ην 

θάλσ ζε έλα θιηθ. Καη ηξίηνλ κνπ αλνίγεη παξάζπξν ζε έλαλ παθησιφ πιεξνθνξίαο πνπ 

δελ ηνλ είρα».   

Παξάιιεια επηζεκάλζεθε φηη ε αμία ησλ ΣΠΔ βξίζθεηαη ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπο. 

7: «Τίπνηα δελ είλαη ρξήζηκν εμ νξηζκνχ γηα ηνπο καζεηέο».. « Δμαξηάηαη ινηπφλ απφ 

ηνλ ηξφπν πνπ ηα ρξεζηκνπνηείο». 

1: «Τα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνπο καζεηέο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ηα 

ρεηξίδεηαη ν θάζε δηδάζθσλ». 

10: «Δμαξηάηαη απφ ην πψο ηα ρξεζηκνπνηεί ηα ΤΠΔ ν θάζε εθπαηδεπηηθφο, ππάξρεη 

δειαδή ζρέζε θαη κε ηελ επνηθνδνκεηηθή ζρέζε ησλ ΤΠΔ». 

9: «Μφλν αλ κπνξέζνπλ λα ηα ελζσκαηψζνπλ ζην κάζεκα ηνπο ζα έρεη νθέιε. Γηαηί 

αλ ηνπο ην επηβάιιεη θάπνηνο δεκηά ζα πξνθαιέζεη».  

 Παξάιιεια εθθξάζηεθαλ αλεζπρίεο, φπσο ν θίλδπλνο αληηθαηάζηαζεο ηεο  

κεησπηθήο δηδαζθαιίαο θαη ε αλάγθε δηαηήξεζεο ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ , 

αλεζπρίεο φπσο ε επηβάξπλζε ηνπ εζηζκνχ ησλ καζεηψλ κε ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην 

ζρνιείν, ν θίλδπλνο κηαο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ελψ εθθξάζηεθε ε αλάγθε 

πεξηνξηζκνχ ησλ ΣΠΔ ζηελ νηθηαθή ηνπο ρξήζε θαη φρη ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. 

11: «Τνλ πίλαθα δελ ηνλ αιιάδσ κε ηίπνηα αλ θαη καζεκαηηθφο, βνεζάεη ε ηερλνινγία 

αιιά ν πίλαθαο ρξεηάδεηαη ζηα καζεκαηηθά φπσο ρξεηάδεηαη ζε φια ηα καζήκαηα. 

Γειαδή αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε κφλν ηελ ηερλνινγία θαη θαηαξγήζνπκε ηελ κεησπηθή 

δηδαζθαιία λνκίδσ φηη ζα πάκε πνιχ πίζσ».  

12: «Φξεηάδεηαη λα κε ραζεί θαη ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο, ν νπνίνο έρεη λα πξνζθέξεη 

πνιιά ζηα παηδηά. Τα παηδηά δελ μέξνπλ λα δηαβάδνπλ, απφ θεη θαη πέξα φκσο είλαη 

αλαγθαίν». 

9: «Παξάιιεια κε ηελ θαηά πξφζσπν δηδαζθαιία ησλ ζπλαδέιθσλ, ε ρξήζε ησλ ΤΠΔ 

κπνξεί λα βνεζήζεη..  Αλ ν θαζεγεηήο δελ θάηζεη απφ ην θεθάιη ηνπ καζεηή ηίπνηα δελ 

γίλεηαη». 
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1: «Γελ πηζηεχσ ζε θακία πεξίπησζε ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ ιφγνπ ηνπ δαζθάινπ, φηη 

πξέπεη απηέο λα ππνθαηαζηήζνπλ ηελ αθήγεζε θαη ην ιφγν, γηαηί ζπκβαίλεη θαη απηφ». 

4: «Απφ θεη θαη  πέξα δηεπθνιχλνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην λα κεηαθέξεη γλψζεηο ζηα 

παηδηά, φρη λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη λα ηνπο πεη κπεο θαη δεο ην κάζεκα θαη θάλε κφλνο 

ζνπ». 

2: «Γειαδή νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα πάξεη ζήκεξα έλαο καζεηήο γηα έλα ζέκα 

είλαη εθαηνληάδεο, ρηιηάδεο» .. «Αλ δελ έρεη κηα επαθή κε ην δάζθαιν λα ηνπ πεη ήηαλ 

έηζη ήηαλ αιιηψο». 

6: «Ο θίλδπλνο λα αληηθαηαζηήζεη ν ππνινγηζηήο ην βηβιίν ή ην έληππν θη απηφ είλαη 

έλα πξφβιεκα» .. «Ο ππνινγηζηήο λα είλαη ζην ζπίηη ή λα δηαρσξίζνπκε ηνλ ππνινγηζηή 

απφ ην έληππν» .. «Τν παηδί, δεη κηα εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη απηή ηελ εηθνληθή 

πξαγκαηηθφηεηα πξνζπαζνχκε λα απνθχγνπκε. Καη κεο ην κάζεκα ή παίδνπλ κε ηα 

θηλεηά ηνπο». 

10: «Δίλαη κηα πνιπδηάζπαζε ε νπνία δελ μέξσ αλ βνεζά πνιχ ηνλ καζεηή» .. «Γηαηί 

επίζεο έρνπκε θαη ην ζέκα ηνπ εζηζκνχ έρνπκε θαη ην ζέκα ράζηκν ρξφλνπ ζηνλ 

ππνινγηζηή. Η αιήζεηα είλαη φηη νη καζεηέο απφ θεη καζαίλνπλ ηα πάληα πηα αο πνχκε 

αιιά κε ηη άιιν ην ζρνιείν λα κελ ηνπο δίλεη ηε δηθαηνινγία λα είλαη ζπλέρεηα εθεί 

πάλσ».  

Ωο πξνο ηηο σθέιεηεο γηα ην ζρνιείν πνπ πξνθχπηνπλ γεληθφηεξα γηα ην ζρνιείν, νη 

δηεπζπληέο αλαθέξζεθαλ θπξίσο ζηηο σθέιεηεο σο πξνο ηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ φπσο ε  κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ε δηεπθφιπλζε 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη ε ιήςε ηαρχηεξσλ απνθάζεσλ. 

7: «Γελ κπνξείο λα έρεηο δεκφζην ζρνιείν πνπ δελ είλαη απνιχησο ςεθηαθά 

νξγαλσκέλν» .. «Θα θαο φιε ζνπ ηε κέξα αζρνινχκελνο κε ηε γξαθεηνθξαηία». 

6: «Μπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ , ζηε ιήςε ηαρχηεξσλ 

απνθάζεσλ» .. «πνπ θάλνπλ πην απνηειεζκαηηθφ ην ζρνιείν».  

2: «Γηα ην ζρνιείν εδψ ε εκπεηξία κνπ σο δηεπζπληήο είλαη φηη ε θαιή ρξήζε ηνπο 

κπνξεί λα κεηψζεη ηηο εξγαζίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δηάθνξεο εξγαζίεο θαηά ην ήκηζπ. 

Μηα δνπιεηά κηαο ψξαο κπνξεί λα ηελ θάλεηο ζε δέθα ιεπηά» .. «Αο πνχκε βάζεηο 

δεδνκέλσλ καζεηψλ βαζκνινγίεο καζεηψλ, απνπζίεο καζεηψλ, επηθνηλσλία κε γνλείο 
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επηθνηλσλία κε καζεηέο, απηά έρνπλ ιπζεί, επηθνηλσλία κε ηνπο επνπηεχνληεο θνξείο 

επηθνηλσλία κε ηελ θνηλσλία φια γίλνληαη κέζα απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο». 

 Δπηπιένλ δχν δηεπζπληέο αλαθέξζεθαλ ζηα νθέιε απφ ηε δεκηνπξγία ζρνιηθήο 

ηζηνζειίδαο. 

6: «Αλ ην ζρνιείν απνθηήζεη κηα ηζηνζειίδα πνπ ζα γίλνπλ αλαξηήζεηο λα ππάξρεη κηα 

δηάδξαζε» .. «θη νπφηε θαίλεηαη ε εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηα έμσ».  

1: «Η ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ βνεζάεη πνιχ ζηε δηακφξθσζε κηαο ηαπηφηεηαο ηνπ 

ζρνιείνπ».  

5.3 Απνηίκεζε από ηνπο δηεπζπληέο ηεο εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα. 

 ηνλ άμνλα απηφ πεξηγξάθνληαη νη εκπεηξίεο ησλ δηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 

Οη απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ πξνθάιεζε ε εξψηεζε πνηα είλαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  θαη αλ ζαο ελεκεξψλνπλ γηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηε ρξήζε ηνπο. Αλαθέξζεθε θπξίσο ε επνπηηθή θπξίσο ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ε ρξήζε δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ σο πξνβνιή θαζψο 

θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ skype γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ζρνιείσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

καζεηψλ ζηα πιαίζηα πξνγξάκκαηνο, ε ρξήζε ινγηζκηθψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζεηηθψλ θαη ηερληθψλ εηδηθνηήησλ. 

13: «Η ρξήζε ηνπο αξθεηέο θνξέο φρη ζπρλά αιιά αξθεηέο θνξέο» ..  «ρξεζηκνπνηνχλε 

power point θάπνηεο δηαζεκαηηθέο πνπ έθαλαλ νη ζπλάδειθνη κε πξνηδέθηνξα θαη ηαηλίεο 

πνπ βάδνπλ ζηα μελφγισζζα».. «ηνπο δηαδξαζηηθνχο ζαλ πξνβνιή».  

1: «Οη κηζνί ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθνί  ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηεκαηηθά ηα ΤΠΔ ζην 

ζρνιείν καο. Ο θαζεγεηήο βηνινγίαο θάλεη κνλίκσο ην κάζεκα ηνπ κε ηε ρξήζε ΤΠΔ, ε 

ζενιφγνο ην ίδην (..) Αξθεηά ζπρλά λαη. Με πνην ηξφπν, πξνβνιή θάλνπλ» 

11: «Η ζπλάδειθνο ησλ καζεκαηηθψλ ηνπο θαηεβάδεη ζην εξγαζηήξην ησλ ππνινγηζηψλ 

ή ζηελ αίζνπζα ηερλνινγίαο πνπ έρνπκε κφληκν πξνηδέθηνξα» .. «εθεί βνεζάεη έλα 

ινγηζκηθφ θαη βιέπνπλ ηα παηδηά» .. «θάπνην θηιφινγνη δείρλνπλ θάπνην βηληεάθη ζηελ 

ηζηνξία, ζηε γιψζζα ζηα αξραία δε ηα ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ». 
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10: «Τα ρξεζηκνπνηνχλ κε ηελ έλλνηα κηαο πξνβνιήο, κηαο αλαδήηεζεο αιιά δελ 

κπνξψ λα πσ φηη ηα ρξεζηκνπνηνχλ κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην εηδηθή ρξήζε 

επνηθνδνκεηηθή». 

9: «Όρη, ζπζηεκαηηθά κε ηίπνηα, ειάρηζηνη θαλέλα βίληεν λα δείμνπλε».  

5: «Γε ζα ην έιεγα φηη ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηεκαηηθά, θάπνηεο εηδηθφηεηεο λαη, ε 

ζενιφγνο πάξα πνιχ ζε κεγάιν βαζκφ, νη θαζεγεηέο πιεξνθνξηθήο ή ησλ καζεκάησλ 

επηινγήο θαη ηνπ πξφηδεθη» … «Βξίζθνπλ πιεξνθνξίεο ηα παηδηά θάλνπλ έξεπλα, 

βξίζθνπλ εξσηεκαηνιφγηα». 

8: «Όζν γλσξίδσ ρξεζηκνπνηνχλ δηαδξαζηηθφ ρξεζηκνπνηνχλ πξνηδέθηνξα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηληεξλέη. Γείρλνπλε εηθφλεο βίληεν ηέηνηα». 

3: «Οη ζπλάδειθνη ηηο κηζέο ψξεο ησλ καζεκάησλ ηνπο ηηο θάλνπλ δηαδξαζηηθά θαη κε 

ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ηηο νπνίεο αμηνπνηνχλ ζε φια ηα καζήκαηα ζρεδφλ, έρνπκε 7 

αίζνπζεο κε πξνηδέθηνξεο θάλνπλ πξνβνιέο θάλνπλ αληαιιαγή απφςεσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ».  

6: «Υπάξρεη κεγάιε εμνηθείσζε ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ λέσλ ζπλαδέιθσλ ζε 

φιεο ηηο εηδηθφηεηεο» … «απφ φηη έρσ παξαηεξήζεη κπνξνχλε λα θάλνπλ έλα ζελάξην 

καζήκαηνο θαη κε power point θαη κε (..) λα κπαίλνπλε ζην δηαδίθηπν (..)». 

2: «Τν 70 % εηδηθά ησλ ηερληθψλ εηδηθνηήησλ ην ρξεζηκνπνηεί εξγαιεία αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηψλ, ινγηζκηθά» .. «Σηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο.. κφλν παξνπζηάζεηο 

γίλνληαη». 

Ωζηφζν αλαθέξζεθε ε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηάμεο «moodle», δηαδηθηπαθψλ 

εξγαιείσλ θαη ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα κε παξαδείγκαηα θαζψο θαη πεηξακαηηζκφο ζε 

λέεο ηερλνινγίεο 

7: «Οη εθπαηδεπηηθνί ζην ζρνιείν ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ΤΠΔ. Έρνπκε θάπνηνλ 

εθπαηδεπηηθφ πνπ δελ έρεη ςεθηαθή ηάμε;». 

Πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο  

Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

ζχκθσλα κε ηνπο δηεπζπληέο είλαη εμσηεξηθά πξνβιήκαηα, φπσο πξνβιήκαηα ηερληθήο 

θαη ιεηηνπξγηθήο θχζεσο, πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ιφγσ έιιεηςεο επαξθνχο 
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ηερλνινγηθήο ππνδνκήο, φπσο εξγαζηεξίσλ θαη εμνπιηζκνχ, ε έιιεηςε επαξθνχο 

δηδαθηηθνχ ρξφλνπ. 

Σερληθά πξνβιήκαηα  

6: «Έρνπκε ηερληθά πξνβιήκαηα ιφγσ θαθήο ππνδνκήο νθείινπκε λα 

εθζπγρξνληζηνχκε».  

9: «Καζεκεξηλά νη ειάρηζηνη πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλε κε ελεκεξψλνπλε ζπλερψο γηα 

πξνβιήκαηα. δελ δνπιεχεη απηφ δελ δνπιεχεη εθείλν, δελ ππάξρεη ξεχκα, γίλνληαη 

δηάθνξα ζε θαζεκεξηλή βάζε Άλνημε θιείζε, θάηη ράιαζε, ν ππνινγηζηήο θάλεη 

ελεκέξσζε». 

10: «Μφλν ζε ηερληθφ επίπεδν αλ δε δνπιεχεη ν ηάδε πξνβνιέαο, αλ δελ δνπιεχεη ην 

ηάδε κεράλεκα».  

11: «Σηα ΤΠΔ κφλν γηα ηερληθά γηαηί απηά ηα κεραλήκαηα έρνπλ πξνβιήκαηα νχησο ή 

άιισο». 

Έιιεηςε επαξθνύο δηδαθηηθνύ ρξόλνπ γηα ηε δηεμαγσγή καζεκάησλ κε ρξήζε 

ΣΠΔ. 

5: «Δίλαη πνιχ δχζθνιε ε ρξήζε ησλ ΤΠΔ ζε έλα 40ιεπην, 35ιεπην ηεο ψξαο».. «Γηα 

λα ζηήζνπκε φιε απηήλ ηελ ηζηνξία ζέινπκε έλα ηέηαξην αλ είλαη ην κάζεκα 35 ιεπηά». 

9: «Οη ζπλερείο ελεκεξψζεηο ησλ ππνινγηζηψλ βάδνπλ ζνβαξά εκπφδηα ζηελ εξγαζία 

ησλ καζεηψλ. Γελ πξνιαβαίλεηο λα δηδάμεηο νχηε ηφζν. Πψο λα δηδάμεηο ζε έλα 35 ιεπην 

κε ΤΠΔ». 

2: «Με ηελ έλλνηα λα βγεη ε χιε δελ είλαη ηφζν εχθνιν λα ηα ρξεζηκνπνηεί θαλείο». 

Όηαλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείο ηηο ΤΠΔ θαη ζνπ ιέεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, δχν ψξεο 

γηα ηελ ηάδε ελφηεηα θαη εζχ κε ηηο ΤΠΔ πξέπεη λα ηηο θάλεηο ηέζζεξεηο, δε ζα έρεηο 

βγάιεη ηελ χιε ζνπ». 

Έιιεηςε κέζσλ θαη ππνδνκήο  

1: «Τα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζπλήζσο δελ είλαη ε γλψζε ηεο ρξήζεο ησλ ΤΠΔ, 

ζρεηίδνληαη κε ηελ έιιεηςε ππνδνκήο (..) Γελ έρνπκε ηελ ππνδνκή  θάπνην ρψξν πνπ λα 
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κπνξνχλ νη καζεηέο λα εκπιαθνχλ ελεξγά, ππάξρεη έλα  εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο  αιιά 

δελ κπνξεί λα θαιχςεη φιεο ηηο αλάγθεο». 

12: «Αλππαξμία ππνινγηζηψλ. Καλέλα άιιν πξφβιεκα δελ αληηκεησπίδνπλ, είρακε ιίγν 

πξφβιεκα κε ην ίληεξλεη εδψ αο πνχκε φηη ην έρνπκε ιχζεη». 

9: «Έρεηο ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή λα ην θάλεηο απηφ; δελ έρεηο. Δθφζνλ ην 

εξγαζηήξην κε ηα ρίιηα δχν πξνβιήκαηά ηνπ κε ηα παιηά κεραλήκαηα κε ην έλα κε ην 

άιιν». 

6: «Ναη κε ελεκεξψλνπλ ηα πξνβιήκαηα, παιηά ηερλνινγία είλαη μεπεξαζκέλεο 

ηερλνινγίαο ηα θνκπηνχηεξ πνπ έρνπκε, νη πξνηδέθηνξεο ρξεηάδνληαη αλαλέσζε θαη 

δεηάλε πεξηζζφηεξεο αίζνπζεο». 

Δπηπιένλ αλαθέξζεθαλ πξνβιήκαηα πξφζβαζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην σξνιφγην 

πξφγξακκα θαη ηνπο ππεχζπλνπο εξγαζηεξίσλ.  

Δζσηεξηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο 

12: «Αλάγθεο Δπηκνξθσηηθέο αλάγθεο δελ έρνπλε νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ θαη 

πηζηνπνίεζε. Ιδενινγηθά αλ ην πάξνπκε ζεσξνχλ φηη δελ πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπκε 

επ΄νπδελί ην κάζεκα». 

1: «Γελ έρνπλ ηελ λννηξνπία πνπ ιέεη «εγψ είκαη πην απνηειεζκαηηθφο», 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο».  

5: «Τν κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη φηη θάπνηνη είλαη αξλεηηθνί ζην λα κάζνπλ γηαηί 

είλαη θνληά ζηε ζχληαμε θαη ζνπ ιέεη εκέλα ζε δχν ηξία ρξφληα θεχγσ απφ ην ζρνιείν δε 

κε ελδηαθέξεη λα κάζσ θάηη (..) ν άιινο ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινχ ηνπ ιέεη φηη εγψ ζα 

αθνινπζήζσ απηή ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο δελ πξφθεηηαη λα αιιάμεη». 

13: «Γελ ηα θάλνπλ απηά πνιχ πεξηζζφηεξν λα αλαηξέςεηο έλα δηδαθηηθφ  κνληέιν πνπ 

είλαη εηψλ ζπλήζεηα έηζη θαη λα ηνπο πεηο φηη ζα ην θάλεηο έηζη». 

5.4 Δθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ. 

 Οη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θπξίσο επηκνξθσηηθέο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηερληθέο αλάγθεο θαη ζπρλά απηνζρεδηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ηερλνινγία, δελ νξγαλψλνπλ ην κάζεκά ηνπο κε θχιια εξγαζίαο ελψ παξνπζηάδνπλ 
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έιιεηςε ηθαλφηεηαο ζηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο εληφο εξγαζηεξίνπ. Ο 

ηερλνινγηθφο αλαιθαβεηηζκφο είλαη ζπρλφο θαζψο θαη έιιεηςε βαζηθψλ ηερληθψλ 

ηθαλνηήησλ αθφκε θαη επηκνξθσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Σερληθέο αλάγθεο 

11: «Φξεηάδνληαη ηερληθή βνήζεηα , ηελ νπνία ηελ παξέρσ εγψ ν γπκλαζηήο ε 

ζπλάδειθνο ησλ καζεκαηηθψλ». 

