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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το θέμα μας είναι η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη τάξη και πόσο μπορεί να βοηθήσουν 
στην διαδικασία του μαθήματος 

Επιλέξαμε το θέμα αυτό γιατί για εμάς τους μαθητές, έχει ενδιαφέρον να δούμε με ποιο τρόπο 
μπορεί να γίνει το μάθημα πιο ευχάριστο συμμετέχοντας  ενεργά και πιο αποδοτικά. 

Η 1Η ομάδα  λέγεται  μια νέα αρχή και αποτελείται από τους παρακάτω μαθητές : 

1. Αναστασόπουλος Νίκος (Α1) 

2. Καλαντζή Κωσταντίνα (Α2) 

3. Μούγιου Χρυσούλα-Νίκη (Α3) 

4. Τσίτσος Γρηγόρης (Α4) 

 

Η 2Η ομάδα λέγεται νέα εποχή και αποτελείται από τους παρακάτω μαθητές : 

1. Κατσούρα Κατερίνα (Α2) 

2. Κούρτη Παναγιώτα (Α2) 

3. Σαραντάκος Φώτης  (Α4) 

4. Τεννές Γιώργος (Α4) 

 

Το τμήμα ενδιαφέροντος αποτελείται και από τους παρακάτω μαθητές ; 

Βασιλόπουλος Χάρης, Θεοφανόπουλος Παναγιώτης, Καραντώνη Αλεξάνδρα, Κοροβέσης 
Γιάννης, Κουτσοσπύρος Βαγγέλης, Κοψιαύτης Ραφαήλ, Χρήστος Παππάς, Φακούδης Μάριος, 
Χαλιανδρός Γιώργος, (το σύνολο του τμήματος ενδιαφέροντος είναι 17 μαθητές). 

  

Επιβλέποντες καθηγητές :  

1. Δημήτρης Βαγιάνης 

2. Μαρίνα Παναγιωτοπούλου 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε αφορούσε στην έρευνα των νέων τεχνολογιών στο σχολείο. 
Συγκεκριμένα μελετήσαμε την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην τάξη. 

Αρχικά συλλέξαμε πληροφορίες για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών -(Τ.Π.Ε.)- Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην τάξη με αναφορά στον διαδραστικό πίνακα, τον 
βιντεοπροβολέα, τα laptops, τα tablets και τη σύνδεση με ασύρματο internet. Επιχειρήσαμε να 
περιγράψουμε τη χρήση τους, πως λειτουργούν και σε τι βοηθάνε, αναφέροντας τα θετικά και τα 
αρνητικά τους. 

Στη συνέχεια μέσα από ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις καταγράψαμε τη γνώμη των μαθητών 
της A΄ λυκείου του σχολείου μας για τις νέες τεχνολογίες -(Τ.Π.Ε.)- Τεχνολογίες Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών και πως αυτές μπορούν να εφαρμοστούν με τα σημερινά δεδομένα. Ακόμα 
καταγράψαμε και τη γνώμη που έχουν οι καθηγητές μας για το ίδιο θέμα. 
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1. Εισαγωγή. 

Το ζήτημα είναι η έρευνα της εφαρμογής των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών) στην τάξη.    

Συγκεκριμένα ερευνήθηκε η εφαρμογή στη σχολική τάξη με αναφορά στον διαδραστικό πίνακα, 
τον βιντεοπροβολέα, τα laptops, τα tablets και τη σύνδεση με ασύρματο internet.  

Το θέμα αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί διερευνήσαμε τρόπους να γίνει το μάθημα πιο ελκυστικό προς 
τους μαθητές καθώς και πιο ευχάριστο. Μέσα από την έρευνα αυτή αναφερθήκαμε σε νέες 
τεχνολογίες που είναι αρκετά γνώριμες στους μαθητές και έτσι γνωρίσαμε ένα νέο τρόπο 
διδασκαλίας. 

Ο σκοπός της έρευνας είναι να δούμε κατά πόσο η εφαρμογή των ΤΠΕ στη σχολική τάξη κάνουν 
το μάθημα περισσότερο ενδιαφέρον, αυξάνουν τη συμμετοχή των μαθητών και τελικά αποτελούν 
ένα μέσο για καλύτερη σχολική επίδοση. 

Το αποτέλεσμα που αναμένουμε να εξαχθεί είναι, ότι οι μαθητές προτιμούν τις Τ.Π.Ε. από το 
παραδοσιακό μάθημα θεωρώντας ότι ο νέος τρόπος διδασκαλίας παρουσιάζει μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον και είναι πιο διασκεδαστικός. 

Η έρευνα αυτή είναι σημαντική γιατί αφορά την μαθησιακή  διαδικασία και πως αυτή μπορεί να 
βελτιωθεί. 

Οι περιορισμοί της έρευνας ήταν α) η περιορισμένη διάρκειά της, β) το μικρό δείγμα 
ερωτηθέντων και γ) οι ελάχιστοι πόροι (οικονομικοί πόροι). Αυτό συνέβη γιατί έπρεπε να 
ολοκληρωθεί η έρευνα μέσα σε ένα δίμηνο και έτσι μπορέσαμε να μοιράσουμε ερωτηματολόγια 
μόνο σε μαθητές της Α΄ Λυκείου και σε καθηγητές του σχολείου μας. Εάν υπήρχε περισσότερος 
χρόνος και διαθέσιμοι πόροι τότε θα μπορούσαμε να μεγαλώσουμε το δείγμα μας και να 
συμπεριλάβουμε στην έρευνά μας και άλλους μαθητές και καθηγητές από κάποια άλλα σχολεία 
από την ελληνική επικράτεια. 

Η έρευνα ξεκίνησε με τη μελέτη του τρόπου εφαρμογής και λειτουργίας των ΤΠΕ στη σχολική 
τάξη δηλαδή του διαδραστικού πίνακα, του βιντεοπροβολέα, του laptop, του tablet και της 
σύνδεσης με ασύρματο internet.  

Στη συνέχεια μέσα από ερωτηματολόγια που δημιουργήσαμε, καταγράψαμε τη γνώμη των 
μαθητών της A΄ λυκείου και των καθηγητών του σχολείου μας για τις Τ.Π.Ε και πως αυτές 
μπορούν να εφαρμοστούν με τα σημερινά δεδομένα.  

Ακολούθησε η επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας και βγήκαν τα τελικά συμπεράσματα. 
Τέλος έγινε  η κατασκευή του τεχνήματος και η τελική παρουσίαση της εργασίας με μορφή power 
point  και διαφανειών.     
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2. Προβληματική του θέματος. 

Το πρόβλημα που διαλέξαμε να επιλύσουμε είναι σε ποιο βαθμό η εφαρμογή των ΤΠΕ δημιουργεί 
μία τάξη περισσότερο συμμετοχική κάνοντας το μάθημα πιο ενδιαφέρον και τους μαθητές πιο 
αποδοτικούς.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα θέλαμε να απαντήσουμε μέσα από αυτή την έρευνα είναι ΅: 

 Ποια τα οπτικοακουστικά μέσα διαθέτει η σχολική τάξη;  
 Τι θα θέλαμε να έχει η τάξη μας που νομίζουμε, ότι θα βοηθούσε την εκπαιδευτική 

διαδικασία; (λεπτομερής καταγραφή) 
 Ποιες οι χρήσεις για καθένα από αυτά και ποιοι οι τρόποι ένταξης στην εκπαιδευτική 

διαδικασία;  
 Ποιο το κόστος αυτού του εξοπλισμού  και αν είναι υλοποιήσιμο στα πλαίσια του 

σχολείου. 
 Ποιο σενάριο θα μπορούσε να είναι υλοποιήσιμο. 
 Η χρήση Τ.Π.Ε. προάγει τη διαδικασία μάθησης; (απαντήσεις μέσα από ερωτηματολόγια) 
 Ποιες είναι οι (max, min απαιτήσεις) σε Τ.Π.Ε. στο σχολείο μας. 

 

3. Διαδικασία της έρευνας / Μεθοδολογία 

Στη πρώτη συνάντηση έγινε η γνωριμία με τα μέλη του τμήματος ενδιαφέροντος και 
συστηθήκαμε λέγοντας λίγα λόγια για τον εαυτό μας ο καθένας τόσο οι μαθητές όσο και οι 
επιβλέποντες καθηγητές. Ξεκινήσαμε στη συνέχεια με το παιδαγωγικό συμβόλαιο και σε κάθε 
μάθημα καταγράφαμε με λεπτομέρειες τι κάναμε στο προσωπικό μας ημερολόγιο.  

Έπειτα χωριστήκαμε σε ομάδες και μας μοιράστηκαν τα δύο υποθέματα. Εμείς ασχοληθήκαμε με 
την εφαρμογή των ΤΠΕ στη σχολική τάξη. 

Αρχικά αναζητήσαμε και βρήκαμε πληροφορίες από το  Ίντερνετ για το ποιες είναι οι ΤΠΕ, πως 
εφαρμόζονται, τι απαιτείται, ποια τα οφέλη και τα μειονεκτήματά τους. Μετά ψάξαμε για το 
κόστος εφαρμογής τους και επεξεργαστήκαμε διαφορετικά σενάρια υλοποίησης στη σχολική 
αίθουσα.  

Χρησιμοποιήσαμε σαν πηγή το internet για τη βιβλιογραφική μας έρευνα (ερευνητικό εργαλείο). 

