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Εννοιολογική Αποσαφήνιση Όρων 

 

Στην παρούσα εργασία οι όροι ηλεκτρονικές τοποθεσίες πληροφοριών, 

διαδικτυακοί χώροι, διαδικτυακοί τόποι και ιστότοποι χρησιμοποιούνται ως 

συνώνυμοι. Ως συνώνυμοι χρησιμοποιούνται, επίσης, οι όροι εκπαιδευτικός 

διαδικτυακός χώρος και σχολικός διαδικτυακός χώρος. Παρόλο που η έννοια του 

εκπαιδευτικού διαδικτυακού χώρου είναι ευρύτερη από αυτή του σχολικού 

διαδικτυακού χώρου, η εργασία αυτή εστιάζει στους διαδικτυακούς χώρους των 

σχολείων και κάθε φορά που γίνεται αναφορά στους εκπαιδευτικούς διαδικτυακούς 

χώρους, εννοούνται οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι, για τις ανάγκες της 

συγκεκριμένης έρευνας. 
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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια ερευνητική προσέγγιση στην οποία μελετήθηκε η 

αξιοποίηση του διαδικτύου και συγκεκριμένα των σχολικών διαδικτυακών χώρων 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Αχαΐας. Σκοπός της εργασίας ήταν να 

διερευνηθεί: α) ο ρόλος των σχολικών διαδικτυακών χώρων στην εκπαίδευση, β) τα 

στοιχεία που προβάλλονται από τους σχολικούς διαδικτυακούς χώρους και γ) αν 

διευκολύνουν την επικοινωνία ανάμεσα στη σχολική και την ευρύτερη κοινότητα. Για 

τη συλλογή των δεδομένων εφαρμόστηκε πολυμεθοδολογική προσέγγιση. Πιο 

συγκεκριμένα, έγινε παρατήρηση όλων των σχολικών διαδικτυακών χώρων των 

σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, ώστε να διαπιστωθεί η δομή τους 

και οι πληροφορίες που προβάλλονται. Για την επίτευξη της αντικειμενικότητας της 

παρατήρησης, πραγματοποιήθηκε επιπρόσθετη παρατήρηση και αξιολόγηση των 

σχολικών διαδικτυακών χώρων από ειδικευμένους γνώστες των Νέων Τεχνολογιών 

σε συγκεκριμένους άξονες, μέσα από φύλλο παρατήρησης. Κατόπιν, διεξήχθησαν 

συνεντεύξεις από επιλεγμένα άτομα, τα οποία σχετίζονται με τη χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών στην εκπαίδευση και έχουν ταυτόχρονα μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία, 

ώστε να διευκρινιστούν οι λόγοι και ο σκοπός δημιουργίας των διαδικτυακών αυτών 

χώρων. Για την ερμηνευτική προσέγγιση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ως θεωρητικό 

πλαίσιο η σχέση των Τ.Π.Ε. και του Διαδικτύου με την Εκπαίδευση και η αξιολόγηση 

των διαδικτυακών χώρων μέσα από σχετικές έρευνες. Τα συμπεράσματα στα οποία 

καταλήγει η εργασία δείχνουν ότι ο ρόλος των σχολικών δικτυακών χώρων στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Αχαΐας είναι περισσότερο ενημερωτικός και λιγότερο 

εκπαιδευτικός και ψυχαγωγικός και ότι δεν παρέχουν μηχανισμούς αλληλεπίδρασης 

και ανατροφοδότησης με τον επισκέπτη. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι οι παραπάνω 

διαδικτυακοί χώροι εστιάζουν περισσότερο στην προβολή πληροφοριών και 

πολιτιστικών δράσεων των σχολείων και λιγότερο στην επικοινωνία μεταξύ των 

μελών της σχολικής κοινότητας και των σχολείων με την τοπική κοινωνία. Τέλος, 

προτείνονται τρόποι βελτίωσης, ώστε οι σχολικοί ιστότοποι να αποτελέσουν ένα 

χρήσιμο εκπαιδευτικό, επικοινωνιακό και ψυχαγωγικό εργαλείο.  
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Abstract 

 

The present paper work is a research approach in which we studied the use of the 

internet and specifically of school websites in the Primary Education of Achaia. The 

aim of this work was to investigate: a) the role of school websites in education, b) the 

items displayed by school websites, and c) if they facilitate communication between 

the school and the wider community. For the data collection we applied the 

multimethodological approach. In particular, we held an observation of all school 

websites of the primary schools of Achaia, to determine the structure and the 

information displayed. To achieve the objectivity of observation, we performed 

additional observation and evaluation of school websites by skilled and specialized 

users of New Technologies in specific categories, through observation sheet. 

Afterwards, we conducted interviews with selected individuals, who are related to the 

use of ICT in education and they also have great educational experience, in order to 

clarify the reasons and the purpose of creation of these websites. For the interpretive 

approach of this work we used as theoretical framework the relationship of ICT and 

the Internet with education and also the evaluation of websites through relevant 

researches. The conclusions in which ends up this work show that the role of school 

websites in the Primary Education of Achaia is more informative and less educative 

and recreational and that the school websites do not provide mechanisms of 

interaction and feedback with the visitor. Additionally, the research has shown that 

the school websites focus more on the projection of information and promotion of 

cultural activities in schools and less on communication between members of the 

school community and schools with the local community. Finally, we propose ways 

of improvement, so as the school websites will be able to constitute a useful 

educational, communication and entertainment tool.  

 

Key – words: ICT, Internet, websites, school websites, evaluation of school websites, 

Primary Education of Achaia, information, communication, education 
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Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια η εξάπλωση των Νέων Τεχνολογιών έχει λάβει μεγάλες 

διαστάσεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ένας από τους 

τομείς στον οποίο έχει διεισδύσει είναι και η εκπαίδευση, με σκοπό τη διευκόλυνση 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της μάθησης (Σταχτέας, 2002). Η χρήση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών γίνεται σταδιακά μια καθημερινή συνήθεια, με 

αποτέλεσμα να κρίνεται επιτακτικός ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας της 

εκπαίδευσης και της θέσης που κατέχει η χρήση τους στο σύγχρονο σχολείο 

(Σολομωνίδου, 2006).  

Όπως όλα τα εργαλεία, έτσι και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής παρουσιάζει 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα οποία σχετίζονται με τη χρήση που κάνει το 

κάθε άτομο και με τους σκοπούς που έχει θέσει. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι η 

χρήση γενικότερα των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση αυξάνει τα κίνητρα 

μάθησης και ένταξης των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία (Silfen & Howes, 

1984, Βοσνιάδου, 2006 
.
 Βασιλούδης, 2011). Για το λόγο αυτό γίνονται συνεχώς 

προσπάθειες για την ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον μέσω τεχνολογικών 

εργαλείων, εξοπλισμού, προγραμμάτων, λογισμικών, αλλά και της κατάλληλης 

επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (Σολομωνίδου, 2006).  

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η χρήση του διαδικτύου δίνει μια επιπλέον ώθηση 

στη μάθηση, αλλά και στην επικοινωνία μεταξύ των χρηστών του (Δαβράζος, 2008). 

Μέσα από τη διάδοση πληροφοριών, εκπαιδευτικού υλικού και διαδικτυακών 

επικοινωνιακών εργαλείων δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να ανταπεξέλθουν 

στις προκλήσεις της κοινωνίας της πληροφορίας, να ανταλλάξουν απόψεις και να 

επιχειρηματολογήσουν για τις ιδέες τους και τις αντιλήψεις τους (Γόγουλου & Γουλή, 

2008). Όπως αναφέρει και η Βοσνιάδου (2006, σελ. 104), τα τελευταία χρόνια έχουν 

δημιουργηθεί διάφορες εκπαιδευτικές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, οι οποίες έχουν ως 

σκοπό να συνδέσουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας και αποτελούν γέφυρα 

επικοινωνίας μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, αλλά και όλων των 

υπόλοιπων μελών και φορέων που σχετίζονται με την εκπαίδευση.  

Με την παρούσα έρευνα λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια «εξερεύνησης» των 

σχολικών αυτών διαδικτυακών χώρων, με απώτερο στόχο να καταγραφούν τα 

στοιχεία που προβάλλουν, να αποσαφηνιστεί ο ρόλος που διαδραματίζουν σήμερα 
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στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και να αξιολογηθούν ως προς τον επικοινωνιακό, 

ενημερωτικό και εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα.  

Ακολούθως, παρουσιάζεται η διάρθρωση των κεφαλαίων της συγκεκριμένης 

εργασίας.  

Αρχικά, στο 1
ο
 κεφάλαιο καταγράφονται οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί των 

όρων που χρησιμοποιούνται στην εργασία. Γίνεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση 

της έννοιας των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας και του Διαδικτύου, 

παρουσιάζεται η επίδρασή τους στην εκπαίδευση και η χρήση τους από τους 

εκπαιδευτικούς. 

Στο 2
ο
 κεφάλαιο, παρουσιάζεται αναλυτικά η αξιοποίηση του διαδικτύου στην 

εκπαίδευση μέσα από τους σχολικούς διαδικτυακούς χώρους. Καταγράφεται ο 

σκοπός δημιουργίας των σχολικών δικτυακών χώρων, ο ρόλος τους και ο τρόπος που 

χρησιμοποιούνται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Επιχειρείται, επίσης, η σύνδεση 

με τη θεωρία του Habermas ως προς την έννοια της επικοινωνίας, η οποία είναι 

θεμελιώδης στη σχέση του ανθρώπου με τον υπολογιστή, αλλά και των χρηστών 

μεταξύ τους και τέλος, περιγράφεται η αξιολόγηση των διαδικτυακών χώρων γενικά 

και των εκπαιδευτικών διαδικτυακών χώρων πιο συγκεκριμένα, μέσα από 

προκαθορισμένες παραμέτρους – άξονες και ενδεικτικά κριτήρια.  

Στο 3
ο
 κεφάλαιο, δίνεται η αφορμή, μετά από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

να καθοριστεί ο ερευνητικός προβληματισμός, η στοχοθεσία και η σημαντικότητα της 

έρευνας και να διατυπωθούν τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας.  

Στο 4
ο
 κεφάλαιο, αναλύονται οι μέθοδοι αξιολόγησης των διαδικτυακών 

χώρων και παρουσιάζονται τα ευρήματα αντίστοιχων ερευνητικών προσεγγίσεων. 

Έπειτα, αναλύεται και επεξηγείται η μεθοδολογία που επιλέχθηκε για τη διερεύνηση 

των ερευνητικών ερωτημάτων και καταγράφονται τα πλεονεκτήματα και οι 

περιορισμοί της έρευνας, με αναφορά σε κάποια σημαντικά ζητήματα εγκυρότητας, 

αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας.  

Στο 5
ο
 κεφάλαιο, γίνεται η ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας, ανά μέθοδο 

συλλογής δεδομένων και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, όπως προέκυψαν από 

την επεξεργασία των μεθοδολογικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν.  

Στο 6
ο
 κεφάλαιο, πραγματοποιείται η συζήτηση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας, η συσχέτισή τους με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών και με το θεωρητικό 

πλαίσιο, η ερμηνεία τους και τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσας 

εργασίας. 
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Ακολουθούν η  αναφορά της ξενόγλωσσης και ελληνικής βιβλιογραφίας και 

τέλος επισυνάπτονται τα παραρτήματα.  
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1
ο
 Κεφάλαιο: Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην 

Εκπαίδευση 

 

1.1. Εισαγωγικά 

 

Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί των όρων 

της εργασίας. Παρουσιάζονται τα ευρήματα από την επισκόπηση της ελληνικής και 

ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας σχετικά με την έννοια των Τεχνολογιών Πληροφορίας 

και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και την επίδρασή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

εστιάζοντας στη χρήση του Διαδικτύου στην εκπαίδευση και στον τρόπο που μπορεί 

να συμβάλλει στη σχολική πραγματικότητα. Αρχικά, αναλύεται ο όρος των Τ.Π.Ε., 

με έμφαση στην προώθηση της πληροφορίας και της επικοινωνίας σε όλους τους 

τομείς της καθημερινής ζωής. Έπειτα, καταγράφεται η επίδραση των Τ.Π.Ε. στην 

εκπαίδευση, καθώς τα τελευταία χρόνια η ένταξή τους στα σχολεία έχει λάβει πολύ 

μεγάλες διαστάσεις, με όλα εκείνα τα τεχνολογικά μέσα που ενισχύουν τη διδακτική 

και μαθησιακή διαδικασία. Αναφέρεται επιγραμματικά η χρονολογική εξέλιξη των 

Νέων Τεχνολογιών από τη δεκαετία του 1970 έως σήμερα και η χρήση τους ως 

διοικητικό εργαλείο, ως μέσο προσέγγισης της γνώσης και ως μαθησιακό εργαλείο. 

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στον τρόπο που χειρίζονται τις Τ.Π.Ε. οι εκπαιδευτικοί 

και στις καταγεγραμμένες έως τώρα απόψεις τους για την ένταξη τους στο σχολικό 

περιβάλλον. Εστίαση γίνεται, κατόπιν, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ώστε να 

συνδεθούν τα βιβλιογραφικά πορίσματα με το αντικείμενο της παρούσας έρευνας. 

Ειδικότερα επιλέγεται το Διαδίκτυο, ως ένα από τα πιο σημαντικά μέσα που 

προωθούν τη μάθηση στην εκπαίδευση και παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας του 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και η αξιοποίησή του, με σκοπό τη διευκόλυνση της 

διδασκαλίας. Καθώς μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας εστιάζει στη χρήση των Τ.Π.Ε. 

συγκεκριμένα στην εκπαίδευση, κρίνεται αναγκαίο να αποσαφηνιστούν οι έννοιες 

αυτές και να συνδεθούν με την εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να γίνει κατανοητή η 

ερευνητική πορεία που θα ακολουθηθεί.  
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1.2. Η Έννοια των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) 

 

 Ο όρος «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας» (Τ.Π.Ε.) αποτελείται 

από το συνδυασμό τριών ξεχωριστών όρων, της Τεχνολογίας, της Πληροφορίας και 

της Επικοινωνίας. Ένας ακόμη όρος που χρησιμοποιείται ως συνώνυμος με τις Τ.Π.Ε. 

είναι και αυτός των «Νέων Τεχνολογιών» (Ν.Τ.), τον οποίο συναντάμε το ίδιο συχνά 

στη βιβλιογραφία. Η διεθνής απόδοση του όρου είναι «Information and 

Communication Technologies» (ICT). Ο όρος αυτός σχετίζεται με όλα εκείνα τα 

μέσα που μεταφέρουν μηνύματα όλων των ειδών (εικόνες, ήχοι, σειρές χαρακτήρων 

κ.ά.) και προωθούν την επικοινωνία και την πληροφόρηση (Κόμης & Μικρόπουλος, 

2001). Αναφέρεται στο σύνολο των τεχνολογικών μέσων που χρησιμοποιούνται για 

την αναζήτηση, τη συλλογή, τη μετάδοση, τη διόρθωση, την επεξεργασία, την 

αποθήκευση και την αναπαράσταση των πληροφοριών σε διάφορες μορφές, με τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή να αποτελεί τον κύριο φορέα των Τ.Π.Ε. 

(Παναγιωτακόπουλος & Κουστουράκης, 2005).  

 Αναλύοντας αρχικά την έννοια των Τεχνολογιών, οι Newby, Stepich, Lehman 

και Russel (2009, όπ. αναφ. στο Παπαριστείδη, 2011) καταγράφουν ότι Τεχνολογία 

είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής επιστημονικών και θεωρητικών γνώσεων με 

σκοπό τη δημιουργία αντικειμένων με πρακτικό όφελος, για την εξυπηρέτηση των 

ανθρωπίνων και κοινωνικών αναγκών. Η αλληλεπίδραση με τα τεχνολογικά 

επιτεύγματα προϋποθέτει διάφορες μορφές εμπειρικών και επιστημονικών γνώσεων 

και ενισχύει τις κοινωνικές σχέσεις (Σουβαλιώτη, 2008). Κάποιοι ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι προϋποθέτει και την προσαρμογή σε κοινωνικούς και φυσικούς 

κανόνες, σε ιδεολογικές και ηθικές αξίες, οι οποίες αντανακλούν την κοινωνική 

πραγματικότητα (Reeves & Nass, 1996, όπ. αναφ. στο Σουβαλιώτη, 2008). 

 Η έννοια της Πληροφορίας, εμπεριέχει την ύπαρξη δύο ορισμών. Αρχικά, 

χρησιμοποιείται με την έννοια της είδησης, της καταγραφής ενός γεγονότος ή 

δεδομένου (Δρόσος, 2003, όπ. αναφ. στο Παπαριστείδη, 2011) και άλλες φορές με 

την έννοια της πλήρους γνώσης, αποδοχής και βεβαιότητας για κάποια κατάσταση 

(Δίζελος, 1978, όπ. αναφ. στο Παπαριστείδη, 2011). Η μεταφορά της πληροφορίας 

γίνεται συνήθως με τη μορφή μηνυμάτων, μέσα από τη διαδικασία απόκτησης και 

συγκέντρωσης των αρχικών πληροφοριών, του μετασχηματισμού τους, του 

συνδυασμού τους με άλλες πληροφορίες και της μετάδοση της νέας πληροφορίας 

(Cover & Thomas, 2006).  
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Η έννοια της Πληροφορίας σχετίζεται άμεσα με την έννοια της Επικοινωνίας, 

καθώς η πληροφορία αποτελεί το βασικό μέσο της διαδικασίας της επικοινωνίας. Ως 

επικοινωνία ορίζεται από τη Λαλιώτη (2009) η διαδικασία ανταλλαγής μηνυμάτων 

και δημιουργίας νέων, με σκοπό την επίτευξη μιας σχέσης ανάμεσα στον πομπό 

(αυτόν που στέλνει το μήνυμα) και το δέκτη (αυτόν που λαμβάνει το μήνυμα). Ο 

πομπός κωδικοποιεί αρχικά το μήνυμα με την κατάλληλη μορφή που επιθυμεί να το 

μεταδώσει (κώδικας επικοινωνίας) και το στέλνει με κάποιο καθορισμένο μέσο 

(κανάλι) στο δέκτη, ο οποίος το παραλαμβάνει και το αποκωδικοποιεί για να το 

κατανοήσει. Στο τέλος, ο δέκτης είτε απλά παραλαμβάνει το μεταδιδόμενο μήνυμα 

τερματίζοντας στο σημείο αυτό την επικοινωνία, είτε παρέχει ανατροφοδότηση, 

ενημερώνοντας τον πομπό για την ποιότητα ή τη φύση του μηνύματος (Verderber, 

2002). Το μεταδιδόμενο μήνυμα χρειάζεται να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, ώστε να 

μπορεί να γίνει κατανοητό από το δέκτη (Λαλιώτη, 2009). Αρχικά είναι απαραίτητο 

να είναι σαφές, πλήρες, ευκρινές και διαμορφωμένο με βάση τις γνώσεις του δέκτη. 

Χρειάζεται επίσης, να είναι αποφορτισμένο από ένα συγκεκριμένο εννοιολογικό και 

συναισθηματικό φορτίο, ώστε να μην επιδέχεται πολλαπλές ερμηνεύσεις και να 

μπορεί να εκληφθεί με ουδέτερο τρόπο από το δέκτη. Ο δέκτης είναι σημαντικό να 

είναι κατάλληλα προετοιμασμένος και πληροφορημένος ώστε να δεχτεί το μήνυμα. 

Ακόμη, σημαντική είναι η κατάλληλη στιγμή επιλογής για τη μετάδοση του 

μηνύματος, ώστε να είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι οι κανόνες που έχουν τεθεί για 

την επίτευξη της επικοινωνιακής σχέσης. Εάν κάποια από τις παραπάνω 

προϋποθέσεις δεν πληρείται από τον πομπό ή το δέκτη ή παρουσιάζονται εμπόδια 

(θόρυβοι στην επικοινωνία), τότε η επικοινωνιακή σχέση είναι πιθανόν να αποτύχει 

(Πέτρου, 2004).  

Στην περίπτωση των Τ.Π.Ε., αυτή η μετάδοση μηνυμάτων ανάμεσα σε πομπό και 

δέκτη πραγματοποιείται συνήθως μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή, όταν υπάρχει 

κοινός κώδικας επικοινωνίας και πληρούνται προδιαγεγραμμένα τεχνικά 

χαρακτηριστικά. Συχνά τα μηνύματα που διαθέτουν διδακτικό και εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα και στοχεύουν στην αλληλεπίδραση, ενσωματώνουν μέσα στο ίδιο 

σύστημα την γραπτή, την προφορική και την οπτικοακουστική μορφή της 

ανθρώπινης επικοινωνίας (Παπαριστείδη, 2011). Αυτό το σύστημα είναι τα 

καλούμενα πολυμέσα (multimedia), τα οποία εικονοποιούν την πραγματικότητα και 

δημιουργούν ελκυστικό περιβάλλον για το δέκτη της πληροφορίας (Castells, 2003, 

όπ. αναφ. στο Παπαριστείδη, 2011). 
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Η χρήση, λοιπόν, του ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι σημαντικό στοιχείο, όταν 

αναφέρεται κάποιος στις Τ.Π.Ε. Εκτός όμως από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, στις 

Τ.Π.Ε. εντάσσονται οι διεπιφάνειες ανθρώπου - υπολογιστή (human - computer 

interfaces), το διαδίκτυο (Internet), τα πολυμέσα (multimedia), τα υπερμέσα 

(hypermedia), τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα λογισμικά (Ράπτης & Ράπτη, 2006). 

Είναι απαραίτητο εδώ να αποσαφηνιστεί ότι οι Τ.Π.Ε. δεν αναφέρονται πάντα 

μεμονωμένα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, ούτε αυτό υπήρξε το πρώτο πεδίο που 

αναπτύχθηκαν. Ξεκίνησαν από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια και εφαρμόσθηκαν 

και αναπτύχθηκαν ραγδαία στο οικονομικό κυρίως πεδίο. Ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής δε σχεδιάστηκε αρχικά λοιπόν ως εκπαιδευτικό εργαλείο, αλλά ως μια 

υπολογιστική μηχανή και χρησιμοποιήθηκε για λόγους προώθησης της παγκόσμιας 

οικονομίας (Ιωσηφίδου & Καλαϊτζινός, 2012).  

Τα τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικές αρχές στράφηκαν προς την ένταξη των 

Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διδακτική 

διαδικασία. Η ανάπτυξη μάλιστα της δικτυακής τεχνολογίας και των δικτύων, τα 

οποία αποτελούν και την υλική βάση για τη διακίνηση της πληροφορίας, 

σηματοδότησε τη μετάβαση από τον 20
ο
 στον 21

ο
 αιώνα. Οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές μετέτρεψαν το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανικής κοινωνίας σε 

Κοινωνία της Πληροφορίας (Σταχτέας, 2002). Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε για 

πρώτη φορά το 1993, από τον J. Delor, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και 

αναφέρεται σε «μια μορφή ανάπτυξης όπου η απόκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, 

αποτίμηση, μεταβίβαση και διάχυση πληροφοριών οδηγεί στη δημιουργία γνώσης, στην 

παραγωγή πλούτου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής» (Υψηλάντης, 1999, όπ. 

αναφ. στο Σταχτέα, 2002, σελ. 20). Η μετατροπή αυτή είναι φανερή α) από τη 

μετάβαση της οικονομίας παραγωγής αγαθών σε οικονομία παροχής υπηρεσιών, β) 

από την βαρύτητα που δίνεται στη θεωρητική γνώση ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης 

και γ) από τη συνεχόμενη στήριξη της επεξεργασίας δεδομένων και παραγωγής 

πληροφοριών (Σταχτέας, 2002).  

Η Κοινωνία της Πληροφορίας χαρακτηρίζεται: α) από την έκρηξη της 

πληροφορίας, την αύξηση της ποσότητας και του όγκου των πληροφοριών, καθώς 

όλο και περισσότερες πληροφορίες παράγονται συνεχώς και ταυτόχρονα αυξάνονται 

οι δυνατότητες πρόσβασης στις πηγές τους, β) από την ταχύτητα με την οποία 

διακινείται η πληροφορία μέσα στην κοινωνία και η οποία έχει αυξανόμενες τάσεις, 

γ) από τη χρονική απόσταση ανάμεσα στο εκάστοτε συμβάν και στη μετάδοση της 
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πληροφορίας που προκύπτει από αυτό, η οποία τείνει να μηδενιστεί και δ) από την 

πυκνότητα των πληροφοριών, από το βαθμό δηλαδή συγκέντρωσής τους (Σταχτέας, 

2002). Στην Κοινωνία της Πληροφορίας σημασία έχει η γνώση μέσω της ανταλλαγής 

μεγάλου πλήθους πληροφοριών και η γνώση της Πληροφορικής, μέσω του χειρισμού 

των μέσων της Πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εφαρμογές, λογισμικά 

κ.λ.π.).  

Η έννοια της Πληροφορικής δεν εμπεριέχει μόνο τη σημασία των μηχανημάτων, 

αλλά και όλων εκείνων των βαθύτερων εννοιών που συγκροτούν έναν πολυδιάστατο 

τεχνολογικό χώρο. Στην Πληροφορική συνυπάρχουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με 

το βιομηχανικό ανταγωνισμό, το σύνθετο κόσμο του προγραμματισμού και των 

γλωσσών που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενός προγράμματος, οι κάθε 

τύπου εφαρμογές και τα υλικά μέσα που συμπληρώνουν όλες τις διαδικασίες 

μετάδοσης της πληροφορίας (Breton, 1991). Ο Σταχτέας (2006, σελ. 25) αναφέρει 

την Πληροφορική ως «την επιστήμη της λογικής επεξεργασίας και μετάδοσης των 

πληροφοριών με αυτόματα μέσα, για την υποστήριξη των γνώσεων του ανθρώπου και 

των επικοινωνιών στον τεχνικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα». Η διαχείριση όλων 

των παραπάνω τομέων της Πληροφορικής και η ένταξή της στην καθημερινή ζωή 

δημιούργησε το λεγόμενο «πολιτισμό της Πληροφορικής», ο οποίος εντάσσεται με 

γοργούς ρυθμούς στο πολιτιστικό υπόβαθρο των σύγχρονων κοινωνιών και σε όλους 

τους τομείς της επαγγελματικής, προσωπικής και εκπαιδευτικής ανάπτυξης του 

σύγχρονου ατόμου (Breton, 1991). 

Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, η χρήση των Τ.Π.Ε. συνδυάστηκε με την 

Εκπαίδευση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας νεωτεριστικής έννοιας, της 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Ο όρος «εκπαιδευτική τεχνολογία» έχει αναλυθεί από 

πολλούς ερευνητές και αναφέρεται στη χρήση μιας ή περισσότερων τεχνολογιών με 

σκοπό την απόκτηση ενός εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Χαρακτηρίζει το λόγο, τις 

αξίες και τα αναμενόμενα ή πραγματικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν σε αυτές τις 

πρακτικές (Κόμης & Μικρόπουλος, 2001, σελ. 14).  

Σύμφωνα με τη Σολομωνίδου (2006, σελ. 5), η εκπαιδευτική τεχνολογία 

σχετίζεται με την εφαρμογή γνώσεων, συστημάτων και τεχνικών για τη βελτίωση της 

μάθησης και «αποτελεί μια διαδικασία σύνθετη, ολοκληρωμένη, η οποία εμπλέκει, 

συσχετίζει ανθρώπους, διαδικασίες, ιδέες και μέσα, καθώς και οργάνωση που έχει 

στόχο να αναλύσει τα προβλήματα, να συλλάβει, να εισαγάγει, να αξιοποιήσει και να 

διαχειριστεί τις λύσεις που διέπουν την ανθρώπινη μάθηση». Σύμφωνα με το Ζευκιλή 
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(1989, όπ. αναφ. στο Σολομωνίδου, 2006), η εκπαιδευτική τεχνολογία αποτελεί ένα 

οργανωμένο τεχνολογικό σύστημα που εντάσσεται στην εκπαίδευση και χρησιμοποιεί 

διδακτικές συσκευές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές εποπτικά μέσα κ.ά., τόσο στη 

διδακτική διαδικασία όσο και στην έρευνα, στην πληροφόρηση, στην ταξινόμηση και 

κωδικοποίηση των γνώσεων. Συνδυάζει, επίσης, μεγάλη ποικιλία εποπτικών μέσων 

(hardware) και διδακτικού υλικού (software) με τον ανθρώπινο παράγοντα για την 

εξυπηρέτηση της μάθησης (Κεσίσογλου, 1980, όπ. αναφ. στο Σολομωνίδου, 2006). 

Όλοι οι παραπάνω ορισμοί συμφωνούν στο ότι η εκπαιδευτική τεχνολογία συνδυάζει 

την οργάνωση διδακτικού και εκπαιδευτικού υλικού με τα τεχνολογικά μέσα, για την 

επίλυση προβλημάτων της εκπαίδευσης και τη διευκόλυνση της διδασκαλίας και της 

μάθησης, με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό τρόπο. 

Στη συνέχεια αναλύεται η χρονολογική εξέλιξη και οι φάσεις εισαγωγής των 

Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, καθώς και η γενικότερη συνεισφορά και 

επίδραση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

1.3. Η Επίδραση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση 

 

 Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, όπως ειπώθηκε και 

παραπάνω, δεν αναπτύχθηκαν για καθαρά εκπαιδευτικούς σκοπούς. Από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1980 στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, της ραγδαίας ανάπτυξης των 

τεχνολογικών επιτευγμάτων και της ενοποίησης των κεφαλαίων, οι Νέες Τεχνολογίες 

εντάχθηκαν στο επαγγελματικό και ευρύτερο περιβάλλον, με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία μιας «ψηφιακής κουλτούρας και μόρφωσης» σε όλους του τομείς 

(Παναγιωτακόπουλος & Κουστουράκης, 2005). Η έλλειψη αυτής της κουλτούρας, η 

άγνοια βασικών ικανοτήτων χρήσης των Νέων Τεχνολογιών σε έναν κόσμο που 

αυξανόμενα τις ενσωματώνει σε όλα τα επίπεδα, δημιούργησε τον όρο «ψηφιακό 

αναλφαβητισμό», αποκλείοντας μέρος του πληθυσμού που δεν είναι τεχνολογικά 

εξοικειωμένο από την κοινωνική πραγματικότητα (Σταχτέας, 2002). Προκειμένου 

λοιπόν να εξαλειφθεί ή να μειωθεί το φαινόμενο αυτό, οι ΤΠΕ εντάχθηκαν και στην 

εκπαίδευση, με σκοπό την ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων, την οργάνωση 

πληροφοριών και την κριτική τους ανάλυση (Βοσνιάδου, 2006).  
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1.3.1. Χρονολογική εξέλιξη και φάσεις εισαγωγής των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 

 

 Οι Νέες Τεχνολογίες εντάχθηκαν στην εκπαιδευτική διαδικασία σε τρία 

σημαντικά στάδια ή αλλιώς φάσεις εισαγωγής (Κόμης & Μικρόπουλος, 2001):  

 

α) Πληροφοριακή Προσέγγιση (1970-1980) 

Το στάδιο αυτό ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του 1970, με προσανατολισμό 

στη διδασκαλία του προγραμματισμού και στην προσπάθεια ανάπτυξης 

συστημάτων Διδασκαλίας με τη Βοήθεια Υπολογιστή ή Μάθησης με τη Βοήθεια 

Υπολογιστή. Τα πιλοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα που διαμορφώνονται είναι 

κυρίως λογισμικά προγράμματα εξάσκησης και πρακτικής εφαρμογής, με ερωτήσεις 

τύπου πολλαπλής επιλογής και απλές δραστηριότητες. Η πειραματική αυτή φάση 

προετοιμάζει το έδαφος για την επόμενη δεκαετία, στην οποία γίνεται γενικευμένη 

ένταξη των υπολογιστών στα σχολεία.  

 

β) Υπολογιστές στα Σχολεία – Πληροφορική για όλους (1980-1990) 

 Στο δεύτερο στάδιο, τη δεκαετία του 1980, έγινε μια πιο γενικευμένη 

εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στα σχολεία, μέσα από ολοκληρωμένα 

προγράμματα τα οποία είχαν ξεκινήσει από τις Η.Π.Α. και επεκτάθηκαν στις 

περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες. Σε συνδυασμό με την αλματώδη εξέλιξη των 

προσωπικών υπολογιστών, ήταν δυνατόν να εισαχθούν οι υπολογιστές μαζικά στην 

εκπαιδευτική διαδικασία με σκοπό την εξοικείωση από μικρή ηλικία με τα 

πληροφοριακά αντικείμενα. Η πληροφορική στη φάση αυτή χρησιμοποιήθηκε με δύο 

βασικούς τρόπους, ως παιδαγωγικό και διδακτικό μέσο και ως αντικείμενο 

μάθησης (Κόμης & Μικρόπουλος, 2001).  

Οι προβλέψεις για την εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση περιείχαν την 

αντίληψη ότι οι Νέες Τεχνολογίες θα έφερναν επαναστατικές αλλαγές στη δομή και 

στη λειτουργία του σχολείου. Όπως χαρακτηριστικά είχε αναφέρει ο Seymour Papert  

σε ένα άρθρο του, «δε θα υπάρχουν σχολεία στο μέλλον (…) ο υπολογιστής θα 

ανατινάξει τα σχολεία (…), στο μέλλον ο ηλεκτρονικός υπολογιστής θα αντικαταστήσει 

το μολύβι (…). Το όλο σύστημα βασίζεται σε μια σειρά από δομικές έννοιες που είναι 

ασυμβίβαστες με την παρουσία του υπολογιστή» (Papert, 1984, όπ. αναφ. στο 

Βοσνιάδου, 2006). Η προσδοκία της εποχής ήταν ότι οι Νέες Τεχνολογίες θα 
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βοηθούσαν τα εκπαιδευτικά συστήματα να παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις για την 

αντιμετώπιση των μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων.  

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση κυρίως εστίασε στην εκμάθηση αλγοριθμικών 

μεθόδων και γλωσσών προγραμματισμού και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην 

ανάπτυξη μιας πληροφοριακής κουλτούρας και εξοικείωσης (Κόμης & Μικρόπουλος, 

2001). 

 

γ) Προβληματισμοί, Απολογισμός και Προοπτικές (1990 και μετά) 

 Στο τρίτο στάδιο φάνηκαν τα πρώτα αποτελέσματα της γενικευμένης 

εφαρμογής των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση και δημιουργήθηκαν πολλά 

ερωτηματικά. Αναπτύχθηκαν διλήμματα ηθικής φύσης, στα πλαίσια των οποίων 

έγιναν προσπάθειες να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών. Ο 

υπολογιστής, παρόλες τις ευοίωνες προβλέψεις δεν κατάφερε να επιφέρει τις 

επαναστατικές αλλαγές που είχε υποσχεθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν έγινε 

το μέσο για τη μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών πρακτικών στο σχολείο λόγω 

έλλειψης σαφήνειας στον καθορισμό των στόχων και ακατάλληλης προετοιμασίας 

των εκπαιδευτικών  και των σχολικών υποδομών (Βοσνιάδου, 2006).  Από τις αρχές 

του 21
ου

 αιώνα γίνονται προσπάθειες επαναπροσδιορισμού του ρόλου των Τ.Π.Ε. 

στην εκπαίδευση και του υπολογιστή ως εργαλείου που μπορεί να επιδράσει θετικά 

στη μάθηση, ανάλογα με την κατάλληλη και οργανωμένη χρήση του (Ράπτης & 

Ράπτη, 1999). 

 

1.3.2. Εκπαιδευτική Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

 

 Όπως φάνηκε από τη χρονολογική εξέλιξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, 

υπήρξε έντονη δραστηριοποίηση τα τελευταία χρόνια, η οποία απορρέει από τις 

παγκόσμιες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το σκεπτικό της ευρείας διάδοσής τους 

προκύπτει από το δικαίωμα όλων για ίσες ευκαιρίες μόρφωσης (Holloway & 

Valentine, 2003). Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούν πηγή μεγάλου αριθμού 

πληροφοριών και μέσο διευκόλυνσης της πρόσβασης σε αυτές, μέσω της δικτύωσης. 

Με το σκεπτικό αυτό μπορούν να γίνουν ένας τρόπος να επίτευξης της κοινωνικής 

ισότητας (Ιωσηφίδου & Καλαϊτζινός, 2012). Εντούτοις, οι έρευνες έχουν δείξει ότι 

μεγαλώνουν το ψηφιακό χάσμα ανάμεσα στις παλαιότερες και τις νεότερες γενιές, 

καθώς και ανάμεσα στις αναπτυγμένες και μη αναπτυγμένες χώρες (Πασχαλίδου, 
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2011 
.
 Δοδοντσή κ.ά., 2010 

.
 Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της 

Πληροφορίας, 2008 
.
 Σταματοπούλου, 2007, κ.ά.). 

 Το εκπαιδευτικό σύστημα χρησιμοποιεί τις Νέες Τεχνολογίες εστιάζοντας στη 

χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε συγκεκριμένες εφαρμογές και δυνατότητες. 

Αρχικά, ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διοικητικό και οργανωτικό 

εργαλείο για την αποπεράτωση όλων των γραφειοκρατικών υποχρεώσεων που έχει 

κάθε σχολείο (Ιωσηφίδου & Καλαϊτζινός, 2012). Στην περίπτωση αυτή ο ρόλος του 

δεν είναι εκπαιδευτικός, ούτε συνεισφέρει στην προσφορά γνώσης 

(Παναγιωτακόπουλος, 1999).  

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προσέγγισης της γνώσης μέσω 

της σύνδεσης με τα ηλεκτρονικά δίκτυα (Ιωσηφίδου & Καλαϊτζινός, 2012). Ο 

υπολογιστής είναι ένα βασικό μέσο ανάκλησης, επεξεργασίας, οργάνωσης και 

αποθήκευσης πληροφοριών με εφαρμογές όπως βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικές 

βιβλιοθήκες, τηλεπικοινωνίες, μηχανές αναζήτησης δεδομένων, λεξικά, ηλεκτρονικές 

εγκυκλοπαίδειες, οι οποίες άλλοτε απαιτούν πρόσβαση στο διαδίκτυο και άλλοτε όχι 

(on – line και off – line εφαρμογές).  

Ο κυριότερος όμως τρόπος αξιοποίησης του υπολογιστή στην εκπαίδευση 

είναι ως μαθησιακού εργαλείου, που υποβοηθά το εκπαιδευτικό έργο 

(Παναγιωτακόπουλος, 1999). Τα εκπαιδευτικά λογισμικά και εφαρμογές είναι 

ευρύτατα διαδεδομένα στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το λογισμικό 

γενικά είναι ένα σημαντικό στοιχείο της λειτουργίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στο λογισμικό συστήματος και στο λογισμικό 

εφαρμογών (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003). Τα είδη 

λογισμικών διακρίνονται ανάλογα με τη χρήση τους και τον εκπαιδευτικό τους στόχο 

σε εκπαιδευτικά λογισμικά εξάσκησης – εκγύμνασης, εκπαίδευσης – φροντιστηρίου, 

λύσης προβλημάτων, προσομοιώσεων, παιχνιδιών και μοντελοποίησης 

(Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003).  

Με τη χρήση των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία επιτυγχάνεται 

και η γεφύρωση της θεωρίας και της πράξης με τη ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής 

και ενεργοποίησης των μαθητών, καθιστώντας τη μάθηση περισσότερο διερευνητική, 

ανακαλυπτική κι ενεργητική (Λαφατζή, 2005). Δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να 

πειραματιστούν, να δράσουν, να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και την κριτική τους 

σκέψη και να προσεγγίσουν τη γνώση ευχάριστα και διασκεδαστικά, με έναν τρόπο 

που θα διεγείρει τις αισθήσεις και το ενδιαφέρον τους (Ράπτης & Ράπτη, 2006). Με 
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τον τρόπο αυτό, οι μαθητές μπορούν να ξεφύγουν από το μονοδιάστατο μαθησιακό 

περιβάλλον της αίθουσας διδασκαλίας και να εμπλακούν σε ευρύτερα εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα (Bentley, 2003). 

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που προκύπτει, επίσης, από την 

εξέλιξη των Τ.Π.Ε. είναι η δυνατότητα όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να 

κάνουν συμπληρωματική χρήση οπτικοακουστικού υλικού και υλικού πολυμέσων στα 

προγράμματά τους και να μην περιορίζονται στο έντυπο υλικό (Βασάλα, 2005). 

Για την επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο βοηθά η χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών την εκπαιδευτική διαδικασία έχουν αναπτυχθεί δύο βασικές θεωρίες και 

προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης, οι συμπεριφοριστικές και οι 

εποικοδομητικές (Strommen & Lincoln, 1992 
. 

Ράπτης & Ράπτη, 2006 
. 

Τζιμογιάννης, 2001 
. 
Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, Πιντέλας, 2003 

. 
Βοσνιάδου, 

2006, κ.ά.). 

α) Συμπεριφοριστικές θεωρίες: Οι συμπεριφοριστικές θεωρίες θεωρούνται 

οι πρώτες θεωρίες μάθησης που χρησιμοποιήθηκαν για τη θεωρητική υποστήριξη της 

εφαρμογής της τεχνολογίας στην εκπαίδευση (Σολομωνίδου, 2006). Σύμφωνα με τους 

διαμορφωτές της θεωρίας αυτής (Skinner, Pavlov, Watson, Thorndike, Guthrie, Hull), 

η μάθηση συντελείται μέσω των ερεθισμάτων που δέχεται ένα άτομο από το 

περιβάλλον, τα οποία προκαλούν αντίδραση σε μια δράση και η παρατηρούμενη 

συμπεριφορά, είναι πιθανόν να επαναληφθεί σε ανάλογες περιπτώσεις 

(Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, Πιντέλας, 2003). Το άτομο, επίσης, όταν μαθαίνει 

επιδεικνύει προβλέψιμη, ορατή και μετρήσιμη συμπεριφορά (Σολομωνίδου, 2006). Ο 

Πόρποδας (2003, σελ. 28) αναφέρει ότι «η μάθηση και η απόκτηση γνώσεων είναι 

αποτέλεσμα της σχέσης και εξάρτησης ανάμεσα στα ερεθίσματα που δέχεται ένα άτομο 

από το περιβάλλον του και στις αντιδράσεις που το άτομο εκδηλώνει όταν δέχεται τα 

ερεθίσματα αυτά». Η επιλογή ερεθισμάτων σε συνδυασμό με την θετική ενίσχυση 

(έπαινο) των επιθυμητών αντιδράσεων και την αρνητική ενίσχυση (τιμωρία) των 

ανεπιθύμητων, οδηγεί στην μάθηση. Σημαντικό και ενεργό ρόλο σε αυτή τη θεωρία 

έχει ο εκπαιδευτής, ενώ ο εκπαιδευόμενος θεωρείται μάλλον παθητικός, κινούμενος 

σύμφωνα με τις επιθυμίες του εκπαιδευτή (Κολιάδης, 1996). Η μάθηση δεν 

πραγματοποιείται με νοητικές ή γνωστικές δραστηριότητες του μαθητή, αλλά 

προέρχεται από την ενίσχυση που προσφέρει η διδασκαλία (Σολομωνίδου, 2006).  

β) Εποικοδομητικές θεωρίες: Οι εποικοδομητικές θεωρίες αποτελούν τμήμα 

των κοινωνιογνωστικών θεωριών και στηρίζονται στη γνωστική και κοινωνική 
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ψυχολογία. Σύμφωνα με αυτές η μάθηση είναι υποκειμενική και δε στηρίζεται σε 

αντικειμενικά κριτήρια. Ο ίδιος μαθητής διαμορφώνει τη γνώση σύμφωνα με τις 

εμπειρίες που έχει από το περιβάλλον του και τις προϋπάρχουσες γνώσεις του. Οι 

εποικοδομητικές θεωρίες χωρίζονται σε γνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές 

(Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, Πιντέλας, 2005). Ο μαθητής διερευνά τη γνώση 

διαμορφώνοντας τη δική του πορεία και ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν είναι 

αυστηρά καθοδηγητικός και προγραμματιστικός, αλλά διαμεσολαβητικός και 

διευκολυντικός. Δε μεταφέρει τη νέα γνώση στο μαθητή, αλλά τον βοηθά να την 

ανακαλύψει και να την οικοδομήσει μόνος του μέσα από το διάλογο και τις ανοικτές 

ερωτήσεις (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, Πιντέλας, 2003). Η αξιολόγηση δε 

γίνεται με τη χρήση τυποποιημένων τεστ και με βαθμολόγηση (όπως στις 

συμπεριφοριστικές θεωρίες), αλλά με περιγραφικό τρόπο, με ενημέρωση της προόδου 

του μαθητή, με την εξήγηση των λαθών του και με δοκιμές. Ο μαθητής μπορεί να 

εξερευνήσει, να πειραματιστεί, να αναζητήσει τις πληροφορίες που θα συνθέσουν τη 

γνώση και μέσα από αυτή τη διαδικασία να επιτύχει τη μάθηση. Το διδακτικό αυτό 

μοντέλο περιγράφηκε από τον Bruner ως θεωρία της ανακαλυπτικής μάθησης 

(Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, Πιντέλας, 2003).  

Οι δυνατότητες λοιπόν χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των 

πολυάριθμων εφαρμογών που προσφέρει, βοηθούν σημαντικά τη διαδικασία της 

μάθησης, ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται. Βελτιστοποιούν τη 

διδασκαλία, προσφέρουν κίνητρα και διαφορετικούς τρόπους οπτικοποίησης και 

πρόσληψης της γνώσης, εμπλέκουν το μαθητή και δημιουργούν συνεχώς νέες 

προκλήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Ο Bernstein υποστηρίζει ακόμη, ότι 

διαφοροποιούν την παραδοσιακή εκπαιδευτική συνδιαλλαγή, επιβάλλοντας την 

αποσύνδεση της γνώσης από το φορέα της (Λάμνιας, Καμαριανός & Ντακούμης, 

2005). 

Οι εφαρμογές αυτές μέσω Τ.Π.Ε. προσφέρουν κάποιες επιπρόσθετες 

σημαντικές δυνατότητες στο μαθητή (Σταχτέας, 2002) α) βοηθούν στην αφομοίωση 

της διδασκόμενης ύλης, μέσα από ειδικά διαμορφωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα 

επανάληψης και εξάσκησης πάνω στις νεοαποκτηθείσες γνώσεις, β) συνεισφέρουν 

στην εξατομικευμένη διδασκαλία, όταν κάποιος μαθητής επιθυμεί να επεκτείνει τις 

γνώσεις του με βάση τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, ή όταν παρουσιάζει κάποιες 

δυσκολίες κατανόησης και χρειάζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα, γ) επιδρούν 

θετικά στην έγκαιρη και έγκυρη αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας ή του 



 31 

μαθησιακού αποτελέσματος, μέσα από την καταγραφή πληθώρας στοιχείων στη 

μνήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν 

ανατροφοδοτικά για το μαθητή και να δείξουν τις αδυναμίες του στον εκπαιδευτικό 

και δ) μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην εκπαιδευτική έρευνα, μέσα από την 

ανάπτυξη πολλαπλών επιστημονικών προγραμμάτων που προωθούν την καταγραφή, 

επεξεργασία, αποθήκευση και εγκυρότητα των μετρήσεων. 

Οι Τ.Π.Ε. λοιπόν, ως εκπαιδευτικό εργαλείο προωθούν σημαντικά και την 

ενεργό μάθηση (κυρίως όταν στηρίζονται στο εποικοδομητικό μοντέλο που 

αναφέρθηκε παραπάνω) και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών μέσα στην τάξη, 

αλλά και έξω από αυτήν (Κακλαμάνης, 2005). Μέσα από την ομαδική εργασία στον 

υπολογιστή, τη δημιουργία επικοινωνιακών και συνεργατικών δραστηριοτήτων, οι 

μαθητές μπορούν να πειραματιστούν, ακόμα και σε περιβάλλοντα προσομοίωσης που 

δεν μπορούν να παρατηρήσουν στον πραγματικό κόσμο. Επομένως, όταν η 

συνεργατική διαδικασία γίνεται οργανωμένα, οι μαθητές αλληλεπιδρούν δυναμικά 

και δημιουργούν καλύτερο ποιοτικά και ποσοτικά έργο από ότι αν επεξεργάζονταν τις 

πληροφορίες ατομικά (Kaye, 1992).  

Για να επιτευχθεί όμως η κατάλληλη εκπαιδευτική παρέμβαση μέσω των 

Τ.Π.Ε. δεν αρκεί αυτές να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να 

εξοικειωθούν μαζί τους οι μαθητές, αλλά να εκπαιδευτούν πρωτίστως οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί που καλούνται να τις χρησιμοποιήσουν. Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος 

με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τις Τ.Π.Ε, το πώς τις χρησιμοποιούν 

και τι αντιλήψεις και στάσεις έχουν σχηματίσει γι’ αυτές μέσα από την επισκόπηση 

της σχετικής βιβλιογραφίας.  

 

1.4. Η Χρήση των Τ.Π.Ε. από τους Εκπαιδευτικούς 

 

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον έχει 

μεταβληθεί σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας όλων των ταχύτατων τεχνολογικών αλλαγών 

και της ένταξης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, όπως περιγράφηκε και προηγουμένως. 

Από φορέας γνώσης γίνεται διαμεσολαβητής της γνώσης αυτής ανάμεσα στον ίδιο 

και τους μαθητές του (Κουστουράκης & Παναγιωτακόπουλος, 2008, 2010). Οι 

εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο πλέον να είναι πλήρως ενημερωμένοι, εξοικειωμένοι 

και έτοιμοι να ενσωματώσουν τις Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική τους πρακτική, ώστε να 

μη δημιουργήσουν ψηφιακό χάσμα και ανισότητες με τους μαθητές τους και να είναι 
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σε θέση να ανταποκρίνονται στα εργασιακά τους καθήκοντα (Παναγιωτακόπουλος, 

Αλεξόπουλος, Γούτσος & Σκαλτσάς, 2005).  

 Ειδικότερα, χρειάζεται να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υποστηρίζουν 

κατάλληλα εκπαιδευτικές δραστηριότητες που βασίζονται στις Νέες Τεχνολογίες, να 

αναζητούν νέους τρόπους και καινοτόμες δράσεις για την ενσωμάτωσή τους στην 

εκπαιδευτική τους καθημερινότητα, να είναι σε θέση να κατανοούν και να 

εφαρμόζουν τους στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων που σχετίζονται με τις 

Τ.Π.Ε. και να εμπλουτίζουν συνεχώς το εκπαιδευτικό τους υλικό με αντίστοιχες 

εφαρμογές (Κασιμάτη, Φερεντίνος & Καλλιγάς, 2002).  

 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω στις Τ.Π.Ε. είναι απαραίτητο να είναι 

διαρκής και συχνή, ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τις έντονες αλλαγές 

που χαρακτηρίζουν την εκπαιδευτική τεχνολογία. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να 

αποτελεί επιδίωξη του εθνικού σχεδιασμού για την παιδεία και να εντάσσεται στις 

γενικότερες στρατηγικές αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης στη σύγχρονη 

κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας (Αλμπανοπούλου, Βεντούρης, Μάνθος & 

Φραγκοπούλου, 2005).  

 Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και τη μάθηση μέσω των 

Τ.Π.Ε. είναι καθοριστικές για την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς αποτελούν δείκτη των στάσεών τους, της 

συμπεριφοράς τους και των πράξεών τους σχετικά με την ένταξη των Τ.Π.Ε. στην 

τάξη (Μητσιοπούλου & Βεκύρη, 2011). Μέσα από τη γνώμη τους για την ικανότητά 

τους να χρησιμοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική πρακτική πηγάζει και η 

αυτοπεποίθησή τους και η αυτοαποτελεσματικότητά τους κατά τη χρήση τους (van 

Braak, Tondeur & Valcke, 2004). Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν θετική στάση και 

θεωρούν χρήσιμη την ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, τείνουν και να τις 

χρησιμοποιούν περισσότερο στη διδασκαλία τους, ενώ αυτοί που έχουν αρνητική 

αντίληψη είναι περισσότερο επιφυλακτικοί και αποφεύγουν συστηματικά τη χρήση 

τους (Μητσιοπούλου & Βεκύρη, 2011).  

 Το σημαντικό ερώτημα που έχουν επισημάνει αρκετές έρευνες είναι ο λόγος 

για τον οποίο οι εκπαιδευτικοί είναι επιφυλακτικοί με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη συμπεριφορά. Ο 

Α. Ertmer (1999, όπως αναφ. στο Μπίκος & Τζιφόπουλος, 2011) διαχώρισε τους 

παράγοντες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς. Οι εσωτερικοί σχετίζονται με τους 

ατομικούς και προσωπικούς παράγοντες που επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς και οι 
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εξωτερικοί σχετίζονται με τις δυσκολίες σχετικά με την πρόσβαση στις Τ.Π.Ε., την 

υποστήριξη από τους αρμόδιους φορείς και την έλλειψη των σχετικών υποδομών.  

 Ως προς τους εσωτερικούς παράγοντες, ένας από τους βασικότερους είναι το 

άγχος που νιώθουν, μήπως δεν μπορέσουν να ανταπεξέλθουν επαρκώς στις 

απαιτήσεις της ένταξης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία (Ταστσίδης, 

Αντωνίου & Μπεμπέτσος, 2011). Το άγχος αυτό μπορεί να προέρχεται είτε από την 

έλλειψη εμπειρίας και εξοικείωσης με τις Τ.Π.Ε., είτε από την ανησυχία ότι οι Νέες 

Τεχνολογίες θα επηρεάσουν αρνητικά τη μορφή της διδασκαλίας και θα 

παραγκωνίσουν το ρόλο του εκπαιδευτικού (Σταχτέας, 2002). Η προσωπική χρήση 

και εξοικείωση με τον υπολογιστή βοηθά τους εκπαιδευτικούς να ξεπεράσουν τους 

φόβους τους, τις ανασφάλειες και τις αναστολές τους, ώστε να μπορέσουν να τον 

εντάξουν στη διδασκαλία τους (Σχορετσανίτου & Βεκύρη, 2010). Οι εκπαιδευτικοί με 

μεγαλύτερη εξοικείωση, με επαρκές γνωστικό υπόβαθρο και με την κατάλληλη 

επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. νιώθουν λιγότερο άβολα και επιφυλακτικά απέναντι στις 

Νέες Τεχνολογίες και δε θεωρούν ότι απειλούνται, αλλά ότι διαθέτουν ένα ισχυρό 

παιδαγωγικό εργαλείο που θα ενισχύσει τη συνεργατικότητα, τα κίνητρα και τη 

μαθησιακή διαδικασία των εκπαιδευομένων (Μπίκος & Τζιφόπουλος, 2011).  

Η ηλικία είναι ένας ακόμα παράγοντας που σχετίζεται σημαντικά και με την 

εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις Τ.Π.Ε., καθώς από σχετικές έρευνες έχει φανεί 

ότι οι νεότεροι εκπαιδευτικοί δε φοβούνται να δοκιμάσουν και να πειραματιστούν με 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση που εντάσσουν τις Τ.Π.Ε., καθώς γι’ 

αυτούς ο υπολογιστής δεν είναι κάτι ξένο και άγνωστο (Pelgrum, 1993 
.
 Rosen & 

Weil, 1995 
. 

Madden, Ford, Miller & Levy, 2005). Το φύλο είναι επίσης ένας 

παράγοντας που αναφέρεται ότι επηρεάζει τη χρήση των Τ.Π.Ε. χωρίς όμως να 

διαφαίνονται έντονες διαφοροποιήσεις. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί τείνουν να έχουν 

χαμηλότερη αυτοπεποίθηση και ασφάλεια κατά τη χρήση των Τ.Π.Ε. ίσως λόγω των 

διαφορετικών προτεραιοτήτων που θέτουν στην εκπαιδευτική διαδικασία ή στη φύση 

του γνωστικού αντικειμένου (van Braak et al, 2004). Ο χώρος των Τ.Π.Ε. θεωρείται 

«ανδρικός χώρος», εξαιτίας της σύνδεσής του με τις φυσικές επιστήμες και τα 

μαθηματικά, δηλαδή με τομείς τους οποίους οι γυναίκες δε θεωρούν ελκυστικούς 

(Brosnan, 1998, όπως αναφ. στο Ταστσίδης, Αντωνίου & Μπεμπέτσος, 2011). 

Παρόλα αυτά οι διαφορές είναι ελάχιστες και εξαρτώνται περισσότερο από τις 

προϋπάρχουσες αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών και λιγότερο από το φύλο 

και την ηλικία.  
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Ως προς τους εξωτερικούς παράγοντες, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η 

γενικότερη κουλτούρα της εκπαιδευτικής μονάδας (Ανθοπούλου, 1999, όπως αναφ. 

στο Μητσιοπούλου & Βεκύρη, 2011). Όταν σε μια σχολική κοινότητα δεν υπάρχει ο 

βασικός τεχνολογικός εξοπλισμός, οι δυνατότητες ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. είναι 

περιορισμένες. Όταν δεν υπάρχει η τεχνολογική υποστήριξη από κάποιον αρμόδιο 

εκπαιδευτικό φορέα ή από κάποιον τεχνικό σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού, οι 

εκπαιδευτικοί νιώθουν αβοήθητοι και δεν επιχειρούν συνεπώς να χρησιμοποιήσουν 

ξανά τις Νέες Τεχνολογίες στην τάξη. Ακόμη, όταν δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ 

εκπαιδευτικών ή παρουσιάζονται εμπόδια και δυσκολίες από τη διεύθυνση του 

σχολείου, τότε οι εκπαιδευτικοί αποθαρρύνονται και προτιμούν τον παραδοσιακό 

τρόπο διδασκαλίας, χωρίς την εμπλοκή των Τ.Π.Ε. Όταν όμως οι σχολικοί ηγέτες 

στηρίζουν τη συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, φροντίζουν για τη συχνή 

και επαρκή συντήρηση του τεχνολογικού εξοπλισμού και αντιμετωπίζουν τυχόν 

εμπόδια που παρουσιάζονται στην υλικοτεχνική υποδομή, τότε οι εκπαιδευτικοί 

νιώθουν ότι μπορούν να στηριχθούν και να συνεχίσουν το έργο τους χωρίς δυσκολίες.  

Τέλος, το γενικότερο πλαίσιο εκπαιδευτικής πολιτικής δε βοηθά στην 

ανάπτυξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, από τη στιγμή που στα 

περισσότερα σχολεία δεν προβλέπεται τεχνολογικός εξοπλισμός σε κάθε αίθουσα 

διδασκαλίας, ή έστω μια επαρκής αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία όμως 

θα είναι προσβάσιμη από όλους τους εκπαιδευτικούς (Μπίκος & Τζιφόπουλος, 2011). 

Δεν προβλέπεται επίσης η χρήση των Τ.Π.Ε. στα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα 

από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, με αποτέλεσμα η προσφορά των Τ.Π.Ε. 

στους μαθητές να είναι ελλιπής και αποσπασματική (Βοσνιάδου, 2002). Οι 

«αδυναμίες» αυτές οφείλονται στον ανεπαρκή συντονισμό των στόχων, περιεχομένων 

και μεθόδων της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην 

εκπαίδευση (Μπίκος & Τζιφόπουλος, 2011). 

Η στήριξη και η ευελιξία συνεπώς από την πλευρά της ηγεσίας σε ένα 

σχολικό χώρο, η κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η εξοικείωση τους 

με τις Τ.Π.Ε. είναι παράγοντες που μπορούν να επιδράσουν θετικά και να 

συμβάλλουν σε ένα ασφαλές, δημιουργικό και άνετο περιβάλλον για τους 

εκπαιδευτικούς, ώστε να είναι σε θέση να εντάξουν αποτελεσματικά τις Νέες 

Τεχνολογίες στη διδασκαλία τους.  
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1.5. Οι Τ.Π.Ε. στην Ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

Στην ελληνική εκπαίδευση έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για την ένταξη 

των Τ.Π.Ε. τις τελευταίες δεκαετίες (Κόμης, 2004). Στην αρχή του 21
ου

 αιώνα 

πραγματοποιήθηκαν κάποιες αλλαγές στο εκπαιδευτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών, που είχαν ως σκοπό να εντάξουν πιο ενεργά τις Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, μέσα από την ενίσχυση των χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή από 

τους εκπαιδευτικούς και την εμπλοκή των εκπαιδευτικών λογισμικών στη διδακτική 

μεθοδολογία (Βοσνιάδου, 2006). Σταδιακά εφαρμόστηκαν πειραματικές 

μεθοδολογίες ευέλικτου σχεδίου διδακτέας ύλης και δημιουργήθηκε το κατάλληλο 

εκπαιδευτικό λογισμικό, το οποίο έχει διανεμηθεί σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

Με τον τρόπο αυτό, έγινε η αρχή για τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών κοινοτήτων 

που ενισχύονται σημαντικά από τις Τ.Π.Ε. κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, 

πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση περισσότερων από 80.000 Ελλήνων εκπαιδευτικών 

στις βασικές δεξιότητες στις Τ.Π.Ε. (Α΄ επίπεδο), καθώς και μία υψηλότερου 

επιπέδου επιμόρφωση (Β΄ επίπεδο) σχετικά με την προχωρημένη χρήση των Τ.Π.Ε. 

στην εκπαίδευση (Πεσματζόγλου & Παπαδοπούλου, 2013).  

Έγιναν, επίσης, κάποιες προσπάθειες εξοικείωσης με τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή μέσα από την προσφορά φορητών υπολογιστών σε μαθητές μόνο του 

γυμνασίου (Υ.ΠAI.Θ., 2010), χωρίς όμως κάποια εκτεταμένη χρήση τους στη 

διδακτική πράξη. Εντούτοις, οι οποιεσδήποτε προσπάθειες δε φάνηκε να γίνονται 

οργανωμένα στην ελληνική εκπαίδευση έξω από τα πλαίσια του μαθήματος της 

Πληροφορικής (Βοσνιάδου, 2006).  

Πιο συγκεκριμένα, η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στα δημοτικά σχολεία ξεκίνησε 

από το 1999, μέσα από το έργο «Το νησί των Φαιάκων» από το πρόγραμμα 

«Οδύσσεια», χρησιμοποιώντας 14 υπολογιστές σε 14 δημοτικά σχολεία (Σουβαλιώτη, 

2008). Συστηματικότερη εισαγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών έγινε από το 2002 και 

μετά, με αποτέλεσμα το 2005 το 60% των δημοτικών σχολείων που διαθέτουν 

υπολογιστές να έχουν δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο (Παναγιωτακόπουλος & 

Κουστουράκης, 2005, σελ. 304). Για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών ξεκίνησαν 

επιμορφωτικά σεμινάρια κατά τη διετία 2002-2003, με σκοπό την εκμάθηση 

εισαγωγικών εννοιών της πληροφορικής, βασικών στοιχείων χρήσης προσωπικού Η/Υ, 

επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, λογισμικού παρουσίασης, διαδικτύου 

και επικοινωνιών, ενώ στόχος για τους μαθητές από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ήταν 
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να είναι σε θέση να «χρησιμοποιούν με (ή χωρίς) τη βοήθεια του εκπαιδευτικού τον 

υπολογιστή ως γνωστικό-διερευνητικό εργαλείο, αναζητούν πληροφορίες, επικοινωνούν 

και προσεγγίζουν βασικές αρχές που διέπουν τη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας» 

(Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

Δεκέμβριος, 1997, όπ. αναφ. στο Σουβαλιώτη, 2008, σελ. 17). 