7: «Με θσλάδεη ηηο πξνάιιεο έλαο θαη κνπ ιέεη ν πξνηδέθηνξαο ράιαζε γηαηί έδεηρλε 

κπιε νζφλε , ηνπ ιέσ θνχλεζεο ην πνληίθη; Γειαδή δελ μέξεη φηη φηαλ κέλεη  αθίλεην ην 

πνληίθη κπαίλεη ζε λάξθε ν ππνινγηζηήο δελ παίξλεη ζήκα ν πξνηδέθηνξαο άξα δείρλεη 

κπιε νζφλε». 

9: «Οη θαζεγεηέο δελ είλαη φηη δελ έρνπλ κφλν ηηο γλψζεηο λα βάινπλ ηα παηδηά λα 

δνπιέςνπλ ζε ππνινγηζηέο δελ έρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο λα ηνπο βάινπλ λα δνπιέςνπλ ζε 

έλαλ ηέηνην ρψξν, φπσο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Οξγαλσηηθέο θαη ηερληθέο». 

2: «Καη ην 10% ηνπ ζπιιφγνπ ηνπ δηθνχ καο κφλν έρεη πεξάζεη κηα ηέηνηα επηκφξθσζε 

ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ζην κάζεκα ηνπ ηηο λέεο ηερλνινγίεο». 

10: «Απφ ην ζρνιείν κνπ δελ έρεη θάλεη θαλείο αίηεζε γηα επηκφξθσζε θαη δελ ηελ 

έρνπλ, θάλεη ν θαζέλαο φηη έρεη ζην θεθάιη ηνπ».  

5: «Όια θη επηκνξθσηηθέο θη νξγαλσηηθέο θαη ηερληθέο φια λνκίδσ. γηαηί έπξεπε λα 

γίλεη επηκφξθσζε».  

4: «Ναη έρνπλ αλάγθεο θαη επηκνξθσηηθέο θαη ηερληθέο θαη νξγαλσηηθέο».  

13: «Έρνπλ νη ζπλάδειθνη ζέκαηα παηδαγσγηθήο πνπ ρξεηάδνληαη επηκφξθσζε».  

1: «Δίλαη αδηάθνξνη , δελ έρνπλ ηέηνηα ελδηαθέξνληα επηκνξθσηηθά.».. «ην κφλν πνπ 

δεηάλε είλαη θάπνηνλ άιιν λα ηνπο θάλεη ηε δνπιεηά ηνπο φηαλ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηερλνινγία». 

Δπηπιένλ αλαθέξζεθε ε έιιεηςε εμνηθείσζεο κε ηελ ηερλνινγία- ηερλνινγηθφο 

αλαιθαβεηηζκφο θαη ε αλεπαξθήο  θαηάξηηζε ζηε ρξήζε θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ» αθφκε θαη ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 
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13: «Γηαηί γεληθά ππάξρνπλ θαη ζπλάδειθνη πνπ δελ κπνξνχλ λα γξάςνπλ θαη θείκελν 

αο πνχκε».  

11: «Σε ρξήζε ίληεξλεη πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ίληεξλεη γηα λα αλαδεηνχλ 

πιεξνθνξίεο, γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζηα καζήκαηα ηνπο λαη ππάξρνπλ θάπνηνη πνπ δε 

ην γλσξίδνπλ». 

5.5. Πξσηνβνπιίεο ησλ δηεπζπληώλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο πνιηηηθήο ησλ ΣΠΔ 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ δηεπζπληψλ αλαθέξζεθε ζε έιιεηςε ζπγθεθξηκέλνπ 

ζρεδίνπ πνιηηηθήο ζην ζρνιείν ηνπο γηα ηηο ΣΠΔ (λ-12). Οη πξσηνβνπιίεο ησλ 

δηεπζπληψλ γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ αθνξνχλ θπξίσο ηελ αλαλέσζε ηεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ηε ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ ηελ δηεπθφιπλζε 

πξφζβαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα κέζα ηερλνινγίαο θαη ηε βειηίσζε επηθνηλσλίαο. 

Ωο πξνο ηελ εκπινθή θνξέσλ ζηηο ελέξγεηεο απηέο αλαθέξζεθε ε ζρνιηθή επηηξνπή, 

αηηήκαηα ζε ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, θαη θνηλσθειή ηδξχκαηα. 

Τιηθνηερληθή ππνδνκή 

4: «Έρνπκε βάιεη ζε φιεο ηηο αίζνπζεο ίληεξλεη  ελζχξκαην φρη αζχξκαην» .. «έρνπλ 

φινη πξφζβαζε ζην ίληεξλεη κέζα ζηελ αίζνπζα. Τέζζεξεηο αίζνπζεο ηηο έρνπκε 

εθνδηάζεη κε ππνινγηζηέο αιιά ππάξρνπλ δχν ηξνρήιαηα δχν ζπζηήκαηα θη έλα ιαπ ηνπ 

πνπ κπνξεί λα κεηαθεξζεί». 

1: «Πξνο ην παξφλ θαηάθεξα λα θάλσ εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ». 

 

10: «Τν πξφγξακκα ηεο ελίζρπζεο ησλ ηερληθψλ ππνδνκψλ. Καηλνχξηα εξγαζηήξηα 

θαηλνχξηνη ππνινγηζηέο, θαηλνχξηνη πξνβνιείο, ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν απφ φινπο ηνπο 

ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ θνξεηνχο ππνινγηζηέο, κε ηα ρξήκαηα πνπ δηαζέηεη ε ζρνιηθή 

επηηξνπή». 

5: «Έρσ θάλεη αίηεκα ζε δχν ηξάπεδεο λα κνπ θέξνπλ ππνινγηζηέο ηνπο νπνίνπο δελ 

ρξεζηκνπνηνχλ αιιά είλαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε γηα λα έρνπλ πξφζβαζε πνιινί 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο».  

6: «Οη ππνδνκέο ηνπ ζρνιείνπ είλαη κηα πνιηηηθή. Δπηθνηλσλήζακε κε ην ίδξπκα 

Νηάξρνπ θαη ην ίδξπκα Ωλάζε αιιά ε απάληεζε ήηαλ αξλεηηθή».  
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8: «Όζν θαηξφ είκαη εδψ θη έρνπλ κπεη δχν δηαδξαζηηθνί, πέληε πξνηδέθηνξεο, έγηλε 

εξγαζηήξην ην νπνίν πξηλ δελ ήηαλ, αλαλεψζεθε» (..) «ην θάλακε κε δσξεά απφ ην 

Νηάξρν» 

11: «Όηαλ καο θιέςαλε ηνπο ππνινγηζηέο» (..) « θη απεπζπλζήθακε ζε θνξείο ηξάπεδεο, 

εθνξίεο θη έηζη επαλδξψζακε ην εξγαζηήξην». 

Πξόζβαζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε αίζνπζεο κε ΣΠΔ 

6: «Πξφζβαζε φιεο νη εηδηθφηεηεο ζηελ ηερλνινγία λα ππάξρνπλε φζνλ ην δπλαηφλ 

αίζνπζεο κε (...) ζηειερσκέλεο κε (..) ηα κέζα απηά».  

9: «Η πνιηηηθή είλαη λα δηεπθνιχλσ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ θάηη 

παξαπάλσ, δειαδή πνηέ δε ζα αξλεζψ ζε έλα ζπλάδειθν πνπ ζέιεη λα πάεη ζε έλα 

θιεηζηφ εξγαζηήξην γηαηί πξνεγείηαη ε πιεξνθνξηθή».  

12: «Πνιηηηθή λαη ππάξρεη θαη ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ νη θαζεγεηέο ζηελ αίζνπζα 

πξνβνιψλ, φπνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ίληεξλεη θαη ππνινγηζηή, κέρξη εθεί».  

πληήξεζε κέζσλ 

13: «Όρη κε ηελ έλλνηα θάηη ζπγθεθξηκέλνπ δελ έρεη ππάξμεη, δελ ππάξρεη θαη δήηεζε. 

Η δήηεζε ήηαλ κε ηελ έλλνηα λα ιεηηνπξγνχλ νη ππνινγηζηέο επεηδή γηαηί ππήξραλ 

θάπνηα πξνβιήκαηα θάπνηα γξαθεία δελ είραλ». 

Βειηίσζε επηθνηλσλίαο  

2: «Υπάξρνπλ εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ ηελ απνζηνιή sms» (..) «ζε έλα ιεπηφ έρνπλ 

ελεκεξσζεί νη πάληεο. Έρνπκε ηέηνην ζχζηεκα ζην ζρνιείν, κε δηθή κνπ πξσηνβνπιία». 

9: «Με ηνπο γνλείο επηθνηλσλψ κε ην ζχιινγν γνλέσλ κέζσ viber, e-mail, θη έρνκε 

γεληθά θαιή επηθνηλσλία αιιά δε ηνπο έρνπκε εκπιέμεη ζε θάηη φρη» 

Γπλαηόηεηεο αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ  

Οη δηεπζπληέο εξσηήζεθαλ αλ έρνπλ δπλαηφηεηεο λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο 

αλεμάξηεηα παξάιιεια ή ρσξίο ηε ζηήξημε ηεο πνιηηείαο.  
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10: «Τν ππνπξγείν ην ίδην ην ππνπξγείν ζα βνεζνχζε».. «Λφγσ ηεο εκπεηξίαο κνπ ζα 

έιεγα φηη νπνηαδήπνηε πξφηαζε μεθηλάεη απφ ςειά εθ ησλ άλσ θαη δηαρένληαη πξνο ηα 

θάησ». 

11: «Θα πξέπεη ε πνιηηεία λα ηελ παξέρεη απηή ηε βνήζεηα. Γελ ηελ παξέρεη ζε ηέηνηα 

ζέκαηα φρη». 

9: «Πξσηνβνπιία ηεο πνιηηείαο ελλνείηαη. Καη ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα δψζεη ε πνιηηεία. 

Γψζε ρξήκαηα λα κπνπλ ΤΠΔ ζε φια ηα καζήκαηα. Βάιε ηερληθφ ζην ζρνιείν πνπ ζα 

θαιχπηεη φια ηα κεραλήκαηα». 

5: «Δίλαη δχζθνιν λα γίλεη θάηη κε πξσηνβνπιίεο θη ελέξγεηεο ηνπ δηεπζπληή. λα ιέκε θη 

αιήζεηεο ηψξα» (..) «Τν ππνπξγείν λα πάξεη πξσηνβνπιίεο. Οχηε γξακκαηέα έρνπκε». 

4: «Θεσξψ φηη είλαη θαζαξά πνιηηηθή πξσηνβνπιία. Τν ππνπξγείν πξψηα, λα ην 

πηζηέςεη πξψηα θαη λα ην ιεηηνπξγήζεη , λα ην πινπνηήζεη ζσζηά φρη φηη πξέπεη λα γίλεη 

απηφ θαη ζε αθήλεη κεηά έξκαην λα βξεηο κφλνο ζνπ σο εθπαηδεπηηθφο ην πσο ζα 

αθνινπζήζεηο απηφ πνπ ζέιεη λα θάλεηο ην ππνπξγείν, λα ην πάξεη ζνβαξά φηη ζέιεη λα 

γίλεη».  

 Οη δηεπζπληέο αλαθέξζεθαλ ζηελ ζηήξημε ηεο Πνιηηείαο σο πξνο ηελ δηάζεζε 

θνλδπιίσλ, δηάζεζε ηθαλνχ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαζεγεηψλ πιεξνθνξηθήο. 

13: «Να δνζνχλ θνλδχιηα γηα ηέηνηα».. «Κνηηάμηε, απηφ έρεη θη έλα νηθνλνκηθφ θφζηνο 

αλ ζέιεηο λα έρεηο ππνινγηζηέο tablets, απηφ ην θφζηνο πξέπεη λα δεηο θαη πσο ζα ην 

θαιχςεηο». 

11: «Η Πνιηηεία ζα πξέπεη λα δηαζέζεη θνλδχιηα λα εμνπιίζεη ηερλνινγηθά ηα ζρνιεία, 

ην βαζηθφηεξν».  

12: «Θεσξψ φηη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ζα βνεζήζεη πάξα πνιχ. Η πιηθνηερληθή 

ππνδνκή είλαη θαη κία πξφηαζε. Αλ έρεη θάπνηνο κπξνζηά ηνπ 10 ππνινγηζηέο θάηη ζα 

θάλεη». 

9: «Δάλ δελ ππάξμεη πιηθνηερληθή ππνδνκή δε γίλεηαη ηίπνηα θαη άλζξσπνη , ηερληθφ 

πξνζσπηθφ λα ππνζηεξίμεη απηή ηελ θαηάζηαζε δε γίλεηαη ηίπνηα» … «Υπάξρνπλ 

άλζξσπνη πνπ βγαίλνπλ απφ ηερληθέο ζρνιέο, ΤΔΙ θαζεγεηέο ηεο πιεξνθνξηθήο , αο 
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βγνπλ απφ ηελ ηάμε λα θαιχπηνπλ ηα κεραλήκαηα. Υπάξρνπλ απφθνηηνη ησλ ΙΔΚ . Όηαλ 

θσλάμεηο ηνπο ΠΛΗΝΔΤ νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη , ζα έξζνπλ κεηά απφ 20 κέξεο». 

6: «Φξεηάδεηαη θαιχηεξε ρξεκαηνδφηεζε γηα λα απνθηήζνπκε πξφζβαζε ζηε λέα 

ηερλνινγία». 

 Ζ δπλαηφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ αλεμάξηεηα απφ ηηο θεληξηθέο 

πξσηνβνπιίεο αλαθέξζεθε απφ δχν δηεπζπληέο σο πξνο ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκήο 

θαη ηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ εζσηεξηθήο επηκφξθσζεο κέζσ ζπλεξγαζία κε 

εηδηθνχο θνξείο. 

1: «Πηζηεχσ φηη ν δηεπζπληήο είλαη πνιχ εχθνιν λα ελεξγήζεη αλεμάξηεηα απφ ηηο 

πξσηνβνπιίεο ηηο θεληξηθέο» … «Υπάξρνπλ πνιινί πνπ θάλνπλ δσξεέο εάλ ζέιεηο λα 

έρεηο κία ππνδνκή ζην ζρνιείν ζνπ, ζα κπνξνχζε θάπνηνο δηεπζπληήο θαη ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα πξνσζήζεη κε ζπλεξγαζία κε θνξείο, ζα κπνξνχζε 

θαη ζε έλα επίπεδν εζσηεξηθήο επηκφξθσζεο απφ θάπνηνπο αλζξψπνπο κέζα απφ έλα 

κνληέιν αιιεινδηδαθηηθφ».  

8: «Δ βέβαηα γηαηί ζηελ ππνδνκή παίδεη ξφιν ν δηεπζπληήο ζε ηη ππνδνκή ζα απνθηήζεη 

ην ζρνιείν».. «Απηά είλαη δηθέο καο εκάο ησλ δηεπζπληψλ πξσηνβνπιία». 

5.6. Ο εθπαηδεπηηθόο ξόινο ησλ δηεπζπληώλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε 

ηνλ άμνλα απηφ πεξηγξάθνληαη νη αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα σο πξνο ηνπο 

παξάγνληεο  εηνηκφηεηα ηνπο λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην δηδαθηηθφ 

ηνπο έξγν κε ΣΠΔ. Αλαθέξζεθαλ ζηηο ήδε γλψζεηο ηνπο, ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε σο πξνο ηηο ΣΠΔ. Ωο πξνο ηελ ππνζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, σο παξάγνληεο επζχλεο επηζεκάλζεθε ν ξφινο ησλ ζπκβνχισλ θαη ε 

ζέιεζε απηνεπηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ θαζψο θαη 

γεληθφηεξνη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο. 

Δηνηκόηεηα ησλ δηεπζπληώλ σο πξνο ηηο γλώζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ 

1: «αλ θαζίζσ θαη μεζθνλίζσ ην Β επίπεδν (..) αλ ζπγθεληξσζψ δειαδή ζε απηφ θαη 

έρνληαο κηα ζπλερή επαθή κε απηφ γηαηί λνκίδσ φηη εγψ έρσ επαξθέο παηδαγσγηθά 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, απφ άπνςε ζεσξεηηθή παηδαγσγηθή θη εθηφο ΤΠΔ, θαη κε ηα 

ΤΠΔ».  
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1: «Θεσξψ φηη ε απηνεμάζθεζε ζα κε βνεζήζεη πνιχ. Τα ςάρλσ γεληθά κφλνο κνπ 

κέζα απφ ην ίληεξλεη κέζα απφ ινγηζκηθά ηεο εηδηθφηεηαο κνπ». 

2: «Έρσ παξαθνινπζήζεη πνιιά ζπλέδξηα, θαη παξαθνινπζψ επεηδή κε ελδηαθέξεη 

πξνζσπηθά θαη παηδαγσγηθά ζε ζρέζε κε ηα ΤΠΔ».  

4: «Έρσ ηηο γλψζεηο απηέο ζε αξθεηά πςειφ βαζκφ γηαηί πξέπεη απφ ην κεηαπηπρηαθφ 

πνπ θάλσ». 

10: «Δλεκεξψλνκαη θαη ιφγσ ηεο έξεπλαο θαη ζε επίπεδν κεηαπηπρηαθψλ θαη 

δηδαθηνξηθνχ ζρεηηθνχ κε ηελ πιεξνθνξηθή θαη γεληθφηεξα». 

3: «Δίκαη αξθεηά ηθαλή (...)»  

5: «Έρσ ηηο γλψζεηο, ηηο απνθηψ κε επηκφξθσζε πνπ θάλσ κφλε κνπ ζε πξνζσπηθφ 

επίπεδν (...) πεγαίλσ ζε δχν ηξεηο ηδησηηθνχο θνξείο γηα λα κάζσ ΤΠΔ θαη φρη ζε έλαλ». 

8: «Έρσ γλψζεηο θαη ζπλέρεηα καζαίλσ» .. «έρσ θάλεη έλα mooc ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κε netlog, παξαθνινπζψ καζήκαηα κέζσ 

δηαδηθηχνπ. Γηαβάδσ δηαξθψο, δνπιεχσ ζπλερψο ζηνλ ππνινγηζηή, θη αλαγθαζηηθά 

καζαίλσ». 

9: «Έρσ, θάλσ ην κεηαπηπρηαθφ απηφ (..) θαη απηέο ηνπ Β επηπέδνπ». 

11: «Τερληθέο δπζθνιίεο δελ αληηκεησπίδσ γηαηί έρσ πηζηνπνηεζεί θαη ζην Α θαη ζην Β 

επίπεδν». 

Ωο ηελ θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηζεκάλζεθε ν ξόινο ηνπ παηδαγσγηθνύ 

ζπκβνύινπ θαη ζπκβνύινπ εηδηθόηεηαο. 

4: «Φξεηάδνληαη δειαδή φπσο θάλνπλε εκάο θαη καο δείρλνπλε νη ζχκβνπινί καο ζηνπο 

ΠΔ04 πξνγξάκκαηα ή καο  θαινχλ αλ εγψ έρσ κηα θαιή πξφηαζε ρξήζε ςεθηαθψλ 

κέζσλ «πξέπεη λα έξζνπλε θάπνηνη άλζξσπνη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ γηαηί δελ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα φινη απηνί νη θηιφινγνη λα ελεκεξσζνχλε». 

6: «Όρη απηά γίλνληαη απφ ηνλ αληίζηνηρν παηδαγσγηθφ ζχκβνπιν απφ εθεί δεηάλε 

ππνζηήξημε, απφ κέλα δεηάλε αγνξά θάπνηνπ λένπ κεραλήκαηνο». 

9: «Αο ην θάλεη ν ζχκβνπινο ηεο εηδηθφηεηαο. Δγψ ηφζα ρξφληα δελ είδα πνηέ 

ζχκβνπιν ησλ θηινιφγσλ λα ηνπο ιέεη θάληε ην κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο απηφ ζα 
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γίλεη πην απνηειεζκαηηθά Τίπνηα, ν δηεπζπληήο κφλν  λα παξνηξχλεη ηνπο ζπλαδέιθνπο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ». 

13: «Να έξρεηαη ν ζχκβνπινο θαη λα γίλεηαη ζηελή απηνπαξαθνινχζεζε». 

11: «Τνλ ζρνιηθφ ζχκβνπιν αο πνχκε ησλ καζεκαηηθψλ εκείο έρνπκε θάηη ρξφληα λα 

ηνλ δνχκε εδψ ε λα κηιήζεη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

ζπλαδέιθσλ ζηε ρξήζε ησλ ΤΠΔ». 

Απηνεπηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

2: «Απηφ βέβαηα είλαη απφ επηκνξθψζεηο πνπ έρνπλ πάξεη νη ίδηνη απφ αλάγθεο πνπ 

έρνπλ ιχζεη κφλνη ηνπο απφ απηνεπηκφξθσζε». 