Στην συνέχεια συντάξαμε και μοιράσαμε ερωτηματολόγια για να καταγράψουμε τη γνώμη των 
καθηγητών και των μαθητών της Α΄ Λυκείου του σχολείου μας, για τις ΤΠΕ. Το ερευνητικό 
εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε ήταν τα ερωτηματολόγια που περιείχαν ερωτήσεις κλειστού 
τύπου (ναι - όχι, πολλαπλής επιλογής, διαβαθμισμένη κλίμακα κ.α.) ώστε να απαντούν οι 
ερωτηθέντες γρήγορα,  με άμεσο τρόπο, οδηγώντας σε εύκολα μετρήσιμα αποτελέσματα.    

Αφού τα παραλάβαμε συμπληρωμένα από τους μαθητές και τους καθηγητές έγινε η καταμέτρηση 
των απαντήσεων  και ακολούθησε η επεξεργασία με τη μορφή διαγραμμάτων. Στη συνέχεια έγινε 
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η κριτική ερμηνεία των απαντήσεων (επικρατούσα άποψη, σύγκριση με απαντήσεις και 
αιτιολόγηση). Τέλος με βάση όλα τα δεδομένα εξάγαμε τα τελικά συμπεράσματα. 

 
4. Θεωρητικό μέρος 

Ακολουθεί η παρουσίαση των οπτικοακουστικών μέσων που βοηθούν στην εκπαιδευτική 
διαδικασία με την περιγραφή των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας τους. 

Α. Βιντεοπροβολέας - Ορισμός  

Ο βιντεοπροβολέας (προτζέκτορας) είναι μια συσκευή που λαμβάνει σήμα βίντεο και το 
προβάλει σε μια απόσταση πάνω σε μια επιφάνεια.  

 

Προτζέκτορες  είναι μηχανήματα προβολής που συνδέονται με ηλεκτρονικό υπολογιστή, Video, 
DVD και προβάλουν σε μεγάλη οθόνη προβολής μέσω ενός συστήματος φακών. Όλοι οι 
προτζέκτορες χρησιμοποιούν λαμπτήρες για δυνατό φωτισμό για να μπορέσουν να προβάλουν την 
εικόνα. Οι σύγχρονοι προτζέκτορες χρησιμοποιούνται ευρέως σε αίθουσες συνεδριάσεων, 
σχολικές αίθουσες, σε παρουσιάσεις και σε εκθέσεις. Μπορούν να συνδυαστούν με τον 
διαδραστικό πίνακα.        

        

 

 

 

http://brain.pan.e-merchant.com/6/9/08528996/s_08528996.jpg
http://www.i-live.gr/wp-content/uploads/2010/03/news-acer-h5360.jpg?84cd58
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Β. Φορητός Υπολογιστής – Ορισμός 

Φορητός Υπολογιστής (Laptop Computer/Notebook) είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής 
μικρού μεγέθους και βάρους με εύκολη μεταφερσιμότητα, διαθέτοντας ενεργειακή αυτονομία. 
Ανήκει στους υπολογιστές τετάρτης γενιάς. Αυτό το είδος υπολογιστή ενσωματώνει πολλές και 
καινοτόμες τεχνολογίες με προσιτό πλέον κόστος. 

 

• Αυτό το είδος υπολογιστή ενσωματώνει πολλές και καινοτόμες τεχνολογίες με προσιτό 
πλέον κόστος. Κάποιες από αυτές είναι η οθόνη υγρών κρυστάλλων (Liquid Crystal 
Display, LCD) που υλοποιείται με διάφορους τρόπους εκ των οποίων γνωστότερος και 
συνηθέστερος σήμερα είναι η τεχνολογία TFT, Thin Film Transistor , ονομαζόμενη και ως 
active matrix LCD technology. 

 

Στα θετικά του σημεία μπορούμε να συμπεριλάβουμε την εργονομική κατασκευή του, την 
φορητότητα, και τους μεγάλους χρόνους αυτονομίας που παρέχουν οι σύγχρονοι τύποι 
μπαταριών. 

Στα αρνητικά σημεία ανήκουν η μεγάλου κόστους αναβάθμιση του και η σχετικά περιορισμένη, 
σε σχέση με τα επιτραπέζια συστήματα, και η ευαισθησία που παρουσιάζει λόγω της υψηλής 
συρρίκνωσης των ηλεκτρονικών του κυκλωμάτων. 

• Wi-Fi, είναι ένας μηχανισμός για την ασύρματη σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών.  Μια 
συσκευή με δυνατότητα Wi-Fi, όπως έναν προσωπικό υπολογιστή, κονσόλα παιχνιδιών 
βίντεο, smartphone , ή digital audio player, μπορεί να συνδεθεί στο Internet μέσω ενός 
ασύρματου δικτύου του σημείου πρόσβασης.  Ένα σημείο πρόσβασης (ή hotspot ) έχει μια 
σειρά από περίπου 20 μέτρα (65 ft) σε εσωτερικούς χώρους και ένα μεγαλύτερο εύρος σε 
εξωτερικούς χώρους.  Πολλαπλά σημεία επικάλυψης πρόσβασης μπορούν να καλύψουν 
μεγάλες περιοχές.  

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B8%CF%8C%CE%BD%CE%B7_%CF%85%CE%B3%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CF%81%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=TFT&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Smartphone&usg=ALkJrhizRRNHxc9g16q0xmRzmq77gyrVsg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Internet&usg=ALkJrhiOdn48IBrrpYTjhMfAYRt43UWbIQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_network&usg=ALkJrhhlDtST7isjbcp64VM5aYL3X0p97Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_access_point&usg=ALkJrhjYyHIh2pzPsYRReRTReB57dMw7Kw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hotspot_(Wi-Fi)&usg=ALkJrhjZNt8Uhlls7wooAiEJ2LwDjC0p2A
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/32/Wi-Fi_Logo.svg
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Γ. Διαδραστικός Πίνακας - Ορισμός  

Ένας διαδραστικός πίνακας (Interactive whiteboard) είναι μια ψηφιακή συσκευή αφής που 
συνδέεται με έναν υπολογιστή και ένα προβολικό (προτζέκτορα). Το προβολικό προβάλλει το 
οπτικό σήμα εξόδου του υπολογιστή στην επιφάνεια του πίνακα. Ο χρήστης μπορεί να 
αλληλεπιδράσει με τα εικονιζόμενα αντικείμενα, χρησιμοποιώντας την αφή. Ο διαδραστικός 
πίνακας πρέπει να είναι συνδεδεμένος με έναν υπολογιστή που δημιουργεί τις πραγματικές 
εικόνες ή δεδομένα. Τα εξελιγμένα μοντέλα των διαδραστικών πινάκων έχουν ψηφιακό 
πληκτρολόγιο και ποντίκι. 

Οι διαδραστικοί πίνακες βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορες περιπτώσεις: 

-Χρήση οποιουδήποτε λογισμικού υπάρχει εγκαταστημένο στον υποστηρικτικό PC, όπως οι 
φυλλομετρητές ιστού ή άλλες δημοφιλείς εφαρμογές 

-Αποθήκευση σημειώσεων που δημιουργούνται επάνω στην επιφάνεια του διαδραστικού πίνακα 

-Χρήση του περιβάλλοντος του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (επιλογή με αφή, σύρσιμο), διαχείριση 
επισημάνσεων (σχόλια και σημειώσεις κατά τη χρήση προγραμμάτων ή παρουσιάσεων) και 
μετατροπής από χειρόγραφο σε τυπογραφικό κείμενο (όχι σε όλα τα μοντέλα) 

Κάποια μοντέλα διαθέτουν σύστημα Απόκρισης Κοινού (Audience Response System) δίνοντας τη 
δυνατότητα πραγματοποίησης ζωντανών δημοσκοπήσεων ή παιχνιδιών ερωτήσεων με εύκολη 
καταγραφή των επιλογών του κοινού 

Ο διαδραστικός πίνακας είναι με απλά λόγια μία λευκή επιφάνεια αφής στο μέγεθος ενός   
παραδοσιακού μαυροπίνακα ή ενός λευκού πίνακα με μαρκαδόρο. Ο πρώτος  διαδραστικός 
πίνακας δημιουργήθηκε από την SMART TECHNOLOGIES το 1991. 

Ο διαδραστικός πίνακας στην εκπαιδευση  
  Με τους διαδραστικούς πίνακες ο εκπαιδευτικός : 

• Γράφει με τους μαρκαδόρους όπως ένας παραδοσιακός πίνακας  
• Κατασκευάζει πλάνα μαθήματος σε μορφή εντυπωσιακών παρουσιάσεων, χάρη σε 

κατάλληλο λογισμικό που παρέχεται μαζί με τον πίνακα  
• Πραγματοποιεί παρουσιάσεις, προβάλει ταινίες 
• Μετακινεί, περιστρέφει  και αλλάζει μέγεθος σε αντικείμενα χρησιμοποιώντας μόνο το 

δάχτυλο του. 
• Αποθηκεύει στην μνήμη του υπολογιστή το μάθημα σε μορφή βίντεο  

 Η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται με ποικίλους τρόπους σε τάξεις, ομάδες εργασίας και 
επιχειρηματικές συναντήσεις. Η αγορά διαδραστικών πινάκων αναμένεται να ξεπεράσει σε τζίρο 
το 1 εκατομμύριο δολάρια μέχρι το τέλος του 2008.  

Οι διαδραστικοί πίνακες έκαναν την πρώτη εμφάνιση τους στον χώρο της εκπαίδευσης της 
Αγγλίας μόλις το 2007 με κάλυψη 98% στα σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 100% στα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B6%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BA%CE%B9_(%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/PC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%86%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CF%81%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Audience_Response_System&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σήμερα χρησιμοποιούνται σε αρκετά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα όλων των βαθμίδων κυρίως στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Αυστραλία. 