 Φάνηκε λοιπόν ότι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τα πράγματα βρίσκονται 

ακόμα σε πρώιμο στάδιο σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές και όχι μόνο χώρες 

(Αλεξόπουλος, Γούτσος κ.ά., 2004 
. 

Παρασκευόπουλος & Μπίλια, 2008). Όπως 

αναφέρουν και οι Δαπόντες & Τζιμόπουλος (2001, όπ. αναφ. στο Δημητρέλλου, 

2011, σελ.15) και η ένταξη των Τ.Π.Ε. στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα φαίνεται 

αρκετά δύσκολη. Οι δυσκολίες αυτές οφείλονται αρχικά στη φύση των μαθημάτων 

του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Ντρενογιάννη, 2010 
.
 Μιχαηλίδης, 1999). 

Δεν προβλέπεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών κάποια ημερήσια 

ενασχόληση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές πέρα από το μάθημα της 

Πληροφορικής, το οποίο γίνεται μεμονωμένα στις ώρες του Ολοήμερου Σχολείου 

(Υ.ΠΑΙ.Θ., 2002) και στα Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), τα οποία υποχρεούται να έχουν κάποιες ώρες Πληροφορικής 

την εβδομάδα (Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως, 2010, Φ.12/879/88413/Γ1). Η 

οποιαδήποτε χρήση των Τ.Π.Ε μπορεί να γίνει σε συνδυασμό ή συμπληρωματικά με 

κάποιο άλλο γνωστικό αντικείμενο και όχι μεμονωμένα και επαφίεται καθαρά στη 

θέληση των εκπαιδευτικών, καθώς οι οποιεσδήποτε σχετικές δράσεις αποτελούν 

ατομικές πρωτοβουλίες και συνήθως σε σχολεία που διαθέτουν τον απαραίτητο 

εξοπλισμό ή έχουν την οικονομική ευχέρεια να τον εμπλουτίσουν (Παρασκευόπουλος 

& Μπίλια, 2008).  

Οι μαθητές επίσης, δεν έχουν τόσο έντονη επαφή με τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, όπως στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, λόγω της μικρής τους ηλικίας 

και των περιορισμένων δεξιοτήτων τους. Η σκέψη των παιδιών αυτής της ηλικίας, 

κατά τον Piaget, είναι συγκεκριμένη και περνά σταδιακά στο επίπεδο της τυπικής 

λογικής (Παρασκευόπουλος, 1985), χωρίς να έχει αναπτυχθεί πλήρως η κριτική 

σκέψη που είναι απαραίτητη για τη διαχείριση των Τ.Π.Ε. από τους μαθητές 

(Γιαβρίμης, Παπάνης, Νεοφώτιστος & Βαλκάνος, 2010). Συνεπώς, είναι 

δυσκολότερο να κατανοήσουν τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

πέρα από την ένταξή της ως παιδαγωγικό εργαλείο και παιχνίδι, που βοηθά στην 

αύξηση των κινήτρων τους και στη δημιουργία οπτικοακουστικών αναπαραστάσεων 
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που θα ενισχύσουν την ενεργό τους συμμετοχή (Βασιλούδης, 2011). Για το λόγο 

αυτό, η ένταξη των Τ.Π.Ε. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εστιάζει περισσότερο 

στην οπτικοποίηση εμπειριών και αναπαραστάσεων με τη βοήθεια του διαδικτύου και 

των εκπαιδευτικών λογισμικών και λιγότερο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή (Στεργιόπουλος & Σπηλιωτοπούλου, 2008).  

Μια ακόμα δυσκολία στην εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση είναι η μικρή προτεραιότητα που δίνει το ελληνικό κράτος στην 

αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος με την ενσωμάτωση των Νέων 

Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία σε σχέση με άλλες χώρες και το υψηλό 

κόστος του εγχειρήματος αυτού, παρόλο που σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται σε 

ευρωπαϊκά κοινοτικά πλαίσια στήριξης (Κουστουράκης & Παναγιωτακόπουλος, 

2008, σελ. 429).  

Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επίσης, φαίνεται να είναι 

περισσότερο επιφυλακτικοί και διστακτικοί για την ένταξη των Τ.Π.Ε. στη 

διδασκαλία τους, σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, εξαιτίας της μικρότερης εξοικείωσής τους με το αντικείμενο μέσα στη 

διδακτική τους πράξη (Shapka & Ferrari, 2003, όπως αναφ. στο Λιακοπούλου, 2010). 

Όπως αναφέρουν και οι Κουστουράκης και Παναγιωτακόπουλος (2008), οι 

εκπαιδευτικοί δεν έχουν αποδεχτεί πλήρως την ιδέα της συνύπαρξης με τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή στη σχολική τάξη. Ο εξοπλισμός είναι σε πολλά σχολεία 

ακόμα «ξεπερασμένος και προβληματικός και τα εργαστήρια υπολογιστών μένουν 

αχρησιμοποίητα» (Κουστουράκης & Παναγιωτακόπουλος, 2008, σελ. 430), με 

αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να μην έχουν τις 

ευκαιρίες ή τις γνώσεις να τα αξιοποιήσουν και να νιώθουν ανέτοιμοι να εφαρμόσουν 

τις Τ.Π.Ε. στη σχολική πρακτική (Παναγιωτακόπουλος, Αλεξόπουλος, κ.ά., 2005). 

Ακόμα και όταν επιλέγουν να τις εφαρμόσουν, τις χρησιμοποιούν περισσότερο για 

την υποστήριξη παραδοσιακών πρακτικών διδασκαλίας και λιγότερο για το 

σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις οποίες 

συμμετέχουν ενεργά οι μαθητές (Καρατράντου & Παναγιωτακόπουλος, 2013). 

Παρόλα αυτά, έρευνες έχουν δείξει ότι έχουν τη διάθεση να ενσωματώσουν 

τις Τ.Π.Ε. στην τάξη και να υλοποιήσουν τις ιδέες τους, αλλά υπό το πλαίσιο 

σημαντικής καθοδήγησης από ειδικούς και της κατάλληλης παιδαγωγικής και 

τεχνικής επιμόρφωσης (Κυρίδης, Δρόσος & Τσακιρίδου, 2003 
. 
Καρακασίδης, 2005 

.
 

Μπράτιτσης, 2010). Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες από 
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το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), ώστε να πραγματοποιηθούν οργανωμένες 

δράσεις ένταξης των σχολείων σε ένα κοινό σχολικό δίκτυο για την επίτευξη 

σχολικών συνεργασιών και την επίλυση προβλημάτων από σχολικές μονάδες όλης 

της χώρας (Π.Σ.Δ., 2011). Σύμφωνα με την έρευνα των Παναγιωτακόπουλου, 

Αλεξόπουλου, κ.ά. (2005), οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάνουν 

προσπάθειες να δεχτούν τις Τ.Π.Ε. στο χώρο εργασίας τους, αναπτύσσουν 

προοδευτικά θετικές στάσεις απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. και το επίπεδο φοβίας 

τους για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μειώνεται σταδιακά, με αποτέλεσμα να 

γίνονται περισσότερο δεκτικοί σε ενημερώσεις και να επιθυμούν την περαιτέρω 

επιμόρφωσή τους. Η Βοσνιάδου (2006) επιπρόσθετα αναφέρει ότι το έδαφος μπορεί 

να γίνει πιο πρόσφορο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε σχέση με τη 

Δευτεροβάθμια, εξαιτίας του ότι ο κάθε εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για μία τάξη, 

την οποία μπορεί να διαμορφώσει όπως επιθυμεί, έχει περισσότερη ώρα στη διάθεσή 

του και λιγότερη πίεση για να καλύψει την ύλη του Αναλυτικού Προγράμματος 

Σπουδών.  

Η αποτελεσματική αξιοποίηση, επομένως, των Τ.Π.Ε. στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση είναι εφικτή, αλλά απαιτεί σημαντικές αλλαγές στις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών, μέσα από την παροχή κινήτρων για την επαγγελματική τους πορεία, 

καθώς και οργανωμένο και συστηματικό σύστημα επιμόρφωσης και γενικότερης 

υποστήριξης, τεχνικής και παιδαγωγικής (Καρατράντου & Παναγιωτακόπουλος, 

2013), αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και μακροχρόνιο εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό από την πολιτεία, ο οποίος όμως θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών, ώστε η ένταξη των Τ.Π.Ε. να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

πραγματικές τους δυνατότητες (Κολτσάκης, 2006 
.
 Πεσματζόγλου & Παπαδοπούλου, 

2013).  

 

1.6.  Το Διαδίκτυο και η Αξιοποίησή του στην Εκπαίδευση 

 

 Το διαδίκτυο αποτελεί ένα από τα βασικότερα μέσα παροχής πληροφοριών 

και θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Μέσα από το 

διαδίκτυο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μεταφέρουν οποιοδήποτε γεγονός, εφαρμογή 

ή υπηρεσία μέσα στη σχολική τάξη, να δημιουργήσουν ένα ευχάριστο περιβάλλον και 

να παρακινήσουν τους μαθητές να οδηγηθούν στη γνώση. Από τότε που μπήκε το 

διαδίκτυο στη σχολική ζωή έγινε ο παγκόσμιος σύνδεσμος πληροφοριακών πόρων 
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και υπηρεσιών και αποτελεί τη σύγχρονη λεωφόρο της πληροφόρησης, της 

επικοινωνίας και της ψυχαγωγίας (Δημάκη, 2010). Πριν γίνει η ανάλυση του ρόλου 

του διαδικτύου στην εκπαίδευση, κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστεί ο όρος του 

διαδικτύου μέσα από μια σύντομη αναφορά στη δομή του και στη λειτουργία του.  

 

1.6.1. Λίγα Λόγια για το Διαδίκτυο 

 

 Το διαδίκτυο είναι ένα σύνολο δικτύων που αποτελείται από υπολογιστές 

διαφορετικού τύπου, το οποίο προσφέρει εύκολη και γρήγορη επικοινωνία και 

μεταφέρει πληροφορίες σε ένα μεγάλο αριθμό χρηστών σε όλο τον κόσμο 

(Παπαδάκης & Χατζηπέρης, 2007). Μιλώντας για δίκτυα, είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ότι δίκτυο είναι μια ομάδα υπολογιστών συνδεδεμένων μεταξύ τους 

ενσύρματα ή ασύρματα, επιτρέποντας την ανταλλαγή δεδομένων και το μοίρασμα 

εξοπλισμού (Παπαδάκης & Χατζηπέρης, 2007).  

Τα δίκτυα, ανάλογα με το εύρος της περιοχής που καλύπτουν χωρίζονται στις 

παρακάτω τρεις μεγάλες κατηγορίες (Σταχτέας, 2002), των οποίων βασικό 

χαρακτηριστικό είναι η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων (που μετριέται σε bits ανά 

δευτερόλεπτο, δηλαδή σε bps): 

α. Τοπικά Δίκτυα (Local Area Network – LAN) 

Συνδέουν υπολογιστές που απέχουν μεταξύ τους μικρές αποστάσεις (π.χ. μέσα σε ένα 

κτίριο). 

β. Μητροπολιτικά Δίκτυα (Metropolitan Area Network – MAN) 

Συνδέουν υπολογιστές που απέχουν μεταξύ τους μεσαίες αποστάσεις (π.χ. σε μια 

πόλη ή σε ένα νομό). 

γ. Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (Wide Area Network – WAN) 

Συνδέουν υπολογιστές που απέχουν μεταξύ τους μεγάλες αποστάσεις (μέσα σε ένα 

κράτος, σε μια ήπειρο ή οπουδήποτε στον πλανήτη). 

 Το διαδίκτυο στο σύνολό του δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, είναι 

αποκεντρωμένο και αυτοδιαχειριζόμενο. Κάθε ένα από τα μικρότερα δίκτυα που το 

αποτελούν διατηρεί την αυτονομία του και είναι το ίδιο υπεύθυνο για το είδος των 

παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών στους διαχειριστές του (Παπαδάκης & 

Χατζηπέρης, 2007).  

 Συχνά ταυτίζεται με τον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web), ο οποίος είναι 

μια υπηρεσία του διαδικτύου που αποτελείται από ένα πλήθος συνεργαζόμενων 
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«πελατών» και «εξυπηρετητών
1
», δηλαδή προγραμμάτων που επικοινωνούν μεταξύ 

τους διαδικτυακά (Δημάκη, 2010). Η δεύτερη υπηρεσία είναι το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (e-mail), το οποίο είναι υπεύθυνο για τη μετάδοση ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων μέσω υπολογιστών σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη (Σταχτέας, 

2002). 

Το διαδίκτυο ξεκίνησε ως ιδέα την εποχή του Ψυχρού Πολέμου (1969) από το 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των Η.Π.Α. με την ονομασία ARPANET
2
, έχοντας ως 

σκοπό την απρόσκοπτη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε απομακρυσμένα 

σημεία, για τις ανάγκες του στρατού σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου (Παπαδάκης 

& Χατζηπέρης, 2007). Από την άλλη, ο Παγκόσμιος Ιστός δημιουργήθηκε στο τέλος 

της δεκαετίας του ’80 (1989) από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας Πυρηνικής (CERN) 

και περιλαμβάνει εκατομμύρια διαδικτυακούς τόπους (sites), με πληροφορίες που 

αντλούνται με τη χρήση του κατάλληλου προγράμματος περιήγησης (web browser) ή 

αλλιώς φυλλομετρητή ιστού (Δημάκη, 2010). Περίπου το 1990 στο ίδιο ερευνητικό 

κέντρο αναπτύχθηκε η γλώσσα HTML, κωδικοποιήθηκε σε όλα τα αρχεία που 

κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και χαρακτηρίστηκε ως η επίσημη γλώσσα λειτουργίας 

του διαδικτύου (Σφακιανάκης, 2001).  

Η μετάβαση από τον ένα διαδικτυακό τόπο στον άλλον και από τη μια 

πληροφορία στην άλλη γίνεται με τη διαδικασία της πλοήγησης, με τη βοήθεια των 

συνδέσμων, των σημείων εκείνων δηλαδή που ξεχωρίζουν από το χρώμα ή το σχήμα 

και οδηγούν από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη ή από το ένα τμήμα πληροφοριών στο 

άλλο (Σταχτέας, 2002). 

Σήμερα το διαδίκτυο εκτείνεται σε κάθε σημείο του πλανήτη μας και παρέχει 

πληροφορίες και δεδομένα στον οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, 

θρήσκευμα, υπηκοότητα, ιδιότητα και χρώμα, αρκεί να υπάρχει η κατάλληλη 

υλικοτεχνική υποδομή. Εξαιτίας της ραγδαίας διάδοσής του, θεωρείται αναπόσπαστο 

κομμάτι της καθημερινότητας και συνδέεται με το σύνολο των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων, επηρεάζοντας κάθε πτυχή τους. Για το λόγο αυτό αναλύεται 

παρακάτω η αδιαμφισβήτητη επίδρασή του και στον τομέα της εκπαίδευσης. 

 

 

                                                 
1
 Ο εξυπηρετητής είναι ο υπολογιστής που περιέχει αρχεία τα οποία προορίζονται για χρήση στον 

Παγκόσμιο Ιστό και ο πελάτης είναι ο υπολογιστής που λαμβάνει τις πληροφορίες των αρχείων αυτών 

από τον εξυπηρετητή (Καρολίδης & Ξαρχάκος, 2008). 
2
 Ο όρος Internet καθιερώθηκε από το 1990. 
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1.6.2. Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου 

 

 Το διαδίκτυο, όπως αναφέρθηκε, έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο 

μετάδοσης πληροφοριών και απόκτησης της γνώσης. Έχει εκμηδενίσει τις 

αποστάσεις και έχει διευκολύνει οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα με την 

άμεση πρόσβαση σε κάθε γεγονός και στη γνώση. Ο καταιγισμός πληροφοριών και η 

εκθετική αύξηση των γνώσεων, αλλά και η αναγκαιότητα της ορθολογικής χρήσης 

και κριτικής ανάλυσής τους, μετατοπίζει την έμφαση από τη μάθηση των γεγονότων 

στην εκμάθηση των δομών, των εννοιών και του τρόπου που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν (Κόμης & Μικρόπουλος, 2001). Το σχολείο, ως υπεύθυνο για την 

απόκτηση γνώσεων και τη διαιώνιση μιας εκπαιδευτικής κουλτούρας, μπορεί να 

βοηθηθεί σημαντικά από τη διάδοση και τη χρήση του διαδικτύου. Μέσα από το 

διαδίκτυο μπορεί να γίνει καλύτερη συστηματοποίηση της σχολικής ζωής, αρτιότερη 

οργάνωση της διδασκαλίας, να επιτευχθεί η επικοινωνία με άλλες σχολικές ομάδες 

και σχολικά δίκτυα, να προωθηθεί η συνεργατική μάθηση μέσω υπολογιστή και να 

αποκτηθούν δεξιότητες αναζήτησης, οργάνωσης, επεξεργασίας και αποθήκευσης 

πληροφοριών και δεδομένων μέσα από την εύκολη διανομή πηγών και τη χρήση των 

κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Κόμης & Μικρόπουλος, 2001).  

 Μέσα λοιπόν από τη χρήση του διαδικτύου επιτυγχάνεται το άνοιγμα του 

σχολείου στην κοινωνία, στο κοντινό και μακρινό περιβάλλον και διευκολύνονται οι 

νέες μορφές και σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας (Τοκμακίδου, Καλογιαννίδου 

& Τσιτουρίδου, 2010). Το σημαντικό χαρακτηριστικό στο διαδίκτυο που το κάνει 

τόσο ελκυστικό στην εκπαιδευτική διαδικασία και το διαφοροποιεί από τα άλλα 

επικοινωνιακά και εκπαιδευτικά μέσα, είναι ότι θέτει τον πληροφορούμενο στη θέση 

του ενεργητικού δέκτη και του προσφέρει την ευκαιρία της διάδρασης και της 

ανατροφοδότησης, μέσα από την ελεύθερη επιλογή δεδομένων και την πλοήγηση σε 

διαδικτυακούς τόπους που άπτονται του ενδιαφέροντός του (Σταχτέας, 2002). Με 

αυτόν τον τρόπο τον βοηθά να δημιουργήσει τις δικές του διαδικτυακές διαδρομές 

στη γνώση και προωθεί την πλουραλιστική και δημοκρατική διάσταση της σύγχρονης 

εκπαίδευσης, με την ελεύθερη πρόσβαση, την ελεύθερη μετάδοση ιδεών και σκέψεων 

και ανεμπόδιστη επικοινωνία.  

 Κάποιοι από τους τρόπους εκπαιδευτικής αξιοποίησης του διαδικτύου είναι 

σύμφωνα με τον Κόμη & Μικρόπουλο (2001) οι εξής: 
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- Σχολική αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

Οι μαθητές διαφορετικών τάξεων του ίδιου σχολείου ή ανάμεσα σε διαφορετικά 

σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μπορούν να επικοινωνούν με ηλεκτρονικά 

μηνύματα για διάφορα θέματα, καταργώντας οποιονδήποτε χωροχρονικό περιορισμό. 

- Γρήγορη πρόσβαση σε στοιχεία, πληροφορίες και δεδομένα 

Οι χρήστες του διαδικτύου στο σχολείο, είτε οι εκπαιδευτικοί, είτε οι μαθητές, ή 

ακόμα και οι γονείς τους, μπορούν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την εύρεση 

οποιασδήποτε πληροφορίας που μπορεί να βοηθήσει στην εκπαιδευτική διαδικασία 

μέσα από βάσεις δεδομένων, από τις μηχανές αναζήτησης και τις ηλεκτρονικές 

βιβλιοθήκες. Επιπρόσθετα, το διαδίκτυο είναι σημαντικό μέρος της μηχανοργάνωσης 

και της συγκρότησης της γραφειοκρατικής εργασίας που απαιτείται σε οποιοδήποτε 

σχολικό ίδρυμα.  

- Σχολικά δίκτυα και συνεργατική μάθηση (collaborative learning) 

Με τη χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου διευκολύνονται οι ομαδικές 

διαδικασίες και συνεργασίες που δε θα μπορούσαν να επιτευχθούν εύκολα στη δια 

ζώσης διδασκαλία, χωρίς όμως να υποβαθμίζεται η ανθρώπινη επικοινωνία. Με τον 

τρόπο αυτό οι μαθητές μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες και πληροφορίες, να έχουν 

πρόσβαση σε διάφορα αρχεία και πηγές που τους εξυπηρετούν και να επιλύουν 

προβληματικές καταστάσεις με τη βοήθεια της ομάδας (Ράπτης & Ράπτη, 2006) 

- Βιβλιοθήκες εκπαιδευτικού λογισμικού 

Μέσα στο διαδίκτυο έχουν δημιουργηθεί ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες που διαθέτουν 

εκπαιδευτικά λογισμικά για μια πληθώρα μαθημάτων του σχολείου, τα οποία είναι 

πιστοποιημένα, έχουν αξιολογηθεί από επίσημους εκπαιδευτικούς φορείς και 

συμβαδίζουν με τη σχολική ύλη, την τάξη και την ηλικία της ομάδας – στόχου. Με 

τον τρόπο αυτό ο εκπαιδευτικός διαθέτει συμπληρωματικό ή ενισχυτικό υλικό για τη 

διδασκαλία του, βοηθώντας μέσα από ένα ελκυστικό και παιγνιώδες περιβάλλον τους 

μαθητές του να φτάσουν διασκεδαστικά ή ανακαλυπτικά στη μάθηση.  

- Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί έναν διαφορετικό τρόπο 

εκπαίδευσης, κατά τον οποίο δεν συνεπάγεται η φυσική παρουσία του 

εκπαιδευομένου στον τόπο διδασκαλίας (Λιοναράκης, 2005). Ειδικότερα, υπάρχει 

τοπικός και χωρικός διαχωρισμός εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου και η μεταξύ 

τους επικοινωνία μπορεί να γίνει χωρίς μετακινήσεις, με τη βοήθεια, συνήθως, 

τεχνολογικών μέσων και διαδικτύου (Aderinoye, Ojokheta, & Olojede, 2007). Οι 
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σύγχρονες μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χρησιμοποιούν προηγμένες 

διαδικτυακές υπηρεσίες, προσφέροντας εκπαίδευση σε χρήστες σε οποιοδήποτε 

σημείο του κόσμου (Κόκκαλη & Γεωργιάδη, 2009). Η τηλεκπαίδευση, ως ένας ακόμα 

τρόπος της εκπαίδευσης από απόσταση, παρέχει διδακτικές υπηρεσίες, 

χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνολογικά μέσα, όπως την τηλεδιάσκεψη, διαδικτυακές 

πλατφόρμες ανταλλαγής πληροφοριών και προγράμματα τηλεδιδασκαλίας (Σταχτέας, 

2002). Η τηλεκπαίδευση ενδέχεται να έχει ασύγχρονο χαρακτήρα (τα μηνύματα 

ανταλλάσσονται οποιαδήποτε χρονική στιγμή) ή χαρακτήρα σύγχρονης επικοινωνίας 

(τα μηνύματα ανταλλάσσονται ταυτόχρονα). Τέτοιας μορφής εκπαιδευτικά 

προγράμματα παρέχουν τα εξ αποστάσεως ιδρύματα, προωθώντας τη δια βίου 

εκπαίδευση και τη διαρκή κατάρτιση (π.χ. Ανοικτά Πανεπιστήμια).  

- Διαρκής κατάρτιση (training) και δια βίου εκπαίδευση (life long learning) 

Μέσα από προγράμματα και υπηρεσίες του διαδικτύου, καθώς και από εξ 

αποστάσεως προγράμματα ενισχύεται η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση και 

η δια βίου μάθηση σε οποιοδήποτε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Άτομα 

οποιασδήποτε ηλικίας μπορούν να ωφεληθούν από τις πληροφορίες και τις υποδομές 

που παρέχει το διαδίκτυο, ώστε να μαθαίνουν συνεχώς, να εξελίσσονται, να 

ενημερώνονται και να αποκτήσουν όλα εκείνα τα εφόδια που θα τους επιτρέψουν να 

ενταχθούν στην αγορά εργασίας.  

 Συνεπώς, οι εκπαιδευτικές και διδακτικές εφαρμογές του διαδικτύου είναι 

πολυάριθμες και συνεχώς αυξάνονται ή διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες 

ανάγκες των χρηστών και τα κοινωνικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά πλαίσια που 

επικρατούν. Οι δυνατότητες αξιοποίησης του διαδικτύου στην εκπαίδευση είναι 

πολλαπλές και σημαντικές, εξαρτώνται όμως από την ίδια τη σχολική κοινότητα και 

τους εκπαιδευτικούς της, από το πώς θα χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο, από την 

τεχνογνωσία, την εμπειρία και τα κίνητρα που διαθέτουν και από την επιμόρφωση 

που έχουν λάβει, ώστε να το εντάξουν στην εκπαιδευτική τους διαδικασία. Έρευνες 

έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν το διαδίκτυο περισσότερο ως 

εποπτικό μέσο και εργαλείο για την αναζήτηση πληροφοριών και λιγότερο ως μέσο 

μάθησης (Τοκμακίδου, Καλογιαννίδου & Τσιτουρίδου, 2010). Η χρήση 

συνεργατικών διαδικασιών με άλλα σχολεία, η εκτεταμένη εμπλοκή του μαθητή και η 

διευρυμένη χρήση του διαδικτύου για εμπλουτισμό των μαθησιακών στόχων γίνεται 

περισσότερο από εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στις δικές τους 

καθημερινές πρακτικές και είναι εξοικειωμένοι με αυτό, παρά από εκπαιδευτικούς 
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που έχουν επιμορφωθεί, καθώς η τεχνολογική επιμόρφωση από μόνη της χωρίς την 

πρακτική εφαρμογή δε φαίνεται να παρέχει εναλλακτικές και καινοτόμες 

προσεγγίσεις στην εκπαίδευση (Jimoyiannis & Komis, 2007). Επομένως, το 

διαδίκτυο από μόνο του ως εργαλείο δεν είναι αυτό που θα επιφέρει την αλλαγή στην 

εκπαίδευση. Αυτό που χρειάζεται να μελετηθεί είναι το πλαίσιο που επηρεάζει την 

αξιοποίηση του διαδικτύου στη διδασκαλία και στη μάθηση, ώστε να διαμορφωθεί 

σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του σύγχρονου εκπαιδευτικού 

συστήματος (Τοκμακίδου, Καλογιαννίδου & Τσιτουρίδου, 2010). 

  

1.7.  Σύνοψη του κεφαλαίου 

 

 Συνοψίζοντας, στο παρόν κεφάλαιο αναλύθηκε αρχικά ο όρος Τ.Π.Ε., μέσα 

από την καταγραφή των εννοιών που τον αποτελούν (Τεχνολογία, Πληροφορία και 

Επικοινωνία). Κατόπιν, επιχειρήθηκε μια σύντομη χρονολογική εξέλιξη των Τ.Π.Ε. 

από τη δεκαετία του 1970 που εμφανίστηκε, μέχρι σήμερα, εστιάζοντας κατόπιν στην 

ένταξή τους στην εκπαίδευση. Καταγράφηκε η εκπαιδευτική χρήση τους ως 

διαχειριστικού και οργανωτικού εργαλείου, ως μαθησιακού εργαλείου και ως μέσου 

προσέγγισης της γνώσης και παρουσιάστηκαν πολύ σύντομα οι δύο βασικές θεωρίες 

μάθησης πάνω στις οποίες στηρίζονται τα περισσότερα εργαλεία και εφαρμογές των 

Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση (συμπεριφορισμός και εποικοδομητισμός). Αναφέρθηκαν, 

επίσης, οι χρήσεις των Τ.Π.Ε. από τους εκπαιδευτικούς, καθώς και οι απόψεις τους 

και οι αντιλήψεις τους πάνω στην αξιοποίηση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

στους παράγοντες που τους επηρεάζουν και τους δημιουργούν μια επιφυλακτική 

στάση απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες. Παρουσιάστηκε η σχέση των Τ.Π.Ε. με την 

Ελληνική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εστιάζοντας σε αλλαγές που είναι απαραίτητο 

να γίνουν στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και στη δομή του εκπαιδευτικού 

πλαισίου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς υπάρχει ακόμη έλλειψη 

εξοικείωσης των εκπαιδευτικών και έλλειψη υποστηρικτικών δομών. Τέλος, έγινε μια 

σύντομη αναφορά στο Διαδίκτυο, ως ένα από τα βασικότερα μέσα και εργαλεία 

αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και επισημάνθηκαν κάποιες από τις 

βασικές χρήσεις του στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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2
ο
 Κεφάλαιο: Οι Διαδικτυακοί Χώροι των Σχολείων 

 

2.1. Εισαγωγικά 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται ο ρόλος των διαδικτυακών χώρων ως μέσων 

που μεταφέρουν πλήθος πληροφοριών, με διάφορες μορφές και τρόπους. 

Αναφέρονται κατόπιν, συναφείς έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα 

σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία των σχολικών διαδικτυακών χώρων στην 

εκπαίδευση. Αφού περιγραφούν οι τρόποι κατηγοριοποίησης των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων, παρουσιάζεται, πιο συγκεκριμένα, η χρήση των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων, ως εκπαιδευτικών εργαλείων που ενισχύουν και συμπληρώνουν 

την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την ενημέρωση, την επικοινωνία, τη 

ψυχαγωγία και την παιδαγωγική και εκπαιδευτική κατάρτιση που προσφέρουν στους 

μαθητές και στους επισκέπτες τους. Επίσης, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο 

επιτυγχάνεται η επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή, αλλά και των χρηστών μεταξύ 

τους και αναλύεται η κοινωνιολογική θεμελίωση της έννοιας της επικοινωνίας, μέσα 

από τη θεωρία του Habermas. Απαριθμούνται, ακόμη, οι τεχνικές αξιολόγησης των 

διαδικτυακών χώρων, οι οποίες κρίνονται επιτακτικές εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης 

των ιστοτόπων στο διαδίκτυο. Τέλος, με μια ανασκόπηση στη σχετική βιβλιογραφία 

παρουσιάζονται 10 διαφορετικοί παράμετροι - άξονες αξιολόγησης, καθώς και 

κάποια ενδεικτικά κριτήρια, προκειμένου να αποτιμηθεί η αξία των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων.  

 

2.2. Οι Διαδικτυακοί Χώροι 

 

 Οι διαδικτυακοί χώροι αποτελούν την ηλεκτρονική έκδοση των 

παραδοσιακών τυπωμένων εγγράφων, άρθρων και αρχείων. Σε αντίθεση, όμως, με τα 

παραδοσιακά έντυπα έγγραφα, τα οποία απεικονίζουν κείμενο, εικόνες, γραφήματα 

και σύμβολα, οι διαδικτυακοί χώροι είναι περισσότερο εξελιγμένοι, καθώς διαθέτουν 

επιπρόσθετα ήχο, κινούμενη εικόνα (video) και κινούμενο σχέδιο (animation), 

φτάνοντας μέχρι και στην τρισδιάστατη αναπαράσταση αντικειμένων και στην 

εικονική πραγματικότητα (Φούσκας, 2003).  
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Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη λειτουργία και την εξάπλωση 

του διαδικτύου. Μέσα από τους διαδικτυακούς χώρους μεταφέρεται πλήθος 

πληροφοριών, με διάφορες μορφές και τρόπους, οι οποίες εξυπηρετούν πλέον 

οποιαδήποτε καθημερινή δραστηριότητα και έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της 

κοινωνίας μας (Moustakis, Litos, Dalivigas & Tsironis, 2004). Ανεξάρτητα από 

χρονικούς και χωρικούς περιορισμούς, οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε 

αυτούς και να τους χρησιμοποιεί για επαγγελματικούς, εμπορικούς, εκπαιδευτικούς, 

επικοινωνιακούς, ψυχαγωγικούς και ενημερωτικούς σκοπούς. Με βάση την ομάδα – 

στόχο στην οποία απευθύνονται, τη χρήση και το περιεχόμενό τους, υπάρχουν 

διαδικτυακοί χώροι που δημιουργούνται από επίσημους φορείς και αυτοί που 

δημιουργούνται από εταιρείες ή από ανεξάρτητα άτομα (εταιρικές, διαφημιστικές, 

εμπορικές, εκπαιδευτικές, προσωπικές, ιστολόγια και ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης). 

 Ο τρόπος που είναι δομημένοι και σχεδιασμένοι οι διαδικτυακοί χώροι 

επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιληφθεί ο εκάστοτε επισκέπτης τις 

πληροφορίες που διαθέτουν. Η λειτουργικότητα και η ευχρηστία τους είναι 

χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την επισκεψιμότητά τους. Ο ελκυστικός τρόπος 

παρουσίασης και το ορθό τους περιεχόμενο επηρεάζει θετικά και ενισχύει τη 

γενικότερη εικόνα τους. Όπως αναφέρει ο Sherson (2002, σελ. 9), «ένας διαδικτυακός 

χώρος είναι η πρώτη και η κυριότερη εικόνα για αυτό που παρουσιάζει, κάτι σαν την 

μπροστινή πόρτα ενός σπιτιού. Η αντίληψη για την εν λόγω πόρτα θα δώσει στον 

επισκέπτη την εντύπωση για το πόσο καλά έχει κατασκευαστεί όλο το σπίτι». Στην 

παρούσα εργασία η διερεύνηση και το ενδιαφέρον εστιάζεται στους εκπαιδευτικούς 

διαδικτυακούς χώρους, με σκοπό να διερευνηθεί ο ρόλος τους και η συνεισφορά τους 

στην εκπαίδευση και στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

2.3. Οι Σχολικοί Διαδικτυακοί Χώροι 

  

Από την έως τώρα βιβλιογραφική ανασκόπηση φάνηκε ότι ο Παγκόσμιος 

Ιστός και το Διαδίκτυο είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την εκπαίδευση και τον 

εκπαιδευτικό, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευέλικτα και πολλαπλά, για την 

αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών, την προετοιμασία του μαθήματος, τη 

δημοσίευση δεδομένων από μαθητές και εκπαιδευτικούς και την ανταλλαγή ιδεών και 

απόψεων μεταξύ τους.  
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Μέσα από τη μεταφορά εικόνας, ήχου, κειμένου και υπερκειμένου μπορεί να 

ανεξαρτητοποιηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία από τον τόπο, το χρόνο και το 

μονοδιάστατο τρόπο αναζήτησης, παρουσίασης και διακίνησης των πληροφοριών, με 

αποτέλεσμα να πληθαίνουν συνεχώς στις μέρες μας οι διαδικτυακοί χώροι που έχουν 

σχέση με τη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Παναγιωτακόπουλος, 

Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003). Η πλειοψηφία μάλιστα των ιδρυμάτων που 

προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση (κυρίως σε τριτοβάθμιο επίπεδο) βασίζονται 

στο διαδίκτυο και στους διαδικτυακούς χώρους για την παροχή και τη διαχείριση των 

υπηρεσιών τους, από τις διοικητικές υπηρεσίες μέχρι την παροχή ολοκληρωμένων 

κύκλων μαθημάτων. Επιδιώκουν επίσης, τη συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους και 

με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τη διανομή 

εκπαιδευτικού υλικού ή/και λογισμικού, καθώς και για την υποστήριξη και την 

προβολή τους (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2002). 

Οι εκπαιδευτικοί διαδικτυακοί χώροι δε χρησιμοποιούνται όμως μόνο στα 

πλαίσια της εκπαίδευσης από απόσταση ή υποστηρικτικά στα πλαίσια των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες σχολικές 

μονάδες δημιουργούν η καθεμιά το δικό της σχολικό διαδικτυακό χώρο, ως «ψηφιακό 

αρχείο» της ταυτότητας και της παρουσίας της στη γενικότερη εκπαιδευτική 

κοινότητα (Σοφός & Αλεξοπούλου, 2010), αλλά και ως πλαίσιο εργασίας, παραγωγής 

γνώσης, παρουσίασης των μαθητών, των γονέων, των εκπαιδευτικών και του έργου 

τους. Μέσα από αυτούς προβάλλεται το «προφίλ του σχολείου» στην κοινωνία και 

συνδέεται με αυτή και παρέχονται, επίσης, οι βασικές υπηρεσίες/λειτουργίες της 

εκπαιδευτικής μονάδας (Σοφός, 2009). Ένας σχολικός διαδικτυακός χώρος μπορεί να 

αποτελέσει βασικό συνεργατικό εργαλείο, επικοινωνίας, πληροφόρησης και μάθησης, 

δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες κινητοποίησης, συμμετοχής και 

δραστηριοποίησης εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων (Καράμηνας, 2001).  

Ο ρόλος των σχολικών ιστοτόπων είναι πολυδιάστατος και σημαντικός αρκεί 

να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις που αφορούν στην οργάνωση, τη λειτουργία, 

την αξιοποίηση και γενικότερα τους εκπαιδευτικούς στόχους που καλούνται να 

υπηρετήσουν (Νεστορίδου, 2009). Οι προϋποθέσεις αυτές συμπυκνώνονται στα 

χαρακτηριστικά που σύμφωνα με τους Δαπόντε, Σχίζα & Σαλονικίδη (2007), πρέπει 

να διαθέτει ένας σχολικός διαδικτυακός χώρος:  

 Να περιέχει πληροφορίες για την τοποθεσία και την ιστορία του σχολείου και 

πληροφορίες για την πόλη, το νομό, ή την ευρύτερη περιοχή. 
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 Να προβάλλει το έργο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, 

με σκοπό τη μεταξύ τους συνεργασία και επικοινωνία. 

 Να αναδεικνύει τις δραστηριότητες, τις καινοτόμες δράσεις και τις 

εκπαιδευτικές προσπάθειες και επιτυχίες του σχολείου, με σκοπό τη 

διαμόρφωση κινήτρων για μάθηση και δημιουργία. 

 Να προβλέπει ιδιαίτερο χώρο για την προβολή των εργασιών των μαθητών. 

 Να διαθέτει κατάλογο εκπαιδευτικών συνδέσμων ταξινομημένων με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή τους από τους μαθητές του 

σχολείου. 

 Να διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία (forums, chat κλπ.) που να βοηθούν την 

επικοινωνία και τη συνεργασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού 

προσωπικού με μαθητές και εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων, δίνοντας 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία των μαθητών από κακόβουλους 

επισκέπτες. 

 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων μαθητών και εκπαιδευτικών. 

 Το περιεχόμενο να είναι απαλλαγμένο από εθνικά, φυλετικά ή άλλα 

στερεότυπα και προκαταλήψεις. 

 Να είναι εύχρηστος, οργανωμένος και όσο το δυνατόν ενημερωμένος με βάση 

τις τελευταίες σχολικές εξελίξεις.  

Με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις, οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι αποτελούν 

όχι μόνο πηγή δεδομένων, πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού, μέσο 

ενημέρωσης, μέσο προβολής εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του σχολείου, αλλά 

επιπλέον μέσο επικοινωνίας και συνεργασίας με την τοπική και ευρύτερη κοινότητα 

(Ντρενογιάννη, 2001, στο Νεστορίδου, 2009).  

Σχετικές, βέβαια, έρευνες (Καράμηνας, 2001, 
.
 Δημητρακοπούλου, 2002, 

.
 

Κολτσάκης, 2006, 
. 

Δαπόντες, κ.ά., 2007, 
.
 Ζακόπουλος, κ.ά., 2009), 

κατηγοριοποιώντας τις δραστηριότητες εκπαιδευτικών και μαθητών στο διαδίκτυο, 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι συναντάμε κυρίως δραστηριότητες αναζήτησης και 

ανταλλαγής πληροφοριών, ψυχαγωγίας και προσωπικής επικοινωνίας και λιγότερες 

περιπτώσεις εκπαιδευτικής αξιοποίησης και ουσιαστικής επικοινωνίας και 

συνεργασίας. 
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Η οργάνωση και η παρουσίαση ενός σχολικού διαδικτυακού χώρου προϋποθέτει 

την ύπαρξη κάποιων βασικών δεξιοτήτων σχετικών με τις Τ.Π.Ε. και τη χρήση του 

διαδικτύου. Συνεπώς, εκπαιδευτικοί και μαθητές χρειάζεται να διαθέτουν τις 

παραπάνω δεξιότητες, ή ο εκπαιδευτικός να καθοδηγεί κατάλληλα τους μαθητές, 

ώστε να μπορέσουν να τις αναπτύξουν. Επιπρόσθετα, μέσα από τη διαχείριση ενός 

σχολικού διαδικτυακού χώρου μπορεί να ενισχυθεί το αίσθημα της ενότητας, της 

ομαδικότητας και της συνεργασίας, καθώς και κοινωνικές και συναισθηματικές 

δεξιότητες (Κοβάνογλου, 2010). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ντρενογιάννη 

(2001, σελ. 22), οι μαθητές μπορούν «να εμπλακούν σε δραστηριότητες που 

ενθαρρύνουν την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και παρουσίασης ιδεών και 

πληροφοριών με βάση τους πιθανούς αποδέκτες αυτών των πληροφοριών και με στόχο 

την ικανοποίηση ποικίλων αναγκών».  

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η δημιουργία των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων στην ελληνική εκπαίδευση, είναι σχετικά πρόσφατη. Η πρώτη 

καταγεγραμμένη προσπάθεια δημιουργίας σχολικού διαδικτυακού χώρου 

χρονολογείται το 1997, από το 13
ο
 και το 21

ο
  Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου και το 

7
ο
 και 11

ο
 Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

(Καράμηνας, 2001) και το 6
ο
 Γυμνάσιο Σερρών για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

(Δαπόντες, κ.ά, 2007).  

Από το φθινόπωρο του 2000 το ΥΠΕΠΘ άρχισε σταδιακά να θέτει στη 

διάθεση των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, εργαστήρια Τ.Π.Ε., 

εξασφαλίζοντάς τους έτσι μια σειρά από δυνατότητες και πλεονεκτήματα, όπως την 

παρουσία εκπαιδευτικών Πληροφορικής, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις 

Νέες Τεχνολογίες, καθώς και την ευκαιρία κατασκευής, διαμόρφωσης και 

συντήρησης των σχολικών διαδικτυακών χώρων (Νεστορίδου, 2009). Σταδιακά, τα 

περισσότερα σχολεία απέκτησαν τον βασικό τεχνολογικό εξοπλισμό, όχι μόνο για τη 

διασύνδεσή τους με το διαδίκτυο και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
3
 (Π.Σ.Δ.), αλλά 

και τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το δικό τους σχολικό διαδικτυακό χώρο, μέσα 

από μια υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων του Π.Σ.Δ. (Κοβάνογλου, 2010).  

Η δυνατότητα αυτή για τη δημιουργία διαδικτυακών χώρων δόθηκε σε όλα τα 

σχολεία χωρίς να έχει δοθεί προηγουμένως κάποια καθοδήγηση από επίσημη πηγή ή 

                                                 
3
 Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) ιδρύθηκε το 1996 και είναι το εκπαιδευτικό ενδοδίκτυο του 

Υπουργείου Παιδείας που συνδέει όλα τα σχολεία της χώρας και τους προσφέρει τις υπηρεσίες του 

διαδικτύου και της εφαρμογής των Τ.Π.Ε. στη σχολική εκπαίδευση (e-mail, δημιουργία σχολικών 

διαδικτυακών χώρων, επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων, κ.ά.). 
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κάποια σχετική επιμόρφωση, χωρίς να υπάρξει κάποια εγκύκλιος που να αναφέρεται 

στον τρόπο λειτουργίας τους και χωρίς να προβλέπεται η ανάθεσή τους σε κάποια 

ειδικότητα εκπαιδευτικών (Νεστορίδου, 2009). Αυτό είχε ως  αποτέλεσμα τα οφέλη 

μιας τέτοιας πρωτοβουλίας να επαφίονται στην προσωπική επιθυμία, το μεράκι, την 

ευαισθησία, την υπευθυνότητα και, τελικά, στην ατομική προσπάθεια των 

εκπαιδευτικών (Κοβάνογλου, 2010).  

Τα επόμενα χρόνια η δημιουργία σχολικών διαδικτυακών χώρων αυξήθηκε 

σημαντικά, ιδιαίτερα την περίοδο 1999-2005, με τη συμβολή του Π.Σ.Δ., αφού 

σύμφωνα με την αναφορά για την «Καταγραφή και αποτίμηση της χρήσης του 

Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» (Λυμπέρης, 2005, όπ. αναφ. στο Ζακόπουλος, κ.ά., 

2009), αναφέρονται συνολικά 3.280 ενεργοί διαδικτυακοί τόποι σχολικών μονάδων, 

ενώ το 2008 έφτασαν τους 4.538. Επίσης, σύμφωνα με έρευνα του Ελληνικού 

«Παρατηρητηρίου για τη Κοινωνία της Πληροφορίας» με τίτλο «Μελέτη για τη 

μέτρηση των δεικτών των πρωτοβουλιών eEurope και i2010 για τα έτη 2006 και 

2007» (Μάρτιος 2007), 1 στα 3 σχολεία διέθετε το 2009 το δικό του σχολικό 

διαδικτυακό χώρο (Ζακόπουλος, κ.ά., 2009). Το αξιοσημείωτο γεγονός παρόλα αυτά, 

είναι ότι από το σύνολο των σχολικών διαδικτυακών χώρων που καταγράφηκαν 

επίσημα από το Π.Σ.Δ. (13.978 το 2009), ως ουσιαστικά ενεργοί και πρόσφατα 

ενημερωμένοι βρέθηκαν μόνο οι 398 (διέθεταν ενημερωμένο περιεχόμενο για τους 

τελευταίους 12 μήνες), με αποτέλεσμα το ποσοστό να περιορίζεται μόλις στο 9,4% 

(Ζακόπουλος, κ.ά., 2009).  

Στις μέρες μας, ο αριθμός των σχολικών διαδικτυακών χώρων αυξάνεται με 

γοργούς ρυθμούς, γεγονός στο οποίο συμβάλλει η προσπάθεια επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε. μέσα από τα επιμορφωτικά προγράμματα α΄ και β΄ 

επιπέδου για την αξιοποίηση και την εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη του 

Υπουργείου Παιδείας (http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/) και η ένταξη του μαθήματος 

Τ.Π.Ε. στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 2010). Επιπρόσθετα, 

βελτιώνονται οι τεχνολογικές υποδομές στα σχολεία και αυξάνονται συνεχώς οι 

εκπαιδευτικές μονάδες που διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να 

υπάρχει μεγάλο ποσοστό σχολείων με πρόσβαση στους σχολικούς διαδικτυακούς 

χώρους (Π.Σ.Δ., 2011). Συνεπώς, φαίνεται ότι η παρουσία των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και μπορεί να ενισχύσει τη 

σχολική κοινότητα πολυδιάστατα και πολυπρισματικά.  

http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/
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Ως προς την κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών διαδικτυακών χώρων οι 

περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι γίνεται με βάση το περιεχόμενό τους, το 

σκοπό και το σχεδιασμό τους (Δαπόντες, κ.ά., 2007 
. 
Ζακόπουλος, κ.ά., 2009). Σε 

έρευνά τους για την καταγραφή των εκπαιδευτικών διαδικτυακών χώρων, οι 

Martindale, Qian και Cates (2001, σελ. 444), τους διαχωρίζουν σε 13 κατηγορίες: 

καθοδηγητικούς (instructional), ενημερωτικούς ως προς το περιεχόμενο (content 

collection), εγκυκλοπαιδικούς (archive/database/reference), αυτούς που συνδυάζουν 

διαδικτυακές δραστηριότητες και παιχνίδια (compilation of online learning 

activities/games), αυτούς που συγκεντρώνουν υπερσυνδέσμους (collection of links), 

εκθεσιακούς σχετικά με τις διαδικτυακές ειδήσεις των Μ.Μ.Ε. (online exhibit), 

αυτούς που προμηθεύουν με υλικό τους εκπαιδευτικούς (teacher resourse), 

συμμετοχικούς σε διαδικτυακές δραστηριότητες (vicarious participation), 

ερευνητικούς (research/curriculum project), επικοινωνιακούς (communication 

community), αυτούς που παραπέμπουν σε διαδικτυακή ξενάγηση μουσείων και 

εκπαιδευτικών χώρων (place with public mission), ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος 

(academic or research organization) και εμπορικούς (commercial). Στην έρευνα αυτή 

οι πιο συχνά απαντώμενες κατηγορίες ήταν αυτές των καθοδηγητικών διαδικτυακών 

χώρων, των ενημερωτικών και των παιδαγωγικών/εκπαιδευτικών.  

Σύμφωνα με τον Πανάου (2008), οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι μπορούν να 

έχουν ρόλο ενημερωτικό, επικοινωνιακό και μαθησιακό. Σε άλλη κατηγοριοποίηση, 

οι Boklaschuk & Caisse (2001), διαχωρίζουν τους εκπαιδευτικούς διαδικτυακούς 

χώρους σε ενημερωτικούς, παιδαγωγικούς/εκπαιδευτικούς, επικοινωνιακούς και 

ψυχαγωγικούς. Με βάση την τελευταία κατηγοριοποίηση αναλύονται παρακάτω οι 

σχολικοί διαδικτυακοί χώροι, σύμφωνα με τον εκάστοτε ρόλο που επιτελούν. 

 

2.3.1. Ο Εκπαιδευτικός Ρόλος των Σχολικών Διαδικτυακών Χώρων 

 

Οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι κατασκευάστηκαν και για να εξυπηρετήσουν 

συμπληρωματικά τους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επομένως, ένας πολύ 

βασικός ρόλος και χαρακτήρας που διαμορφώνουν είναι ο εκπαιδευτικός. Μέσα από 

τη δημιουργία τους και τη σωστή τους χρήση είναι δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερα η 

μάθηση και η γνώση.  

Οι εκπαιδευτικοί διαδικτυακοί χώροι μπορούν να ενισχύσουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία με τις απαραίτητες πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό για 
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την πραγματοποίηση των μαθημάτων και την επικοινωνία μεταξύ των 

συμμετεχόντων (Λιάζος, 2007).  

Μέσα από ειδικά διαμορφωμένους εκπαιδευτικούς διαδικτυακούς χώρους και 

πλατφόρμες αρκετά δημόσια και ιδιωτικά ινστιτούτα εκπαίδευσης και 

φροντιστηριακοί οργανισμοί προσφέρουν μαθήματα είτε συμπληρωματικά στα 

αντίστοιχα δια ζώσης μαθήματα, είτε ολοκληρωμένους μαθησιακούς κύκλους, 

διευκολύνοντας τους απομακρυσμένους γεωγραφικά μαθητές τους 

(Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2002). Η εκπαιδευτική 

αποτελεσματικότητα τέτοιου είδους μαθημάτων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό 

από το σωστό σχεδιασμό και δημιουργία των κατάλληλων εκπαιδευτικών 

διαδικτυακών τόπων, που θα είναι εύχρηστοι και κατανοητοί για τους χρήστες τους 

και θα  μπορούν να αναθεωρηθούν από το διδάσκοντα, όποτε το κρίνει αυτός 

απαραίτητο (Stith, 2000, στο Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2002).  

Εκτός από τα μαθήματα που παρέχονται από τους εκπαιδευτικούς 

διαδικτυακούς χώρους με τον τρόπο που αναφέρθηκε προηγουμένως, οι σχολικές 

μονάδες δημιουργούν τους δικούς τους διαδικτυακούς χώρους, όπου παραθέτουν 

πληροφορίες και υλικό που χρησιμεύουν συμπληρωματικά για την εκπαίδευση των 

μαθητών, με ή χωρίς την παρουσία του διδάσκοντα, και ανάλογα με την αντίληψή 

τους, την εμπειρία και τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους μπορούν να συγχωνευτούν 

στο μαθησιακό τους προφίλ (Σολομωνίδου, 2006).  

Οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι εκτός από την συμπληρωματική εφαρμογή 

τους στην τυπική σχολική εκπαίδευση μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά και 

στην ενίσχυση της άτυπης εκπαίδευσης (informal education). Ως άτυπη εκπαίδευση 

ορίζεται η διαδικασία με την οποία κάθε άτομο, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, 

μαθαίνει και αποκτά στάσεις, αξίες, ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις, από την 

καθημερινή εμπειρία και τις επιδράσεις που δέχεται από το περιβάλλον του (Jeffs & 

Smith, 1999). Είναι η γνώση και η μάθηση που προέρχεται από καθημερινές 

δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται µε την εργασία, την οικογένεια ή τον ελεύθερο 

χρόνο και δεν είναι οριοθετημένη από άποψη μαθησιακών στόχων, χρόνου μάθησης 

ή διδακτικής υποστήριξης, γι’ αυτό και δεν οδηγεί σε επίσημη πιστοποίηση 

(Βεργίδης, 1997). Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή η μαθησιακή διαδικασία 

είναι διαρθρωμένη (από άποψη μαθησιακών στόχων, χρόνου μάθησης ή διδακτικής 

υποστήριξης) και οδηγεί σε πιστοποίηση, με συνειδητή συμμετοχή του 
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μαθητευόμενου, γίνεται λόγος για τυπική μάθηση και εκπαίδευση (Αντωνίου & 

Μαχαιρίδου, 2009). 

Ο,τιδήποτε λοιπόν βοηθά το άτομο να αποκτήσει γνώσεις από οποιαδήποτε 

ασχολία και με οποιονδήποτε τρόπο, μέσα από τα προσωπικά του ενδιαφέροντα και 

κίνητρα, συνιστά την άτυπη εκπαίδευση (La Belle, 1982. Τέτοια παραδείγματα 

μπορεί να προέρχονται από την εργασία, την οικογένεια, τη γειτονιά, τις ελεύθερες 

ασχολίες, τις βιβλιοθήκες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.ά. (Καραλής, χ.χ.). Στις 

καθημερινές δραστηριότητες αυτού του είδους έρχεται να προστεθεί και η 

εκπαίδευση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο και ειδικότερα από τους 

σχολικούς διαδικτυακούς χώρους. 

Η μετάδοση πληροφοριών και η εκπαίδευση μέσα από το διαδίκτυο γενικά και 

ειδικότερα από τους σχολικούς διαδικτυακούς χώρους, μπορεί να γίνει με διάφορους 

τρόπους, ανάλογα με το χρόνο, τον τόπο και τη συμμετοχή των χρηστών (Λιάζος, 

2007).  

Σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των 

μαθητών και των διδασκόντων (Νεστορίδου, 2009). Η αλληλεπίδραση μεταξύ 

διδάσκοντα και μαθητή γίνεται σε «πραγματικό χρόνο», και κατά την διάρκειά της 

μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις και εκπαιδευτικό υλικό (Μπαλαούρας, χ.χ.). Η 

ταυτόχρονη εμπλοκή μπορεί να επιτευχθεί είτε με το να βρίσκονται στον ίδιο χώρο, 

είτε με το να είναι διασυνδεδεμένοι μέσω δικτύου που επιτρέπει audio ή/και video 

conference, ενώ επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων. Η διαδικασία 

αυτή μπορεί να προσφέρει την αμεσότητα της επαφής του διδάσκοντα με τους 

μαθητές και να δώσει μια άλλη διάσταση στο αντικείμενο της μάθησης, μέσα από τη 

συμμετοχή και τη δραστηριοποίηση των μελών της (Λιάζος, 2007). 

Σε άλλες περιπτώσεις πάλι δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή των 

μαθητών και των διδασκόντων (Νεστορίδου, 2009). Οι μαθητές δεν είναι ανάγκη να 

βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, 

μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο 

και να συλλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με αυτό (Μπαλαούρας, χ.χ.). Η 

διαδικασία αυτή είναι περισσότερο ευέλικτη, καθώς αποδυναμώνει τους χρονικούς 

και χωρικούς περιορισμούς και επιτρέπει την ανταλλαγή απόψεων και το σχολιασμό 

οποιαδήποτε στιγμή (Λιάζος, 2007). Στις περιπτώσεις αυτές βέβαια δεν υπάρχει η 

αμεσότητα που προαναφέρθηκε προηγουμένως, αλλά μέσω της ενσωμάτωσης 
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μαγνητοσκοπημένων σύγχρονων στιγμιότυπων μπορεί να εμπλουτισθεί και να 

αποδώσει εξίσου ικανοποιητικά όποιο αντικείμενο πραγματεύεται.  

Με τη χρήση των  εκπαιδευτικών διαδικτυακών χώρων είναι δυνατόν να 

ενισχυθεί η αυτοδιδασκαλία, η ημιαυτόνομη εκπαίδευση και η συνεργαζόμενη 

εκπαίδευση (Μπαλαούρας, χ.χ.). Στην αυτοδιδασκαλία ο μαθητής εκπαιδεύεται μόνος 

του χρησιμοποιώντας όποιο μέσο κρίνει αυτός κατάλληλο. Στην ημιαυτόνομη 

εκπαίδευση ισχύει ό,τι και στην αυτοδιδασκαλία, μόνο που υπάρχει και συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα επικοινωνίας με τον διδάσκοντα, είτε με φυσική παρουσία στην 

τάξη, είτε μέσω διαδικτύου (Internet, e-mail κλπ.) είτε μέσω audio ή/και video 

conference.. Στη συνεργαζόμενη (collaborative) εκπαίδευση διδάσκοντες και μαθητές 

επικοινωνούν με ασύγχρονο τρόπο μεταξύ τους και οι μαθητές μελετούν στον δικό 

τους χρόνο και με τον δικό τους ρυθμό. 

Επομένως, οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι μέσα από τη χρήση τους στα 

πλαίσια της άτυπης ή της τυπικής εκπαίδευσης στο σχολείο, με την επίβλεψη του 

διδάσκοντα και συμπληρωματικά με το μάθημα, είτε στα πλαίσια της ατομικής 

ενασχόλησης στον προσωπικό χώρο του μαθητή, μπορούν να οδηγήσουν στη μάθηση 

και να ενεργοποιήσουν με εναλλακτικούς τρόπους τους μαθητές, να τους 

κινητοποιήσουν και να επιτύχουν τη συμμετοχή τους και την ένταξή τους σε ένα 

κοινό εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

 

2.3.2. Ο Ενημερωτικός και Ψυχαγωγικός Ρόλος των Σχολικών Διαδικτυακών 

Χώρων 

 

Οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι απευθύνονται σε ένα σύνολο ατόμων με 

διαφορετικό ηλικιακό, πολιτιστικό, γνωστικό και κοινωνικό υπόβαθρο (Νεστορίδου, 

2009). Ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτύου έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει και 

να παρατηρήσει τους διαδικτυακούς χώρους των σχολείων όλων των βαθμίδων. 

Μέσα από την ανάρτηση των εργασιών και των μαθητών, την προβολή των 

δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων της εκπαιδευτικής μονάδας, την ανάρτηση 

πληροφοριών που αφορούν τη σχολική κοινότητα, αλλά και γενικότερων ειδήσεων, 

άρθρων και στοιχείων για οποιοδήποτε καθημερινό θέμα οι σχολικοί διαδικτυακοί 

χώροι στοχεύουν στην ενημέρωση των διαδικτυακών επισκεπτών.  

Συχνό φαινόμενο είναι και η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για θέματα που 

σχετίζονται με τους κανονισμούς λειτουργίας του σχολείου, με εκπαιδευτικά θέματα, 
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καθώς και με πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εμπλουτίσουν τη 

διδασκαλία του μαθήματός τους (Π.Σ.Δ., 2011).  

Εκτός από τον ενημερωτικό χαρακτήρα των σχολικών διαδικτυακών χώρων, 

κάποιοι από αυτούς παρουσιάζουν και έναν ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Μέσα από 

προτεινόμενους υπερσυνδέσμους και ιστοσελίδες που διαθέτουν παραπέμπουν σε 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες, διαδικτυακά παιχνίδια, παρακινούν τους μαθητές να 

εξασκηθούν στην ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων, στην παρακολούθηση ταινιών για 

όλες τις ηλικίες και στη συμμετοχή σε καλλιτεχνικά δρώμενα (Π.Σ.Δ., 2011).  

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες δημιουργούν έναν πιο παιγνιώδη και 

ελκυστικό τρόπο προσέγγισης των επισκεπτών των σχολικών διαδικτυακών χώρων 

και βοηθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν και να δημιουργήσουν τη 

δικό τους προσωπικό χαρακτήρα στη διαμόρφωσή των σχολικών αυτών ιστοτόπων. 

Χρειάζεται βέβαια προσοχή, ώστε η ανάρτηση και η χρήση των ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων να μην υπερβαίνει το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε ο 

σχολικός διαδικτυακός χώρος και να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την προστασία 

από τους κινδύνους τους διαδικτύου (Π.Σ.Δ., 2011).  

 

2.3.3. Ο Επικοινωνιακός Ρόλος των Σχολικών Διαδικτυακών Χώρων 

 

Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των σχολικών διαδικτυακών χώρων που 

αναφέρεται εκτενώς στη διεθνή βιβλιογραφία και προσδιορίζει πολλούς από αυτούς 

είναι η επικοινωνία που προωθείται και ενισχύεται ανάμεσα στους εμπλεκόμενους με 

τη σχολική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία (Mioduser, 1999 
.
 Lam & 

McNaught, 2004). Το σχολείο, ως θεσμικό στοιχείο της κοινωνίας, είναι ένα σύστημα 

ανοικτό, γιατί λειτουργεί μέσα σε ένα ευρύτερο περιβάλλον, μέσα στο οποίο ο ρόλος 

της επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας (Ρες & Βαρσαμίδου, 2006). Η επικοινωνία 

αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες (μαζί με τη συνεργασία και την 

οργάνωση του σχολείου) για τη δημιουργία ενός θετικού σχολικού κλίματος 

(Πασιαρδή, 2001). Καθημερινά, όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(εκπαιδευτικοί, διευθυντής, μαθητές, γονείς) ανταλλάσσουν μεταξύ τους μηνύματα, 

απόψεις, παρατηρούν, σχολιάζουν, αναλύουν και επικοινωνούν. Όταν αυτή η 

επικοινωνία ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέλη είναι αμφίδρομη, τότε υπάρχει ευνοϊκό 

κλίμα, το οποίο επηρεάζει θετικά την επίδοση των μαθητών (Σαΐτης, 2005).  
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Μέσα από τους σχολικούς διαδικτυακούς χώρους δίνεται η δυνατότητα σε 

μαθητές και εκπαιδευτικούς να δημοσιεύσουν πληροφορίες και άρθρα, 

δραστηριότητες και εκδηλώσεις του σχολείου, όχι μόνο με σκοπό την ενημέρωση της 

ευρύτερης κοινότητας, αλλά με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, απόψεων και εμπειριών. 

Σε αρκετούς σχολικούς διαδικτυακούς χώρους παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας 

μέσα από forums και chats ανάμεσα στους μαθητές, ανάμεσα σε μαθητές και 

εκπαιδευτικούς, καθώς ανάμεσα και στα μέλη της σχολικής μονάδας με την κοινωνία 

(με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων ή με οποιονδήποτε επισκέπτη) (Σωτηρούδας, 

2012). Αρκετοί διαδικτυακοί χώροι δημιουργούν στις ιστοσελίδες τους ιστοχώρους 

κοινωνικής δικτύωσης, ή παραπέμπουν σε άλλους αντίστοιχους, με σκοπό τη 

συνομιλία μεταξύ των επισκεπτών.  