9: «Όζνη ην ρξεζηκνπνηνχλ βξίζθνπλ ηνλ ηξφπν. Απηνκνξθψλνληαη»  

8: «Η επηκφξθσζε είλαη απηφκαηε πιένλ».. «Αιιά δε ζεσξψ φηη απηφ ηνπο 

επηκνξθψλεη. Τνπο επηκνξθψλεη ε δηάζεζή ηνπο λα κάζνπλε. Απηνκνξθψλεηαη». «Γελ 

είκαη θαηά ηεο επηκφξθσζεο αιιά λνκίδσ φηη ν άιινο αλ έρεη ελδηαθέξνλ καζαίλεη, 

ξσηάλε ςάρλνπλ καζαίλνπλε, φζνη δελ ελδηαθέξνληαη δελ θάλνπλ ηίπνηε». 

5: «Γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπο δελ έρεη γίλεη θάηη ζην ζρνιείν κφλν ηδησηηθά φηη θάλεη ν 

θαζέλαο. Απηνεπηκφξθσζε».  

11: «Κεη θαη πέξα ρξεηάδεηαη ην κεξάθη θαη ε ίδηα ε πξσηνβνπιία ησλ ζπλαδέιθσλ». 

Έιιεηςε αλάιεςεο επζύλεο 

10: «Γελ κνπ έρεη δεηεζεί θάηη ηέηνην». 

12: «Γελ είλαη ν βαζηθφο ξφινο ηνπ δηεπζπληή απηφο». 

  Οη δηεπζπληέο αλέδεημαλ επηπιένλ αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο γηα ηελ 

άζθεζε εγεηηθνχ ξφινπ σο πξνο ηε δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθψλ κεραληζκψλ πξνο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχ φπσο ε απηνλνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ε δηαθνξά 

εηδηθνηήησλ, ν θόξηνο εξγαζίαο θαη πνιιψλ επζπλψλ, ε γξαθεηνθξαηία, έιιεηςε 

πξνζσπηθνχ θαη ε πξνηεξαηόηεηα άιισλ επζπλώλ. 

Απηνλνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη δηαθνξά εηδηθνηήησλ. 
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5: «Γε δεηνχλ ηίπνηα. Όπνηνο ελδηαθέξεηαη είλαη απηφλνκνο θαη κπνξεί λα ηα θάλεη 

κφλνο ηνπ. Όπνηνο δε κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη δελ αζρνιείηαη θαλ. Δγψ έρσ 

δεκηνπξγήζεη ην πιαίζην ζην ζρνιείν». 

9: «Γελ κπνξείο λα ηνπο πεηο, ηη λα θάλνπλ ζην κάζεκά ηνπο ζα γπξίζεη ν θπζηθφο θαη 

ζα ζνπ πεη εζχ ηη αλαθαηεχεζαη ζην κάζεκα κνπ;». 

3: «Γελ κπνξψ λα παξέκβσ ζε άιιεο εηδηθφηεηεο πέξα απφ ηε δηθή κνπ γηαηί δε 

γλσξίδσ θηφιαο». 

4: «Κάπνηνη λα ηνπο δείμνπλε αιιά δελ μέξσ πνηνη είλαη απηνί γηα ηνπο ΠΔ04 μέξσ 

πνηνπο λα θαιέζσ θαη γηα ηελ πιεξνθνξηθή μέξσ πνηνπο λα θαιέζσ αιιά γηα ηηο άιιεο 

εηδηθφηεηεο δε ην μέξσ γηαηί δελ έρσ απηή ηελ ελεκέξσζε». 

Φόξηνο εξγαζίαο 

1: «Αλ απνπνηεζψ φια ηα ππφινηπα (..) θαη κε πξνυπφζεζε λα αζρνινχκαη κφλν κε 

απηφ». 

3: «Ο εθάζηνηε δηεπζπληήο γίλεηαη ηαπηφρξνλα θαη εξγνδφηεο, νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη 

πδξαπιηθφο θαη ειεθηξνιφγνο, ππάξρνπλε ηφζα πξάγκαηα δειαδή πνπ πξέπεη λα θάλεη 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα πνπ δπζθνιεχεη πάξα πνιχ ην νπζηαζηηθφ». 

5: «Δίλαη πάξα πνιιά απηά πνπ θάλσ γηα ην ζρνιείν. Υδξαπιηθφο ειεθηξνιφγνο 

ζπληεξεηήο ηνπ ζρνιείνπ πάξα πνιιά κε άπεηξεο ψξεο, δεθαπέληε ψξεο ην 24σξν». 

6: «Οχηε ν δηεπζπληήο νχηε ν ππνδηεπζπληήο κπνξνχλ λα παξέρνπλ γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε ζην ζρνιείν, ην ζρνιείν δηαιχεηαη. ράλνπλε ην ξφιν ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί 

θαη νη δηεπζπληέο σο εθπαηδεπηηθφο ξφινο». 

9: «Ο δηεπζπληήο ζα βνεζνχζε λα ήηαλ δηεπζπληήο θη φρη ηαπηφρξνλα λα είλαη 

πνξηηέξεο, πδξαπιηθφο ε ηη άιιν γηαηξφο ςπρνιφγνο, ειεθηξνιφγνο, απηά λα είραλ 

αθαηξεζεί απφ ηηο αξκνδηφηεηεο κνπ ζα κπνξνχζα λα αληαπνθξηζψ ζε θάπνηνλ ηέηνην 

εθπαηδεπηηθφ ξφιν ππνζηεξηθηηθφ». 

11: «Γελ ππάξρεη ρξφλνο απφ ηε κεξηά ησλ δηεπζπληψλ γηαηί έλαο δηεπζπληήο ζε έλα 

ζρνιείν πέξα απφ ην είλαη εθπαηδεπηηθφο πέξα απφ φηη δηνηθεί έλα ζρνιείν κεγάιν έρεη 

θαη άιια πξνβιήκαηα λα επηζθεπάζεη αίζνπζεο, λα επηζθεπάζεη πξνβιήκαηα πδξαπιηθά 

γηαηί απφ ηε κεξηά ηνπ Γήκνπ ε βνήζεηα πνπ ζηέιλεη είλαη πάξα πνιχ κηθξή».  
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2: «Γηαηί ν ρξφλνο θαη ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ζην ζρνιείν είλαη πηεζηηθφο, 

ην 30σξν βγαίλεη ίζα-ίζα λα θάλεηο ηηο δνπιεηέο ζνπ». 

Άιιεο πξνηεξαηόηεηεο έλαληη ησλ ΣΠΔ 

13: «Τν ζρνιείν εκέλα, ζεσξψ φηη έρεη έλα κείδνλ ζέκα, θηηξηαθφ γηαηί είλαη έλα 

ζρνιείν κε πνιιά πξνβιήκαηα νπφηε πξνζπαζνχκε κε ην δήκν (..) ην νπνίν κε 

απαζρνιεί θαη ηνπο απαζρνιεί. Τν θηηξηαθφ ζέκα ζέιεη πνιχ δνπιεηά θαη δελ είλαη πνιχ 

εχθνιν». 

8: «Οη πξνηεξαηφηεηεο δελ είλαη ηα ΤΠΔ. Τν θπξηφηεξν πξφβιεκα πνπ έρσ είλαη ε 

αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαη ησλ θαζεγεηψλ γηαηί ην ζρνιείν είλαη παιηφ θαη κπνξεί λα 

πέζεη έλα παξάζπξν λα ηνπο ζθνηψζεη» .. «Απηή είλαη ε πξνηεξαηφηεηα κνπ». 

3: «Δπεηδή είλαη ε πξψηε κνπ ρξνληά θέηνο σο δηεπζχληξηα θαη πξνηεξαηφηεηα είρε ε 

δεκηνπξγία ζρέζεσλ θαη θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο». 

Ζ έιιεηςε γλώζεσλ αλαθέξζεθε απφ δχν δηεπζπληέο ελψ επηπιένλ θαη ε δπζθνιία 

παξαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε κεγάιε ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε έιιεηςε 

θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο αλαθέξζεθαλ σο αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο. 

Έιιεηςε γλώζεσλ 

6: «Γελ κπνξεί ν δηεπζπληήο λα είλαη ηφζν εμεηδηθεπκέλνο ψζηε λα κπνξεί λα 

θαζνδεγεί έλαλ εθπαηδεπηηθφ» (..) «γηαηί αλ δελ κπνξεί λα ην παξαθνινπζεί δελ κπνξεί 

θαη λα εθθέξεη γλψκε». 

 12: «Σε ζρέζε κε ηηο ηερλνινγίεο φρη εγψ δεηψ ηε βνήζεηά ηνπο. Γε ηε δεηάλε γηαηί 

μέξνπλ φηη δελ γλσξίδσ δελ έρσ ηηο γλψζεηο». 

Μεγάιε ειηθία εθπαηδεπηηθώλ 

12: «Απηή ηεο ζηηγκή έρνπλε κείλεη ζηα ζρνιεία εθπαηδεπηηθνί άλσ ησλ 50 νη 

πεξηζζφηεξνη ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία. Γειαδή άλζξσπνη πνπ δελ είρακε ηξηβή κε ηελ 

ηερλνινγία». 

13 «Δίλαη κεγάιν ην πνζνζηφ κεγάισλ ζηελ  ειηθία εθπαηδεπηηθψλ, πάλσ απφ 50 θαη 

έρνπλ πάξα πνιιά ρξφληα πξνυπεξεζίαο». 
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4: «Αιιά δελ είλαη φηη δήηεζαλ καδηθά απφ ην ζρνιείν καο ζπλάδειθνη λα γίλεη θάηη , 

λα γίλεη κηα επηκφξθσζε. Δίλαη κεγάινη ζε ειηθία, ηεο Γ ιπθείνπ έρνπλ ηελ χιε πνπ 

ηξέρεη». 

9: «Η πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Α΄ Αζήλαο είλαη πνιχ κεγάιεο ειηθίαο θαη 

δελ ελδηαθέξνληαη». 

Ζ δπζθνιία παξαθίλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

4: «Ωο λα ηνπο πείζσ ηψξα (...) απηφ ην λα πεηζηνχλε λα ην εθαξκφζνπλε είλαη ην 

δχζθνιν». 

5: «Σαο ιέσ δελ ππάξρεη αληαπφθξηζε πνιιέο θνξέο. Σε απηφ είκαη θάζεηε πνπ ζαο 

ιέσ, φζν θαη λα κηιήζεη ν δηεπζπληήο φζν θαη λα ζέιεη λα παξνηξχλεη». 

1: «Δίλαη αδηάθνξνη, δελ έρνπλ ηέηνηα ελδηαθέξνληα».  

Έιιεηςε θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο. 

6: «Η ρξήζε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ΤΠΔ ρξεηάδεηαη λνκίδσ ζπλεξγαζία. Η ειιεληθή 

λννηξνπία δελ είλαη εμνηθεησκέλε κε ην ζπλεξγαηηθφ ζρνιείν» (..) «απηφ πνπ ζα 

βνεζνχζε ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζα ήηαλ έλα θιίκα θαιχηεξεο ζπλεξγαζίαο».  

7: «Δίλαη ζέκα θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιείνπ. Απηφ ρξεηάδεηαη αιιαγή θνπιηνχξαο». 

13: «Τν θιίκα απηφ είλαη έλα δεηνχκελν, ην νπνίν ην παιεχνπκε δελ είλαη ηξαγηθή ε 

θαηάζηαζε αιιά ην θιίκα επεηδή ην ζρνιείν είλαη ην θιίκα είλαη θη απηφ έλα δεηνχκελν 

φπνπ παιεχεηαη. Πψο λα εληάμεηο ΤΠΔ φηαλ δελ έρεηο θιίκα;». 

9: «Δπίζεο απηά ζέινπλ θαιή ζπλεξγαζία. Σηα ζρνιεία ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δελ 

ιέλε θαιεκέξα». 

5.7. Πξνηάζεηο ησλ δηεπζπληώλ γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία 

Οη δηεπζπληέο εξσηήζεθαλ πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ηνπο άκεζεο 

πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ.  Οη δηεπζπληέο ζπλνιηθά 

αλαθέξζεθαλ ζηελ  ππνρξεσηηθή επηκφξθσζε ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ζηελ αιιαγή ηξφπνπ επηκφξθσζεο ,ζηελ αλάγθε εηζαγσγήο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα θαη ζηε 
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δηδαθηέα χιε ηνπ Π θαη ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ζηελ επηθαηξνπνίεζε θαη 

πηζηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο ςεθηαθνχ πιηθνχ.  

Τπνρξεσηηθή επηκόξθσζε 

2: «Δπηκφξθσζε αλαιπηηθφηεξε. Οη δηεπζπληέο επίζεο ζίγνπξα πξψηα απηνί πξέπεη λα 

επηκνξθσζνχλ γηα λα κπνξέζνπλ λα βνεζήζνπλ. Πξψηα νη  δηεπζπληέο θαη κεηά νη 

εθπαηδεπηηθνί». 

11: «Πξέπεη νπσζδήπνηε φινη νη ζπλάδειθνη λα επηκνξθψλνληαη ππνρξεσηηθά. Πξέπεη 

λα είλαη επηκνξθσκέλνη φινη νη ζπλάδειθνη»..«ζα πξέπεη φινη νη δηεπζπληέο λα είλαη 

επηκνξθσκέλνη». 

4: «Να ππνρξεψζεη ηνλ άιιν ζε κία ζνβαξή επηκφξθσζε ζηελ εθαξκνγή φισλ απηψλ 

ησλ εξγαιείσλ θαη φρη πνηνο ζέιεη λα θάλεη ην Β επίπεδν» (..) «Υπνρξεσηηθή 

επηκφξθσζε ησλ δηεπζπληψλ φρη πνηνο ζέιεη λα έξζεη». 

5: «Δπηκφξθσζε ησλ ζπλαδέιθσλ» (..) «Να επηκνξθσζνχλ νη δηεπζπληέο ψζηε κε ην 

δηθφ ηνπο παξάδεηγκα λα σζνχλ ηνπο άιινπο λα θάλνπλ ην ίδην».  

7: «Οη δηεπζπληέο ρξεηάδνληαη επηκφξθσζε. Πξψηα απηνί θαη κεηά νη άιινη. Αθνχ 

πξψηα απνθηήζνπλ ηε βνχιεζε» (..) «Οπφηε ε επηκφξθσζε ηνπ είλαη έλα πνιχ θαιφ 

άιινζη. Θα γηλφκνπλα θαιφο αλ κε επηκνξθψλαλε». 

Δπηπιένλ αλαθέξζεθε ε επηκφξθσζε σο θξηηήξην επηινγήο ησλ δηεπζπληψλ. 

11: «Γειαδή θάπνηνο ππνςήθηνο δηεπζπληήο πνπ δε γλσξίδεη πνπ δελ είλαη 

επηκνξθσκέλνο έζησ θαη ζην Β επίπεδν λα κελ έρεη ην δηθαίσκα λα γίλεηαη δηεπζπληήο, 

ην ζεσξψ βαζηθφ απηφ». 

12: «Ξέξσ κε ην θαηλνχξην ζρέδην θαη λφκν θηι φηη ζα ρξεηαζηεί θαη ν δηεπζπληήο 

ΤΠΔ. Θεσξψ φηη πξέπεη λα είλαη πξνυπφζεζε γηα έλα δηεπζπληή απηφ πνπ δελ ήηαλ κέρξη 

ηψξα. Πιένλ είλαη πξνυπφζεζε». 

Αιιαγή ηξόπνπ επηκόξθσζεο  

 Οη δηεπζπληέο πξφηεηλαλ πσο ε ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε, ε ζηελή 

παξαθνινχζεζε ζπκβνχισλ θαζψο θαη ε επηκφξθσζε κεληφξσλ ζα βνεζήζνπλ ηνπο 

δηεπζπληέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δπηπιένλ έλαο δηεπζπληήο πξφηεηλε ηελ 



 
 

101 
 

αμηνπνίεζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαζψο ην δηαδίθηπν πξνζθέξεη έλα 

πιήζνο επθαηξηψλ γηα ζρεηηθή επηκφξθσζε. 

3:  «Η Πνιηηεία λα ελδηαθεξζεί λα νξγαλψζεη κέζσ ελφο πςεινχ θνξέα φπσο ζα ήηαλ 

κηα γξακκαηεία αο πνχκε  ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη λα δηνξίζεη αλζξψπνπο ζε 

δηάθνξνπο ρψξνπο  ζηα ζρνιεία , ζηελ πεξηθέξεηα θαη ζηελ Αζήλα λα δηαπαηδαγσγήζεη 

θαη λα θσηίζεη θαη λα επηκνξθψζεη». 

2: «Σίγνπξα πξέπεη λα επηκνξθσζνχλ κέληνξεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θαζνδήγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ κέζα ζην ζρνιείν. Σσζηέο επηκνξθψζεηο  κε ζπρλή 

επαθή κε ιχζε πξνβιεκάησλ κε λέεο ηερληθέο κφλν κέζα ζην ζρνιείν κπνξνχλ λα 

γίλνπλ». 

13: «Να γίλεη επηκφξθσζε θαη λα έξρεηαη ν ζχκβνπινο θαη λα γίλεηαη ζηελή  

απηνπαξαθνινχζεζε» (..) «Καιά επίζεο είλαη θάζε επηκφξθσζε λα γίλεηαη ελ ψξα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ» (..) «Να ππήξρε έλα επέιηθην ζχζηεκα λα ππάξρνπλ θάπνην 

άλζξσπνη λα ζε ελεκεξψλνπλ θαη λα ζε δηαθσηίδνπλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ».  

5: «Όρη επηκφξθσζε μέξσ γσ έλα ζεκηλάξην πέληε σξψλ ην ρξφλν, ζπζηεκαηηθή 

επηκφξθσζε, θάζε ρξφλν έλα κήλα δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ππνρξεσηηθή. Πσο ζα 

κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε θάζε κάζεκα ηα ΤΠΔ» (..) «νη αιιεινδηδαζθαιίεο, ε 

αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ αλάκεζα ζε ζπλαδέιθνπο είλαη κία θαιή κέζνδνο».  

 

Αμηνιόγεζε 

 Ζ αμηνιφγεζε αλαθέξζεθε απφ ηνπο δηεπζπληέο σο ζεκαληηθφ θίλεηξν θαη 

εζηθή ακνηβή γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

 Ωο πξνυπφζεζε ηέζεθε λα γίλεηαη κε εζηθά θξηηήξηα, λα απνζθνπεί ζηελ 

απηνβειηίσζε θαη ηελ επηβξάβεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ πξνυπφζεζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξήζεθε ε νπζηαζηηθνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

επαγγέικαηνο.  

13: «Γπζηπρψο ή επηπρψο ηελ πηζηεχσ ηελ αμηνιφγεζε. Γηαηί αιιηψο επαθηφκαζηε ζηελ 

ηζίπα καο. Όπνηνο έρεη ηζίπα θηιφηηκν δνπιεχεη , φπνηνο δελ έρεη θηιφηηκν θαη ηη έγηλε αο 

πνχκε;». 
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5: «Αμηνιφγεζε. Θεσξψ φηη πξέπεη λα γίλεηαη αμηνιφγεζε γηα λα ακείβεηαη απηφο πνπ 

θάλεη ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπ, λα ππάξρεη έζησ θαη κία εζηθή ακνηβή»... «Γελ κπνξνχκε 

λα κηιάκε γηα πξαγκαηηθή έληαμε ησλ ΤΠΔ ζην ζρνιείν αλ δελ ππάξρεη ζσζηή 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ». 

1: «Μέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε, απφ ηε ιέμε πνπ είλαη ηακπνχ, δπζηπρψο».. «θάπνην 

κνληέιν ζα ππάξρεη πνπ λα ηαηξηάδεη θαη ζε εκάο  αιιά κφλν έηζη γίλεηαη».. «γηαηί λα κε 

δνζνχλ θίλεηξα ζε θάπνηνπο αλζξψπνπο πνπ κνρζνχλ γηα ην ζρνιείν ην δεκφζην; 

Κίλεηξα φρη κφλν νηθνλνκηθά αιιά θαη κία απιή επηβξάβεπζε». 

6: «Δάλ γίλεη πην νπζηαζηηθφ θαη κπνξεί λα δήζεη απφ απηφ ηφηε ζα έρνπκε θαη 

πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ φπσο ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο».. 

« ην ζέκα είλαη πνηνο αμηνινγεί, ηη αμηνινγεί » (..) « ε αμηνιφγεζε λα έρεη θάπνην 

αληίθξηζκα λα κελ είλαη δηαθνζκεηηθή. Να είλαη απηνβειηίσζε». 

Αιιαγή πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ 

Ζ αιιαγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ε εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηα εγρεηξίδηα θαη ηνπ 

ςεθηαθνχ πιηθνχ σο ππνρξεσηηθφ θνκκάηη ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη θξηηήξην 

αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ κε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ζην πσο πξέπεη νη ΣΠΔ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη επηθαηξνπνίεζε θαη πηζηνπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ.  

4: «Αλ ινηπφλ ην βάιεη ηα ΤΠΔ ζαλ ππνρξεσηηθφ θνκκάηη ηεο δηδαζθαιίαο, ην νπνίν 

ζα αμηνινγείηαη φκσο κε θάπνην ηξφπν, λα πεξάζεη δειαδή κέζα ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ» (..) «λα έρεηο θαη ην δηθαίσκα λα ξσηήζεηο θαη πάλσ ζε απηφ θαη λα ηα 

αμηνινγήζεηο έηζη».  