Μέχρι το 2011 το ένα έβδομο των σχολικών αιθουσών του πλανήτη θα διαθέτει κάποιο 
διαδραστικό πίνακα, σύμφωνα με σχετική έρευνα. 

 

 

 

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία από εκπαιδευτικό & τεχνολογικό οργανισμό έδωσε 
τα ακόλουθα στοιχεία : 

-Αύξηση ενθουσιασμού και ενδιαφέροντος 

-Περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία 

-Ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων 

-Λιγότερες σημειώσεις μέσα στην τάξη 

-Αυξημένη ανταπόκριση και δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων εννοιών 

-Καλύτερη εκμάθηση για παιδιά με διαφορετικά στυλ μάθησης (Ακουστικό, Οπτικό, 
Κιναισθητικό) 

-Αύξηση αυτοπεποίθησης 
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Δ.Tablets (π.χ. ipad της apple) - Ορισμός 

Το iPad είναι ένας υπολογιστής που αναπτύχθηκε από την Apple βασισμένος στην οθόνη αφής. Η 
αναγγελία της παραγωγής του έγινε στις 27 Ιανουαρίου 2010 και θεωρείται ότι ανήκει σε μια 
κατηγορία μεταξύ των έξυπνων κινητών τηλεφώνων και του φορητού υπολογιστή.  

Παρόμοιο στη λειτουργία του με το μικρότερο και λιγότερο ισχυρό iPhone ή iPod touch, τρέχει 
μια τροποποιημένη έκδοση του ίδιου λειτουργικού συστήματος με ένα επανασχεδιασμένο 
περιβάλλον για να εκμεταλλευτεί τη μεγαλύτερη οθόνη.Το iPad έχει μια αναδρομικά φωτισμένη 
οθόνη πολυ-αφής 9.7 ιντσών, (25 εκατ.), 16 έως 64(GΒ) μνήμης, με bluetooth και ένα καλώδιο 
σύνδεσης ώστε να συγχρονίζεται με το iTunes και να συνδέεται με ενσύρματα αξεσουάρ.  

 

 

Η οθόνη αφής είναι μια οθόνη 9.7 ιντσών που χρησιμοποιεί την τεχνολογία υγρών κρυστάλλων 
(LCD) και είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό γυαλί που αντιστέκεται στις γρατζουνιές. Όπως 
το iPhone, το iPad είναι σχεδιασμένο για να ελέγχεται από γυμνά δάχτυλα, όχι από γάντια και 
ειδικές πένες που εμποδίζουν την ηλεκτρική αγωγιμότητα. Η οθόνη αποκρίνεται και σε δύο 
άλλους αισθητήρες: ένας αισθητήρας φωτός για να ρυθμίζεται η φωτεινότητα της οθόνης και ένα 
επιταχυνόμετρο που αισθάνεται το προσανατολισμό του iPad και επιτρέπει στο χρήστη να 
αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κρατάει την συσκευή επιλέγοντας μεταξύ οριζόντιου ή κάθετου 
προσανατολισμού. Αντίθετα από το iPhone και iPod touch, το iPad υποστηρίζει περιστροφή 
οθόνης προς οποιασδήποτε γωνίας (στις αυξήσεις 90°), που σημαίνει ότι η συσκευή λειτουργικά 

http://www.pestaola.gr/apple-sells-1-ipad-every-3-seconds/
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δεν έχει "πάνω" ή "κάτω" ανεξάρτητα από το πώς το κρατάει ο χρήστης, μόνο η θέση του 
κουμπιού δεν αλλάζει. 

Το iPad μπορεί να χρησιμοποιήσει το δίκτυο Wi-Fi για να βρει τον εαυτό του στο Google Maps.Η 
έκδοση 3G διαθέτει A-GPS ενώ και οι δύο εκδόσεις έχουν μια ψηφιακή πυξίδα. 

Το iPad έχει ένα κουμπί κάτω από την οθόνη που επιστρέφει το χρήστη στις κύριο μενού, και 
τρεις πλαστικά κουμπιά στα πλάγια: ενεργοποίηση/κατάσταση αναμονής, ένταση ήχου 
πάνω/κάτω, και κλειδαριά περιστροφής οθόνης. Το τελευταίο, σύμφωνα με τις υπάρχουσες 
πληροφορίες υπάρχει ώστε να αποτρέψει την κατά λάθος περιστροφή της οθόνης όταν ξαπλώνει ο 
χρήστης. 

Το πίσω μέρος της έκδοσης Wi-Fi αποτελείται από αλουμίνιο μαύρα πλαστικά κουμπιά. Η 
έκδοση Wi-Fi + 3G έχει μια μαύρη πλαστική επιφάνεια στο πάνω μέρος της για να αυξήσει την 
ένταση του σήματος που δέχεται από το δίκτυο 

 

5. Η έρευνα 

Η καθημερινή μας ζωή και ο τρόπος που επικοινωνούμε αλλάζουν ραγδαία και απρόσκοπτα. Η 
καταλυτική δύναμη που μεταβάλλει το ανθρωπογενές περιβάλλον είναι η τεχνολογία της 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η νέα αυτή μορφή σύνθετης τεχνολογίας ισοδυναμεί με 
όρους όπως νέες τεχνολογίες, ψηφιακή επανάσταση, ψηφιακή εποχή, Κοινωνία της Πληροφορίας, 
μας αναφέρει σε άρθρο του ο Κώστας Δήμας (Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21/02/11)  

Συνεχίζοντας συμπληρώνει ‘’Η υπογράμμιση της αξίας της γνώσης και πληροφορίας στον 21ο 

αιώνα γίνεται φανερή στο κείμενο της Ευρωπαϊκής επιτροπής, με τίτλο «Να σκεφτούμε την 

εκπαίδευση του αύριο»1 , όπου γίνεται λόγος για την Κοινωνία της γνώσης, την ενσωμάτωση της 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση, ψηφιακή μόρφωση, ηλεκτρονική μάθηση (e-Learning), δια βίου 

εκπαίδευση, νέο περιβάλλον εκμάθησης, Ίντερνετ, πολυμέσα, εκπαιδευτικό λογισμικό. 

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουμε, αντιμετωπίζουμε μαθητές που γοητεύονται από τους Η/Υ, τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα κινητά τηλέφωνα, τις ψηφιακές μηχανές και κάμερες, τα e-books. 

Αφιερώνουν χρόνο μαθαίνοντας και μιλώντας γι’ αυτά, συχνά σε βάρος των παραδοσιακών 

μαθημάτων. 

Η έννοια του γραμματισμού(literacy) αποκτά νέα σημασία. Διευρύνεται. Πιο συγκεκριμένα, οι 

νέες μορφές κειμένου που βρίσκονται μέσα στο διαδίκτυο και η πλοήγηση σε αυτό, η περίπλοκη 

σύνδεσή τους με υπερκείμενα(hypertext), η εικονική αναπαράσταση των ειδήσεων, η χρήση e-

mail, οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, η online διάθεση και αγορά προϊόντων, η χρήση 

http://el.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
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διαδικτυακού τηλεφώνου με εικόνα, οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης(e-Government) 

όλα αυτά υπαγορεύουν τη μετατόπιση βάρους στο σχολικό περιβάλλον, από τις δεξιότητες 

γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής στον πληροφοριακό και τεχνολογικό γραμματισμό ή ακόμη 

και σε πολυγραμματισμούς. 

Ο τεχνολογικός γραμματισμός αφορά «στη δεξιότητα χρήσης των Η/Υ και άλλων τεχνολογικών 

μέσων με τέτοιο τρόπο ώστε να προάγεται η μάθηση, η παραγωγικότητα και η 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών2 . (U.S Department of Education, διαθέσιμο online: 

http://www2.ed.gov/about/offices/list/os/technology/reports/e-learning.pdf) Ο αλφαβητισμός ή 

γραμματισμός, όπως αναφέραμε παραπάνω, γίνεται πολυγραμματισμός και περιλαμβάνει 

δεξιότητες χρήσης Η/Υ, ανάγκη πληροφόρησης και εξεύρεση της γνώσης, χρήση άλλων 

οπτικοακουστικών μέσων και άντληση πληροφόρησης, αξιολόγηση της νέας πληροφορίας, 

ικανότητα κριτικής σκέψης, ικανότητα συνεργασίας και συνύπαρξης σε πραγματικές και 

εικονικές κοινότητες, ανάληψη πρωτοβουλιών για ανεξάρτητη και συνεχόμενη εκπαίδευση και 

κατάρτιση.’’ 

“Ο Μαθητικός Υπολογιστής συνδυάζεται απόλυτα με τον διαδραστικό πίνακα που μπορεί να 

αποτελέσει σημαντικό μέσο ευαισθητοποίησης, κινητοποίησης και αξιολόγησης των γνώσεων 

που αποκτήθηκαν από τους μαθητές. Μέσω του διαδραστικού πίνακα, η εργασία του μαθητή 

μπορεί να εκτεθεί σε όλη την τάξη και να τεθεί σε εποικοδομητική κριτική και βελτιώσεις που 

μόνο θετικά μπορούν να συμβάλουν στη μαθησιακή διαδικασία”, όπως ανέφερε στο Συνέδριο της 

Σύρου ο  Βασίλης Οικονόμου που είναι Υπεύθυνος Πληροφοριακών και Οπτικοακουστικών 

Συστημάτων, εκπαιδευτικός στην Πληροφορική και μέλος του γραφείου ποιότητας και της 

Ομάδας του “Σχολείου του Μέλλοντος”. 