Οι ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης (Social Network Services) είναι 

διαδικτυακές υπηρεσίες, που επιτρέπουν στους χρήστες τους να δημιουργούν τον 

προσωπικό τους χώρο για επικοινωνία και μοίρασμα υλικού, πληροφοριών και 

γενικότερου περιεχομένου (Παλαιγεωργίου, 2009, όπ. αναφ. στο Σωτηρούδας, 2012). 

Τα κοινωνικά δίκτυα που δημιουργούνται στους σχολικούς διαδικτυακούς χώρους 

αποτελούν οργανωμένα σύνολα ατόμων που επιτρέπουν στις ομάδες να δημιουργούν 

μεταξύ τους κοινωνικές σχέσεις και να παρουσιάζουν τα ενσωματωμένα πρότυπα, 

αξίες, κανόνες, ρόλους, αντιλήψεις και ιδεώδη των μελών τους (Krejins, κ.ά., 2007, 

όπ. αναφ. στο Παπαριστείδη, 2011). Η επικοινωνία που παρέχουν οι σχολικοί 

διαδικτυακοί χώροι προϋποθέτει τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων. Η 

συνεργασία άλλωστε θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τους 

οποίους τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύπλευρα 

στο κομμάτι της εκπαίδευσης (Zhang, 2010, όπ. αναφ. στο Μανούσου & 

Χαρτοφύλακα, 2011). Μέσα από την επίτευξη της συνεργασίας θα δημιουργηθεί 

κοινωνική αλληλεπίδραση, η οποία μπορεί να κάνει τους χρήστες να αισθάνονται πιο 

άνετα και ευχάριστα στα πλαίσια ενός ευέλικτου περιβάλλοντος (Παπαριστείδη, 

2011).  

Εκτός από τους ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης, που μπορεί να διαθέτουν 

αρκετοί σχολικοί διαδικτυακοί χώροι, ενδέχεται πολλοί από αυτούς να παίρνουν ένα 

καθαρά επικοινωνιακό χαρακτήρα και να εστιάζουν περισσότερο στην επικοινωνία 

και λιγότερο στην εκπαίδευση και στη ψυχαγωγία. Στην κατηγορία αυτοί ανήκουν τα 

σχολικά ιστολόγια. Είναι αρκετά τα σχολεία που επιλέγουν να προβάλλουν το 

περιβάλλον και τις δραστηριότητές τους με αυτόν τον τρόπο, δίνοντας στο 
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διαδικτυακό χώρο που δημιουργούν την αίσθηση ενός σχολικού ημερολογίου για την 

παράθεση απόψεων και ιδεών.  

Η λέξη ιστολόγιο (blog) προέρχεται από τη σύνθεση των λέξεων ιστοσελίδα 

και ημερολόγιο, υποδηλώνοντας ότι τα ιστολόγια αποτελούν μία ιδιαίτερη περίπτωση 

ιστοσελίδων, καθώς η λειτουργία τους παραπέμπει σε έναν τύπο ηλεκτρονικού 

ημερολογίου. Ανάλογη είναι και η διεθνής ονομασία, όπου η λέξη blog προέρχεται 

από τη σύνθεση των λέξεων web (ιστός) και log (εγγραφή με χρονολογική 

καταχώρηση), που υποδηλώνει ότι τα ιστολόγια περιλαμβάνουν εγγραφές με 

χρονολογική σειρά καταχώρησης. Οι χρονολογικά καταχωρημένες εγγραφές ενός 

ιστολογίου ονομάζονται αναρτήσεις (posts), ενώ ο διαχειριστής ενός ιστολογίου 

ονομάζεται blogger (Σωτηρούδας, 2012). 

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ιστολογίων, το οποίο τα κάνει και τόσο 

ευέλικτα και διαρκώς αναπτυσσόμενα είναι το γεγονός ότι οποιοσδήποτε επισκέπτης 

μπορεί να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενό τους και σε πολλά από αυτά έχει τη 

δυνατότητα, είτε ανώνυμα, είτε με εγγραφή, να σχολιάσει, να απαντήσει σε κάποιο 

σχόλιο ή να εκφράσει την άποψή του, δημιουργώντας ένα διάλογο με τους 

διαχειριστές ή με τους υπόλοιπους πιθανούς επισκέπτες. Με αυτόν τον τρόπο 

προωθούν την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη διαδικτυακή επικοινωνία 

(Παλαιγεωργίου, 2009, όπ. αναφ. στο Σωτηρούδας, 2012). Σημαντικό 

χαρακτηριστικό, επίσης, είναι ότι περιέχουν συνδέσμους προς άλλα ιστολόγια και 

ιστοσελίδες, καθώς και τη δυνατότητα δημοσίευσης σε ιστοσελίδες γνωστών 

κοινωνικών δικτύων (π.χ. Facebook ή Twitter), δημιουργώντας μια σύνδεση και μια 

ισχυρή σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα (Σωτηρούδας, 2012).  

Ως προς τη δημιουργία και το σχεδιασμό τους, τα σχολικά ιστολόγια 

διαθέτουν το βασικό πλεονέκτημα ότι δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις από 

τους εκπαιδευτικούς πάνω στη γλώσσα HTML, στην οποία στηρίζονται οι 

περισσότεροι διαδικτυακοί χώροι (Δαβράζος, 2008). Ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να 

δημιουργήσει χωρίς οικονομική επιβάρυνση και να ανανεώνει το ιστολόγιο της τάξης 

ή του σχολείου του και να ενθαρρύνει τους μαθητές να συμμετέχουν στη διαδικασία 

αυτή ή στα πλαίσια μια ομαδικής εργασίας (Αντωνίου & Μαχαιρίδου, 2009). 

Αυτές τις δυνατότητες των ιστολογίων προσπαθούν σε αρκετές περιπτώσεις 

να εκμεταλλευτούν κάποιοι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι, με σκοπό να επιτύχουν την 

επικοινωνία ανάμεσα στους επισκέπτες και τους αναγνώστες τους, να αυξήσουν το 

βάθος της μάθησης μέσα από τον προβληματισμό και την ανταλλαγή εμπειριών και 
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να διαμορφώσουν ένα πιο φιλικό και οικείο περιβάλλον (Siemens & Tittenberger, 

2009). Οι διαδικτυακές κοινότητες που μπορούν έτσι να δημιουργηθούν από τα 

ιστολόγια και από τους σχολικούς διαδικτυακούς χώρους που έχουν παρεμφερή 

μορφή, είναι σε θέση να οδηγήσουν τους συμμετέχοντες σε κοινότητες μάθησης και 

πρακτικής, δηλαδή σε ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα, προβληματισμούς και 

ανησυχίες, με αποτέλεσμα τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση (Κώστας, Βρατσάλης & 

Σοφός, 2011). 

Συνοψίζοντας, οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι έχουν τη δυνατότητα 

ενίσχυσης της επικοινωνίας, της αλληλεπίδρασης και της ενεργητικής συμμετοχής 

των μελών της σχολικής κοινότητας, μέσα από την αξιοποίηση των επικοινωνιακών 

εφαρμογών, τεχνικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων που μπορεί να προσφέρει το 

διαδίκτυο προς όφελος της εκπαίδευσης. Μέχρι σήμερα όμως, δεν έχει γίνει εφικτή η 

ακριβής αποτίμηση και η ερευνητική καταμέτρηση της επικοινωνιακής αυτής 

δυνατότητας στην ελληνική εκπαίδευση και από τα δεδομένα του Π.Σ.Δ. δίνεται η 

αίσθηση ότι ελάχιστοι είναι οι καταγεγραμμένοι σχολικοί ιστότοποι που προωθούν 

επικοινωνιακούς σκοπούς (όπως τα εκπαιδευτικά ιστολόγια και τα μαθητικά forums). 

(Σωτηρούδας & Γαρίτσης, 2013).  

 

2.4. Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή 

 

Έχοντας αναφέρει ήδη τον επικοινωνιακό ρόλο των σχολικών διαδικτυακών 

χώρων, για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και γενικά όσους εμπλέκονται με την 

εκπαιδευτική διαδικασία, είναι σημαντικό να αναφερθεί και το θέμα της επικοινωνίας 

του ανθρώπου με τον υπολογιστή, ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος  

αλληλεπίδρασής τους. Καθώς οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές σχετίζονται πλέον 

καθημερινά με όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, η αλληλεπίδρασή τους με τον 

άνθρωπο καθίσταται ακόμη πιο έντονη.  

Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε ιδιαίτερο επιστημονικό πεδίο, γνωστό ως 

Επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή (Human – Computer Interaction, HCI), το οποίο 

έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση 

διαδραστικών υπολογιστικών συστημάτων, δηλαδή συστημάτων που αλληλεπιδρούν 

σε πολύ μεγάλο βαθμό με τους χρήστες τους (ACM SIGCHI, 1992).  

Η επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή βασίζεται στη μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση, η οποία εξαρτάται από τη διεπιφάνεια χρήστη, δηλαδή το σύνολο 
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των στοιχείων του υπολογιστικού συστήματος με τα οποία ο χρήστης έρχεται σε 

επαφή και αλληλεπιδρά. (Dix, Finlay, Abowd, Russell, 2007). Παραδείγματα τέτοιων 

στοιχείων είναι οι συσκευές εισόδου - εξόδου ενός υπολογιστή (όπως το 

πληκτρολόγιο, το ποντίκι και η οθόνη), τα γραφικά αντικείμενα, τα ηχητικά αρχεία 

και τα δεδομένα που απευθύνονται στο χρήστη, οι εντολές που καλείται να εκτελέσει, 

η οργάνωση των ενεργειών του και αντίστοιχα η δυνατότητα απόκρισης του 

υπολογιστικού συστήματος που δημιουργούν ένα «διάλογο» ανάμεσα στο χρήστη και 

στον υπολογιστή (Αβούρης, 2000).  

Για να επιτευχθεί ικανοποιητικά αυτός ο διάλογος είναι απαραίτητος ο 

σωστός σχεδιασμός της διεπιφάνειας χρήστη, ώστε να είναι εργονομική και εύχρηστη 

(Dix, et al., 2007). Σύμφωνα με το ISO 9241 (Αβούρης, 2000), ένα σύστημα μπορεί 

να χαρακτηριστεί εύχρηστο, όταν είναι ικανό να λειτουργεί αποτελεσματικά και 

αποδοτικά, ενώ παρέχει υποκειμενική ικανοποίηση στο χρήστη του. Σταδιακά, 

αναπτύχθηκαν μέθοδοι και εργαλεία τα οποία προωθούν την ευχρηστία και την 

εργονομία ενός υπολογιστικού συστήματος, με σκοπό την αμφίδρομη συνεργασία 

ανθρώπου – υπολογιστή. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκαν διαφορετικοί τρόποι με 

τους οποίους ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με τον υπολογιστή, γνωστοί ως 

στυλ αλληλεπίδρασης (Jacob, Leggett, Myers & Pausch, 1993). Τα στυλ αυτά 

διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α) γλώσσα εντολών, β) μενού επιλογής, γ) 

συμπλήρωση φόρμας, δ) φυσική γλώσσα, απευθείας χειρισμός των αντικειμένων 

στην οθόνη και γραφικό περιβάλλον, ε) πολυμέσα και εικονική πραγματικότητα.  

Η καλή σχεδίαση της διεπιφάνειας χρήστη μπορεί να συνεπάγεται λιγότερα 

σφάλματα του χρήστη, μεγαλύτερη απόδοση του ίδιου του υπολογιστικού 

συστήματος, εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας και περισσότερη συναισθηματική 

ικανοποίηση για τον άνθρωπο (Αβούρης, 2000).  

Η επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή, επομένως, δεν εστιάζει μόνο στη 

βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του υπολογιστή, αλλά δίνει σημασία και στο πώς 

αντιλαμβάνεται τη σχέση αυτή ο χρήστης, καθώς και στους τρόπους που 

αντιλαμβάνεται την πληροφορία, την αποθηκεύει στη μνήμη του, την ανακτά και την 

εφαρμόζει στην αλληλεπίδρασή του με το σύστημα του υπολογιστή. Για το λόγο 

αυτό, σημαντική είναι και η συμβολή της γνωστικής ψυχολογίας, ως θεωρητικής 

θεμελίωσης της επιστήμης επικοινωνίας ανθρώπου – υπολογιστή (Barnard, 1991, όπ. 

αναφ. στο Αβούρης, 2000).  
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Ο χρήστης δεν είναι δυνατόν να έχει πάντοτε καλή γνώση του υπολογιστή ή 

των εφαρμογών του, να διαθέτει χρόνο για να εκπαιδευτεί ή τους αντίστοιχους 

οικονομικούς πόρους για να αναπτύξει τις τεχνολογικές του ικανότητες. Για το λόγο 

αυτό, η επιστήμη της επικοινωνίας ανθρώπου – υπολογιστή χρειάζεται να αναπτύξει 

τρόπους για τη διευκόλυνση των εν δυνάμει χρηστών και να απλοποιήσει τα 

υπολογιστικά συστήματα. Μόνο μέσα από την επίτευξη αυτής της αλληλεπίδρασης 

του ανθρώπου με τον υπολογιστή, συνεπώς, είναι δυνατόν να δοθεί το κίνητρο για 

τους χρήστες να βελτιώνουν τη σχέση τους με τις νέες τεχνολογίες και να 

ενημερώνονται για τις συνεχείς αλλαγές και ανανεώσεις των υπολογιστικών 

συστημάτων.  

Οι κατασκευαστές των σχολικών διαδικτυακών χώρων, των εκπαιδευτικών 

λογισμικών και των εκπαιδευτικών εφαρμογών είναι απαραίτητο να λαμβάνουν 

υπόψη τους κατά το σχεδιασμό τους την επικοινωνία και αλληλεπίδραση ανθρώπου – 

υπολογιστή, ώστε να προσαρμόζουν τη διεπιφάνεια χρήστη με βάση τις ανάγκες της 

ομάδας – στόχου στην οποία απευθύνονται και να δημιουργούν τις κατάλληλες 

συνθήκες σε εκπαιδευτικούς και μαθητές για την ευχάριστη και εποικοδομητική 

αξιοποίησή τους. 

 

2.5. Επικοινωνία κατά Habermas 

 

Στη συνέχεια, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν κάποια σημαντικά θεωρητικά 

ευρήματα σχετικά με την έννοια της επικοινωνίας από την κοινωνιολογική πλευρά. 

Μέσα λοιπόν από την κοινωνιολογική ανάλυση της έννοιας αυτής, γίνεται μια 

προσπάθεια να φανεί η σημασία της για την κοινωνία και ο τρόπος με τον οποίο 

επηρεάζει την κοινωνική δομή και οργάνωση. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να 

αποσαφηνιστεί ο ρόλος της στη σχέση της ευρύτερης κοινότητας με το σχολείο, 

καθώς το σχολείο αποτελεί ένα αντίγραφο της ευρύτερης κοινωνίας και διαμορφώνει 

αντίστοιχους θεσμούς, αξίες και κανόνες (Τσιάκαλος, 2003).  

Για την κοινωνιολογική ανάλυση της έννοιας της επικοινωνίας επιλέχθηκε η 

θεωρία του Habermas, βασικές έννοιες της οποίας είναι ο λόγος, η λογική, η 

επικοινωνιακή δράση, η δημόσια σφαίρα, ο βιόκοσμος, η δημοκρατική νομιμότητα, η 

ηθική του διαλόγου, η συζήτηση, η κριτική κοινωνική θεωρία και η κοινωνία των 

πολιτών (Gouthro, 2006). 
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Σύμφωνα με το Habermas, όλοι οι άνθρωποι ζουν σε μια κοινωνία, μέσα στην 

οποία πράττουν και ζουν σύμφωνα με κάποιες αξίες και έχουν συγκροτηθεί με βάση 

κάποιους όρους. Όροι όπως η ηθική και το δίκαιο διαμορφώνονται όχι πάνω σε 

κάποιες κανονιστικές επιταγές που έχουν προσδιοριστεί από τρίτους, αλλά πάνω στις 

επικοινωνιακές συνθήκες της κοινωνίας (Ντόλας, 2008). Η επικοινωνιακή ικανότητα 

των ανθρώπων είναι αυτή που καθορίζει τη μεταξύ τους αλληλόδραση και 

διαμορφώνει τις μεταξύ τους αξιώσεις. Στις επικοινωνιακές αυτές αλληλοδράσεις οι 

συμμετέχοντες προσαρμόζουν τις πράξεις τους μέσω της συνεννόησης και η 

διυποκειμενική αναγνώριση των αξιώσεων ισχύος δίνει το μέτρο της συμφωνίας που 

θα επιτευχθεί (Habermas, 1997).  

 Σύμφωνα με το Γερμανό φιλόσοφο, ο βιόκοσμος αποτελεί το ιδεατό πλαίσιο 

επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό υφίστανται οι συνθήκες εκείνες, στις οποίες τα 

υποκείμενα μπορούν, μέσω της γλώσσας, να επικοινωνήσουν, να ανταλλάξουν 

επιχειρήματα, να δικαιολογήσουν τις προθέσεις τους, να δομήσουν μια αμοιβαία 

σχέση εμπιστοσύνης και να οδηγηθούν εν τέλει σε μια αποτελεσματική συμφωνία, 

μέσω της συναίνεσης και του διαλόγου (Σιδηροπούλου, 2007).  

 Το υπάρχον κοινωνικό σύστημα, όμως επηρεάζει την ισορροπία του 

βιόκοσμου και επιδρά στη λειτουργία της ισότιμης και αποτελεσματικής 

επικοινωνίας, δημιουργώντας μια σειρά προβλημάτων, όπως η απώλεια νοήματος, η 

ανομία, η έλλειψη συνεννόησης, οι διαταραχές της προσωπικότητας, η έλλειψη 

νομιμοποίησης κ.α. (Giddens, 2003). Για το λόγο αυτό η γλωσσική επικοινωνία 

διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο και αποτελεί μια άμεση προέκταση της λογικής 

και της δομής των ανθρώπινων σχέσεων σε τομείς που τα ατομικά υποκείμενα έχουν 

προσπαθήσει να δημιουργήσουν ορθολογικές σχέσεις αμοιβαιότητας (Σιδηροπούλου, 

2007).  

Σύμφωνα με το Habermas, οι επικοινωνιακές πράξεις ομιλίας συντονίζουν τις 

ατομικές δράσεις και αποτελούν κριτήρια εγκυρότητας και ορθολογισμού, κάτι που 

το ονομάζει επικοινωνιακή λογική (Habermas, 1997). Κατά τη διαδικασία αυτή, τα 

υποκείμενα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης, δημιουργικής και αυθόρμητης 

κοινωνικής δράσης, που σχετίζεται με τις ηθικές πεποιθήσεις και τους ιδεατούς 

προσανατολισμούς και οδηγούνται σταδιακά στην απελευθέρωση και στη 

χειραφέτηση (Ντόλας, 2008).  

Συνεπώς, το κάθε υποκείμενο σχηματίζει τη δική του ιδεολογία, καθώς μέσω 

αυτής θέτει τις ασφαλιστικές δικλείδες για τους κοινωνικούς θεσμούς, έχοντας έτσι 
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και ένα λειτουργικό χαρακτήρα (Σιδηροπούλου, 2007). Η ιδεολογία για το Habermas, 

δίνει μια σταθερή και αναλλοίωτη διάσταση για τους θεσμούς, οι οποίοι μπορεί να 

εμφανίζονται ωφέλιμοι για όλους τους ανθρώπους, εξυπηρετούν όμως τα συμφέροντα 

μιας συγκεκριμένης μικρής κοινωνικής ομάδας (Finlayson, 2006). Η κοινωνική αυτή 

ομάδα, η αστική τάξη, δημιούργησε στην Ευρώπη του 18
ου

 αιώνα τη λεγόμενη 

δημόσια σφαίρα, δηλαδή μια εθελούσια συνάθροιση ιδιωτών με κοινό σκοπό την 

κοινωνική αλληλεπίδραση και την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών και απόψεων 

(Habermas, 1997). Οι χώροι συνάντησης και οι συζητήσεις δεν εξαρτώνταν από τις 

πολιτικές και οικονομικές συνθήκες και σταδιακά δημιουργήθηκε μια κοινή 

κουλτούρα που λειτουργούσε σαν ελεγκτικός μηχανισμός και κριτικό όργανο για το 

υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο και το κράτος. Σταδιακά, η δημόσια σφαίρα άρχισε να 

επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες και έχασε τον κριτικό της χαρακτήρα 

(Σιδηροπούλου, 2007). Για τον Habermas, όμως, αν η δημόσια σφαίρα στην ιδεατή 

της μορφή επανέλθει κριτικά, μπορεί να αποτελέσει τον κατάλληλο μηχανισμό 

επικοινωνίας και συνεννόησης, μέσα από τον οποίο θα ανθίσει η ηθική του διαλόγου 

και μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός ελευθερίας και δημοκρατίας (Finlayson, 

2006).  

Ο Habermas επίσης, ανέπτυξε τη «Θεωρία της επικοινωνιακής δράσης», 

σύμφωνα με την οποία η στροφή στην ορθολογικότητα και στην ιδεατή μορφή της 

δημόσιας σφαίρας μπορεί να γίνει μέσα από την ιδανική ομιλιακή κοινότητα και μέσα 

από τη σύνδεση του κοινωνικού συστήματος με το βιόκοσμο (Habermas, 1984). 

Τονίζει ότι το μέσο για να επιτευχθεί η επικοινωνιακή δράση και η κατανόηση είναι η 

γλώσσα. Μέσα από την παράθεση κοινών γλωσσικών κανόνων, όχι σε απλό επίπεδο 

προτάσεων, αλλά σε επίπεδο κατανόησης, σύνταξης και ομιλίας μπορεί να επιτευχθεί 

η κατάλληλη επικοινωνιακή διάδραση, που θα ενισχύσει με αυτόν τον τρόπο την 

ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των υποκειμένων (Habermas, 1997). Μέσα από την 

ομιλία συνδέεται το άτομο με τον κόσμο γύρω του, με άλλα υποκείμενα, εκφράζει τις 

προθέσεις και τα συναισθήματά του. Σε κάθε περίπτωση τίθενται ζητήματα 

εγκυρότητας, αυθεντικότητας, ειλικρίνειας, που συνάδουν με την επιχειρηματολογία, 

την κριτική σκέψη και την αποδοχή των λόγων του άλλου, τα οποία οδηγούν τελικά 

στην αποτελεσματική επικοινωνία (Σιδηροπούλου, 2007).  

Ο Habermas προσπαθεί με τη θεωρία του να λύσει το πρόβλημα κατανόησης 

του νοήματος, το οποίο είναι διυποκειμενικό και όχι αντικειμενικό. Τα νοήματα για 

τον φιλόσοφο δεν καθορίζονται από την σχέση του ομιλητή με τον εξωτερικό κόσμο, 
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αλλά με τους συνομιλητές του και η γλώσσα είναι το εργαλείο με το οποίο μπορεί 

κάποιος να επικοινωνήσει και να αντιληφθεί τα νοήματα αυτά (Finlayson, 2006). 

Συνεπώς, η έννοια του λόγου και του νοήματος έχει πραγματιστικό σκοπό, 

χρησιμοποιείται δηλαδή για την ικανοποίηση των αλληλεπιδράσεων και των 

επικοινωνιακών πράξεων μεταξύ των συνομιλητών (Habermas, 1989).  

Ο τρόπος με τον οποίο συντονίζονται μεταξύ τους δύο ομιλητές επαρκεί για 

μια επιτυχημένη πράξη επικοινωνίας, στην οποία η αποδοχή της εγκυρότητας γίνεται 

σιωπηρά, μετά από αμοιβαία συνεννόηση (Habermas, 1997). Στην περίπτωση της 

σιωπηρής εγκυρότητας οι δύο μετέχοντες στην επικοινωνιακή πράξη κινούνται μέσα 

τις δομές του διαλόγου και φτάνουν στην συναίνεση. Όταν όμως ο ένας συνομιλητής 

ζητά την δικαιολόγηση της εγκυρότητας του ομιλητή του και την επιχειρηματολογία 

των λεγομένων του, τότε μέσα από την διαφωνία οι μετέχοντες κινούνται προς την 

κατάσταση του διαλόγου. Ο διάλογος αποτελεί λοιπόν μια αναστοχαστική μορφή 

ομιλίας, η οποία αποσκοπεί στην λογικά δομημένη συναίνεση και στην 

αποκατάσταση της κοινωνικής τάξης (Σιδηροπούλου, 2007). 

Στον τομέα της εκπαίδευσης, ο Habermas υποστηρίζει ότι συντελείται μια 

διαδικασία την οποία αποκαλεί «αποικιοποίηση του βιόκοσμου», σύμφωνα με την 

οποία το πεδίο της οικονομίας καταλαμβάνει και εμπορευματοποιεί μια σειρά 

πολιτιστικών και πνευματικών δραστηριοτήτων και θεσμών (Γκίβαλος, 2012). Αυτή 

ακριβώς η διαδικασία «αποικιοποίησης» εκφέρεται στην τρέχουσα εκπαιδευτική 

πολιτική ως στρατηγική μετασχηματισμού, με την έννοια ότι ο σκοπός της 

εκπαίδευσης προσανατολίζεται περισσότερο στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς 

και λιγότερο στην ανάπτυξη της επιστημονικότητας και στη δυνατότητα της 

καλλιέργειας μεθοδικής και κριτικής σκέψης (Habermas, 1970).  

Για το λόγο αυτό, η ηθική της επικοινωνίας και του διαλόγου στην 

εκπαίδευση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ώστε να επιτευχθεί η ουσιαστική 

συνεννόηση ανάμεσα στην εκπαίδευση και στο κοινωνικό σύστημα και να 

δημιουργηθούν τα εφόδια, ώστε να αντιμετωπιστεί το διπλό κρίσιμο ζήτημα της 

εκπαιδευτικής δομής: να εξισορροπηθεί δηλαδή το κρατικοποιημένο συγκεντρωτικό 

εκπαιδευτικό σύστημα με την ιδιωτικοποιημένη οικονομία της αγοράς (Γκίβαλος, 

2012). 

Επιπρόσθετα, η θεωρία του Habermas προσπαθεί να εξηγήσει τον κοινωνικό 

σκοπό της εκπαίδευσης, το ρόλο και τη φύση της πολιτειότητας και το είδος ενός 
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μοντέλου αποτελεσματικής μάθησης και διδασκαλίας που απαιτεί η εκπαίδευση 

πολιτειότητας (Crick & Joldersma, 2007, στο Παπαριστείδη, 2011). 

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τη χαμπερμασιανή θεωρία η επικοινωνία μπορεί 

να επιτυγχάνεται σχετικά δύσκολα, συγκρατεί όμως, όταν γίνεται αποτελεσματικά, 

τους δεσμούς, ρυθμίζει τις εξουσιαστικές αρχές και διαμορφώνει μια συλλογική 

ταυτότητα. Είναι απαραίτητη εν τούτοις, η ορθολογική συμμετοχή όλων των 

υποκειμένων και κάθε συμμετοχή ρυθμίζει το βαθμό ένταση της επόμενης 

συμμετοχής, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ουσιαστικότερη επικοινωνία (Ντόλας, 

2008). Σταδιακά μπορεί έτσι να δημιουργηθεί συλλογικότερη συνείδηση, καθώς 

μέσω του διαλόγου συνδιαμορφώνονται οι ανθρώπινες ταυτότητες και η μορφές των 

κοινωνιών.  

Η ορθή γλωσσική έκφραση, επομένως, και η επικοινωνιακή διάσταση που 

μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την αποκωδικοποίηση των ομιλιών και των 

συζητήσεων οδηγεί στην αποτελεσματικότερη μάθηση. Στον τομέα της εκπαίδευσης, 

όσο πιο συγκροτημένη γλωσσικά, αλλά και ελεύθερα εκφραζόμενη είναι μια σχολική 

δραστηριότητα, τόσο πιο πιθανή είναι η ουσιαστική επικοινωνία. Μέσα από τις 

ομιλίες, τις συζητήσεις και τις ανταλλαγές απόψεων και ιδεών που υπάρχουν στους 

σχολικούς διαδικτυακούς χώρους είναι δυνατόν, σύμφωνα με τα παραπάνω να 

αναπτυχθούν δεσμοί συνεννόησης και επικοινωνιακές δράσεις που θα οδηγήσουν στη 

γνώση. Είναι θέμα εκπαιδευτικού σχεδιασμού να δημιουργηθούν μηχανισμοί που θα 

ελέγχουν τη λειτουργία αυτών των επικοινωνιακών δράσεων, ώστε να επιβεβαιώνεται 

ο διάλογος και να αποφεύγονται ζητήματα παρανοήσεων και έλλειψης εγκυρότητας.  

 

2.6. Αξιολόγηση Διαδικτυακών Χώρων 

 

Είναι γεγονός ότι λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του διαδικτύου, υπάρχει μια 

πληθώρα διαδικτυακών χώρων που δημιουργούνται είτε ανώνυμα, είτε από μη 

εξειδικευμένους ή άπειρους χρήστες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αμφισβήτηση 

και σύγχυση και να παρουσιάζεται η ανάγκη αξιολόγησης και επιλογής τους. Καθώς 

ο καθένας έχει τη δυνατότητα να γράψει ό,τι επιθυμεί στο διαδίκτυο, να φτιάξει το 

δικό του διαδικτυακό χώρο ή ιστοσελίδα και να αναρτήσει οποιαδήποτε πληροφορία, 

προκύπτουν κάποια ερωτήματα που απαιτούν διερεύνηση και κριτική σκέψη. 

Κάποιες γενικές παράμετροι αξιολόγησης που θα μπορούσαν να τεθούν με τη μορφή 

ερωτημάτων είναι οι εξής (Ι.Τ.Υ.Ε., 2008):  
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o Πρόκειται για έναν προσωπικό διαδικτυακό χώρο; Μερικές φορές δεν υπάρχει 

εγγύηση του εκδότη, του κατόχου ή του δημιουργού για τις πληροφορίες που 

εμπεριέχονται.  

o Από τι τύπο ιστοσελίδας (domain) προέρχεται η πληροφορία; (εκπαιδευτικό, 

μη κερδοσκοπικό, κυβερνητικό, εμπορικό - .gov, .edu, .org. κ.λ.π.)  

o Ποιος είναι ο συγγραφέας του διαδικτυακού χώρου; Για ποιο σκοπό 

δημιουργήθηκε; Ένα απλό e-mail, χωρίς περαιτέρω πληροφορίες δεν είναι 

αρκετό για τη διασταύρωση των στοιχείων του συγγραφέα. Είναι απαραίτητο 

να υπάρχει κάποιο επίσημο διαπιστευτήριο.  

o Υπάρχει τεκμηρίωση στις παρεχόμενες πληροφορίες μέσα από την 

παραπομπή σε άλλους υπερσυνδέσμους;    

o Είναι συχνή η ενημέρωση; Είναι απαραίτητο να μη φαίνεται 

εγκαταλελειμμένος ο διαδικτυακός χώρος, ώστε να μπορεί να καλύπτει το 

σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε.  

o Υπάρχει αναπαραγωγή από κάποια άλλη πηγή; Αν ναι, πρέπει να μην έχουν 

υποστεί αλλοιώσεις οι παρεχόμενες πληροφορίες και να εμπεριέχεται μια 

δήλωση σχετική με τα πνευματικά δικαιώματα ή τη χορήγηση άδειας 

αναπαραγωγής του υλικού.  

o Αν υπάρχουν σύνδεσμοι που παραπέμπουν σε άλλους διαδικτυακούς χώρους 

λειτουργούν; Ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα; Προσφέρουν 

αντικειμενικότητα και σφαιρικότητα στη θεώρηση των πραγμάτων;  

o Είναι διαθέσιμες οι παρεχόμενες πληροφορίες και σε άλλες γλώσσες (ή 

τουλάχιστον στα αγγλικά);  

o Τα κείμενα είναι γλωσσικά, γραμματικά, συντακτικά και σημασιολογικά 

ορθά; 

o Υπάρχει δυνατότητα προβολής του διαδικτυακού χώρου με τροποποίηση της 

εμφάνισής του σύμφωνα με τις ανάγκες των Α.Μ.Ε.Α; 

o Υπάρχουν διαφημίσεις που προβάλλονται στις διάφορες ιστοσελίδες του 

διαδικτυακού χώρου και αν ναι είναι διακριτικές ή ενοχλούν τον εκάστοτε 

επισκέπτη; 

o Είναι αισθητικά αποδεκτός ο διαδικτυακός χώρος από τον επισκέπτη; 

o Είναι σύμφωνο το περιεχόμενο με τα κοινωνικά, πολιτισμικά και ηθικά 

πρότυπα της κοινωνίας στης οποίας τα μέλη απευθύνεται;  
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Τα παραπάνω ερωτήματα δίνουν μια πρώτη και γενική εικόνα για έναν 

προσωπικό έλεγχο και αξιολόγηση των διαδικτυακών χώρων που υπάρχουν 

διάσπαρτοι και ανά χιλιάδες στο διαδίκτυο. Ανάλογα με τις ανάγκες και τις 

προσωπικές επιλογές του εκάστοτε χρήστη, επιλέγονται διαφορετικοί 

διαδικτυακοί χώροι για την αναζήτηση πληροφοριών και την ανάρτηση 

δεδομένων. Οι παράμετροι αξιολόγησης χρειάζεται να είναι ακόμη 

περισσότεροι και η επιλογή του κατάλληλου διαδικτυακού χώρου να γίνεται 

πιο προσεκτικά, όταν αυτός είναι εκπαιδευτικός. Το θέμα αυτό θα αναπτυχθεί 

πιο αναλυτικά στην επόμενη ενότητα.  

 

2.7. Αξιολόγηση Σχολικών Διαδικτυακών Χώρων 

 

Σύμφωνα με το Jackson (2000), υπάρχουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί 

διαδικτυακοί χώροι στο διαδίκτυο και είναι πολύ δύσκολη η επιλογή του κατάλληλου 

ιστότοπου για τις ατομικές ανάγκες του καθενός. Αναφέρει ότι υπάρχουν δύο βασικές 

προσεγγίσεις για την ορθή επιλογή τους. Η μια είναι να χρησιμοποιούνται επίσημοι 

οδηγοί και ειδικά αξιολογικά κριτήρια μέσα από “portals”, τα οποία θα υποδεικνύουν 

ποιος εκπαιδευτικός διαδικτυακός χώρος είναι αξιόλογος και η δεύτερη είναι η 

προσωπική εκτίμηση, μέσα από συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν δοκιμαστεί από 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς και μπορούν να προσαρμοστούν στις 

εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες ενός σχολείου, μιας τάξης ή ενός εκπαιδευτικού. Το 

θέμα της ποιότητας ενός εκπαιδευτικού διαδικτυακού χώρου είναι πολύ σημαντικό 

και αποτελεί το βασικό δείκτη για την κατάλληλη εφαρμογή και αξιοποίησή του από 

εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η ποιότητα συνδέεται σε αυτή την περίπτωση με την 

ικανοποίηση που λαμβάνει ο επισκέπτης του εκπαιδευτικού διαδικτυακού χώρου και 

με το ποσοστό επίτευξης των προσδοκιών του κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής 

του με τον ιστοχώρο αυτό (Moustakis, et al., 2004).  

Σύμφωνα με τους Παναγιωτακόπουλο, Πιερρακέα και Πιντέλα (2002), η 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ιστότοπων κρίνεται επιτακτική, καθώς είναι συχνό 

φαινόμενο στο διαδίκτυο να παρέχεται η εκπαιδευτική πληροφορία από τεχνοκράτες, 

χωρίς την κατάλληλη παιδαγωγική καθοδήγηση και τη συμμετοχή ειδικών από τον 

εκπαιδευτικό χώρο. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητος ο προσεκτικός σχεδιασμός 

σύμφωνα με κάποιες βασικές κατευθυντήριες γραμμές, τους λεγόμενους άξονες 
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αξιολόγησης, από τους οποίους θα προκύψουν και τα κατάλληλα κριτήρια για τον 

έλεγχό τους (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2002). 

Παρακάτω παρουσιάζονται με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία οι παράγοντες 

που σχετίζονται με την αξιολόγηση των σχολικών διαδικτυακών χώρων (άξονες 

αξιολόγησης) και ενδεικτικά κριτήρια με τα οποία είναι δυνατόν να μετρηθεί κάθε 

ένας από τους άξονες αυτούς.   

 

2.7.1. Τεχνικοί Παράγοντες 

 

 Οι τεχνικοί παράγοντες σχετίζονται με τη δυνατότητα των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων και των εκπαιδευτικών ιστοσελίδων να εμφανίζονται χωρίς 

δυσκολίες και προβλήματα που αφορούν το λογισμικό και το υλικό του υπολογιστή, 

τη σύνδεση στο διαδίκτυο ή την επιλογή του φυλλομετρητή (Παναγιωτακόπουλος, 

Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003). Θα πρέπει να μπορούν όλοι οι χρήστες που 

διαθέτουν ένα συνηθισμένο υπολογιστή, με ικανοποιητική πρόσβαση και πλοήγηση 

στο διαδίκτυο, με τυπική σύνδεση και εύρος ζώνης να επισκεφθούν το σχολικό 

διαδικτυακό χώρο. Ακόμη, στους τεχνικούς παράγοντες συγκαταλέγεται και η 

προσαρμογή της διεπιφάνειας χρήστη, η παροχή επιπέδων ασφαλείας ανάλογα με τη 

θέση που κατέχει ο κάθε χρήστης στον σχολικό ιστότοπο (διαχειριστής, απλός 

χρήστης, επισκέπτης, εγγεγραμμένος κ.λ.π.) και η σταθερότητα λειτουργίας του 

σχολικού διαδικτυακού χώρου, δηλαδή η αποφυγή δυσλειτουργιών και 

υπερφορτώσεων (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003).  

 Για να είναι δυνατή η αξιολόγηση των παραπάνω παραγόντων, βοηθούν το 

χρήστη ή τον επισκέπτη του εκπαιδευτικού διαδικτυακού χώρου τα παρακάτω 

ενδεικτικά κριτήρια σε μορφή ερωτήσεων (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & 

Πιντέλας, 2002): 

o Εμφανίζεται εξίσου ικανοποιητικά ο εκπαιδευτικός διαδικτυακός χώρος χωρίς 

να επηρεάζεται από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη; 

o Επηρεάζει το σύστημα το αν είναι παλαιότερες ή νεότερες οι εκδόσεις των 

προγραμμάτων περιήγησης; 

o Μπορεί ο χρήστης να περιηγηθεί με ένα συνηθισμένο λογισμικό και υλικό; 

o Μπορεί να έχει ικανοποιητική πρόσβαση με μια απλή σύνδεση και με τυπικό 

εύρος ζώνης; 

o Βρίσκεται συχνά ο εκπαιδευτικός διαδικτυακός χώρος εκτός λειτουργίας; 
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o Υπάρχει συχνή υπερφόρτωση του εκπαιδευτικού διαδικτυακού χώρου; 

o Υπάρχει σταθερότητα στη λειτουργία του; 

o Είναι δυνατή η ανακατεύθυνση σε κατοπτρικές ιστοσελίδες (mirror sites) σε 

περίπτωση δυσλειτουργίας ή υπερφόρτωσης του εκπαιδευτικού διαδικτυακού 

χώρου;  

o Ο χρόνος μετάβασης από τη μια ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού διαδικτυακού 

χώρου στην άλλη βρίσκεται σε λογικά πλαίσια; 

o Υπάρχει απαίτηση για επιπλέον λογισμικό ή υλικό κάθε φορά που ο χρήστης 

συνδέεται με στοιχεία πολυμέσων; 

o Υπάρχει προσωποποίηση και προσαρμογή της διεπιφάνειας του χρήστη 

ανάλογα με τις τεχνικές δυνατότητες και ανάγκες του; 

o Υπάρχουν επίπεδα ασφαλείας ανάλογα με τον εκάστοτε χρήστη για 

διαφορετική προσπέλαση (απλός χρήστης, εγγεγραμμένος, διαχειριστής, 

κ.λ.π.); 

o Το επίπεδο ασφαλείας για τα στοιχεία που καταγράφει ή αποστέλλει ο 

χρήστης είναι υψηλό; 

Αν ο χρήστης είναι σε θέση να απαντήσει θετικά στα περισσότερα από τα παραπάνω 

ερωτήματα, τότε ο σχολικός ή εκπαιδευτικός διαδικτυακός χώρος θεωρείται 

αξιόπιστος και αξιόλογος από την άποψη της τεχνικής υποστήριξης και λειτουργίας. 

 

2.7.2. Περιεχόμενο 

 

Το περιεχόμενο ενός σχολικού ή εκπαιδευτικού διαδικτυακού χώρου είναι 

απαραίτητο να είναι πλήρες, επαρκές και προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες και 

χαρακτηριστικά των χρηστών στους οποίους απευθύνεται, το εκπαιδευτικό υλικό που 

περιέχεται πρέπει να είναι επίκαιρο, σαφές, αξιόπιστο, ακριβές και απαλλαγμένο από 

χαρακτηρισμούς, προκαταλήψεις και προσωπικές αναφορές, το διδακτικό 

περιεχόμενο πρέπει να είναι οργανωμένο και να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με 

παρεμφερείς πηγές και συνδέσμους, με πολλούς τρόπους παρουσίασης, ώστε να 

ικανοποιούνται όλοι οι χρήστες (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 

2003).  

Σύμφωνα με τον Nielsen (1997), οι επισκέπτες ενός διαδικτυακού χώρου 

σπάνια διαβάζουν το σύνολο των λέξεων και των πληροφοριών με λεπτομέρεια, με 

αποτέλεσμα να στέκονται μόνο σε φράσεις που τους κάνουν περισσότερο εντύπωση 
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και τους κινούν το ενδιαφέρον. Στους χρήστες μικρής ηλικίας, δηλαδή στους 

μαθητές, το φαινόμενο αυτό είναι πιο συχνό, καθώς σύμφωνα με τη νοητική και 

εξελικτική τους ανάπτυξη, βρίσκονται σε ηλικίες που απαιτούν περισσότερη 

προσπάθεια συγκέντρωσης και χρειάζονται περισσότερα οπτικοακουστικά 

ερεθίσματα προκειμένου να φτάσουν στη συγκράτηση πληροφοριών (Πόρποδας, 

2003). Για το λόγο αυτό, το περιεχόμενο ενός σχολικού διαδικτυακού χώρου και η 

δομή του χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην τους κουράζει.  

Οι Moustakis, et al. (2004), χωρίζουν την αξιολόγηση του περιεχομένου σε 5 

υποκατηγορίες: α) χρησιμότητα του περιεχομένου, β) αρτιότητα των πληροφοριών, γ) 

εξειδίκευση του αντικειμένου που παρουσιάζεται, αξιοπιστία του περιεχομένου, ε) 

συντακτική ορθότητα του περιεχομένου.  

Τα κριτήρια αξιολόγησης του περιεχομένου σύμφωνα με το Smith (1997), για 

έναν εκπαιδευτικό διαδικτυακό χώρο είναι τα εξής: 

o Είναι η πληροφορία που περιέχεται γεγονός ή απλή γνώμη; 

o Είναι η πληροφορία ακριβής και κατατοπιστική; 

o Περιέχει ο εκπαιδευτικός διαδικτυακός χώρος έγκυρες πληροφορίες ή απλά 

παραθέτει συνδέσμους; 

o Μπορούν να μπερδευτούν οι χρήστες από παραπλανητικές πληροφορίες ή 

διαφημίσεις; 

o Η πηγή των δεδομένων είναι ανεξάρτητη ή έχει αποσπαστεί από άλλη πηγή, 

έχοντας χάσει πιθανόν το αρχικό της νόημα; 

Οι Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας και Πιντέλας (2003), συμπληρώνουν τα 

κριτήρια ως προς τον άξονα του περιεχομένου των εκπαιδευτικών διαδικτυακών 

χώρων ως εξής: 

o Είναι η παρεχόμενη πληροφορία είναι πλήρης και επαρκής για το χρήστη; 

o Είναι η παρεχόμενη πληροφορία επίκαιρη; 

o Είναι η παρεχόμενη πληροφορία σαφής; 

o Είναι η παρεχόμενη πληροφορία ακριβής, έγκυρη και αξιόπιστη; 

o Είναι η παρεχόμενη πληροφορία απαλλαγμένη από προσωπικούς 

χαρακτηρισμούς και προκαταλήψεις; 

o Το περιεχόμενο περιέχει μια συγκεκριμένη παιδαγωγική αντίληψη σχετικά με 

τη μάθηση και τη γνώση; 

o Μπορεί να συνδεθεί ο χρήστης με μια παρεμφερή πληροφορία; 
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o Έχει η παρεχόμενη πληροφορία δυνατότητα απεικόνισης με πολλαπλές 

μορφές (HTML, Microsoft Word, Acrobat PDF, κ.ά.); 

o Υπάρχουν διαφημίσεις ενταγμένες στο περιεχόμενο και αφορούν 

εκπαιδευτικά θέματα; 

o Οι προβαλλόμενες διαφημίσεις έχουν αρνητική επίδραση στη μεταφορά της 

εκπαιδευτικής πληροφορίας; 

Σύμφωνα με τους Αγγέλη, Βλάση, Κουτσογιάννη, Κριλή, κ.ά.(2007), για να 

αξιολογηθεί η οργάνωση του περιεχομένου παρουσιάζονται τα παρακάτω κριτήρια: 

o Κατά πόσο ξεχωρίζει το πιο σημαντικό περιεχόμενο του διαδικτυακού χώρου; 

o Η κάθε ιστοσελίδα είναι αυτοτελής;  

o Γίνεται χρήση οπτικών ενδείξεων για τη διαφοροποίηση του περιεχομένου; 

o Ο διαδικτυακός χώρος διαθέτει site map, για τη διευκόλυνση της οργάνωσης 

του περιεχομένου του; 

Συνοψίζοντας, το περιεχόμενο ενός εκπαιδευτικού ή σχολικού διαδικτυακού 

χώρου πρέπει να κεντρίζει το ενδιαφέρον του χρήστη που θα τον επισκεφθεί και δε θα 

πρέπει να κουράζει και να παρέχει υπερβολικές πληροφορίες, χωρίς λογική σειρά και 

συνοχή (Abdullah, 1998). Τέλος, είναι απαραίτητο να είναι προσαρμοσμένο ως προς 

το οπτικοακουστικό υλικό, στις ανάγκες των μαθητών – χρηστών και των ατόμων με 

ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και διδακτικές ανάγκες (Lencastre & Chaves, 2008).  

 

2.7.3. Σκοπός Κατασκευής και Λειτουργίας 

 

Είναι σημαντικό για ένα σχολικό ή εκπαιδευτικό διαδικτυακό χώρο να είναι 

σαφής ο σκοπός για τον οποίο σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και λειτουργεί, καθώς 

και να προσδιορίζονται με σαφήνεια οι υπηρεσίες που προσφέρει και η ομάδα – 

στόχος στην οποία απευθύνεται (Abdullah, 1998 
.
 Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας 

& Πιντέλας, 2003).  

Συνεπώς, τα κριτήρια αξιολόγησης για την παράμετρο αυτή, μπορούν να 

διαμορφωθούν ως εξής (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2002):  

o Είναι σαφής ο σκοπός σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας του 

εκπαιδευτικού διαδικτυακού χώρου; 

o Είναι σαφείς οι επιμέρους στόχοι και οι δυνατότητες των προσφερόμενων 

υπηρεσιών; 

o Καθορίζεται σαφώς η ομάδα των χρηστών στους οποίους απευθύνεται; 
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2.7.4. Φορέας – Συγγραφέας – Υπεύθυνος Διαδικτυακού Χώρου 

 

Ο φορέας ή ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του, καθώς 

και ο συγγραφέας που δημιούργησε το περιεχόμενο και το υλικό του θα πρέπει να 

προσδιορίζεται εμφανώς σε κάποιο σημείο ή ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού 

διαδικτυακού χώρου (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003).  

Επιπλέον, ο υπεύθυνος ή ο συγγραφέας του σχολικού ή εκπαιδευτικού 

διαδικτυακού χώρου για λόγους αξιοπιστίας, εγκυρότητας και διευκόλυνσης του 

χρήστη είναι χρήσιμο να παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες για επικοινωνία, ώστε 

να του επιτρέπει να σχολιάζει ή να κάνει ερωτήσεις για ό,τι αυτός επιθυμεί 

(Abdullah, 1998). 

Επίσης, είναι απαραίτητο να υπάρχουν πηγές και αναφορές στην παράθεση άρθρων ή 

εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα των 

πνευματικών δικαιωμάτων, ώστε να αποφεύγονται λογοκλοπές ή παρατυπίες 

(Abdullah, 1998). 

Κάποια ενδεικτικά κριτήρια που μπορούν να καθορίσουν  τον άξονα αυτό της 

αξιολόγησης είναι τα εξής: 

o Είναι εμφανής ο φορέας που εποπτεύει τη λειτουργία του εκπαιδευτικού 

διαδικτυακού χώρου; 

o Είναι εμφανής ο συγγραφέας του υλικού του εκπαιδευτικού διαδικτυακού 

χώρου; 

o Είναι εμφανής ο διαχειριστής του εκπαιδευτικού διαδικτυακού χώρου; 

o Είναι εμφανής η χρονολογία συγγραφής ή αναθεώρησης του υλικού του 

εκπαιδευτικού διαδικτυακού χώρου; 

o Γνωρίζει η εκπαιδευτική και η επιστημονική κοινότητα το φορέα λειτουργίας 

του εκπαιδευτικού διαδικτυακού χώρου; 

o Γνωρίζει η εκπαιδευτική και η επιστημονική κοινότητα το συγγραφέα του 

υλικού του εκπαιδευτικού διαδικτυακού χώρου; 

o Υπάρχουν πηγές και παραπομπές στην παράθεση άρθρων και εκπαιδευτικού 

υλικού; 
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2.7.5. Λειτουργικότητα – Ευχρηστία 

 

Ένας εκπαιδευτικός διαδικτυακός χώρος είναι απαραίτητο να είναι 

λειτουργικός, εύχρηστος και αποτελεσματικός, ώστε να εξυπηρετεί με επιτυχία το 

σκοπό και τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε. Σύμφωνα με τους 

Παναγιωτακόπουλο, Πιερρακέα & Πιντέλα (2003), για να συμβαίνει αυτό, θα πρέπει 

να παρέχει στο μαθητή μια ευέλικτη διαδρομή, ώστε να του δίνει την ευκαιρία να 

δημιουργήσει τη δική του εκπαιδευτική πορεία, να επικεντρωθεί σε θέματα που τον 

ενδιαφέρουν και του κινούν την προσοχή και την περιέργεια. Για το λόγο αυτό ο 

μηχανισμός της αναζήτησης θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμος και παρέχει στο χρήστη την 

άμεση και γρήγορη πρόσβαση στην πληροφορία που ζητά (Abdullah, 1998 
.
 

Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003).  

Η έννοια της ευχρηστίας είναι συνήθως συνώνυμη με αυτή της 

λειτουργικότητας και σύμφωνα με τον Krug (2006), χαρακτηρίζεται από τη 

βεβαιότητα ότι ο διαδικτυακός χώρος λειτουργεί σωστά και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί χωρίς να δημιουργηθεί σύγχυση. H ευχρηστία εξαρτάται αφενός από 

τον τύπο του χρήστη και αφετέρου από την αρχιτεκτονική του διαδικτυακού χώρου 

(Lencastre & Chaves, 2008). Όταν πρόκειται για σχολικούς διαδικτυακούς χώρους, οι 

χρήστες είναι κυρίως μαθητές, οι οποίοι συχνά δεν ανταποκρίνονται όπως θα 

περίμενε ο εκπαιδευτικός και σχηματίζουν 4 πνευματικά μοντέλα ως προς την επαφή 

τους με το σχολικό διαδικτυακό χώρο (Rowley & Farrow, 2000, στο Lencastre & 

Chaves, 2008): α) την εικόνα που έχουν οι μαθητές για το διαδικτυακό χώρο, β) τον 

τρόπο που οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν το διαδικτυακό χώρο, γ) την πραγματική 

εικόνα που παρουσιάζει ο διαδικτυακός χώρος στους μαθητές, δ) το γνωστικό 

μοντέλο που χτίζουν οι μαθητές πάνω σε αυτά που παρατηρούν. Σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζει, επίσης, η προσοχή που δίνουν οι μαθητές σε διαφορετικά κάθε φορά 

στοιχεία, η απεικόνιση του κάθε μαθητή για τα οπτικοακουστικά και αισθητικά 

ερεθίσματα, η ικανότητα του κάθε μαθητή να επεξεργάζεται και να απομνημονεύει 

μια πληροφορία και η εμπειρία του κάθε μαθητή σχετικά με τους διαδικτυακούς 

χώρους (Lencastre & Chaves, 2008).  

Ο Powell (2000) αναφέρει ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ευχρηστία 

ενός διαδικτυακού χώρου είναι η δομή του, η δυνατότητα αναζήτησης, η πλοήγηση, η 

δυνατότητα σύνδεσης με άλλες ιστοσελίδες, η διάταξη και η αισθητική παρουσίαση 

και η διαδραστικότητα με το χρήστη. O Nielsen (2000) από την άλλη, διαχωρίζει τους 
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παράγοντες που επηρεάζουν την ευχρηστία του σε δυο μεγάλες κατηγορίες: στο 

σχεδιασμό και στο περιεχόμενο. Σύμφωνα με αυτό το διαχωρισμό, για να είναι 

εύχρηστος ένας διαδικτυακός χώρος χρειάζεται να συνδυάζει τον απλό σχεδιασμό με 

το κατάλληλο περιεχόμενο. Ως προς το σχεδιασμό αναφέρει ότι πρέπει να έχει τη 

σωστή δομή ως προς τους συνδέσμους και αυτοί να είναι ενεργοί, να ελέγχεται αν 

προσαρμόζεται τεχνικά σε κάθε περίπτωση χρήστη, αν είναι γρήγορη η ταχύτητα 

πρόσβασης και αν έχει στοιχεία που αποσπούν τον επισκέπτη. Από την άποψη του 

περιεχομένου, χρειάζεται να αξιολογούνται ως προς την απλότητά τους και την 

κατανόησή τους οι πληροφορίες τόσο σε μορφή κειμένου, όσο και σε μορφή 

πολυμεσικών αρχείων.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούν να οριστούν τα εξής κριτήρια 

αξιολόγησης (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2002): 

o Είναι λειτουργικοί οι σύνδεσμοι που υπάρχουν στο σχολικό διαδικτυακό 

χώρο; 

o Λειτουργούν ορθά οι σύνδεσμοι που προωθούν την αλληλεπίδραση με το 

χρήστη; 

o Δίνεται η πληροφορία στο χρήστη μετά από έναν ανεκτό αριθμό συνδέσμων; 

o Παρέχεται η δυνατότητα εναλλακτικών διαδρομών στο χρήστη, ώστε να 

δημιουργεί τη δική του εκπαιδευτική πορεία; 

o Παρέχεται βοήθεια στο χρήστη όποτε την αναζητήσει; 

o Υπάρχει μηχανή αναζήτησης για να μπορεί ο χρήστης να βρει εύκολα την 

πληροφορία που χρειάζεται; 

o Οι ενδεχόμενες προτροπές προς το χρήστη μπορούν εύκολα να κατανοηθούν; 

Σύμφωνα με τους Αγγέλη, κ.ά. (2007), τα κριτήρια αξιολόγησης για τη χρησιμότητα 

ενός εκπαιδευτικού διαδικτυακού χώρου διαμορφώνονται ως εξής: 

o Είναι χρήσιμη η πληροφορία που συνοδεύει τις εικόνες του διαδικτυακού 

χώρου;  

o Είναι σαφής η σχέση μεταξύ των εικόνων και της συνοδευτικής πληροφορίας; 

o Ο δικτυακός τόπος παρέχει τη δυνατότητα για απόκτηση νέων γνώσεων; 

o Είναι απλή η γλώσσα των κειμένων;  

o Είναι μεστή και περιεκτική η γλώσσα των κειμένων; 

Στον άξονα της λειτουργικότητας – ευχρηστίας αρκετοί ερευνητές εντάσσουν την 

έννοια της πλοήγησης (Abdullah, 1998 
. 

Powell, 2000 
. 

Παναγιωτακόπουλος, 

Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003), ενώ κάποιοι άλλοι την κατατάσσουν σε διαφορετικό 
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άξονα αξιολόγησης (Moustakis, et al., 2004 
.
 Αγγέλης, κ.ά., 2007 

.
 Lencastre & 

Chaves, 2008 
.
 Κοβάνογλου, 2010).  Η πλοήγηση αναφέρεται στη δυνατότητα του 

χρήστη να κινείται στις διάφορες ιστοσελίδες του διαδικτυακού χώρου, στην ευκολία 

του να κατανοεί τη δομή του ιστότοπου και στη διαθεσιμότητα και εγκυρότητα των 

συνδέσμων που εμπεριέχονται (Moustakis, et al., 2004).  

 Τα κριτήρια που δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου της παραμέτρου της 

πλοήγησης αναφέρονται παρακάτω (Moustakis, et al., 2004): 

o Υπάρχουν βοηθητικά εργαλεία πλοήγησης, όπως λεζάντες ή σύνδεσμοι 

επιστροφής στο αρχικό μενού; 

o Είναι εύκολη η πλοήγηση από ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα; 

o Υπάρχει συνάφεια με άλλες σχετικές ιστοσελίδες ή σύνδεσμοι που οδηγούν 

σε αυτές; 

o Υπάρχουν εμφανή και διακριτά σύμβολα που βοηθούν την πλοήγηση του 

χρήστη (όπως κουμπιά ή βελάκια που προτρέπουν το χρήστη να πάει μπρος – 

πίσω); 

 

2.7.6. Σχεδιασμός – Δομή – Αισθητική 

 

Ο τρόπος με τον οποίο είναι σχεδιασμένος και δομημένος αισθητικά ένας 

διαδικτυακός χώρος επηρεάζει τη συνολική εντύπωση και την άποψη που σχηματίζει 

ο χρήστης (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003). Η μορφή του 

κειμένου, των συμβόλων, οι χρωματισμοί, τα σχέδια, οι εικόνες, τα εφέ και η 

γενικότερη δομή της διεπιφάνειας χρήστη αποτρέπουν ή ενθαρρύνουν το μαθητή ενός 

σχολικού διαδικτυακού χώρου να συνεχίσει την πλοήγηση και την επίσκεψη στις 

ιστοσελίδες του (Lencastre & Chaves, 2008). 

Η σειρά και η συνοχή των εικονιδίων, των κειμένων, των πινάκων και των 

σχεδίων είναι πολύ σημαντική για τον ιστότοπο. Όλα τα εμφανιζόμενα σύμβολα 

πρέπει να είναι ευανάγνωστα, λιτά και να μην αποσπούν την προσοχή του χρήστη 

από τις σημαντικές πληροφορίες, αλλά ούτε να θεωρούνται διακοσμητικά στοιχεία 

(Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003). Ο χρήστης θα πρέπει να 

μπορεί να διαβάζει εύκολα τα οπτικά ερεθίσματα και τα σύμβολα από φυσιολογικές 

αποστάσεις (Moustakis, et al., 2004). Ο συνδυασμός της εικόνας, του ήχου και των 

βιντεοσκοπημένων δεδομένων θα πρέπει να είναι τέτοιος που να μην κουράζει και να 

εξυπηρετεί τους σκοπούς του διαδικτυακού χώρου (Αγγέλης, κ.ά., 2007). Οι οδηγίες 
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και οι επεξηγήσεις θα πρέπει να είναι σύντομες, εύστοχες και περιεκτικές και να 

υπάρχει κατηγοριοποίηση στο μενού επιλογών (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & 

Πιντέλας, 2003). Τέλος, κάθε φορά που ο χρήστης αλλάζει ένα πρόγραμμα 

περιήγησης θα πρέπει να υπάρχει σταθερότητα στην εμφάνιση και στη δομή του 

διαδικτυακού χώρου, αλλά και στο εκπαιδευτικό υλικό που περιέχει 

(Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003 
.
 Lencastre & Chaves, 2008). 

Σύμφωνα με τους Παναγιωτακόπουλο, Πιερρακέα & Πιντέλα (2002), ως 

κριτήρια για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου άξονα μπορούν να προταθούν τα 

παρακάτω: 

o Ο διαδικτυακός χώρος έχει ενσωματωμένες αρχές αισθητικής από χρωματική 

και γραφιστική άποψη; 

o Τα εφέ αποσπούν το χρήστη ή ενισχύουν τη μετάδοση των πληροφοριών; 

o Τα εφέ είναι κατάλληλα για τη μετάδοση μιας πληροφορίας; 

o Τα γραφικά είναι λειτουργικά ή απλά διακοσμητικά; 

o Αναπαριστούν οι εικόνες αυτό για το οποίο σχεδιάστηκαν; 

o Το κείμενο είναι ευκρινές και σύμφωνο με τους γραμματικούς και 

συντακτικούς κανόνες; 

o Το κείμενο και οι εικόνες είναι δομημένα με τέτοιον τρόπο, ώστε να 

εξυπηρετούν άτομα με προβλήματα όρασης; 

o Είναι ορθολογική η οργάνωση των πληροφοριών, ώστε να διευκολύνεται ο 

χρήστης; 

o Είναι λογική η κατηγοριοποίηση των μενού επιλογών; 

o Οι συνοδευτικές οδηγίες και επεξηγήσεις είναι σύντομες, ακριβείς και 

εύστοχες; 

o Δημιουργείται αισθητικό πρόβλημα στη εμφάνιση των ιστοσελίδων αν 

αλλαχθεί το πρόγραμμα περιήγησης; 

 

2.7.7. Κόστος 

 

Σημαντικός άξονας που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα 

και κυρίως την αποδοτικότητα ενός διαδικτυακού χώρου είναι το κόστος του, το 

οποίο είναι απαραίτητο να κυμαίνεται σε λογικά πλαίσια. Πιο συγκεκριμένα, στην 

κατηγορία του κόστους ενός σχολικού διαδικτυακού χώρου εντάσσεται το κόστος του 

τεχνολογικού εξοπλισμού, οι δαπάνες συντήρησης, οι δαπάνες για την εξασφάλιση 
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του τεχνικού προσωπικού και την επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού, το 

κόστος σχεδιασμού, δημιουργίας και δημοσίευσης και το κόστος της συχνής 

αναβάθμισης του εκπαιδευτικού περιεχομένου (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & 

Πιντέλας, 2003). Αν σε κάποια από αυτές τις περιπτώσεις το κόστος αποβαίνει 

αρκετά υψηλό, υπάρχει κίνδυνος εγκατάλειψης του σχολικού διαδικτυακού χώρου ή 

στην αντίθετη περίπτωση που το κόστος είναι χαμηλό, τίθενται θέματα ποιότητας, 

λειτουργικότητας και ευχρηστίας. 

 

2.7.8. Μοναδικότητα 

 

Κατά τους Moustakis et al. (2004), ένας ακόμη άξονας αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών διαδικτυακών χώρων είναι η μοναδικότητά του, δηλαδή η αίσθηση του 

χρήστη ότι διαθέτει κάτι μοναδικό που τον διαφοροποιεί από όλους τους υπόλοιπους 

ιστότοπους. Συνεπώς, θετικά αξιολογείται ένας σχολικός διαδικτυακός χώρος εάν 

διαθέτει πρωτότυπες εκπαιδευτικές πληροφορίες, διαφορετική και ιδιαίτερη 

αισθητική απεικόνιση, καθώς και αυθεντικά δομικά και σχεδιαστικά χαρακτηριστικά 

που μένουν έντονα εντυπωμένα στη μνήμη του μαθητή και του δημιουργούν τη 

διάθεση να τον επισκέπτεται συχνά.  