10: «Πξέπεη λα αιιάμεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ λα αιιάμεη ηα εγρεηξίδηα λα δψζεη 

νδεγίεο πσο ζα γίλεηαη ην θάζε κάζεκα κε ηε ρξήζε ησλ ΤΠΔ, ηη ζελάξην ζα 

αθνινπζεζεί λα κελ θάλεη θαζέλαο φηη ζειήζεη θαη φ,ηη έρεη ζην θεθάιη ηνπ». 

2: «Αιιαγή αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε έληαμε ησλ ΤΠΔ, αιιαγή ζρνιηθψλ βηβιίσλ 

κε έληαμή ηνπο». 

10: «Πξέπεη λα ππάξρνπλ επηθαηξνπνηήζεηο πξέπεη λα ππάξρεη ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ 

πνπ δελ ππάξρεη νη ππνινγηζηέο λα ηα ππνζηεξίδνπλε θαη λα ππάξρεη ε πηζηνπνίεζε ε 

θαηάιιειε φρη λα αλεβάδεη ν θαζέλαο ην πιηθφ πνπ λνκίδεη θαηάιιειν θαη θαλείο λα κελ 

ειέγρεη».   
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Αλαθέξζεθε επηπιένλ ε κεηαθίλεζε πξνζσπηθνύ απφ ηηο πνιχρξνλεο νξγαληθέο 

ζέζεηο ζα ζπκβάιιεη ζηελ αιιαγή λννηξνπίαο ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ θαζψο θαη ν 

δηνξηζκόο λεόηεξσλ εθπαηδεπηηθώλ.  

1: «Νένη ζπλάδειθνη ζηα ζρνιεία. Μεηαθίλεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Όρη 

θάπνηνη λα είλαη ζε έλα ρψξν, ηα άπεηξα ρξφληα, βνιεκέλνη κε έλα status quo, ρσξίο λα 

αιιάδεη ηίπνηα ζηε δσή ηνπο θαη ζην ρψξν ην ζπγθεθξηκέλν. Αιιαγή λννηξνπίαο λα ηνπο 

μεβνιέςνπκε ιίγν». 

11: «Καη λα γίλνπλ δηνξηζκνί λα έξζνπλ λένη ζπλάδειθνη ζηα ζρνιεία γηαηί ηδίσο ζηα 

Γπκλάζηα θαη ζην θέληξν ηεο Αζήλαο ππάξρνπλ ζπλάδειθνη κε πάλσ απφ είθνζη ρξφληα 

ππεξεζίαο ζε έλα ζρνιείν. έλαο λένο ζπλάδειθνο δείρλεη πεξηζζφηεξν δήιν γεληθά γηα ηε 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο». 

5.8. πδήηεζε 

Οη δηεπζπληέο θαηέζεζαλ ηηο απφςεηο ηνπο θη αλέδεημαλ αξθεηά θξίζηκα 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν ηνπο θαη ηνλ ξφιν πνπ 

αλαιακβάλνπλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην έξγν ηνπο.  

Οη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο ηεο παξνχζαο έξεπλαο αλέθεξαλ φηη έρνπλ αξθεηέο 

γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο λα ππνζηεξίμνπλ σο εθπαηδεπηηθνί εγέηεο ην έξγν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηα ΣΠΔ σο πξνο ηελ ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη, ελψ ε 

έιιεηςε γλψζεσλ φπσο θαη ε έιιεηςε νπνηαζδήπνηε  ΣΠΔ πηζηνπνίεζεο αλαθέξζεθε 

κφλν απφ δχν δηεπζπληέο.  

Ωζηφζν νη αληηιήςεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ δηεπζπληψλ σο πξνο ηνπο ηξφπνπο 

ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, βαζίδεηαη ζηε θηινζνθία ηνπ ήδε 

ππάξρνληνο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ζηελ δηαθνξά ησλ αληηθεηκέλσλ. Παξάιιεια 

ε θαηαλφεζε απφ ηνπο δηεπζπληέο ηνπ δπλεηηθνχ ξφινπ θαη ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηα 

ζρνιεία θαίλεηαη λα επηθεληξψλεηαη ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ πιεξνθνξηθήο. Ζ 

αλάγθε χπαξμεο απηνηεινχο καζήκαηνο πιεξνθνξηθήο παξάιιεια κε ηελ  αμηνπνίεζε 

ησλ ΣΠΔ ζηα ππφινηπα γλσζηηθά αληηθείκελα (εθηθηή ή κηθηή πξνζέγγηζε) 

αλαθέξζεθε απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο δηεπζπληέο. Παξάιιεια αξθεηνί δηεπζπληέο 

εθδήισζαλ ηελ αληίιεςε φηη νη ΣΠΔ ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε ηα καζήκαηα ηεο 

ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θη επεζήκαλαλ θαη ηε ζπρλφηεξε ρξήζε ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζεηηθψλ εηδηθνηήησλ. 
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ε αληίζεζε κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ δηεπζπληψλ, ηξεηο δηεπζπληέο, εμέθξαζαλ 

ηελ αληίιεςε φηη νη απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζηηο ΣΠΔ θαιιηεξγνχληαη 

κέζα απφ θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν, αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ελφο απηνηεινχο 

καζήκαηνο πιεξνθνξηθήο ε νπνία έρεη λφεκα κφλν σο πξνγξακκαηηζκφο θαη 

αλαθέξζεθαλ κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα σο πξνο ηα αληίζηνηρα νθέιε ηεο 

έληαμεο ησλ ΣΠΔ γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δπηζήκαλαλ ε ιεηηνπξγία 

ησλ ΣΠΔ σο εξγαιείν κάζεζεο αληίζηνηρεο ζπνπδαηφηεηαο κε ηελ γξαθή, ηε 

δπλαηφηεηα ελφο λένπ ζχγρξνλνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο, ηελ αλάγθε γηα 

καζεηνθεληξηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο κάζεζεο, ζηε δπλαηφηεηα 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ νκάδσλ ηάμεσλ θαη ζρνιείσλ, ηελ αλάζεζε ξφισλ, ηε 

δπλαηφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηεο κεηαιιαγήο 

ηνπ ξφινπ ηνπ δηδάζθνληα σο κεηαδφηε ηεο γλψζεσο. 

 Ωο πξνο ηηο σθέιεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ΣΠΔ ε πιεηνλφηεηα ησλ 

δηεπζπληψλ αλαθέξζεθε θπξίσο ζηελ επνπηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο 

ςπρνινγηθή παγίδα γηα ηνπο καζεηέο θαη παξάιιεια δηεπθνιχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζην έξγν ηνπο γηα ηε κεηάδνζε γλψζεσλ. Δπηπιένλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

αλαθέξζεθε θαη ε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα απιά σο πξνβνιή. Δπηπιένλ απφ 

θάπνηνπο δηεπζπληέο  αλαθέξζεθε ε ρξήζε ινγηζκηθψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζεηηθψλ εηδηθνηήησλ. 

ε γεληθέο γξακκέο νη δηεπζπληέο εμέζεζαλ ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ έληαμε 

ησλ ΣΠΔ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο θαη ηεο ρξήζεο ηεο απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Παξφια απηά, αξθεηέο ζεηηθέο αληηιήςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ απφ ηνπο 

δηεπζπληέο γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ, θαίλεηαη λα έξρνληαη ζε  αληίζεζε κε ηηο έληνλεο 

αλεζπρίεο πνπ δηαηχπσζαλ νη ίδηνη ζηελ ζπλέρεηα, φπσο ηελ επηβάξπλζε ηνπ εζηζκνχ 

ησλ καζεηψλ κε ηελ ηερλνινγία κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ  ζην ζρνιείν, θαζψο θαη 

ηελ πξνζπάζεηα ππεξάζπηζεο ηεο κεησπηθήο δηδαζθαιίαο, ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο 

αθήγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαη ηεο επαθήο κε ηα έληππα κέζα. Δπηπξφζζεηα 

επηζεκάλζεθε φηη ε ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ είλαη πιένλ αλαγθαζηηθή ή επηβεβιεκέλε 

ιφγσ ηεο πίεζεο πνπ αζθείηαη απφ ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ηηο δηεζλείο 

ηερλνινγηθέο εηαηξείεο θαζψο θαη ηεο κεγάιεο εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ κε απηέο. 
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Ωο πξνο ηελ ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη νη ίδηνη σο πξνο ηηο γλψζεηο ηνπο, δελ 

θάλεθε λα ηνπο είλαη μεθάζαξν ή απέθπγαλ λα απαληήζνπλ ζε ηη ζπλίζηαληαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπο. ε αληίζεζε αλαθέξζεθαλ αφξηζηα ζην ελδηαθέξνλ ηνπο 

γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε σο πξνο ηηο ΣΠΔ, ζηηο ήδε πηζηνπνηεκέλεο παιαηφηεξεο 

γλψζεηο ηνπο, ζηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε αλάινγεο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, 

παξαθνινχζεζε ζπλεδξίσλ,  moocs, θαη ζρεηηθψλ εξεπλψλ ή δήισζαλ γεληθφηεξα 

πξφζπκνη γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε.  

Δπηπιένλ ππήξμε έληνλε δηάζηαζε κεηαμχ ησλ δειψζεσλ  ησλ πεξηζζφηεξσλ 

απφ ηνπο δηεπζπληέο γηα ηηο γλψζεηο ηνπο κε αλάινγεο  ελέξγεηεο ηνπο ή κε ηηο 

πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνπλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ΣΠΔ ζην ζρνιείν ηνπο. 

Ζ έιιεηςε ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηηο ΣΠΔ αλαθέξζεθε ζρεδφλ απφ ην ζχλνιν 

ησλ δηεπζπληψλ (12 απφ ηνπο δεθαηξείο δηεπζπληέο). 

Απνηηκψληαο ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, 

σο πξνο ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη δηεπζπληέο  ζεψξεζαλ σο θπξηφηεξεο 

ηελ έιιεηςε θαηάξηηζεο θαη εμνηθείσζεο κε ηα κέζα ηερλνινγίαο, ηελ αδπλακία 

δηαρείξηζεο ησλ καζεηψλ ζε ηερλνινγηθά πεξηβάιινληα, ηελ έιιεηςε νξγάλσζεο θαη 

θχιινπ εξγαζίαο. Δπηπιένλ αλέθεξαλ πσο νη ηερληθέο αδπλακίεο θαη ε έιιεηςε 

ηερλνγλσζίαο παξαηεξείηαη θπξίσο ζε γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο. Ο κεγαιχηεξνο 

αξηζκφο επηκνξθσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ, αλαθέξζεθε απφ ηνπο δηεπζπληέο 

πεηξακαηηθψλ ζρνιείσλ εληνχηνηο επηζεκάλζεθε απφ αξθεηνχο δηεπζπληέο φηη ε 

έιιεηςε βαζηθψλ ηθαλνηήησλ δηαρείξηζεο ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ, ζπλαληάηαη 

αθφκε θαη ζε επηκνξθσκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο αλσηέξνπ επηπέδνπ. 

Απηή νθείιεηαη ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ δηεπζπληψλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

θπξίσο ζην κεραληζηηθφ πεξηερφκελν ησλ ηππηθψλ επηκνξθψζεσλ, νη νπνίεο δελ 

παξέρνπλ επαξθή εθπαίδεπζε, ζηελ έιιεηςε ζχλδεζεο ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε, 

ζηελ παιαηφηεηα σο πξνο ην ρξφλν ηεο επηκφξθσζεο, ζηελ απφθηεζε επηκφξθσζεο 

γηα ηππηθνχο ιφγνπο θαη ηελ αληίζηνηρε έιιεηςε πξαθηηθήο αμηνπνίεζεο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ωο πξνο ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ έληαμε ησλ  ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή 

ηνπο κνλάδα, αλαθέξζεθαλ ζε νιηθή ή κεξηθή επίηεπμε ηεο αλαλέσζεο θαη 

ζπληήξεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ηελ δηεπθφιπλζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα πξφζβαζε ζηα εξγαζηήξηα, κε επεκβάζεηο ζην σξνιφγην 

πξφγξακκα. Παξάιιεια αξθεηνί επεζήκαλαλ σο πξνζσπηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο  
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έληαμεο ησλ ΣΠΔ, ηε ζεηηθή ηνπο αληαπφθξηζε ζε αηηήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ επίιπζε ηερληθψλ πξνβιεκάησλ θαζψο θαη ηε 

βειηίσζε επηθνηλσλίαο κε εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο.  

Οη δηεπζπληέο ζην ζχλνιφ ηνπο θάλεθαλ λα αλαγλσξίδνπλ ηε βαξχηεηα θαη ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο ξφινπ. Ωζηφζν νη πεξηζζφηεξνη δελ 

εθδήισζαλ πξνζπκία ζηελ αλάιεςε απνθιεηζηηθήο επζχλεο σο πξνο ηελ έληαμε ησλ 

ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηε δεκηνπξγία 

ελδνζρνιηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ θαζνδήγεζε θη επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ΣΠΔ. Οη δηεπζπληέο αληίζεηα ηφληζαλ ηελ επζχλε 

ησλ παηδαγσγηθψλ ζπκβνχισλ, ησλ θαζεγεηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ ίδησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη θπξίσο αλέδεημαλ ηελ επζχλε ηεο Πνιηηείαο θαη ηελ έιιεηςε 

παξνρήο θηλήηξσλ εθ κέξνπο ηεο. 

Ωο πξνο ηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο ξφινπ ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ νη 

δηεπζπληέο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αλαθέξζεθαλ θπξίσο ζε αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο θαη επεζήκαλαλ αδπλακίεο ηνπ πθηζηάκελνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Οη πεξηζζφηεξνη αλαθέξζεθαλ ζηελ απνπζία  γξακκαηεηαθήο θαη άκεζεο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο, ζηνλ πξνζσπηθφ θφξην εξγαζίαο θαη ηελ επέθηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπο 

έξγνπ, πνπ εκπνδίδεη ηελ αλάιεςε εθπαηδεπηηθψλ θαζεθφλησλ θαζψο θαη ζηελ 

έιιεηςε ηερλνγλσζίαο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ΣΠΔ. Δπηπξφζζεηα, 

επηθεληξψζεθαλ ζηελ έιιεηςε ηθαλήο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο θαη ζηα ηερληθά 

πξνβιήκαηα, ε νπνία δπζρεξαίλεη ζχκθσλα κε ηνπο δηεπζπληέο ηηο πξνζέζεηο ηνπο γηα 

πινπνίεζε θάζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηα ΣΠΔ. Παξάιιεια, ε απνπζία 

ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί, ζχκθσλα κε ηνπο δηεπζπληέο έλαλ θχξην αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα εκπινθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα ΣΠΔ. 

  Αξθεηνί δηεπζπληέο επηζήκαλαλ ηελ αδηαθνξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη ηελ κεγάιε ειηθία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε απφ πέληε δηεπζπληέο. νη εθπαηδεπηηθνί βιέπνπλ 

γεληθφηεξα ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν σο πάξεξγν, ελψ επηζεκάλζεθε φηη ζπρλά  

αλαδεηνχλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζε δεχηεξε εξγαζία.  Παξάιιεια ηφληζαλ ηελ αλάγθε 

παξνρήο νηθνλνκηθψλ θαη θπξίσο εζηθψλ θηλήηξσλ εθ κέξνπο ηεο Πνιηηείαο θαη ηελ 

νπζηαζηηθνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο.  
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Ωζηφζν ζην ζχλνιν ησλ δηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε επζχλεο θαη 

χπαξμεο ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ σο πξνο ηελ έληαμε θαη αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ, 

εμαίξεζε απνηέιεζε έλαο δηεπζπληήο. Ωο πξσηνβνπιίεο ηνπ αλαθέξζεθαλ, ε νιηθή 

ςεθηνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ ζρνιείνπ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο 

«ίζπθνο», ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηεο ςεθηαθήο ηάμεο «Moodle» απφ 

φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ, ε ζπλεξγαζία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ην 

Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν θαη άιια ζρνιεία, ε δεκηνπξγία κεραληζκψλ 

ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηδαζθαιία θαη νκάδσλ αιιεινεπηκφξθσζεο 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ε επέθηαζε ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ γηα 

πεηξακαηηζκνχο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ ν ίδηνο αλέθεξε ηελ παξνρή 

πξνζσπηθήο θαζνδήγεζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Υξεηάδεηαη σζηφζν λα επηζεκαλζεί 

φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν δηέζεηε παξάιιεια, ηζρπξή πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη 

ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλνληαη δηαγξακκαηηθά νη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ, νη 

νπνίεο εθθξάζηεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, φπσο αλαπηχρζεθαλ θαηά 

ηα αλσηέξσ. 

Πίλαθαο 6.1. ύλνςε απνηειεζκάησλ έξεπλαο 

Άμνλεο Παξάγνληεο Γείθηεο 

Αληηιήςεηο γηα ηελ 

ελζσκάησζε ΣΠΔ 

ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ 

πξφηππα 

ελζσκάησζεο 

ΣΠΔ 

Γηάρπζε ΣΠΔ ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα σο λέα γξαθή (λ=3) 

θαη εξγαιείν κάζεζεο, 

αλαγθαηφηεηα πιεξνθνξηθήο θαη ηαπηφρξνλε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα 

δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα,  

ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε ζεηηθά καζήκαηα, σζηφζν ρξήζηκα γηα 

φια (λ=3) 

Ωθέιεηεο καζεηέο θηλεηνπνίεζε καζεηψλ, ειθπζηηθφηεηα καζήκαηνο, 

ζπλεξγαηηθφηεηα, αλάζεζε ξφισλ, δηαδξαζηηθφηεηα, παξνρή 

πιεξνθνξηψλ, εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε, ελίζρπζε αδχλακσλ 

καζεηψλ θαη καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο  

εθπαηδεπηηθνί εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, νξγάλσζε καζήκαηνο 

πξνζήισζε καζεηψλ, θαιχηεξε κεηάδνζε καζήκαηνο, 

πιεξνθφξεζε, δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο, 

λένη κέζνδνη δηδαζθαιίαο, ζχγρξνλεο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο 

 

ζρνιείν εθζπγρξνληζκφο, νξγάλσζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, κείσζε 

γξαθεηνθξαηίαο, δηεπθφιπλζε επηθνηλσλίαο 

αλεζπρίεο ζρνιηθή ρξήζε TΠE ζπκβάιιεη ζηνλ εζηζκφ ησλ καζεηψλ κε ηελ 

ηερλνινγία, 
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θφβνο γηα αληηθαηάζηαζε βηβιίνπ, 

ππεξάζπηζε ηεο κεησπηθήο δηδαζθαιίαο θαη αθήγεζεο δαζθάινπ 

-δηαηήξεζεο ξφινπ εθπαηδεπηηθνχ 

Απνηίκεζε ρξήζεο 

ησλ ΣΠΔ 

ρξήζε απφ 

εθπαηδεπηηθνχο 

επνπηηθή ρξήζε, ινγηζκηθά απφ εθπαηδεπηηθνχο ζεηηθψλ 

εηδηθνηήησλ, δηαδξαζηηθφο πίλαθαο,  

ςεθηαθή ηάμε moodle, δηαδηθηπαθά εξγαιεία (7) 

 εμσηεξηθνί 

αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο 

ηερληθά πξνβιήκαηα, ζπρλέο ελεκεξψζεηο ππνινγηζηψλ, 

έιιεηςε επαξθνχο δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, 

έιιεηςε επαξθνχο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνχ,  

άξλεζε απφ ππεχζπλνπο εξγαζηεξίνπ γηα  πξφζβαζε ζηα 

εξγαζηήξηα  

εζσηεξηθνί 

αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο  

αξλεηηθέο αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ΣΠΔ, δαζθαινθεληξηθή 

λννηξνπία, θφβνο γηα αιιαγή,  

κεγάιε ειηθία εθπαηδεπηηθψλ 

Δθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο 

νξγαλσηηθέο έιιεηςε θχινπ εξγαζίαο, 

δηαρείξηζε καζεηψλ ζε ρψξν εξγαζηεξίνπ 

επηκνξθσηηθέο έιιεηςε θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο, ηερλνινγηθφο 

αλαιθαβεηηζκφο 

ηερληθέο έιιεηςε ηερλνγλσζίαο, ρεηξηζκνχ ππνινγηζηή  

Πξνψζεζε 

πνιηηηθήο  ησλ 

ΣΠΔ 

πξσηνβνπιίεο Έιιεηςε ζρεδηαζκνχ γηα ηηο ΣΠΔ (λ=12) 

ελίζρπζε ηερλνινγηθήο ππνδνκήο, ζπληήξεζε, αγνξά εμνπιηζκνχ, 

παξεκβάζεηο ζην σξνιφγην πξφγξακκα,  

δηεπθφιπλζε πξφζβαζεο εηδηθνηήησλ ζηα κέζα, 

βειηίσζε επηθνηλσλίαο κε γνλείο, 

ηάμε moodle, ςεθηνπνίεζε ζρνιείνπ, πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε,(7) 

ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε (7) 

εκπινθή 

θνξέσλ  

Κνηλσθειή ηδξχκαηα, ηξάπεδεο θαη δεκφζηνη νξγαληζκνί 

δπλαηφηεηεο 

αλάιεςεο 

πξσηνβνπιηψλ 

ζπλεξγαζία κε θνξείο γηα δξαζηεξηφηεηεο επηκφξθσζεο (1) 

εχξεζε ρνξεγψλ γηα πιηθνηερληθή ππνδνκή (1, 8) 

απνθιεηζηηθή επζχλε πνιηηείαο, αλάγθε παξνρήο θηλήηξσλ απφ 

πνιηηεία: ρξεκαηνδφηεζε ζρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ. 