 

http://www2.ed.gov/about/offices/list/os/technology/reports/e-learning.pdf
http://economu.files.wordpress.com/2010/11/y0z5088.jpg
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‘’Η αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα από το δάσκαλο άλλαξε τη μορφή του μαθήματος, 

κάνοντάς το πιο ευχάριστο, πιο άμεσο, πιο σύγχρονο και πιο δημιουργικό, ενώ εισήγαγε νέες 

εκπαιδευτικές μεθόδους, που ούτε οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν φανταστεί. Οι μαθητές 

χαίρονται το «συναρπαστικό» πλέον μάθημα και τονίζουν ότι «και το διάβασμα στο σπίτι γίνεται 

πιο εύκολο γιατί το έχουν καταλάβει στην τάξη». 

΄΄  Χρειάζεται όμως μεγάλη προσπάθεια που δεν εστιάζεται στην ευκολία χρήσης των μέσων, 

αλλά στη θέληση των εκπαιδευτικών να υιοθετήσουν αλλαγές, να προσαρμοστούν στο νέο τρόπο 

μαθήματος και στη φαντασία, που είναι απαραίτητη για την αξιοποίηση των μέσων, προς όφελος 

όλων όσων εμπλέκονται στη διαδικασία μάθησης.’’ 

Η γνώση αλλάζει με τρομακτικούς ρυθμούς σήμερα. Ο ρόλος της εκπαίδευσης πρέπει να αλλάξει 

για να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Στο παρελθόν, οι άνθρωποι 

μπορούσαν να πάρουν το πτυχίο τους, να γίνουν δάσκαλοι και να είναι βέβαιοι ότι δεν έχουν 

πολλά να μάθουν στο μέλλον, παρά μόνον να διδάσκουν. Σήμερα δεν ισχύει αυτό. Αντίθετα, η 

γνώση ανανεώνεται διαρκώς, πολλές φορές ανατρέπεται βγάζοντας νέες αλήθειες στην 

επιφάνεια… Η χρήση των νέων τεχνολογιών δεν είναι πανάκεια και δεν πρόκειται ποτέ να 

υποκαταστήσει τη ζωντανή διδασκαλία. Η εσφαλμένη χρήση της και η κατασκευή λογισμικού 

που δεν θα πληροί τα κριτήρια ποιότητας μπορεί να προκαλέσει μαθησιακά κενά στους αποδέκτες 

της. Σε κάθε περίπτωση, η τεχνολογία είναι το μέσον και όχι ο αυτοσκοπός. 

Η μάθηση μέσω του Μαθητικού Υπολογιστή δίνει την ευκαιρία στο μαθητή να προσεγγίσει την 

πληροφορία με πολλαπλούς τρόπους. Δεν ανταγωνίζεται τους υπάρχοντες τρόπους διδασκαλίας, 

αλλά τους συμπληρώνει. Καλλιεργεί την πρωτοβουλία, επαναπροσδιορίζει το ρόλο του 

εκπαιδευτικού και τον εφοδιάζει με χρήσιμα “εργαλεία”. Ενθαρρύνει την έρευνα και την 

αναζήτηση πληροφοριών. Εξατομικεύει τη διδασκαλία. Ανατρέπει τη σειριακή μάθηση. 

Κατηγοριοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες. Βελτιώνει την ικανότητα ανάλυσης και 

σύνθεσης των πληροφοριών. Πιστοποιεί αποκτηθείσες γνώσεις… Ο Μαθητικός Υπολογιστής 

συνδυάζεται απόλυτα με τον διαδραστικό πίνακα που μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο 

ευαισθητοποίησης, κινητοποίησης και αξιολόγησης των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τους 

μαθητές. Μέσω του διαδραστικού πίνακα, η εργασία του μαθητή μπορεί να εκτεθεί σε όλη την 

τάξη και να τεθεί σε εποικοδομητική κριτική και βελτιώσεις που μόνο θετικά μπορούν να 
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συμβάλουν στη μαθησιακή διαδικασία. Ο συνδυασμός των μέσων αυτών αναπτύσσει την 

ομαδοσυνεργατική μάθηση. 

«…Η μελέτη χωρίς επιθυμία κλειδώνει τη μνήμη και δεν συγκρατεί τίποτα από αυτά που 

δέχεται…» είχε πει ο Λεονάρντο ντα Βίντσι. Με τις νέες αυτές προσεγγίσεις προσπαθούμε να 

δημιουργήσουμε την επιθυμία για μάθηση. Το εύχρηστο λογισμικό που διατίθεται στον 

εκπαιδευτικό εμπλουτίζει τα μαθήματά του με πολυμεσικό υλικό, δημιουργεί πολλαπλές 

αναπαραστάσεις στους μαθητές με στόχο την κινητοποίηση τους και την ευκολότερη εμπέδωση 

της ύλης.’’ 

Κόστος 

Για την εισαγωγή των νέων Τεχνολογιών δυστυχώς υπάρχει και ένα σημαντικό οικονομικό 
κόστος. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε  ότι το κόστος των φορητών Η/Υ ξεκινούν από 350€ με οθόνες 13’’ ενώ 
για 15” από 500€. 

Οι τιμές για τους διαδραστικούς πίνακες αρχίζουν από 600€ ενώ μπορεί να καταλήξουν και στα 
2000€. 

Οι τιμές για τους βιντεοπροβολείς ξεκινούν από τα 400€, ενώ το κόστος για ταμπλέτες 
(ipad,Samsung pad κ.ά) από τα 250€ ανάλογα με την διαγώνιο της οθόνης και μπορεί να 
καταλήξουν και στα 750€ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

ΦΥΛΟ 
 

% 

Αγόρια 43 44,8% 

Κορίτσια 53 55,2% 

 
96  

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου μας. Ρωτήθηκαν 96 μαθητές από την Α΄ 
Λυκείου. Συγκεκριμένα ρωτήθηκαν 43 αγόρια και 53 κορίτσια.   
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Ερώτηση 1η  
    Στο σπίτι σας διαθέτετε (περισσότερες από μία 

επιλογές) 
 

Ιnternet Η/Υ Φορητό 
Υπολ. ipad Δεν 

διαθέτω 
Σύνολο 

Μαθητών 

92 77 64 5 1 96 
95,8% 80,2% 66,7% 5,2% 1,0% 

  

 

44,8% 

55,2% 

ΦΥΛΟ 

Αγόρια 

Κορίτσια 
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Ιnternet Η/Υ Φορητό 
Υπολ. 

ipad Δεν διαθέτω 

95,8% 

80,2% 

66,7% 

5,2% 1,0% 

Στο σπίτι σας διαθέτετε 
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Στην συγκεκριμένη ερώτηση η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών (95,8% ) διαθέτουν 
internet, το 80,2% Η/Υ, το 66.7% φορητό υπολογιστή, το 5,2% ipad και το 1% δεν διαθέτουν 
Η/Υ. 

Ερώτηση 2η  
Οι σχολικές τάξεις όπως είναι σήμερα (μαυροπίνακας – κιμωλία) είναι ελκυστικές για το 

μαθητή; 
(τσεκάρετε το κουτάκι στον παρακάτω πίνακα που θεωρείτε πιο αντιπροσωπευτικό,  1 για 
Καθόλου 5 για Πάρα Πολύ ) 
 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 
Πάρα 
Πολύ 

 
25 37 25 6 3 96 

26,0% 38,5% 26,0% 6,3% 3,1% 

  

 

 
 

Στην συγκεκριμένη ερώτηση οι περισσότεροι μαθητές (38,5,6% ) υποστηρίζουν πως οι σχολικές 
τάξεις όπως είναι σήμερα (μαυροπίνακας – κιμωλία) είναι λίγο ελκυστικές για το μαθητή, 26% 
πως είναι αρκετά, 10% πολύ και πάρα πολύ ελκυστικές ενώ 26% πως δεν είναι καθόλου 
ελκυστικές.   

Καθόλου 
26,0% 

Λίγο 
38,5% 

Αρκετά 
26,0% 

Πολύ 
6,3% 

Πάρα Πολύ 
3,1% 

Οι σχολικές τάξεις είναι σήμερα ελκυστικές για τον 
μαθητή; 

Καθόλου 

Λίγο 

Αρκετά 

Πολύ 

Πάρα Πολύ 
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Ερώτηση 3η  
Η χρήση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Η/Υ, βιντεοπροβολέας, Διαδραστικός 

Πίνακας, ipad, Internet, κ.τ.λ) θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των γνωστικών 
αντικειμένων από τους μαθητές; 

 
(τσεκάρετε το κουτάκι στον παρακάτω πίνακα που θεωρείτε πιο αντιπροσωπευτικό,  1 για 
Καθόλου 5 για Πάρα Πολύ ) 

 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ 
 

2 8 21 33 32 96 

2,1% 8,3% 21,9% 34,4% 33,3% 

  
 

 
Στην συγκεκριμένη ερώτηση οι περισσότεροι μαθητές (68% ) υποστηρίζουν πως η χρήση 
Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των γνωστικών 
αντικειμένων από τους μαθητές. 22% πιστεύουν πως βοηθάει αρκετά ενώ 10% πιστεύει πως δεν 
βοηθάει καθόλου. 

 
 

Καθόλου 
2,1% 

Λίγο 
8,3% 

Αρκετά 
21,9% 

Πολύ 
34,4% 

Πάρα Πολύ 
33,3% 

Η χρήση Νέων Τεχνολογιών θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση  των 
γνωστικών αντικειμένων από τους μαθητές; 

Καθόλου 

Λίγο 

Αρκετά 

Πολύ 

Πάρα Πολύ 
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Ερώτηση 4η  
Για την πραγματοποίηση των Νέων Τεχνολογιών πρέπει να υπάρχουν λιγότεροι μαθητές στην 

τάξη; 
                
ΝΑΙ  62 64,6% 

ΟΧΙ 34 35,4% 

 
96 

  

 
 

Στην συγκεκριμένη ερώτηση η πλειοψηφία των μαθητών (κατά 64,6% ) υποστηρίζουν πως πρέπει 
να υπάρχουν λιγότεροι μαθητές στην τάξη ενώ το 35,4% πιστεύει το αντίθετο. 