 

2.7.9. Χρόνος Απόκρισης – Έλεγχος 

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους Αγγέλη, κ.ά. (2007), όποιος επιθυμεί να 

αξιολογήσει ένα σχολικό διαδικτυακό χώρο χρειάζεται να λάβει υπόψη του το χρόνο 

απόκρισης του ιστοτόπου και τα περιθώρια ελέγχου που διαθέτει ο χρήστης του ως 

προς τη λειτουργία και την πλοήγησή του. Ως χρόνος απόκρισης του διαδικτυακού 

χώρου ορίζεται ο χρόνος που απαιτείται από τη στιγμή που θα κάνει ο χρήστης μια 

επιλογή μέχρι τη στιγμή που θα εμφανιστεί στην οθόνη του και πρέπει να είναι κάτω 

από ένα δευτερόλεπτο, ενώ ανεκτή θεωρείται η καθυστέρηση του συστήματος όταν 

δεν ξεπερνά τα 10 δευτερόλεπτα (Αβούρης, 2000). Ο έλεγχος, επίσης, του χρήστη 

πάνω στο διαδικτυακό χώρο που επισκέπτεται του δίνει μια αίσθηση ελευθερίας και 

ασφάλειας. Οι μαθητές νιώθουν άνετα κατά την πλοήγησή τους όταν θέτουν τα όριά 

τους, με σκοπό να διευκολύνουν τις αποφάσεις και τις δράσεις τους μέσα στο σχολικό 

διαδικτυακό χώρο (Hedden, 2005 στο Lencastre & Chaves, 2008). Επιθυμούν να είναι 

σίγουροι ότι θα βρουν την πληροφορία που θέλουν ξανά, σε περίπτωση που 
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αποχωρίσουν από τον ιστότοπο, ανεξάρτητα από το λογισμικό ή το υλικό που 

διαθέτουν. Είναι επίσης σημαντικό να μπορούν να αποφεύγουν τις ιστοσελίδες που 

οδηγούν σε σφάλματα (error pages) ή είναι ανενεργές (Lencastre & Chaves, 2008). 

Διαμορφώνονται επομένως τα παρακάτω ενδεικτικά κριτήρια (Αγγέλης, κ.ά., 2007): 

o Είναι ικανοποιητικός ο χρόνος απόκρισης του δικτυακού τόπου; 

o Ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί κοινά αποδεκτούς τύπων για αρχεία 

γραφικών και εικόνων; 

o Ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί κοινά αποδεκτούς τύπων για αρχεία ήχου 

και βίντεο; 

o Ο διαδικτυακός τόπος ενημερώνει το χρήστη σχετικά με το μέγεθος ενός 

αρχείου και τις τυχόν καθυστερήσεις που εμφανίζονται; 

o Ο διαδικτυακός τόπος παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να ακυρώσει τη 

μεταφόρτωση ενός αρχείου; 

o Ο διαδικτυακός τόπος παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να ακυρώσει την 

προηγούμενη ενέργειά του; 

o Ο διαδικτυακός τόπος περιέχει ιστοσελίδες με σφάλματα (error pages) ή 

ανενεργές ιστοσελίδες; 

 

2.7.10. Αλληλεπίδραση - Ανατροφοδότηση 

 

Ολοκληρώνοντας την ανάπτυξη των παραγόντων αξιολόγησης των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων, αναφέρεται τελευταίος αλλά όχι λιγότερο σημαντικός από τους 

άλλους, ο παράγοντας που σχετίζεται με την αλληλεπίδραση και την ανατροφοδότηση 

που δημιουργούν οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι με τους μαθητές και τους 

υπόλοιπους χρήστες τους γενικότερα (Lencastre & Chaves, 2008 
.
 Αγγέλης, κ.ά., 

2007). Ο μαθητής κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με ένα σχολικό ιστότοπο, θέλει 

να αλληλεπιδρά και να λαμβάνει τα κατάλληλα ερεθίσματα από αυτήν, ώστε να μην 

την εγκαταλείψει.  

Ο ιστότοπος πρέπει να του δίνει μια ικανοποιητική απάντηση, ώστε να 

μειώνει την ανυπομονησία του ως προς την πλοήγηση ή τη μεταφόρτωση αρχείων, να 

περιορίζει το άγχος και την αναμονή του, να του δίνει ευκαιρίες να πει τη γνώμη του, 

να σχολιάσει, να επικοινωνήσει, να του παρέχει συγκεκριμένες εφαρμογές για 

ανατροφοδότηση (chat, forums), καθώς και τη βοήθεια από το διαδίκτυο ως προς την 

επίλυση επικοινωνιακών προβλημάτων (online help).   
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Συνεπώς, τα κριτήρια που μπορούν να διαμορφωθούν εδώ είναι τα εξής 

(Αγγέλης, κ.ά., 2007): 

o Ο σχολικός διαδικτυακός χώρος παρέχει μηχανισμούς ανατροφοδότησης στον 

επισκέπτη; 

o Κατά πόσο επιτρέπει στον επισκέπτη να κάνει σχολιασμούς και κριτικές και 

να υποβάλει ερωτήσεις; 

o Παρέχει μηχανισμό Συχνών Ερωτήσεων στον επισκέπτη; 

o Παρέχει μηχανισμό βοήθειας μέσα από το διαδίκτυο (online help); 

 

 

2.8. Σύνοψη του κεφαλαίου 

 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, οι διαδικτυακοί χώροι αποτελούν ένα σημαντικό τρόπο 

ενημέρωσης, επικοινωνίας και μάθησης και διευκολύνουν τη μετάδοση πληροφοριών 

σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από χρονικούς περιορισμούς. Η εικόνα ενός 

διαδικτυακού χώρου επηρεάζει σημαντικά τη χρήση του και λειτουργία του από τον 

επισκέπτη. Οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι, πιο συγκεκριμένα, αποτελούν σημαντικό 

εργαλείο για τον εκπαιδευτικό και το μαθητή και μπορούν να διευκολύνουν τη 

μαθησιακή διαδικασία, λειτουργώντας ενισχυτικά και συμπληρωματικά. Ο ρόλος 

τους μπορεί να είναι εκπαιδευτικός, ενημερωτικός, ψυχαγωγικός ή επικοινωνιακός.  

Στην ελληνική εκπαίδευση, όμως, οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι γίνεται 

αποσπασματική χρήση τους και υπάρχει ανάγκη ουσιαστικού εμπλουτισμού τους. Η 

επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή είναι εξίσου σημαντική, η οποία μπορεί να 

επιτευχθεί μέσα από την αλληλεπίδραση του χρήστη με τη διεπιφάνεια επαφής και 

την ευχρηστία του συστήματος. Η έννοια της επικοινωνίας είναι θεμελιώδης για την 

ανάπτυξη της μεταξύ τους σχέσης και σύμφωνα με τη θεωρία του Habermas 

καθορίζεται από τα υποκείμενα που εμπλέκονται και χρειάζεται να εκφράζεται 

ελεύθερα και ορθολογικά. Καθώς οι διαδικτυακοί χώροι αυξάνονται ραγδαία, 

κρίνεται επιτακτική η ανάγκη αξιολόγησής τους, ώστε να είναι έγκυροι, αξιόπιστοι, 

ακριβείς, λειτουργικοί, αποτελεσματικοί και ασφαλείς. Το ίδιο ισχύει για τους 

σχολικούς διαδικτυακούς χώρους, οι οποίοι απευθύνονται στη σχολική και την 

ευρύτερη κοινότητα. Η αξιολόγηση των σχολικών διαδικτυακών χώρων μπορεί να 

γίνει αν ληφθούν υπόψη συγκεκριμένοι άξονες αξιολόγησης και αντίστοιχα κριτήρια, 
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όπως: α) τεχνικοί παράγοντες, β) περιεχόμενο, γ) σκοπός κατασκευής και 

λειτουργίας, δ) φορέας – συγγραφέας – υπεύθυνος διαδικτυακού χώρου, ε) 

λειτουργικότητα – ευχρηστία, στ) σχεδιασμός – δομή – αισθητική, ζ) κόστος, η) 

μοναδικότητα, θ) χρόνος απόκρισης – έλεγχος και ι) αλληλεπίδραση – 

ανατροφοδότηση.  
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3ο Κεφάλαιο: Ο Προβληματισμός, η Σημαντικότητα και τα 

Ερωτήματα της Παρούσας Έρευνας 

 

3.1. Εισαγωγικά 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, διατυπώνεται το αντικείμενο της έρευνας και 

περιγράφεται ο ερευνητικός προβληματισμός και το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 

παρούσα εργασία. Κατόπιν, διευκρινίζεται το ακριβές θέμα προς μελέτη, η 

σημαντικότητά του και διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα. 

 

3.2. Ερευνητικός Προβληματισμός – Σημαντικότητα της Έρευνας 

 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στην επίδραση της εισαγωγής των Τ.Π.Ε., και 

ειδικά του διαδικτύου, στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση της Αχαΐας. Αυτό στο οποίο κυρίως επικεντρώνεται είναι η χρήση και ο 

ρόλος των σχολικών διαδικτυακών χώρων, καθώς φαίνεται ότι είναι ένας νέος τρόπος 

πληροφόρησης, επικοινωνίας και καταγραφής γεγονότων και καταστάσεων που 

αφορούν τη σχολική κοινότητα. Ο αριθμός δημιουργίας των διαδικτυακών χώρων 

αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς, δίνοντας την ευκαιρία στο σχολείο να 

χρησιμοποιήσει ως πολυδύναμο εργαλείο το διαδίκτυο για την υποστήριξη της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Ζακόπουλος, Σαλονικίδης, Τερζίδης & Φιλιππιάδης, 

2009). 

 Ο ερευνητικός προβληματισμός της εργασίας αυτής δημιουργήθηκε από την 

παρατήρηση της αυξανόμενης δραστηριοποίησης των σχολικών δικτυακών χώρων 

στην Αχαΐα και στη δημιουργία αρκετών καινούριων. Στο πλαίσιο αυτό 

δημιουργήθηκε η ανάγκη να διερευνηθεί η δομή των ιστότοπων αυτών, ο σκοπός 

δημιουργίας τους, το τι προβάλλουν στον εκάστοτε επισκέπτη και ποιο ρόλο τελικά 

διαδραματίζουν στην εκπαίδευση. Κάνοντας μια επισκόπηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας, διαπιστώθηκε ότι  έχουν καταγραφεί αρκετές έρευνες και στοιχεία 

σχετικά με την αξιολόγηση διαφόρων, τεχνολογικών εργαλείων στην εκπαίδευση, 

όπως του εκπαιδευτικού λογισμικού (Μικρόπουλος, 2000 
.
 Κόμης & Μικρόπουλος, 

2001 
.
 Γεωργιάδου & Οικονομίδης, 2001 

. 
Ξένος, 2003 

. 
Παναγιωτακόπουλος, 

Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003 
.
 Ζυμπίδης & Χιονίδου-Μοσχοφόγλου, 2004 

.
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Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2005 
.
 Sanchez, 2007 

.
 Οικονομίδης, 

2010, κ.ά.), αλλά ελάχιστα πράγματα έχουν ειπωθεί σε παρεμφερείς έρευνες για τη 

δημιουργία και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διαδικτυακών χώρων (Jackson, 

2000 
. Boklaschuk & Caisse, 2001 

. Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 

2002 
.
 Naidu, 2005 

. 
Δαπόντες, Σχίζα, & Σαλονικίδης, 2007 

. 
Lencastre & Chaves, 

2008 
. 
Σοφός & Αλεξοπούλου, 2010) και ακόμα λιγότερα στοιχεία υπάρχουν για τους 

σχολικούς διαδικτυακούς χώρους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Καράμηνας, 

2001).  

 Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η παρούσα εργασία, χρησιμοποιώντας 

δεδομένα και στοιχεία από την ενδελεχή παρατήρηση σχολικών διαδικτυακών χώρων 

ενός συγκεκριμένου νομού, της Αχαΐας. Η επιλογή της περιοχής έγινε από τη 

συγγραφέα της εργασίας, λόγω της ιδιότητάς της ως εκπαιδευτικού που εργάστηκε  

σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αχαΐας, διευκολύνοντας με αυτόν 

τον τρόπο τη διαδικασία συλλογής ερευνητικών δεδομένων και στοιχείων που είναι 

απαραίτητα για τη διεξαγωγή των κατάλληλων συμπερασμάτων.  

   

3.3. Σκοπός - Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι 

να διερευνηθεί ο τρόπος αξιοποίησης του διαδικτύου και των σχολικών διαδικτυακών 

χώρων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αχαΐας και πιο συγκεκριμένα ο ρόλος τους 

στην εκπαίδευση, τα χαρακτηριστικά τους, τα στοιχεία που προβάλουν και το κατά 

πόσο διευκολύνουν την επικοινωνία προς την κοινωνία.  

Πιο συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας εστιάστηκε στην 

μελέτη των εξής ερευνητικών ερωτημάτων: 

1) Ποιο σκοπό εξυπηρετούν οι σχολικοί διαδικτυακοί τόποι στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση της Αχαΐας; Ποιος είναι ο ρόλος τους; 

2)  Σε ποια θέματα εστιάζουν και τι προβάλλουν προς τον επισκέπτη; 

3) Δημιουργούν διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο και την κοινωνία; Αν 

ναι, με ποιον τρόπο φαίνεται να γίνεται αυτό; 

4) Ποιες είναι οι απόψεις εκπαιδευτικών σε ανώτερες θέσεις, καθώς και έμπειρων 

χρηστών των ηλεκτρονικών υπολογιστών, σχετικά με τη δημιουργία και τη χρήση 

των σχολικών διαδικτυακών χώρων; 
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3.4. Σύνοψη του κεφαλαίου 

 

Αναφέρθηκε παραπάνω ο ερευνητικός προβληματισμός γύρω από τη χρήση 

των Τ.Π.Ε. και του Διαδικτύου στην εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων που δημιουργούνται από τις σχολικές κοινότητες. Έπειτα, 

τονίστηκε η σημαντικότητα της έρευνας και διατυπώθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα 

των οποίων η απάντηση θα δοθεί μέσα από την παρατήρηση σχολικών διαδικτυακών 

χώρων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αχαΐας, την αξιολόγηση από 

εξειδικευμένους χρήστες η/υ και την ανάλυση συνεντεύξεων από έμπειρους 

εκπαιδευτικούς. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η περιγραφή της μεθοδολογίας 

που ακολουθήθηκε στην παρούσα έρευνα. 
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4ο Κεφάλαιο: Μεθοδολογία της Έρευνας - Παρουσίαση 

Προγενέστερων Ερευνών σχετικά με τη Μεθοδολογία Αξιολόγησης 

Διαδικτυακών Χώρων και Περιγραφή της Μεθοδολογίας της 

Παρούσας Έρευνας 

 

4.1. Εισαγωγικά 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται αρχικά προγενέστερες έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί σχετικά με την αξιολόγηση διαδικτυακών χώρων, ώστε να  φανεί η 

προηγούμενη ενασχόληση άλλων ερευνητών σε παρόμοιο πλαίσιο με αυτό της 

παρούσας εργασίας.  

Στη συνέχεια, περιγράφεται αναλυτικά και δικαιολογείται η μεθοδολογία που 

επιλέχθηκε για τη μελέτη των ερευνητικών ερωτημάτων που τέθηκαν από την 

ερευνήτρια. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στην ερευνητική μέθοδο που 

ακολουθήθηκε, δηλαδή στο συνδυασμό δύο ερευνητικών προσεγγίσεων, της 

ποσοτικής και της ποιοτικής προσέγγισης και επεξηγούνται τα χαρακτηριστικά τους.  

Κατόπιν, περιγράφεται το μέγεθος και ο τρόπος επιλογής του δείγματος της 

έρευνας. Έπειτα, καταγράφονται πιο αναλυτικά οι δύο μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

της παρατήρησης και της συνέντευξης που επιλέχθηκαν, ο τρόπος διεξαγωγής τους, 

όπως επίσης ο σχεδιασμός και ο έλεγχος των αντίστοιχων μεθοδολογικών εργαλείων, 

των φύλλων παρατήρησης και του οδηγού συνέντευξης αντίστοιχα.  

Ακολούθως, παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα της έρευνας, καθώς και τα 

πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή της. Τέλος, 

αναφέρονται ζητήματα αξιοπιστίας, εγκυρότητας και αντικειμενικότητας της έρευνας, 

με σκοπό τη σφαιρική παράθεση όλων των ερευνητικών στοιχείων στον αναγνώστη. 

 

4.2. Μέθοδοι Αξιολόγησης Σχολικών Διαδικτυακών Χώρων και Παρουσίαση 

Αντίστοιχων Ερευνών 

 

Μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, αναδείχθηκαν έρευνες που 

έχουν πραγματοποιηθεί για την αξιολόγηση των διαδικτυακών χώρων. Οι 

περισσότερες από αυτές εστιάζουν στην ανάδειξη και τον καθορισμό κριτηρίων 

αξιολόγησης διαδικτυακών ιστοτόπων (Alastair, 1997 
.
 Mardziah Hayati, 1998 

.
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Jackson, 2000 
.
 Boklaschuk & Caisse, 2001 

.
 Naidu, 2005 

. 
Lencastre & Charves, 

2008). Άλλες χρησιμοποιούν την ποσοτική προσέγγιση, μέσα από την καταγραφή 

εκπαιδευτικών ή σχολικών ιστοσελίδων με φύλλα παρατήρησης (Πανάου, 2008 
. 

Σοφός & Αλεξοπούλου, 2010) και άλλες πραγματοποιούν μια καταγραφή των 

σχολείων που διαθέτουν σχολικό διαδικτυακό χώρο, καθώς και αντίστοιχες προτάσεις 

για την ανάπτυξή του (Κελεσίδης, 2001 
.
 Καράμηνας, 2001 

.
 Δαπόντες, Σχίζα & 

Σαλονικίδης, 2007 
.
  Ζακόπουλος, Σαλονικίδης, Τερζίδης & Φιλιππιάδης, 2009).  

 Η καταγραφή κριτηρίων αξιολόγησης απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και καλή 

γνώση του τρόπου αξιολόγησης των σχολικών διαδικτυακών χώρων. Στον ελληνικό 

εκπαιδευτικό χώρο, έχει γίνει μια αξιόλογη προσπάθεια καταγραφής των ελληνικών 

σχολικών ιστοσελίδων μέσα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), το οποίο 

επιβλέπει τη διαδικτυακή λειτουργία των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η έρευνα του Ζακόπουλου, Σαλονικίδη, κ.α., (2009), 

χρησιμοποίησε τα δεδομένα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, για να κάνει μια 

πρώτη καταγραφή των σχολικών διαδικτυακών χώρων της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συγκεκριμένα ερωτήματα. Παρομοίως και οι 

ερευνητές Καράμηνας (2001) και Δαπόντες, Σχίζα & Σαλονικίδης, (2007), 

χρησιμοποιώντας και ερευνητικά δεδομένα από το «Παρατηρητήριο για την 

Κοινωνία της Πληροφορίας» και το «Europe΄s Information Society», οργανισμούς 

βράβευσης Σχολικών Δικτυακών Τόπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Σοφός & 

Αλεξοπούλου, 2010). 

 Τα τελευταία χρόνια, εντούτοις, πληθαίνουν οι σχολικοί διαδικτυακοί τόποι 

που δε χρησιμοποιούν πλέον την πλατφόρμα του ΠΣΔ για να φιλοξενήσουν τις 

ιστοσελίδες τους, αλλά επιλέγουν εταιρείες δημιουργίας ιστοσελίδων ή διαφορετικές 

πλατφόρμες και διαδικτυακές κοινότητες (όπως π.χ. το joomla, το weebly, κ.α.) 

Η παρούσα έρευνα προσπαθεί να συνδυάσει όλες τις παραπάνω μεθόδους, 

χρησιμοποιώντας κριτήρια αξιολόγησης, φύλλα παρατήρησης, καθώς και 

συνεντεύξεις, ώστε να καταγράψει τους σχολικούς διαδικτυακούς τόπους που 

υπάρχουν ως τώρα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Αχαΐας, τη λειτουργία τους, τη 

δομή τους και τη χρήση τους.   
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4.3. Περιγραφή της Μεθοδολογίας της Παρούσας Έρευνας 

 

4.3.1. Ερευνητική Μέθοδος 

 

Σύμφωνα με το Βάμβουκα (2007), έρευνα θεωρείται κάθε ενέργεια που 

αποσκοπεί στη σκόπιμη συλλογή πληροφοριών, και συγκεκριμένα η επιστημονική 

έρευνα είναι «η συστηματική προσπάθεια κατανόησης, που υποκινείται από κάποια 

ανάγκη ή κάποια συνειδητή δυσκολία και η οποία στρέφεται προς τη μελέτη ενός 

πολύπλοκου φαινομένου, το ενδιαφέρον του οποίου ξεπερνά τις άμεσες και προσωπικές 

ανησυχίες του ερευνητή» (σελ. 79). Η δραστηριότητα της έρευνας μπορεί να 

κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με τα διάφορα χαρακτηριστικά της, τα οποία μπορεί να 

είναι η πρόθεση, η μέθοδος, η φύση του προβλήματος, ο τόπος και ο χρόνος 

διεξαγωγής, ο αριθμός των ερευνητών και η σχέση τους με τα υποκείμενα της 

έρευνας, το δείγμα, το είδος των δεδομένων, κ.α. (Βάμβουκας, 2007).  

Ανάλογα με το είδος των δεδομένων της, μια έρευνα μπορεί να διαχωριστεί σε 

ποσοτική και ποιοτική (Βάμβουκας, 2007). Σε πολλές έρευνες συνηθίζεται ο 

συνδυασμός των δύο αυτών μεθόδων συλλογής δεδομένων, ή και περισσότερων, και 

ονομάζεται τριγωνοποίηση (Cohen & Manion, 1994). Η χρήση πολλαπλών μεθόδων 

ενισχύει αρχικά την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της έρευνας και μειώνει 

σημαντικά την πιθανότητα ύπαρξης τυχαίων σφαλμάτων, δηλαδή σφαλμάτων που 

σχετίζονται με την ακρίβεια μιας μέτρησης και είναι εκείνα που ανακύπτουν 

στατιστικά από την ανάλυση των επαναλαμβανόμενων και πολλαπλών μετρήσεων 

(Σιανούδης, 2007). 

Η ποσοτική έρευνα χαρακτηρίζεται από την επεξεργασία των δεδομένων με 

στατιστικές μεθόδους και την αριθμητική παρουσίαση των αποτελεσμάτων μέσω 

πινάκων, διαγραμμάτων ή γραφημάτων, κ.α., ώστε προβεί ο ερευνητής σε συγκρίσεις 

μεταξύ των διαφόρων μεταβλητών και να παράσχει αντικειμενικές επεξηγήσεις 

(Μαντζούκας, 2007). Έχει σταθερή και δύσκαμπτη δομή, ο σχεδιασμός της δεν 

αλλάζει εύκολα, υπάρχει η δυνατότητα προσέγγισης μεγάλου μέρους του πληθυσμού, 

η δυνατότητα ανάδειξης γενικών τάσεων στον πληθυσμό, η μέτρηση θεωρητικών 

εννοιών μέσω εργαλείων (π.χ. ερωτηματολόγιο) και η ταχεία διεκπεραίωση της 

στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων (Cohen & Manion, 1994).  

Η ποιοτική έρευνα, από την άλλη, έχει πιο ευέλικτη δομή, η οποία επιτρέπει 

αλλαγές στα ερωτήματα που τίθενται, στο δείγμα και στον τρόπο που συλλέγονται τα 
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δεδομένα (Κυριαζή, 2002). Χαρακτηρίζεται, επίσης, από τη μελέτη μικρού αριθμού 

περιπτώσεων, από την εις βάθος διερεύνηση, τη διαμόρφωση και τη 

συγκεκριμενοποίηση του θέματος με την εξέλιξη της έρευνας (Μαντζούκας, 2007). 

Με την ποιοτική προσέγγιση μπορεί να διαμορφωθεί μια ολική εικόνα για κάθε 

περίπτωση και να πραγματοποιηθεί η ανεύρεση των κοινών τους στοιχείων (Κυριαζή, 

2002). Στην ποιοτική έρευνα υπάρχει, τέλος, η μη ανάδειξη γενικών τάσεων, η 

κατασκευή αναπαραστάσεων της κοινωνικής πραγματικότητας και η επισήμανση του 

ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου για την ερμηνεία των παρατηρούμενων 

συμπεριφορών (Cohen & Manion, 1994).  

 Σε μια έρευνα, τα πρώτα στάδια είναι και τα πιο δύσκολα και τα πιο 

καθοριστικά για την μετέπειτα πορεία της, καθώς αν γίνει κάποιο λάθος στο 

σχεδιασμό και στην προετοιμασία τους, τότε ο ερευνητής δε θα μπορέσει να βγάλει 

τα ορθά αποτελέσματα (Βάμβουκας, 2007). Τα στάδια του σχεδιασμού της έρευνας 

καλύπτουν το ένα τρίτο της έρευνας, κατόπιν γίνεται η συλλογή των κατάλληλων 

πληροφοριών, η επεξεργασία τους και η ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων, 

μέρος το οποίο καταλαμβάνει τον περισσότερο χρόνο και ο υπόλοιπος χρόνος 

κατανέμεται στη συγγραφή της έρευνας (Βάμβουκας, 2007).  

Η παρούσα έρευνα συνδυάζει την ποσοτική και την ποιοτική μεθοδολογική 

προσέγγιση, με σκοπό την απόκτηση αξιόπιστων συμπερασμάτων και την 

επιβεβαίωση των δεδομένων, ώστε να αυξηθεί η εγκυρότητα της έρευνας (Σπανακά, 

2009). Μέσα από τις πολλαπλές μεθόδους, όπως αναφέρει και ο Robson (2010), 

μπορεί μια έρευνα να ενισχύσει την ερμηνευτική της δυνατότητα και να απαντήσει σε 

πολυδιάστατα ερωτήματα. Δεδομένου ότι το θέμα των σχολικών διαδικτυακών 

χώρων δεν έχει τύχει εξονυχιστικής διερεύνησης, θεωρήθηκε ότι η πολυμεθοδολογική 

προσέγγιση για τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων θα βοηθούσε περισσότερο 

στην απόκτηση εις βάθος αποτελεσμάτων που θα ικανοποιούν τους στόχους της 

έρευνας (Παρασκευόπουλος, 1993α).  

Έγινε, συνεπώς, προσπάθεια συγκερασμού των πλεονεκτημάτων που 

προκύπτουν και από τις δύο μεθόδους, αποφεύγοντας όσο γίνεται τα μειονεκτήματά 

τους. Πιο συγκεκριμένα, για τη διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας προτιμήθηκε η 

χρήση ερωτηματολογίου, με τη μορφή φύλλων παρατήρησης που σχεδιάστηκαν από 

την ερευνήτρια με βάση τη σχετική βιβλιογραφία. Το ερωτηματολόγιο αυτό 

συμπληρώθηκε από ειδικούς κριτές διαδικτυακών χώρων, οι οποίοι ήταν έμπειροι 

χρήστες των Τ.Π.Ε. Σύμφωνα με το Robson (2010), το ερωτηματολόγιο έχει ως 
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σκοπό να προσδιορίσει αντιλήψεις και απόψεις, ενώ σύμφωνα με τον 

Παρασκευόπουλο (1993β) είναι οικονομικότερο και ταχύτερο, μπορεί να δώσει 

αντικειμενικά, συγκρίσιμα και μετρήσιμα αποτελέσματα, που θα μπορούν να 

γενικευτούν κατά το μέτρο του δυνατού και οδηγεί σε πιο εύκολη στατιστική 

επεξεργασία.  

Συμπληρωματικά με την χρήση του ποσοτικού εργαλείου του 

ερωτηματολογίου, πραγματοποιήθηκε παρατήρηση και καταγραφή των 

χαρακτηριστικών των σχολικών διαδικτυακών χώρων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

της Αχαΐας από την ερευνήτρια, μέσω της δημιουργίας μιας κλείδας παρατήρησης με 

βάση συγκεκριμένους άξονες και κριτήρια. Ο συνδυασμός προσωπικής παρατήρησης  

και παρατήρησης από εξωτερικούς χρήστες – κριτές επιλέχθηκε ώστε να αποφευχθεί 

η μεροληψία και η υποκειμενική διάσταση του ερευνητή, η οποία συχνά χαρακτηρίζει 

την μέθοδο της παρατήρησης (Robson, 2010). 

Στη συνέχεια, διενεργήθηκε ποιοτική έρευνα, μέσα από την πραγματοποίηση 

ημιδομημένης συνέντευξης, με ερωτήσεις ανοικτού τύπου, με τις οποίες θα δινόταν η 

ευκαιρία να καταγραφούν ελεύθερα και να διερευνηθούν οι προσωπικές απόψεις και 

εμπειρίες των ειδικών μετεχόντων στην έρευνα. Η επιλογή της συνέντευξης 

αποφασίστηκε εξαιτίας της δυνατότητας που δίνει στους ερωτηθέντες να 

παρουσιάσουν τις πτυχές της πραγματικότητας που συνδυάζεται με τους σκοπούς και 

τις ανάγκες της έρευνας και να επιτευχθεί η εις βάθος διερεύνηση του θέματος 

(Παρασκευοπούλου – Κόλλια, 2008). Μέσα από σχόλια και ερωτήσεις που 

προκύπτουν από τη συζήτηση μεταξύ συνεντευξιαστή και συνεντευξιαζόμενου, 

αυξάνεται η πιθανότητα να αναδειχθούν απρόσμενες απαντήσεις και απροσδόκητα 

δεδομένα (Robson, 2010).  

Η συνέντευξη είναι ένα εργαλείο που επιλέγεται αρκετές φορές σε ποιοτικές 

έρευνες για να μελετηθούν οι απόψεις των ανθρώπων, καθώς παρέχει λεπτομερείς 

απαντήσεις, βαθύτερη εξέταση των κινήτρων, στάσεις, συμπεριφορές και 

πεποιθήσεις, οι οποίες είναι πιο δύσκολο να εκμαιευτούν από ένα ερωτηματολόγιο 

(Cohen & Manion, 1994). Επίσης, ο συνεντευξιαστής έχει τη δυνατότητα μέσα από 

τη φυσική παρουσία του να ζητά εξηγήσεις από τον συνεντευξιαζόμενο αν 

προκύπτουν απορίες, να αλλάζει τη διάταξη ή τη διατύπωση των ερωτήσεων 

(ημιδομημένη συνέντευξη) ή ακόμα και να αφήνει ελεύθερο το συνεντευξιαζόμενο να 

εκφραστεί όπως αυτός επιθυμεί, δίνοντας απλά ελάχιστη ή καθόλου καθοδήγηση (μη 

δομημένη ή ελεύθερη συνέντευξη ή μη κατευθυντική συνέντευξη), χωρίς αυτό να 
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σημαίνει ότι η συνέντευξη είναι μια τυχαία υπόθεση, χωρίς προσεκτικό σχεδιασμό 

(Βάμβουκας, 2007).  

Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά το δείγμα της έρευνας, η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε με βάση το κάθε είδος μεθοδολογικής προσέγγισης, το 

χρονοδιάγραμμα της έρευνας, καθώς και οι περιορισμοί και οι δυσκολίες που 

προέκυψαν.  

 

4.3.2. Το Δείγμα της Έρευνας 

 

Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, είναι δύσκολο να προκαθοριστεί ακριβώς 

το μέγεθος του δείγματος που είναι κατάλληλο για κάθε έρευνα, καθώς αυτό 

εξαρτάται από το σκοπό και τους στόχους της έρευνας, τη μεθοδολογική προσέγγιση 

και από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες που μπορεί να την επηρεάσουν (Robson, 

2010). Σύμφωνα με τη Morse (2000, όπ. αναφ. στο Robson, 2010), ο ερευνητής 

αυξάνει το δείγμα του μέχρι να φτάσει στον κορεσμό, κάτι όμως που εξαρτάται από 

παράγοντες, όπως το εύρος της μελέτης, η φύση του θέματος, η ποιότητα των 

δεδομένων, το σχέδιο της μελέτης και η ερευνητική μέθοδος.  

Για την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας, η επιλογή του δείγματος 

έγινε με βάση την προσπάθεια συγκέντρωσης όσο το δυνατόν περισσότερων και 

εγκυρότερων πληροφοριών, έχοντας υπόψη τους διάφορους περιορισμούς και τις 

ιδιαιτερότητες που μπορεί να προέκυπταν. 

Αρχικά, για τη συγκέντρωση δεδομένων στην ποσοτική προσέγγιση της 

έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν πέντε (5) ειδικοί στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και του διαδικτύου, με σκοπό να διαθέτουν εξοικείωση και γνώση των 

χαρακτηριστικών των διαδικτυακών τόπων. Οι πέντε (5) αυτοί εξειδικευμένοι 

χρήστες πραγματοποίησαν την παρατήρηση των προτεινόμενων σχολικών 

διαδικτυακών χώρων και συμπλήρωσαν τα φύλλα παρατήρησης. Κατά την ποιοτική 

προσέγγιση, για τη διαδικασία των συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκαν ως 

συμμετέχοντες πέντε (5) έμπειροι εκπαιδευτικοί, σε υψηλές διοικητικές θέσεις 

(διευθυντές, σχολικοί σύμβουλοι). Η επιλογή αυτή έγινε διότι θεωρήθηκε ότι 

μπορούν να αποτυπώσουν με επιτυχία την υπάρχουσα κατάσταση στη χρήση των 

Τ.Π.Ε. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αχαΐας, εξαιτίας της θέσης και των 

αρμοδιοτήτων τους. 
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Ο αριθμός του δείγματος στην παρούσα έρευνα θεωρήθηκε ότι μπορεί να 

αποδώσει τα κατάλληλα αποτελέσματα, καθώς δε στοχεύει στο να γίνουν 

γενικεύσεις, αλλά να μελετηθεί μια συγκεκριμένη κατάσταση, σε μια συγκριμένη 

περιοχή. Όπως άλλωστε αναφέρει ο Βάμβουκας (2007), σε συνεντεύξεις και 

παρατηρήσεις το μέγεθος του δείγματος συνηθίζεται να είναι μικρό, διότι μελετώνται 

περιορισμένες περιπτώσεις που δεν αποβλέπουν σε γενίκευση του πληθυσμού. Ο 

περιορισμός του χρόνου, το πλήθος των διαδικτυακών χώρων που έπρεπε να 

παρατηρηθούν και η δυσκολία ανεύρεσης των κατάλληλων υποκειμένων - 

συμμετεχόντων, οδήγησε και στον περιορισμό του μεγέθους του δείγματος.  

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα πριν από την εφαρμογή της 

κύριας έρευνας, με σκοπό να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα, παραλείψεις, λάθη, ή 

παρερμηνείες. Σύμφωνα με τον Παρασκευόπουλο (1993α), η πιλοτική ή 

προκαταρτική έρευνα προτείνεται σε κάθε περίπτωση, καθώς είναι μια πρώτη 

διαβεβαίωση για τη δομή των ερευνητικών εργαλείων, τη μορφή των ερευνητικών 

ερωτημάτων και τον τρόπο σχεδιασμού της ερευνητικής μελέτης.  

Κατά την πιλοτική έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν στην ποσοτική προσέγγιση 

(παρατήρηση) δύο (2) φιλόλογοι, δύο (2) εκπαιδευτικοί χωρίς γνώσεις η/υ και έξι (6) 

ειδικοί η/υ για να ελέγξουν το εργαλείο (φύλλο παρατήρησης) που δημιουργήθηκε 

από την ερευνήτρια και δύο (2) παρατηρητές που την εφάρμοσαν πιλοτικά. Στην 

ποιοτική προσέγγιση (συνέντευξη), δόθηκε ο οδηγός συνέντευξης με τις ερωτήσεις σε 

δύο (2) φιλολόγους, με σκοπό τον εντοπισμό νοηματικών και εκφραστικών 

σφαλμάτων και σε μια έμπειρη εκπαιδευτικό στη χρήση συνεντεύξεων και κατόπιν 

διενεργήθηκε μια πιλοτική συνέντευξη σε διευθυντή σχολικής μονάδας, ώστε να 

φανούν τυχόν διαδικαστικές δυσκολίες. Έπειτα από τις απαραίτητες διορθώσεις, η 

έρευνα ξεκίνησε με το κυρίως ερευνητικό δείγμα.  

 

4.3.3. Παρατήρηση 

 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, επιλέχθηκε η μεθοδολογική προσέγγιση της 

παρατήρησης των σχολικών διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας, καθώς κρίθηκε ότι με 

τη μέθοδο αυτή θα εξάγονταν αναλυτικότερα συμπεράσματα ως προς την καταγραφή 

και τη διερεύνηση του περιεχομένου τους.  

 Η παρατήρηση, επειδή οι μετρήσεις της στηρίζονται συνήθως σε περιγραφές 

από ένα τρίτο άτομο, θεωρείται ως καταλληλότερη μέθοδος για πολλές περιπτώσεις 
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ερευνών που αφορούν θέματα απόψεων, στάσεων και αξιών (Παρασκευόπουλος, 

1993β).  

Υπάρχουν πολλά είδη και μορφές παρατήρησης που σχετίζονται με τον τρόπο 

και τις συνθήκες που μπορεί να πραγματοποιείται η εκάστοτε έρευνα. Κατά το 

Βάμβουκα (2007), μπορεί να χωριστεί σε α) αυτοπαρατήρηση και ετεροπαρατήρηση, 

β) τυχαία ή ευκαιριακή ή συμπτωματική παρατήρηση και συστηματική ή μεθοδική 

παρατήρηση, γ) δομημένη και μη δομημένη παρατήρηση, δ) άμεση ή έμμεση 

παρατήρηση. Σύμφωνα με το Robson (2010), είναι ένας ιδιαίτερα άμεσος τρόπος 

καταγραφής συμπεριφορών και ο παρατηρητής, είτε είναι εμπλεκόμενος και 

συμμετέχει στη διαδικασία (συμμετοχική παρατήρηση), είτε καταγράφει και συλλέγει 

δεδομένα αποστασιοποιημένος από τη διαδικασία (μη συμμετοχική παρατήρηση). 

Στις περισσότερες περιπτώσεις ελλοχεύει ο κίνδυνος της υποκειμενικής 

διάστασης στη συλλογή και καταγραφή των δεδομένων και της επιρροής του 

παρατηρητή στην υπό παρατήρηση κατάσταση (Βάμβουκας, 2007). Για το λόγο αυτό, 

ο ερευνητής πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά το σχεδιασμό του εργαλείου 

παρατήρησης (που συνήθως ονομάζεται κλείδα παρατήρησης), κατά τη στιγμή που 

διεξάγει την παρατήρηση, καθώς και κατά την ανάλυση των δεδομένων, ώστε να 

αποφεύγει την εμπλοκή της υποκειμενικής του άποψης, όσο είναι αυτό δυνατόν 

(Παρασκευόπουλος, 1993β).  

Ο Ιωσηφίδης (2008) συνοψίζει τα βασικότερα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα της παρατήρησης ως εξής: Θεωρεί ότι τα βασικότερα πλεονεκτήματα 

της παρατήρησης είναι η άμεση άντληση πληροφορίας, η κατανόηση του κοινωνικού 

πλαισίου στο οποίο συμβαίνει ένα φαινόμενο ή μια κοινωνική διαδικασία και η 

δυνατότητα διεξαγωγής της έρευνας σε πραγματικό περιβάλλον. Ως σημαντικά 

μειονεκτήματα θεωρεί το χαρακτήρα της μεθόδου και την πορεία με την οποία 

πραγματοποιείται, καθώς συχνά είναι επίπονη, χρονοβόρα και από τη φύση της 

«δύσκολη» διαδικασία. Απαιτεί έμπειρους και απόλυτα συγκεντρωμένους 

παρατηρητές και πολλές φορές η παρουσία του ερευνητή-παρατηρητή αλλάζει τις 

κοινωνικές συμπεριφορές και διαστρέφει το ποιοτικό υλικό που συλλέγεται. Τέλος, 

αν η παρατήρηση δεν είναι συστηματική υπάρχει ο κίνδυνος καταγραφής 

συμπεριφορών και διαδικασιών που να μην είναι αποκλειστικά τυπικές ή 

αντιπροσωπευτικές. 

 Στην παρούσα έρευνα, η παρατήρηση των σχολικών διαδικτυακών χώρων της 

Αχαΐας δε θα μπορούσε να γίνει, όπως συνηθίζεται, με κλείδες παρατήρησης, καθώς 
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αυτές εμπεριέχουν το σύνολο των συμπεριφορών που εκδηλώνονται από τα 

υποκείμενα της έρευνας και τον τρόπο αξιολόγησής τους (Βάμβουκας, 2007). Στην 

προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, δε μας ενδιέφερε να παρατηρήσουμε συμπεριφορές 

υποκειμένων, αλλά σχολικούς διαδικτυακούς χώρους. Για τις ανάγκες της έρευνας, 

επιλέχθηκε να γίνει παρατήρηση με δυο διαφορετικούς τρόπους.  

Αρχικά, σχεδιάστηκε από την ερευνήτρια ένα φύλλο παρατήρησης, με σκοπό την 

προσωπική παρατήρηση από την ίδια όλων των σχολικών διαδικτυακών χώρων που 

υπάρχουν στην Αχαΐα, με βάση τα κριτήρια για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών 

ιστότοπων των  Παναγιωτακόπουλου, Πιερρακέα και Πιντέλα (2002). Επιλέχθηκαν 

να μελετηθούν ορισμένα από αυτά τα κριτήρια, με βάση το βαθμό εμφάνισής τους σε 

κάθε σχολικό διαδικτυακό χώρο. Οι άξονες που τέθηκαν ήταν: α) περιεχόμενο, β) 

λειτουργικότητα - ευχρηστία, γ) σχεδιασμός - δομή - αισθητική και δ) αλληλεπίδραση 

- ανατροφοδότηση. Αφού καταγράφηκαν τα χαρακτηριστικά των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας και χωρίστηκαν σε κατηγορίες, έγινε επεξεργασία 

των δεδομένων ανά κατηγορία και ανάλυση των αποτελεσμάτων με το Microsoft 

Excel 2010.   

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε από την ερευνήτρια ένα νέο εργαλείο 

παρατήρησης, με τη μορφή ερωτηματολογίου, μέσα από το οποίο αντλήθηκαν τα 

ποσοτικά δεδομένα της έρευνας, με σκοπό την παρατήρηση των σχολικών ιστοτόπων 

από εξωτερικούς παρατηρητές
4
. Το ερωτηματολόγιο αυτό χωρίστηκε σε εννιά (9) 

κατηγορίες και σε κάθε κατηγορία αντιστοιχούσε κάποιος αριθμός ερωτήσεων, με 

βάση συγκεκριμένα κριτήρια και άξονες που αναζητήθηκαν από τη διεθνή 

βιβλιογραφία (Abdullah, 1998 
.
  Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2002 

.
 Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας 2003 

.
 Moustakis, et al., 2004 

.
 

Αγγέλης, κ.ά., 2007 
.
 Lencastre & Chaves, 2008 

.
 Κοβάνογλου, 2010, κ.α.). 

Οι κατηγορίες στις οποίες χωρίστηκε το ερευνητικό ερωτηματολόγιο για την 

παρατήρηση από εξωτερικούς παρατηρητές ήταν οι εξής: 

1. Χρησιμότητα 

2. Επικαιρότητα 

3. Οργάνωση περιεχομένου – δομή 

4. Σκοπός κατασκευής και λειτουργίας  

                                                 
4
 Αντίγραφο του ερωτηματολογίου - φύλλου παρατήρησης που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα υπάρχει 

στο Παράρτημα.  
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5. Φορέας – συγγραφέας – κατασκευαστής – διαχειριστής του δικτυακού χώρου 

6. Πλοήγηση 

7. Εμφάνιση - αισθητική 

8. Αλληλεπίδραση με το χρήστη 

9. Κατηγοριοποίηση του δικτυακού χώρου 

Οι παρατηρητές θα έπρεπε να πλοηγηθούν σε 55 διαδικτυακούς χώρους σχολείων 

της Αχαΐας και να απαντήσουν σε 35 ερωτήσεις τύπου Likert, με επτάβαθμη κλίμακα 

που είχε την εξής μορφή: 1=Καθόλου, 2=Πολύ Λίγο, 3=Λίγο, 4=Μέτρια, 5=Πολύ, 

6=Πάρα Πολύ και 7=Απόλυτα. Η επιλογή της επτάβαθμης αυτής κλίμακας έγινε 

ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η συγκέντρωση των απαντήσεων στο 

μέσο της (κεντρική τάση), κάτι που παρατηρείται ενίοτε στην πεντάβαθμη κλίμακα 

ερωτήσεων κλιμάκωσης ή ιεράρχησης (Βάμβουκας, 2007).  

Για τη διαμόρφωση και το σωστό σχεδιασμό του ερωτηματολογίου πριν από την 

έρευνα, θεωρήθηκε ορθό να ελεγχθεί η φαινομενική εγκυρότητα (face validity) και η 

εγκυρότητα περιεχομένου (content validity). Κατά τη φαινομενική εγκυρότητα 

ελέγχεται αν ένα εργαλείο μέτρησης εκτιμά την έννοια που αναφέρεται ότι μετράει 

και προσδιορίζεται εάν το περιεχόμενο και η δομή των προτάσεων είναι σχετικά με 

το προς μέτρηση ερευνητικό θέμα (Ουζούνη & Νακάκης, 2011). Κατά την 

εγκυρότητα περιεχομένου ελέγχεται κατά πόσο ένα εργαλείο μέτρησης καλύπτει 

εννοιολογικά το εύρος της μεταβλητής που μετράει (Γαλάνης, 2013). Συχνά, αυτά τα 

δύο είδη συγχέονται. Η διαφορά της φαινομενικής εγκυρότητας με την εγκυρότητα 

περιεχομένου είναι ότι η πρώτη είναι περισσότερο επιφανειακή και δε γίνεται 

απαραίτητα από εξειδικευμένους γνώστες του θέματος, ενώ η δεύτερη 

πραγματοποιείται κυρίως από ειδικούς πάνω στο θέμα που μελετάται (Ουζούνη & 

Νακάκης, 2011).  

 Με βάση τα παραπάνω, η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη δημιουργία 

και τον έλεγχο του εργαλείου παρατήρησης – ερωτηματολογίου ήταν η εξής: Αρχικά 

δημιουργήθηκαν οι κατηγορίες και οι ερωτήσεις τους από την ερευνήτρια. Κατόπιν, 

διορθώθηκαν συντακτικά και γραμματικά από δύο (2) φιλολόγους. Ακολούθως, 

ζητήθηκε η συνδρομή δύο (2) εκπαιδευτικών χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις χειρισμού 

υπολογιστών για τον έλεγχο της φαινομενικής εγκυρότητας και δύο (2) ειδικών στη 

χρήση Τ.Π.Ε. για τον έλεγχο της εγκυρότητας περιεχομένου. Στη συνέχεια, 

χρησιμοποιήθηκαν ακόμη τέσσερις (4) ειδικοί πάνω στη χρήση η/υ για να 

αξιολογήσουν αριθμητικά κάθε μεταβλητή του ερωτηματολογίου με βάση την 
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κλίμακα Likert: 1=Άσχετη, 2=Λίγο Σχετική, 3=Αρκετά Σχετική, 4=Πολύ Σχετική 

(Rovinelli & Hambleton, 1977).  

 Τα αποτελέσματα της παραπάνω αξιολόγησης έδειξαν τα εξής:  

Μετά τον υπολογισμό της μέσης βαθμολογίας των αξιολογητών φάνηκε ότι και οι 35 

ερωτήσεις βαθμολογήθηκαν με βαθμό >3. Ο μέσος όρος των τιμών σε δύο ερωτήσεις 

βρέθηκε 3,25 ± 0,5, σε 7 ερωτήσεις ήταν 3,5 ± 0,57, σε 16 ερωτήσεις ήταν 3,75 ± 0,5 

και σε 10 ερωτήσεις ήταν 4 ± 0. Οι δύο ερωτήσεις που βαθμολογήθηκαν χαμηλότερα 

από τις υπόλοιπες (3,25) σχετίζονταν με την κατηγορία της χρησιμότητας και της 

πλοήγησης. Η πρώτη αναφερόταν στο κατά πόσο είναι χρήσιμη η πληροφορία που 

συνοδεύει τις εικόνες των ιστοσελίδων και η δεύτερη στο αν υπάρχει συμβατότητα 

των εικονιδίων πλοήγησης στο διαδικτυακό χώρο με τα εικονίδια του λειτουργικού 

συστήματος. Επειδή όλες οι ερωτήσεις κυμαίνονταν ανάμεσα στο βαθμό 3 και 4, 

θεωρήθηκε ότι είναι έγκυρες και ότι μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην κυρίως 

έρευνα.  

 Μετά την οριστικοποίηση του ερωτηματολογίου με βάση τις συνολικές 

παρατηρήσεις και τα σχόλια των εκτιμητών έγινε πιλοτική χρήση του 

ερωτηματολογίου από δύο (2) ειδικούς στη χρήση Τ.Π.Ε., για να διαπιστωθεί ο 

βαθμός της αποτελεσματικής λειτουργίας του, ο οποίος έδειξε ότι δεν υπάρχουν 

προβλήματα διατύπωσης και κατανόησης. Τελικά, το μέσο χρησιμοποιήθηκε στην 

κύρια έρευνα από τους πέντε (5) ειδικούς χρήστες η/υ, οι οποίοι επιλέχθηκαν με βάση 

τις γνώσεις τους πάνω στη δομή και τη λειτουργία των διαδικτυακών χώρων. 

 Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής των φύλλων παρατήρησης - 

ερωτηματολογίων έγινε κωδικοποίηση, προκειμένου να γίνει καταχώρηση και στη 

συνέχεια επεξεργασία των δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με το στατιστικό 

πακέτο SPSS Statistics 17 Multilanguage και βοηθητικά με το Microsoft Εxcel 2010. 

 

4.3.4. Συνεντεύξεις 

 

Μετά την υλοποίηση των παρατηρήσεων των σχολικών διαδικτυακών χώρων 

της Αχαΐας, κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθεί και ποιοτική έρευνα, ώστε να 

διερευνηθεί εις βάθος και συμπληρωματικά ο τρόπος λειτουργίας τους και ο ρόλος 

τους. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε ως εργαλείο ποιοτικής έρευνας ένας οδηγός 
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συνέντευξης
5
 από την ερευνήτρια, με 5 κεντρικούς άξονες και συνολικά 28 

ερωτήσεις.  

Οι πέντε (5) άξονες της συνέντευξης αφορούν ερωτήσεις σχετικά με: 

Α.  το προφίλ του συνεντευξιαζόμενου 

Β. την ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Γ. την αξιοποίηση των διαδικτυακών χώρων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

γενικά, αλλά και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Αχαΐας 

Δ. το περιεχόμενο των σχολικών διαδικτυακών χώρων των δημοτικών σχολείων 

της Αχαΐας 

Ε. την επίτευξη της επικοινωνίας στους σχολικούς διαδικτυακούς χώρους των 

δημοτικών σχολείων της Αχαΐας 

 Στη συνέχεια, ο οδηγός συνέντευξης ελέγχθηκε για συντακτικά και 

γραμματικά λάθη από δύο (2) φιλολόγους και ως προς την εγκυρότητα του 

περιεχομένου του από μια εξειδικευμένη Καθηγήτρια – Σύμβουλο του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου, που ειδικεύεται στη μελέτη ποιοτικών μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων και στην αξιολόγηση διπλωματικών ερευνητικών εργασιών. Κατόπιν, 

πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή του ποιοτικού εργαλείου σε ένα 

συνεντευξιαζόμενο διευθυντή σχολικής μονάδας για να διαπιστωθούν τυχόν 

ασάφειες, παραλείψεις ή συμπληρώσεις. Μετά την γενικά επιτυχή πιλοτική του 

χρήση εφαρμόστηκε κανονικά στους πέντε (5) συνεντευξιαζόμενους στην κυρίως 

έρευνα.  

 Το προφίλ των συνεντευξιαζόμενων πληρούσε συγκεκριμένα κριτήρια, που 

αποσκοπούσαν στην κατάλληλη κατάρτιση και γνώση πάνω σε θέματα εφαρμογής 

των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Θεωρήθηκε, συνεπώς, από την ερευνήτρια 

ότι το κατάλληλο δείγμα συνεντευξιαζόμενων θα ήταν εκπαιδευτικοί που βρίσκονται 

σε υψηλές διοικητικές θέσεις κι έχουν σφαιρική γνώση της ισχύουσας εκπαιδευτικής 

κατάστασης στα σχολεία της Αχαΐας. Από τους πέντε (5) συνεντευξιαζόμενους, οι 

δύο (2) ήταν διευθυντές σχολικής μονάδας, οι δύο (2) ήταν σχολικοί σύμβουλοι και ο 

ένας (1) ήταν Προϊστάμενος Εκπαίδευσης. Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν να 

διερευνηθούν οι απόψεις τους σχετικά με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και ο ρόλος που διαδραματίζουν οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι, καθώς 

                                                 
5
 Ο οδηγός συνέντευξης με τις ακριβείς ερωτήσεις ανά άξονα βρίσκεται στο Παράρτημα της εργασίας.  
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και η υπάρχουσα κατάσταση των ιστοτόπων αυτών συγκεκριμένα στα σχολεία της 

Αχαΐας. 

Πριν από κάθε συνέντευξη είχε γίνει τηλεφωνική επικοινωνία με τους 

συνεντευξιαζόμενους για να επεξηγηθεί το αντικείμενο και ο σκοπός της έρευνας και 

είχαν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι ερωτήσεις της συνέντευξης, 

ώστε να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Όλες οι συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης, σε οικείο χώρο για τους συνεντευξιαζόμενους και 

μαγνητοφωνήθηκαν μετά από την έγκρισή τους. Πριν την μαγνητοφώνηση οι 

συμμετέχοντες διαβεβαιώθηκαν ότι το παραγόμενο υλικό δεν πρόκειται να 

αναπαραχθεί για κανέναν άλλον λόγο πέραν της συγκεκριμένης έρευνας, καθώς 

επίσης ότι θα διατηρηθεί η ανωνυμία τους. Η διάρκεια των συνεντεύξεων κυμάνθηκε 

από 20 έως 35 λεπτά ανά περίπτωση. Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων έγινε 

η απομαγνητοφώνησή τους από την ερευνήτρια και η συγγραφή τους σε ηλεκτρονική 

μορφή με χρήση του κειμενογράφου Word. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με 

τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου και συγκεκριμένα της θεματικής ανάλυσης, με 

βάση τους άξονες που διαμορφώθηκαν στον οδηγό συνέντευξης και τα ερευνητικά 

ερωτήματα.  

Η ανάλυση περιεχομένου είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται στην έρευνα 

με σκοπό τη συγκέντρωση των δεδομένων, την κωδικοποίησή τους, την 

κατηγοριοποίησή τους, την παρουσίασή τους και τελικά τη διεξαγωγή 

συμπερασμάτων. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την κατανόηση και την 

ερμηνεία του υλικού που συλλέγεται σε μια ερευνητική διαδικασία. Τα δεδομένα δεν 

μπορούν με διαφορετικό τρόπο να ποσοτικοποιηθούν και να υποκατασταθεί το 

υποκειμενικό στοιχείο του ερευνητή (Βάμβουκας, 2007). 

Όπως αναφέρει και ο Berelson (Landsheere, 1979 στο Βάμβουκας, 2007, σ. 

264), η ανάλυση περιεχομένου είναι η «τεχνική έρευνας που έχει αντικείμενο την 

αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική περιγραφή του φανερού περιεχομένου της 

επικοινωνίας, γραπτού ή προφορικού λόγου, με τελική επιδίωξη την ερμηνεία».  

 Σε αντίθεση με την απλή ανάγνωση ή παράθεση πληροφοριών, η ανάλυση 

περιεχομένου επιτρέπει τη συστηματική διερεύνηση των γραπτών δεδομένων. Αυτό 

σημαίνει α) ότι το κείμενο εξετάζεται στην ολότητά του και όχι επιλεκτικά, β) ότι οι 

κατηγορίες που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των δεδομένων ορίζονται με 

σαφήνεια, για να μπορούν άλλοι ερευνητές να επαναλάβουν και να ελέγξουν τη 

διαδικασία, γ) ότι χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στο κείμενο παίρνουν ποσοτική 
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μορφή, για να μπορεί να διαπιστωθεί η σημασία τους στο ίδιο κείμενο αλλά και σε 

σύγκριση με άλλα (Κυριαζή, 2000, σελ. 284). 

Είναι μια τεχνική που συνηθίζεται να χρησιμοποιείται σε γραπτά τεκμήρια, 

έντυπο ή εικονικό υλικό, καθώς και σε ηχογραφημένο προφορικό λόγο, όπως στις 

συνεντεύξεις (Βάμβουκας, 2007). Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς είναι 

απαραίτητη η αναδιάρθρωση και η αναδιοργάνωση του υλικού με τέτοιον τρόπο που 

να μην αλλοιώνονται τα δεδομένα και πλήττεται η αξιοπιστία της ερευνητικής 

διαδικασίας (Robson, 2010).   

Όπως αναφέρει ο Βάμβουκας (2007), ανάλογα με την ενότητα ανάλυσης που 

χρησιμοποιείται για τη μελέτη του περιεχομένου, η ανάλυση περιεχομένου 

κατηγοριοποιείται σε λεξιλογική, φραστική και θεματική ή σημασιολογική. 

Στη λεξιλογική ανάλυση οι λέξεις ταξινομούνται σε προκαθορισμένες 

κατηγορίες και συνήθως επιλέγονται αυτές που αποτελούν τις λέξεις – κλειδιά και 

εξυπηρετούν το σκοπό και το πλαίσιο της έρευνας. Στη φραστική ανάλυση το κείμενο 

διαιρείται στα συστατικά του μέρη και η ανάλυση γίνεται σε τμήματα, 

χρησιμοποιώντας ως μονάδα κατηγοριοποίησης την κύρια πρόταση ή την απλή 

φράση, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι δευτερεύουσες ή συνεξαρτώμενες προτάσεις. 

Στη θεματική ή σημασιολογική ανάλυση λαμβάνεται ως ενότητα η σημασία της 

ομάδας των λέξεων ή αλλιώς το θέμα που τις χαρακτηρίζει. Το είδος αυτό ανάλυσης 

εστιάζει σε έννοιες και νοήματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της μελέτης και 

οργανώνει σε συνοπτική μορφή το ουσιώδες περιεχόμενο ενός δεδομένου κειμένου 

και μιας επικοινωνιακής κατάστασης.  

Σκοπός της ανάλυσης περιεχομένου είναι η μετατροπή του ποιοτικού υλικού 

σε ποσοτικό και μετρήσιμο και μπορεί να είναι ποιοτικού ή ποσοτικού τύπου 

(Βάμβουκας, 2007). Η ποιοτική ανάλυση βασίζεται στην παρουσία ή στην απουσία 

ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού, ενώ η ποσοτική ανάλυση βασίζεται στη 

συχνότητα εμφάνισης των ενοτήτων ανάλυσης που καθορίστηκαν ως ενδείξεις του 

χαρακτηριστικού στο περιεχόμενο ενός κειμένου.  

Στην παρούσα έρευνα η θεματική ή σημασιολογική ανάλυση που 

πραγματοποιείται στηρίζεται στη διερεύνηση των χαρακτηριστικών εκείνων που 

φανερώνουν την ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη σχέση των 

εκπαιδευτικών με τις Τ.Π.Ε., την αξιοποίηση και το περιεχόμενο των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας και την επίτευξη επικοινωνιακού κλίματος σε 

αυτούς.  
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4.3.5. Χρονοδιάγραμμα της έρευνας 

 

Μετά την περιγραφή της μεθόδου, των εργαλείων και του δείγματος της 

έρευνας κρίνεται σκόπιμο να καταγραφεί το χρονοδιάγραμμα της έρευνας.  

Αρχικά, κατά την περίοδο του Ιανουαρίου 2013, εντοπίστηκε το ερευνητικό 

πρόβλημα, γενικότερα σε σχέση με το διαδίκτυο και τη χρήση του στην εκπαίδευση, 

το οποίο θα αποτελούσε το θέμα της παρούσας εργασίας. Στη συνέχεια, μετά από 

πολλές συζητήσεις και την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή, 

συγκεκριμενοποιήθηκε και εξειδικεύθηκε το θέμα και πήρε τη μορφή τίτλου της 

μεταπτυχιακής εργασίας. Από το γενικό θέμα της χρήσης του διαδικτύου στην 

εκπαίδευση, αποφασίστηκε να ασχοληθούμε συγκεκριμένα με την αξιοποίηση των 

σχολικών διαδικτυακών χώρων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα στη 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Αχαΐας, στην οποία υπήρχε πρόσβαση δεδομένων.  

Στη συνέχεια, κατά το Φεβρουάριο και Μάρτιο 2013, ξεκίνησε η ανασκόπηση 

της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας σχετικά με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην 

εκπαίδευση, τη δομή των διαδικτυακών χώρων, τη λειτουργία των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων και την αξιολόγησή τους, καθώς και με το ρόλο που έχει 

καταγραφεί ότι επιτελούν στη διεθνή βιβλιογραφία. Ο εμπλουτισμός της 

βιβλιογραφίας παρόλα αυτά γινόταν διαρκώς, καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής 

διαδικασίας. 

Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε σε βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, άρθρα 

δημοσιευμένα στο διαδίκτυο και πρακτικά συνεδρίων. Για την συγκέντρωση του 

βιβλιογραφικού υλικού χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών 

και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο 

βαθμό το διαδίκτυο για πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων όπως το Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο, σε επιστημονικές πλατφόρμες, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες κλπ. Επιπλέον, 

έγινε προμήθεια και δανεισμός βιβλίων, καθώς και αγορά πολλών από αυτά.  

Μέσα από την παραπάνω διαδικασία συγκεντρώθηκε το βιβλιογραφικό υλικό, 

μελετήθηκε και συστηματοποιήθηκε και αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία 

στηρίχθηκε το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας και στη συνέχεια η καθεαυτό έρευνα. 

 Η συστηματική αναζήτηση των ερευνητικών δεδομένων για την υλοποίηση 

της παρούσας έρευνας, ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013. Αποφασίστηκε η ερευνητική 

μέθοδος που θα ακολουθούσαμε στην έρευνα και αναζητήθηκαν παρόμοιες 

περιπτώσεις στη διεθνή βιβλιογραφία. Κατά την αναζήτηση της ελληνικής και ξένης 
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βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν πολλές έρευνες που εστίαζαν στους 

σχολικούς διαδικτυακούς χώρους και δεν υπήρχε κάποιο εργαλείο που θα μπορούσε 

να χρησιμοποιηθεί για να παρατηρηθούν συστηματικά, όπως είχε επιλεγεί να γίνει 

στην παρούσα μελέτη. Για το λόγο αυτό επιλέξαμε να δημιουργήσουμε τα δικά μας 

ποσοτικά και ποιοτικά εργαλεία (φύλλο παρατήρησης και οδηγό συνέντευξης 

αντίστοιχα). 

 Από τα τέλη Μαρτίου και τον Απρίλιο 2013 έγινε προσωπική παρατήρηση 

όλων των σχολικών διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας και διαμορφώθηκε ένα 

υποκειμενικό φύλλο παρατήρησης που αποτύπωνε μια πρώτη εικόνα της κατάστασης. 