Δθπαηδεπηηθφο 

ξφινο  

ππνζηήξημε 

εθπαηδεπηηθψλ 

ππεπζπλφηεηα έρνπλ νη παηδαγσγηθνί ζχκβνπινη  

θαη νη ζχκβνπινη εηδηθφηεηαο 

πξνζσπηθή 

επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ΣΠΔ 

ζπκκεηνρή ζε ηξέρνλ πξφγξακκα ηεο Γ.Γ/Δ (λ=3) 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζε ζρεηηθφ αληηθείκελν(λ=2) 

ζπλέδξηα (λ=1) 

moocs (λ=2) 

ελεκέξσζε απφ έξεπλεο (λ=3) 

αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο 

απηνλνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, γξαθεηνθξαηία, θφξηνο εξγαζίαο ησλ 

δηεπζπληψλ, 

δηαθνξά εηδηθνηήησλ, 

αξλεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα, έιιεηςε ζπλεξγαζίαο 
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αδπλακία παξαθίλεζεο εθπαηδεπηηθψλ, 

έιιεηςε αλάιεςεο επζχλεο, πξνηεξαηφηεηα άιισλ επζπλψλ, 

αδηαθνξία εθπαηδεπηηθψλ, 

έιιεηςε γλψζεσλ γηα ΣΠΔ (λ=2), 

θινπέο ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ  

Πξνηάζεηο επίπεδν 

ζρνιείνπ 

δηάζεζε θαζεγεηψλ πιεξνθνξηθήο, ρξεκαηνδφηεζε γηα 

ηερλνινγηθφ πιηθφ, 

ππξήλαο κφληκνπ πξνζσπηθνχ κε ηζρπξέο γλψζεηο, ηερληθφ 

πξνζσπηθφ κε άκεζε αληαπφθξηζε 

άκεζε 

πξνηεξαηφηεηα 

ππνρξεσηηθή επηκφξθσζε δηεπζπληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, 

επηκφξθσζε β επηπέδνπ σο ππνρξεσηηθφ θξηηήξην επηινγήο 

δηεπζπληψλ, ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε, αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ,  

νπζηαζηηθνπνίεζε επαγγέικαηνο εθπαηδεπηηθνχ,  

ζνβαξφο θαη νινθιεξσκέλνο πνιηηηθφο ζρεδηαζκφο γηα ΣΠΔ, 

ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ:  

αιιαγή βηβιίσλ κε εηζαγσγή ΣΠΔ σο ππνρξεσηηθφ κέξνο ζηε 

δηδαζθαιίαο θαη σο ππνρξεσηηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο ησλ 

καζεηψλ, 

επηθαηξνπνίεζε –πηζηνπνίεζε ςεθηαθνχ πιηθνχ, 

 δηνξηζκνί λέσλ εθπαηδεπηηθψλ, 

άξζε πνιπεηνχο νξγαληθφηεηαο εθπαηδεπηηθψλ 

 

Οη δηεπζπληέο δηαηχπσζαλ ζεηηθέο θαη νπζηαζηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ άκεζε 

έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, θαζψο θαη ηελ αλάγθε 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη ξηδηθψλ αιιαγψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα εθ κέξνπο ηεο 

Πνιηηείαο. χκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ δηεπζπληψλ, γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε Πνιηηεία είλαη 

αλαγθαίν λα αθνινπζήζεη κία ζπλερηδφκελε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή σο πξνο ηελ 

έληαμε ησλ ΣΠΔ, ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζην Π. θαζψο θαη κία 

νιηζηηθή αλαζεσξεκέλε πνιηηηθή επηκνξθψζεσλ ησλ ζηειερψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ψζηε λα πξνθαιέζεη ηε ζπκβνιή ησλ δηεπζπληψλ, νη νπνίνη φπσο δήισζαλ είλαη 

πξφζπκνη λα ζπλεξγαζηνχλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

Δπηπιένλ αξθεηνί δηεπζπληέο ζεψξεζαλ αλαγθαία ηελ εηζαγσγή αμηνιφγεζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ε νπνία κε ζηφρν ηελ απηνβειηίσζε, ζα δξαζηεξηνπνηήζεη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη ηελ ζρεηηδφκελε κε απηή επαγγεικαηηθή 

ηνπο αλάπηπμε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: πκπεξάζκαηα  

Ζ παξνχζα εξγαζία αθνξά ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληψλ 

Γ/Δ Α΄ Αζελψλ ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν ηνπο θαη ηνλ ξφιν πνπ 

αλαιακβάλνπλ σο εθπαηδεπηηθνί εγέηεο, ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζην έξγν ηνπο.  

Σν θεθάιαην απηφ εζηηάδεη ζηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ, πνπ 

παξαηέζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, αλά εξεπλεηηθφ άμνλα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηα επξήκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ ζην πεδίν. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ, βάζε απνηέιεζε ηφζν ε επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

ηεο έξεπλαο, φζν θαη ην πιηθφ πνπ αληιήζεθε απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο, 

δηαηππψλνληαη γεληθά ζπκπεξάζκαηα, πξνηάζεηο εθαξκνγήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ 

επξεκάησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ κειέηε 

θαη έξεπλα. 

6.1. Αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληώλ γηα ηνπο ηξόπνπο ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζην 

πξόγξακκα ζπνπδώλ 

Ο εθπαηδεπηηθφο ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζρεηίδεηαη κε ηελ επηξξνή πξνο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα επηηπρή ελζσκάησζε ρξήζε θη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία φζν θαη κε ηε δηεπθφιπλζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο. Απηφ ζχκθσλα κε ζρεηηθέο έξεπλεο, ζπκπεξηιακβάλεη ηελ εμαζθάιηζε 

ησλ αλαγθαίσλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ (Dunham, 2012· Curcio, 2015· Stegman, 

2014· Banoglu et al., 2016), θαζψο θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. 

 Όπσο επηζεκαίλεηαη ζε αξθεηέο έξεπλεο, ε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηνπ ζρνιηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο 

ΣΠΔ. Ο ηξφπνο ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

αληηθαηνπηξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ψζηε απηέο λα ζπκβαδίδνπλ 

κε ηελ ηξέρνπζα ηερλνινγηθή επνρή θαη έρνπλ απεπζείαο ζεηηθή ζρέζε κε ηηο 

αλαγθαίεο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη νη καζεηέο, ηε ζρνιηθή επηηπρία θαη ηα 

αθαδεκατθά απνηειέζκαηα (Vanderlinde, et al., 2012· Hamzah, et al., 2016· Foley, 

2016· Stegman, 2014· Schrum & Levin, 2013). Οη πξφζθαηεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο 
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θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην 

ζχλνιν ησλ καζεκάησλ θαη επξχηεξα ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ, θαη φρη απνκνλσκέλα ή 

πεξηζσξηαθά (Κνπηζνγηάλλεο, 2014). Ζ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 21νπ αηψλα 

απαηηεί ξχζκηζε ζε λένπο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο θαη ζηφρνπο πεξηερνκέλνπ θαη 

πξνυπνζέηεη κία ξηδηθή κεηαβνιή ησλ αμηψλ ζηηο απφςεηο καο, φζνλ αθνξά ηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε (Voogt & Robin, 2012). Δπηπιένλ, απηνί πνπ βξίζθνληαη ζε 

εγεηηθέο ζέζεηο, είλαη αλαγθαίν λα γλσξίδνπλ ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζε φιν ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ θαη επνκέλσο λα έρνπλ γλψζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε ςεθηαθή 

ηερλνινγία επηδξά ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ θαη αληίιεςε ησλ σθειεηψλ ηεο, 

(McGarr & Kearney, 2009· Hamzah, et al., 2016· Foley, 2016· Stegman, 2014).  

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αλέδεημαλ δηαθνξνπνηεκέλεο απφςεηο ησλ 

δηεπζπληψλ, θαζψο νη δηεπζπληέο σο πξνο ηνπο ηξφπνπο ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ δηαηεξνχλ κία δηθή ηνπο ππνθεηκεληθή ινγηθή, πνπ βαζίδεηαη ζηε 

θηινζνθία ηνπ πθηζηάκελνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ζηηο πξνεγνχκελεο ζπνπδέο 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ, ζηα πξνζσπηθά ηνπο ελδηαθέξνληα θαη ηηο πεπνηζήζεηο ζε 

ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ πνπ δηαηεξνχλ. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί εμαηηίαο ηεο απνπζίαο 

ελφο επίζεκνπ θαη θαζηεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ΣΠΔ. ηδηαίηεξα κέζα ζηα 

πιαίζηα ελφο απζηεξά ειεγρφκελνπ ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ απνπζία απηή, 

νδεγεί ζε κηα δηθνξνχκελε θαηάζηαζε. δηφηη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη κηα 

παξαηεξήζηκε πνιηηηθή φζνλ αθνξά ηελ πηνζέηεζε ησλ ΣΠΔ ζρνιεία, πνιηηηθή ε 

νπνία  ελζαξξχλεη κελ ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο, αιιά βαζίδεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή ζηάζε θαη ηελ πξνζπκία ηνπ θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ (Tondeur, van Braak & Valcke, 2007). 

 Η αναδιάρκρωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν των μακθτϊν, κρίνεται 

ωςτόςο αναγκαία από τουσ εκπαιδευτικοφσ προκειμζνου να ευκυγραμμιςτοφν με τισ 

νζεσ τάςεισ τθσ τεχνολογίασ και τθ χριςθσ ςφγχρονων διαδραςτικϊν εργαλείων , 

όπωσ διαπιςτϊκθκε ςε ζρευνα ςτο ν, Κορινκίασ ανάμεςα ςε εκπαιδευτικοφσ 

πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ( Σηιόκασ, 2018). 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεπμηαδφλησλ ε αλάγθε χπαξμεο 

απηνηεινχο καζήκαηνο πιεξνθνξηθήο παξάιιεια κε ηελ  αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηα 

ππφινηπα γλσζηηθά αληηθείκελα (εθηθηή ή κηθηή πξνζέγγηζε) αλαθέξζεθε απφ ηνπο 
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πεξηζζφηεξνπο δηεπζπληέο, ελψ ε δπλαηφηεηα κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

κάζεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ εθθξάζηεθε απφ ηξεηο δηεπζπληέο. Παξάιιεια αξθεηνί 

επεζήκαλαλ ηε κεγαιχηεξε ζρέζε ησλ ΣΠΔ κε ηα καζήκαηα ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. 

Σα παξαπάλσ δεδνκέλα αλέδεημαλ, φηη νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ζπλζήθεο ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, απνδέρνληαη κελ ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ελψ παξάιιεια ζεσξνχλ έληνλε ηελ 

αλάγθε γηα ηερλνινγηθφ αιθαβεηηζκφ θαη ηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ ζηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ κέζα απφ ην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο (Capuk, 2015) ρσξίο λα 

ζίγεηαη ε θηινζνθία ηνπ ππάξρνληνο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε κεγαιχηεξε ελζσκάησζε ηνπ ππνινγηζηή ζηηο 

πξαθηηθέο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, δεκηνπξγεί ην αίζζεκα ηεο ηδηνθηεζίαο γη απηά θαη 

ην αίζζεκα ηεο θαρππνςίαο γηα ηα ππφινηπα αληηθείκελα. Ωζηφζν ε ηαχηηζε απηή δελ 

ζπληζηά ζεκειηψδε επίδξαζε ησλ ΣΠΔ ζηνλ ηξφπν ελζσκάησζεο ηνπο ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπ ζρνιείνπ, εθφζνλ δίλεη έκθαζε ζηηο δηαθνξέο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη νη 

δηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπο παξακέλνπλ άζηθηνη ζε αληηζηνηρία κε ηα βαζηθά ππάξρνληα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (Hennessy, Ruthven & Brindley, 2005). Δπηπιένλ ε πεπνίζεζε  

φηη νη ΣΠΔ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο φισλ ησλ καζεκάησλ, 

επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αξλεηηθέο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ 

ρξήζε ηνπο (Celep & Tulumpas, 2014). 

Ζ άπνςε φηη νη ΣΠΔ ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε ηα καζήκαηα ηεο ζεηηθήο 

θαηεχζπλζεο πνπ εμέθξαζαλ παξάιιεια νξηζκέλνη δηεπζπληέο, εξκελεχεηαη επηπιένλ 

εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ζπλάθεηαο πνπ ζεσξείηαη φηη έρνπλ νη ζεηηθέο επηζηήκεο κε ηελ 

ηερλνινγία θαη ηδηαίηεξα ηελ πιεξνθνξηθή, ηφζν «ζην πιαίζην νξγάλσζεο ηνπο σο 

επηζηήκεο φζν θαη ζε επίπεδν δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ» 

(Σδηκνγηάλλεο, 2002). 

Οη παηδαγσγηθέο πεπνηζήζεηο ησλ δηεπζπληψλ σο πξνο ηηο σθέιεηεο θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα ησλ ΣΠΔ, είλαη ζεκαληηθέο, θαζψο αζθνχλ επηξξνή ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη κπνξεί λα θαηεπζχλνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηηο πξαθηηθέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε 

(Alghamdi & Prestridg, 2015· Claro et al., 2016· Foley, 2016· Stegman, 2014· 

Petersen, 2014).  
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ρεηηθέο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη δηεπζπληέο κε γλψζε θη εκπεηξία ζηα ΣΠΔ, 

έρνπλ γλψζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη ΣΠΔ ζπλδένληαη κε ηελ παηδαγσγηθή θαη ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε ςεθηαθή ηερλνινγία επηδξά ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ θαη 

αληίιεςε ησλ σθειεηψλ ηεο θαη παξάιιεια εθθξάδνπλ κε δαζθαινθληξηθέο 

αληηιήςεηο σο πξνο ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (McGarr & Kearney, 2009· Hamzah, et 

al., 2016· Foley, 2016· Stegman, 2014· Depew, 2014· Alghamdi & Prestridg , 2015).  

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο ζπκθσλνχλ κε ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

θαζψο νη ηξεηο δηεπζπληέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ νιηζηηθή ελζσκάησζε ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ είραλ πξαγκαηνπνηήζεη αλψηεξεο ζπνπδέο ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ 

θαη αλέθεξαλ εθδήισζε ζρεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα παξαθνινχζεζε ησλ 

παηδαγσγηθψλ εμειίμεσλ σο πξνο ηα ΣΠΔ. Παξάιιεια νη πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ καζεηνθεληξηθνχ 

πεξηβάιινληνο κάζεζεο.  

Οη δηεπζπληέο ηεο παξνχζαο έξεπλαο εμέθξαζαλ γεληθφηεξα ζεηηθέο αληηιήςεηο 

σο πξνο ηηο σθέιεηεο ηεο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, κε θνηλή ζπκθσλία ηελ ειθπζηηθφηεηα 

ηνπ καζήκαηνο ηελ παξαθίλεζε ησλ καζεηψλ θαη ηε βειηίσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπο 

δεμηνηήησλ. 

Δπξήκαηα ζρεηηθψλ εξεπλψλ δηαπηζηψλνπλ εληνχηνηο σο πξνο ηηο  

εθπαηδεπηηθέο αληηιήςεηο, αξλεηηθέο πεπνηζήζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ηελ 

αληίζηαζε νξηζκέλσλ δηεπζπληψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεο ηερλνινγίαο 

(Jimoyannis & Komis, 2007· Curcio, 2015· Machado & Chung, 2015· Peled et al., 

2011· Malik, 2015· Foley, 2016).  

Ζ αληίζεζε αλάκεζα ζε αξθεηέο ζεηηθέο αληηιήςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ απφ 

ηνπο δηεπζπληέο αξρηθά, κε ηηο έληνλεο αλεζπρίεο πνπ δηαηχπσζαλ νη ίδηνη ζηελ 

ζπλέρεηα, θαη ηελ πξνζπάζεηα ππεξάζπηζεο ηεο κεησπηθήο δηδαζθαιίαο, κπνξεί 

ελδερνκέλσο λα εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη νη δηεπζπληέο βηψλνπλ κηα «γλσζηηθή 

αζπκθσλία» (Collarbone, 2003) ρσξίο λα θαηαλννχλ πξαγκαηηθά ηνλ θεληξηθφ ξφιν 

πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαζψο δελ δηαζέηνπλ ηελ 

εκπεηξία ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο (Flanagan & Jakobsen, 2003). 
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Οη θνηλσληθέο αιιαγέο θαη ε γξήγνξε αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε πίεζε 

πνπ αζθείηαη απφ ηνπο καζεηέο απνηεινχλ θάπνηεο απφ ηηο εμσηεξηθέο κεηαβιεηέο πνπ 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο (Jimoyiannis, 2008). Ζ πηνζέηεζε ζεηηθήο 

ζηάζεο απέλαληη ζηηο ΣΠΔ απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ 

καζεηψλ κε ηελ ηερλνινγία, ππνβάιεη θαη ζε απηνχο αλάινγεο κε απηή ηε ζηάζε 

απφςεηο (Collarbone, 2003).  

Ζ ηερλνινγία επηπιένλ απνηειεί δεχηεξε θχζε γηα ηνπο καζεηέο θαη δέρνληαη 

αλακθίβνια ηε ρξήζε ηνπο, ε νπνία πνιιέο θνξέο πεξηνξίδεηαη ζε παηρλίδηα θαη κε 

δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο (Jimoyiannis, 2008). Καζψο επίζεο, νη κεγαιχηεξνη 

ζε ειηθία πζηεξνχλ ζε ηερλνινγηθέο γλψζεηο, πνιινί εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα βηψζνπλ 

ηηο πςειφηεξεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ σο πξνο ηελ ηερλνινγία σο απεηιή (Jimoyiannis, 

2008). 

Δπηπξφζζεηα, ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ παξαδνζηαθνχ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ θαη ε ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ καζεηψλ ζηε γλψζε κέζσ ησλ ΣΠΔ 

εθηφο ηνπ ειέγρνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνπο ππνβάιιεη ζε αλεζπρίεο σο πξνο ηε 

δηαηήξεζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ «σο εθπαηδεπηηθή απζεληία, δηαλνκέα ηεο 

γλψζεο θαη ππεχζπλν ιφγνπ» (Ezza, 2012). 

6.2. Απνηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν από ηνπο 

δηεπζπληέο 

χκθσλα κε ζρεηηθέο έξεπλεο, ν δηεπζπληήο είλαη αλαγθαίν λα γλσξίδεη ηελ 

θαηάζηαζε ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζε ζρνιηθφ επίπεδν, σο πξνο ηηο ππάξρνπζεο 

ζπλζήθεο, φπσο ηηο ππνδνκέο θαη ηε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηηο 

δηδαθηηθέο ηεο πηπρέο, θαη ηηο αλάγθεο πνπ απνξξένπλ, ψζηε ην ζρνιείν λα δηαηππψζεη 

θαη λα δηακνξθψζεη ζαθείο ελέξγεηεο, ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ ΣΠΔ θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ θαη ηελ θαηάιιειε 

ππνζηήξημε πνπ είλαη αλαγθαία (Vanderlinde et al.,2012· Dunham, 2012· Fisher 

&Waller, 2013· Niekerk & Blignaut, 2014· Depew, 2016· Curcio, 2015· Perkins-

Jacobs 2015). 

Ωο πξνυπφζεζε ηεο πξνψζεζεο ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο εξεπλεηέο, ηίζεηαη επηπιένλ 

ε ζπλερήο θαηάξηηζε ησλ δηεπζπληψλ, νη νπνίνη ζα παξέρνπλ επνηθνδνκεηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε θαη επαγγεικαηηθή ζηήξημε (Foley, 2016· Stegman, 2014· Quresi, 

2013· Esplin, 2017· Curcio, 2016· Petersen, 2014). 
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ρεηηθέο έξεπλεο σζηφζν δηαπηζηψλνπλ δηάζηαζε κεηαμχ ησλ αξρηθψλ 

δειψζεσλ ησλ δηεπζπληψλ σο πξνο ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπο (Claro et 

al., 2016· Abdel Khaleq Alsaleh, 2014· Malik,2015· Perkins-Jacobs 2015· Machado & 

Chung, 2015). 