Αν ΝΑΙ πόσοι μαθητές πιστεύετε ότι είναι το καλύτερο; 
 
 

Μαθητές 
   5-10 11-15 15-20 >20 
 11 33 17 1 62 

17,7% 53,2% 27,4% 1,6% 

  
 
 

64,6% 

35,4% 

Για την πραγματοποίηση των Νέων Τεχνολογιών πρέπει να 
υπάρχουν λιγότεροι μαθητές στην τάξη; 

ΝΑΙ  

ΟΧΙ 
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Β) Αν ναι πόσοι μαθητές πιστεύετε ότι είναι το καλύτερο; 

Η πλειοψηφία πιστεύει ότι είναι προτιμότερο να  υπάρχουν 11-15 μαθητές στην τάξη για την 
καλύτερη δυνατή εφαρμογή των ΝΤ. Το 17,7% πιστεύει πως πρέπει να υπάρχουν 5-10 μαθητές 
στην τάξη, το 27,4% 15-20 μαθητές ενώ μόλις το 1,6% πιστεύει ότι θα έπρεπε να είναι πάνω από 
20. 

Ήταν γενικά αναμενόμενο να πιστεύεται ότι οι μαθητές θα έπρεπε να είναι το λιγότερο δυνατό 
ανά τάξη, όταν εφαρμόζονται νέες τεχνολογίες. 

Ερώτηση 5η  
Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα για το ποιός συνδυασμός νέων τεχνολογιών είναι πιο 

αποδοτικός στην διδασκαλία. 
(1 καθόλου αποδοτικός, 5 Πάρα Πολύ) 

 
 

  Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 
Πολύ 

Η/Υ +Βιντεοπροβολέας 4 15 29 28 20 
Διαδραστικός  Πίνακας 7 13 30 27 19 
ΤV+Βίντεο 7 19 35 17 18 
Η/Υ σε κάθε μαθητή 8 14 20 18 36 
ipad σε κάθε μαθητή 13 23 16 19 25 
Πίνακας + κιμωλία 36 21 25 10 4 

 

  5-10 
17,7% 

11-15 
53,2% 

15-20 
27,4% 

>20 
1,6% 

Πόσοι μαθητές πιστεύετε ότι είναι το καλύτερο; 

  5-10 

11-15 

15-20 

>20 
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Η/Υ+ βιντεοπροβολέας=> Ένα πολύ μικρό ποσοστό πιστεύει ότι ο Η/Υ και ο βιντεοπροβολέας 
δεν είναι αποδοτικοί. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (29 μαθητές) πιστεύουν  πως 
είναι αρκετά αποδοτικοί, ενώ ακολουθούν με πολύ μικρή διαφορά αυτοί που πιστεύουν πως είναι 
'Πολύ' και 'Πάρα Πολύ' αποδοτικοί (28 και 20 μαθητές αντίστοιχα). 

 
Διαδραστικός πίνακας=> Τα αποτελέσματα δεν απέχουν πολύ από τα προηγούμενα, αφού και 
πάλι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (30 μαθητές) πιστεύουν  πως είναι αρκετά 
αποδοτικός, ενώ ακολουθούν με πολύ μικρή διαφορά αυτοί που πιστεύουν πως είναι 'Πολύ' και 
'Πάρα Πολύ' αποδοτικός (27 και 19 μαθητές αντίστοιχα) και μόλις 7 μαθητές πιστεύουν πως δεν 
είναι 'Καθόλου' χρήσιμος. 

 
Τv+Βίντεο=> Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα που αφορούν την τηλεόραση και το βίντεο καθώς 
το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (35 μαθητές) πιστεύουν  πως είναι αρκετά αποδοτικό η 
Τv+Βίντεο, ενώ ακολουθούν 17 και 18 μαθητές που πιστεύουν πως είναι 'Πολύ' και 'Πάρα Πολύ' 
αποδοτικό. 19 μαθητές πιστεύουν  πως είναι 'Λίγο', ενώ μόλις 7 μαθητές πιστεύουν πως δεν είναι 
'Καθόλου' χρήσιμο.    
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Ποιός συνδυασμός νέων τεχνολογιών είναι πιο αποδοτικός στην διδασκαλία. 

Πάρα Πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 
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Η/Υ σε κάθε μαθητή=> Οι 36 μαθητές απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ότι ο Η/Υ είναι 'Πάρα 
Πολύ' αποδοτικός στη διαδικασία της μάθησης. 18 και 20 απάντησαν  'Πολύ' και 'Αρκετά' 
αντίστοιχα, ενώ 14 απάντησαν 'Λίγο'. Μόνο 8 μαθητές πιστεύουν  πως δεν είναι καθόλου 
αποδοτικός. 

 

Ιpad σε κάθε μαθητή=> 25 μαθητές πιστεύουν πως είναι 'Πάρα Πολύ' αποδοτικός, ο 19 μαθητές 
πως είναι 'Πολύ' και 16 πιστεύει πως είναι 'Αρκετά'. 13 μαθητές πιστεύουν  πως είναι 'Λίγο 
Χρήσιμος'. Αυτό ίσως συμβαίνει γιατί οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με τα tablets, που είναι 
σχετικά νέας τεχνολογίας και επομένως ίσως δεν γνωρίζουν τις δυνατότητές τους.  

 
Πίνακας + Κιμωλία=> Σχετικά με τον πίνακα και την κιμωλία βλέπουμε την πλειοψηφία να 
συμφωνούν συγκεντρώνεται στη μη αναγκαιότητα της χρήσης τους. Συγκεκριμένα 36 μαθητές 
πιστεύουν πως δεν είναι 'Καθόλου' αποδοτικά, 21 μαθητές πως είναι 'Λίγο' αποδοτικά,  25 
μαθητές πως είναι 'Αρκετά' ενώ μόλις 10 πιστεύουν  πως είναι 'Πολύ' αποδοτικά και μόλις 4 
μαθητές 'Πάρα Πολύ' αποδοτικά. 

 
Τα αποτελέσματα της έρευνας σ΄ αυτή την ερώτηση ήταν μάλλον αναμενόμενα καθώς οι 
περισσότεροι μαθητές φαίνεται να πιστεύουν στην μεγάλη χρησιμότητα των Ν.Τ στο σύνολό 
τους, χωρίς τρανταχτές διαφορές στις Νέες Τεχνολογίες. Αντίθετα βλέπουμε μία έντονη 
υποστήριξη στο ότι ο κλασσικός μαυροπίνακας και η κιμωλία δεν είναι αποδοτικά στη διαδικασία 
της μάθησης. 

 
Ερώτηση 6η  
Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών πιστέυετε ότι  βοηθάει περισσότερο στην κατανόηση των 

θεωρητικών μαθημάτων ή των θετικών (μαθηματικά, φυσική, χημεία). 

Δεν βοηθά σε 
κανένα 
μάθημα   

Θεωρητικά 
μαθήματα        

  Θετικά 
μαθήματα 

Θεωρητικά 
+Θετικά 

μαθήματα        

 

6 20 53 17 96 

6,3% 20,8% 55,2% 17,7% 
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Το 20,8% πιστεύει πως οι Ν.Τ βοηθούν περισσότερο στα Θεωρητικά μαθήματα. Το 6,3% πιστεύει 
πως δε βοηθάει σε κανένα μάθημα. Το 17,7% πιστεύει πως βοηθάει και στα 2 μαθήματα. Τα 
αποτελέσματα κορυφώνονται όταν το 55,2% συγκεντρώνεται στα Θετικά μαθήματα. 

 
Σχολιασμός: Oι γνώμες για τα αποτελέσματα της έρευνας αρχικά διχάζονταν. Πιστεύαμε ότι οι 
μαθητές θα υποστήριζαν πως οι Ν.Τ βοηθούν  στα Θεωρητικά όπως και στα Θετικά μαθήματα, 
όμως τελικά η πλειοψηφία αποφάνθηκε ότι τελικά οι Ν.Τ.  είναι πιο χρήσιμες στα Θετικά 
μαθήματα. 

Ερώτηση 7η  
Ο νέος τρόπος διδασκαλίας είναι πιο ευχάριστος στους μαθητές; 
(1 καθόλου ευχάριστος, 5 Πάρα Πολύ) 
 
 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ 
 

11 8 21 26 30 96 

11,5% 8,3% 21,9% 27,1% 31,3% 

  
 

Δεν βοηθά σε 
κανένα μάθημα   

6,3% 

Θεωρητικά 
μαθήματα        

20,8% 

  Θετικά μαθήματα 
55,2% 

Θεωρητικά +Θετικά 
μαθήματα        

17,7% 

Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών πιστέυετε ότι  βοηθάει περισσότερο στην 
κατανόηση των θεωρητικών μαθημάτων ή των θετικών.  

Δεν βοηθά σε κανένα μάθημα   

Θεωρητικά μαθήματα       

  Θετικά μαθήματα 

Θεωρητικά +Θετικά μαθήματα       
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Σύμφωνα με τις μετρήσεις που κάναμε είδαμε πως το 11,5% των μαθητών πιστεύουν πως ο νέος 
τρόπος διδασκαλίας δεν είναι καθόλου ευχάριστος στους μαθητές. Το 8,3% των μαθητών 
πιστεύουν ότι είναι λίγο ευχάριστος, το 21,9% θεωρούν πως είναι αρκετά ευχάριστος και το 
27,1% πιστεύουν ότι είναι πολύ. Τέλος το 31,3% θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ ευχάριστος. 