Στην συνέχεια, ακολούθησε ο σχεδιασμός της παρατήρησης που θα 

υλοποιούνταν από εξωτερικούς παρατηρητές. Από τις 5 έως 15 Απριλίου 2013 

δημιουργήθηκε το φύλλο παρατήρησης - ερωτηματολόγιο, στάλθηκε ηλεκτρονικά σε 

φιλολόγους και εκπαιδευτικούς για τον έλεγχο της φαινομενικής εγκυρότητας και από 

15 έως 20 Απριλίου 2013 στάλθηκε στους έμπειρους χρήστες των Τ.Π.Ε. για τον 

έλεγχο της εγκυρότητας περιεχομένου. Την ίδια περίοδο στάλθηκε ηλεκτρονικά και 

σε τέσσερις (4) έμπειρους χρήστες η/υ για τη βαθμολόγηση – αξιολόγηση της 

εγκυρότητας σύμφωνα με τη μέθοδο Rovinelli & Hambleton (1977). Οι διορθώσεις 

συλλέχθηκαν στο τέλος του μήνα και διαμορφώθηκε κατάλληλα το ερωτηματολόγιο 

από το οποίο θα αντλούνταν τα ποσοτικά δεδομένα. Στις 25 Απριλίου 2013 έγινε η 

πιλοτική του δοκιμή και κατόπιν το ερωτηματολόγιο αυτό στάλθηκε στους πέντε 

ειδικευμένους χρήστες η/υ και συλλέχθηκε τέλη Μαΐου 2013 για την 

αποκωδικοποίησή του και την επεξεργασία των δεδομένων.  

Τον Ιούνιο 2013 ξεκίνησε η επεξεργασία των δεδομένων της παρατήρησης με 

την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή, καθώς και η δημιουργία των ερωτήσεων 

της συνέντευξης. Τέλη Ιουνίου 2013 ολοκληρώθηκε ο οδηγός συνέντευξης και στις 

28 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε η πιλοτική του δοκιμή σε διευθυντή σχολικής 

μονάδας. Αρχές Ιουλίου 2013 έγιναν οι τηλεφωνικές συνομιλίες και ρυθμίστηκαν οι 

ακριβής ημερομηνίες πραγματοποίησης των συνεντεύξεων που θα γίνονταν κατά το 

μήνα Ιούλιο και Αύγουστο 2013.  

Η πρώτη συνέντευξη υλοποιήθηκε από σχολικό σύμβουλο στις 12/07/2013, η 

δεύτερη από τον Προϊστάμενο Εκπαίδευσης στις 17/07/2013, η τρίτη από διευθυντή 

σχολικής μονάδας στις 23/07/2013, η τέταρτη από σχολικό σύμβουλο στις 

12/08/2013 και η πέμπτη από διευθυντή σχολικής μονάδας στις 21/08/2013. Τέλη 
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Αυγούστου έγινε η απομαγνητοφώνηση όλων των συνεντεύξεων και η συγκέντρωση 

των δεδομένων σε αρχεία κειμένου.  

Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου είχε ολοκληρωθεί η συλλογή όλων των 

ερευνητικών δεδομένων, καθώς και η συγγραφή του θεωρητικού πλαισίου της 

εργασίας. Κατόπιν, ολοκληρώθηκε σταδιακά η επεξεργασία τους και η ανάλυσή τους 

για τη εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων της έρευνας. Μέσα στην 

επόμενη χρονιά ολοκληρώθηκε η συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας.  

 

4.4. Πλεονεκτήματα και Περιορισμοί της Παρούσας Έρευνας 

 

Όπως σε κάθε ερευνητική διαδικασία, έτσι και στην παρούσα έρευνα 

υπάρχουν πλεονεκτήματα και περιορισμοί που επηρέασαν τον τρόπο διεξαγωγής της. 

Παρακάτω γίνεται αναφορά σε εκείνα τα χαρακτηριστικά της έρευνας που θεωρούμε 

πλεονεκτήματά της, όπως και σε εκείνα που θεωρούμε αδυναμίες της. 

Ξεκινώντας με τα πλεονεκτήματα, θεωρούμε ότι η έρευνα αυτή είναι σε θέση 

να καλύψει ένα κενό που υπάρχει στη βιβλιογραφία σχετικά με την αξιοποίηση και 

την αξιολόγηση των σχολικών διαδικτυακών χώρων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό ότι έγινε προσπάθεια συγκέντρωσης όλων των 

σχολικών διαδικτυακών χώρων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Αχαΐας και η 

καταγραφή τους, καθώς επίσης και η συγκέντρωση περισσότερων στοιχείων και 

απόψεων ειδικευμένων συμμετεχόντων μέσα από την τριγωνοποίηση των 

ερευνητικών προσεγγίσεων.  

Θετικό θεωρούμε και το γεγονός ότι η έρευνα δεν περιορίστηκε σε μια απλή 

καταγραφή και προσωπική παρατήρηση από την ερευνήτρια (η οποία ενδεχομένως 

εμπεριέχει πιο έντονα το υποκειμενικό στοιχείο), αλλά προχώρησε σε παρατήρηση 

από πιο εξειδικευμένους χρήστες, με σκοπό την αντικειμενικότητα της διαδικασίας. 

Ως προς τις συνεντεύξεις, η διεξαγωγή τους έγινε σε χρόνο και τόπο που διευκόλυνε 

και τους συνεντευξιαζόμενους και την ερευνήτρια και εξαιτίας της μαγνητοφώνησης 

υπήρξε η άνεση για περαιτέρω συζήτηση και εις βάθος ανάλυση κάποιου 

ερωτήματος.  

Εντούτοις, ανέκυψαν και αρκετές δυσκολίες κατά τη διάρκεια εκπόνησης της 

παρούσας εργασίας. Αρχικά, δεν υπήρξε αρκετά μεγάλος αριθμός πηγών και 

βιβλιογραφίας που να αναφερόταν στους σχολικούς διαδικτυακούς χώρους. Οι 

περισσότερες αναφορές γίνονταν γενικότερα για διαδικτυακούς χώρους και για 
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εκπαιδευτικούς ιστοτόπους, οι οποίοι δεν ανήκαν σε κάποια σχολική μονάδα. Η 

έλλειψη της βιβλιογραφίας πάνω στο θέμα αυτό, εκτός από πλεονέκτημα, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελεί ταυτόχρονα και μειονέκτημα.  

Επίσης, ήταν δύσκολη η εύρεση κάποιων πρότυπων ερευνητικών εργαλείων 

που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με κάποιες μετατροπές ίσως στη 

συγκεκριμένη έρευνα. Δε βρέθηκαν ερωτηματολόγια ή φύλλα παρατήρησης από τη 

διεθνή βιβλιογραφία στα οποία να στηριχθεί ο σχεδιασμός του εργαλείου της 

παρούσας έρευνας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν από την ερευνήτρια και να 

χρειάζεται να ελεγχθούν με συγκεκριμένες διαδικασίες, ώστε να επιτευχθεί η 

εγκυρότητα και η αξιοπιστία τους.  

Σημαντικός περιορισμός ήταν επίσης η επιλογή του δείγματος. Καθώς η 

παρατήρηση τόσων σχολικών διαδικτυακών χώρων ήταν μια επίπονη και χρονοβόρα 

διαδικασία, δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί μεγάλος αριθμός παρατηρητών, οι οποίοι 

παράλληλα θα πληρούσαν και τα κριτήρια που είχαν τεθεί. Κατά συνέπεια, δε θα 

μπορούσαν να γενικευτούν τα αποτελέσματα πέραν της περιοχής στην οποία 

πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη ερευνητική προσέγγιση, καθώς όπως αναφέρουν 

και οι Bird, Hammersley, κ.α. (1999), οι μεμονωμένες έρευνες δεν μπορούν να 

αποτελέσουν βάση γενίκευσης. 

Περιοριστική θεωρείται και η επιλογή των αντικειμένων παρατήρησης, 

δηλαδή των σχολικών διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας, καθώς αποτελούν υλικό που 

διαρκώς μεταβάλλεται και εμπλουτίζεται ή απομονώνεται, με αποτέλεσμα τη 

δυσκολία επαλήθευσης της μορφής και της δομής τους. Ενδέχεται στο μέλλον πολλές 

από τις ιστοσελίδες που παρατηρήθηκαν να έχουν αλλάξει ριζικά, να έχουν διαγραφεί 

ή να υπάρχουν πια σε διαφορετική ηλεκτρονική διεύθυνση. 

Τέλος, η πίεση του χρόνου διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο, καθώς ήταν 

απαραίτητο να ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της ερευνητικής εργασίας μέχρι το 

καλοκαίρι του 2013, εξαιτίας της ολοκλήρωσης της σχολικής χρονιάς και της 

αβεβαιότητας του τόπου εργασίας της ερευνήτριας.  

Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι έγινε μια προσπάθεια συγκέντρωσης 

ερευνητικών δεδομένων με βάση τις αρχές της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της 

αντικειμενικότητας (οι οποίες αναλύονται και παρακάτω), ώστε να εξαχθούν όσο το 

δυνατόν πιο αξιόλογα αποτελέσματα και συμπεράσματα.  
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4.5. Ζητήματα Αξιοπιστίας, Εγκυρότητας και Αντικειμενικότητας 

 

 Σύμφωνα με την το Robson (2010), για να είναι μια έρευνα δεοντολογικά 

ορθή και να θεωρείται πιστευτή και αξιοπρόσεκτη, πρέπει να πληροί συγκεκριμένα 

κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Στη συνέχεια θα αναφερθούν οι έννοιες της 

αξιοπιστίας, της εγκυρότητας και της αντικειμενικότητας, ώστε να αποσαφηνιστεί το 

περιεχόμενό τους και η σημαντικότητά τους για την έρευνα.  

Ο όρος της αξιοπιστίας δείχνει το βαθμό της σταθερότητας των μετρήσεων, 

δηλαδή το βαθμό της συμφωνίας μεταξύ επαναλαμβανόμενων μετρήσεων κάτω από 

τις ίδιες ακριβώς συνθήκες (Παρασκευόπουλος, 1993β). Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη 

(2008), αξιόπιστη είναι μία έρευνα η οποία, αν επαναληφθεί με τους ίδιους τρόπους 

δίνει τα ίδια ή παρόμοια αποτελέσματα και σύμφωνα με την Κυριαζή όταν μπορεί να 

εγγυηθεί «σταθερότητα αποτελέσματος σε επαναληπτικές μετρήσεις υπό παρόμοιες 

συνθήκες» (Κυριαζή, 2002, σελ.88). Για να είναι αξιόπιστη μια ερευνητική 

διαδικασία χρειάζεται να χαρακτηρίζεται, επίσης, από την προσπάθεια μείωσης του 

τυχαίου σφάλματος (Βάμβουκας, 2007).  

 Στην ποσοτική έρευνα η εξακρίβωση της αξιοπιστίας μπορεί να θεωρηθεί ως 

ευκολότερη διαδικασία, καθώς μπορούν ανά πάσα στιγμή να επαναληφθούν οι 

μετρήσεις για να διαπιστωθεί αν επιτυγχάνεται το ίδιο αποτέλεσμα. Από την άλλη, 

στην ποιοτική έρευνα η αξιοπιστία αναφέρεται στο βαθμό συνέπειας της ερευνητικής 

διαδικασίας, καθώς και στο βαθμό κατά τον οποίο τα αποτελέσματα της έρευνας 

έχουν ευρύτερη αξία και σημασία (Παπαριστείδη, 2011). 

 Ο Robson (2010) θεωρεί ότι για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας της έρευνας 

πρέπει να εμπλέκονται τουλάχιστον δύο ερευνητές, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να 

διαπιστωθεί ταυτόχρονα και στις ίδιες συνθήκες η σταθερότητα και η συνέπεια των 

εξαγόμενων δεδομένων.  

Η έννοια της εγκυρότητας συχνά συγχέεται με της αξιοπιστίας, εντούτοις είναι 

κάτι εντελώς διαφορετικό. Αναφέρεται στο κατά πόσον τα ευρήματα είναι πράγματι 

αυτά που φαίνονται ότι είναι (Robson, 2010). Δείχνει κατά πόσον το ερευνητικό μέσο 

μετράει αυτό το οποίο προορίζεται να μετρήσει (Παρασκευόπουλος, 1993β). Στα 

ποσοτικά  δεδομένα  η εγκυρότητα βελτιώνεται μέσω της επιλογής του κατάλληλου 

ερευνητικού οργάνου, της προσεκτικής δειγματοληψίας και της κατάλληλης 

στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων (Βάμβουκας, 2007). Στα ποιοτικά 

δεδομένα η εγκυρότητα μπορεί να διασφαλιστεί μέσω της αυθεντικότητας, του 
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πλούτου, του βάθους και του περιεχομένου των δεδομένων που συλλέγονται, μέσω 

της έκτασης της πολυμεθοδολογικής προσέγγισης που υιοθετείται, της ανιδιοτέλειας 

του ερευνητή και της προσπάθειάς του να ελαττώσει στοιχεία προκατάληψης και 

μεροληψίας (Ιωσηφίδης, 2008).  

Επιπρόσθετα με τις παραπάνω δύο έννοιες σημαντική για τη δεοντολογία της 

έρευνας είναι και η έννοια της αντικειμενικότητας, η οποία φανερώνει ότι η έρευνα 

«πρέπει να διεξάγεται με τέτοιον τρόπο ώστε η συλλογή, η ανάλυση και η ερμηνεία των 

δεδομένων της να γίνεται χωρίς να επηρεάζονται ή να εξαρτώνται από την 

προσωπικότητα του  ερευνητή» (Βάμβουκας, 2007). Αυτό σημαίνει ότι αν επιχειρήσει 

κάποιος άλλος ερευνητής να αναλύσει και να ερμηνεύσει τα ίδια δεδομένα, θα πρέπει 

να καταλήξει στα ίδια αποτελέσματα. Συνεπώς, ο ερευνητής είναι απαραίτητο να 

είναι απαλλαγμένος από προκαταλήψεις, προσωπικές απόψεις, προκαθορισμένες 

ιδέες και επιθυμίες και γενικότερα από συναισθηματισμούς και υποκειμενισμό, 

πράγμα δύσκολο και απαιτητικό. Παρόλα αυτά, όσο είναι δυνατόν, πρέπει να 

αποφεύγεται οτιδήποτε το υπερβολικό και το ανορθόδοξο κατά την ερευνητική 

διαδικασία, ώστε να μην υποπίπτει ο ερευνητής σε σφάλματα (Βάμβουκας, 2007).   

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να τηρηθούν όλα τα παραπάνω όσο 

το επέτρεπαν οι συνθήκες και οι περιορισμοί που ανέκυψαν. Αρχικά, 

χρησιμοποιήθηκαν δύο ερευνητικές μέθοδοι προκειμένου να οδηγηθεί η έρευνα σε 

περισσότερο ασφαλή συμπεράσματα (τριγωνοποίηση). Για τη συλλογή των 

ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, ενώ για τα ποιοτικά 

δεδομένα η συνέντευξη.  

Ως προς την αξιοπιστία της ερευνητικής διαδικασίας έγινε προσπάθεια να 

διατυπωθούν με τέτοιον τρόπο τα ερωτήματα, ώστε να μην υπάρξουν παρανοήσεις 

και προκαταλήψεις. Επίσης, τα ποσοτικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν και 

καταγράφηκαν με τρόπο συστηματικό, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου τους 

από άλλους ερευνητές και για το λόγο αυτό παρατίθεται το σύνολο του υλικού στο 

παράρτημα της εργασίας. Τέλος, η αποτύπωση των συνεντεύξεων έγινε με 

μαγνητοφώνηση, κρατήθηκαν ηλεκτρονικά αντίγραφα των αρχείων και έγινε λέξη 

προς λέξη απομαγνητοφώνηση τους, για έλεγχο από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.  

Ως προς την εγκυρότητα της έρευνας αυτής, έγινε διεξαγωγή πιλοτικών 

παρατηρήσεων και συνεντεύξεων, ώστε να δοκιμαστούν τα ερευνητικά μέσα πριν 

χρησιμοποιηθούν στην κυρίως έρευνα. Ακόμη, έγινε έλεγχος της φαινομενικής 

εγκυρότητας και της εγκυρότητας περιεχομένου κατά τη διαδικασία σχεδιασμού του 
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ερωτηματολογίου – φύλλου παρατήρησης, όπως έχει ήδη περιγραφεί αναλυτικά 

παραπάνω, ώστε να διαπιστωθεί ότι το εργαλείο που δημιουργήθηκε από την 

ερευνήτρια είναι κατάλληλο για αυτό που προορίζεται να μετρήσει και για το σκοπό 

και τους στόχους της έρευνας.  

Ως προς την έννοια, τέλος, της αντικειμενικότητας προσπαθήσαμε να 

απομακρύνουμε οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και προσωπικές απόψεις κατά τη 

συλλογή και την ερμηνεία των δεδομένων. Για το λόγο αυτό δε μείναμε στην 

υποκειμενική παρατήρηση και προχωρήσαμε σε παρατήρηση από εξωτερικούς 

αξιολογητές, ώστε να μειωθεί το προσωπικό στοιχείο. Επιπροσθέτως, κατά τη 

διεξαγωγή των συνεντεύξεων, φροντίσαμε να μην καθοδηγούμε τους ερωτώμενους 

προς τις απαντήσεις που θα θέλαμε να ακούσουμε. Προσπαθήσαμε να τους αφήσουμε 

να εκφραστούν όπως αυτοί ήθελαν και δε διακόπταμε τη σκέψη τους, παρά μόνο αν 

κρινόταν ότι η συζήτηση ξέφευγε από το σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήματα που 

είχαν τεθεί. Βέβαια, δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθεί εντελώς το υποκειμενικό 

στοιχείο, έγινε όμως προσπάθεια να περιοριστεί για να φανούν οι ιδέες των 

συνεντευξιαζόμενων. Άλλωστε μέθοδοι όπως οι συνεντεύξεις και οι παρατηρήσεις 

λειτουργούν αλληλεπιδραστικά και στηρίζονται στην επικοινωνία και των δύο μερών 

(Garton & Copland, 2010, όπ. αναφ. στο Παπαριστείδη, 2011). 

 

4.6. Σύνοψη του κεφαλαίου 

 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε η πλήρης περιγραφή της μεθοδολογικής προσέγγισης 

που ακολουθήθηκε στην παρούσα έρευνα. Αρχικά, περιγράφηκαν παρόμοιες έρευνες 

που συναντήθηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την αξιοποίηση του 

διαδικτύου στην εκπαίδευση και την αξιολόγηση διαδικτυακών χώρων και σχολικών 

ιστοτόπων.  

Κατόπιν, περιγράφηκε η πολυμεθοδολογική ερευνητική προσέγγιση που 

πραγματοποιήθηκε, ο συνδυασμός δηλαδή της παρατήρησης και των συνεντεύξεων. 

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε υποκειμενική παρατήρηση από την ερευνήτρια 

των σχολικών διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας με συγκεκριμένα κριτήρια και 

αντικειμενική παρατήρηση, μέσα από φύλλο παρατήρησης σε μορφή 

ερωτηματολογίου, από 5 ειδικευμένους παρατηρητές. Συμπληρωματικά με την 

παρατήρηση, διεξήχθησαν 5 συνεντεύξεις από έμπειρους εκπαιδευτικούς σε υψηλές 

διοικητικές θέσεις, ώστε να διερευνηθούν οι απόψεις τους πάνω στην ένταξη των 



 104 

Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην αξιοποίηση των σχολικών διαδικτυακών 

χώρων της Αχαΐας, του περιεχομένου τους και του ρόλου που επιτελούν.  

Στη συνέχεια, συζητήθηκαν κάποια ζητήματα εγκυρότητας, αξιοπιστίας και 

αντικειμενικότητας σχετικά με την παρούσα έρευνα και δεν παραλείφθηκαν να 

αναφερθούν τόσο τα πλεονεκτήματά της, όσο και οι περιορισμοί και οι δυσκολίες 

της. 

Με βάση την παραπάνω μεθοδολογική ανάλυση και τα υπό μελέτη 

ερευνητικά ερωτήματα, στο επόμενο κεφάλαιο θα γίνει η αναλυτική παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της έρευνάς μας. 
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5
ο
 Κεφάλαιο: Αποτελέσματα (Ανάλυση των Ευρημάτων) της 

Έρευνας 

 

5.1. Εισαγωγικά 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερευνητικών 

ευρημάτων από τις δύο προσεγγίσεις που επιλέχθηκαν για την παρούσα εργασία. 

Αρχικά, αναλύονται τα αποτελέσματα από την προσωπική παρατήρηση που 

διενεργήθηκε από την ερευνήτρια στους σχολικούς διαδικτυακούς χώρους της Αχαΐας 

και στη συνέχεια τα αποτελέσματα από τους 5 εξωτερικούς παρατηρητές – κριτές με 

βάση τις 9 κατηγορίες που δόθηκαν στο ερευνητικό εργαλείο του ερωτηματολογίου. 

Τέλος, αναλύονται τα ευρήματα των συνεντεύξεων από τους 5 συνεντευξιαζόμενους 

με βάση τη θεματική ανάλυση περιεχομένου και παρατίθενται οι απόψεις τους 

σχετικά με τις Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και τη χρήση του διαδικτύου και των 

σχολικών διαδικτυακών χώρων σύμφωνα με την εμπειρία τους.  

 

5.2. Αποτελέσματα από την Παρατήρηση 

 

 Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η παρατήρηση των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας πραγματοποιήθηκε από την ερευνήτρια και από 

εξωτερικούς παρατηρητές, ειδικευμένους στη χρήση των Τ.Π.Ε. και του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας που ακολουθεί 

στηρίζεται σε αυτή την κατηγοριοποίηση και συνδυάζεται με τα ερευνητικά 

ερωτήματα που έχουν τεθεί στην παρούσα εργασία.  

 Μέσα από την παρουσίαση των ευρημάτων της παρατήρησης σκοπός είναι να 

φανεί τι προβάλλουν οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι της Αχαΐας, ποιος είναι ο ρόλος 

τους, αν δημιουργούν διαύλους επικοινωνίας με τον εκάστοτε επισκέπτη και αν 

προωθούν την αλληλεπίδραση. 

 

5.2.1. Αποτελέσματα της Προσωπικής Παρατήρησης 

 

 Η προσωπική παρατήρηση των σχολικών διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας 

ξεκίνησε μέσα από την ιστοσελίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αχαΐας, στην 
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οποία υπάρχουν καταγεγραμμένα όλα τα σχολεία του νομού. Παρατηρήθηκε ότι τα 

σχολεία χωρίζονται σε 5 κατηγορίες, ανά δήμο και ανά περιοχή στην οποία υπάγονται 

στο γραφείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν η ίδια 

κατηγοριοποίηση για να διερευνηθεί από τη ερευνήτρια ο αριθμός των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων ανά δήμο. Οι σχολικές μονάδες ήταν χωρισμένες ανά δήμο ως 

εξής: 

1) Δήμος Πατρέων 

2) Δήμος Αιγιαλείας 

3) Δήμος Δυτικής Αχαΐας 

4) Δήμος Ερυμάνθου 

5) Δήμος Καλαβρύτων 

Αρχικά καταγράφηκαν σε ένα αρχείο excel όλα τα σχολεία που υπάρχουν ανά 

κατηγορία και στην πορεία αναζητήθηκε ποια από αυτά διαθέτουν σχολικό 

ιστότοπο. Στη συνέχεια καταγράφηκε σε τι ποσοστό υπάρχουν σχολικοί 

διαδικτυακοί χώροι ανά δήμο. Τα πρώτα ευρήματα παρουσιάζονται παρακάτω.  

 

Πίνακας 1 

Σχολικοί διαδικτυακοί χώροι ανά δήμο στην Αχαΐα 

Κατηγοριοποίηση 

ανά δήμο 

Αριθμός 

δημοτικών 

σχολείων 

Αριθμός 

διαδικτυακών 

χώρων 

Ποσοστό 

ύπαρξης 

διαδικτυακών 

χώρων  (%) 

Δ. Πατρέων 89 42 72,41 

Δ. Αιγιαλείας 30 11 18,97 

Δ. Δυτικής Αχαΐας 26 2 3,45 

Δ. Ερυμάνθου 9 1 1,72 

Δ. Καλαβρύτων 15 2 3,45 

Συνολικά 169 58 100,00 

 

Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται στην πρώτη στήλη η κατηγοριοποίηση των 

σχολείων ανά δήμο, στην πορεία καταγράφονται τα δημοτικά σχολεία που υπάρχουν 

ανά περιοχή και στην τρίτη στήλη φαίνεται πόσα από αυτά διαθέτουν σχολικό 

διαδικτυακό χώρο. Το σύνολο των διαδικτυακών χώρων που βρέθηκαν και 

παρατηρήθηκαν είναι 58. Στις δύο τελευταίες στήλες έχει υπολογιστεί το ποσοστό 

ύπαρξης διαδικτυακών χώρων ανά δήμο. Παρατηρείται ότι οι περισσότεροι 

διαδικτυακοί χώροι είναι συγκεντρωμένοι στο Δήμο Πατρέων, με ποσοστό 72,41%, 
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ακολουθεί ο Δήμος Αιγιαλείας με ποσοστό 18,97% και στη συνέχεια ο Δήμος 

Δυτικής Αχαΐας και Καλαβρύτων με ποσοστό 3,45%. Τελευταίος είναι ο Δήμος 

Ερυμάνθου, με ποσοστό 1,72%, στον οποίο μόνο μια σχολική μονάδα διαθέτει 

σχολικό ιστότοπο.  

Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται πιο καθαρά πώς είναι κατανεμημένοι ανά 

δήμο οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι της Αχαΐας.  

 

 

Γράφημα 1. Ποσοστό ύπαρξης σχολικών διαδικτυακών χώρων στην Αχαΐα ανά δήμο 

 

Η προσωπική παρατήρηση συνεχίστηκε με την επίσκεψη του κάθε 

διαδικτυακού χώρου ξεχωριστά, όπου καταγράφηκε αν υπήρχαν κάποια 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με βάση τα κριτήρια για την αξιολόγηση 

εκπαιδευτικών ιστότοπων των Παναγιωτακόπουλου, Πιερρακέα και Πιντέλα (2002). 

Επιλέχθηκαν για λόγους αντικειμενικότητας να μελετηθούν ορισμένα από αυτά τα 

κριτήρια, με βάση το αν εμφανίζονται ή όχι σε κάθε σχολικό διαδικτυακό χώρο. 

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι άξονες που τέθηκαν ήταν: α) 

περιεχόμενο, β) λειτουργικότητα - ευχρηστία, γ) σχεδιασμός - δομή - αισθητική και δ) 

αλληλεπίδραση - ανατροφοδότηση.  

Για κάθε άξονα τα κριτήρια που μελετήθηκαν ήταν τα εξής: 

 

Α) Περιεχόμενο  

Στον άξονα αυτό περιγράφεται τι περιλαμβάνει και τι θέλει να προβάλλει ο κάθε 

διαδικτυακός χώρος. 

 Φωτογραφίες εγκαταστάσεων 
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 Δραστηριότητες – εκδηλώσεις – φωτογραφίες δραστηριοτήτων 

 Πληροφορίες για τον τόπο 

 Εκπαιδευτικό προσωπικό 

 Πρόγραμμα – ώρες μαθημάτων 

 Εργασίες μαθητών 

 Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα 

 Ανακοινώσεις 

 Πληροφορίες για το Σύλλογο Γονέων 

 Χάρτης τοποθεσίας σχολείου 

 Τηλέφωνα επικοινωνίας – διεύθυνση 

 Επισυναπτόμενα άρθρα για το κοινό 

 Αναφορά από τον Τύπο 

 

Β) Δομή – σχεδιασμός – αισθητική  

Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένος και 

σχεδιασμένος ο κάθε σχολικός διαδικτυακός χώρος.  

 Ιστοσελίδα (αν ο ιστότοπος έχει τη μορφή ιστοσελίδας) 

 Blog (αν ο ιστότοπος έχει τη μορφή blog – σχολικού ημερολογίου) 

 Αρχική σελίδα  

 Πίνακας περιεχομένων 

 Βίντεο – ηχητικά αρχεία 

 Κινούμενες εικόνες 

 Δυνατότητα αλλαγής εμφάνισης ιστοσελίδας 

 

Γ) Λειτουργικότητα – ευχρηστία 

Στον άξονα αυτό καταγράφεται αν υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που καθιστούν 

τους σχολικούς διαδικτυακούς χώρους εύχρηστους και λειτουργικούς για τον 

επισκέπτη – χρήστη.  

 Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες 

 Αναζήτηση 

 Ενημέρωση ιστοσελίδων 

 

 



 109 

Δ) Αλληλεπίδραση – ανατροφοδότηση 

Τέλος, εξετάζεται πόσοι διαδικτυακοί χώροι διαθέτουν μηχανισμούς 

ανατροφοδότησης και αλληλεπίδρασης με τον επισκέπτη.  

 Επικοινωνία με τον επισκέπτη 

 Χώρος για chatting – forums 

 Δυνατότητα σχολίων από τον επισκέπτη 

 Αξιολόγηση σχολικών διαδικτυακών χώρων 

Η παρατήρηση έγινε για κάθε δήμο ξεχωριστά και κατόπιν υπολογίστηκε το 

σύνολο των ποσοστών για τους 58 σχολικούς διαδικτυακούς χώρους της Αχαΐας. 

Καταγράφηκε από την ερευνήτρια αν υπήρχαν ή όχι τα παραπάνω χαρακτηριστικά 

ανά άξονα (ναι - όχι) σε κάθε σχολικό διαδικτυακό χώρο. Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν είναι τα εξής: 

 

Α) Περιεχόμενο  

 

Πίνακας 2 

Κριτήρια σχετικά με το περιεχόμενο των σχολικών διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας 

 

Κριτήρια 

Αριθμός σχολικών 

διαδικτυακών χώρων 

στους οποίους 

εμφανίζονται 

 

Ποσοστό 

(%) 

Φωτογραφίες εγκαταστάσεων 49 84,48 

Δραστηριότητες – εκδηλώσεις –  

φωτογραφίες δραστηριοτήτων 55 94,83 

Πληροφορίες για τον τόπο 20 34,48 

Εκπαιδευτικό προσωπικό 41 70,69 

Πρόγραμμα – ώρες μαθημάτων 20 34,48 

Εργασίες μαθητών 40 68,97 

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα 27 46,55 

Ανακοινώσεις 54 93,10 

Πληροφορίες για το Σύλλογο Γονέων 32 55,17 

Χάρτης τοποθεσίας σχολείου 22 37,93 

Τηλέφωνα επικοινωνίας – διεύθυνση 
44 75,86 

Επισυναπτόμενα άρθρα για το κοινό 29 50,00 

Αναφορά από τον Τύπο 10 17,24 
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Παρατηρείται στο σημείο αυτό ότι σε μεγάλο ποσοστό οι σχολικοί 

διαδικτυακοί χώροι της Αχαΐας καλύπτουν το περιεχόμενό τους με φωτογραφίες των 

σχολικών εγκαταστάσεων (84,48%) και με φωτογραφίες των δραστηριοτήτων και 

των εκδηλώσεων που πραγματοποιούν (94,83). Περιέχουν πληροφορίες για το 

εκπαιδευτικό προσωπικό σε ποσοστό 70,69% και εντάσσουν εργασίες μαθητών σε 

ποσοστό 68,97%. Επίσης, περιέχουν ανακοινώσεις σχετικές με τη σχολική μονάδα σε 

ποσοστό 93,10% και λιγότερο αναφέρουν πληροφορίες για τον τόπο στον οποίο 

βρίσκεται το σχολείο και για την τοπική κοινότητα (34,48%). Παρατηρείται ότι 

αναφέρουν σε ποσοστό 46,55% τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναλαμβάνει η 

σχολική μονάδα, με σκοπό την ενημέρωση του επισκέπτη και κάποιοι σχολικοί 

ιστότοποι εντάσσουν το πρόγραμμα του σχολείου και τις ώρες μαθημάτων (34,48%). 

Επιπρόσθετα, οι μισοί περίπου σχολικοί διαδικτυακοί χώροι (55,17%) 

αφιερώνουν μια ιστοσελίδα ή ένα τμήμα τους σε πληροφορίες και ανακοινώσεις 

σχετικά με το Σύλλογο Γονέων και σε ποσοστό 50,00% επίσης επισυνάπτουν άρθρα 

για το κοινό και τον αναγνώστη. Ακόμη, το 75,86% των σχολικών ιστοτόπων 

περιέχει τηλέφωνα για επικοινωνία και καταγράφει τη διεύθυνση του σχολείου για 

την ενημέρωση του επισκέπτη και το 37,93% διαθέτει συμπληρωματικά και χάρτη με 

την τοποθεσία του σχολικού χώρου. Τέλος, υπάρχουν και κάποιοι σχολικοί 

διαδικτυακοί χώροι που περιέχουν πληροφορίες και αναφορές από τον Τύπο για 

διακρίσεις ή για θέματα του σχολείου τους (17,24%).  

 

Γράφημα 2. Ποσοστό ύπαρξης κριτηρίων περιεχομένου των σχολικών διαδικτυακών 

χώρων της Αχαΐας 
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Αυτό που φαίνεται καλύτερα από το γράφημα 2 είναι ότι οι σχολικοί 

διαδικτυακοί χώροι της Αχαΐας εστιάζουν στην προβολή συγκεκριμένων θεμάτων 

όπως φωτογραφίες δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του σχολείου, ανακοινώσεις, 

εργασίες μαθητών, πληροφορίες για το εκπαιδευτικό προσωπικό και πληροφορίες 

επικοινωνίας και προσέγγισης του σχολείου.  

 

Β) Δομή – Σχεδιασμός – Αισθητική  

 

Πίνακας 3 

Κριτήρια δομής, σχεδιασμού και αισθητικής σχολικών διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας 

 

Κριτήρια 

Αριθμός σχολικών 

διαδικτυακών χώρων 

στους οποίους 

εμφανίζονται 

 

Ποσοστό (%) 

Ιστοσελίδα 44 75,86 

Blog 27 46,55 

Αρχική σελίδα 50 86,20 

Πίνακας περιεχομένων 39 67,24 

βίντεο - ηχητικά αρχεία 35 60,34 

κινούμενες εικόνες 15 25,86 

δυνατότητα αλλαγής 

εμφάνισης 1 1,72 

 

 

 

Γράφημα 3. Ποσοστό ύπαρξης κριτηρίων δομής, σχεδιασμού και αισθητικής των 

σχολικών διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας 



 112 

 

Στον πίνακα 3 και αντιστοίχως στο γράφημα 3 παρατηρούμε ότι το 75,86% 

των σχολικών διαδικτυακών χώρων έχουν τη δομή ιστοσελίδας και το 46,55% έχουν 

τη δομή blog. Περισσότερα είναι επομένως τα σχολεία που επιλέγουν να 

δημιουργήσουν ιστοσελίδα και όχι blog. Κάποιοι διαδικτυακοί χώροι διαθέτουν και 

ιστοσελίδα και blog ταυτόχρονα. Το 86,20% των σχολικών ιστοτόπων διαθέτει 

αρχική σελίδα και το 67,24% διαθέτει πίνακα περιεχομένων για διευκόλυνση του 

χρήστη. Επίσης, το 60,34% των σχολικών διαδικτυακών χώρων περιλαμβάνει 

ηχητικά αρχεία και βίντεο και το 25,86% κινούμενες εικόνες και animation. Ως προς 

τη δυνατότητα αλλαγής εμφάνισης του σχολικού διαδικτυακού χώρου το ποσοστό 

είναι σχεδόν μηδενικό (1,72%), καθώς μόνο ένας σχολικός ιστότοπος επιτρέπει στον 

επισκέπτη να προσαρμόζει την εμφάνιση και το φόντο του σύμφωνα με τη θέλησή 

του και την επιθυμία του.  

 

Γ) Λειτουργικότητα - Ευχρηστία  

 

Πίνακας 4  

Κριτήρια λειτουργικότητας και ευχρηστίας των σχολικών διαδικτυακών χώρων της 

Αχαΐας 

 

Κριτήρια 

Αριθμός σχολικών 

διαδικτυακών χώρων στους 

οποίους εμφανίζονται 

 

Ποσοστό (%) 

Σύνδεση με άλλες 

ιστοσελίδες 46 79,31 

Αναζήτηση 29 50,00 

Ενημέρωση 

ιστοσελίδων 36 62,07 

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι σε αρκετά μεγάλο ποσοστό (79,31%) 

οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι της Αχαΐας συνδέονται και δημιουργούν 

υπερσυνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες και ιστοτόπους, κυρίως εκπαιδευτικού 

περιεχομένου, με σκοπό τη διευκόλυνση του επισκέπτη και την άμεση ενημέρωσή 

του για ποικίλα θέματα. Επίσης, οι μισοί από αυτούς διαθέτουν μηχανισμό 

αναζήτησης και σε ποσοστό 62,07% είναι ενημερωμένοι πρόσφατα και ανανεώνονται 

συχνά. 
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Γράφημα 4. Ποσοστό ύπαρξης κριτηρίων λειτουργικότητας και ευχρηστίας των 

σχολικών διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας 

 

Δ) Αλληλεπίδραση – Ανατροφοδότηση  

 

Πίνακας 5 

Κριτήρια αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης των σχολικών διαδικτυακών χώρων 

της Αχαΐας 

Κριτήρια Αριθμός σχολικών 

διαδικτυακών χώρων 

στους οποίους 

εμφανίζονται 

Ποσοστό 

(%) 

Επικοινωνία με τον 

επισκέπτη 37 63,79 

Χώρος για chatting – forums 9 15,52 

Δυνατότητα σχολίων από 

τον επισκέπτη 36 62,07 

Αξιολόγηση σχολικών 

διαδικτυακών χώρων 1 1,72 

 

Στον πίνακα 5 παρατηρούμε ότι οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι της Αχαΐας 

προσφέρουν επικοινωνία με τον επισκέπτη μέσω της συμπλήρωσης κάποιας φόρμας 

ή με e-mail σε ποσοστό 63,79%, δίνουν τη δυνατότητα σχολίων σε ποσοστό 62,07%, 
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έχουν χώρο για chatting και forums σε ποσοστό 15,52% και δίνουν την επιλογή στο 

χρήστη να αξιολογήσει τον ιστότοπο σε ποσοστό 1,72%. 

 

Γράφημα 5. Ποσοστό ύπαρξης κριτηρίων αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης των 

σχολικών διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας 

 

Συνεπώς, η αλληλεπίδραση που εμφανίζεται στους σχολικούς διαδικτυακούς 

χώρους της Αχαΐας έχει να κάνει περισσότερο με τη δυνατότητα που δίνουν στον 

επισκέπτη να κάνει κάποιο σχόλιο και να επικοινωνήσει μέσω κάποιας πλατφόρμας ή 

μέσω κάποιου e-mail με το σχολείο και εστιάζει λιγότερο στη συζήτηση (chatting), 

στη δημιουργία forums και ακόμη λιγότερο στην αξιολόγηση από τον ίδιο το χρήστη. 

 

Συνοψίζοντας τα ευρήματα της προσωπικής παρατήρησης, φάνηκε από τους 

παραπάνω πίνακες και διαγράμματα ότι οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι της Αχαΐας 

δίνουν έμφαση στην προβολή εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων, φωτογραφιών, 

ανακοινώσεων, εργασιών των μαθητών, πληροφοριών για το εκπαιδευτικό 

προσωπικό του σχολείου, καθώς και πληροφοριών επικοινωνίας και προσέγγισής του. 

Ως προς τη δομή τους, οι περισσότεροι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι έχουν τη μορφή 

ιστοσελίδων, με αρχική σελίδα και πίνακα περιεχομένων, καθώς και με κάποια μορφή 

ηχητικών αρχείων, εικόνων και βίντεο. Σπάνια όμως παρουσιάζεται η δυνατότητα 

επιλογής της αισθητικής ή του φόντου των ιστοσελίδων με τη μορφή που επιθυμεί ο 

επισκέπτης. Ως προς τη λειτουργικότητα και την ευχρηστία τους, οι περισσότερες 
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σχολικές ιστοσελίδες διαθέτουν συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες και ιστοτόπους, 

κυρίως εκπαιδευτικού περιεχομένου και είναι σχετικά πρόσφατα ενημερωμένες, δε 

διαθέτουν όμως σε μεγάλο ποσοστό μηχανισμό αναζήτησης για τη διευκόλυνση του 

χρήστη. Τέλος, ως προς την αλληλεπίδραση και την ανατροφοδότηση με το χρήστη 

φαίνεται ότι εστιάζουν περισσότερο στην επικοινωνία με τον επισκέπτη (μέσα από 

την προβολή κάποιου e-mail ή τη συμπλήρωση κάποιας ηλεκτρονικής φόρμας), 

καθώς και στη δυνατότητα συγγραφής κάποιου σχολίου και λιγότερο στη συζήτηση 

και στη δημιουργία χώρων chatting και forums και ακόμα λιγότερο στην αξιολόγησή 

τους από το χρήστη.  
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5.2.2. Αποτελέσματα της Παρατήρησης από Εξωτερικούς Παρατηρητές - Κριτές 

 

Έπειτα από την προσωπική παρατήρηση, δόθηκε το φύλλο παρατήρησης – 

ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε από την ερευνήτρια σε 5 εξειδικευμένους 

χρήστες των Τ.Π.Ε., όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο. Σε αυτό ήταν 

καταχωρημένες όλες οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σχολικών διαδικτυακών χώρων 

της Αχαΐας, ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση. Αφαιρέθηκαν μόνο 3 από αυτούς, λόγω 

του ότι βρίσκονταν υπό κατασκευή. Στο σύνολό τους, επομένως, αξιολογήθηκαν 55 

σχολικοί ιστότοποι, μέσα από 9 κατηγορίες
6
 και 35 ερωτήσεις.  

Από τις 9 αυτές κατηγορίες επιλέχθηκαν οι 7 για να γίνει η επεξεργασία των 

δεδομένων τους μέσω SPSS και οι άλλες δύο επεξεργάστηκαν στο Microsoft Excel 

(φορέας – συγγραφέας – κατασκευαστής – διαχειριστής του δικτυακού χώρου, 

κατηγοριοποίηση του διαδικτυακού χώρου), καθώς τα θέματά τους ήταν πιο γενικά. 

Τα αποτελέσματα των παρατηρητών - κριτών παρουσιάζονται παρακάτω ανά 

κατηγορία και ανά ερώτηση στην επτάβαθμη κλίμακα που αναλύθηκε στο κεφάλαιο 

4.3.3. (1=Καθόλου, 2=Πολύ Λίγο, 3=Λίγο, 4=Μέτρια, 5=Πολύ, 6=Πάρα Πολύ και 

7=Απόλυτα) και σε ποσοστό επί τοις εκατό (%). Για την καλύτερη κατανόηση των 

αποτελεσμάτων οι βαθμίδες των απαντήσεων προστίθενται και κατηγοριοποιούνται 

σε 3 επίπεδα με τον εξής τρόπο: 

Απαντήσεις Χαμηλά: 1,2,3 

Απαντήσεις Μέτρια: 4 

Απαντήσεις Υψηλά: 5,6,7 

 

Παρακάτω ακολουθεί η παρουσίαση και η ανάλυση των αποτελεσμάτων από 

τις 7 κατηγορίες που επεξεργαστήκαμε μέσω SPSS και των 27 ερωτήσεων που 

ενυπάρχουν σε αυτές.  

 

 

 

                                                 
6
 χρησιμότητα, επικαιρότητα, οργάνωση περιεχομένου – δομή, σκοπός κατασκευής και 

λειτουργίας, φορέας – συγγραφέας – κατασκευαστής – διαχειριστής του διαδικτυακού χώρου, 

πλοήγηση, εμφάνιση – αισθητική, αλληλεπίδραση με το χρήστη, κατηγοριοποίηση του 

διαδικτυακού χώρου (βλ. κεφάλαιο 4.3.3.). 
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5.2.2.1. Χρησιμότητα 

 

 

Γράφημα 6. Παρέχεται μέσω του διαδικτυακού χώρου η δυνατότητα για την απόκτηση 

νέων γνώσεων; 

 

Στην πρώτη ερώτηση παρατηρείται ότι το 70,2% των σχολικών διαδικτυακών 

χώρων παρέχει σε χαμηλό βαθμό τη δυνατότητα για απόκτηση νέων γνώσεων, το 

9,8% σε μέτριο βαθμό και το 20% σε υψηλό βαθμό. Συνεπώς, φαίνεται από τα 

ευρήματα ότι οι περισσότεροι σχολικοί ιστότοποι δεν προσφέρουν νέα γνώση.  

 

Γράφημα 7. Εξυπηρετεί τις ανάγκες για τις οποίες έχει δημιουργηθεί; 



 118 

Στη δεύτερη ερώτηση απαντήθηκε ότι οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι 

εξυπηρετούν τις ανάγκες για τις οποίες δημιουργήθηκαν σε χαμηλό βαθμό κατά 

50,9%, σε μέτριο βαθμό κατά 25,1% και σε υψηλό βαθμό κατά 24%. Φαίνεται λοιπόν 

ότι οι περίπου οι μισοί σχολικοί ιστότοποι δεν εξυπηρετούν αρκετά τις ανάγκες για τις 

οποίες κατασκευάστηκαν.  

 

 

Γράφημα 8. Είναι απλή και κατανοητή η γλώσσα των κειμένων;  

 

Στην ερώτηση αυτή αξιολογήθηκε ότι είναι απλή και κατανοητή η γλώσσα 

των κειμένων σε χαμηλό βαθμό κατά 20,8%, σε μέτριο βαθμό κατά 14,9% και σε 

υψηλό βαθμό κατά 64,4%. Επομένως, οι περισσότεροι διαδικτυακοί χώροι διαθέτουν 

απλή και κατανοητή γλώσσα.  

 

Γράφημα 9. Είναι χρήσιμη η πληροφορία που συνοδεύει τις εικόνες των ιστοσελίδων; 
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Η ερώτηση αυτή βαθμολογήθηκε χαμηλά με ποσοστό 46,2%, μέτρια με 

ποσοστό 18,2% και υψηλά με ποσοστό 35,7%. Εδώ φαίνεται ότι κάποιοι από τους 

παρατηρητές δε θεωρούν χρήσιμη την πληροφορία που συνοδεύει τις εικόνες των 

ιστοσελίδων, ενώ κάποιοι άλλοι τη θεωρούν χρήσιμη σε ικανοποιητικό βαθμό.  

Συνεπώς, ως προς τον άξονα της χρησιμότητας φαίνεται ότι οι περισσότεροι 

σχολικοί διαδικτυακοί χώροι της Αχαΐας δεν προσφέρουν νέα γνώση και δεν 

εξυπηρετούν αρκετά τις ανάγκες για τις οποίες κατασκευάστηκαν, εν τούτοις 

διαθέτουν απλή και κατανοητή γλώσσα στα κείμενά τους.   

 

5.2.2.2. Επικαιρότητα 

 

 

Γράφημα 10. Είναι επίκαιρη η παρεχόμενη πληροφορία;  

 

 

Στην ερώτηση αυτή για το αν είναι επίκαιρη η παρεχόμενη πληροφορία στους 

σχολικούς διαδικτυακούς χώρους της Αχαΐας, οι παρατηρητές θεώρησαν ότι είναι 

επίκαιρη σε χαμηλό βαθμό κατά 42,2%, σε μέτριο βαθμό κατά 9,8% και σε υψηλό 

βαθμό κατά 48%. Συνεπώς, οι απαντήσεις τους κυμαίνονται στα δυο άκρα, κάτι που 

δείχνει ότι οι περισσότεροι σχολικοί ιστότοποι διαθέτουν επίκαιρες πληροφορίες, 

αλλά υπάρχουν και σε αντίστοιχο ποσοστό κάποιοι άλλοι που δεν διαθέτουν και ίσως 

δεν έχουν ανανεώσει πρόσφατα το υλικό τους.  
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Γράφημα 11. Είναι συχνή η ενημέρωση του διαδικτυακού χώρου (σε τακτά χρονικά 

διαστήματα);  

 

Η ερώτηση αυτή αξιολογήθηκε χαμηλά με ποσοστό 41,9%, μέτρια με 

ποσοστό 12,4% και υψηλά με ποσοστό 45,8%. Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν 

αρκετά αυτά της προηγούμενης ερώτησης και δείχνουν ότι κάποιοι από τους 

διαδικτυακούς χώρους ενημερώνονται συνεχώς, ενώ κάποιοι άλλοι ελάχιστα ή  

καθόλου.  

Ως προς τον άξονα, επομένως, της επικαιρότητας φαίνεται ότι οι σχολικοί 

διαδικτυακοί χώροι της Αχαΐας εμφανίζουν ποικιλία. Κάποιοι από αυτούς διαθέτουν 

επίκαιρες πληροφορίες και ενημερώνονται τακτικά και κάποιοι άλλοι όχι, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει διαφοροποίηση κατά περίπτωση.  
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5.2.2.3. Οργάνωση Περιεχομένου – Δομή 

 

Γράφημα 12. Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να διακρίνει με σαφήνεια τη δομή του 

διαδικτυακού χώρου;  

  

Η ερώτηση αυτή βαθμολογήθηκε χαμηλά με ποσοστό 36%, μέτρια με 

ποσοστό 16% και υψηλά με ποσοστό 47,9%. Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι περισσότεροι 

σχολικοί διαδικτυακοί χώροι έχουν ξεκάθαρη δομή και επιτρέπουν στο χρήστη να τη 

διακρίνει.  

 

 

Γράφημα 13. Ο τρόπος δόμησης και οργάνωσης της ιστοσελίδας διευκολύνει τη 

λειτουργικότητά της; 
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 Η ερώτηση αυτή έχει αξιολογηθεί χαμηλά με ποσοστό 40,7%, μέτρια με 

ποσοστό 18,9% και υψηλά με ποσοστό 40,4%. Φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχουν σε 

παρόμοιο ποσοστό σχολικοί ιστότοποι που είναι οργανωμένοι με τέτοιον τρόπο ώστε 

να διευκολύνεται η λειτουργικότητά τους και άλλοι τόσοι που δεν είναι δομημένοι 

κατάλληλα για το σκοπό αυτό.  

Συνεπώς, ως προς τον άξονα της δομής και οργάνωσης περιεχομένου φαίνεται 

ότι αρκετοί σχολικοί διαδικτυακοί χώροι δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να 

διακρίνει με σαφήνεια τη δομή τους, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι οι περισσότεροι 

από αυτούς είναι και λειτουργικοί, κάτι που φαίνεται από το ποσοστό που 

συγκέντρωσε η απάντηση χαμηλά (40,7%) στην ερώτηση 8.  

 

5.2.2.4. Σκοπός Κατασκευής και Λειτουργίας 

 

 

Γράφημα 14. Είναι σαφής ο σκοπός κατασκευής και λειτουργίας του διαδικτυακού 

χώρου; 

Από το γράφημα αυτό φαίνεται ότι ο σκοπός κατασκευής και λειτουργίας των 

σχολικών διαδικτυακών χώρων είναι σαφής σε χαμηλό βαθμό κατά 54,2%, σε μέτριο 

βαθμό κατά 13,1% και σε υψηλό βαθμό κατά 32,8%. Η πρώτη επιλογή στην κλίμακα 

μάλιστα (1=Καθόλου) συγκέντρωσε το ποσοστό 36,7%, γεγονός που δείχνει ότι δε 
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φαίνεται στους περισσότερους σχολικούς ιστότοπους ο σκοπός για τον οποίο 

δημιουργήθηκαν.  

 

 

Γράφημα 15. Καθορίζεται σαφώς η ομάδα των χρηστών στους οποίους απευθύνεται; 

 

 

Η ερώτηση αυτή βαθμολογήθηκε χαμηλά με ποσοστό 69%, μέτρια με 

ποσοστό 19,6% και υψηλά με ποσοστό 11,3%. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι δεν 

καθορίζεται με σαφήνεια η ομάδα χρηστών στους οποίους απευθύνονται οι 

περισσότεροι διαδικτυακοί χώροι της Αχαΐας. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν εκείνα της 

προηγούμενης ερώτησης, δείχνοντας ότι ο σκοπός κατασκευής και λειτουργίας των 

διαδικτυακών χώρων είναι ένα σημείο που δεν έχει επισημανθεί αρκετά στους πιο 

πολλούς σχολικούς ιστοτόπους.  

Συνεπώς, ως προς τον άξονα που αφορά το σκοπό κατασκευής και 

λειτουργίας των σχολικών διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας, και οι δύο ερωτήσεις 

συμφωνούν ως προς τα ευρήματά τους ότι δεν είναι ξεκάθαρος ο σκοπός κατασκευής 

και λειτουργίας τους και δεν καθορίζεται με σαφήνεια η ομάδα χρηστών στους 

οποίους απευθύνονται. 
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5.2.2.5. Πλοήγηση 

 

Γράφημα 16. Είναι εύκολη η πλοήγηση και η μετάβαση σε διάφορα μέρη/ενότητες του 

διαδικτυακού χώρου; 

 

Στην ερώτηση αυτή οι εξωτερικοί παρατηρητές απάντησαν ότι δεν είναι 

εύκολη η πλοήγηση σε ποσοστό 36,7%, ότι είναι μέτρια η ευκολία σε ποσοστό 18,9% 

και ότι είναι πολύ εύκολη σε ποσοστό 44,4%. Συνεπώς, οι περισσότεροι σχολικοί 

διαδικτυακοί χώροι είναι εύκολοι στην πλοήγηση και στη μετάβαση στα διάφορα μέρη 

τους, με ένα σημαντικό παρόλα αυτά ποσοστό να μην παρουσιάζεται τόσο 

ικανοποιητικό. 

 

Γράφημα 17. Μπορεί ο χρήστης να επιστρέψει εύκολα στις βασικές επιλογές εργασιών – 

μενού του διαδικτυακού χώρου; 



 125 

 Στην ερώτηση αυτή οι παρατηρητές βαθμολόγησαν χαμηλά το αν μπορεί να 

επιστρέψει ο χρήστης εύκολα στις βασικές επιλογές εργασιών του σχολικού 

διαδικτυακού χώρου με ποσοστό 26,6%, μέτρια με ποσοστό 18,2% και υψηλά με 

ποσοστό 55,2%. Από τα ευρήματα αυτά φαίνεται ότι οι περισσότεροι σχολικοί 

ιστότοποι επιτρέπουν σε μεγάλο βαθμό την επιστροφή στο βασικό τους μενού, γεγονός 

που διευκολύνει την πλοήγηση του χρήστη. 

 

 

Γράφημα 18. Μπορεί να πληροφορηθεί ο χρήστης ανά πάσα στιγμή το σημείο του 

διαδικτυακού χώρου στον οποίο βρίσκεται; 

 

Η ερώτηση αυτή αξιολογήθηκε χαμηλά με ποσοστό 41,4%, μέτρια με 

ποσοστό 23,6% και υψηλά με ποσοστό 34,8%. Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι περισσότεροι 

σχολικοί διαδικτυακοί χώροι δε δίνουν σε ικανοποιητικό βαθμό στο χρήστη τη 

δυνατότητα να πληροφορείται ανά πάσα στιγμή το σημείο στο οποίο βρίσκεται. 

Σημαντική παρατήρηση είναι ότι τη μεγαλύτερη βαθμολόγηση ανά ερώτηση 

συγκέντρωσε το μέτριο επίπεδο της κλίμακας, γεγονός που δείχνει ότι οι σχολικοί 

διαδικτυακοί χώροι δε δείχνουν ξεκάθαρα την εικόνα της θέσης του χρήστη.  
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Γράφημα 19. Ο τρόπος πλοήγησης στο διαδικτυακό χώρο απαιτεί σημαντικό χρόνο 

προσαρμογής για το χρήστη; 

 

 Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται ότι σε ποσοστό 72,3% ο τρόπος πλοήγησης 

δεν απαιτεί σημαντικό χρόνο προσαρμογής για το χρήστη. Σε ποσοστό 18,2% η 

ερώτηση βαθμολογήθηκε ως μέτρια και σε ποσοστό 9,7% δόθηκε θετική απάντηση. 

Συνεπώς, οι περισσότεροι σχολικοί ιστότοποι δίνουν την ευκαιρία μέσα από τον 

τρόπο πλοήγησής τους στο χρήστη να προσαρμοστεί γρήγορα, καθώς στο σημείο 

αυτό το αρνητικό ποσοστό δίνει θετικά αποτελέσματα.   

 

Γράφημα 20. Υπάρχει συμβατότητα των εικονιδίων πλοήγησης στο διαδικτυακό χώρο 

με τα εικονίδια του λειτουργικού συστήματος; 
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 Η παρούσα ερώτηση αξιολογήθηκε χαμηλά με ποσοστό 30,5%, μέτρια με 

ποσοστό 14,9% και υψηλά με ποσοστό 54,5%. Από αυτό φαίνεται ότι σε παραπάνω 

από τους μισούς σχολικούς διαδικτυακούς χώρους υπάρχει μεγάλη συμβατότητα των 

εικονιδίων πλοήγησης με τα εικονίδια του λειτουργικού συστήματος.  

 

 

Γράφημα 21. Είναι ικανοποιητικός ο χρόνος απόκρισης του διαδικτυακού χώρου όταν 

κάνουμε κλικ σε ένα σύνδεσμο; 

 

Από την ερώτηση αυτή διακρίνεται ότι ο χρόνος απόκρισης των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων δεν είναι ικανοποιητικός σε ποσοστό 33,4%, είναι μέτρια 

ικανοποιητικός σε ποσοστό 13,1% και πολύ ικανοποιητικός σε ποσοστό 53,5%. 

Επομένως, στους περισσότερους ιστοτόπους που παρατηρήθηκαν ο χρόνος 

απόκρισης όταν κάνουμε κλικ σε ένα σύνδεσμο ήταν ικανοποιητικός και συνεπώς η 

πλοήγηση γρήγορη και χωρίς καθυστερήσεις. 

 Από τις ερωτήσεις του άξονα της πλοήγησης φαίνεται ότι ο μεγαλύτερος 

αριθμός των σχολικών διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας δεν παρουσιάζει μεγάλες 

δυσκολίες ως προς την πλοήγηση και ότι ο χρήστης δε συναντά σημαντικά εμπόδια 

ως προς το θέμα αυτό. Η μόνη ερώτηση που φάνηκε να αξιολογήθηκε χαμηλά είναι 

αυτή που σχετίζεται με το αν μπορεί να πληροφορηθεί ο χρήστης ανά πάσα στιγμή το 

σημείο του διαδικτυακού χώρου στον οποίο βρίσκεται. 
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5.2.2.6. Εμφάνιση - Αισθητική 

 

Γράφημα 22. Τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη είναι απλά και κατανοητά; 

 

Στην ερώτηση αυτή οι 5 κριτές βαθμολόγησαν χαμηλά με ποσοστό 31,6%, 

μέτρια με ποσοστό 13,1% και υψηλά με ποσοστό 55,3%. Συνεπώς, σε παραπάνω από 

τους μισούς σχολικούς διαδικτυακούς χώρους της Αχαΐας τα μηνύματα είναι απλά και 

κατανοητά.  

 

 

Γράφημα 23. Ο διαδικτυακός χώρος χρησιμοποιεί το κατάλληλο μέγεθος και είδος 

γραμματοσειράς που να προσδίδει ευκρίνεια και αναγνωσιμότητα; 
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 Από το παραπάνω γράφημα φαίνεται ότι το 27,3% των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων δε χρησιμοποιεί το κατάλληλο μέγεθος και είδος 

γραμματοσειράς, το 23,3% αξιολογήθηκε μέτρια και το 49,5% υψηλά. Συνεπώς, στο 

μεγαλύτερο ποσοστό τους οι σχολικοί ιστότοποι χρησιμοποιούν το κατάλληλο μέγεθος 

και είδος γραμματοσειράς που να προσδίδει ευκρίνεια και αναγνωσιμότητα. 

 

 

Γράφημα 24. Υπάρχει συμμετρία μεταξύ του χώρου που καταλαμβάνει το κείμενο σε 

σχέση με το εικονικό στοιχείο; 

 

Στην ερώτηση αυτή φαίνεται ότι οι κριτές βαθμολόγησαν χαμηλά με ποσοστό 

42,5%, μέτρια με ποσοστό 22,9% και υψηλά με ποσοστό 34,5%. Η συγκέντρωση των 

απαντήσεων δείχνει ότι οι περισσότεροι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι δε διαθέτουν 

συμμετρία μεταξύ του χώρου που καταλαμβάνει το κείμενο σε σχέση με το εικονικό 

στοιχείο.  
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Γράφημα 25. Πόσο ικανοποιητική είναι η ποιότητα των εικόνων και των φωτογραφιών 

(ευκρίνεια, φωτεινότητα, αριθμός χρωμάτων, μέγεθος); 

 

 Από το παραπάνω γράφημα φαίνεται ότι η ποιότητα των εικόνων των 

σχολικών διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας είναι ικανοποιητική σε ποσοστό 57,1%, 

μέτρια ικανοποιητική κατά 9,5% και ελάχιστα ικανοποιητική κατά 33,4%. Επομένως, 

σε μεγάλο αριθμό σχολικών ιστοχώρων η ποιότητα των εικόνων και των 

φωτογραφιών είναι ικανοποιητική, ως προς την ευκρίνεια, τη φωτεινότητα, τον  

αριθμό των χρωμάτων και το μέγεθος. 



 131 

 

Γράφημα 26. Πόσο "φορτωμένη" είναι η κάθε ιστοσελίδα με πολυμεσικά αρχεία; 

 

Στην παρούσα ερώτηση παρατηρείται ότι το 61,1% των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων δε θεωρούνται από τους κριτές «φορτωμένες» με πολυμεσικά 

αρχεία. Το 19,6% θεωρούνται μέτρια «φορτωμένες» και το 19,3% πολύ 

«φορτωμένες». Συνεπώς, οι περισσότεροι σχολικοί ιστότοποι δεν περιλαμβάνουν σε 

υπερβολικό βαθμό πολυμεσικά αρχεία (βίντεο, κινούμενες εικόνες, ηχητικά αρχεία, 

εικόνες, φωτογραφίες) που κουράζουν τον επισκέπτη.  

 

 

Γράφημα 27. Σε τι βαθμό η χρήση των διαφόρων μέσων (βίντεο, ηχητικών αρχείων, 

εικόνων, κ.α.) επισκιάζει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων ή αποσπά το χρήστη; 
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Στην ερώτηση αυτή οι κριτές απάντησαν ότι στο 66,5% των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων η χρήση των διαφόρων πολυμέσων δεν επισκιάζει το 

περιεχόμενό τους και δεν αποσπά το χρήστη, στο 16,7% αυτό συμβαίνει σε μέτριο 

βαθμό και στο 16,7% αυτό συμβαίνει σε υψηλό βαθμό. Επομένως, στις περισσότερες 

σχολικές ιστοσελίδες ο χρήστης δεν αποσπάται από τα διάφορα μέσα που 

περιλαμβάνονται, όπως βίντεο, ηχητικά αρχεία, εικόνες, κ.λ.π. 