Με ηηο δηαπηζηψζεηο ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ ζπκθσλνχλ ηα δεδνκέλα ηεο 

παξνχζαο έξεπλα θαζψο νη δειψζεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηνπο δηεπζπληέο σο πξνο 

ηελ επάξθεηα ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ΣΠΔ, θαίλεηαη λα 

έξρεηαη ζε αληίζεζε ηφζν κε ηελ απνηίκεζε πνπ έγηλε απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

δηεπζπληέο σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, φζν θαη κε ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ ιακβάλνπλ γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζην ζρνιείν ηνπο.  

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, θ ολοκλιρωςθ τθσ τεχνολογίασ βρίςκεται πζρα 

από τθν τοποκζτθςθ ενόσ απλοφ υλικοφ ςε ζνα εκπαιδευτικό πλαίςιο. Περιλαμβάνει 

μια ιςορροπία ςτθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των αναγκϊν των εκπαιδευτικϊν 

πλαιςίων και των δυνατοτιτων των εργαλείων (Ackaoglu et al., 2015). Εάν θ πρόκεςθ 

είναι απλϊσ να δθμιουργθκεί μια πιο ελκυςτικι οπτικι διδαςκαλία, τότε 

οποιαδιποτε ςυηιτθςθ ςχετικά με τισ αλλαγζσ ςτθ μάκθςθ των μακθτϊν 

ακυρϊνεται, διότι ζχουμε ακόμα ζναν δάςκαλο που οδθγεί μια ομάδα πακθτικϊν 

μακθτϊν, ανεξάρτθτα από το αν χρθςιμοποιεί προβολζα ι μαυροπίνακα.  

Οι ΣΠΕ, ωσ εργαλεία είναι αποτελεςματικά, μόνο εφόςον υπάρχει καλι ςχζςθ 

μεταξφ των εργαλείων και των αναγκϊν. Η ενςωμάτωςθ τθσ τεχνολογίασ, εξαρτάται 

ςε μεγάλο βακμό από το πλαίςιο και τον τρόπο με τον οποίο κα χρθςιμοποιθκοφν τα 

εργαλεία. Επομζνωσ, οι πολιτικζσ που εφαρμόηονται, ςυχνά οδθγοφν ςε 

απογοιτευςθ λόγω τθσ αδυναμίασ να λθφκοφν υπόψθ οι μεταβαλλόμενεσ 

παράμετροι, όπωσ είναι οι προοπτικζσ των εκπαιδευτικϊν και θ ετοιμότθτα των 

εκπαιδευτικϊν (Warschauer & Meskill, 2000). Η ζμφαςθ ςτισ επενδφςεισ ςε υλικό 

χωρίσ να λθφκοφν υπόψθ οι πικανζσ παιδαγωγικζσ επιπτϊςεισ, είναι ζνασ από τουσ 

πιο ςυνθκιςμζνουσ παράγοντεσ που οδθγοφν ςε ανεκπλιρωτεσ προςπάκειεσ 

ζνταξθσ των ΣΠΕ (Cuban, 2001). 

Δπηπιένλ επηζεκαίλεηαη απφ αξθεηνχο  εξεπλεηέο, φηη κέηξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ηερλνινγίαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη αλαγθαίν λα 

δηεμάγεηαη φρη απνθιεηζηηθά σο πξνο ηε ζπρλφηεηα αιιά ζε ζρέζε κε ηελ 

επνηθνδνκεηηθή ρξήζε ηεο (Fisher & Waller, 2013· Stegman, 2014· Folley, 2016· 
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Niekert & Blignaut, 2014) θαζψο ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ δελ πξέπεη λα λνείηαη σο «απιή 

ρξήζε κεραλψλ» αιιά ε πξνζηηζέκελε αμία βξίζθεηαη ζηε ρξήζε ηνπο σο γλσζηηθφ 

εξγαιείν, ψζηε νη καζεηέο λα εκπιαθνχλ ελεξγά ζε δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη 

αμηνπνίεζεο δεδνκέλσλ κε ζθνπφ λα θαηαζθεπάζνπλ ηε λέα γλψζε θαη λα 

επεμεξγαζηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο. 

 Όπσο επηζεκαίλεηαη ζηε βηβιηνγξαθία, νη δηεπζπληέο σο εθπαηδεπηηθνί εγέηεο 

επεξεάδνπλ, θαζνδεγνχλ παξαθηλνχλ θη ελζαξξχλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

βειηηψζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ θαηλνηφκεο αιιαγέο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε 

(Brockmeier, Sermon, & Hope, 2005).  

Οη ζρεηηθέο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ξφιν ηνπ δηεπζπληή δηεζλείο έξεπλεο, 

επηζεκαίλνπλ πσο γηα ηελ επηηπρή έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο, είλαη αλαγθαία ε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη 

ησλ δηεπζπληψλ ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ θαη ηελ επνηθνδνκεηηθή ρξήζε ηνπο (Claro et al., 

2016· Malik, 2015· Foley, 2016· Stegman, 2014· Depew, 2014). Οη εξεπλεηέο 

δηαπηζηψλνπλ φηη νη δηεπζπληέο κε παηδαγσγηθέο γλψζεηο ζηελ ηερλνινγία 

δηπιαζηάδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο έληαμεο ηεο ηερλνινγίαο ζην ζρνιείν ηνπο θαζψο 

αληηιακβάλνληαη ηηο νπζηαζηηθέο σθέιεηεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ 

(Foley, 2016· Stegman, 2014· Chang, 2012).  

Με εμαίξεζε ηελ ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηεο ςεθηαθήο ηάμεο 

moodle, απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ πνπ αλέθεξε κε ζπγθεθξηκέλα 

θαη αλαιπηηθά παξαδείγκαηα, έλαο δηεπζπληήο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζχκθσλα κε 

ηελ εκπεηξία ησλ δηεπζπληψλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ γίλεηαη 

ζπνξαδηθά απφ έλαλ κηθξφ αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ, σο επνπηηθφ θπξίσο κέζν. 

 Ζ αλάγθε κηαο πεξηζζφηεξν επνηθνδνκεηηθήο ρξήζεο, επηζεκάλζεθε απφ έλαλ 

κηθξφ αξηζκφ δηεπζπληψλ, σζηφζν νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο έδεημαλ θαλεξά 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ επνπηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 

Σν ζηνηρείν απηφ ζπκθσλεί κε ηελ έξεπλα ησλ Niekerk & Blignaut (2014) πνπ 

επηζεκαίλεη φηη ε επνπηηθή ρξήζε, δελ απνηειεί έληαμε ησλ ΣΠΔ, δηαπηζηψλνληαο  ηελ 

κε θαηαλφεζε ηεο αμίαο ησλ ΣΠΔ σο γλσζηηθφ εξγαιείν απφ ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνλ 

εληππσζηαζκφ ηνπο κε ηε ρξήζε ηνπ PowerPoint γηα παξνπζηάζεηο ζηηο ηάμεηο. Με ηελ 

επνπηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ηα δηδαθηηθά εξγαιεία βειηηψλνληαη ζεκαληηθά θαη 

εμαζθαιίδεηαη ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ καζήκαηνο σζηφζν ε ξνπηίλα ηεο ηάμεο θαη νη 

παξαδνζηαθνί ξφινη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή δελ αιιάδνπλ. «Δπηπιένλ ε 

δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε ΣΠΔ σο επνπηηθψλ κέζσλ ζρεδηάδεηαη ζε επίπεδν θαζεγεηή 
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κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, θαη ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ζε 

επίπεδν ζρνιείνπ ή ΤΠΔΠΘ» (Βαβνπξάθε, 2004). 

Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ σο επνπηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο κέζσ πξνβνιψλ βίληεν, 

παξνπζηάζεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο θαιήο 

ηερλνινγηθήο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, αλαθέξεηαη θαη ζε άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο 

(Celep & Tulubas, 2014· Uluyor & Sahin, 2014· Ackaoglu et al., 2015). 

Ωο πξνο ηα πξνβιήκαηα ρξήζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη 

αλαθέξνληαη απφ ηνπο δηεπζπληέο, νη έξεπλεο αλαθέξνληαη ζε εμσηεξηθνχο 

αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο (Ertmer, 2005), πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ, νη νπνίνη βξίζθνληαη εθηφο ηνπ άκεζνπ ειέγρνπ ηνπο, φπσο ηερληθά 

πξνβιήκαηα, πξνβιήκαηα πξφζβαζεο, ιφγσ κε ζπγρξνληζκνχ ησλ σξαξίσλ θαη 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, έιιεηςε επάξθεηαο ππνινγηζηψλ θαη εξγαζηεξίσλ θαη 

απαξραησκέλνπ πιηθνχ, πξνβιήκαηα ζην δηαδίθηπν, έιιεηςε ηερληθήο ππνζηήξημεο, 

έιιεηςε software, πξφζζεηε δαπάλε ρξφλνπ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο κε 

ΣΠΔ, έιιεηςε θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Quresi, 2013· Sincar, 2013· Dunham, 

2012· Machado & Chung, 2015· Ekberg & Gao, 2017). 

Σα παξαπάλσ πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξνπλ νη άιιεο έξεπλεο, αλαθέξζεθαλ 

απφ φινπο ηνπο δηεπζπληέο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Κπξίσο νη δηεπζπληέο, έδσζαλ 

έκθαζε ζηα ηερληθά πξνβιήκαηα θαη ζηελ έιιεηςε ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη επαξθψλ 

ρψξσλ πξφζβαζεο. Ωζηφζν δελ αλέθεξαλ πξνβιήκαηα ζην δηαδίθηπν θη έιιεηςε 

ινγηζκηθψλ ελψ πξφζζεζαλ, ηελ έιιεηςε επαξθνχο δηδαθηηθνχ ρξφλνπ απφ ηηο ζπρλέο 

ελεκεξψζεηο ησλ ππνινγηζηψλ, ηηο ζπρλέο κεηαθηλήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πνιιά 

ζρνιεία γηα ηελ θάιπςε σξαξίνπ, ηελ κε δηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ζηα εξγαζηήξηα 

απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ηελ θινπή ππνινγηζηψλ θαη δηαδξαζηηθψλ 

πηλάθσλ απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Ζ έιιεηςε επαξθνχο δηδαθηηθνχ ρξφλνπ θαη ε 

αλάγθε θάιπςεο ηεο δηδαθηέαο χιεο, ηνλίζηεθε ηδηαίηεξα απφ ηνπο δηεπζπληέο 

ιπθείσλ. 

ρεηηθέο άιιεο έξεπλεο αλαθέξνπλ σο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ρξήζεο ησλ 

ΣΠΔ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φπσο αλαθέξνληαη απφ ηνπο δηεπζπληέο, αξλεηηθέο 

πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη ηηο σθέιεηεο πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ, ην θφβν ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα αιιαγή θαη 

ηελ πξνηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο (Foley, 

2016· Machado & Chung, 2015· Sincar, 2013) θαζψο θαη ην θφβν ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν ε ηερλνινγία ζπλδέεηαη κε ην πεξηερφκελν θαη ηελ παηδαγσγηθή (Foley, 2016). 
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χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο 

σο πξνο ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

αλαθέξζεθαλ ζε αξλεηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηα ΣΠΔ, ζηελ 

έιιεηςε θπξίσο ηερληθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηερλνγλσζίαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

φπσο ηελ απνπζία βαζηθψλ γλψζεσλ ρεηξηζκνχ ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ. Ωζηφζν ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθέο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία αλαθέξζεθαλ απφ ηξεηο δηεπζπληέο, σο 

νπζηαζηηθή αδπλακία ζηελ εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ, ελψ φπσο επηζεκάλζεθε απφ έλαλ 

δηεπζπληή, ππάξρεη έληνλε αλάγθε ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα αλάπηπμε ησλ 

κεηαβηβάζηκσλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ηνλίδνληαο φηη ε έιιεηςε 

ηνπο, ζπληζηά ήηηα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Οη ππφινηπνη δηεπζπληέο, αλαθέξζεθαλ ζηηο παηδαγσγηθέο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε φξνπο ηεο παξαδνζηαθήο παηδαγσγηθήο, φπσο ηελ αλάγθε 

δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηή, πξνβιήκαηα 

πεηζαξρίαο ησλ καζεηψλ θαη αδπλακίεο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο θαη ηεο πξνζέιθπζεο 

ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηψλ. Ζ έκθαζε ζηελ ηερλνγλσζία θαη ε απνπζία ησλ 

παηδαγσγηθψλ γλψζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία θαζψο θαη κε 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ηερλνινγία ζπλδέεηαη κε ην πεξηερφκελν θαη ηελ 

παηδαγσγηθή θαη ε ηαχηηζε ησλ αλαγθψλ ηεο παηδαγσγηθήο ζε ζρέζε κε ηελ 

ηερλνινγία κε ηελ παξαδνζηαθή παηδαγσγηθή απφ ηνπο δηεπζπληέο, αλαθέξεηαη θαη ζε 

άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο (Malik, 2015· Claro et al., 2016· Depew, 2014· Niekert & 

Blignaut, 2014). 

6.3. Πξσηνβνπιίεο ησλ δηεπζπληώλ γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν 

ηνπο. 

Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο ησλ ΣΠΔ ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο, είλαη 

αλαγθαία ε αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ θαη θαιά ζρεδηαζκέλσλ πξσηνβνπιηψλ θαη 

ελεξγεηψλ ηεο εγεζίαο, κε ζηφρν ηελ εκπινθή νιφθιεξνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ζε 

επθαηξίεο πξφζβαζεο ζε ηερλνινγηθφ πιηθφ φζν θαη ζε επθαηξίεο κάζεζεο θαηάξηηζεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ (Petersen, 2014· Vanderlinde et al., 2012· Niemi et al., 2014· Schrum 

& Levin, 2013· Foley, 2016· Stegman, 2014· Niekerk & Blignaut, 2014· Curcio, 2016). 

Δπηπιένλ φζν κεγαιχηεξε είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ δηεπζπληή κε ηελ 

ηερλνινγία, ηφζν πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο παίξλεη σο πξνο ηηο ΣΠΔ ( Banoglu et 

al., 2016· Σδηφθαο, 2018). 
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Οη παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο πνπ έρεη ν δηεπζπληήο/εγέηεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ έληαμε 

ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ (Σδηφθαο, 2018  Foley, 

2016  Stegman, 2014  Quresi, 2013  Malik, 2015  Claro et al., 2016). 

Ωο πξνο ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ησλ δηεπζπληψλ θαη ηελ παξνπζία ελφο 

ζρεδίνπ ΣΠΔ ζην ζρνιείν, κφλν έλαο απφ ηνπο 13 δηεπζπληέο ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

αλέθεξαλ ηε δηαζεζηκφηεηα ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ ΣΠΔ πνπ πεξηιακβάλεη 

ζαθείο ζηφρνπο θαη θαζνξίδεη ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. Ζ 

ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηφζν απφ ηνλ ίδην 

φζν θαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ,  ε δηάζεζε ρξφλνπ γηα πεηξακαηηζκφ ζε θαηλνηνκίεο, 

νη αιιεινδηδαζθαιίεο θαη ε νξγάλσζε ζπλαληήζεσλ γηα αιιεινεπηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνλ δηεπζπληή, ππνζηεξίδνληαη σο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο δεκηνπξγίαο ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο ζε ζρεηηθέο έξεπλεο 

(Stegman, 2014· Foley, 2016· Petersen, 2014· Niemi et al., 2014· Valerdinde, Dexter 

& van Braak, 2012· Hauge & Norenes 2015· Curcio, 2016· Hadjithoma-Garstka, 2011· 

Avidof- Ungar, 2017). 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ δηεπζπληψλ σζηφζν αληηιακβάλνληαη ηφζν ηελ έλλνηα ηεο 

πνιηηηθήο ησλ ΣΠΔ, φζν θαη ηεο αλάπηπμε σο πξνο ηηο ΣΠΔ απφ κία «ηερλνθεληξηθή 

άπνςε» (Warschauer & Meskill, 2000), εζηηάδνληαο ζε επελδχζεηο ηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ, κέζσ κηαο εξγαιεηαθήο ινγηθήο (Κνπηζνγηάλλεο, 2014). Οη δηεπζπληέο 

αλαθέξζεθαλ ζε θάπνηεο ζπνξαδηθέο πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο δελ γίλνληαη «κε 

δηαξζξσκέλν θαη ζπλερή ηξφπν» (Tondeur et al., 2012) σο πξνο ηελ αλαβάζκηζε 

ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε αγνξά ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηελ επίιπζε ηερληθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο κε γνλείο θη εθπαηδεπηηθνχο θαζψο 

θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο γηα πξφζβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα 

κέζα. Ζ δηαπίζησζε απηή, ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο δελ απνηειεί έλαλ νινθιεξσκέλν 

ζρεδηαζκφ ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ (Curcio, 2016· Valerdinde et al., 2012· Depew, 2014· 

Perkins-Jacobs 2015). Σελ εζηίαζε ησλ δηεπζπληψλ ζηελ απφθηεζε ηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ δηαπηζηψλνπλ θαη άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο (European Commission, 2013b· 

Depew, 2014· Curcio, 2016· Perkins-Jacobs 2015). 

Δπηπιένλ θάπνηεο ζρεηηθέο έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ πσο νη δηεπζπληέο αλ θαη 

εγθξίλνπλ ηελ πνιηηηθή ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία εληνχηνηο δελ 
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ππνζηεξίδνπλ ηηο νξγαλσηηθέο ππνδνκέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή 

ηνπο (Petersen, 2014· Manchando & Chung, 2015·Pedel et al., 2011) 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ δηεπζπληψλ ζηελ παξνχζα 

έξεπλα, ε πιεηνλφηεηα αλ θαη αληηιακβάλνληαη ην ξφιν ηνπο σο θεληξηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ 

ελ ηνχηνηο δελ αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ 

ππνζηήξημεο γηα ηελ αλαγθαία παηδαγσγηθή ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδεηαη λα 

πξνζθέξνπλ πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Ζ έιιεηςε ζρεδηαζκνχ, ε έιιεηςε θαηάξηηζεο θαη  ππνζηήξημεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ έρεη σο απνηέιεζκα ε ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ζηεξίδεηαη ζε αηνκηθέο θαη ηπραίεο πξσηνβνπιίεο θαη ζηνλ 

«απηνζρεδηαζκφ», πνπ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ηπρφλ αλαπηχζζνπλ (Malik, 2015) 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε απφ ηνπο δηεπζπληέο, ε αλάιεςε επθαηξηψλ 

θαηάξηηζεο ζηεξίδεηαη ζηελ πξφζεζε θαη ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη φπσο επηζεκάλζεθε ζπρλά αλαδεηνχλ ιχζεηο θαη 

απηνκνξθψλνληαη. 

χκθσλα κε ηελ Flanagan & Jakobsen (2003), ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζην 

ζρνιείν απνηειεί έλα πεδίν κε νηθείν σο πξνο ηελ άζθεζε εγεζίαο απφ ηνπο 

δηεπζπληέο. Πνιινί δηεπζπληέο δελ έρνπλ πξνεηνηκαζηεί γηα ην λέν ξφιν ηνπο ζηελ 

αλάπηπμε ηφζν ησλ ηερληθψλ πφξσλ φζν θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ελψ επηπιένλ δελ δηαζέηνπλ ηελ εκπεηξία ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο σο 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θη επνκέλσο δελ δηαζέηνπλ θαη ην 

αλάινγν παηδαγσγηθφ φξακα. 

Μία ζεηξά άιισλ εξεπλψλ πνπ εμεηάδνπλ ην ξφιν ηεο εγεζίαο ησλ δηεπζπληψλ 

δηαπηζηψλνπλ φηη νη δηεπζπληέο ζέηνπλ εκπφδηα γηα ηελ άζθεζε εγεζίαο ζε ζρέζε κε 

ηα ΣΠΔ, ηε γξαθεηνθξαηία θαη ην θφξην εξγαζίαο, ηε δπζθνιία παξαθίλεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηελ έιιεηςε ρξφλνπ, ηελ πξνηεξαηφηεηα άιισλ επζπλψλ, θαζψο θαη 

ηελ νινθιεξσηηθή έιιεηςε αλάιεςεο επζχλεο (Esplin, 2017· Sincar, 2013· Machado 

& Chung, 2015· Curcio, 2016· Perkins-Jacobs 2015· Razzak, 2015).  
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Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο είλαη ζχκθσλεο κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο θαζψο φια ηα παξαπάλσ αλαθέξζεθαλ απφ 12 ζηνπο 13 δηεπζπληέο. 