Το 77%= 3/4 μεγάλη πλειοψηφία, πιστεύει ότι ο νέος τρόπος διδασκαλίας είναι από ευχάριστος 
έως και πολύ ευχάριστος γιατί το μάθημα γίνεται πιο ενδιαφέρον και ψυχαγωγικό. Επιπλέον τα 
παιδιά κοινωνικοποιούνται, ανταλλάσσουν απόψεις και συνεισφέρουν το ίδιο στη διαδικασία του 
μαθήματος. 

Ερώτηση 8η  

Σε ποια μαθήματα εφαρμόζεται ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ή έχουν χρησιμοποιηθεί Νέες 
τεχνολογίες (εργαστήριο Πληροφορικής, Βιντεοπροβολέας κ.τ.λ.) στη διδασκαλία, εκτός της 
ερευνητικής εργασίας;. 
 
Θρησκευτικά 2 2,1% 

 Αρχαία 13 13,5% 
 Ν.Λογοτεχνία 70 72,9% 
 Ν.Γλώσσα 8 8,3% 
 Μαθηματικά 22 22,9% 
 Φυσική 5 5,2% 
 Χημεία 7 7,3% 
 Βιολογία 35 36,5% 
 Αγγλικά 6 6,3% 
 Κανένα 5 5,2% 
 

 
96 

  

Καθόλου 
11,5% Λίγο 

8,3% 

Αρκετά 
21,9% 

Πολύ 
27,1% 

Πάρα Πολύ 
31,3% 

Ο νέος τρόπος διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατικός) είναι πιο ευχάριστος 
στους μαθητές; 

Καθόλου 

Λίγο 

Αρκετά 

Πολύ 

Πάρα Πολύ 
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Το 72,9% των μαθητών απάντησαν πως έχει χρησιμοποιηθεί ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στο 
μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Το 22,9% των μαθητών απάντησε πως έχει 
χρησιμοποιηθεί ο νέος τρόπος διδασκαλίας στα μαθηματικά. Το 36,5% λέει ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί στη βιολογία. Επίσης το 8,3% λέει ότι χρησιμοποιήθηκε στη Ν. Γλώσσα, 6,3% 
στα αγγλικά και τέλος το 5,2% απάντησε πως δεν έχει χρησιμοποιηθεί ο ομαδοσυνεργατικός 
τρόπος σε κανένα μάθημα. 

Τα αποτελέσματα δεν είναι αναμενόμενα γιατί δεν μπορεί στην λογοτεχνία, στα μαθηματικά και 
στα αγγλικά να είναι τόσο μικροί οι αριθμοί, εφόσον σε μια τάξη υπάρχουν πάνω από 20 μαθητές. 
Στη βιολογία περιμέναμε ότι θα είναι υψηλός ο αριθμός, γιατί ο ομαδοσυνεργατικός τρόπος 
βοηθάει πολύ στα θετικά μαθήματα. 

Ερώτηση 9η  
Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών είναι οικονομικά εφικτή;  
 

  
% 

ΝΑΙ  25 26,0% 

ΟΧΙ 71 74,0% 
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2,1% 

13,5% 

72,9% 

8,3% 

22,9% 

5,2% 7,3% 

36,5% 

6,3% 5,2% 

Σε ποια μαθήματα εφαρμόζεται ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ή 
έχουν χρησιμοποιηθεί Νέες τεχνολογίες  στη διδασκαλία.  
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Οι μαθητές στο ερωτηματολόγιο ρωτήθηκαν αν η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών είναι 
οικονομικά εφικτή. Το 74% των μαθητών πιστεύουν πως οι Νέες Τεχνολογίες δεν είναι 
οικονομικά εφικτές  ενώ το 26% των μαθητών πιστεύουν πως είναι. 

Η πλειοψηφία των μαθητών πιστεύουν πως οι Νέες Τεχνολογίες δεν είναι οικονομικά εφικτές. 
Συμφωνούμε με τα αποτελέσματα αφού το ποσό είναι μεγάλο και στην σημερινή εποχή κυριαρχεί 
η οικονομική κρίση. 

 
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
 

   ΦΥΛΟ 
 

% 
Άνδρας 10 58,8% 
Γυναίκα 7 41,2% 

 
17  

   
   Ηλικία 

  <=30 0 
 30-40 ετών 2 
 40-50 ετών 9 
 >50 6 
 

   
    

 
 

26,0% 

74,0% 

Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών είναι οικονομικά εφικτή;  

ΝΑΙ  

ΟΧΙ 
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Ερώτηση 1η  

Στο σπίτι σας διαθέτετε (περισσότερες από μία επιλογές) 

 

Ιnternet Η/Υ Φορητό 
Υπολ. ipad Δεν 

διαθέτω 
Σύνολο 

Καθηγητών 

17 16 12 0 0 17 
100,0% 94,1% 70,6% 0,0% 0,0% 

  

 

 
 

 

58,8% 

41,2% 
ΦΥΛΟ 

Άνδρας 

Γυναίκα 

0,0% 
10,0% 
20,0% 
30,0% 
40,0% 
50,0% 
60,0% 
70,0% 
80,0% 
90,0% 

100,0% 

Ιnternet Η/Υ Φορητό 
Υπολ. 

ipad Δεν διαθέτω 

100,0% 94,1% 

70,6% 

0,0% 0,0% 

Στο σπίτι σας διαθέτετε 
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Το αποτέλεσμα που προέκυψε από το ποια μέσα διαθέτουν οι καθηγητές στο σπίτι τους ήταν ότι 
όλοι έχουν Internet (100%). Ωστόσο δεν είναι τα μόνα μέσα που διαθέτουν, αφού σχεδόν όλοι 
έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή (94.1%) και ένα μεγάλο ποσοστό φορητό υπολογιστή (70.6%), σε 
αντίθεση με ipad που υπάρχει σε 0% ποσοστό. 

Ερώτηση 2η  
Οι σχολικές τάξεις όπως είναι σήμερα (μαυροπίνακας – κιμωλία) είναι ελκυστικές για το 

μαθητή; 
(τσεκάρετε το κουτάκι στον παρακάτω πίνακα που θεωρείτε πιο αντιπροσωπευτικό,  1 για 
Καθόλου 5 για Πάρα Πολύ ) 
 

 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ 
 

4 6 6 0 1 17 

23,5% 35,3% 35,3% 0,0% 5,9% 

  

 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το 35.3% πιστεύει πως είναι λίγο ελκυστικοί οι μαυροπίνακες. Το 
και 35,3% αρκετά και το 23.5% πιστεύει δεν είναι καθόλου ικανοποιητικοί οι πίνακες που 
χρησιμοποιούμε αυτή την στιγμή.  

 
 
 

Καθόλου 
23,5% 

Λίγο 
35,3% 

Αρκετά 
35,3% 

Πολύ 
0,0% 

Πάρα Πολύ 
5,9% 

Οι σχολικές τάξεις είναι σήμερα ελκυστικές για τον μαθητή; 

Καθόλου 

Λίγο 

Αρκετά 

Πολύ 

Πάρα Πολύ 
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Ερώτηση 3η  
Η χρήση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Η/Υ, βιντεοπροβολέας, Διαδραστικός 

Πίνακας, ipad, Internet, κ.τ.λ) θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των γνωστικών 
αντικειμένων από τους μαθητές; 

 

Καθόλου 
1 2 3 4 5 Πάρα 

Πολύ      
 
 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 
Πάρα 
Πολύ 

 
0 1 5 3 8 17 

0,0% 5,9% 29,4% 17,6% 47,1% 

  
 

 
Το αποτέλεσμα που προκύπτει, για το αν μπορούν να βοηθήσουν οι Νέες Τεχνολογίες και η 
χρήση Πληροφορικής στο σχολείο έχει θετική στάση από τους καθηγητές. Αυτό, γιατί το 
μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε πάρα πολύ (47.1%), πολύ το 17,6 %, αρκετά το 29,4% ενώ δεν 
υπήρχε κανένας που να απαντήσει 'καθόλου'. 

 
 
 

Καθόλου 
0,0% 

Λίγο 
5,9% 

Αρκετά 
29,4% 

Πολύ 
17,6% 

Πάρα Πολύ 
47,1% 

Η χρήση Νέων Τεχνολογιών θα βοηθήσει στην καλύτερη 
κατανόηση  των γνωστικών αντικειμένων από τους μαθητές; 

Καθόλου 

Λίγο 

Αρκετά 

Πολύ 

Πάρα Πολύ 
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Ερώτηση 4η  
Για την πραγματοποίηση των Νέων Τεχνολογιών πρέπει να υπάρχουν λιγότεροι μαθητές στην 

τάξη; 
 

  
% 

ΝΑΙ  17 100,0% 
ΟΧΙ 0 0,0% 

 
17 

  

 
 

Βλέποντας τα αποτελέσματα μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι το 100% πιστεύει ότι πρέπει 
να υπάρχουν λιγότεροι μαθητές στην τάξη. 

 

Αν ΝΑΙ πόσοι μαθητές πιστεύετε ότι είναι το καλύτερο; 
Μαθητές 

   5-10 11-15 15-20 >20 
 

5 11 1 0 17 

29,4% 64,7% 5,9% 0,0% 

  
 
 

100,0% 

0,0% 

Για την πραγματοποίηση των Νέων Τεχνολογιών 
πρέπει να υπάρχουν λιγότεροι μαθητές στην τάξη; 

ΝΑΙ  

ΟΧΙ 
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Βλέπουμε ότι μόλις το 64,7% πιστεύει ότι το καλύτερο είναι να υπάρχουν από 11-15 μαθητές. 
Ακόμα το 29,4% πιστεύει πως πρέπει να υπάρχουν από 5-10 μαθητές. 