 

 

Γράφημα 28. Υπάρχει συνέπεια στη χρωματική βάση και στο ύφος σχεδίασης του 

διαδικτυακού χώρου; 

 

 Από το παραπάνω γράφημα φαίνεται ότι στο 69,8% των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων υπάρχει συνέπεια στη χρωματική βάση και στο ύφος σχεδίασής 

τους, ενώ στο 22,9% δεν υπάρχει σε ικανοποιητικό βαθμό. Επίσης, σε ποσοστό 7,3% 

οι κριτές απάντησαν ότι υπάρχει σε μέτριο βαθμό. Παρατηρείται λοιπόν, ότι στο 

μεγαλύτερο αριθμό των σχολικών ιστοτόπων τηρείται η χρωματική συνέπεια και η 

σταθερότητα στο ύφος σχεδίασης. 
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Γράφημα 29. Η χρήση των χρωματικών συνδυασμών διευκολύνει την αισθητική 

καθαρότητα της κάθε ιστοσελίδας (συνδυασμός χρωμάτων χωρίς υπερβολές); 

 

Την ερώτηση αυτή οι κριτές τη βαθμολόγησαν χαμηλά με ποσοστό 35,3%, 

μέτρια με ποσοστό 18,2% και υψηλά με ποσοστό 46,5%. Αυτό δείχνει ότι οι 

περισσότεροι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι κάνουν χρωματικούς συνδυασμούς χωρίς 

υπερβολές και διευκολύνεται έτσι η αισθητική τους καθαρότητα. Άξιο παρατήρησης 

είναι το ποσοστό που συγκέντρωσε η πρώτη απάντηση (18,2%), κάτι που δείχνει ότι 

υπήρχαν και κάποιοι σχολικοί ιστότοποι που αξιολογήθηκαν πολύ χαμηλά και δε 

χρησιμοποιούσαν σωστούς χρωματικούς συνδυασμούς, γεγονός που δεν ικανοποίησε 

τους παρατηρητές της παρούσας έρευνας.  

Συνοψίζοντας, στον άξονα της εμφάνισης και της αισθητικής των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας φάνηκε ότι οι 5 παρατηρητές – κριτές δε διέκριναν 

έντονα προβλήματα και τις αξιολόγησαν δίνοντας υψηλά ποσοστά σε θετικές 

απαντήσεις (4,5,6,7), κάτι που πιθανόν δηλώνει πως οι κατασκευαστές και οι 

δημιουργοί των ιστοτόπων αυτών εστιάζουν στο να παρουσιάζουν μια καλή και 

ελκυστική εικόνα προς τον επισκέπτη.  
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5.2.2.7. Αλληλεπίδραση με το χρήστη 

 

 

Γράφημα 30. Ο διαδικτυακός χώρος παρέχει μηχανισμούς ανατροφοδότησης στο 

χρήστη; 

 

Από το παραπάνω διάγραμμα φαίνεται πως το 79,6% των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων δεν παρέχει μηχανισμούς ανατροφοδότησης στο χρήστη, το 

10,5% αυτών παρέχει ανατροφοδότηση σε μέτριο βαθμό και μόνο το 9,8% 

αξιολογήθηκε ότι παρέχει σε μεγάλο βαθμό. Οι εξωτερικοί παρατηρητές - κριτές 

πιστεύουν, λοιπόν, ότι οι πιο πολλοί σχολικοί ιστότοποι δε διαθέτουν μηχανισμούς 

όπως forums και chat rooms για συζήτηση μεταξύ των επισκεπτών ή γενικότερη 

επικοινωνία με τους χρήστες των ιστοσελίδων.  
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Γράφημα 31. Ο διαδικτυακός χώρος παρέχει μηχανισμό/τρόπο επικοινωνίας με το 

διαχειριστή του; 

 

 Στην ερώτηση αυτή φαίνεται πως το 59,6% των σχολικών διαδικτυακών 

χώρων δεν παρέχει μηχανισμούς επικοινωνίας με το διαχειριστή του, το 6,2% αυτών 

παρέχει τρόπους επικοινωνίας σε μέτριο βαθμό και το 34,1% αξιολογήθηκε ότι 

παρέχει σε μεγάλο βαθμό. Παρατηρώντας την ερώτηση αυτή σε σχέση με την 

προηγούμενη, οι κριτές διέκριναν ότι οι σχολικοί ιστότοποι επιδιώκουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό να δημιουργήσουν κάποιον τρόπο επικοινωνίας του επισκέπτη με 

το διαχειριστή τους, σε σχέση με την προσπάθεια δημιουργίας μηχανισμών 

ανατροφοδότησης.  
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Γράφημα 32. Ο διαδικτυακός χώρος επιτρέπει στο χρήστη να επιλέγει, σύμφωνα με τις 

ανάγκες του, τον τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας (π.χ. με κείμενο, εικόνα, ήχο, 

αλλαγή φόντου, χρωμάτων κ.α.); 

 

 Σύμφωνα με το διάγραμμα αυτό, η συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών 

ιστοτόπων (97,7%) δεν επιτρέπει στο χρήστη να κάνει κάποια επιλογή της παρουσίασης 

της πληροφορίας σύμφωνα με τις ανάγκες του. Σχεδόν όλοι σχολικοί διαδικτυακοί 

χώροι της Αχαΐας (πλην του ποσοστού 2,2% που δε βαθμολογήθηκε χαμηλά) έχουν 

μια σταθερή δομή παρουσίασης της πληροφορίας, η οποία ενδεχομένως να είναι 

δύσκαμπτη και δύσχρηστη για κάποιους επισκέπτες και δεν υπάρχει πρόβλεψη για 

κάποιο μηχανισμό ευελιξίας και επιλογής άλλου κειμένου, χρωμάτων, φόντου, ήχου ή 

εικόνας.  

Συνοψίζοντας και τον άξονα της αλληλεπίδρασης και της ανατροφοδότησης 

με το χρήστη, οι παρατηρητές - κριτές θεωρούν ότι η πλειοψηφία των σχολικών 

ιστότοπων της Αχαΐας δε διαθέτει κάποιους τρόπους επικοινωνίας με το χρήστη, 

δυνατότητας σχολίων, συζήτησης, αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης, ώστε να 

του προσφέρει κίνητρα και την ευκαιρία περαιτέρω επισκέψεων. Είναι πιθανόν οι πιο 

πολλοί διαδικτυακοί χώροι να εστιάζουν στην πλοήγηση, στην εμφάνιση και στη 

γενικότερη δομή και να παραβλέπουν το κομμάτι της επικοινωνίας με τον επισκέπτη, 

το οποίο παρόλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικό, από τη στιγμή που εξ ορισμού οι 

διαδικτυακοί χώροι δημιουργούνται για να εξυπηρετήσουν τη σχέση σχολικής 

κοινότητας και ευρύτερης κοινωνίας. 
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Παρατηρώντας, επομένως, και τις 27 ερωτήσεις που παρουσιάστηκαν 

παραπάνω, μπορούμε να συνοψίσουμε τα αποτελέσματά τους στο παρακάτω 

συνολικό γράφημα.  

 

Γράφημα 33. Συνοπτική παρουσίαση βαθμολογίας των 27 ερωτήσεων της παρατήρησης 

 

Από το διάγραμμα αυτό φαίνεται ότι οι ερωτήσεις με τη χαμηλότερη 

βαθμολόγηση ήταν η 1
η
 (Παρέχεται μέσω του διαδικτυακού χώρου η δυνατότητα για 

την απόκτηση νέων γνώσεων;), η 10
η
 (Καθορίζεται σαφώς η ομάδα των χρηστών στους 

οποίους απευθύνεται;), η 25
η
 (Ο διαδικτυακός χώρος παρέχει μηχανισμούς 

ανατροφοδότησης στο χρήστη;), η 26
η
 (Ο διαδικτυακός χώρος παρέχει 

μηχανισμό/τρόπο επικοινωνίας με το διαχειριστή του;)  και η 27
η
 (Ο διαδικτυακός 

χώρος επιτρέπει στο χρήστη να επιλέγει, σύμφωνα με τις ανάγκες του, τον τρόπο 

παρουσίασης της πληροφορίας (π.χ. με κείμενο, εικόνα, ήχο, αλλαγή φόντου, χρωμάτων 

κ.α.). Οι ερωτήσεις 14, 21 και 22 βαθμολογήθηκαν χαμηλά, γεγονός όμως που 

αποβαίνει θετικό, λόγω του νοήματος της ερώτησης.  

Από την άλλη, οι ερωτήσεις με την υψηλότερη βαθμολόγηση είναι η 3
η
 (Είναι 

απλή και κατανοητή η γλώσσα των κειμένων;) και η 23
η
 (Υπάρχει συνέπεια στη 

χρωματική βάση και στο ύφος σχεδίασης του διαδικτυακού χώρου;).  

 

Αν λοιπόν παρατηρήσουμε τη βαθμολόγηση ανά κατηγορία ερωτήσεων, διακρίνουμε 

τα παρακάτω αποτελέσματα.  
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Πίνακας 6 

Βαθμολόγηση κριτών ανά κατηγορία ερωτήσεων 

Κατηγορίες χαμηλά μέτρια ψηλά 

1.Χρησιμότητα 47,00 17,00 36,00 

2.Επικαιρότητα 42,00 11,09 46,91 

3.Οργάνωση περιεχομένου - δομή 38,36 17,45 44,18 

4.Σκοπός κατασκευής και λειτουργίας 61,64 16,36 22,00 

5.Πλοήγηση 40,18 17,82 42,00 

6.Εμφάνιση 40,09 16,32 43,59 

7.Αλληλεπίδραση με το χρήστη 79,03 6,18 14,79 

 

 

 

Γράφημα 34. Συνολική βαθμολόγηση ανά κατηγορία ερωτήσεων  

 

Από τον παραπάνω πίνακα και το διάγραμμα φαίνεται ότι οι κατηγορίες 

ερωτήσεων με τη χαμηλότερη βαθμολόγηση από τους 5 ειδικούς – κριτές είναι η 4
η
 

και η 7
η
, δηλαδή αυτή που ερευνά το σκοπό κατασκευής και λειτουργίας του κάθε 

σχολικού διαδικτυακού χώρου και την αλληλεπίδραση και την ανατροφοδότηση 

αντίστοιχα.  

Στις περισσότερες σχολικές ιστοσελίδες (61,64%) δεν είναι ξεκάθαρος ο 

σκοπός κατασκευής και λειτουργίας, κάτι που δε δίνει τη σωστή εντύπωση και την 

οργάνωση που χρειάζεται στον επισκέπτη του διαδικτυακού χώρου. Σημαντικό 

εύρημα είναι το πολύ μεγάλο ποσοστό χαμηλής βαθμολόγησης (79,03%) που δίνουν 

οι κριτές ως προς την αλληλεπίδραση και την ανατροφοδότηση που προσφέρουν οι 
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σχολικοί διαδικτυακοί χώροι της Αχαΐας. Είναι ξεκάθαρο ότι ελάχιστοι από αυτούς 

διαθέτουν μηχανισμούς επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με το χρήστη και δε 

φαίνεται να αναπτύξουν τους αντίστοιχους διαύλους μέσα από chat, forums, 

πλατφόρμες συζητήσεων και ανατροφοδοτικά εργαλεία και ερωτήσεις. Κάτι τέτοιο 

θα ήταν αφορμή για να εξερευνηθεί περισσότερο αυτό το κομμάτι των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων και να βρεθούν αντίστοιχες προτάσεις και λύσεις.  

 

Στη συνέχεια, ακολουθεί η παρουσίαση και η ανάλυση των αποτελεσμάτων 

από τις 2 επόμενες κατηγορίες που επεξεργαστήκαμε μέσω Microsoft Excel,  οι 

οποίες σχετίζονται με το φορέα, το συγγραφέα, τον κατασκευαστή, το διαχειριστή και 

τη χρονολογία συγγραφής και αναθεώρησης των σχολικών διαδικτυακών χώρων της 

Αχαΐας, καθώς και με την κατηγοριοποίησή τους σε εκπαιδευτικούς, ψυχαγωγικούς 

και επικοινωνιακούς.  
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5.2.2.8. Φορέας – συγγραφέας – διαχειριστής – χρονολογία δημιουργίας ή 

αναθεώρησης διαδικτυακού χώρου 

 

Οι κριτές στον άξονα αυτόν έπρεπε να παρατηρήσουν και να ελέγξουν κατά 

πόσο καθορίζεται στον κάθε σχολικό ιστότοπο ο κατασκευαστής, ο διαχειριστής, ο 

συγγραφέας, ο φορέας και η χρονολογία δημιουργίας ή αναθεώρησης του 

περιεχομένου του. Οι ερωτήσεις που δόθηκαν είχαν την εξής μορφή: 

1. Είναι καθορισμένος ο φορέας (ή οργανισμός) που εποπτεύει τη λειτουργία του 

διαδικτυακού χώρου; 

2. Είναι καθορισμένος ο συγγραφέας ή ο κατασκευαστής του περιεχομένου του 

διαδικτυακού χώρου; 

3. Είναι καθορισμένος ο διαχειριστής του διαδικτυακού χώρου; 

4. Είναι καθορισμένη η χρονολογία συγγραφής ή αναθεώρησης των παρεχόμενων 

πληροφοριών του διαδικτυακού χώρου; 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν σε συνέχεια των προηγούμενων 27 ερωτήσεων 

είναι τα εξής: 

 

 

Γράφημα 35. Είναι καθορισμένος ο φορέας (ή οργανισμός) που εποπτεύει τη λειτουργία 

του διαδικτυακού χώρου; 
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Από το διάγραμμα αυτό οι κριτές παρατήρησαν ότι οι σχολικοί διαδικτυακοί 

χώροι της Αχαΐας δεν αναφέρουν καθόλου ή αναφέρουν ελάχιστα ποιος είναι ο 

φορέας ή ο οργανισμός που εποπτεύει τη λειτουργία τους σε ποσοστό 44%, ότι το 

αναφέρουν σε μέτριο βαθμό σε ποσοστό 6,2% και ότι το αναφέρουν ικανοποιητικά σε 

ποσοστό 49,8%. Αξιοσημείωτο είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ανά απάντηση 

δόθηκε στην επιλογή «Καθόλου». Επομένως, οι μισοί περίπου σχολικοί ιστότοποι 

καθορίζουν το φορέα τους, ενώ οι υπόλοιποι το παραλείπουν.  

 

 

Γράφημα 36. Είναι καθορισμένος ο συγγραφέας ή ο κατασκευαστής του περιεχομένου 

του διαδικτυακού χώρου; 

 

Ως προς τον καθορισμό του συγγραφέα ή του κατασκευαστή των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας, οι 5 κριτές παρατήρησαν ότι δεν εμφανίζεται 

καθόλου ή ελάχιστα σε ποσοστό 63,6%, εμφανίζεται μέτρια σε ποσοστό 6,5% και 

ικανοποιητικά σε ποσοστό 29,9%. Συνεπώς, η πλειοψηφία των σχολικών ιστότοπων 

δεν καθορίζει ποιος είναι ο συγγραφέας του περιεχομένου του διαδικτυακού χώρου. Η 

επιλογή «Καθόλου» συγκέντρωσε και σε αυτή την ερώτηση το μεγαλύτερο ποσοστό. 
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Γράφημα 37. Είναι καθορισμένος ο διαχειριστής του διαδικτυακού χώρου; 

 

Στην ερώτηση αυτή οι κριτές απάντησαν ότι δεν καθορίζεται καθόλου ή 

καθορίζεται ελάχιστα ο διαχειριστής των σχολικών διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας 

σε ποσοστό 67,2% (με το 48,3% να εμφανίζεται στην απάντηση «Καθόλου»), ότι 

καθορίζεται σε μέτριο βαθμό σε ποσοστό 9,1% και ότι καθορίζεται ικανοποιητικά σε 

ποσοστό 23,7%. Φαίνεται λοιπόν ότι οι περισσότερες σχολικές ιστοσελίδες δεν 

αναφέρουν ποιος τις διαχειρίζεται, ώστε να γίνεται γνωστό και να ενημερώνεται ο 

επισκέπτης.  
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Γράφημα 38. Είναι καθορισμένη η χρονολογία συγγραφής ή αναθεώρησης των 

παρεχόμενων πληροφοριών του διαδικτυακού χώρου; 

 

Παρατηρώντας το παραπάνω γράφημα φαίνεται ότι οι σχολικοί διαδικτυακοί 

χώροι της Αχαΐας δεν καθορίζουν τη χρονολογία συγγραφής ή αναθεώρησης των 

παρεχόμενων πληροφοριών τους σε ποσοστό 45,4%, ότι την καθορίζουν μέτρια σε 

ποσοστό 12,4% και ότι την καθορίζουν ικανοποιητικά σε ποσοστό 42,2%. Συνεπώς, 

το χαρακτηριστικό αυτό είναι άλλοτε εμφανές και άλλοτε όχι σε αντίστοιχο ποσοστό. 

 

Συμπερασματικά λοιπόν,  φαίνεται  ότι οι περισσότεροι σχολικοί διαδικτυακοί 

χώροι της Αχαΐας  δεν παρέχουν ικανοποιητικά στοιχεία που σχετίζονται με το φορέα, 

τον κατασκευαστή και το διαχειριστή τους, καθώς και με τη χρονολογία που 

ανανεώνονται ή δημιουργούνται. Ειδικότερα ως προς τον καθορισμό του 

κατασκευαστή, του συγγραφέα και του διαχειριστή των σχολικών διαδικτυακών 

χώρων της Αχαΐας, οι 5 κριτές βαθμολόγησαν αρκετά χαμηλά, δείχνοντας ότι τα 

στοιχεία αυτά λείπουν σε μεγάλο βαθμό από τις περισσότερες σχολικές ιστοσελίδες. 
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5.2.2.9. Κατηγοριοποίηση του σχολικού διαδικτυακού χώρου 

 

Στην κατηγορία αυτή οι 5 παρατηρητές – κριτές έπρεπε να απαντήσουν στις 

παρακάτω ερωτήσεις.  

 

1. Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ο διαδικτυακός χώρος εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς 

σκοπούς (εκπαιδευτικός ιστότοπος); 

2. Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ο διαδικτυακός χώρος εξυπηρετεί επικοινωνιακούς 

σκοπούς (επικοινωνιακός ιστότοπος); 

3. Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ο διαδικτυακός χώρος εξυπηρετεί ψυχαγωγικούς 

σκοπούς (ψυχαγωγικός ιστότοπος); 

4. Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ο διαδικτυακός χώρος εξυπηρετεί κάποιους άλλους 

σκοπούς; Αν ναι, ποιοι είναι αυτοί;   

 

Από τις απαντήσεις τους και την επεξεργασία τους προέκυψαν τα παρακάτω 

αποτελέσματα.  

 

 

Γράφημα 39. Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ο διαδικτυακός χώρος εξυπηρετεί 

εκπαιδευτικούς σκοπούς (εκπαιδευτικός ιστότοπος); 
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Από το παραπάνω γράφημα φαίνεται ότι οι κριτές απάντησαν πως οι σχολικοί 

διαδικτυακοί χώροι της Αχαΐας δεν εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς σκοπούς σε ποσοστό 

63,3%, ότι τους εξυπηρετούν μέτρια σε ποσοστό 16% και ικανοποιητικά σε ποσοστό 

20,7%. Επομένως, σε μεγάλο βαθμό οι περισσότεροι σχολικοί ιστότοποι δεν μπορούν 

να θεωρηθούν εκπαιδευτικοί.  

 

 

 

Γράφημα 40. Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ο διαδικτυακός χώρος εξυπηρετεί 

επικοινωνιακούς σκοπούς (επικοινωνιακός ιστότοπος); 

 

Στην ερώτηση αυτή οι κριτές απάντησαν ότι οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι 

της Αχαΐας δεν εξυπηρετούν επικοινωνιακούς σκοπούς σε ποσοστό 48,7%, ότι τους 

εξυπηρετούν μέτρια σε ποσοστό 23,6% και ικανοποιητικά σε ποσοστό 27,7%. Από τα 

ευρήματα αυτά φαίνεται ότι χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση στο θέμα της 

επικοινωνίας με τον επισκέπτη.  
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Γράφημα 41. Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ο διαδικτυακός χώρος εξυπηρετεί ψυχαγωγικούς 

σκοπούς (ψυχαγωγικός ιστότοπος); 

 

Ως προς την κατηγοριοποίηση σε ψυχαγωγικούς ιστότοπους, οι κριτές 

απάντησαν ότι οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι της Αχαΐας δεν εξυπηρετούν 

ψυχαγωγικούς σκοπούς σε ποσοστό 78,6%, ότι τους εξυπηρετούν μέτρια σε ποσοστό 

7,6% και ικανοποιητικά σε ποσοστό 13,8%. Συνεπώς, σε πολύ μεγάλο βαθμό οι 

περισσότεροι σχολικοί ιστότοποι δε διαθέτουν ψυχαγωγικό χαρακτήρα.  

Στο τέλος του ερωτηματολογίου – φύλλου παρατήρησης τέθηκε η ανοικτή 

ερώτηση που αναφερόταν στο κατά πόσο ο σχολικός διαδικτυακός  χώρος εξυπηρετεί 

κάποιους άλλους σκοπούς και αν ναι, ποιοι είναι αυτοί. Οι 5 κριτές μπορούσαν να 

απαντήσουν ελεύθερα αναφέροντας αν εξυπηρετούνται περεταίρω σκοποί ή αν 

εντόπιζαν κάποιο άλλο στοιχείο μεμονωμένα σε κάποιο διαδικτυακό χώρο ή σε όλους 

μαζί. Στην ερώτηση αυτή δόθηκε η απάντηση ότι κάποιοι σχολικοί ιστότοποι 

εξυπηρετούν ενημερωτικούς σκοπούς και ότι προωθούν την προβολή των 

δραστηριοτήτων του σχολείου. Οι 3 από τους 5 κριτές μάλιστα βαθμολόγησαν το 

σύνολο των σχολικών διαδικτυακών χώρων με την απάντηση 1 (Καθόλου), 

δηλώνοντας ότι δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο σκοπό πέραν των όσων 

αναφέρθηκαν.   
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Κάτι τέτοιο συμφωνεί και με τα ευρήματα της προσωπικής παρατήρησης από 

την ερευνήτρια, στην οποία φαίνεται ότι οι περισσότεροι σχολικοί διαδικτυακοί 

χώροι της Αχαίας προτιμούν να προβάλλουν σχολικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις, 

φωτογραφίες και ανακοινώσεις, παρά να προωθούν την επικοινωνία, την 

αλληλεπίδραση με το χρήστη και την εκπαιδευτική ενίσχυση των μαθητών.  
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5.3. Αποτελέσματα από τις Συνεντεύξεις 

 

Σύμφωνα με τον Βάμβουκα (2007), με τη συλλογή των δεδομένων της 

ποιοτικής έρευνας επιδιώκεται η θεματική κατηγοριοποίηση των πληροφοριών που 

έχουν συγκεντρωθεί, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα και να επαληθευτεί ή 

να διαψευσθεί η ερευνητική υπόθεση. Στην ποιοτική έρευνα που διεξήχθη, 

πραγματοποιήθηκαν πέντε συνεντεύξεις με έμπειρους εκπαιδευτικούς σε υψηλές 

διοικητικές θέσεις, οι οποίες ήταν  χωρισμένες σε πέντε ενότητες σύμφωνα με τα 

ερευνητικά ερωτήματα και τους άξονες του ερωτηματολογίου.  

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, οι συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν για συμπληρώσουν σε μεγαλύτερο βαθμό κάποια σημεία των 

ερωτηματολογίων,  προσδίδοντας έτσι μεγαλύτερο βαθμό αξιοπιστίας στα δεδομένα. 

Οι συνεντεύξεις επικεντρώθηκαν στους άξονες εκείνους που φάνηκε από τα 

ερωτηματολόγια ότι ήταν αναγκαίοι για επιπλέον διερεύνηση: τρόποι αξιοποίησης 

σχολικών διαδικτυακών χώρων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, περιεχόμενο 

σχολικών ιστοσελίδων και επίτευξη επικοινωνίας ανάμεσα στους σχολικούς 

ιστότοπους και στον επισκέπτη.  

Στην αρχή κάθε συνέντευξης και μετά την  επεξήγηση  του σκοπού και του 

στόχου της συζήτησης, πραγματοποιήθηκαν γενικές ερωτήσεις που αφορούσαν στο 

προφίλ των συνεντευξιαζόμενων, στη συνέχεια ακολούθησαν ερωτήσεις που 

αφορούσαν στην ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, έπειτα ερωτήσεις 

σχετικά με την αξιοποίηση των σχολικών διαδικτυακών χώρων στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, κατόπιν ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων πιο συγκεκριμένα της Αχαΐας και τέλος ερωτήσεις που 

σχετίζονταν με την επίτευξη της επικοινωνίας στους σχολικούς διαδικτυακούς 

χώρους της Αχαΐας.  

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας η ανάλυση των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε μέσα από τη διαδικασία ανάλυσης περιεχομένου (content 

analysis). Η ανάλυση περιεχομένου, η οποία αναφέρεται κυρίως σε τεκμήρια γραπτής 

λεκτικής επικοινωνίας, θεωρείται πολύ αποτελεσματική μέθοδος, όπως έχει 

αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η οποία επιτρέπει να κατανοήσουμε και να 

ερμηνεύσουμε στάσεις, αξίες και συμπεριφορές (Παρασκευόπουλος, 1993β). Για την 

επεξεργασία των ποιοτικών δεδομένων της παρούσας έρευνας ακολουθήθηκαν τα 

παρακάτω στάδια: 
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 Έγινε απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, οι οποίες πήραν τη 

μορφή γραπτού κειμένου (Παράρτημα V). 

 Ακολούθησε μελέτη με επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις, ώστε να 

επιτευχθεί ευρεία και σε βάθος αντίληψη των δεδομένων και του 

συνόλου των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν. 

 Έγινε εστίαση στις ερωτήσεις που σχετίζονται με τα ερευνητικά 

ερωτήματα. 

 Έγινε προσπάθεια αποκωδικοποίησης πιθανών μη λεκτικών 

μηνυμάτων των συμμετεχόντων (μέσα από το επαναλαμβανόμενο 

άκουσμα των μαγνητοφωνημένων αρχείων), τα οποία σχετίζονται με 

τον τόνο της φωνής ή  τις παύσεις κατά τη συζήτηση, και τα οποία δεν 

μπορούν να αποτυπωθούν σε γραπτό κείμενο. 

 Έγινε προσπάθεια ερμηνείας, δημιουργίας νοήματος και σύνθεσης των 

δεδομένων, με βάση τους άξονες του οδηγού συνέντευξης.  

 

Παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση των ευρημάτων με βάση τους πέντε άξονες 

που δημιουργήθηκαν στον οδηγό συνέντευξης. Για την καλύτερη κατανόηση και 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων έγινε κωδικοποίηση των συνεντευξιαζόμενων από την 

ερευνήτρια με την εξής μορφή: 

 Προϊστάμενος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: ΠΠΕ 

 Σχολικός Σύμβουλος 1: ΣΣ1 

 Σχολικός Σύμβουλος 2: ΣΣ2 

 Διευθυντής Σχολείου 1: ΔΣ1 

 Διευθυντής Σχολείου 2: ΔΣ2 

 

5.3.1. Γενικές εισαγωγικές ερωτήσεις για το προφίλ των συνεντευξιαζόμενων 

 

Στην ερώτηση «Πού εργάζεστε; Ποιο είναι το αντικείμενο με το οποίο 

ασχολείστε επαγγελματικά;», οι πέντε συνεντευξιαζόμενοι έδωσαν την ιδιότητά τους 

ως διευθυντές και σχολικοί σύμβουλοι σε σχολεία και σε περιφέρειες της Αχαΐας 

αντίστοιχα.  

Στην ερώτηση «Έχετε πολλά χρόνια σχέση με τον τομέα γενικότερα της 

εκπαίδευσης και αν ναι, με ποιον τρόπο;» ο ΠΠΕ απάντησε ότι έχει 36 χρόνια στην 
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εκπαίδευση, ο ΣΣ1 ότι υπηρετεί 28 χρόνια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τα 

περισσότερα από αυτά ως εκπαιδευτικός, ο ΣΣ2 δήλωσε ότι βρίσκεται στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα ίδια χρόνια με τον ΣΣ1 και ότι τα τελευταία 11 από αυτά 

ήταν σε διοικητική θέση διευθυντή ή σχολικού συμβούλου και τα υπόλοιπα «μάχιμος 

εκπαιδευτικός», ο ΔΣ1 απάντησε ότι έχει στην εκπαίδευση 26 χρόνια, καθώς και ο 

ΔΣ2. Συνεπώς, όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι δήλωσαν ότι έχουν πολλά χρόνια 

υπηρεσίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έχουν αρκετή προϋπηρεσία και εμπειρία 

σε εκπαιδευτικά θέματα και η άποψή τους έχει βαρύτητα.  

Στην ερώτηση «Ποια είναι η σχέση σας με τον τομέα των Νέων 

Τεχνολογιών στην εκπαίδευση;» ο ΠΠΕ απάντησε ότι έχει σχέση με τις Νέες 

Τεχνολογίες στο μέτρο που τον εξυπηρετούν στο έργο του και κυρίως «για 

γραμματειακή υποστήριξη και την οργάνωση διοικητικών θεμάτων», ο ΣΣ1 και ο ΣΣ2 

ανέφεραν ότι τις χρησιμοποιούν σημαντικά ως εργαλείο για τη δουλειά τους και ότι 

ως σχολικοί σύμβουλοι είναι απαραίτητο να έχουν ικανοποιητική γνώση των Τ.Π.Ε. 

Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΣ1 στηρίζει και πιστεύει στην ασύγχρονη επικοινωνία και 

αναφέρει ότι «η χρήση αυτή έχει δύο πολύ βασικές λειτουργίες, η μια είναι η 

επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και η άλλη είναι το καθοδηγητικό 

– επιστημονικό έργο, όπου μπορείς να ανεβάσεις στο διαδίκτυο πράγματα και κάποιος 

που δεν είναι εκείνη τη στιγμή σε ένα σεμινάριο να μπορεί να παρακολουθήσει, να 

πάρει το υλικό, να διαβάσει, να ασχοληθεί μαζί του». Ο ΣΣ2 αναφέρει ότι «από τη 

δική μου τη σκοπιά ως σχολικός σύμβουλος ενθαρρύνω και παροτρύνω τους 

εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία τις Νέες 

Τεχνολογίες ή αλλιώς ΤΠΕ, όπως είναι ο πιο σύγχρονος όρος.» Ο ΔΣ1 αναφέρει ότι 

άρχισε να τις χρησιμοποιεί πιο τακτικά την τελευταία πενταετία και ο ΔΣ2 ότι τις 

χρησιμοποιεί σε όλη την εκπαίδευση και λέει χαρακτηριστικά ότι «Προσπαθώ κάθε 

χρονιά με τους μαθητές μου και με τους δασκάλους μου να τους παροτρύνω να τις 

χρησιμοποιούν, γιατί πρέπει τα παιδιά να βοηθηθούν στην καλύτερη εκπαίδευση που 

μπορεί να δοθεί μέσα από τις Νέες Τεχνολογίες». 

Συνεπώς, και οι 5 συμμετέχοντες στη συνέντευξη κάνουν χρήση των Τ.Π.Ε. 

στην εκπαίδευση και ειδικότερα οι 3 προσπαθούν να ενισχύουν και τους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς και μαθητές να τις χρησιμοποιούν.  
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5.3.2. Ερωτήσεις σχετικά με την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 

Στην ερώτηση «Πιστεύετε ότι η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση μπορεί 

να υποστηρίξει σημαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία; Αν ναι, με ποιον τρόπο;» 

η απάντηση σχεδόν όλων των συμμετεχόντων ήταν θετική, αλλά υπό προϋποθέσεις. 

Οι 4 από τους 5 συνεντευξιαζόμενους θεωρούν ότι μπορούν οι ΤΠΕ να υποστηρίξουν 

την εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρικτικά και συμπληρωματικά. Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο ΠΠΕ «οι ΤΠΕ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το δάσκαλο» και 

ότι «το παιδί πρώτα πρώτα για να χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ πρέπει να έχει μάθει να 

γράφει και να διαβάζει με ευχέρεια, να έχει μάθει να λογαριάζει, να έχει μάθει κάποιες 

βασικές γνώσεις και μετά να μάθει τη χρήση του υπολογιστή και να ξέρει μέχρι που 

είναι τα όριά του και μέχρι που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει».  

Ο ΣΣ1 θεωρεί ότι «οι ΤΠΕ είναι συμπληρωματικές του σχολικού εγχειριδίου ή 

των άλλων ειδών γνώσης, διότι υπάρχουν και πάρα πολλά σχολεία που δε διαθέτουν 

εργαστήρια και διαθέτουν π.χ. μόνο έναν υπολογιστή. Άρα πρέπει οι ΤΠΕ να μπούνε 

οργανικά στο μάθημα, προγραμματισμένα, συμπληρωματικά ή για την ακρίβεια 

εναλλακτικά». Ο ΣΣ2 θεωρεί ότι προϋπόθεση για να έχει ορατά αποτελέσματα η 

ένταξη των ΤΠΕ είναι «να οδηγεί το μαθητή ώστε να είναι παραγωγός και όχι 

καταναλωτής της γνώσης. Να οδηγεί δηλαδή τον ίδιο το μαθητή στη γνωστική του 

ανάπτυξη».  

Ο ΔΣ1 θεωρεί ότι η ένταξη δεν μπορεί να γίνει σε όλα τα μαθήματα, αλλά 

μόνο σε αυτά που κρίνει ο εκπαιδευτικός ότι χρειάζεται, ώστε να προσελκύσει το 

ενδιαφέρον των μαθητών. Αυτό θα επιτευχθεί «με διάφορα λογισμικά, υλικό, 

προγράμματα και μεθόδους χρήσης του η/υ που θα επιτρέπουν στο μαθητή αρχικά να 

διερευνά και να ψάχνει να βρει τη γνώση μόνος του». 

Ο ΔΣ2 θεωρεί από την άλλη ότι μπορούν να ενσωματωθούν πλήρως οι ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, «αρκεί να μη φοβούνται οι συνάδελφοι να τις 

χρησιμοποιούν», καθώς παρατηρείται συχνά να «έχουν το άγχος της αποτυχίας, ή 

μήπως δεν τα καταφέρουν».  

Στην ερώτηση «Θεωρείτε ότι οι ΤΠΕ έχουν ενσωματωθεί στην πράξη στην 

εκπαίδευση σήμερα; Αν ναι, με ποιες μορφές;», οι 4 από τους συμμετέχοντες 

θεωρούν ότι έχουν ενσωματωθεί σε μικρό βαθμό. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

ΔΣ2 αυτό συμβαίνει γιατί «υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, όπως είναι τα ελλιπή 

και προβληματικά εργαστήρια, όπως είναι η μη στήριξη των εκπαιδευτικών για να 
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ασχοληθούν με το αντικείμενο, ίσως το ότι λείπει κάποιος που θα έπρεπε να τους 

εξυπηρετεί σε κάθε σχολείο πιο ειδικευμένος, η επιμόρφωσή τους θα έπρεπε να είναι 

περισσότερη». Ο ΣΣ1 συμφωνεί λέγοντας ότι «ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί η 

ένταξη των Νέων Τεχνολογιών» και «γίνεται προσπάθεια να εμπλακούν». Πιστεύει ότι 

«φτάσαμε στο άλλο άκρο. Προσπαθούμε να κάνουμε μάθημα μόνο με τις ΤΠΕ. Υπήρξε 

πάρα πολλά χρόνια άγνοια για τις ΤΠΕ. Άρα στην πράξη δεν έχουν ενσωματωθεί και οι 

περισσότεροι δεν τις χρησιμοποιούν».  

Ο ΔΣ1 θεωρεί ότι έχουν ενσωματωθεί περισσότερο στα σχολεία διευρυμένου 

ωραρίου, λέγοντας ότι «ιδιαίτερα τα τελευταία 2 χρόνια με τα σχολεία διευρυμένου 

ωραρίου, τα λεγόμενα ΕΑΕΠ, και με το ότι αρκετά σχολεία έχουν αποκτήσει ένα 

εργαστήριο τουλάχιστον από 10 φορητούς η/υ, έχει αυξηθεί η χρήση του η/υ στην τάξη». 

Με την άποψη αυτή συμφωνεί και ο ΠΠΕ, θεωρώντας όμως ότι «πολλά πράγματα 

μπορούν να βελτιωθούν» και ότι οι επιμορφώσεις γίνονται «χωρίς να εξετάζεται η 

χρησιμότητα και η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσω των συστημάτων 

αυτών».  

Από την άλλη ο ΣΣ2 πιστεύει ότι έχουν ενσωματωθεί σε έναν ικανοποιητικό 

βαθμό, «καθώς οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν ότι η ένταξη των ΤΠΕ στην καθημερινή 

τους διδακτική πρακτική έχει θετικά οφέλη, με κυριότερο την κινητοποίηση των 

μαθητών, τη συμμετοχή τους στη διδακτική διαδικασία».  

Στην ερώτηση «Πιστεύετε ότι οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ικανοποιητικά 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση;» όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν στο ότι δε 

χρησιμοποιούνται ικανοποιητικά ή τουλάχιστον γενικευμένα. Όπως αναφέρει ο ΔΣ2 

«υπάρχουν βέβαια φωτεινές εξαιρέσεις συναδέλφων, αλλά είναι εξαιρέσεις και είναι 

πολύ φωτεινές, ώστε να τονίζουν περισσότερο το πρόβλημα παρά το λύνουν».  

Εστιάζοντας λίγο περισσότερο στο θέμα της χρήσης των ΤΠΕ στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η επόμενη ερώτηση του άξονα αυτού σχετίζεται με την 

αξιοποίηση του διαδικτύου. Στην ερώτηση λοιπόν «Με ποιους τρόπους νομίζετε ότι 

αξιοποιείται ειδικά το διαδίκτυο στα δημοτικά σχολεία;» όλοι οι συμμετέχοντες 

συμφωνούν ότι χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών και την ενημέρωση 

εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων. Θεωρούν μάλιστα ότι αυτός είναι ο κυρίαρχος 

τρόπος αξιοποίησής του. Όπως αναφέρει ο ΔΣ2 «χρησιμοποιείται μόνο σαν πηγή 

πληροφοριών ή για την ανάγνωση ενός κειμένου, για ενημέρωση για τους μαθητές ή να 

δουν κάποιο βίντεο. Γίνεται περισσότερο έτσι, παρά γίνεται χρήση από τα ίδια τα 
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παιδιά, για την κατασκευή π.χ. των δικών τους ιστοσελίδων, για να βάλουν κάποιες 

δικές τους δραστηριότητες ή να ψάξουν μόνα τους».  

Ο ΠΠΕ θεωρεί ότι χρησιμοποιείται περισσότερο από το δάσκαλο «σαν δικό 

του εργαλείο» και λιγότερο από τους μαθητές, αλλά έχει ακούσει και ελάχιστες 

περιπτώσεις εκπαιδευτικών που «μέσω του διαδικτύου επικοινωνούν με τους μαθητές 

τους στο σπίτι, τους βάζουν εργασίες, οι μαθητές βλέπουν τις εργασίες που τους 

αναθέτουν και σχολιάζουν».  

Ο ΣΣ1 θεωρεί ότι η χρήση του διαδικτύου στα δημοτικά είναι «για να 

μπαίνουν οι εκπαιδευτικοί στα portal, να κατεβάζουν έτοιμες ασκήσεις, να τις 

χρησιμοποιούν στην τάξη». Βλέπει ότι «είναι λίγα τα σχολεία που έχουν σοβαρές ή για 

να το πω καλύτερα ενημερωμένες ιστοσελίδες, ότι είναι ελάχιστοι οι σχολικοί 

σύμβουλοι που έχουν και ιστοσελίδες και επικοινωνούν, ότι είναι ελάχιστα, 

κυριολεκτικά μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού τα wikis και τα forum και γενικά 

η αξιοποίηση του web 2.0. Που σημαίνει λοιπόν ότι η χρήση του διαδικτύου δεν έχει 

περαστεί ακόμα και δεν υπάρχουν κοινότητες μάθησης».  

Ο ΔΣ1 αναφέρει ότι εφόσον υπάρχει διαδίκτυο στις σχολικές μονάδες, διότι 

συχνά συναντώνται προβλήματα σύνδεσης, αυτό «βασίζεται καθαρά στο φιλότιμο του 

διευθυντή και των δασκάλων, και σε ό,τι έχει σχέση με τα εργαστήρια. Γιατί πολλά 

εργαστήρια φτιάχτηκαν καθαρά εθελοντικά και από το μεράκι κάποιων δασκάλων που 

έχουν αδυναμία ή γνώση πάνω στις ΤΠΕ, ή με πρωτοβουλία του διευθυντή ή στον 

εκπαιδευτικό πληροφορικής, αν τύχει τη χρονιά εκείνη να υπάρχει στο σχολείο και θέλει 

να ασχοληθεί στη σχολική μονάδα». Πιστεύει ότι το διαδίκτυο παίζει σημαντικό ρόλο, 

ιδιαίτερα σε συγκεκριμένα μαθήματα και ότι μπορεί να δημιουργήσει κίνητρα στους 

μαθητές για την αναζήτηση πληροφοριών.  

Σε μια πιο συνοπτική απάντηση, ο ΣΣ2 αναφέρει ότι «ο βασικότερος τρόπος 

είναι η αναζήτηση πληροφοριών. Σε ένα δεύτερο επίπεδο χρησιμοποιείται για 

ενημέρωση. Σε ένα μικρότερο επίπεδο χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς για την 

αναζήτηση εκπαιδευτικών εφαρμογών, οι οποίες είναι απαραίτητες για να είναι 

αποτελεσματικότερη η διδακτική τους πρακτική».  
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5.3.3. Ερωτήσεις σχετικά με την αξιοποίηση των διαδικτυακών χώρων στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση γενικά, αλλά και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Αχαΐας 

 

Προχωρώντας πιο συγκεκριμένα στις ερωτήσεις για την αξιοποίηση των 

σχολικών διαδικτυακών χώρων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στην ερώτηση 

«Έχετε παρατηρήσει από την εμπειρία σας μια αυξητική τάση στη δημιουργία 

σχολικών διαδικτυακών χώρων τα τελευταία χρόνια στα δημοτικά σχολεία; Αν ναι, 

γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;» όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι υπάρχει 

πράγματι αυξητική τάση, η οποία οφείλεται αρχικά στην κατάλληλη επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών. Όπως αναφέρει ο ΣΣ2 «είναι απόρροια και του ότι έχει μεγαλώσει ο 

αριθμός των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με τους σχολικούς διαδικτυακούς χώρους 

και αυτό είναι συνεπαγωγή του ότι επιμορφώνεται ένας μεγαλύτερος αριθμός 

εκπαιδευτικών στο β’ επίπεδο ΤΠΕ». Στο σημείο αυτό συμφωνεί και η άποψη του 

ΔΣ2 λέγοντας «ότι μια αύξηση υπάρχει, λόγω της επιμόρφωσης β’ επιπέδου, αλλά και 

της ανάγκης των καιρών, γιατί τα ίδια τα παιδιά το ζητάνε και θέλουν να δουν κάτι 

περισσότερο στην πραγματικότητα από τους η/υ από την απλή τους χρήση σαν 

παιχνιδομηχανή». 

 Για τον ΣΣ1 ένας ακόμη παράγοντας για την αυξητική τάση των σχολικών 

ιστοτόπων είναι η τοποθέτηση εκπαιδευτικών πληροφορικής στα σχολεία, οι οποίοι 

ασχολούνται πιο διεξοδικά και  εκτεταμένα με τη δημιουργία σχολικών διαδικτυακών 

χώρων. Ακόμη σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ανάγκη του σχολείου για προβολή 

των δραστηριοτήτων του. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «τα τελευταία χρόνια 

έχουμε μια συνεχή κουβέντα για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και την 

αυτοαξιολόγηση κι έτσι γίνεται το κρέμασμα όλων αυτών που συμβαίνουν στα σχολεία, 

καθώς για πολλούς λόγους τα σχολεία επιτυγχάνουν πράγματα, σε αγώνες, σε 

διαγωνισμούς, σε μαθητικές ολυμπιάδες, σε εκδηλώσεις και αυτό το γεγονός για 

κάποιους λόγους είναι ένας τρόπος μέσω των σχολικών ιστοσελίδων να δείξουν στους 

γονείς, να τους ενημερώσουν δηλαδή για τις δραστηριότητές τους, να δείξουν ότι το 

σχολείο είναι καλό». Θεωρεί ότι οι σχολικές ιστοσελίδες χρησιμοποιούνται 

λανθασμένα, «αλλά υπάρχει η προσπάθεια των σχολείων να δείξουν τις δραστηριότητές 

τους, να επικοινωνήσουν. Είναι στρεβλή ακόμα, αλλά υπάρχει».  

 Στην άποψη αυτή για την προβολή των δραστηριοτήτων των σχολείων μέσω 

των σχολικών διαδικτυακών χώρων συμφωνεί και ο ΠΠΕ πιστεύοντας ότι η 



 155 

δημιουργία σχολικών διαδικτυακών τόπων έχει να κάνει με την προβολή και 

ενημέρωση δραστηριοτήτων και ότι υπάρχει ένας ευγενής ανταγωνισμός ανάμεσα 

στα σχολεία για την ανάδειξη της καλύτερης ιστοσελίδας.  

Κατόπιν, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν γενικά για το σκοπό δημιουργίας ενός 

σχολικού διαδικτυακού χώρου. Στην ερώτηση λοιπόν «Ποιος κατά τη γνώμη σας 

είναι ο σκοπός δημιουργίας ενός σχολικού διαδικτυακού χώρου;» όλοι οι 

συνεντευξιαζόμενοι απάντησαν ότι ένας βασικός σκοπός είναι η ενημέρωση των 

επισκεπτών για τα δρώμενα και τις δραστηριότητες που γίνονται στο σχολείο. Πιο 

συγκεκριμένα, ο ΠΠΕ θεωρεί ότι σκοπός είναι η «ενημέρωση των γονέων για τις 

δραστηριότητες που γίνονται στο σχολείο» και με αυτό συμφωνεί και ο ΔΣ2, λέγοντας 

ότι ο σκοπός μπορεί να έχει και τη μορφή ενημέρωσης των μαθητών για το μάθημα, 

«αλλά επίσης είναι κι ένας χώρος εναπόθεσης, ένα αποθετήριο σχολικών 

δραστηριοτήτων, όπου βάσει αυτών τα παιδιά μπορούν να έχουν ένα backup των 

εργασιών που έκαναν όλη τη χρονιά και να ασχολούνται, να κριτικάρουν και να 

δημιουργούν, να παράγουν κείμενα ή ο,τιδήποτε άλλο, βάσει των ενεργειών που έχουν 

κάνει όλη τη σχολική χρονιά κι έχουν καταγραφεί στην ιστοσελίδα του σχολείου».  

Μια άλλη απάντηση που δόθηκε από 2 από τους συμμετέχοντες ήταν ότι ο 

σκοπός των σχολικών διαδικτυακών χώρων είναι επίσης η ανταλλαγή απόψεων και 

εμπειριών. Κατά τον ΣΣ1 πρέπει να γίνεται ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και εμπειριών 

από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, ενώ κατά τον ΔΣ1 σκοπός είναι η ανταλλαγή 

απόψεων μεταξύ των μαθητών του ίδιου ή και διαφορετικών σχολείων. Αναφέρει 

μάλιστα ότι «ένας μαθητής ενός μικρού, μονοθέσιου, διθέσιου ή τετραθέσιου σχολείου 

μπορεί να μη νιώθει απομονωμένος και να έρθει σε επαφή με μαθητές των πόλεων, να 

ανταλλάξει απόψεις και να μιλήσει για τα γεγονότα της καθημερινότητας, για διάφορα 

θέματα περιβαλλοντικά, για ειδήσεις και για θέματα που τον απασχολούν». Σαν 

επιπλέον σκοπό ο ΔΣ1 επισημαίνει και την προβολή των σχολικών δραστηριοτήτων, 

γιατί κατά τη γνώμη του «είναι ο πιο εύκολος τρόπος να προβάλλουμε τις 

δραστηριότητες που γίνονται εντός της σχολικής μονάδας στην κοινωνία, στους γονείς 

και γενικά σε όλον τον κόσμο». Στα παραπάνω προσθέτει ότι «σημαντική είναι και η 

εικόνα και η επιβράβευση που παίρνει η ίδια η σχολική μονάδα όταν έχει ένα 

συγκροτημένο και οργανωμένο στόχο στο διαδίκτυο». 

Στο σημείο αυτό της προβολής συμφωνεί και ο ΠΠΕ λέγοντας ότι «μπορεί να 

χρησιμοποιείται σαν μαθητική εφημερίδα, να γράφουν δηλαδή μέσα τα παιδιά στην 

ιστοσελίδα τις εμπειρίες τους, τις εκθέσεις τους, να συζητούν την επικαιρότητα».  



 156 

Τέλος, ο ΣΣ2 αναφέρει ότι «ο στόχος πρέπει να είναι διττός. Πρωταρχικός 

στόχος είναι ο εκπαιδευτικός και σε ένα δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να είναι η 

ενημέρωση και η επικοινωνία». Εδώ συμφωνεί και η άποψη του ΔΣ1, ο οποίος 

πιστεύει ότι «οι σχολικές ιστοσελίδες πρέπει να έχουν και εκπαιδευτικά κομμάτια, να 

είναι εκπαιδευτικές, να έχουν π.χ. εκπαιδευτικό υλικό και αντίστοιχες δραστηριότητες 

και εκπαιδευτικές πληροφορίες για τους μαθητές και να υπάρχει η άμιλλα και ο 

συναγωνισμός». 

Στην επόμενη ερώτηση «Ο σκοπός αυτός έχετε παρατηρήσει αν 

επιτυγχάνεται τελικά στην πραγματικότητα;» όλοι οι συμμετέχοντες δε θεωρούν ότι 

επιτυγχάνεται απόλυτα και σε γενικές γραμμές. Ο ΔΣ2 αναφέρει ότι «κάποιες πάλι 

φωτεινές εξαιρέσεις υπάρχουν, δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι το έχουμε καταφέρει 

σε όλα τα σχολεία». Ο ΣΣ1 τονίζει ότι «δεν έχουμε φτάσει ακόμα όμως στο επίπεδο 

αυτό. Να επικοινωνούν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους, να συζητούν, να σχολιάζουν, να 

ανταλλάσουν ιδέες. Δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα το πνεύμα συνεργασίας, όπως δεν 

υπάρχει και στην τάξη. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν έχει περαστεί ακόμα στους 

περισσότερους εκπαιδευτικούς». Ο ΣΣ2 πιστεύει ότι «οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι 

επικεντρώνονται στο δεύτερο σκοπό, ο οποίος είναι η ενημέρωση». Συνεπώς δεν 

ενισχύουν το κομμάτι της επικοινωνίας. Κατά τη γνώμη του ικανοποιείται εν μέρει το 

κομμάτι της επικοινωνίας. «Η επικοινωνία δε στέκεται και στα δύο ποδαράκια της, 

γιατί η επικοινωνία έχει 2 ποδαράκια. Το ένα είναι η επικοινωνία με την κοινωνία και 

το άλλο είναι η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

δηλαδή δάσκαλοι και μαθητές. Ουσιαστικά δηλαδή δεν πατάει και στα 2 ποδαράκια».  

Στο σημείο αυτό συμφωνεί και η απάντηση του ΠΠΕ ότι «δεν επιτυγχάνεται 

το κομμάτι της επικοινωνίας» και τέλος, ο ΔΣ1 αναφέρει ότι δεν επιτυγχάνεται ο 

εκπαιδευτικός σκοπός των σχολικών διαδικτυακών χώρων.  

Ολοκληρώνοντας τον άξονα αυτό, στην ερώτηση «Ποιος πιστεύετε ότι είναι 

ο ρόλος τους; Είναι μόνο εκπαιδευτικός, από τη στιγμή που μιλάμε για σχολεία και 

εκπαίδευση ή θεωρείτε ότι είναι και κάτι άλλο;» φάνηκε από τις παραπάνω 

απαντήσεις των συμμετεχόντων ότι είναι και επικοινωνιακός και ενημερωτικός. 

Σύμφωνα με τον ΔΣ2 πρέπει σίγουρα να εξυπηρετείται η επικοινωνία και η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών.  
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5.3.4. Ερωτήσεις σχετικά με την αξιοποίηση των διαδικτυακών χώρων των 

δημοτικών σχολείων της Αχαΐας 

 

Προχωρώντας από το γενικό στο ειδικό, ο επόμενος άξονας επικεντρώνεται 

συγκεκριμένα στους σχολικούς διαδικτυακούς χώρους της Αχαΐας. Στην ερώτηση 

«Πιστεύετε ότι υπάρχει η κατάλληλη υποδομή, ως προς τον τεχνολογικό εξοπλισμό 

και τη σύνδεση στο διαδίκτυο στα δημοτικά σχολεία της Αχαΐας, ώστε να 

υποστηρίζει τους σχολικούς διαδικτυακούς τόπους; Πιστεύετε ότι επηρεάζει η 

υπάρχουσα αυτή υποδομή την αποτελεσματικότητα των σχολικών διαδικτυακών 

χώρων;» όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι η υποδομή είναι σε ένα μέτριο 

επίπεδο. Υπάρχουν σχολεία που διαθέτουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό και σύνδεση 

στο διαδίκτυο και άλλα που έχουν σημαντικές ελλείψεις. Ο ΠΠΕ αναφέρει ότι «στα 

περισσότερα σχολεία υπάρχει μια υποτυπώδης υποδομή», κυρίως στα σχολεία ΕΑΕΠ, 

κάτι το οποίο επισημαίνει και ο ΣΣ1 και ο ΣΣ2. Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΣ2 θεωρεί ότι 

«τα σχολεία αυτά είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τα υπόλοιπα σχολεία. Εκεί αρχίζει η 

διδασκαλία της πληροφορικής από την Α΄ τάξη … Υπάρχουν περισσότερες υποδομές σε 

σχέση με τα υπόλοιπα σχολεία. Όχι ότι και κάποια σχολεία τα οποία δεν ανήκουν στα 

ΕΑΕΠ δεν έχουν την υποδομή, απλά αυτά βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα. Είναι και το 

πρόγραμμα που βοηθάει και εφοδιάζονται με ένα ικανό αριθμό φορητών υπολογιστών 

και φτιάχνεται έτσι ένα φορητό εργαστήριο.»  

 Ο ΣΣ1 έχει παρατηρήσει όμως και το αντίθετο, «σε πολλά σχολεία φαινόμενα 

όπως να είναι οι υπολογιστές σκεπασμένοι σε ντουλάπια ή κρυμμένοι κάτω από πανιά 

για να μη σκονιστούν, κλειδωμένο υλικό, το οποίο έχει αχρηστευτεί από την αχρηστία 

και το χρόνο. Από το πέρασμα του χρόνου. Δηλαδή δεν υπάρχει και ο σχεδιασμός 

εκπαιδευτικής πολιτικής…». Ο ΔΣ2 αναφέρει επίσης ότι «η δυσκολία έγκειται 

συγκεκριμένα στα εργαστήρια υπολογιστών των δημοτικών σχολείων, τα οποία είναι 

απαρχαιωμένα, κακοσυντηρημένα και δυστυχώς με το παραμικρό πρόβλημα 

μηδενίζονται». 

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν, επίσης, στο γεγονός ότι η υπάρχουσα 

υποδομή επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των σχολικών διαδικτυακών τόπων. Ο 

ΠΠΕ αναφέρει ότι για να λειτουργήσουν σωστά «πρέπει να υπάρχει κτιριακή 

υποδομή, να υπάρχει αίθουσα» και ο ΣΣ2 τονίζει ότι «εφόσον υπάρχει η υποδομή και 

το περιβάλλον βοηθά. Όπως και στη μαθησιακή διαδικασία. Άμα το περιβάλλον 

παροτρύνει το μαθητή, αυτός συμμετέχει. Αν το περιβάλλον δεν τον παροτρύνει, τότε δε 
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συμμετέχει». Συμφωνεί επίσης και ο ΣΣ1 λέγοντας ότι «θα μπει δηλαδή ο 

εκπαιδευτικός σε μια τέτοια διαδικασία αν υπάρχει η υποδομή. Διαφορετικά θα 

παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν. Νέκρα. Όπως βλέπω σε κάποια σχολεία σχολικές 

ιστοσελίδες που έχουν να ενημερωθούν μήνες, ίσως και χρόνια». Ο ΔΣ1 επισημαίνει 

ότι «η υποδομή είναι καθοριστικός παράγοντας, γιατί δίνει άλλη ευχέρεια και άλλες 

δυνατότητες» και το ίδιο αναφέρει και ο ΔΣ2 τονίζοντας ότι «η υποδομή βελτιώνεται 

όσον αφορά τις γραμμές σύνδεσης, με τις νέες συνδέσεις, τις οπτικές ίνες και τη συναφή 

τεχνολογία». 

Βέβαια, η υποδομή δεν είναι πάντα ο μοναδικός παράγοντας που 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, αλλά και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός που θα ασχοληθεί. 

Όπως τονίζει ο ΔΣ1, η υποδομή στα δημοτικά της Αχαΐας επιδέχεται βελτίωση, αλλά 

αφήνεται κυρίως «στο φιλότιμο και στο μεράκι του δασκάλου, γιατί έχω δει προσωπικά 

σε διθέσιο σχολείο να μην έχει ούτε καν διαδίκτυο, αλλά να υπάρχει πολύ καλή 

ιστοσελίδα, επειδή ο συνάδελφος το ήθελε και πίστευε ότι οι ΤΠΕ μπορούν να 

προσφέρουν μαθήματα γεωγραφίας, μελέτης, ιστορίας στους μαθητές, που ήταν σε 

επαρχία και είχαν λιγότερα ερεθίσματα». Κατά τη γνώμη του «ο εκπαιδευτικός είναι 

αυτός που θα καθορίσει το τι και πώς θα μάθει το παιδί και στο κομμάτι των ΤΠΕ».  

Ο ΔΣ2 αναφέρει έναν ακόμη παράγοντα που επηρεάζει την 

αποτελεσματικότητα των σχολικών διαδικτυακών χώρων και την εργαστηριακή 

υποδομή στα δημοτικά σχολεία, που είναι το θέμα της τεχνικής υποστήριξης, η οποία 

δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες των σχολικών εργαστηρίων. «Υπάρχει το Κέντρο 

Πληροφορικής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΕΠΛΗΝΕΤ), το οποίο 

συνεργάζεται με τα δημοτικά σχολεία και θα έρθει κάποιος από εκεί άμα τον καλέσουν, 

αλλά οι καιροί είναι δύσκολοι και η επικοινωνία δεν είναι πάντα καλή μαζί του, γιατί 

δεν μπορεί να καλύψει στο βαθμό που χρειάζεται τόσα πολλά σχολεία. Οι τεχνικοί 

μπορεί να έρθουν μετά από κάποιον καιρό, θα κρατήσουν το μηχάνημα στους χώρους 

τους για την επισκευή κι έτσι ο δάσκαλος αποθαρρύνεται και παρατάει το θέμα της 

επικοινωνίας και της χρήσης του η/υ και των εκπαιδευτικών ιστοσελίδων για το μάθημά 

του».  

Με βάση τα παραπάνω και θέλοντας να αποσαφηνιστεί περισσότερο το θέμα 

της δημιουργίας και της συντήρησης ενός σχολικού διαδικτυακού χώρου, οι 

συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για το ποιος νομίζουν ότι ασχολείται συνήθως με τον 

εμπλουτισμό και τη διαχείρισή τους. Στην ερώτηση «Φαίνεται να συμμετέχει η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών στη δημιουργία και στον εμπλουτισμό του 
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περιεχομένου των σχολικών διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας ή αυτό είναι κάτι 

που το αναλαμβάνουν κυρίως οι ειδικότητες της πληροφορικής;» οι 4 από τους 5 

συμμετέχοντες συμφωνούν ότι όταν υπάρχουν εκπαιδευτικοί πληροφορικής, αυτοί 

αναλαμβάνουν να διαμορφώσουν μια σχολική ιστοσελίδα.  

Ο ΔΣ1 αναφέρει συγκεκριμένα ότι «ο καθηγητής πληροφορικής που είναι στο 

σχολείο, ειδικά στα ΕΑΕΠ, παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί είναι γνώστης και μπορεί να 

δημιουργήσει επαρκέστερα ίσως μια σχολική ιστοσελίδα. Μπορεί να φτιάξει λοιπόν μια 

ιστοσελίδα τόσο προσεγγίσιμη, ώστε να δώσει μετά τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε 

εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας να τη χειριστεί εύκολα, να προσθέσει υλικό, να την 

τροποποιήσει. Να βάλει δηλαδή τις βάσεις, για να συνεχίσει ο εκπαιδευτικός». Την ίδια 

άποψη έχει και ο ΔΣ2 και συμπληρώνει ότι αν δεν υπάρχει εκπαιδευτικός 

πληροφορικής, «αυτοί που τους χειρίζονται είναι συνάδελφοι με μεράκι και πολλή 

όρεξη, οι οποίοι παρακινούν και τους υπόλοιπους συναδέλφους και προσπαθούν να 

κάνουν κάτι περισσότερο». Ο ΣΣ1 αναφέρει ότι συνήθως οι εκπαιδευτικοί 

πληροφορικής τις στήνουν και τις ετοιμάζουν. «Από εκεί και πέρα τώρα με την αύξηση 

των εκπαιδευτικών που παρακολουθούν τις επιμορφώσεις του β’ επιπέδου, ή και του α’ 

επιπέδου που είναι πιο ψαγμένοι, καταφέρνουν λίγο λίγο να στήνουν ή να ενημερώνουν 

τις σχολικές ιστοσελίδες».  

Ακόμη, συμφωνεί στο σημείο αυτό και ο ΠΠΕ, ο οποίος θεωρεί ότι οι 

εκπαιδευτικοί πληροφορικής θα έπρεπε να τις χειρίζονται ως πιο ειδικοί και να 

συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς για την ανταλλαγή του υλικού. «Όμως το πώς 

θα είναι διαρθρωμένη η ιστοσελίδα είναι θέμα όλου του συλλόγου διδασκόντων».  