Δληνχηνηο πξφζζεζαλ φηη ην βαξχ πξφγξακκα ηνπ δηεπζπληή θαη ην επίπεδν ησλ 

επζπλψλ ηνπ ζην ειιεληθφ ζρνιείν, μεπεξλάεη ηα φξηα ηεο δηνηθεηηθνχ έξγνπ θαη 

εθηείλεηαη αθφκε θαη ζε ρξέε ηερληθήο ζπληήξεζεο θη επηδηφξζσζεο ησλ ζρνιηθψλ 

θηηξίσλ. 

Δπηπιένλ επηζήκαλαλ σο εκπφδηα ζην έξγν ηνπο, ηελ έιιεηςε ηερληθήο θαη 

γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο θαη ηελ αλάζεζε δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Ζ δηαπίζησζε απηή ζπκθσλεί κε ηελ έξεπλα ησλ Mc Gar & 

Mckearney (2009), ζηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη σο εκπφδην ζηελ άζθεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαζεθφλησλ ησλ δηεπζπληψλ ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ, ηελ κεγάιε έθηαζε 

ησλ θαζεθφλησλ δηνηθεηηθήο θχζεσο ησλ δηεπζπληψλ, ηελ έιιεηςε ηερληθνχ θαη 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ δεκηνπξγνχλ πξφζζεηεο εληάζεηο θαη πεγή πξνβιεκάησλ 

γηα ηνπο δηεπζπληέο (McGar & McΚearney, 2009). 

Ζ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία επηζεκαίλεη, φηη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ είλαη 

αλαγθαίν έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην 

νπνίν ε θαζνδήγεζε ηνπ δηεπζπληή, ε θαζνδήγεζε κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ε 

απηνλνκία θαη ε ινγνδνζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία (Foley, 

2016), θαζψο δελ ζεσξνχληαη αηνκηθά αιιά ζπιινγηθά ελψ ε ππνζηήξημε θαη νη 

επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο απμάλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή απηνλνκία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (European Commission, 2017). 

ρεηηθέο έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ πσο νη δηεπζπληέο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ κέζσ ηεο επίδξαζήο ηνπο 

ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ θιίκαηνο ζην ζρνιείν θαη ηδηαίηεξα ηεο 

επίδξαζεο πνπ αζθνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηελ δηδαζθαιία. Ζ δεκηνπξγία ηνπ 

θαηάιιεινπ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θη εκπηζηνζχλεο θαη ε ελζάξξπλζε απφ ηνπο 

δηεπζπληέο, έρεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ζηελ άξζε ηπρψλ θφβσλ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη επλνεί 

ζπλεξγαηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη δξαζηεξηφηεηεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Karaca et 

al., 2013· Foley, 2016· Stegman, 2014· Petersen, 2014· Dunham, 2012· Samancioglu et 

al., 2015· Hadjithoma-Garstka, 2011· Avidov- Ungar, 2017· Razzak 2015).  
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ε αληίζεζε κε ηηο δηαπηζηψζεηο ησλ άιισλ εξεπλψλ, ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

ησλ δηεπζπληψλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαίλεηαη λα αληηιακβάλνληαη ηελ θαζνδήγεζε 

θαη ηηο ζπκβνπιέο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φρη σο κηα ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία 

αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζθνπνχ αιιά σο 

έιεγρν θαη παξέκβαζε θαη έζεζαλ σο εκπφδην άζθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο ξφινπ 

ηελ απηνλνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, θαζψο θαη ηε δηαθνξά ησλ εηδηθνηήησλ ελψ 

επηζήκαλαλ ηελ έιιεηςε ηνπ αλαγθαίνπ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο ζην ζρνιείν θαη ηελ 

αδηαθνξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. χκθσλα κε ηνπο δηεπζπληέο ν ξφινο ηεο ππνζηήξημεο 

θαη ηεο παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο, αλήθεη ζην πεδίν επζχλεο ησλ παηδαγσγηθψλ 

ζπκβνχισλ, θαη ησλ ζπκβνχισλ εηδηθφηεηαο ελψ επηπιένλ αλαθέξζεθε θαη ν ξφινο 

ησλ θαζεγεηψλ πιεξνθνξηθήο. 

Ζ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ηνλίδεη φηη ε ζηξαηεγηθή γηα ηελ αιιαγή, πξέπεη λα 

είλαη δξάζε πνπ ζπκθηιηψλεη θαη ζπλδπάδεη ηηο "δπλάκεηο ηεο αιιαγήο απφ ηελ 

θνξπθή πξνο ηε βάζε θαη απφ ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή" (Fullan, 2007). πλεπψο ε 

ζπλεξγαζία ησλ δηεπζπληψλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ησλ 

ΣΠΔ. 

Ωο πξνο ηελ δπλαηφηεηα αλάιεςεο επζχλεο θαη πξσηνβνπιηψλ επηζεκαίλεηαη 

σζηφζν φηη νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο παξά ην βαζηθφ ηνπο ξφιν, δελ αλαιακβάλνπλ 

νινθιεξσηηθά ηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζρνιηθήο αιιαγήο ζηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ (Schiller, 2003· Machado & Chung, 2015). Δπηπιένλ ζε αληίζεζε κε έλαλ 

νξγαληζκφ κάζεζεο, νη δηεπζπληέο, ζπρλά κέλνπλ πξνζθνιιεκέλνη ζε πεξηζζφηεξν 

παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θαη πξαθηηθέο κηαο θεληξηθά νξγαλσκέλεο ινγηθήο ελφο 

νξγαληζκνχ ειέγρνπ πνπ επλνεί ηελ εμάξηεζε θαη ηηο δνκέο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ 

ηεο πνιηηείαο (Chiang, 2005). Δηδηθφηεξα κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ απζηεξά ειιεληθνχ 

ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο, νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο  αληηιακβάλνληαη ην ξφιν 

ηνπο σο εθηειεζηηθνί ππάιιεινη ηεο απηαξρηθήο δνκήο ηνπ, ηεο νπνίαο θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε έιιεηςε αλάιεςεο επζχλεο ησλ ζηειερψλ ηνπ (Παζηαξδήο, 

2014). 

Οη πνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο εθ ησλ άλσ πξνο ηα θάησ, απνηεινχλ έλαλ 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα νπζηαζηηθήο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

θαζψο δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο αληηιήςεηο. ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη 
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νπνίεο έρνπλ άκεζε επηξξνή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηελ πηνζέηεζε ησλ 

ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε (Jimoyiannis, 2008). 

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο ζπκθσλνχλ κε ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Ζ δπλαηφηεηα αλάιεςεο επζπλψλ αλεμάξηεηα απφ ηελ Πνιηηεία, αλαθέξζεθε απφ 

ηξεηο δηεπζπληέο σο πξνο ηελ αλάπηπμε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη νξγάλσζεο 

επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε επηζηεκνληθνχο θνξείο θαη 

αλεχξεζε ρνξεγψλ ελψ επηζεκάλζεθε σο πξνυπφζεζε ε ηζρπξή βνχιεζε ηνπ 

δηεπζπληή θαη ε παξνπζία κηαο δπλακηθήο νκάδαο εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

αληηιακβάλνληαη ηηο εμειίμεηο, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ηπρφλ νινθιεξσηηθφο έιεγρνο απφ 

ηηο ηερλνινγηθέο εηαηξείεο. 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο δηεπζπληέο ζεψξεζαλ πσο ν δηθφο ηνπο ξφινο είλαη 

πεξηνξηζκέλνο σο πξνο ηελ αλάιεςε επζπλψλ γηα ηηο ΣΠΔ θη έδσζαλ έκθαζε ζηνλ 

θαηαιπηηθφ ξφιν ηεο Πνιηηείαο, θαζψο επεζήκαλαλ φηη ηφζν ν ζπζηεκαηηθφο 

ζρεδηαζκφο φζν θαη ε πξνψζεζε θαη εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ησλ ΣΠΔ, αλήθνπλ 

απνθιεηζηηθά ζην πεδίν επζχλεο ηεο Πνιηηείαο, ηελ παξνρή θηλήηξσλ ηεο Πνιηηείαο,  

θπξίσο σο πξνο ηελ παξνρή θνλδπιίσλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο. Παξάιιεια 

επεζήκαλαλ πσο ε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ πιαηζίνπ ζα πξνθαιέζεη ηελ 

ζπλεξγαζία ηνπο.  

ρεηηθέο άιιεο έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ ηε κηθξή επίδξαζε ηνπ δηεπζπληή ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο σο πξνο ηελ επηξξνή πνπ αζθείηαη θαη ηελ θηλεηξνδφηεζε ηνπο γηα 

επνηθνδνκεηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ζηα πιαίζηα ζπγθεληξσηηθψλ ζπζηεκάησλ (Ulyol & 

Sahin, 2014· Celep & Tulubas, 2014· Banoglu et al., 2016). 

Μνιαηαχηα, ζε πξφζθαηε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Σδηφθαο (2018) ζην 

λ. Κνξηλζίαο, δηαπηζηψζεθε πσο ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη πξσηνβνπιίεο ηνπ δηεπζπληή 

είλαη πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη 

παξάιιεια εμέθξαζαλ ηελ άπνςε, πσο ε έληαμε ησλ ΣΠΔ δελ ππφθεηηαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ επζχλε ηεο Πνιηηείαο. Ο δηεπζπληήο πέξα απφ ηε δηνηθεηηθή ηνπ 

επζχλε, είλαη δπλαηφλ λα αλαιακβάλεη ζεκαληηθφ ξφιν θη επζχλεο γηα ηελ έληαμε ησλ 

ΣΠΔ ηφζν ζηε δεκηνπξγία παηδαγσγηθνχ νξάκαηνο ζε ζρέζε κε ηα ΣΠΔ, φζν θαη ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηνπ 
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ζρνιείνπ, ηελ πξνζσπηθή ηνπ επηκφξθσζε θαζψο θαη ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Σδηφθαο, 2018). 

 Οη δηεπζπληέο ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηπιένλ ηφληζαλ, πσο νη αδπλακίεο θαη 

νη ειιείςεηο σο πξνο ηελ πνιηηηθή θαη ηελ πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ΣΠΔ, 

νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ζεκειίσζεο ελφο εηδηθνχ θαη νξηνζεηεκέλνπ πιαηζίνπ 

ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ θαη ηελ έιιεηςε κηαο ζπλερνχο νξγαλσκέλεο θαη 

ζπζηεκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο Πνιηηείαο. Ζ έιιεηςε ελεκέξσζεο, ηα παξφληα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ε απνπζία αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ειέγρνπ θαη 

ζηήξημεο απφ ηελ κεξηά ηεο Πνιηηείαο κέζσ ησλ ζπκβνχισλ θαη νη απνζπαζκαηηθέο 

πνιηηηθέο επηκφξθσζεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, ην απαξραησκέλν πιηθφ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία, θαίλεηαη λα πεξηνξίδνπλ θαη λα κελ 

ελζαξξχλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 
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6.4. Πξνηάζεηο ησλ δηεπζπληώλ άκεζεο πξνηεξαηόηεηαο 

Ζ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία επηζεκαίλεη, φηη νη ηνκείο ησλ ζρεδηαζκψλ ηεο 

πνιηηηθήο γηα εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ πεξηιακβάλνπλ: αλάπηπμε ελφο θνηλνχ νξάκαηνο, 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη ρξεκαηνδφηεζε, πνιηηηθή ππνδνκψλ, δηαξθή επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηηο ΣΠΔ θαη θαηάιιεια ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ (Vanderlinde et al., 2012).  

Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηηο παηδαγσγηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο ΣΠΔ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ, ησλ δηδαθηηθψλ θαη καζεζηαθψλ πξαθηηθψλ ζηα ζρνιεία θαη ηεο- 

θαηάιιειεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Jimoyannis, 2008·).  

Μία ζεηξά ζρεηηθψλ εξεπλψλ, ηνλίδνπλ φηη εγέηεο δελ κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ αλ πξψηηζηα δελ ηηο θαηαλννχλ θαζψο ν 

βαζκφο έκθαζεο πνπ δίλνπλ νη δηεπζπληέο ζηελ αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ είλαη αλάινγνο κε 

ηελ θαηάξηηζε ηνπο ελψ παξάιιεια ε ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερήο θαηάξηηζε ηνπο 

πξνζδίδεη ηζρπξά εζσηεξηθά θίλεηξα ζηνπο δηεπζπληέο θαη δηακνξθψλεη ην φξακα ηνπ 

ζρνιείνπ (Pedel etal., 2011· Stegman, 2014· Petersen, 2014· Foley, 2016· Hauge & 

Norenes,2015· Perkins-Jacobs, 2015· Depew, 2014· Esplin, 2017· Chang, 2012).  

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο ζπκθσλνχλ κε ηηο πξνηάζεηο ησλ δηεπζπληψλ ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. Οη δηεπζπληέο ζην ζχλνιν ηνπο πξφηεηλαλ σο κέζν άκεζεο 

πξνηεξαηφηεηαο πνιηηηθoχ ζρεδηαζκνχ ηελ ππνρξεσηηθή επηκφξθσζε αθελφο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη αθεηέξνπ πξψηηζηα ησλ δηεπζπληψλ, ζεσξψληαο φηη νη δηεπζπληέο 

ρξεηάδνληαη αθξηβψο ηελ ίδηα θαηάξηηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δπηπιένλ 

επηζεκάλζεθε σο αλαγθαία ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο δηεπζπληέο ζηε δηδαζθαιία σο 

εγεηηθφ παξάδεηγκα θαζψο θαη ε επηινγή δηεπζπληψλ κε ηζρπξέο γλψζεηο αλσηέξνπ 

επηπέδνπ επηκφξθσζεο ΣΠΔ. 

χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, νη ελλνηνινγηθέο ή ζεσξεηηθέο πιεξνθνξίεο ζα 

πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηελ πξαθηηθή, έηζη ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα κπνξνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηνπο ιφγνπο πίζσ απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ νη 

εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δνπλ θαη λα βηψζνπλ ηελ παηδαγσγηθή 

νινθιήξσζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εκπεηξηψλ ηνπο, παξαηεξψληαο θαιά παξαδείγκαηα θαη εθαξκφδνληαο θαιέο 
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πξαθηηθέο (Tondeur et al.,2012· Bernhardt, 2015). Ζ ελζσκάησζε απζεληηθψλ 

καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, λα μεπεξάζνπλ ηνπο ζεσξεηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο θαη λα αλαθαιχςνπλ ηηο δπλαηφηεηεο λέσλ ζχγρξνλσλ πεξηβαιιφλησλ 

κάζεζεο, νδεγνχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ΣΠΔ θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ζχγρξνλσλ δηαδξαζηηθψλ εξγαιείσλ (Jimoyiannis, 2010). 

ρεηηθέο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε δεκηνπξγία νκάδσλ ζπλεξγαζίαο 

απνκαθξχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηνλ «κηθξφθνζκν» ηεο ηάμεο ηνπο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί αληαιιάζζνπλ απφςεηο, γλψκεο θαη πιηθφ ελψ ε ελζάξξπλζε, νη 

πξνηάζεηο, έκπλεπζε  απφ ζπλαδέιθνπο αίξεη πνιιέο θνξέο ηηο αξλεηηθέο ζηάζεηο ηνπο 

θαη ηνπο θφβνπο απέλαληη ζηελ ηερλνινγία ελψ ε παξαηήξεζε ζε ηάμε ζπλαδέιθσλ 

θαη νη αιιεινδηδαζθαιίεο βνεζνχλ ζηελ βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ (Uliyol & Sahin, 2014· Avidof- Ungar, 2017· Stegman, 2014· Karaca et al., 2013· 

Hadjithoma-Garstka, 2011· Eickelmann, 2011).  

Με ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο ζπκθσλνχλ θαη νη πξνηάζεηο ησλ δηεπζπληψλ 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Οη δηεπζπληέο πξφηεηλαλ έλα πην νινθιεξσκέλν πνιπδηάζηαην 

πιαίζην επηκφξθσζεο, φπσο ε ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε, ε δηάζεζε κεληφξσλ, νη 

αιιεινδηδαζθαιίεο, πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηελ πξαθηηθή αμηνπνίεζε ηεο 

ηερλνινγίαο, ηε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηηο πξαθηηθέο ηεο ηάμεο θαη πνπ 

επηθεληξψλεηαη ζε απηά παξαδείγκαηα θαη ιεηηνπξγεί σο αλαηξνθνδφηεζε ηεο 

δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Αξθεηέο ζρεηηθέο έξεπλεο, επηζεκαίλνπλ σο βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο 

πξνψζεζεο ηεο πνιηηηθήο σο πξνο ηηο ΣΠΔ απφ ηελ εγεζία, ηελ αμηνιφγεζε. Ζ 

εθπφλεζε δξαζηηθψλ ζρεδίσλ αμηνιφγεζεο ζην ζρνιείν, βνεζά ζηελ βαζχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, αλαδεηθλχεη ηα επίπεδα άλεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε ε ζρνιηθή εγεζία λα παξέρεη ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο θαη λα 

εθαξκφζεη ζηξαηεγηθέο κε ζθνπφ ηελ εκπινθή, παξαθίλεζε θαη ππνζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε καζεηνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο κάζεζεο γηα ηελ αλάπηπμε 

ζχγρξνλσλ δεμηνηήησλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο, ρξήζηκα γηα 

ηνπο καζεηέο (Dunham, 2012· Fisher & Waller, 2013· Foley, 2016· Stegman, 2014· 

Valerdinde et al., 2012· Bernhardt, 2015). Μεξηθέο έξεπλεο επηζεκαίλνπλ 

επηπξφζζεηα, φηη ε επηβξάβεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ απνηειεί ζεκαληηθή θηλεηξνδφηεζε, 
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ππνζηήξημε θη ελζάξξπλζε ηεο θάζε πξνζπάζεηαο ζηελ ρξήζε θη απνηειεζκαηηθή 

αμηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ελψ εληζρχεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (Quresi, 2013· Stegman, 2014· Foley, 2016· Razzak, 

2015· Peled et. al., 2011). 

Ζ ζέζπηζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πξνηάζεθε απφ ηνπο 

δηεπζπληέο σο αλαγθαία θαζψο απνηειεί κηα ζεκαληηθή έιιεηςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ελψ επηζεκάλζεθε ε ρξεζηκφηεηα ηεο σο κέζν απηνβειηίσζεο θαη σο 

θίλεηξν επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη επηβξάβεπζεο ησλ ηθαλψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ε νπνία ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

δηεπζπληέο απνδέρνληαη ηνλ κεηαζρεκαηηζηηθφ ξφιν ησλ ΣΠΔ, ν νπνίνο κπνξεί λα 

βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ εμέιημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηα πιαίζηα κηαο γεληθφηεξεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο κέζσ ηεο 

αμηνιφγεζεο.  

Ζ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ζηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο 

φισλ ησλ καζεκάησλ πξνηάζεθε απφ ηνπο δηεπζπληέο ζεηηθψλ εηδηθνηήησλ, ελψ 

επηζεκάλζεθε ε ππνρξεσηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηέα χιε ησλ ζρνιηθψλ 

βηβιίσλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ε άκεζε πηζηνπνίεζε θη 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ. Δπηπιένλ σο πξνηάζεηο επηζεκάλζεθαλ απφ 

ηνπο δηεπζπληέο, ε άκεζε ςεθηνπνίεζε ηνπ ζρνιείνπ ηφζν ζην δηνηθεηηθφ θνκκάηη γηα 

ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαζψο θαη ζηε δηδαζθαιία, ν δηνξηζκφο λέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ε αιιαγή ηεο πνιχρξνλεο νξγαληθφηεηαο ζε έλα ζρνιείν θαη νη 

θαιχηεξεο ακνηβέο. 

χκθσλα κε θάπνηεο άιιεο έξεπλεο, ε κεγάιε ειηθία ηνπ πξνζσπηθνχ, 

απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληαο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Sincar, 

2013· Malik, 2015) φπσο επηπιένλ θαη ε κεγαιχηεξε ειηθία ησλ δηεπζπληψλ, θαζψο 

φζν λεφηεξνο είλαη ν δηεπζπληήο ηφζν πεξηζζφηεξε είλαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ απφ ηνλ 

ίδην (Mulwa, Mutisya & Mwania, 2017· Banoglu et al., 2016).  

Ο δηνξηζκφο λέσλ εθπαηδεπηηθψλ, ζχκθσλα κε ηνπο δηεπζπληέο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο θαζψο είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ηα ηερλνινγηθά κέζα, ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ ΣΠΔ.  
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Ζ πξφηαζε γηα αλαλέσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κέζσ ηεο αιιαγήο ηεο 

πνιχρξνλεο νξγαληθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε έλα ζρνιείν πνπ πξνηάζεθε απφ ηεο 

δηεπζπληέο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, εμεγείηαη απφ ηελ αληίιεςε πνπ εμέζεζαλ πσο ε 

πνιχρξνλε παξακνλή ηνπο ζην ζρνιείν, νδεγεί ζε ζηαζηκφηεηα σο πξνο ηελ 

αλαδήηεζε επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη απηνβειηίσζεο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ. Δπηπιένλ επηζεκάλζεθε πσο νη θαιχηεξεο ακνηβέο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 

νπζηαζηηθνπνίεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη επνκέλσο ζηηο πςειέο 

απαηηήζεηο ηεο ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε. 