 
Ερώτηση 5η  

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα για το ποιός συνδυασμός νέων τεχνολογιών είναι πιο 
αποδοτικός στην διδασκαλία. 

(1 καθόλου αποδοτικός, 5 Πάρα Πολύ) 
 

        Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 
Πολύ 

Η/Υ +Βιντεοπροβολέας 0 0 3 3 9 

Διαδραστικός  Πίνακας 1 1 2 6 5 

ΤV+Βίντεο 3 4 4 4 0 

Η/Υ σε κάθε μαθητή 2 2 2 6 3 

ipad σε κάθε μαθητή 5 3 4 2 1 

Πίνακας + κιμωλία 4 2 6 1 2 

 

  5-10 
29,4% 

11-15 
64,7% 

15-20 
5,9% 

>20 
0,0% 

Πόσοι μαθητές πιστεύετε ότι είναι το καλύτερο; 

  5-10 

11-15 

15-20 

>20 
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Σύμφωνα με την πλειοψηφία των καθηγητών ο πιο αποδεκτός συνδυασμός στην διδασκαλία είναι 
ο Η/Υ+ βιντεοπροβολέας, ο διαδραστικός πίνακας, και ακολουθεί ο Η/Υ σε κάθε μαθητή με τις 
άλλες επιλογές να απέχουν με μικρή διαφορά στις προτιμήσεις των καθηγητών (πίνακας και 
κιμωλία και ipad) . 

 
Ερώτηση 6η  

Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών πιστέυετε ότι  βοηθάει περισσότερο στην κατανόηση των 
θεωρητικών μαθημάτων ή των θετικών (μαθηματικά, φυσική, χημεία). 

 

Δεν βοηθά 
σε κανένα 

μάθημα   

Θεωρητικά 
μαθήματα        

  Θετικά 
μαθήματα 

Θεωρητικά 
+Θετικά 

μαθήματα        
 

0 2 7 8 17 

0,0% 11,8% 41,2% 47,1% 

  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

Ποιός συνδυασμός νέων τεχνολογιών είναι πιο αποδοτικός στην 
διδασκαλία. 

Πάρα Πολύ Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 
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Οι καθηγητές στην ερώτηση σε ποια μαθήματα μπορεί να βοηθήσει η χρήση ΤΠΕ οι 
περισσότεροι απάντησαν στα θετικά και λιγότεροι στα θεωρητικά. Ενώ κανένας δεν θεώρησε πως 
η ΤΠΕ δεν βοηθάει σε κανένα μάθημα. 

Κατά την γνώμη μας πιστεύαμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό θα παρουσιαζόταν στα θετικά 
μαθήματα. 

Ερώτηση 7η  
Ο νέος τρόπος διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατικός) θέλει περισσότερο χρόνο προετοιμασίας από 
την πλευρά του καθηγητή; 

Καθόλου 
1 2 3 4 5 Πάρα 

Πολύ      
 
 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 
Πάρα 
Πολύ 

 
0 2 1 7 7 17 

0,0% 11,8% 5,9% 41,2% 41,2% 

  

Δεν βοηθά σε 
κανένα μάθημα   

0,0% 

Θεωρητικά 
μαθήματα        

11,8% 

  Θετικά μαθήματα 
41,2% 

Θεωρητικά 
+Θετικά 

μαθήματα        
47,1% 

Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών πιστέυετε ότι  βοηθάει περισσότερο 
στην κατανόηση των θεωρητικών μαθημάτων ή των θετικών.  

Δεν βοηθά σε κανένα μάθημα   

Θεωρητικά μαθήματα       

  Θετικά μαθήματα 

Θεωρητικά +Θετικά μαθήματα       
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Στην ερώτηση αν ο ομαδοσυνεργατικός τρόπος διδασκαλίας θέλει περισσότερη προετοιμασία οι 
καθηγητές απάντησαν με ίδιο ποσοστό (41%) ανάμεσα στο πολύ και στο πάρα πολύ ενώ μικρά 
ποσοστά είχαμε ανάμεσα στο λίγο και καθόλου. 

Το ποσοστό αυτό ήταν αναμενόμενο. 

 Ερώτηση 8η  

Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών είναι οικονομικά εφικτή;  

Καθόλου 
1 2 3 4 5 Πάρα 

Πολύ      
 
 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ 
 3 7 5 2 0 17 

17,6% 41,2% 29,4% 11,8% 0,0% 
 

 
  

     

Καθόλου 
0,0% 

Λίγο 
11,8% Αρκετά 

5,9% 

Πολύ 
41,2% 

Πάρα Πολύ 
41,2% 

Ο νέος τρόπος διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατικός) θέλει περισσότερο χρόνο 
προετοιμασίας από την πλευρά του καθηγητή; 

Καθόλου 

Λίγο 

Αρκετά 

Πολύ 

Πάρα Πολύ 
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Σύμφωνα με την πλειοψηφία των καθηγητών η πλειοψηφία κυμαίνεται ανάμεσα στο λίγο και στο 
αρκετά ενώ με αρκετές διαφορές ακολουθούν οι άλλες επιλογές. 

 

6. Συμπεράσματα - Αποτελέσματα 
Τα κύρια ευρήματα της έρευνας ήταν : 

1. Οι τάξεις μας δεν διαθέτουν οπτικοακουστικά μέσα. 

2. Θα θέλαμε να έχουν  Η/Υ σε κάθε μαθητή, Η/Υ+ βιντεοπροβολέα, και  διαδραστικό πίνακα. 

3. Μαθαίνω πιο εύκολα με την χρήση Ν. Τεχνολογιών.   

4. Οι μαθητές θέλουν αλλαγή στην τάξη με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών. 

5. Όλοι οι μαθητές έχουν Η/Υ και internet. Εκμεταλλευτείτε το. 

6. Το ίδιο και οι καθηγητές. 

7. Είναι πιο ευχάριστη η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

8. Ολοένα και περισσότερα παιδιά θα ενδιαφέρονται για τα μαθήματα του σχολείου και δεν θα τα 
αγνοούν.  

7. Θέματα προς συζήτηση 

Τα ευρήματα της έρευνας ήταν ικανοποιητικά αφού απαντήθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα που 
μας δόθηκαν. Κατά τη γνώμη μας τα αποτελέσματα συμφωνούν με τις αρχικές υποθέσεις που 
είχαμε κάνει. Τα θέματα σχεδιάζαμε να διερευνήσουμε  ολοκληρώθηκαν. 

Νέα έρευνα στο μέλλον θα μπορούσε να συμπληρώσει τη δική μας, με ένα δείγμα ερωτηθέντων 
περισσότερο διευρυμένο. Σε περίπτωση που υπήρχε περισσότερος χρόνος καθώς και μέσα θα 
μπορούσαμε να συλλέξουμε στοιχεία από μεγαλύτερο αριθμό ερωτηθέντων μαθητών και 

0,0% 
10,0% 
20,0% 
30,0% 
40,0% 
50,0% 
60,0% 
70,0% 
80,0% 
90,0% 

100,0% 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ 

17,6% 

41,2% 
29,4% 

11,8% 
0,0% 

Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών είναι οικονομικά εφικτή;  
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καθηγητών δηλαδή και από άλλα σχολεία τόσο της Αττικής (ήταν πρόθεσή μας να επισκεφτούμε 
και άλλα σχολεία) όσο και της επαρχίας, με σκοπό να συμπεριλάβουμε περισσότερες απαντήσεις.  

 

8. Κριτική και αυτοκριτική αποτίμηση 

Η ομάδα μας  η ΄ Νέα εποχή ΄φαινόταν εξ αρχής  πως είχε προοπτικές παρά τις δυσκολίες που 
προέκυπταν. Αρχικά δυσκολευτήκαμε να συνεργαστούμε καθώς  ήμασταν τέσσερις  διαφορετικοί 
και δυναμικοί χαρακτήρες. Στην πορεία όμως τα πράγματα βελτιώθηκαν καθώς 
συνειδητοποιήσαμε τις ικανότητες του καθενός, μοιράσαμε τη δουλειά (άλλες φορές ισότιμα και 
άλλες άνισα) και κατανοήσαμε πως είχαμε όλοι έναν κοινό σκοπό: Τη δημιουργία της Εργασίας 
που κληθήκαμε να φέρουμε εις πέρας. Κατά τη διάρκεια της δουλειάς μας υπήρχαν μικρο- 
εντάσεις και παρεξηγήσεις, παράπονα, βαρεμάρα, αδιαφορία, δυσαρέσκεια ως προς την ποσότητα 
αλλά και την ποιότητα της δουλειάς του καθενός, όμως σύντομα επανερχόμασταν στον στόχο 
μας. Σ’ αυτό το διάστημα δεν μάθαμε μόνο να συνεργαζόμαστε και να δουλεύουμε σε 
συγκεκριμένο χρόνο με ποικίλες πληροφορίες από πολλές πηγές, αλλά αναπτύξαμε μια 
διαφορετική στάση απέναντι στην ομαδοσυνεργατική, καθώς και αναπτύξαμε ευγενή άμιλλα.  
Δεθήκαμε, συνυπάρξαμε για πολλές ώρες με τα άλλα παιδιά δουλέψαμε όλοι μαζί ,προσπαθήσαμε 
και εν τέλει τα καταφέραμε.  