Αντίθετη άποψη έχει ο ΣΣ2, ο οποίος θεωρεί ότι περισσότερο ασχολούνται οι 

δάσκαλοι των δημοτικών σχολείων και ότι «εάν ο δάσκαλος έχει μεράκι και έχει και 

την κατάλληλη επιμόρφωση, αυτός είναι ο οποίος συντηρεί το σχολικό διαδικτυακό 

χώρο». Εξάλλου, δεν υπάρχει σε όλα τα σχολείο εκπαιδευτικός πληροφορικής ή 

αλλάζει συνεχώς. «Υπάρχουν και συνάδελφοι, οι οποίοι ανεξάρτητα από το αν έχουν 

περάσει επιμόρφωση β’ επιπέδου, έχουν αρκετές και ικανοποιητικές γνώσεις στο να 

στήσουν ένα δικτυακό χώρο». Στο σημείο αυτό συμφωνεί και ο ΣΣ1 λέγοντας βέβαια 

ότι συχνά υπάρχουν θέματα συνεργασίας και δε συμφωνούν όλοι οι εκπαιδευτικοί 

μιας σχολικής μονάδας, ώστε να διαμορφώσουν από κοινού το περιεχόμενο του 

σχολικού ιστότοπου. Το ίδιο επισημαίνει και ο ΠΠΕ, ότι δηλαδή «όλος ο σύλλογος 

μπορεί να μην μπορεί να συνεννοηθεί αμέσως, θα πρέπει όμως να υπάρχει ένας 

συγκερασμός απόψεων για να βρίσκεται η μέση λύση».  
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Στην επόμενη ερώτηση «Οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι της Αχαΐας έχετε 

παρατηρήσει αν εξυπηρετούν και διοικητικές ανάγκες (π.χ. μέσα από την 

παράθεση νομικών εγγράφων, εγκυκλίων κλπ.);» οι 3 από τους 5 συμμετέχοντες 

απαντούν ότι κάποιοι από αυτούς διαθέτουν σχετικά έγγραφα, αλλά δεν είναι μια 

βασική λειτουργία τους, καθώς όπως αναφέρει ο ΣΣ1 «έχουν καλές σελίδες η 

διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η περιφέρεια… Τα ανεβάζουν μόνο σαν link 

συνήθως και παραπέμπουν στις αντίστοιχες ιστοσελίδες». Ο ΔΣ1 αναφέρει παρομοίως 

ότι «ελάχιστοι σχολικοί διαδικτυακοί τόποι έχουν τέτοια αρχεία μέσα. Τα περισσότερα 

έγγραφα υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και από 

εκεί μπορούν οι εκπαιδευτικοί να τα ερευνάνε και να κατεβάζουν ό,τι θέλουν». Ο ΔΣ2 

παραθέτει ότι «υπάρχουν ακόμη δυνατότητες βελτίωσης, ίσως κεντρικά από το 

Υπουργείο και από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ώστε να ξεκινήσει μια πιο 

οργανωμένη διαδικασία… Να υπάρχει έγκυρη ενημέρωση για εκπαιδευτικούς και 

μαθητές».  

Ο ΣΣ2 αναφέρει από την άλλη πλευρά ότι υπάρχουν αρκετοί σχολικοί 

ιστότοποι που εξυπηρετούν διοικητικές ανάγκες, κάτι που «ανήκει σε εκείνο το 

κομμάτι που λέμε ενημέρωση». Ως παράδειγμα φέρνει το γεγονός ότι «σε κάποιους 

από αυτούς βλέπεις φόρμες εγγράφων, πώς θα κάνεις ας πούμε μια αίτηση για κάτι, 

ανεβάζουν κάποιες εγκυκλίους που έχουν στείλει τα γραφεία ή η περιφέρεια», κ.λ.π.  

 

5.3.5. Ερωτήσεις σχετικά με την επίτευξη της επικοινωνίας στους σχολικούς 

διαδικτυακούς χώρους των δημοτικών σχολείων της Αχαΐας 

 

Τελευταίος άξονας που αναπτύχθηκε κατά τη συνέντευξη ήταν αυτός που 

σχετίζεται με την επίτευξη της επικοινωνίας στους σχολικούς ιστοτόπους της Αχαΐας. 

Στην πρώτη ερώτηση αυτής της κατηγορίας «Είναι σημαντικό να επιδιώκει το 

σχολείο την επικοινωνία μέσω των σχολικών ιστοτόπων με την κοινωνία και 

γιατί;» όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και 

απαραίτητο. Ο ΠΠΕ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «άμα σήμερα δεν έχεις επικοινωνία 

με την κοινωνία στο τέλος δε θα σε εμπιστευτεί η κοινωνία, θα μείνεις στο περιθώριο 

και το σχολείο θα κλείσει». Ο ΣΣ2 επισημαίνει ότι «το σχολείο είναι ένα κομμάτι της 

τοπικής κοινωνίας» και ο ΔΣ2 ότι «μέσα από τους σχολικούς ιστότοπους μπορούν οι 

γονείς να πληροφορούνται άμεσα». Ο ΣΣ1 θεωρεί ότι «είναι ανάγκη μέσα από τις 

σελίδες του σχολείου να επικοινωνήσει με την κοινωνία» και σημειώνει ότι «εύκολα 
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πια υπάρχουν και πλατφόρμες δωρεάν που μπορεί να μπει ο οποιοσδήποτε και να είναι 

5 ή 10 άνθρωποι και να επικοινωνούν ταυτόχρονα, σύγχρονα ή ασύγχρονα, μέσω του 

moodle ας πούμε. Θα παρέχεται πια εκεί η εκπαίδευση… Επομένως, σταδιακά το θέμα 

θα στραφεί προς το διαδίκτυο και την διαδικτυακή επικοινωνία».  

Την ίδια άποψη έχει και ο ΔΣ1, ο οποίος συμπληρώνει ότι «πρέπει να υπάρχει 

επικοινωνία σε ό,τι αφορά το σχολείο και την κοινότητα, τη γειτονιά, το ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον». 

Η επόμενη ερώτηση γίνεται πιο συγκεκριμένη και θέλει να διερευνήσει με 

ποιους τρόπους μπορεί να ενισχυθεί αυτή η επικοινωνία. Στην ερώτηση λοιπόν «Με 

ποιους τρόπους μπορεί ένας σχολικός διαδικτυακός χώρος να ενισχύσει το κομμάτι 

της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης με την κοινωνία;» οι συμμετέχοντες 

δίνουν ποικίλες απαντήσεις. Ο ΣΣ1 αναφέρει ότι «με ένα skype, και μέσω ίντερνετ 

μπορείς να κάνεις ένα σωρό πράγματα, τηλεδιάσκεψη, κ.λ.π.» και ότι ήδη το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ενισχύει αυτή την επικοινωνία βραβεύοντας τον 

καλύτερο ιστότοπο. Ο ΣΣ2 δίνει μια άλλη προσέγγιση. Κατά τη γνώμη του 

«εκπρόσωπος της κοινωνίας είναι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Άρα λοιπόν στο 

κομμάτι που λέμε επικοινωνία και στον τομέα που λέμε διαδικτυακός χώρος θα πρέπει 

να υπάρχει ένας χώρος όπου θα πρέπει να συναντιέται το σχολείο με τις ανάγκες που 

έχει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Να διαμορφώνεται δηλαδή ένας χώρος, όπου 

εκεί θα εκθέτουν τις θέσεις τους, τις απόψεις, τις δράσεις, τις εκδηλώσεις που κάνει το 

σχολείο παρέα με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Όπως το κάθε σχολείο έχει 

δώσει ένα χώρο ειδικό για να συνεδριάζει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, νομίζω 

ότι θα πρέπει να υπάρχει κι ένας χώρος διαδικτυακός που να είναι αφιερωμένος στις 

ανάγκες του Συλλόγου». 

Ως προς το θέμα του Συλλόγου Γονέων συμφωνούν και τα λεγόμενα του ΔΣ2, 

ο οποίος αναφέρει ότι ο σχολικός διαδικτυακός τόπος εξυπηρετεί το σχολείο, «γιατί 

μπορεί να αναρτά τις ανακοινώσεις του, να υπάρχει ξεχωριστός σύνδεσμος για το 

σχολικό διαδικτυακό τόπο όπου γράφει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων κι εκεί 

μπορεί ο Σύλλογος να δίνει λύσεις και θέματα και αρκετά άρθρα για τους γονείς που 

τους ενδιαφέρουν». Θέτει, επίσης, ως παράδειγμα διαδικτυακούς χώρους δημοτικών 

σχολείων που είχαν αναρτήσει το πρόγραμμα ή τις δραστηριότητες των τάξεών τους, 

ώστε να κατατοπίζονται καλύτερα οι γονείς. «Με μια απλή ενημέρωση στο ίντερνετ, 

στους σχολικούς διαδικτυακούς χώρους του σχολείου ήξεραν και οι γονείς πώς να 

βοηθήσουν και μπορούσαν και οι εκπαιδευτικοί να δουλέψουν ολοκληρωτικά σε αυτόν 
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τον τομέα». Ο ΔΣ1 έχει την άποψη ότι η επικοινωνία αυτή ενδυναμώνεται με την 

προβολή δραστηριοτήτων και την ανταλλαγή απόψεων μέσα από τη δημοσιοποίηση 

σε τοπικές ιστοσελίδες και στον Τύπο. Ο ίδιος λέει τα εξής: «Έχω δει συγκεκριμένες 

σχολικές ιστοσελίδες από τις οποίες τα δημοσιεύματα που ανάρτησαν και 

περιλαμβάνουν δράσεις στο σχολείο δημοσιεύτηκαν μετά και σε ιστοσελίδες του Δήμου 

και στον τοπικό Τύπο. Έχω δει επίσης άρθρα σχετικά με κάτι που έγινε στο σχολείο να 

δημοσιεύονται σε περιοδικά και εφημερίδες και να σκανάρονται για να μπουν ως άρθρα 

στη σχολική ιστοσελίδα του σχολείου».   

Εκτός όμως από το κομμάτι της επικοινωνίας σχολείου και κοινωνίας, η 

συνέντευξη συνεχίστηκε με τη διερεύνηση των τρόπων επικοινωνίας ανάμεσα στο 

σχολείο, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Στην ερώτηση «Με ποιους τρόπους 

μπορεί ένας σχολικός διαδικτυακός χώρος να ενισχύσει το κομμάτι της 

επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές;» 

οι 4 από τους 5 συμμετέχοντες θεωρούν ότι η επικοινωνία αυτή είναι ιδιαίτερα 

σημαντική και μπορεί να ενισχυθεί μέσα από forums, χώρους συζητήσεων, μέσω e-

mail και με την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών. Σύμφωνα με τον ΣΣ1 «μπορεί να 

γίνει μια προσπάθεια μέσα από την οποία ο εκπαιδευτικός να μάθει στο μαθητή τη 

σωστή χρήση του διαδικτύου και μέσα από εκεί να διευκολύνεται το μάθημά του. Να 

φτιάξει για παράδειγμα σε μια πλατφόρμα ένα σταυρόλεξο και να πει σε κάποιον 

μαθητή να το λύσει αν δυσκολεύεται, να εξατομικεύσει γενικά τη διδασκαλία. Μπορεί 

να τους μάθει να επικοινωνούνε, να μάθουν να ανταλλάσουν ιδέες, να βοηθήσει 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, μπορεί να βάζει on – line υλικό, άρα βλέπουμε ότι 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ποικίλους τρόπους και να γίνεται και εύκολα».  

Ο ΣΣ2 επισημαίνει ότι «ο σχολικός διαδικτυακός χώρος είναι ένας χώρος που 

εκεί θα συναντηθούν και ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός, αλλά και οι εκπαιδευτικοί 

μεταξύ τους». Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται αυτό κατά τη γνώμη του είναι ο εξής: 

«Όταν εγώ που είμαι εκπαιδευτικός κοινοποιήσω και ανεβάσω μια καλή πρακτική, 

αυτή είναι μια επικοινωνία με τον υπόλοιπο Σύλλογο Διδασκόντων. Όταν λοιπόν ο 

μαθητής ανεβάσει μια εργασία του, τότε λοιπόν είναι σαν να επικοινωνεί και με το 

δάσκαλο και με τους υπόλοιπους μαθητές. Αλλά θα πρέπει να είναι συνδιαμορφωμένο 

το περιεχόμενο, δηλαδή να μην είναι μονόπλευρο. Να υπάρχει συμμετοχή και των δύο 

πλευρών στο περιεχόμενο του διαδικτυακού χώρου».   

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον ΔΣ1, ο μαθητής μπορεί να επηρεαστεί από την 

επικοινωνία του με το σχολικό διαδικτυακό χώρο και να κινητοποιηθεί περισσότερο. 
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«Γίνεται ένα σημαντικό γεγονός που προσελκύει το ενδιαφέρον του ίδιου του μαθητή» 

και τον ενεργοποιεί να συμμετέχει σε κάτι δυναμικό και διαφορετικό.  

Ο ΔΣ2 προτείνει ως τρόπο επικοινωνίας την ύπαρξη ξεχωριστής σελίδας για 

τον κάθε εκπαιδευτικό του σχολείου μέσα στο σχολικό ιστότοπο. «Κάθε ειδικότητα 

εκπαιδευτικού μπορεί να έχει το δικό της μέσα χώρο για τα συγκεκριμένα παιδιά και για 

τα συγκεκριμένα προβλήματα που μπορεί να εμφανίζονται και μέσα από το σχολικό 

διαδικτυακό χώρο να φαίνονται και να επιλύονται αρκετά από αυτά».   

Παρόλα αυτά, εμφανίζεται και μια εντελώς αντίθετη άποψη πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα της ερώτησης. Ο ΠΠΕ αναφέρει ότι «η ηλικία των παιδιών του 

δημοτικού είναι πολύ μικρή για τέτοια πράγματα. Τα παιδιά δε θα πρέπει να 

εμπλέκονται σε συνομιλίες ή σε τέτοια blogs, να ανεβάζουν φωτογραφίες κ.λ.π. Πρέπει 

να έχουν αναπτύξει την κριτική σκέψη για να μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο».  

Στην ερώτηση «Πιστεύετε πως επιτυγχάνεται αυτή η επικοινωνία μέσα από 

τους σχολικούς διαδικτυακούς χώρους της Αχαΐας και αν ναι, με ποιον τρόπο;» 

όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν στο γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια είναι ακόμη 

σε αρχικό στάδιο. Ο ΣΣ1 αναφέρει ότι τουλάχιστον στην περιφέρειά του έχει δει 

ελάχιστους σχολικούς ιστότοπους που προσπαθούν να εστιάσουν στο κομμάτι της 

επικοινωνίας. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι «αν το βάζαμε σε ποσοστό, εντελώς 

υποθετικά και ριψοκινδυνεύοντας τώρα, μια απλή εκτίμηση κάνω, δεν πρέπει να είναι 

πάνω από ένα 10% με 15% των εκπαιδευτικών που κάνουν αυτή τη χρήση, δηλαδή την 

επικοινωνία με τους μαθητές τους στις τάξεις τους». Ο ΣΣ2 πιστεύει ότι «στο πρώτο 

κομμάτι, στην επικοινωνία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, σε ελάχιστες 

περιπτώσεις επιτυγχάνεται. Στο δεύτερο κομμάτι, δηλαδή στην επικοινωνία μεταξύ 

μαθητών και εκπαιδευτικών, υπάρχει η τάση και η προσπάθεια να γίνει επικοινωνία, 

αλλά είναι μονόπλευρη, δεν είναι συνδιαμορφωμένη. Λείπει αυτή η συνδιαμόρφωση, η 

από κοινού απόφαση».  

Ο ΔΣ1 σημειώνει επίσης ότι δε συμβαίνει σε σημαντικό βαθμό αυτή η 

επίτευξη της επικοινωνίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, ούτε 

συστηματικά σε ό,τι αφορά στις σχολικές μονάδες. «Τώρα τα παιδιά συνειδητοποιούν 

σιγά σιγά ότι υπάρχει μια σχολική ιστοσελίδα την οποία μπορούν από το σπίτι να 

τρέξουν, να δουν το άρθρο που έγραψαν και τις δράσεις που έκαναν ή κάτι που έκανε 

ένας άλλος συμμαθητής, ο δάσκαλός τους ή κάποιος άλλος εκπαιδευτικός του σχολείου. 

Είναι σε καλό επίπεδο, έχουν προοπτική και δυναμική και πιστεύω ότι σε κάποια 

χρόνια θα πάρουν τη θέση που πρέπει και θα παίξουν το ρόλο τους στη διερευνητική 
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και ανακαλυπτική μάθηση, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ένα καλό επίπεδο γνώσης». 

Ακριβώς την ίδια άποψη έχει και ο ΔΣ2, ο οποίος τονίζει ότι «είναι και θέμα 

γενικότερο, που δεν αφορά μόνο τους σχολικούς διαδικτυακούς χώρους, αλλά και τη 

νοοτροπία της κοινωνίας μας, γιατί οι εκπαιδευτικοί φοβούνται να εκτεθούν 

περισσότερο και εν μέρει η κοινωνία κρίνει εύκολα ή κατακρίνει και βάζει στεγανά. Δεν 

είναι ακόμα πλήρως έτοιμη να δεχτεί μια καλύτερη επικοινωνία, που θα μπορούσε να 

έρθει διαδικτυακά μεταξύ της κοινωνίας και του σχολείου». Το φόβο της έκθεσης των 

εκπαιδευτικών σε μια σχολική ιστοσελίδα αναφέρει και ο ΣΣ2, λέγοντας ότι «δε θα 

ανεβάσει εύκολα ο δάσκαλος την καλή του πρακτική, γιατί φοβάται να εκτεθεί σε 

δημόσιο χώρο».  

Κατόπιν, ακολουθεί η ερώτηση «Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να είχε γίνει κάτι 

περισσότερο για την ενίσχυση των σχολικών ιστοτόπων της Αχαΐας και αν ναι, σε 

ποιον τομέα ή σημείο;» Στο σημείο αυτό είναι ενδιαφέρουσα η απάντηση του ΣΣ2, ο 

οποίος αναφέρει ότι θα μπορούσε μέσω της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, κάτι 

που πιστεύει ότι ήδη συμβαίνει. Κατά τη γνώμη του «οι συνάδελφοι που περνάνε από 

την επιμόρφωση β’ επιπέδου, αλλάζουν κουλτούρα και νοοτροπία. Έτσι ο καθένας 

αρχίζει και δημοσιοποιεί την πρακτική του και αποκτά μια κουλτούρα στο να 

μοιράζεται με τους συμμετέχοντες αυτό που θέλει να πει. Άρα στη συνέχει γίνεται 

πολλαπλασιαστής αυτής της κουλτούρας και τη μεταφέρει και στο σχολείο που θα πάει». 

Το ίδιο αναφέρει και ο ΣΣ1 λέγοντας ότι θα πρέπει να γίνουν σεμινάρια για 

την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. «Μια δεύτερη δράση είναι να γενικεύσει η 

πολιτεία  πολύ πιο γρήγορα το υλικό β’ επιπέδου. Να είναι δηλαδή υποχρέωση για την 

εξέλιξη των εκπαιδευτικών να κάνουν επιμόρφωση στους υπολογιστές, όχι με κλήρωση 

απλά. Να πολλαπλασιαστούν οι επιμορφωτές, τους οποίους βέβαια έχει ήδη η πολιτεία 

πολλαπλασιάσει, να πολλαπλασιαστούν τα κέντρα σε περισσότερες περιοχές, να 

πολλαπλασιαστούν και τα προγράμματα με στόχο να πολλαπλασιαστούν οι 

επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί». Τέλος, οι επιμορφώσεις να γίνονται ασύγχρονα ώστε 

να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί δωρεάν, από όπου κι αν 

βρίσκονται κι έτσι να μην υπάρχει αποκλεισμός. 

Ο ΔΣ1 αναφέρει ότι «αυτό είναι καθαρά θέμα της πολιτικής ηγεσίας του 

Υπουργείου, να χαράξει μια άλλη πολιτική, βάζοντας τις Νέες Τεχνολογίες σε μια 

διαφορετική μορφή». Για την ενίσχυση της δημιουργίας σχολικών ιστοτόπων και 

γενικότερα για την ορθή χρήση των ΤΠΕ «θα πρέπει να γίνει η παρέμβαση από το 

Υπουργείο και την υπουργική ηγεσία, με κατάλληλα σεμινάρια μέσα στη σχολική 
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μονάδα … Αν γίνει λοιπόν εκεί μια εσωτερική ενδοσχολική επιμόρφωση για να γίνει 

ανταλλαγή απόψεων, θα παίξει ουσιαστικό ρόλο αυτό στο να μπορέσει να μπουν οι 

ΤΠΕ στη σωστή βάση και στη σωστή δομή». Το ίδιο πιστεύει και ο ΔΣ2, ο οποίος 

τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει πίεση στο κομμάτι της εκπαιδευτικής πολιτικής, 

καθώς «ζούμε στην εποχή της ψηφιακής πληροφορίας και πρέπει να την εντάξουμε και 

να τη χρησιμοποιούμε καθημερινά». 

Επίσης, ο ΔΣ2 προτείνει ότι ίσως θα μπορούσε να γίνει και κάτι περισσότερο 

μέσα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. «Ίσως το Π.Σ.Δ. θα μπορούσε να βοηθήσει 

σε αυτό, δημιουργώντας έτοιμους ιστότοπους για τους συναδέλφους και να μη 

χρειάζεται οι ίδιοι να τους κατασκευάζουν και να τους απλοποιήσει. Ήδη η τεχνολογία 

παρέχει αυτά τα εργαλεία και έχει απλοποιήσει πολύ την κατασκευή ιστότοπων για τους 

εκπαιδευτικούς, ώστε να μένει από αυτούς να φέρνουν μόνο για να αναρτήσουν το 

ψηφιακό τους υλικό. Γίνεται αυτό και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα οδηγηθούμε προς τα 

εκεί. Καλό θα είναι να δημιουργηθούν ενιαίοι σχολικοί ιστότοποι και όχι ο καθένας να 

έχει το δικό του και να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις».  

Τέλος, παρουσιάστηκε μια ερώτηση στους συμμετέχοντες σχετικά με την 

περιοχή των σχολειών και των σχολικών διαδικτυακών χώρων, ώστε να διερευνηθεί 

αν αυτός ο παράγοντας διαδραματίζει κάποιο ρόλο. Πιο συγκεκριμένα, η ερώτηση 

ήταν η εξής: «Έχετε εντοπίσει αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους 

σχολικούς διαδικτυακούς χώρους των αστικών κέντρων της Αχαΐας σε σχέση με 

αυτούς των απομακρυσμένων σχολείων της περιφέρειας; Αν ναι, ποιες είναι οι 

κυριότερες και πού οφείλονται;» Οι 3 από τους 5 συμμετέχοντες απάντησαν ότι δεν 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές και ότι δεν έχει σημασία αν ένας σχολικός 

διαδικτυακός χώρος ανήκει σε σχολείο της αστικής περιοχής ή της αγροτικής, αλλά 

ότι είναι θέμα του εκπαιδευτικού που αναλαμβάνει να τον δημιουργήσει. Ο ΠΠΕ 

χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «είναι θέμα προσώπων που διαχειρίζονται την 

ιστοσελίδα. Είναι και θέμα του πόσο αγαπούν αυτό που κάνουν. Δεν έχει σημασία η 

απόσταση, γιατί μπαίνεις μέσα στο διαδίκτυο και ενημερώνεσαι. Βλέπεις κι άλλες 

ιστοσελίδες και από εκεί και πέρα είναι θέμα γούστου και ενασχόλησης». Επισημαίνει, 

επίσης, ότι αν τα πιο πολλά μικρά και απομακρυσμένα σχολεία δε διαθέτουν 

ιστότοπο αυτό συμβαίνει «γιατί τα μικρά σχολεία δεν έχουν τις ειδικότητες και το 

προσωπικό για να ασχοληθούν, ο διευθυντής μπορεί να μην έχει την ενημέρωση να 

δημιουργήσει μια ιστοσελίδα, με αποτέλεσμα το σχολείο να μένει πίσω στον τομέα 

αυτόν».  
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Την ίδια άποψη έχει και ο ΣΣ1, ο οποίος εξηγεί ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί 

στην περιφέρεια οι οποίοι έχουν πολλές γνώσεις, ενώ μπορεί να υπάρχουν σε σχολεία 

της πόλης ιστότοποι χωρίς ενδιαφέρον. Δίνει μάλιστα παραδείγματα λέγοντας ότι 

«υπάρχουν σχολεία στο κέντρο της Πάτρας που οι ιστότοποί τους είναι πιο 

εγκαταλελειμμένοι. Υπάρχουν περιφερειακά σχολεία, όπως στα Βραχνέικα, που είναι οι 

ιστότοποι τους πάρα πολύ καλοί. Υπάρχουν άλλοι σε άλλα σχολεία που επιμένουν να 

δείχνουν, να προβάλλουν. Π.χ. στο 15
ο
 Δημοτικό Σχολείο Πατρών. Προβολή μόνο των 

δραστηριοτήτων. Μόνο φωτογραφίες. Υπάρχουν άλλοι ιστότοποι οι οποίοι αναρτούν 

υλικό. Δεν έχουν φτάσει ακόμα να κάνουν παρεμβάσεις, σχόλια, να εκθέτουν απόψεις. 

Δεν έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμα».  

 Η γνώμη του ΣΣ2 είναι «ότι οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι οι οποίοι 

βρίσκονται στο ημιαστικό και στο αγροτικό περιβάλλον της Αχαΐας, θα εστιάζουν 

περισσότερο στην ενημέρωση και στην προβολή. Θα λείπει το δεύτερο κομματάκι, αυτό 

που λέμε της επικοινωνίας των συμμετεχόντων. Ίσως επειδή το μέρος είναι μικρό και 

θα θέλουν να δείξουν τι έχουν κάνει οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο. Περισσότερο λοιπόν, 

τείνουν προς την ενημέρωση και την προβολή σχολικών δραστηριοτήτων… λείπει και 

το κομμάτι της συνδιαμόρφωσης εκπαιδευτικών και μαθητών, το οποίο για μένα είναι 

το βασικό, ακρογωνιαίος λίθος για ένα σχολικό διαδικτυακό χώρο». 

 Αντίθετη είναι στο σημείο αυτό η άποψη του ΠΠΕ, ο οποίος επισημαίνει ότι 

«από πλευράς δραστηριοτήτων, είναι πιο πολλές οι δραστηριότητες που γίνονται στα 

κεντρικά σχολεία, γιατί έχουν περισσότερες ευκαιρίες να κάνουν επισκέψεις, να δείξουν 

τη δουλειά τους κλπ. Υπάρχουν βέβαια και αξιόλογες ιστοσελίδες σε περιφερειακά 

σχολεία. Απλά στην πλειοψηφία τους είναι πιο φτωχές».  

 Διαφορετική απάντηση μεταξύ τους δίνουν οι ΔΣ1 και ΔΣ2, οι οποίοι 

θεωρούν ότι η περιοχή επηρεάζει τη δημιουργία σχολικών ιστοσελίδων, καθώς στα 

κεντρικά και αστικά σχολεία υπάρχουν καθηγητές πληροφορικής που μπορούν να τις 

αναλάβουν. Όπως αναφέρει ο ΔΣ1, «οι ιστοσελίδες είναι πολύ διαφορετικές όσον 

αφορά τα σχολεία του αστικού κέντρου και τα επαρχιακά σχολεία, γιατί στα αστικά 

κέντρα τις έστησαν περισσότερο οι καθηγητές πληροφορικής, ενώ στα επαρχιακά 

σχολεία τις έχουν στήσει συνάδελφοι δάσκαλοι και το σκεπτικό του καθενός είχε 

τελείως διαφορετική βάση και προσέγγιση». Κυρίως θεωρεί ότι διαφέρουν ως προς το 

περιεχόμενο και τη φύση των πληροφοριών.  

Ο ΔΣ2 έχει παρατηρήσει διαφορές, αλλά από την αντίθετη σκοπιά. «Αν 

μπορώ να πω, κατά την προσωπική μου γνώμη, υπάρχουν εις βάρος των ιστότοπων 
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των σχολείων των αστικών κέντρων. Πιστεύω ότι οι ιστότοποι των απομακρυσμένων 

σχολείων, της περιφέρειας δηλαδή, είναι καλύτεροι. Αυτό συμβαίνει γιατί εκεί 

πραγματικά τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και η πίεση προς τους εκπαιδευτικούς 

και τους δημιουργούς των σχολικών ιστοτόπων είναι μεγαλύτερη, ώστε να 

δημιουργήσουν καλύτερες ιστοσελίδες για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των 

παιδιών του κέντρου. Στα παιδιά αυτά λείπει το κοινωνικοπολιτιστικό κομμάτι που 

μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει στα παιδιά της πόλης και βρίσκουν μια διέξοδο μέσα 

από τέτοιες δραστηριότητες… Όταν λοιπόν δημιουργούνται ιστότοποι σε αυτά τα 

απομακρυσμένα σχολεία, δημιουργούνται με πολύ μεράκι, με πολλή όρεξη και είναι θα 

έλεγα καλύτερες από αυτές των αστικών κέντρων. Απλά υστερούν σε ποσοτικό αριθμό 

και όχι σε ποιοτικό. Είναι λίγες, αλλά ποιοτικές και πιστεύω ότι οφείλονται πιο πολύ 

στις ανάγκες των παιδιών, αλλά και στο μεράκι των συναδέλφων».  

Ως προς το ποσοτικό θέμα των σχολικών διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας 

συμφωνεί και ο ΔΣ1, λέγοντας ότι λογικό είναι να έχουν δημιουργηθεί περισσότεροι 

από σχολεία των αστικών κέντρων, «γιατί εκεί οι ίδιες οι σχολικές μονάδες εκ των 

πραγμάτων έχουν καλύτερη υποδομή». Τονίζει επίσης ότι «στο κέντρο παίζει ρόλο το 

ότι οι σχολικές μονάδες είναι κοντά η μια με την άλλη, υπάρχει η ανταλλαγή απόψεων 

και η άμιλλα ανάμεσά τους, από τη διοίκηση μέχρι τους εκπαιδευτικούς, και 

προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να δώσουν περισσότερη πληροφόρηση και κάτι 

καινούριο μέρα με τη μέρα, οπότε να γιατί υπάρχουν πολύ περισσότερες ιστοσελίδες και 

καλύτερα οργανωμένες». Συνοψίζει λέγοντας ότι οι διαφορές αυτές που 

παρατηρούνται οφείλονται σε 4 λόγους. «Είναι πρώτον ο ανταγωνισμός που υπάρχει 

ανάμεσα στα σχολεία, είναι δεύτερον το να υπάρχει και η προϋπάρχουσα υποδομή, 

τρίτον το ότι στα μεγάλα σχολεία των αστικών περιοχών υπάρχουν και οι καθηγητές 

πληροφορικής που βοηθούν πολύ στο θέμα της δημιουργίας και διαμόρφωσης των 

σχολικών ιστοσελίδων χωρίς κόστος και τέταρτον οι δάσκαλοι που υπάρχουν στα 

αστικά κέντρα έχουν καλύτερη πρόσβαση και έχουν και οι ίδιοι καλύτερο επίπεδο σε 

ό,τι αφορά τη χρήση των ΤΠΕ και του διαδικτύου. Έχουν τουλάχιστον περισσότερες 

ευκαιρίες και ερεθίσματα». 

 Αξιοσημείωτη είναι η απάντηση του ΠΠΕ στο τέλος της συνέντευξης, ο 

οποίος θεωρεί ότι σε λίγα χρόνια όλα τα σχολεία θα έχουν τη σχολική ιστοσελίδα 

τους, «γιατί αυτό είναι το ρεύμα της εποχής. Το κάθε σχολείο θα θέλει να επιδεικνύεται 

σε σχέση με το άλλο, θα θέλει ίσως να προσελκύσει μαθητές, ενδεχομένως να είναι και 

ελεύθερα τα όρια εγγραφής των μαθητών, ο γονιός θα προτιμά το σχολείο που θεωρεί 
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ότι είναι καλύτερο, που θα παρέχει καλύτερης ποιότητας εκπαίδευση». Επομένως, 

μπορεί τώρα να μη διαθέτουν όλα τα σχολεία ιστοτόπους, αλλά πιστεύει ότι στο 

μέλλον θα είναι κάτι δεδομένο για όλες τις σχολικές μονάδες.  

 

5.4. Σύνοψη του κεφαλαίου 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν αρχικά τα ευρήματα της προσωπικής 

παρατήρησης των σχολικών διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας. Αναλύθηκαν σύμφωνα 

με τα εξής κριτήρια: α) περιεχόμενο, β) λειτουργικότητα - ευχρηστία, γ) σχεδιασμός - 

δομή - αισθητική και δ) αλληλεπίδραση - ανατροφοδότηση. Φάνηκε ότι οι 

περισσότεροι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι έχουν δημιουργηθεί από σχολεία που 

ανήκουν στο κέντρο του νομού, στο Δήμο Πατρέων και ότι προβάλλουν κυρίως 

ανακοινώσεις, φωτογραφίες δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του σχολείου, 

εργασίες μαθητών, πληροφορίες για το εκπαιδευτικό προσωπικό και πληροφορίες 

επικοινωνίας και προσέγγισης του σχολείου. Ως προς την αλληλεπίδραση και την 

ανατροφοδότηση με το χρήστη φαίνεται ότι εστιάζουν περισσότερο στην επικοινωνία 

με τον επισκέπτη μέσα από τη συγγραφή κάποιου σχολίου και λιγότερο στη 

συζήτηση και στη δημιουργία χώρων chatting και forums.  

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τα ευρήματα από τους εξωτερικούς 

παρατηρητές – κριτές σχετικά με την αξιολόγηση των σχολικών διαδικτυακών 

χώρων, με βάση τους άξονες της χρησιμότητας, της επικαιρότητας, της οργάνωσης 

περιεχομένου – δομής, του σκοπού κατασκευής και λειτουργίας, της πλοήγησης, της 

εμφάνισης και της αλληλεπίδρασης με το χρήστη. Στην πλειοψηφία τους, οι σχολικοί 

διαδικτυακοί χώροι αξιολογήθηκαν θετικά ως προς την πλοήγηση, την αισθητική, τη 

δομή, τη λειτουργία και την επικαιρότητα των πληροφοριών τους. Παρόλα αυτά, 

υπήρχαν άξονες στους οποίους τα αποτελέσματα δεν ήταν ενθαρρυντικά. Στις 

περισσότερες σχολικές ιστοσελίδες της Αχαΐας δεν ήταν ξεκάθαρος ο σκοπός 

κατασκευής και λειτουργίας τους και βρέθηκε πολύ μεγάλο ποσοστό χαμηλής 

βαθμολόγησης ως προς την αλληλεπίδραση και την ανατροφοδότηση με τον 

επισκέπτη.  

Τέλος, παρουσιάστηκαν τα ευρήματα από τις συνεντεύξεις με τους 5 

εκπαιδευτικούς σε θέσεις διευθυντών και σχολικών συμβούλων. Από τις απαντήσεις 

τους φάνηκε η αναγκαιότητα της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και της χρήσης 

του διαδικτύου, καταγράφηκαν οι απόψεις τους για το σκοπό δημιουργίας των 
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σχολικών διαδικτυακών χώρων και το ρόλο τους, αναλύθηκε η υπάρχουσα 

κατάσταση των σχολικών διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας και η σημασία των 

τεχνολογικών υποδομών για τη στήριξή τους και τονίστηκε η σημαντικότητα της 

επίτευξης της επικοινωνίας ανάμεσα στις σχολικές ιστοσελίδες, στην κοινωνία, τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.  
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6
ο
 Κεφάλαιο: Συζήτηση Αποτελεσμάτων - Ερμηνεία -  

Συμπεράσματα της Έρευνας 

 

6.1. Εισαγωγικά 

 

Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων που έγινε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

ακολουθεί στο κεφάλαιο αυτό η συζήτηση και η συσχέτισή τους με το θεωρητικό 

πλαίσιο της εργασίας. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται  με τα τελικά συμπεράσματα και 

τις προτάσεις που προκύπτουν από την παρούσα έρευνα.  

Η ενότητα της συζήτησης και η ερμηνείας των αποτελεσμάτων χωρίζεται σε 

τέσσερις υποενότητες σύμφωνα με τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία εστιάστηκε 

το ενδιαφέρον της εργασίας και τα οποία υπενθυμίζεται ότι είναι:    

5) Ποιο σκοπό εξυπηρετούν οι σχολικοί διαδικτυακοί τόποι στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση της Αχαΐας; Ποιος είναι ο ρόλος τους; 

6)  Σε ποια θέματα εστιάζουν και τι προβάλλουν προς τον επισκέπτη; 

7) Δημιουργούν διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο και την κοινωνία; Αν 

ναι, με ποιον τρόπο φαίνεται να γίνεται αυτό; 

8) Ποιες είναι οι απόψεις εκπαιδευτικών σε ανώτερες θέσεις, καθώς και έμπειρων 

χρηστών των ηλεκτρονικών υπολογιστών, σχετικά με τη δημιουργία και τη χρήση 

των σχολικών διαδικτυακών χώρων; 

 

6.2. Συζήτηση Αποτελεσμάτων  - Ερμηνεία 

 

Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια επιχειρήθηκε να διερευνηθεί το 

ζήτημα της αξιοποίησης του διαδικτύου και κυρίως των σχολικών διαδικτυακών 

χώρων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση της Αχαΐας. Ειδικότερα διερευνήθηκε ο ρόλος που διαδραματίζουν 

σήμερα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και αξιολογήθηκαν ως προς τον 

επικοινωνιακό, ενημερωτικό και εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα.  

Η συζήτηση των αποτελεσμάτων που ακολουθεί γίνεται, όπως αναφέρθηκε 

σύμφωνα με τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας αλλά και τις μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις που ακολουθήθηκαν κατά την ερευνητική διαδικασία.  
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6.2.1. Σκοπός και ρόλος σχολικών διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας 

 

Όπως φάνηκε από την προσωπική παρατήρηση, την παρατήρηση από τους 

εξωτερικούς παρατηρητές, αλλά και από τις συνεντεύξεις, οι σχολικοί διαδικτυακοί 

χώροι της Αχαΐας έχουν ως σκοπό την προβολή των δραστηριοτήτων του σχολείου. 

Οι συνεντευξιαζόμενοι αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι σκοπός τους είναι η 

ενημέρωση των επισκεπτών για τα δρώμενα και τις δραστηριότητες του σχολείου. 

Κάτι τέτοιο συμφωνεί με προϋπάρχουσες έρευνες που αναφέρουν ότι στους 

σχολικούς διαδικτυακούς χώρους συναντάμε κυρίως δραστηριότητες ενημέρωσης, 

αναζήτησης και ανταλλαγής πληροφοριών, ψυχαγωγίας και προσωπικής επικοινωνίας 

και λιγότερες περιπτώσεις εκπαιδευτικής αξιοποίησης και ουσιαστικής επικοινωνίας 

και συνεργασίας (Καράμηνας, 2001, 
.
 Δημητρακοπούλου, 2002, 

.
 Κολτσάκης, 2006, 

. 

Δαπόντες, κ,ά, 2007, 
.
  Ζακόπουλος, κ.ά., 2009).  

Ως προς το ρόλο τους, τα αποτελέσματα από την παρατήρηση και τις 

συνεντεύξεις δείχνουν ότι είναι περισσότερο ενημερωτικός και λιγότερο 

εκπαιδευτικός, ψυχαγωγικός και επικοινωνιακός. Στο διαχωρισμό αυτό συμφωνούν 

και οι Πανάου (2008) και Boklaschuk & Caisse (2001), οι οποίοι διαχωρίζουν τους 

σχολικούς διαδικτυακούς χώρους σε ενημερωτικούς, παιδαγωγικούς/εκπαιδευτικούς, 

επικοινωνιακούς και ψυχαγωγικούς. Για να χαρακτηριστούν οι σχολικοί διαδικτυακοί 

χώροι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προωθούν τη μάθηση και την άτυπη εκπαίδευση, 

εντάσσοντας θέματα με εκπαιδευτικό περιεχόμενο και έχοντας συγκεκριμένους 

εκπαιδευτικούς στόχους (Λιάζος, 2007). Κάτι τέτοιο όμως δε φαίνεται να συμβαίνει 

στους σχολικούς ιστότοπους της Αχαΐας, καθώς με βάση την παρούσα έρευνα 

διαθέτουν ελάχιστες πληροφορίες με εκπαιδευτικό περιεχόμενο ή πλατφόρμες 

μαθημάτων με σκοπό την περαιτέρω ενασχόληση των μαθητών στο σπίτι. Από τις 

συνεντεύξεις βγαίνει επίσης το συμπέρασμα ότι ο ρόλος τους θα έπρεπε να είναι 

πρωτίστως εκπαιδευτικός και σε ένα δεύτερο επίπεδο να εστιάζει στην ενημέρωση 

και την επικοινωνία, κάτι που τελικά δεν επιτυγχάνεται σε γενικές γραμμές και θα 

έπρεπε να γίνουν προσπάθειες ενίσχυσης προς αυτή την κατεύθυνση. 

Επίσης, ελάχιστοι είναι οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι που θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν επικοινωνιακοί, καθώς δε φαίνεται να προωθούν την αλληλεπίδραση 

με τον επισκέπτη και την ανατροφοδότηση, όπως φάνηκε από τα ευρήματα των 

φύλλων παρατήρησης. Από την προσωπική παρατήρηση φάνηκε ότι αρκετοί σχολικοί 

διαδικτυακοί χώροι διαθέτουν τρόπους επικοινωνίας με το χρήστη (π.χ. στοιχεία 
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σχολείου, τηλέφωνα, e-mail, δυνατότητα σχολίων), αλλά σε αρκετά επιφανειακό 

επίπεδο, καθώς δεν έχουν ενσωματώσει ακόμη χώρους συζήτησης και ανταλλαγής 

απόψεων και ιδεών μεταξύ των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική κοινότητα. Από τα 

ευρήματα των παρατηρήσεων και των συνεντεύξεων φάνηκε ότι γίνεται 

αποσπασματική χρήση κάποιων αλληλεπιδραστικών μηχανισμών και δεν υπάρχει 

κάποια μορφή οργανωμένης και συστηματικής ανατροφοδότησης με τον χρήστη, η 

οποία σύμφωνα με την Πασιαρδή (2001), είναι τόσο απαραίτητη για τη δημιουργία 

του κατάλληλου επικοινωνιακού κλίματος. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με τα 

δεδομένα που έχει συγκεντρώσει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και τα οποία 

σύμφωνα με το Σωτηρούδα & Γαρίτση (2013) έχουν καταγράψει ελάχιστους 

ιστότοπους με επικοινωνιακό ρόλο.  

 

6.2.2. Θέματα στα οποία εστιάζουν οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι της Αχαΐας  

 

Η έρευνα έδειξε ότι οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι της Αχαΐας εστιάζουν ως 

προς το περιεχόμενό τους σε συγκεκριμένα θέματα, όπως σε φωτογραφίες 

δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του σχολείου, ανακοινώσεις, εργασίες 

μαθητών, πληροφορίες για το εκπαιδευτικό προσωπικό και πληροφορίες 

επικοινωνίας και προσέγγισης του σχολείου. Φαίνεται ότι αυτές είναι οι ανάγκες 

της σχολικής κοινότητας και αυτά τα θέματα επιθυμεί να προβάλλει προς τον 

επισκέπτη. Όπως αναφέρει και ο Abdullah (1998), το περιεχόμενο ενός σχολικού 

διαδικτυακού χώρου θα πρέπει να κεντρίζει το ενδιαφέρον του χρήστη που θα τον 

επισκεφθεί και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.  

Για να διερευνηθούν τα θέματα στα οποία εστιάζουν οι σχολικοί διαδικτυακοί 

χώροι της Αχαΐας, τέθηκαν συγκεκριμένα κριτήρια, πάνω στα οποία βασίστηκε και ο 

διαχωρισμός των αξόνων των φύλλων της εξωτερικής παρατήρησης 

(Παναγιωτακόπουλος,  Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003).  

Ξεκινώντας από τη κατηγορία της χρησιμότητας, φάνηκε ότι οι σχολικοί 

διαδικτυακοί χώροι της Αχαΐας δεν πληρούν σε ικανοποιητικό βαθμό τα αντίστοιχα 

κριτήρια, καθώς δεν προσφέρουν νέα γνώση και δεν εξυπηρετούν αρκετά τις ανάγκες 

για τις οποίες κατασκευάστηκαν, αλλά παρόλα αυτά διαθέτουν απλά και κατανοητά 

εννοιολογικά και γλωσσικά μηνύματα.  Σύμφωνα με τον Krug (2006), είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό ένας σχολικός ιστότοπος να είναι λειτουργικός, εύχρηστος και 
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αποτελεσματικός, ώστε να εξυπηρετεί με επιτυχία το σκοπό και τους στόχους για 

τους οποίους δημιουργήθηκε. 

Ως προς την κατηγορία της επικαιρότητας, τα ευρήματα των παρατηρήσεων 

έδειξαν ότι υπήρχαν αρκετοί σχολικοί διαδικτυακοί χώροι που ήταν πλήρως 

ενημερωμένοι και επίκαιροι και άλλοι που δεν είχαν επικαιροποιηθεί για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, δημιουργώντας στον επισκέπτη το αίσθημα της εγκατάλειψης, 

γεγονός που μειώνει την αξιοπιστία και τη λειτουργικότητά τους (Powell, 2000).  

Ως προς την κατηγορία της οργάνωσης περιεχομένου και δομής των 

σχολικών διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας, φάνηκε ότι οι περισσότεροι διέθεταν 

ξεκάθαρη δομή και ήταν οργανωμένοι με τρόπο που διευκόλυνε το χρήστη να τους 

παρατηρήσει. Εξάλλου ο τρόπος με τον οποίο είναι σχεδιασμένος και δομημένος ένας 

διαδικτυακός χώρος επηρεάζει τη συνολική εντύπωση και την άποψη που σχηματίζει 

ο χρήστης (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003).  

Ως προς την κατηγορία του σκοπού κατασκευής και λειτουργίας τους, οι 

σχολικοί ιστότοποι της Αχαίας δεν κατάφεραν να τον καταστήσουν σαφή, καθώς 

σύμφωνα με τα ευρήματα της παρατήρησης δε διακρινόταν ξεκάθαρα και δεν 

καθοριζόταν επίσης με σαφήνεια η ομάδα χρηστών στους οποίους απευθύνονταν. 

Κάτι τέτοιο είναι σημαντικό να προσδιορίζεται, όπως αναφέρουν και οι Abdullah, 

(1998) και Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, (2003), όπως επίσης  να 

φαίνονται με σαφήνεια οι υπηρεσίες που προσφέρει ένας σχολικός ιστότοπος. 

Ως προς την κατηγορία της πλοήγησης φάνηκε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός 

των σχολικών διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας δεν παρουσίασε ιδιαίτερες 

δυσλειτουργίες ως προς την πλοήγηση και ότι επέτρεπε στο χρήστη να περιηγηθεί 

χωρίς προβλήματα, γεγονός που θεωρείται πλεονέκτημα για τη λειτουργικότητα ενός 

ιστότοπου (Moustakis, et al., 2004). 

Ως προς την εμφάνιση και την αισθητική, τα ευρήματα των παρατηρήσεων 

έδειξαν ότι οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι της Αχαίας έδιναν ιδιαίτερη προσοχή 

στην εικόνα και την αισθητική καθαρότητα των ιστοσελίδων τους, εστιάζοντας στην 

ύπαρξη μιας ελκυστικής εικόνας προς τον επισκέπτη. Στις περισσότερες σχολικές 

ιστοσελίδες τα μηνύματα ήταν κατανεμημένα σε συμμετρική θέση, το μέγεθος και το 

χρώμα της γραμματοσειράς αξιολογήθηκε ως κατάλληλο για το χρήστη, η ποιότητα 

των εικόνων και των φωτογραφιών κρίθηκε ικανοποιητική και δεν ήταν φορτωμένες 

με πολυμεσικά αρχεία τα οποία κουράζουν και αποσπούν το χρήστη. Τα ευρήματα 

αυτά συμφωνούν με τα κριτήρια που σχετίζονται με την κατάλληλη αισθητική των 
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ιστοσελίδων στην διεθνή βιβλιογραφία, σύμφωνα με τα οποία ο συνδυασμός της 

εικόνας, του ήχου και των βιντεοσκοπημένων δεδομένων θα πρέπει να είναι τέτοιος 

που να μην κουράζει και να εξυπηρετεί τους σκοπούς του διαδικτυακού χώρου 

(Αγγέλης, κ.ά., 2007) και όλα τα εμφανιζόμενα σύμβολα πρέπει να είναι 

ευανάγνωστα, λιτά και να μην αποσπούν την προσοχή του χρήστη από τις σημαντικές 

πληροφορίες (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003). 

Ως προς την αλληλεπίδραση με το χρήστη, οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι 

της Αχαίας φάνηκε ότι δε διαθέτουν αρκετούς τρόπους αλληλεπίδρασης με το 

χρήστη, δυνατότητα σχολίων, συζήτησης και ανατροφοδότησης, ώστε να 

προσφέρουν κίνητρα για περαιτέρω επισκέψεις. Από την έρευνα φάνηκε λοιπόν ότι οι 

πιο πολλοί διαδικτυακοί χώροι εστιάζουν στην πλοήγηση, στην εμφάνιση και στη 

γενικότερη δομή και παραβλέπουν το κομμάτι της αλληλεπίδρασης με τον επισκέπτη, 

το οποίο παρόλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικό, από τη στιγμή που θα έπρεπε να 

δημιουργούνται για να αποτελέσουν ένα «ψηφιακό αρχείο» της ταυτότητας και της 

παρουσίας της στη γενικότερη εκπαιδευτική κοινότητα και να προωθήσουν τη σχέση 

μεταξύ της σχολικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας (Σοφός & 

Αλεξοπούλου, 2010).  

Τέλος, ως προς την κατηγορία της εμφάνισης του φορέα – συγγραφέα – 

κατασκευαστή – διαχειριστή του διαδικτυακού χώρου, τα ευρήματα έδειξαν ότι οι 

περισσότεροι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι της Αχαΐας δεν παρέχουν ικανοποιητικά 

στοιχεία ή παρουσιάζουν ελλιπείς πληροφορίες για τα στοιχεία αυτά. Σύμφωνα όμως 

με τη βιβλιογραφία είναι σημαντικό να φαίνεται ο υπεύθυνος ή ο συγγραφέας του 

σχολικού διαδικτυακού χώρου για λόγους αξιοπιστίας, εγκυρότητας και 

διευκόλυνσης του χρήστη (Abdullah, 1998). 

 

6.2.3. Δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ του σχολείου και της κοινωνίας  

 

 Ως προς το θέμα της επικοινωνίας μεταξύ της σχολικής κοινότητας και της 

ευρύτερης κοινωνίας, τα ευρήματα των παρατηρήσεων ενισχύονται από αυτά των 

συνεντεύξεων. Από την προσωπική παρατήρηση φάνηκε ότι ελάχιστοι σχολικοί 

διαδικτυακοί χώροι της Αχαΐας επιδίωκαν να αναπτύξουν μηχανισμούς 

επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης (μέσα από χώρους 

συζητήσεων και πλατφόρμες ανταλλαγής ιδεών). Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν 

και οι 5 αξιολογητές – κριτές των σχολικών διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας, 
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βαθμολογώντας χαμηλά την κατηγορία της αλληλεπίδρασης με το χρήση (με 

ποσοστό 79,03%). Επιπλέον, οι 5 συνεντευξιαζόμενοι συμφώνησαν στο γεγονός ότι 

το κομμάτι της επικοινωνίας στις σχολικές ιστοσελίδες της Αχαΐας είναι ακόμα σε 

αρχικό στάδιο. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας βρίσκονται σε συμφωνία με 

αυτά των προϋπαρχουσών ελληνικών ερευνών (Καράμηνας, 2001, 
.
 

Δημητρακοπούλου, 2002, 
.
 Κολτσάκης, 2006, 

. 
Δαπόντες, κ,ά, 2007, 

.
  Ζακόπουλος, 

κ.ά., 2009), στα οποία φάνηκε ότι οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι δεν έχουν 

ενσωματώσει ακόμη τρόπους επίτευξης της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης με 

τον επισκέπτη, αλλά προτιμούν να μένουν στο στάδιο της παράθεσης πληροφοριών. 

Ειδικότερα τα ευρήματα των συνεντεύξεων έδειξαν ότι είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό και αναγκαίο να επιδιώκει το σχολείο την επικοινωνία με την κοινωνία 

μέσα από τους σχολικούς ιστοτόπους, γιατί το σχολείο είναι ένα κομμάτι της 

τοπικής κοινωνίας και μέσα από αυτούς μπορούν οι εμπλεκόμενοι να 

πληροφορούνται άμεσα και να ανταλλάσουν απόψεις, ιδέες, εμπειρίες και υλικό. Η 

άποψη αυτή ενισχύεται από αυτή των Ρες & Βαρσαμίδου (2006), σύμφωνα με την 

οποία ο ρόλος της επικοινωνίας ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής 

κοινότητας και της κοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας.  

Όπως επίσης αναφέρει και η Βοσνιάδου (2006), οι σχολικές ιστοσελίδες 

δημιουργήθηκαν με το σκεπτικό να συνδέσουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας και 

να αποτελέσουν γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, αλλά 

και όλων των υπόλοιπων μελών και φορέων που σχετίζονται με την εκπαίδευση.  

Από την παρούσα έρευνα όμως φάνηκε ότι οι σχολικές ιστοσελίδες της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αχαΐας χρειάζεται να βελτιωθούν ως προς το  

σημείο αυτό, μέσα από την εύρεση λύσεων και τρόπων ενίσχυσης των 

επικοινωνιακών μηχανισμών. Για να επιτευχθεί η επικοινωνία αυτή οι σχολικοί 

ιστότοποι χρειάζεται να βασίζονται σε κάποιες αρχές αλληλεπίδρασης ανθρώπου – 

υπολογιστή. Ο σχεδιασμός των ιστοσελίδων και της διεπιφάνειας χρήστη πρέπει να 

υλοποιείται με τέτοιον τρόπο ώστε να βελτιώνει τη σχέση και την απόδοση του 

χρήστη με τα δεδομένα του υπολογιστή, να τον βοηθά να αντιλαμβάνεται καλύτερα 

την πληροφορία, να την αποθηκεύει στη μνήμη του, να την ανακτά και την εφαρμόζει 

στην αλληλεπίδρασή του με το σύστημα του υπολογιστή (Αβούρης, 2000).  

Η ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας φάνηκε από τα ευρήματα ότι είναι αρκετά 

δύσκολη και απαιτητική, αλλά αναγκαία, καθώς όπως αναφέρει και ο Habermas 

συγκρατεί, όταν γίνεται αποτελεσματικά, τους δεσμούς, ρυθμίζει τις εξουσιαστικές 
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αρχές και διαμορφώνει μια συλλογική ταυτότητα (Ντόλας, 2008). Μέσα από την 

παράθεση κοινών γλωσσικών κανόνων σε επίπεδο κατανόησης, σύνταξης και ομιλίας 

μπορεί να επιτευχθεί η κατάλληλη επικοινωνιακή διάδραση, που θα ενισχύσει με 

αυτόν τον τρόπο την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των υποκειμένων (Habermas, 

1997). Έχοντας ενσωματώσει τις παραπάνω αρχές μπορούν οι σχεδιαστές των 

σχολικών διαδικτυακών χώρων να ενισχύσουν το επικοινωνιακό στοιχείο, ώστε να 

δίνουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να αναπτύξουν δεσμούς συνεννόησης και 

επικοινωνιακές δράσεις που θα οδηγήσουν στη γνώση. 

Από τα ευρήματα των συνεντεύξεων, οι συμμετέχοντες πρότειναν κάποιους 

τρόπους ενίσχυσης της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης μέσα από τη 

δημιουργία forums, χώρων συζητήσεων, τηλεδιασκέψεων, δημοσιοποιήσεων από τον 

Τύπο, καθώς και ενσωματωμένων ιστοσελίδων για το Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεμόνων και για τον κάθε εκπαιδευτικό του σχολείου ξεχωριστά. Ιδιαιτέρως η 

ύπαρξη ξεχωριστού χώρου για τις ανάγκες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

τονίζεται και από τους Δαπόντε, Σχίζα & Σαλονικίδη (2007), οι οποίοι αναφέρουν ότι 

οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι είναι σημαντικό να προβάλλουν το έργο του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, με σκοπό τη μεταξύ τους 

συνεργασία και επικοινωνία. 

Ακόμη, τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων έδειξαν ότι είναι εξίσου 

σημαντικό να επιτυγχάνεται μέσα από τους σχολικούς διαδικτυακούς χώρους η 

επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και ανάμεσα 

στους μαθητές μεταξύ τους και στους εκπαιδευτικούς μεταξύ τους. Κάτι τέτοιο 

μπορεί να γίνει μέσα από τη δημιουργία πλατφόρμας, στην οποία θα γίνεται 

συνομιλία, ανταλλαγή απόψεων, ακόμα και παράθεση εκπαιδευτικού υλικού ή 

συμπληρωματικό μέρος του μαθήματος, ώστε να εξοικειωθούν εκπαιδευτικοί και 

μαθητές με το διαδίκτυο. Για να συμβούν όμως τα παραπάνω, είναι απαραίτητη η 

επίτευξη της επικοινωνίας και από τις δύο πλευρές, καθώς η μονόπλευρη 

επικοινωνιακή δράση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχής (Σαΐτης, 2005). Για 

το λόγο αυτό η απλή παράθεση φωτογραφιών, υλικού και η περιγραφή 

δραστηριοτήτων δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επικοινωνία, αν δεν υπάρχει το 

στοιχείο της αλληλεπίδρασης.  

 

6.2.4. Απόψεις συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με τη χρήση των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων και των 

συνεντεύξεων, φάνηκε ότι οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι είναι περισσότερο 

συγκεντρωμένοι στα αστικά κέντρα της Αχαΐας. Από την προσωπική παρατήρηση 

τα ευρήματα έδειξαν ότι ο Δήμος Πατρέων διαθέτει τους περισσότερους σχολικούς 

ιστοτόπους και οι συνεντευξιαζόμενοι εξέφρασαν επίσης την άποψη ότι στις πόλεις 

είναι ευκολότερη η δημιουργία τους, εξαιτίας της καλύτερης υποδομής και της 

ύπαρξης καθηγητών πληροφορικής στα μεγάλα σχολεία. Ανέφεραν επίσης ότι 

εξαιτίας των παραγόντων αυτών παρατηρείται μια αυξητική τάση δημιουργίας και 

χρήσης των σχολικών ιστοτόπων τα τελευταία χρόνια. 

Εν τούτοις, οι συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις επεσήμαναν ότι σημαντικό 

ρόλο διαδραματίζει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει να δημιουργήσει το 

διαδικτυακό χώρο του σχολείου, το κατά πόσο είναι εξοικειωμένος με τις Τ.Π.Ε., 

κατά πόσον έχει ασχοληθεί και νιώθει αυτοπεποίθηση. Η άποψη αυτή συμφωνεί με 

προϋπάρχουσες έρευνες (Μητσιοπούλου & Βεκύρη, 2011
 .

 van Braak, Tondeur & 

Valcke, 2004 
. 
Μπίκος & Τζιφόπουλος, 2011), ο οποίες αναφέρουν ότι οι αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και τη μάθηση μέσω των Τ.Π.Ε. είναι 

καθοριστικές για την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς 

αποτελούν δείκτη των στάσεών τους, της συμπεριφοράς τους και των πράξεών τους. 

Τα ευρήματα των συνεντεύξεων έδειξαν επίσης ότι η θέληση και το μεράκι του 

εκπαιδευτικού είναι καθοριστικά για τον εμπλουτισμό και την ενίσχυση ενός 

σχολικού διαδικτυακού χώρου, καθώς σύμφωνα με τον Πανάου (2008), η δημιουργία 

μιας σχολικής ιστοσελίδας απαιτεί πολύ από τον προσωπικό χρόνο του 

εκπαιδευτικού, δεν είναι υποχρεωτική για τα σχολεία και δεν παρέχεται κανένα 

κίνητρο ή επιβράβευση στον εκπαιδευτικό ώστε να συνεχίσει να ασχολείται. 

Οι συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν, επίσης, πόσο σημαντική είναι η ένταξη 

των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί διαφορετικά δε θα μπορέσουν να 

ενισχυθούν δράσεις όπως η δημιουργία σχολικών ιστοσελίδων, η μάθηση μέσω 

υπολογιστή και λογισμικών και η ενίσχυση της διδασκαλίας με καινοτόμα μέσα. 

Θεωρούν ότι χρειάζεται να γίνεται υποστηρικτικά, βοηθητικά και οργανωμένα, 

ώστε να μπορέσει να είναι αποτελεσματική και κυρίως με την κατάλληλη 

καθοδήγηση. Η άποψη αυτή συμφωνεί με έρευνες στο ελληνικό χώρο που έχουν 

δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν τη διάθεση να ενσωματώσουν τις Τ.Π.Ε. στην τάξη 

και να υλοποιήσουν τις ιδέες τους, αλλά υπό το πλαίσιο σημαντικής υποστήριξης από 
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ειδικούς και της κατάλληλης παιδαγωγικής και τεχνικής επιμόρφωσης (Κυρίδης, 

Δρόσος & Τσακιρίδου, 2003 
. 
Καρακασίδης, 2005 

.
 Μπράτιτσης, 2010).  

Παρόλα αυτά δεν πιστεύουν ότι έχει επιτευχθεί η ένταξη αυτή σε 

ικανοποιητικό βαθμό, γιατί παρουσιάζονται αντικειμενικές δυσκολίες, όπως είναι τα 

ελλιπή και προβληματικά εργαστήρια, η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης και η 

έλλειψη κατάλληλης επιμόρφωσης. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με τα 

αντίστοιχα των Κουστουράκη & Παναγιωτακόπουλου (2008), σύμφωνα με τους 

οποίους ο εξοπλισμός είναι σε πολλά σχολεία ακόμα ξεπερασμένος και 

προβληματικός και τα εργαστήρια υπολογιστών μένουν αχρησιμοποίητα. Οι 

Αλμπανοπούλου, Βεντούρης, κ.ά., (2005), αναφέρουν επίσης ότι χωρίς την 

κατάλληλη επιμόρφωση, η οποία θα πρέπει να γίνει μέρος της εκπαιδευτικής 

πολιτικής και εθνικού σχεδιασμού δεν μπορεί να οργανωθεί κατάλληλα η ένταξη των 

Τ.Π.Ε. στα σχολεία.  

  Οι συμμετέχοντες στη συνέντευξη εξέφρασαν επίσης την άποψη ότι το 

άγχος και ο φόβος της αποτυχίας, καθώς και η εκάστοτε έλλειψη συνεργασίας 

μπορεί να αποθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. ή να 

δημιουργήσουν ένα σχολικό διαδικτυακό χώρο. Κάτι αντίστοιχο έχει φανεί και μέσα 

από τη βιβλιογραφία, σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί ανησυχούν μήπως 

εκτεθούν και αποφεύγουν τη χρήση των Τ.Π.Ε. στα σχολεία (Κουστουράκης και 

Παναγιωτακόπουλος, 2008 
. 
Παναγιωτακόπουλος, Αλεξόπουλος, κ.ά., 2005). Ακόμα 

και αν επιλέξουν να τις εφαρμόσουν, τις χρησιμοποιούν περισσότερο για την 

υποστήριξη παραδοσιακών πρακτικών διδασκαλίας και λιγότερο για το σχεδιασμό 

και την εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν ενεργά οι 

μαθητές (Καρατράντου & Παναγιωτακόπουλος, 2013). 

Ως προς τη χρήση του διαδικτύου, οι συνεντευξιαζόμενοι εξέφρασαν ότι 

χρησιμοποιείται κυρίως για τη συλλογή πληροφοριών και την ενημέρωση 

εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων, κάτι που συμφωνεί με την έρευνα των 

Τοκμακίδου, Καλογιαννίδου & Τσιτουρίδου, (2010), στην οποία φάνηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν το διαδίκτυο περισσότερο ως εποπτικό μέσο και 

εργαλείο για την αναζήτηση πληροφοριών και λιγότερο ως εκπαιδευτικό μέσο.  

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν επιπρόσθετα, ότι συγκεκριμένα η έλλειψη 

υλικοτεχνικής υποδομής επηρεάζει τη δημιουργία και τη χρήση των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων, εύρημα που έχει σημειωθεί και στην έρευνα του Πανάου 

(2008). Ανέφεραν επίσης ότι δεν εξυπηρετούνται ιδιαίτερα διοικητικές ανάγκες 
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μέσα από τις σχολικές ιστοσελίδες, καθώς υπάρχουν ήδη διαφορετικοί διαδικτυακοί 

χώροι στους οποίους καταφεύγουν οι εκπαιδευτικοί για να καλύψουν τις διοικητικές 

τους ανάγκες. 