6.5. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Γηα ηε ζσζηή απνηίκεζε ησλ επξεκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε νη πεξηνξηζκνί ηεο, νη νπνίνη θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηε δηεμαγσγή 

πεξαηηέξσ εξεπλψλ. Έλαο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο είλαη ν γεσγξαθηθφο. Ζ έξεπλα 

δηεμήρζε ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε 

ηεο Α΄ Αζήλαο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχληαλ απνθιεηζηηθά απφ Γηεπζπληέο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη φρη άιιεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο. 

Δπηπιένλ ην εχξνο ησλ ζεκάησλ ήηαλ πνιχ κεγάιν κε απνηέιεζκα λα κελ 

αλαδεηρηεί ην πιήζνο ησλ επξεκάησλ ηεο ζηα πεξηνξηζκέλα πιαίζηα κηαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Δπίζεο ε έξεπλα δελ πξνρψξεζε ζε ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληψλ βάζεη ζρνιείσλ, εηδηθνηήησλ ησλ δηεπζπληψλ, ειηθίαο, 

θχινπ εκπεηξίαο θαη επηπέδνπ επηκφξθσζεο θαη πξφζζεησλ αθαδεκατθψλ πξνζφλησλ. 

Δπηπιένλ δελ δχλαηαη λα γίλεη γελίθεπζε ησλ επξεκάησλ ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, εθφζνλ ην δείγκα ησλ ζπκκεηερφλησλ κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο ήηαλ κηθξφ  ζε 

ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δηεπζπληψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Γηεχζπλζεο ηεο 

Α΄ Αζήλαο (13 Γηεπζπληέο απφ ηνπο 180 δηεπζπληέο ζρνιείσλ Γ.Γ/Δ) θαη σο εθ ηνχηνπ 

ζα ππήξραλ πξνβιήκαηα εγθπξφηεηαο. 

Παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ε έξεπλα σζηφζν, αλέδεημε θξίζηκα δεηήκαηα 

ελδεηθηηθά ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ δηεπζπληψλ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα κειινληηθέο επξχηεξεο έξεπλεο, ψζηε λα δνζεί κία 

πιεξέζηεξε έκθαζε θαη ζεψξεζε ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή ζηελ πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ 

ζην ζρνιείν.  
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6.6. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληψλ γηα ην ξφιν ηνπο ζηε 

πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο είλαη έλα θαίξην 

ζέκα πνπ παξακέλεη ζρεδφλ αλεμεξεχλεην, θαζψο ν αξηζκφο ησλ πξφζθαησλ εξεπλψλ 

γχξσ απφ ην ζέκα απηφ είλαη πνιχ κηθξφο ελψ ζηελ Διιάδα απνηειεί έλα εξεπλεηηθφ 

δήηεκα αραξηνγξάθεην. Κξίλεηαη επνκέλσο ζθφπηκε ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ 

ζέκαηνο θαζψο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξα πνξίζκαηα απφ έξεπλεο, πνπ εμεηάδνπλ ην 

ξφιν ησλ δηεπζπληψλ σο πξνο ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σα 

πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ πσο ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή είλαη θαζνξηζηηθφο, 

θαζψο γλσξίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ ελψ ε ζηάζε ηνπ θαη νη αληηιήςεηο θαη 

νη ελέξγεηέο ηνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ έληαμε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

ζην ζρνιείν ηνπ. Δπηπιένλ ν παξάγνληαο ηεο θαηάξηηζεο ζηα ΣΠΔ αλαδείρηεθε σο 

θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ. Κξίλεηαη, επνκέλσο ζεκαληηθφ, 

κειινληηθέο έξεπλεο λα δηεξεπλήζνπλ πεξαηηέξσ ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο, πνπ 

αθνξνχλ ηελ θαηάξηηζε ησλ δηεπζπληψλ γχξσ απφ ηηο ΣΠΔ θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπο ψζηε λα νδεγεζνχλ ζε ελέξγεηεο εθαξκνγήο ησλ ΣΠΔ 

ζην ζρνιείν ηνπο. 

Δπίζεο ζα κπνξνχζαλ λα κειεηεζνχλ νη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηνπο 

ηχπνπο θαη ηηο κνξθέο επηκφξθσζεο πνπ ζα εμππεξεηνχζαλ ηηο αλάγθεο ηνπο, θαη ηελ  

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, φπσο ε ειεθηξνληθή θαζνδήγεζε.  

Σα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αλέδεημαλ ηελ πεξίπησζε ελφο δηεπζπληή, 

ν νπνίνο πέηπρε απνηειεζκαηηθή θαη ζπζηεκαηηθφηεξε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή 

ηνπ κνλάδα ,ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο ηνπ δείγκαηνο. Δπνκέλσο ζα ήηαλ 

σθέιηκν λα κειεηεζνχλ πεξηπηψζεηο δηεπζπληψλ πνπ πέηπραλ κηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, ψζηε λα δηεπθξηληζηνχλ θαη λα αλαδεηρηνχλ νη 

παξάγνληεο, ηα θίλεηξα θαη νη ελέξγεηεο ηνπο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

Αληηθείκελν έξεπλαο κπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη ε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ 

δηεπζπληή σο πξνο ηελ αλάπηπμε θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη νηθνδφκεζε ζρέζεσλ 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεζηαθήο θνπιηνχξαο πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν.  
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6.7. Πξνηάζεηο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο 

Οη ΣΠΔ, επηηξέπνπλ λέεο ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο εγεζίαο θαη απαηηνχλ λέεο 

γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζρνιείσλ. Ζ εθαξκνγή επηηπρεκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ απαηηεί ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Ζ 

παξνχζα εξγαζία ζπκπέξαλε γεληθφηεξα, πσο ε έιιεηςε ζρεδηαζκνχ θαη 

ζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο ζηα ζρνιεία θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

δηεπζπληψλ, θαζψο θαη ε έιιεηςε παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

δηεπζπληψλ ζε ζρέζε κε ηα ΣΠΔ, δπζρεξαίλεη ηελ έληαμε θαη επνηθνδνκεηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηα ζρνιεία.  

Οη πνιηηηθέο επνκέλσο πνπ εθπνλνχληαη ζε ζρέζε κε ηα ΣΠΔ πξνηείλεηαη λα 

ζηνρεχνπλ παξάιιεια ζε έλα δηαθνξνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην θαη ζε αιιαγέο 

πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ κεηαζρεκαηηζηηθά. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε πηνζέηεζε 

πνιηηηθψλ, φπσο ε πηνζέηεζε παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ θαη επεκβάζεσλ ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ηείλνπλ λα απνξξνθνχληαη ζηηο απφιπηεο ζπγθεληξσηηθέο δνκέο 

θαη λα «απεηθνλίδνπλ» ηηο ππάξρνπζεο παξαδνζηαθέο κνξθέο, πξαθηηθέο θαη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Νηξελνγηάλλε, 2010).  

ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ππάξρεη 

βαζχ ράζκα κεηαμχ ηνπ ζηφρνπ ηεο βειηίσζεο ηεο επίζεκεο εθπαίδεπζεο, λα 

επζπγξακκηζηεί κε ηηο αλάγθεο ηεο κάζεζεο ηνπ 21νπ αηψλα θαη ηελ χπαξμε ελφο 

βαζηά ζπγθεληξσηηθνχ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ επηθεληξψλεηαη γηα παξάδεηγκα 

ζε εμεηάζεηο πςεινχ επηπέδνπ σο ην θχξην κέζν αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επηηεπγκάησλ. Ζ αλαληηζηνηρία κεηαμχ ζηφρσλ πνιηηηθήο θαη πξαθηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, δείρλεη φηη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, έρεη αλάγθε απφ ηε κεηαηφπηζε 

ηεο εζηίαζεο απφ ην πιηθφ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηηο 

παηδαγσγηθέο κεζφδνπο πνπ επηθεληξψλνληαη ζε απζεληηθέο καζεηνθεληξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο. Οι αλλαγζσ αυτζσ μποροφν να ςυμβοφν με ολοκλθρωμζνεσ 

αλλαγζσ προσ ζνα ςφγχρονο πρόγραμμα ςπουδϊν και όχι με ζνα Π. που αποδίδει 

ζμφαςθ ςε εξετάςεισ υψθλοφ επιπζδου  ωσ μονόδρομο προσ τθν εκπαιδευτικι 

επιτυχία. 

Οη πνιηηηθέο πνπ εθπνλνχληαη ζε ζρέζε κε ηα ΣΠΔ, ρξεηάδεηαη λα είλαη 

επηθεληξσκέλεο ζηηο αλάγθεο απφθηεζεο ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

ηνπ 21
νπ

 αηψλα, πνπ πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ νκάδσλ θαη θνηλνηήησλ, ηε 
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ζπκκεηνρηθή ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. Οη θνξείο ράξαμεο 

πνιηηηθήο πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηελ έξεπλα θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο απφ άιια έζλε, 

θαζψο θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έκθαζεο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία, ηεο αλάγθεο γηα εγθαηάζηαζε ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο ζηήξημεο, αιιαγψλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη αμηνιφγεζεο θαη 

κεηαηφπηζε απφ ηελ απνθιεηζηηθή απφθηεζε λέαο ηερλνινγίαο, ζηνπο ηξφπνπο  

βειηίσζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο ρξήζεο θαηλνηφκσλ 

παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ πνπ θάλνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή ρξήζε θαηάιιεισλ 

ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ. 

Δπηπξφζζεηα, ε ζπλεξγαζία, ε ζπιινγηθφηεηα θαη ε αθνζίσζε ζηε ζπκκεηνρή 

θαη ηε δηαρείξηζε είλαη ζεκαληηθνί δείθηεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Απνηειεί επνκέλσο επείγνπζα αλάγθε ε ηάζε γηα 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε 

ηηο ΣΠΔ, ε ζπιινγηθή κάζεζε, ν ζπρλφο δηάινγνο, ψζηε λα αλαπηπρζεί κηα ζπιινγηθή 

ζπλείδεζε ε νπνία ζεσξείηαη φηη είλαη κεγαιχηεξε απφ ην άζξνηζκα ησλ 

κεκνλσκέλσλ κειψλ. Υξεηάδεηαη λα ππνζηεξηρηεί ε νκαδηθή εξγαζία θαη ε νκαδηθή 

κάζεζε ζηα ζρνιεία κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζπζηεκηθψλ αιιαγψλ, ηε δνκή θαη ηελ 

θνπιηνχξα ησλ ζρνιείσλ. Γη απηφ ην ιφγν απαηηείηαη κηα απνθεληξσηηθή ινγηθή πνπ 

ζα ιεηηνπξγήζεη «απειεπζεξσηηθά», ηφζν ζην θεληξηθά εληαίν θαη ειεγρφκελν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, φζν θαη ζηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη ζα δψζεη 

πξσηνθαζεδξία ζε ζπλεξγαηηθέο ελδνζρνιηθέο δξάζεηο (Νηξελνγηάλλε, 2010), 

πξσηνβνπιίεο θαη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ζρνιείσλ.  

Μέζα ζε απηή ηελ απνθεληξσηηθή ινγηθή νθείιεη λα ιεηηνπξγήζεη 

κεηαζρεκαηηζηηθά θη απειεπζεξσηηθά θαη ν εθπαηδεπηηθφο ξφινο ηνπ δηεπζπληή, σο 

δηαρεηξηζηή ησλ αιιαγψλ σο πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο, ηηο επζχλεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ. Οη ιχζεηο ζε πνιιά απφ ηα πιηθνηερληθά, ηερληθά θαη παηδαγσγηθά πξνβιήκαηα 

απαηηνχλ λέεο ζρέζεηο κεηαμχ ζρνιείσλ θαη κνληέια ζπλεξγαζίαο, πνπ κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε πεξηζζφηεξν ππνζηεξηθηηθψλ δηθηχσλ επηηξέπνληαο ηελ 

αληαιιαγή παηδαγσγηθψλ γλψζεσλ θαη κνληέισλ βέιηηζηεο πξαθηηθήο θη 

επηρεηξεζηαθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ (Longworth, 2003). 

Οη δηεπζπληέο είλαη ε ζχλδεζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ θαη γνλέσλ ή 

θεδεκφλσλ ηνπο, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο. Οη 
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δηεπζπληέο κπνξνχλ σο εθπαηδεπηηθνί εγέηεο, λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο επίδξαζήο ηνπο ζηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ θιίκαηνο ζην ζρνιείν θαη ηδηαίηεξα ηεο επίδξαζεο πνπ 

αζθνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηε δηδαζθαιία. 
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Δπίινγνο 

Ζ παξνχζα εξγαζία κειέηεζε ηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο Α΄ Αζελψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ησλ 

ΣΠΔ ζην ζρνιείν ηνπο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο ξφιν. Σα επξήκαηα αλέδεημαλ ην 

γεγνλφο φηη νη δηεπζπληέο αληηιακβάλνληαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο 

ξφινπ, εληνχηνηο έδσζαλ έκθαζε θπξίσο ζην δηνηθεηηθφ ηνπο έξγν, ηνπ νπνίνπ ε 

επέθηαζε θαη νη επζχλεο ηνπ, παξεκπνδίδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν ζε ζρέζε κε 

ηηο ΣΠΔ. Ζ εμάξηεζε, ζηηο δνκέο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ ηεο πνιηηείαο ζε ζρέζε κε 

ηηο ΣΠΔ, θαιιηεξγεί ηε ζπληήξεζε παξαδνζηαθψλ ηεξαξρηθψλ δνκψλ θαη 

παξαδνζηαθψλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ ζηα ζρνιεία ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ, ηε κε 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ εθ κέξνπο ησλ δηεπζπληψλ θαη ηε κε εκπινθή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο. 

Οη δηεπζπληέο σο εθπαηδεπηηθνί εγέηεο έρνπλ επαγγεικαηηθή επζχλε θαη 

ππνρξέσζε ινγνδνζίαο γηα κία εθπαηδεπηηθά πγηή, θαιά ζρεδηαζκέλε θαη βηψζηκε 

ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν. Ζ εθπαηδεπηηθή εγεζία ζε ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ 

ζπλεπάγεηαη φηη ν δηεπζπληήο πξέπεη λα εξγάδεηαη ζηελά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα 

ηελ αλάπηπμε δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ καζεκάησλ 

θαη ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ησλ θηλήηξσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ. Σν 

παξαπάλσ απαηηεί κία ζπλεξγαηηθή εγεζία ζηελ νπνία ν δηεπζπληήο αζθεί επίδξαζε 

θαη φπνπ ν θαζέλαο σο κία νκάδα ζπλεηζθέξεη αλάινγα κε ηελ εκπεηξία θαη ηηο 

δεμηφηεηεο ηνπ ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν. 

Όπσο ζπλάγεηαη θαη απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε αλάγθε 

νπζηαζηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ γεληθφηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

αιιαγήο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ είλαη αλαγθαία. Ζ εθπφλεζε πνιηηηθψλ ζε ζρέζε κε 

ηηο ΣΠΔ ρξεηάδεηαη λα ζηνρεχεη παξάιιεια ζε έλα δηαθνξνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ 

πιαίζην θαη ζε αιιαγέο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ κεηαζρεκαηηζηηθά. Ζ έκθαζε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή εγεζία θαη ε επαλεμέηαζε πθηζηάκελσλ εγεηηθψλ αληηιήςεσλ ζε ζρέζε 

κε ηα ΣΠΔ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνθξαηηθή επηινγή ησλ ζηειερψλ ζα βνεζήζεη 

απνηειεζκαηηθά ζηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ 

ζην ζχγρξνλν ζρνιείν. 
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Παξάξηεκα 

Δξσηεκαηνιόγην ζπλέληεπμεο 

Ζ έξεπλα απηή δηεμάγεηαη ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γηα ηελ 

απφθηεζε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζηελ «Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη 

Γηνίθεζε» ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. 

θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή 

Γ/Δ ζηελ πξνψζεζε θη εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ 

ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

επηηπρία ηεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απζηεξά εληφο ησλ 

πιαηζίσλ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θαη ηα ζηνηρεία ζαο δε ζα δεκνζηνπνηεζνχλ. 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκβνιή θαη ην ρξφλν ζαο. 

Με εθηίκεζε, 

Σζειεπίδνπ Μαξία 

Φχιν: 

Ζιηθία: 

Δηδηθφηεηα:  

Δπίπεδν ζπνπδψλ:   

Έηε ππεξεζίαο:  

Έηε ππεξεζίαο σο δηεπζπληήο/ληξηα 

Γηδαθηηθφ σξάξην:   

πκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ζε ζρέζε κε ηα ΣΠΔ: 

Α-επηπέδνπ, Β‟ Δπηπέδνπ 

Απφ άιιν θνξέα  

Φνξέαο επηκφξθσζεο 

 

1. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο γηα ην ξφιν-ηε ζέζε πνπ έρνπλ (ή πξέπεη λα έρνπλ) νη 

ΣΠΔ  ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ; 

α. (π.ρ. μερσξηζηφ κάζεκα, έληαμε ζε θάπνηα ή ζε φια ηα καζήκαηα ηνπ 

Π;) 

2. Τπάξρνπλ θαηά ηε γλψκε ζαο ζπγθεθξηκέλα νθέιε απφ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

ζηελ εθπαίδεπζε 

α. γηα ηνπο καζεηέο 

β. γηα ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο 

γ. γηα ην ζρνιείν 
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3. Πνηεο πξσηνβνπιίεο έρεηε πάξεη  ζην ζρνιείν ζαο κε ζθνπφ ηελ 

απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε ησλ 

καζεηψλ; Μπνξείηε λα δψζεηε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα; 

α. Τπάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ζην ζρνιείν ζαο γηα ηηο 

ΣΠΔ;  

β. Πνηα είλαη ε εκπινθή ηνπ ζπιιφγνπ εθπαηδεπηηθψλ  

γ. Τπάξρεη εκπινθή ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ ή άιινπ θνξέα; 

4. Πφζν ζπζηεκαηηθά ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζην ζρνιείν ζαο ΣΠΔ ζηε 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηεο ηάμεο ηνπο; Μπνξείηε λα δψζεηε ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα; 

5. αο ελεκεξψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί  γηα δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα  πνπ 

αληηκεησπίδνπλ, ψζηε λα νδεγεζνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ ζην έξγν ηνπο; Μπνξείηε λα δψζεηε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα; 

6. Γλσξίδεηε πνηεο είλαη νη αηνκηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ 

ζαο ψζηε λα πινπνηήζνπλ λέεο θαη απνηειεζκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο 

κε ρξήζε ΣΠΔ; (επηκνξθσηηθέο, ηερληθέο, νξγαλσηηθέο ή άιιεο) 

7. Οη εθπαηδεπηηθνί ζην ζρνιείν ζαο, δεηνχλ ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ππνζηήξημε 

ζαο ζε ζέκαηα νξγάλσζεο, παηδαγσγηθήο ή ζε ζέκαηα επηκφξθσζεο ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηηο ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε;  

α. Αλ φρη, πψο ην εμεγείηε εζείο; 

8. ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη έρεηε ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ψζηε λα 

ππνζηεξίμεηε νπζηαζηηθά σο εθπαηδεπηηθόο εγέηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ηελ 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν ζαο;  

α. Πνηεο είλαη νη πξνηεξαηφηεηέο ζαο;  

β. Πνηεο δπζθνιίεο αληηκεησπίδεηε; 

γ. Ση ζα ζαο βνεζνχζε πεξηζζφηεξν ψζηε λα αληαπνθξηζείηε θαιχηεξα ζε 

απηφλ ηνλ ξφιν; 

9. Πνιινί ζεσξνχλ φηη ε νπζηαζηηθή έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα ζρνιεία κε ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ ζε φια ηα καζήκαηα 

είλαη δήηεκα πνπ ελαπφθεηηαη ζηηο πξσηνβνπιίεο ηεο Πνιηηείαο. ε πνην βαζκφ 

ζα κπνξνχζε ν δηεπζπληήο λα  πξνσζήζεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

ΣΠΔ ζην ζρνιείν ηνπ, αλεμάξηεηα απφ (ή θαη παξάιιεια κε) ηηο θεληξηθέο 

πξσηνβνπιίεο; Τπάξρνπλ δπλαηφηεηεο; Πνηεο ελέξγεηεο ζεσξείηε ζεκαληηθέο 

ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ή ζε ζπλεξγαζία θαη κε άιινπο θνξείο; 

10. Γψζηε 2-3 πξνηάζεηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ νπζηαζηηθή έληαμε ησλ 

ΣΠΔ ζηα ζρνιεία; 