Στην αρχή η ομάδα μας αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες στον τρόπο προσαρμογής και 
οργάνωσης. Ταυτόχρονα υπήρχε και ένα πρόβλημα στην συνεργασία μεταξύ μας το οποίο 
αργότερα λύθηκε. Με τον καιρό τα μέλη της ομάδας μας άρχισαν να προσαρμόζονται. Παρ' όλα 
αυτά μερικά παιδιά που δεν δούλεψαν όσο θα έπρεπε μας ανάγκασαν να χάσουμε πολύ χρόνο και 
η εργασία μας να μείνει πίσω. Ωστόσο υπήρξαν και άτομα τα οποία εργάστηκαν πολύ 
περισσότερο σε σχέση με κάποια άλλα. 

 

9. Βιβλιογραφία 

- ΕΚΦΕ Αγρινίου, Απολογισμός ψηφιακής τάξης, Αγρίνιο 2009. 

- www.smartedu.gr  

- digitalschool.minedu.gov/gr (ψηφιακό σχολείο) 

- pi-schools.gr  

- Wikipedia.org 

- Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου, ΟΕΔΒ, 2011.  

- www2.e-yliko.gr/htmls/arctles/smartboard.pdf 

- alfavita.gr/artra/smartboard.pdf 
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10. Παράρτημα 

 

     

5ο ΓΕΛ Ιλίου 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ    

(ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ  

1. Να καταγράψετε τι έχει η τάξη σας από οπτικοακουστικά μέσα και μέσα διδασκαλίας.  
  
  
  

2. Τι  θα θέλατε να έχει η τάξη σας, που νομίζετε ότι θα βοηθούσε την εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

  

  
  
  
  

3. Αναφέρατε χρήσεις (τρόπους ένταξης στην εκπαιδευτική διαδικασία)για καθένα από 
αυτά που έχετε σημειώσει.  

 

 

4. Αναζητήστε το κόστος  εξοπλισμού  ;  Είναι υλοποιήσιμο στα πλαίσια του σχολείου;   
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5. Ποιο σενάριο θα μπορούσε να είναι υλοποιήσιμο; 
 

 
6.  Η χρήση ΤΠΕ προάγει την διαδικασία της μάθησης ; - Δημιουργήστε ένα 

ερωτηματολόγιο  που θα μοιραστεί σε γονείς, μαθητές και καθηγητές και αναλύστε τα 
αποτελέσματα ανά κατηγορία. Ποιά τα συμπεράσματα. 
 

7. Ποιες είναι οι (max, min απαιτήσεις) σε ΤΠΕ στο σχολείο σας. Σχεδιάστε τις δύο 
λύσεις. (Ανεξαρτήτου κόστους) 
 

 

 
 
 
 
 

 Στη συνέχεια ακολουθεί δείγμα του ερωτηματολογίου προς τους μαθητές και προς τους 
καθηγητές. 
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Ερωτηματολόγιο για μαθητές 
(Χρήση των Νέων Τεχνολογιών και της Πληροφορικής στο σχολείο) 

 

Φύλο            Αγόρι                                    Κορίτσι 

Τάξη       Α΄Λυκείου                          Β΄Λυκείου                              Γ΄Λυκείου 

 
Ερώτηση 1η  
Στο σπίτι σας διαθέτετε (περισσότερες από μία επιλογές) 

Ιντερνετ                             

Η/Υ               
Φορητό υπολογιστή              
ipad   
Δεν διαθέτω 

 
Ερώτηση 2η  
Οι σχολικές τάξεις όπως είναι σήμερα (μαυροπίνακας – κιμωλία) είναι ελκυστικές για το 

μαθητή; 
(τσεκάρετε το κουτάκι στον παρακάτω πίνακα που θεωρείτε πιο αντιπροσωπευτικό,  1 για 
Καθόλου, 5 για Πάρα Πολύ ) 
 
 

Καθόλου 
1 2 3 4 5 Πάρα 

Πολύ      
 
Ερώτηση 3η  
Η χρήση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Η/Υ, βιντεοπροβολέας, Διαδραστικός 

Πίνακας, tablet, Internet, κ.τ.λ) θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των γνωστικών 
αντικειμένων από τους μαθητές; 

 

Καθόλου 
1 2 3 4 5 Πάρα 

Πολύ      
 
Ερώτηση 4η  
Για την πραγματοποίηση των Νέων Τεχνολογιών πρέπει να υπάρχουν λιγότεροι μαθητές στην 

τάξη; 
               ΝΑΙ                      ΟΧΙ 
 
 
Αν ΝΑΙ πόσοι μαθητές πιστεύετε ότι είναι το καλύτερο; 
 
  5-10                   11-15                   15-20                   περισσότεροι από 20 
 



Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Τάξη 
                                                                                    Α’ ΤΕΤΡ 2012 

 

 
40 

 

Ερώτηση 5η  
Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα για το ποιός συνδυασμός νέων τεχνολογιών είναι πιο 

αποδοτικός στην διδασκαλία. 
(1 καθόλου αποδοτικός, 5 Πάρα Πολύ) 
 
 1 2 3 4 5 

Η/Υ +Βιντεοπροβολέας      

Διαδραστικός  Πίνακας      

ΤV+Βίντεο      

Η/Υ σε κάθε μαθητή      

Ipad σε κάθε μαθητή      

Πίνακας + κιμωλία      

 
Ερώτηση 6η  
Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών πιστέυετε ότι  βοηθάει περισσότερο στην κατανόηση των 

θεωρητικών μαθημάτων ή των θετικών (μαθηματικά, φυσική, χημεία). 

 Δεν βοηθά σε κανένα μάθημα   
 Θεωρητικά μαθήματα        

   Θετικά μαθήματα 
 
Ερώτηση 7η  
Ο νέος τρόπος διδασκαλίας είναι πιο ευχάριστος στους μαθητές; 

Καθόλου 
1 2 3 4 5 Πάρα 

Πολύ      
 
Ερώτηση 8η  

Σε ποια μαθήματα εφαρμόζεται ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ή έχουν χρησιμοποιηθεί Νέες 
τεχνολογίες (εργαστήριο Πληροφορικής, Βιντεοπροβολέας κ.τ.λ.) στη διδασκαλία, εκτός της 
ερευνητικής εργασίας;. 
 
Κανένα                 Θρησκευτικά               Μαθηματικά                   Φυσική                   Αγγλικά 
Χημεία                       Βιολογία                      Αρχαία                   Ν.Λογοτεχ.                Έκθεση      

 
Ερώτηση 9η  
Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών είναι οικονομικά εφικτή;  
ΝΑΙ                                             ΟΧΙ  
 

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας!!! 
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Ερωτηματολόγιο για καθηγητές 
(Χρήση των Νέων Τεχνολογιών και της Πληροφορικής στο σχολείο) 

 

Φύλο            Άντρας                                  Γυναίκα 

Ηλικία       ≤ 30                  30 - 40 ετών                  40-50 ετών                  ≥ 50 ετών      

Ειδικότητα________________________ΠΕ_____ 
 
Ερώτηση 1η  
Στο σπίτι σας διαθέτετε (περισσότερες από μία επιλογές) 

Ιντερνετ                             

Η/Υ               
Φορητό υπολογιστή              
ipad   
Δεν διαθέτω 

 
Ερώτηση 2η  
Οι σχολικές τάξεις όπως είναι σήμερα (μαυροπίνακας – κιμωλία) είναι ελκυστικές για το 

μαθητή; 
(τσεκάρετε το κουτάκι στον παρακάτω πίνακα που θεωρείτε πιο αντιπροσωπευτικό,  1 για 
Καθόλου 5 για Πάρα Πολύ ) 
 
 

Καθόλου 
1 2 3 4 5 Πάρα 

Πολύ      
 
 
Ερώτηση 3η  
Η χρήση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Η/Υ, βιντεοπροβολέας, Διαδραστικός 

Πίνακας, ipad, Internet, κ.τ.λ) θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των γνωστικών 
αντικειμένων από τους μαθητές; 

 

Καθόλου 
1 2 3 4 5 Πάρα 

Πολύ      
 
 
Ερώτηση 4η  
Για την πραγματοποίηση των Νέων Τεχνολογιών πρέπει να υπάρχουν λιγότεροι μαθητές στην 

τάξη; 
               ΝΑΙ                      ΟΧΙ 
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Αν ΝΑΙ πόσοι μαθητές πιστεύετε ότι είναι το καλύτερο; 
 
  5-10                   11-15                   15-20                   21-25 
 
Ερώτηση 5η  
Συμπληρώστε (όλες τις γραμμές ) τον παρακάτω πίνακα για το ποιός συνδυασμός νέων 

τεχνολογιών είναι πιο αποδοτικός στην διδασκαλία. 
(1 καθόλου αποδοτικός, 5 Πάρα Πολύ) 
 
 1 2 3 4 5 

Η/Υ +Βιντεοπροβολέας      

Διαδραστικός  Πίνακας      

ΤV+Βίντεο      

Η/Υ σε κάθε μαθητή      

Ipad σε κάθε μαθητή      

Πίνακας + κιμωλία      

 
Ερώτηση 6η  
Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών πιστέυετε ότι  βοηθάει περισσότερο στην κατανόηση των 

θεωρητικών μαθημάτων ή των θετικών (μαθηματικά, φυσική, χημεία). 

 Δεν βοηθά σε κανένα μάθημα   
 Θεωρητικά μαθήματα        

   Θετικά μαθήματα 
 
Ερώτηση 7η  
Ο νέος τρόπος διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατικός) θέλει περισσότερο χρόνο προετοιμασίας από 
την πλευρά του καθηγητή; 

Καθόλου 
1 2 3 4 5 Πάρα 

Πολύ      
 
Ερώτηση 8η  
Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών είναι οικονομικά εφικτή;  

Καθόλου 
1 2 3 4 5 Πάρα 

Πολύ      
 
 
 

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας!!! 
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11.Φωτογραφίες των μαθητών την ώρα του project. 
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