Τέλος, οι συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις εξέφρασαν την άποψη ότι 

υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να γίνουν ακόμη, ώστε να ενισχυθούν οι 

σχολικοί διαδικτυακοί χώροι της Αχαΐας, όπως η οργάνωση περισσότερων 

σεμιναρίων επιμόρφωσης, η άσκηση πίεσης από την πλευρά των διοικητικών 

προσώπων για τον καλύτερο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής, η δημιουργία 

κοινών προτύπων με εύκολες πλατφόρμες σχολικών ιστοσελίδων από το Π.Σ.Δ. και η 

ευρύτερη πληροφόρηση και ενίσχυση των εκπαιδευτικών για το θέμα των σχολικών 

ιστοτόπων.  

 

6.3. Συμπεράσματα της έρευνας 

 

Έπειτα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων και τη συζήτηση των ευρημάτων η 

παρούσα έρευνα καταλήγει στα παρακάτω συμπεράσματα: 

 Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Αχαΐας διαθέτει σχολικούς διαδικτυακούς 

χώρους, οι οποίοι είναι συγκεντρωμένοι περισσότερο σε σχολεία των αστικών 

κέντρων και ο αριθμός τους μειώνεται όσο τους αναζητούμε σε σχολεία της 

περιφέρειας.  

 Παρόλα αυτά υπάρχει μια αυξητική τάση δημιουργίας των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, 

εξαιτίας κάποιων προσπαθειών επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και της 

ύπαρξης καθηγητών πληροφορικής στα σχολεία Διευρυμένου Ωραρίου 

(ΕΑΕΠ). 

 Ο σκοπός δημιουργίας τους είναι περισσότερο η προβολή των 

δραστηριοτήτων του σχολείου και η ενημέρωση των επισκεπτών για διάφορα 

πολιτιστικά δρώμενα.  

 Ο ρόλος τους είναι περισσότερο ενημερωτικός και λιγότερο εκπαιδευτικός, 

ψυχαγωγικός και επικοινωνιακός. 

 Τα θέματα στα οποία εστιάζουν οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι της Αχαΐας 

είναι κυρίως η ανάρτηση φωτογραφιών των δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων 

του σχολείου, η ύπαρξη ανακοινώσεων και εργασιών των μαθητών, 
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πληροφοριών για το εκπαιδευτικό προσωπικό και τρόπων επικοινωνίας και 

προσέγγισης του σχολείου. 

 Σε μεγάλο ποσοστό οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι της Αχαΐας που 

αξιολογήθηκαν μέσα από την παρατήρηση, φάνηκε ότι πληρούν τα κριτήρια 

της επικαιρότητας, της κατάλληλης δομής και οργάνωσης του περιεχομένου, 

της ικανοποιητικής εμφάνισης και αισθητικής και της εύκολης πλοήγησης, 

αλλά από την άλλη πλευρά δεν ικανοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα κριτήρια της 

χρησιμότητας, του καθορισμού του φορέα – συγγραφέα – κατασκευαστή – 

διαχειριστή των διαδικτυακών αυτών χώρων, καθώς και του καθορισμού του 

σκοπού κατασκευής και λειτουργίας τους. Ακόμη, παρατηρήθηκε ότι 

συγκεκριμένα ως προς το κριτήριο της αλληλεπίδρασης με το χρήστη η 

αξιολόγηση από τους παρατηρητές ήταν ιδιαίτερα χαμηλή, γεγονός που 

δηλώνει ότι οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι δεν παρέχουν μηχανισμούς 

αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης με τον επισκέπτη. Συνεπώς, θα πρέπει 

να δοθεί έμφαση, ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία της δημιουργίας των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων της Αχαΐας, ώστε αυτοί να βελτιωθούν ως προς όλα τα 

παραπάνω κριτήρια που επισημάνθηκε ότι παρουσιάζουν ελλείψεις.  

 Οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι παρατηρήθηκε ότι δεν προωθούν 

ικανοποιητικά την επικοινωνία μεταξύ σχολείου και ευρύτερης κοινωνίας, 

καθώς δεν εστιάζουν την προσοχή τους στη δημιουργία τρόπων ανάπτυξης 

επικοινωνιακών τεχνικών ανάμεσα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, 

ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς μεταξύ τους, στους μαθητές μεταξύ τους, 

αλλά και ανάμεσα στους γονείς και τους φορείς της περιοχής. Κάνουν 

προσπάθειες ανάπτυξης κάποιων μηχανισμών επικοινωνίας με τον επισκέπτη 

μέσω της δυνατότητας σχολίων σε μεμονωμένες σχολικές ιστοσελίδες και 

μέσω κάποιων ιστολογίων, χωρίς όμως να είναι γενικευμένη η χρήση τους. 

Συνεπώς, το κομμάτι της επικοινωνίας είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο και 

χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση, ώστε να αναπτυχθούν οι κατάλληλοι δίαυλοι, 

με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των χρηστών. 

 Οι περισσότεροι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι της Αχαΐας στηρίζουν τη 

δημιουργία και τη χρήση τους στην ύπαρξη καθηγητών πληροφορικής στα 

σχολεία και όταν αυτοί δεν υπάρχουν, η χρήση αυτή επαφίεται στη θέληση 
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και στο φιλότιμο των εκπαιδευτικών που είναι εξοικειωμένοι με τις Τ.Π.Ε. και 

δε νιώθουν το άγχος και το φόβο της ένταξης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. 

 Σε γενικές γραμμές υπάρχουν εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Αχαΐας που ασχολούνται με τη δημιουργία και τη χρήση των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων, αλλά δεν είναι ακόμη αρκετοί και χρειάζεται 

περισσότερη επιμόρφωση και στήριξη από πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής, 

ώστε να οργανωθούν καλύτερα οι σχολικοί ιστότοποι και να αποτελέσουν ένα 

χρήσιμο επικοινωνιακό, ψυχαγωγικό και  εκπαιδευτικό εργαλείο.  

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα και σε συνδυασμό με τις προτάσεις που 

έκαναν οι ίδιοι οι συνεντευξιαζόμενοι της έρευνας, προτείνονται κάποιοι τρόποι 

ενίσχυσης των σχολικών διαδικτυακών χώρων, ώστε να οργανωθούν σε ένα 

καλύτερο επίπεδο.  

 Θα μπορούσε να γίνει προσπάθεια ενίσχυσης των σχολείων των 

απομακρυσμένων περιοχών και της περιφέρειας μέσα από την ύπαρξη 

διαδικτυακών σεμιναρίων και τη δημιουργία απλών προτύπων σχολικών 

ιστοσελίδων, ώστε να συμμετέχουν και αυτά σε μεγαλύτερο βαθμό στη 

δημιουργία σχολικών διαδικτυακών χώρων.  

 Επίσης, θα μπορούσαν να γίνουν γενικευμένα διαδικτυακά σεμινάρια που 

να αφορούν συγκεκριμένα τη δημιουργία και τη χρήση σχολικών 

διαδικτυακών χώρων στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης και να μη γίνεται η επιλογή τους μόνο με κλήρωση, όπως 

συμβαίνει στην ισχύουσα κατάσταση (με τις επιμορφώσεις β΄ επιπέδου). 

Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους 

εκπαιδευτικούς που το επιθυμούν να επιμορφωθούν.  

 Προτείνεται να ενισχυθεί περισσότερο το κομμάτι της επικοινωνίας και 

της αλληλεπίδρασης στις σχολικές ιστοσελίδες της Αχαΐας, μέσα από τη 

δημιουργία forums, portals, wikis, χώρων συζητήσεων, μηχανισμών 

δυνατότητας σχολίων, τηλεδιασκέψεων και πλατφόρμας ηλεκτρονικών 

μαθημάτων για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ των μαθητών 

και των εκπαιδευτικών. Επίσης, θα μπορούσε ο κάθε εκπαιδευτικός να 

διαθέτει τον προσωπικό του χώρο στην ιστοσελίδα του σχολείου και να 

αναρτά τις παρατηρήσεις και τις ανακοινώσεις του, καθώς και να υπάρχει 

ειδικός χώρος για τους μαθητές και για το Σύλλογο Γονέων και 
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Κηδεμόνων σε όλους τους σχολικούς διαδικτυακούς χώρους. Τέλος, 

προτείνεται να ενδυναμώνονται οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι με την 

προβολή δραστηριοτήτων και την ανταλλαγή απόψεων μέσα από τη 

δημοσιοποίηση σε τοπικές ιστοσελίδες και στον Τύπο (περιοδικά, 

εφημερίδες). 

 Σημαντική διευκόλυνση θα ήταν να δημιουργηθεί μια κοινή δομή και 

ένας παρεμφερής τρόπος δημιουργίας σχολικών ιστοτόπων ως 

προτεινόμενος από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, ώστε να μπορεί η 

πλειοψηφία των σχολείων να δημιουργήσει έναν διαδικτυακό χώρο που 

θα εστιάζει περισσότερο στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με τον 

επισκέπτη και λιγότερο στην απλή παράθεση πληροφοριών και 

φωτογραφιών των δραστηριοτήτων του σχολείου. 

 Οι συνεντευξιαζόμενοι, βασισμένοι στη σημαντική εμπειρία τους,  

προτείνουν ακόμη να ασκηθεί πίεση από διοικητικούς φορείς της 

παιδείας, ώστε να γίνει καλύτερος σχεδιασμός της εκπαιδευτικής 

πολιτικής που θα εστιάζει στην ουσιαστική ένταξη των Τ.Π.Ε. στην 

εκπαίδευση και στη δημιουργία σχολικών διαδικτυακών χώρων σε 

γενικευμένο επίπεδο, καθώς και στην ενίσχυση της υλικοτεχνικής 

υποδομής και της τεχνολογικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών, ώστε να 

μην αποθαρρύνονται από τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος και την 

έλλειψη καθοδήγησης.  

 Τέλος, οι συνεντευξιαζόμενοι προτείνουν να γίνεται καλύτερη χρήση του 

διαδικτύου κατά την εκπαιδευτική διαδικασία στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, όπως επίσης να ελέγχονται και να καθοδηγούνται 

κατάλληλα οι μαθητές, ώστε να μάθουν να το χρησιμοποιούν με κριτική 

σκέψη, καθώς στην ηλικία αυτή που βρίσκονται οι μικροί μαθητές, ο 

έλεγχος και η  υποστήριξη κρίνονται  σημαντικά και αναγκαία στοιχεία.  
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6.4. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Η παρούσα έρευνα ασχολήθηκε με την αξιοποίηση του διαδικτύου και 

συγκεκριμένα των σχολικών διαδικτυακών χώρων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

της Αχαΐας, διερευνώντας το ρόλο και τη χρήση τους μέσα από παρατήρηση και 

συνεντεύξεις. Τα ευρήματα λοιπόν της έρευνας, εστιάζουν στο χώρο της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αχαΐας και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να 

γενικευτούν.  

Κατά τη διάρκεια όμως της ερευνητικής διαδικασίας αναδύθηκαν επιπλέον 

ζητήματα, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα μελλοντικών ερευνών. Οι 

προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν: 

 Τη διερεύνηση της κατάστασης των σχολικών διαδικτυακών χώρων σε κάποια 

άλλη περιοχή της Ελλάδας ή σε πιο γενικευμένο επίπεδο περιφέρειας ή σε 

άθροισμα κάποιων νομών, ώστε να γίνει και κάποια συγκριτική προσέγγιση 

μεταξύ τους. 

 Τη διεξαγωγή έρευνας σε μεγαλύτερη κλίμακα, μέσα από τη συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων, ώστε να διαπιστωθεί η υπάρχουσα κατάσταση των 

σχολικών διαδικτυακών χώρων σε όλη τη χώρα.  

 Τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης για τη χρήση των σχολικών διαδικτυακών χώρων, μέσα από το 

σχεδιασμό ποσοτικής έρευνας σε ευρύτερο επίπεδο με τη χρήση 

ερωτηματολογίων.  

Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να διαπιστωθεί η χρήση των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων σε εθνικό επίπεδο και να παρουσιαστούν καινούριες έρευνες, με 

πιο πρόσφατα στοιχεία, καθώς και να μελετηθούν οι διάφορες συνιστώσες του 

ζητήματος της αξιολόγησης και της παρατήρησης των σχολικών διαδικτυακών 

χώρων.  
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6.5. Σύνοψη του κεφαλαίου 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε η συζήτηση και ο σχολιασμός των 

αποτελεσμάτων και η ερμηνεία τους με βάση τις βιβλιογραφικές αναφορές και τις 

προϋπάρχουσες συναφείς έρευνες που παρουσιάστηκαν στο θεωρητικό πλαίσιο της 

εργασίας. Κατόπιν, καταγράφηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας και οι προτάσεις 

των συμμετεχόντων σε αυτήν. Τέλος, αναφέρθηκαν κάποιες προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα, σε περίπτωση συνέχισης της έρευνας από άλλους ερευνητές. 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα 1 

 

Σχολικοί διαδικτυακοί χώροι της Αχαΐας που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα 

 

http://dim-vrachn.ach.sch.gr/                                 

http://dim-demen.ach.sch.gr/   

http://dim-k-kastr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/  

http://www.sholeiokofon.gr/  

http://2dimovryas.blogspot.gr/  

http://2dim-patron.ach.sch.gr/  

http://4dim-patras.ach.sch.gr/  

http://blogs.sch.gr/6dimpat/  

http://8dimpatras.weebly.com/  

http://blogs.sch.gr/11dimpat/  

http://12dimpatra.blogspot.gr/  

http://13dim-patras.ach.sch.gr/  

http://blogs.sch.gr/14dimpat/  

http://15dimpatras.weebly.com/  

http://16dim-patras.weebly.com/  

http://19dimotikopatras.mysch.gr/  

http://21dimpatras.weebly.com/  

http://23dimpat.weebly.com/  

http://25dim-patras.ach.sch.gr/  

http://26dim-patras.ach.sch.gr/joomla2/  

http://29dim-patras.ach.sch.gr/  

http://32dim-patras.ach.sch.gr/  

http://33dim-patras.ach.sch.gr/  

http://35dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/  

http://36dim-patras.ach.sch.gr/  
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http://12dimpatra.blogspot.gr/
http://13dim-patras.ach.sch.gr/
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http://15dimpatras.weebly.com/
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http://19dimotikopatras.mysch.gr/
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http://2aigiou.blogspot.gr/  
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http://3dim-akrat.ach.sch.gr/  

http://dimelaion.blogspot.gr/  

http://blogs.sch.gr/dimtemen/  

http://dim-an-aliss.ach.sch.gr/autosch/joomla15/  

http://blogs.sch.gr/dimlousi/  

http://dim-isomat.ach.sch.gr/  

http://dim-kalavr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/  

http://blogs.sch.gr/dimkert/  
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Παράρτημα 2 

 

Ερωτήσεις ερωτηματολογίου – φύλλου παρατήρησης 

Σημεία ελέγχου από τους 5 κριτές 

 

1. Χρησιμότητα 

1.Παρέχεται μέσω του διαδικτυακού χώρου η δυνατότητα για την απόκτηση νέων 

γνώσεων;  

2.Εξυπηρετεί τις ανάγκες για τις οποίες έχει δημιουργηθεί; 

3.Είναι απλή και κατανοητή η γλώσσα των κειμένων;  

4.Είναι χρήσιμη η πληροφορία που συνοδεύει τις εικόνες των ιστοσελίδων; 

 

2. Επικαιρότητα 

1.Είναι επίκαιρη η παρεχόμενη πληροφορία;  

2.Είναι συχνή η ενημέρωση του διαδικτυακού χώρου (σε τακτά χρονικά διαστήματα);  

 

3. Οργάνωση περιεχομένου - δομή 

1.Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να διακρίνει με σαφήνεια τη δομή του 

διαδικτυακού χώρου;  

2.Ο τρόπος δόμησης και οργάνωσης της ιστοσελίδας διευκολύνει τη λειτουργικότητά 

της; 

 

4. Σκοπός κατασκευής και λειτουργίας 

1.Είναι σαφής ο σκοπός κατασκευής και λειτουργίας του διαδικτυακού χώρου; 

2.Καθορίζεται σαφώς η ομάδα των χρηστών στους οποίους απευθύνεται; 

 

5. Πλοήγηση 

1.Είναι εύκολη η πλοήγηση και η μετάβαση σε διάφορα μέρη/ενότητες του 

διαδικτυακού χώρου; 

2.Μπορεί ο χρήστης να επιστρέψει εύκολα στις βασικές επιλογές εργασιών – μενού 

του διαδικτυακού χώρου; 

3.Μπορεί να πληροφορηθεί ο χρήστης ανά πάσα στιγμή το σημείο του διαδικτυακού 

χώρου στον οποίο βρίσκεται; 
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4.Ο τρόπος πλοήγησης στο διαδικτυακό χώρο απαιτεί σημαντικό χρόνο προσαρμογής 

για το χρήστη; 

5.Υπάρχει συμβατότητα των εικονιδίων πλοήγησης στο διαδικτυακό χώρο με τα 

εικονίδια του λειτουργικού συστήματος; 

6.Είναι ικανοποιητικός ο χρόνος απόκρισης του διαδικτυακού χώρου όταν κάνουμε 

κλικ σε ένα σύνδεσμο; 

 

6. Εμφάνιση 

1.Τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη είναι απλά και κατανοητά; 

2.Ο διαδικτυακός χώρος χρησιμοποιεί το κατάλληλο μέγεθος και είδος 

γραμματοσειράς που να προσδίδει ευκρίνεια και αναγνωσιμότητα; 

3.Υπάρχει συμμετρία μεταξύ του χώρου που καταλαμβάνει το κείμενο σε σχέση με το 

εικονικό στοιχείο; 

4.Πόσο ικανοποιητική είναι η ποιότητα των εικόνων και των φωτογραφιών 

(ευκρίνεια, φωτεινότητα, αριθμός χρωμάτων, μέγεθος); 

5.Πόσο "φορτωμένη" είναι η κάθε ιστοσελίδα με πολυμεσικά αρχεία; 

6.Σε τι βαθμό η χρήση των διαφόρων μέσων (βίντεο, ηχητικών αρχείων, εικόνων, 

κ.ά.) επισκιάζει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων ή αποσπά το χρήστη; 

7.Υπάρχει συνέπεια στη χρωματική βάση και στο ύφος σχεδίασης του διαδικτυακού 

χώρου; 

8.Η χρήση των χρωματικών συνδυασμών διευκολύνει την αισθητική καθαρότητα της 

κάθε ιστοσελίδας (συνδυασμός χρωμάτων χωρίς υπερβολές); 

 

7. Αλληλεπίδραση με το χρήστη 

1.Ο διαδικτυακός χώρος παρέχει μηχανισμούς ανατροφοδότησης στο χρήστη; 

2.Ο διαδικτυακός χώρος παρέχει μηχανισμό/τρόπο επικοινωνίας με το διαχειριστή 

του; 

3.Ο διαδικτυακός χώρος επιτρέπει στο χρήστη να επιλέγει, σύμφωνα με τις ανάγκες 

του, τον τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας (π.χ. με κείμενο, εικόνα, ήχο, αλλαγή 

φόντου, χρωμάτων κ.ά.).  

 

8. Φορέας – συγγραφέας – κατασκευαστής – διαχειριστής του δικτυακού χώρου 

1.Είναι καθορισμένος ο φορέας (ή οργανισμός) που εποπτεύει τη λειτουργία του 

διαδικτυακού χώρου; 
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2.Είναι καθορισμένος ο συγγραφέας ή ο κατασκευαστής του περιεχομένου του 

διαδικτυακού χώρου; 

3.Είναι καθορισμένος ο διαχειριστής του διαδικτυακού χώρου; 

4.Είναι καθορισμένη η χρονολογία συγγραφής ή αναθεώρησης των παρεχόμενων 

πληροφοριών του διαδικτυακού χώρου; 

 

9. Κατηγοριοποίηση του δικτυακού χώρου 

1.Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ο διαδικτυακός χώρος εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς σκοπούς 

(εκπαιδευτικός ιστότοπος); 

2.Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ο διαδικτυακός χώρος εξυπηρετεί επικοινωνιακούς 

σκοπούς (επικοινωνιακός ιστότοπος); 

3.Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ο διαδικτυακός χώρος εξυπηρετεί ψυχαγωγικούς σκοπούς 

(ψυχαγωγικός ιστότοπος); 

4.Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ο διαδικτυακός χώρος εξυπηρετεί κάποιους άλλους 

σκοπούς;  

Αν ναι, ποιοι είναι αυτοί;  _______________________________ 

 

Οι απαντήσεις δόθηκαν στην κλίμακα: 

1. Καθόλου 

2. Πολύ λίγο 

3. Λίγο 

4. Μέτρια 

5. Πολύ 

6. Πάρα πολύ 

7. Απόλυτα 
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Παράρτημα 3 

 

Ερωτήσεις για τη διαπίστωση της εγκυρότητας περιεχομένου του φύλλου 

παρατήρησης - ερωτηματολογίου 

 

1 = Άσχετη,      2 = Λίγο Σχετική,     3 = Αρκετά σχετική,    4 = Πολύ σχετική   
 

A. Ως προς τη χρησιμότητα 1 2 3 4 

1. 1.Παρέχεται μέσω του διαδικτυακού χώρου η δυνατότητα για την 
απόκτηση νέων γνώσεων; 

    

2. 2.Εξυπηρετεί τις ανάγκες για τις οποίες έχει δημιουργηθεί;     

3. 3.Είναι απλή και κατανοητή η γλώσσα των κειμένων;     

4. 4.Είναι χρήσιμη η πληροφορία που συνοδεύει τις εικόνες των 
ιστοσελίδων; 

    

B. Ως προς την επικαιρότητα 1 2 3 4 

1. 1.Είναι επίκαιρη η παρεχόμενη πληροφορία;     

2. 2.Είναι συχνή η ενημέρωση του διαδικτυακού χώρου (σε τακτά χρονικά 
διαστήματα); 

    

Γ. Ως προς την οργάνωση του περιεχομένου - δομή 1 2 3 4 

1.Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να διακρίνει με σαφήνεια τη δομή 

του διαδικτυακού χώρου; 

    

2.Ο τρόπος δόμησης και οργάνωσης του διαδικτυακού χώρου 
διευκολύνει τη λειτουργικότητά του; 

    

Δ. Ως προς το σκοπό κατασκευής και λειτουργίας 1 2 3 4 

1.Είναι σαφής ο σκοπός κατασκευής και λειτουργίας του διαδικτυακού 

χώρου; 

    

2.Καθορίζεται σαφώς η ομάδα των χρηστών στους οποίους απευθύνεται;     

5. Ε. Ως προς το φορέα – συγγραφέα – κατασκευαστή – διαχειριστή 1 2 3 4 

1.Είναι καθορισμένος ο φορέας (ή οργανισμός) που εποπτεύει τη 

λειτουργία του διαδικτυακού χώρου; 

    

2.Είναι καθορισμένος ο συγγραφέας ή ο κατασκευαστής του 

περιεχομένου του διαδικτυακού χώρου; 

    

3. 3.Είναι καθορισμένος ο διαχειριστής του διαδικτυακού χώρου;     

4. 4.Είναι καθορισμένη η χρονολογία συγγραφής ή αναθεώρησης των 

παρεχόμενων πληροφοριών του διαδικτυακού χώρου; 

    

 

ΣΤ. Ως προς την πλοήγηση 1 2 3 4 

1.Είναι εύκολη η πλοήγηση σε διάφορα μέρη/ενότητες του 
διαδικτυακού χώρου; 
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2.Μπορεί ο χρήστης να επιστρέψει εύκολα στις βασικές επιλογές 
εργασιών – μενού του διαδικτυακού χώρου; 

    

3.Μπορεί να πληροφορηθεί ο χρήστης ανά πάσα στιγμή το σημείο του 
διαδικτυακού χώρου στον οποίο βρίσκεται; 

    

4.Ο τρόπος πλοήγησης στο διαδικτυακό χώρο απαιτεί σημαντικό χρόνο 
προσαρμογής για το χρήστη; 

    

5.Υπάρχει συμβατότητα των εικονιδίων πλοήγησης στο διαδικτυακό 
χώρο με τα εικονίδια του λειτουργικού συστήματος; 

    

6.Είναι ικανοποιητικός ο χρόνος απόκρισης του διαδικτυακού χώρου 
όταν κάνουμε κλικ σε ένα σύνδεσμο; 

    

Ζ. Ως προς την εμφάνιση - αισθητική 1 2 3 4 

1.Τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη είναι απλά και κατανοητά;     

2.Ο διαδικτυακός χώρος χρησιμοποιεί το κατάλληλο μέγεθος και είδος 

γραμματοσειράς που να προσδίδει ευκρίνεια και αναγνωσιμότητα; 

    

3.Υπάρχει συμμετρία μεταξύ του χώρου που καταλαμβάνει το κείμενο 
σε σχέση με το εικονικό στοιχείο; 

    

4.Πόσο ικανοποιητική είναι η ποιότητα των εικόνων και των 

φωτογραφιών (ευκρίνεια, φωτεινότητα, αριθμός χρωμάτων, μέγεθος); 

    

5.Πόσο "φορτωμένη" είναι η κάθε ιστοσελίδα με πολυμεσικά αρχεία; 
    

6.Σε τι βαθμό η χρήση των διαφόρων μέσων (βίντεο, ηχητικών αρχείων, 

εικόνων, κ.α.) επισκιάζει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων ή αποσπά το 

χρήστη; 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Υπάρχει συνέπεια στη χρωματική βάση και στο ύφος σχεδίασης του 

διαδικτυακού χώρου; 

    

8.Η χρήση των χρωματικών συνδυασμών διευκολύνει την αισθητική 

καθαρότητα της κάθε ιστοσελίδας (συνδυασμός χρωμάτων χωρίς 

υπερβολές); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η. Ως προς την αλληλεπίδραση με το χρήστη 1 2 3 4 

1.Ο διαδικτυακός χώρος παρέχει μηχανισμούς ανατροφοδότησης στο 
χρήστη; 

    

2.Ο διαδικτυακός χώρος παρέχει μηχανισμό/τρόπο επικοινωνίας με το 
διαχειριστή του; 

    

3.Ο διαδικτυακός χώρος επιτρέπει στο χρήστη να επιλέγει, σύμφωνα με 
τις ανάγκες του, τον τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας (π.χ. με 
κείμενο, εικόνα, ήχο, αλλαγή φόντου, χρωμάτων κ.α.).  

    

Θ. Ως προς την κατηγοριοποίηση του δικτυακού χώρου 1 2 3 4 
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1.Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ο διαδικτυακός χώρος εξυπηρετεί 
εκπαιδευτικούς σκοπούς (εκπαιδευτικός ιστότοπος); 

    

2.Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ο διαδικτυακός χώρος εξυπηρετεί 
επικοινωνιακούς σκοπούς (επικοινωνιακός ιστότοπος); 

    

3.Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ο διαδικτυακός χώρος εξυπηρετεί 

ψυχαγωγικούς σκοπούς (ψυχαγωγικός ιστότοπος); 

    

4.Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ο διαδικτυακός χώρος εξυπηρετεί κάποιους 

άλλους σκοπούς;  

Αν ναι, ποιοι είναι αυτοί;______________________________________ 
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Παράρτημα 4 

 

Οδηγός συνέντευξης 

Ερωτήσεις συνέντευξης 

 

Φύλο: __________________ 

 

Α. Γενικές εισαγωγικές ερωτήσεις για το προφίλ του συνεντευξιαζόμενου 

 

1) Έχετε πολλά χρόνια σχέση με τον τομέα γενικότερα της εκπαίδευσης και αν 

ναι, με ποιον τρόπο; 

 

2) Χρησιμοποιείτε τις Νέες Τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

γενικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης; 

 

Β. Ερωτήσεις σχετικά με την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 

1) Πιστεύετε ότι η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση μπορεί να υποστηρίξει την 

εκπαιδευτική διαδικασία; Αν ναι, με ποιον τρόπο; 

 

2) Θεωρείτε ότι οι ΤΠΕ έχουν ενσωματωθεί στην πράξη στην εκπαίδευση 

σήμερα; Αν ναι, με ποιες μορφές; 

 

3) Πιστεύετε ότι οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ικανοποιητικά στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση; 

 

4) Με ποιους τρόπους νομίζετε ότι αξιοποιείται ειδικά το διαδίκτυο στα 

δημοτικά σχολεία; 

 

Γ. Ερωτήσεις σχετικά με την αξιοποίηση των διαδικτυακών χώρων στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση γενικά 
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1) Έχετε παρατηρήσει από την εμπειρία σας μια αυξητική τάση στη δημιουργία 

σχολικών διαδικτυακών χώρων τα τελευταία χρόνια στα δημοτικά σχολεία; 

Αν ναι, γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 

 

2) Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο σκοπός δημιουργίας ενός σχολικού 

διαδικτυακού χώρου; 

 

3) Ο σκοπός αυτός γνωρίζετε αν επιτυγχάνεται τελικά στην πραγματικότητα;  

 

4) Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος τους; Είναι μόνο εκπαιδευτικός, από τη 

στιγμή που μιλάμε για σχολεία και εκπαίδευση ή θεωρείτε ότι είναι και κάτι 

άλλο; 

 

Δ. Ερωτήσεις σχετικά με την αξιοποίηση των διαδικτυακών χώρων των 

δημοτικών σχολείων της Αχαΐας 

 

1) Πιστεύετε ότι υπάρχει η κατάλληλη υποδομή, ως προς τον τεχνολογικό 

εξοπλισμό και τη σύνδεση στο διαδίκτυο στα δημοτικά σχολεία της Αχαΐας, 

ώστε να υποστηρίζει τους σχολικούς διαδικτυακούς τόπους;  Πιστεύετε ότι 

επηρεάζει η υπάρχουσα αυτή υποδομή την αποτελεσματικότητα των 

σχολικών διαδικτυακών χώρων; 

 

2) Φαίνεται να συμμετέχει η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών στη δημιουργία και 

στον εμπλουτισμό του περιεχομένου των σχολικών διαδικτυακών χώρων της 

Αχαΐας ή αυτό είναι κάτι που το αναλαμβάνουν κυρίως οι ειδικότητες της 

πληροφορικής; 

 

3) Οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι της Αχαΐας έχετε παρατηρήσει αν 

εξυπηρετούν και διοικητικές ανάγκες (π.χ. μέσα από την παράθεση νομικών 

εγγράφων, εγκυκλίων κλπ.); 
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Ε. Ερωτήσεις σχετικά με την επίτευξη της επικοινωνίας στους σχολικούς 

διαδικτυακούς χώρους των δημοτικών σχολείων της Αχαΐας 

 

1) Είναι σημαντικό να επιδιώκει το σχολείο την επικοινωνία μέσω των σχολικών 

ιστοτόπων με την κοινωνία και γιατί;  

 

2) Με ποιους τρόπους μπορεί ένας σχολικός διαδικτυακός χώρος να ενισχύσει το 

κομμάτι της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης με την κοινωνία; 

 

3) Με ποιους τρόπους μπορεί ένας σχολικός διαδικτυακός χώρος να ενισχύσει το 

κομμάτι της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης με τους εκπαιδευτικούς και 

τους μαθητές; 

 

4) Πιστεύετε πως επιτυγχάνεται αυτή η επικοινωνία μέσα από τους σχολικούς 

διαδικτυακούς χώρους της Αχαΐας και αν ναι, με ποιον τρόπο; 

 

5) Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να είχε γίνει κάτι περισσότερο για την ενίσχυση 

των σχολικών ιστοτόπων της Αχαΐας και αν ναι, σε ποιον τομέα ή σημείο; 

 

6) Έχετε εντοπίσει αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους σχολικούς 

διαδικτυακούς χώρους των αστικών κέντρων της Αχαΐας σε σχέση με αυτούς 

των απομακρυσμένων σχολείων της περιφέρειας; Αν ναι, ποιες είναι οι 

κυριότερες και πού οφείλονται; 

 

Συνοψίζοντας τα όσα μέχρι τώρα συζητήσαμε και ανακεφαλαιώνοντας σας θυμίζω ότι 

ασχοληθήκαμε με τα εξής βασικά ερωτήματα: 

 

 Ποιο σκοπό εξυπηρετούν οι σχολικοί διαδικτυακοί τόποι στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση της Αχαΐας; Ποιος είναι ο ρόλος τους; 

 Σε ποια θέματα εστιάζουν και τι προβάλλουν προς τον επισκέπτη; 

 Δημιουργούν διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο και την κοινωνία; Αν 

ναι, με ποιον τρόπο φαίνεται να γίνεται αυτό; 

    Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

     Σας ευχαριστώ πολύ! 
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Παράρτημα 5 

 

Απαντήσεις συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις 

 

Συνέντευξη Προϊσταμένου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

(17/07/2013) 

 

Σ: Συνεντευξιαστής 

ΠΠΕ: Προϊστάμενος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Σ: Καλησπέρα σας Κ. Προϊστάμενε και σας ευχαριστώ πολύ για την 

παραχώρηση της συνέντευξης. Ως Προϊστάμενος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

έχετε πολλά χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση. Θα ήθελα να μου πείτε αν 

μπορείτε πόσα χρόνια είναι αυτά κι αν εσείς έχετε σχέση με τις Νέες Τεχνολογίες 

στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

ΠΠΕ: Έχω 36 χρόνια στην εκπαίδευση και έχω σχέση με τις Νέες Τεχνολογίες στο 

μέτρο που με εξυπηρετούν στο έργο μου.  

 

Σ: Έχοντας περάσει πολλά χρόνια ως εκπαιδευτικός, όταν εσείς βρισκόσασταν 

στην τάξη, τότε χρησιμοποιούσατε τις ΤΠΕ ή την περίοδο εκείνη δεν είχαν 

ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία;  

 

ΠΠΕ: Στην αρχή δεν είχαν ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία και τις 

χρησιμοποιούσαμε μόνο στην οργάνωση της διοίκησης και των διοικητικών θεμάτων. 

Δεν υπήρχαν υπολογιστές στα σχολεία. Οι υπολογιστές μπήκαν μετά το 2001. 

Μπήκανε μόνο για γραμματειακή υποστήριξη και την οργάνωση διοικητικών 

θεμάτων.  

 

Σ: Μάλιστα. Εσείς από την πλευρά σας τώρα πιστεύετε ότι η ένταξη των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση μπορεί να υποστηρίξει ουσιαστικά το εκπαιδευτικό έργο και αν 

ναι, πώς μπορεί να γίνει αυτό; 
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ΠΠΕ: Εγώ πιστεύω αρχικά ότι οι ΤΠΕ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το δάσκαλο 

και δεν μπορεί να γίνεται αλόγιστη χρήση τους, διότι θα έχουμε αντίθετα 

αποτελέσματα. Βοηθητικά στο έργο μας όμως μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. 

Το παιδί πρώτα πρώτα για να χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ πρέπει να έχει μάθει να γράφει 

και να διαβάζει με ευχέρεια, να έχει μάθει να λογαριάζει, να έχει μάθει κάποιες 

βασικές γνώσεις και μετά να μάθει τη χρήση του υπολογιστή και να ξέρει μέχρι που 

είναι τα όριά του και μέχρι που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Δεν μπορεί να το 

αφήνουμε στο διαδίκτυο ανεξέλεγκτο μόνο του και να χάνεται.  

 

Σ: Σωστά, σωστά. Εσείς όμως έτσι όπως βλέπετε γενικά τα πράγματα στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση θεωρείτε ότι έχει γίνει η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα 

δημοτικά σχολεία; 

 

ΠΠΕ: Στα σχολεία διευρυμένου ωραρίου (ΕΑΕΠ) έχουν στείλει 10 φορητούς 

υπολογιστές, με στόχο να βοηθήσουν το διδακτικό έργο. Αλλά πιστεύω ότι οι 

επιμορφώσεις που γίνονται «γίνονται για να γίνονται», για να απορροφώνται τα 

ευρωπαϊκά κονδύλια, χωρίς να εξετάζουν τη χρησιμότητα και τη βελτίωση της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσω των συστημάτων αυτών. Πολλά πράγματα μπορούν 

να βελτιωθούν. Π.χ. εγώ έχω εκπαιδευτικούς στο σχολείο που έχουν β΄ επίπεδο στους 

υπολογιστές και μου λένε ότι έχουν εκπαιδευτεί σε αυτόν τον τομέα και θέλουν 10 

υπολογιστές για να κάνουν το μάθημά τους. Δεν μπορούν να καταλάβουν όμως οι 

άνθρωποι αυτοί ότι οι υπολογιστές δεν είναι για να έχει το κάθε παιδί από έναν 

υπολογιστή, γιατί θα πρέπει πρώτα από όλα οι ίδιοι να ξέρουν να χειρίζονται τον 

υπολογιστή και δεύτερον να ξέρουν πώς να χειρίζονται μια εργασία που θα δώσουν 

στους μαθητές τους.  

 

Σ: Εννοείτε δηλαδή ότι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να έχει απαιτήσεις 

από τους μαθητές του. Ότι είναι απαραίτητο ο ίδιος να είναι πλήρως 

καταρτισμένος. 

 

ΠΠΕ: Βέβαια. Πρέπει να έχει ετοιμαστεί εκ των προτέρων. Έχω ακούσει βέβαια ότι 

υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που μέσω του διαδικτύου επικοινωνούν με τους μαθητές 

τους στο σπίτι, τους βάζουν εργασίες, οι μαθητές βλέπουν τις εργασίες που τους 

αναθέτουν και σχολιάζουν.  
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Σ: Βέβαια, για να εστιάσουμε λίγο περισσότερο σε αυτό το θέμα με το διαδίκτυο, 

εσείς πιστεύετε ότι στο σχολείο χρησιμοποιείται μόνο για αυτό το λόγο, για 

ανταλλαγή και επικοινωνία μαθητών και δασκάλου;  

 

ΠΠΕ: Όχι μόνο. Είναι ορισμένα προγράμματα που χρησιμοποιούνται επίσης στο 

σχολείο, πέρα από το μάθημα των υπολογιστών, όπου αυτό γίνεται, μιλάμε για την 

περίπτωση που χρησιμοποιεί ο δάσκαλος το διαδίκτυο σαν δικό του εργαλείο. Εγώ 

παραδείγματος χάρη στο μάθημά μου χρησιμοποιούσα τον υπολογιστή, όταν έκανα 

ιστορία, έμπαινα στο διαδίκτυο, έβρισκα χάρτες, εικόνες για το συγκεκριμένο μάθημα 

που ήθελα να διδάξω. Τα είχα συγκεντρώσει όλα αυτά και τα χρησιμοποιούσα 

παράλληλα με τη διήγηση, σε μια προβολή. Αυτό έκανα εγώ σαν παλιός δάσκαλος. Η 

νέα μέθοδος διδασκαλίας της ιστορίας λέει ότι κλείνουμε τα βιβλία και διαβάζουμε το 

μάθημα όπως θα διαβάζαμε κάποιο μάθημα γλωσσικό. Προβληματίζομαι τελικά τι 

είναι καλύτερο για το παιδί, γιατί υπάρχουν και ακουστικοί τύποι, οπτικοί και θα 

πρέπει να χρησιμοποιούμε όλους τους τρόπους διδασκαλίας. Και η 

ομαδοσυνεργατική διαδικασία διδασκαλίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά και ο 

δάσκαλος με τη διήγηση δε θα πρέπει να αποκλειστεί. Στα μαθηματικά υπάρχουν 

προγραμματάκια διαδικτυακά που μπορείς να δώσεις στους μαθητές να κάνουν 

πράξεις και να βλέπουν την πρόοδό τους, λογισμικά αξιολόγησης, όπου αν κάνουν 

κάποιο λάθος το πρόγραμμα τους επισημαίνει το λάθος τους.  

 

Σ: Πράγματι, μπορεί ο μαθητής να αποκτήσει ένα κίνητρο με αυτά τα λογισμικά 

για να μάθει καλύτερα και να εμπλουτίσει τις γνώσεις του. Να πάμε όμως στο 

κομμάτι του διαδικτύου και των σχολικών διαδικτυακών τόπων, γιατί αυτό το 

θέμα διερευνώ. Έχετε εσείς, σύμφωνα με την εμπειρία σας παρατηρήσει κάποια 

αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια δημιουργίας σχολικών διαδικτυακών τόπων 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αχαΐας; Αν ναι, γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει 

αυτό; 

 

ΠΠΕ: Μέσα από τις ιστοσελίδες το κάθε σχολείο θέλει να προβάλλει το έργο του, να 

ενημερώσει τους γονείς για τις δραστηριότητες που γίνονται στο σχολείο και υπάρχει 

και ένας ανταγωνισμός μεταξύ των σχολείων για το ποιο θα έχει την καλύτερη 
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ιστοσελίδα. Μάλιστα φέτος έγινε και διαγωνισμός και βραβεύτηκαν τα σχολεία με τις 

καλύτερες ιστοσελίδες. Το δικό μου σχολείο μάλιστα πήρε και βραβείο. 

 

Σ: Πολύ ενδιαφέρον! Άρα βλέπουμε ότι η δημιουργία σχολικών διαδικτυακών 

τόπων έχει να κάνει με την προβολή και ενημέρωση δραστηριοτήτων και ότι 

υπάρχει ένας ευγενής ανταγωνισμός. Εσείς όμως, ποιος πιστεύετε ότι θα έπρεπε 

να είναι τελικά ο σκοπός δημιουργίας ενός σχολικού διαδικτυακού τόπου;  

 

ΠΠΕ: Αρχικά, για τους λόγους που ανέφερα και προηγουμένως. Ενημέρωση των 

γονέων για τις δραστηριότητες που γίνονται στο σχολείο, μέσω των ιστοσελίδων 

μπορείς να ενημερώνεις τους γονείς για διάφορα έντυπα τα οποία ενδεχομένως 

χρειάζεται να συμπληρώσουν, μπορείς να βάλεις π.χ. στην ιστοσελίδα το δελτίο 

υγείας που συμπληρώνεται από τους γονείς, ανακοινώσεις και να υπάρχει μια 

εξυπηρέτηση του σχολείου χωρίς να είναι υποχρεωμένος ο γονιός να πηγαίνει κάθε 

λίγο και λιγάκι στο σχολείο. Να υπάρχει μια επικοινωνία με τους γονείς.  

 

Σ: Κατάλαβα. Μάλιστα. Από μια προσωπική παρατήρηση των σχολικών 

διαδικτυακών τόπων της Πρωτοβάθμιας Αχαΐας είδα ότι έχουν μέσα και άρθρα, 

και υλικό το οποίο δημοσιοποιούν προς διευκόλυνση της λειτουργίας του 

σχολείου.  

 

ΠΠΕ: Μπορεί να χρησιμοποιείται σαν μαθητική εφημερίδα, να γράφουν δηλαδή μέσα 

τα παιδιά στην ιστοσελίδα τις εμπειρίες τους, τις εκθέσεις τους, να συζητούν την 

επικαιρότητα… 

 

Σ: Άρα, όπως λέτε έχουν ένα ρόλο εκπαιδευτικό και επικοινωνιακό, με τους 

γονείς, με τους μαθητές. Συμφωνείτε με αυτό; 

 

ΠΠΕ: Βεβαίως. Ακριβώς.  

 

Σ: Από την πλευρά σας εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει η κατάλληλη υποδομή στα 

δημοτικά σχολεία για να στηριχτεί η διαδικασία δημιουργίας και αξιοποίησης 

των σχολικών διαδικτυακών τόπων; Το αναφέρω, γιατί για να υπάρχει 
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διαδίκτυο, για να υπάρχουν σχολικές ιστοσελίδες πρέπει να υπάρχει και κάποια 

υποδομή.  

 

ΠΠΕ: Στα περισσότερα σχολεία υπάρχει μια υποτυπώδης υποδομή. Υπάρχει ένας 

υπολογιστής σε κάθε σχολείο πια. Και στα σχολεία ΕΑΕΠ και στα νηπιαγωγεία. 

Καταρχήν, η επικοινωνία του γραφείου με τα σχολεία γίνεται μέσω υπολογιστή, 

ηλεκτρονικά. Όλα τα σχολεία έχουν υπολογιστή και ίντερνετ. Τώρα αν είναι να 

λειτουργήσει εργαστήριο πληροφορικής, θα πρέπει να υπάρχει η κτιριακή υποδομή, 

να υπάρχει αίθουσα. Εδώ υπάρχει πρόβλημα.  

 

Σ: Αυτό είναι το θέμα. Άμα είναι να χρησιμοποιηθεί ολοκληρωμένα πρέπει να 

υπάρχει το υπόβαθρο. Άρα η υποδομή δεν επηρεάζει τη χρήση και τη λειτουργία 

των διαδικτυακών ιστοτόπων; 

 

ΠΠΕ: Στα σχολεία ΕΑΕΠ η πολιτεία έδωσε 10 φορητούς υπολογιστές και ένα 

ερμάριο πρόπερσι. Το υλικό δεν έχει ξεπεραστεί, αλλά μπήκαν κι άλλα σχολεία τώρα 

στο πρόγραμμα αυτό. Υπάρχουν βέβαια και σχολεία τα οποία δεν έχουν υπολογιστές, 

δεν έχουν εργαστήριο πληροφορικής, δεν έχουν αίθουσα και ψάχνουμε μαζί να δούμε 

με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ένα εργαστήριο και να υπάρχει 

και το μάθημα της πληροφορικής που έχει ενταχθεί στα σχολεία αυτά.  

 

Σ: Εσείς πιστεύετε ότι τις σχολικές ιστοσελίδες τις διαχειρίζονται περισσότερο οι 

εκπαιδευτικοί ή εμπλέκονται και οι ειδικότητες της πληροφορικής;  

 

ΠΠΕ: Κανονικά θα πρέπει να τις χειρίζονται οι εκπαιδευτικοί της πληροφορικής, ως 

πιο ειδικοί. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δίνουν το υλικό τους στον εκπαιδευτικό 

πληροφορικής που είναι το αντικείμενό του και αυτός να το περνάει στην ιστοσελίδα. 

Έχει καλύτερη γνώση του αντικειμένου. Όμως το πώς θα είναι διαρθρωμένη η 

ιστοσελίδα είναι θέμα όλου του συλλόγου διδασκόντων.  

 

Σ: Είναι όμως εύκολο αυτό, να συνεννοηθεί όλος ο σύλλογος; 

 

ΠΠΕ: Όλος ο σύλλογος μπορεί να μην μπορεί να συνεννοηθεί αμέσως, θα πρέπει 

όμως να υπάρχει ένας συγκερασμός απόψεων για να βρίσκεται η μέση λύση.  
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Σ: Εσείς τελικά από την εμπειρία σας τι έχετε δει τελικά; Ποιος τις χειρίζεται, οι 

εκπαιδευτικοί ή οι ειδικοί πληροφορικής; 

 

ΠΠΕ: Στο δικό μου το σχολείο, που έχω ως παράδειγμα να πω, όταν ξεκίνησε η 

λειτουργία της σχολικής ιστοσελίδας, άρχισε από την καθηγήτρια Αγγλικών, μέσω 

των προγραμμάτων Comenius που έκανε ήθελε να έχουν ενημέρωση και τα ξένα 

σχολεία και οι γονείς για τις εμπλεκόμενες δραστηριότητες. Στη συνέχεια  

εμπλέχθηκαν και δάσκαλοι και πέρυσι την είχε αναλάβει καθηγήτρια πληροφορικής.  

 

Σ: Μάλιστα. Εσείς πιστεύετε ότι είναι σημαντικό το σχολείο να επιδιώκει την 

επικοινωνία με την κοινωνία; 

 

ΠΠΕ: Φυσικά και είναι. Γιατί άμα σήμερα δεν έχεις επικοινωνία με την κοινωνία στο 

τέλος δε θα σε εμπιστευτεί η κοινωνία, θα μείνεις στο περιθώριο και το σχολείο θα 

κλείσει. Έχουμε βάλει π.χ. στη σχολική περιφέρεια τα όρια του κάθε σχολείου, αλλά 

βλέπετε δυστυχώς όταν είναι οι εγγραφές των παιδιών τα όρια αυτά 

καταστρατηγούνται. Ο καθένας θέλει να πάει το παιδί του εκεί που θεωρεί ότι είναι 

το καλύτερο σχολείο και όχι το κοντινότερό του.  

 

Σ: Σωστά. Το θέμα όμως δεν είναι να επιδιώκεται μόνο η επικοινωνία με την 

κοινωνία, αλλά και με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, όπως μου είπατε 

πιο πριν. Ουσιαστικά λοιπόν, με ποιους τρόπους μπορεί ένας σχολικός 

διαδικτυακός χώρος να επικοινωνήσει με τους μαθητές; Έχουμε παραδείγματος 

χάρη διάφορα φόρουμ και blogs. Θεωρείτε ότι αυτά είναι τρόποι ενδοσχολικής 

επικοινωνίας ή μπορεί να γίνει και κάτι άλλο; 

 

ΠΠΕ: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πιστεύω αρχικά ότι η ηλικία των παιδιών του 

δημοτικού είναι πολύ μικρή για τέτοια πράγματα. Τα παιδιά δε θα πρέπει να 

εμπλέκονται σε συνομιλίες ή σε τέτοια blogs, να ανεβάζουν φωτογραφίες κ.λ.π. Το 

παιδί εύκολα κολακεύεται και δεν ξέρεις τι μπορεί να του συμβεί.  

 

Σ: Άρα εσείς θεωρείτε ότι τέτοιες κινήσεις μπορούν να γίνουν σε μεγαλύτερες 

ηλικίες; Π.χ. στο Γυμνάσιο; 
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ΠΠΕ: Και πιο πάνω ίσως. Πρέπει να έχουν αναπτύξει την κριτική σκέψη για να 

μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο.  

 

Σ: Μάλιστα. Θα σας ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Έχετε εντοπίσει αν 

υπάρχουν διαφορές στις σχολικές ιστοσελίδες της αστικής περιοχής της Πάτρας 

σε σχέση με τα περιφερειακά σχολεία;  Αν υπάρχουν διαφορές δηλαδή σε 

κεντρικά σχολεία της Πάτρας σε σχέση με τα σχολεία των γύρω περιοχών, με πιο 

απομακρυσμένα σχολεία, ή πιστεύετε ότι η απόσταση και η θέση των σχολείων 

δεν έχει να κάνει με την ποιότητα των σχολικών ιστοτόπων; 

 

ΠΠΕ: Όχι. Πιστεύω ότι είναι θέμα προσώπων που διαχειρίζονται την ιστοσελίδα. 

Είναι και θέμα του πόσο αγαπούν αυτό που κάνουν. Δεν έχει σημασία η απόσταση, 

γιατί μπαίνεις μέσα στο διαδίκτυο και ενημερώνεσαι. Βλέπεις κι άλλες ιστοσελίδες 

και από εκεί και πέρα είναι θέμα γούστου και ενασχόλησης.  

 

Σ: Μάλιστα. Το αναφέρω αυτό γιατί από προσωπική παρατήρηση είδα ότι στα 

σχολεία της Πάτρας αναρτώνται περισσότερες φωτογραφίες από 

δραστηριότητες και υλικό. Από την άλλη τα γύρω γύρω σχολεία δε φάνηκε ότι 

έμπαιναν στη διαδικασία να φτιάξουν έναν σχολικό ιστότοπο, π.χ. τα μικρά, τα 

ολιγοθέσια σχολεία. Συμφωνείτε εσείς με αυτό ή έχετε παρατηρήσει κάτι 

διαφορετικό; 

 

ΠΠΕ: Αυτό συμβαίνει γιατί τα μικρά σχολεία δεν έχουν τις ειδικότητες και το 

προσωπικό για να ασχοληθούν, ο διευθυντής μπορεί να μην έχει την ενημέρωση να 

δημιουργήσει μια ιστοσελίδα, με αποτέλεσμα το σχολείο να μένει πίσω στον τομέα 

αυτόν.  

 

Σ: Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι θέμα προσωπικού.  

 

ΠΠΕ: Βέβαια. Το σχολείο πρέπει να έχει και βοήθεια. Δεν μπορεί να ζητάς 

ιστοσελίδα όταν ο άλλος έχει να διευθετήσει το σχολείο του, έχει ταυτόχρονα την 

υποχρέωση να μπει σε τάξη να διδάξει. Από πλευράς δραστηριοτήτων, είναι πιο 

πολλές οι δραστηριότητες που γίνονται στα κεντρικά σχολεία, γιατί έχουν 
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περισσότερες ευκαιρίες να κάνουν επισκέψεις, να δείξουν τη δουλειά τους κλπ. 

Υπάρχουν βέβαια και αξιόλογες ιστοσελίδες σε περιφερειακά σχολεία. Απλά στην 

πλειοψηφία τους είναι πιο φτωχές. 

 

Σ: Τελειώνοντας, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είχε γίνει κάτι παραπάνω στο 

θέμα δημιουργίας σχολικών ιστοσελίδων από πλευράς υποδομής, από την άποψη 

εκπαιδευτικής πολιτικής και σχεδιασμού, ώστε να προωθηθεί σε γενικότερο 

επίπεδο στο σύνολο των δημοτικών σχολείων;  

 

ΠΠΕ: Εγώ θεωρώ ότι σε λίγα χρόνια όλα τα σχολεία θα έχουν τη σχολική ιστοσελίδα 

τους, γιατί αυτό είναι το ρεύμα της εποχής. Το κάθε σχολείο θα θέλει να 

επιδεικνύεται σε σχέση με το άλλο, θα θέλει ίσως να προσελκύσει μαθητές, 

ενδεχομένως να είναι και ελεύθερα τα όρια εγγραφής των μαθητών, ο γονιός θα 

προτιμά το σχολείο που θεωρεί ότι είναι καλύτερο, που θα παρέχει καλύτερης 

ποιότητας εκπαίδευση.  

 

Σ: Και πώς θα αξιολογούνται οι σχολικοί διαδικτυακοί τόποι;  

 

ΠΠΕ: Από εκεί και πέρα η αξιολόγηση επαφίεται στους γονείς. Οι γονείς θα κρίνουν 

τις εργασίες και τις δραστηριότητες που αναρτώνται στην κάθε ιστοσελίδα, θα 

βλέπουν το προφίλ του κάθε σχολείου και αναλόγως θα αποφασίζουν και θα βλέπουν 

πιο σχολείο προσφέρει ουσιαστικό έργο.  

 

Σ: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και πάλι.  
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Συνέντευξη Σχολικού Συμβούλου 1 

 

(12/07/2013) 

 

Σ: Συνεντευξιαστής 

ΣΣ1: Σχολικός Σύμβουλος 1 

 

 

Σ: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ αρχικά για το χρόνο σας. Θα ήθελα 

αρχικά να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το προσωπικό σας προφίλ. 

Γνωρίζω ότι έχετε πολλά χρόνια υπηρεσίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Θα 

ήθελα λίγο να μου πείτε πιο συγκεκριμένα τον τομέα σας ακριβώς.  

 

ΣΣ1: Υπηρετώ 28 χρόνια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αυτή τη στιγμή είμαι 

σχολικός σύμβουλος δημοτικής εκπαίδευσης σε μια περιφέρεια του νομού Αχαΐας, 

έχω υπάρξει και διευθυντής σχολείου και φυσικά για πάρα πολλά χρόνια 

εκπαιδευτικός.  

 

Σ: Μάλιστα. Άρα έχετε γνώση σε όλα τα αντικείμενα, από όλες τις θέσεις και από 

όλες τις απόψεις. Θα ήθελα λίγο εσείς να μου πείτε ποια σχέση έχετε με τις Νέες 

Τεχνολογίες στην εκπαίδευση. 

 

ΣΣ1: Η σχέση μου με τις Νέες Τεχνολογίες είναι ότι τις χρησιμοποιώ καταρχήν ως 

εργαλείο για τη δουλειά μου, δηλαδή, καθώς είμαι σχολικός σύμβουλος πρέπει να 

γνωρίζω η/υ, να βοηθώ και τους συναδέλφους μου, αλλά και να επικοινωνώ μαζί 

τους. Άρα η χρήση έχει δύο πολύ βασικές λειτουργίες, η μια είναι η επικοινωνία και η 

ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και η άλλη είναι το καθοδηγητικό – επιστημονικό 

έργο, όπου μπορείς να ανεβάσεις στο διαδίκτυο πράγματα και κάποιος που δεν είναι 

εκείνη τη στιγμή σε ένα σεμινάριο να μπορεί να παρακολουθήσει, να πάρει το υλικό, 

να διαβάσει, να ασχοληθεί μαζί του. Στηρίζω λοιπόν κι εγώ και πιστεύω στην 

ασύγχρονη επικοινωνία. Αυτό έγινε βέβαια μετά από τις σπουδές στις ΤΠΕ α΄ και β΄ 

επιπέδου τις οποίες ολοκλήρωσα, δεν έχω όμως τρέλα μεγάλη με τις Νέες 

Τεχνολογίες. Δηλαδή έχω μια ιστοσελίδα, έχω twitter, έχω λογαριασμό στο facebook 

και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί πρέπει αυτά να τα γνωρίζω, για να 
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επικοινωνώ με τα νέα παιδιά που είναι τα περισσότερα στην περιφέρειά μου, αλλά 

αυτός είναι ο βασικός λόγος. Η επικοινωνία με τους νέους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι 

για διασκέδαση και ψυχαγωγία. Είναι μέσο ενημέρωσης για μένα.  

 

Σ: Πολύ ωραία. Θα ήθελα την άποψή σας τώρα στο εξής. Πιστεύετε ότι μπορεί η 

ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση να υποστηρίξει αποτελεσματικά την 

εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα στην τάξη, στην πράξη και αν ναι, πώς μπορεί να 

γίνει αυτό;  

 

ΣΣ1: Ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί η ένταξη των Νέων Τεχνολογιών, γι’ αυτό και 

άλλαξε και ο όρος πια από Νέες Τεχνολογίες, έπαψαν να είναι νέες και ονομάζονται 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, όπως είπες προηγουμένως. Άλλαξε 

λοιπόν η διαδικασία αυτή. Γίνεται προσπάθεια να εμπλακούν. Εδώ φτάσαμε στο άλλο 

άκρο. Προσπαθούμε να κάνουμε μάθημα μόνο με τις ΤΠΕ. Οι ΤΠΕ είναι 

συμπληρωματικές του σχολικού εγχειριδίου ή των άλλων ειδών γνώσης, διότι 

υπάρχουν και πάρα πολλά σχολεία που δε διαθέτουν εργαστήρια και διαθέτουν π.χ. 

μόνο έναν υπολογιστή. Άρα πρέπει οι ΤΠΕ να μπούνε οργανικά στο μάθημα, 

προγραμματισμένα, συμπληρωματικά ή για την ακρίβεια εναλλακτικά. Γι’ αυτό στο 

υλικό που φτιάχνουμε, στα σχέδια μαθήματος, δεν έχουμε επιλέξει να είναι ένα 

μάθημα μόνο με ΤΠΕ, αλλά να έχει μια δραστηριότητα όπου εναλλακτικά κάποιος 

που δεν μπορεί εκείνη την ώρα να την υλοποιήσει, να υλοποιήσει κάποια άλλη με 

χειραπτικά εργαλεία. Άρα είναι συμπληρωματικές οι ΤΠΕ και οργανικά ενταγμένες 

με την προετοιμασία του μαθήματος.  

 

Σ: Οπότε εσείς πιστεύετε ότι η στροφή προς τις ΤΠΕ έχει φτάσει στο άλλο άκρο 

ουσιαστικά στις μέρες μας.  

 

ΣΣ1: Ναι. Υπήρξε πάρα πολλά χρόνια άγνοια για τις ΤΠΕ. Άρα στην πράξη δεν έχουν 

ενσωματωθεί και οι περισσότεροι δεν τις χρησιμοποιούν.  

 

Σ: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς σε αυτό και θέλω τη γνώμη σας. 

Έχει να κάνει η χρήση των ΤΠΕ με την ηλικία του εκπαιδευτικού; Ή έχει να 

κάνει και με το προσωπικό ενδιαφέρον και το κίνητρο;  
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ΣΣ1: Προφανώς είναι λίγο πιο δύσκολο για τους εκπαιδευτικούς που έχουν 

περισσότερα χρόνια υπηρεσίας να συνηθίσουν σε ένα διαφορετικό μοντέλο. Βέβαια 

καμιά φορά βλέπουμε και πιο φωτεινά παραδείγματα σε αυτούς, να ξετρελαίνονται 

από αυτές τις ιδέες. Η επαγγελματική κοινωνικοποίηση των εκπαιδευτικών είναι 

τέτοια που μετά από 7 περίπου χρόνια υπηρεσίας ξεχνούν όλα όσα καινούρια ή 

φρέσκα έμαθαν στα Παιδαγωγικά Τμήματα και ενσωματώνονται σε αυτό το οποίο 

ήδη βρίσκουν, άρα συμφωνώ μαζί σου ότι βλέπεις μικρή διαφοροποίηση, αλλά όχι 

όση θα περίμενες. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι στην πρωτοβάθμια, μεσαίας 

εργασιακής εμπειρίας, οι οποίοι έχουν κάνει κι άλλες σπουδές, μεταπτυχιακά, 

διδασκαλεία, ή επιμόρφωση στις ΤΠΕ, β΄ επιπέδου κάποιοι κάνουν τώρα, και όλο και 

περισσότεροι εντάσσουν σιγά σιγά τις ΤΠΕ. Για το λόγο αυτό δε φαίνεται πολύ 

μεγάλο το χάσμα ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Μην ξεχνάς ότι η Αχαΐα είναι και 

ένας νομός που έχει πολύ μορφωμένο ανθρώπινο και εκπαιδευτικό δυναμικό, λόγω 

και του Πανεπιστημίου Πατρών εδώ. Άρα και οι μεγάλοι, αυτοί που έχουν 30 χρόνια 

υπηρεσίας π.χ. διαθέτουν πολλά προσόντα. Γι’ αυτό δε βλέπουμε μεγάλη 

διαφοροποίηση νεοεισερχόμενων με τους προϋπάρχοντες εκπαιδευτικούς.   

 

Σ: Θα ήθελα να πάμε λίγο τώρα στο θέμα του διαδικτύου στην εκπαίδευση. 

Εσείς πιστεύετε ότι χρησιμοποιείται ικανοποιητικά το διαδίκτυο στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Και αν ναι, με ποιους τρόπους; Πώς βλέπετε να το 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί των δημοτικών σχολείων; 

 

ΣΣ1: Κοίταξε, εγώ θα σου καταθέσω τη δική μου εμπειρία. Καταρχήν, βλέπω ότι 

είναι λίγα τα σχολεία που έχουν σοβαρές ή για να το πω καλύτερα ενημερωμένες 

ιστοσελίδες. Βλέπω επίσης ότι είναι ελάχιστοι οι σχολικοί σύμβουλοι που έχουν και 

ιστοσελίδες και επικοινωνούν. Βλέπω επίσης ότι είναι ελάχιστα, κυριολεκτικά 

μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού τα wikis και τα forum και γενικά η 

αξιοποίηση του web 2.0. Που σημαίνει λοιπόν ότι η χρήση του διαδικτύου δεν έχει 

περαστεί ακόμα και δεν υπάρχουν κοινότητες μάθησης. Υπάρχει μια υποτυπώδης 

μορφή στο Σχολικό Δίκτυο, αλλά όχι τόσο όσο θα περίμενε κάποιος από ανθρώπους 

οι οποίοι μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες. Προτιμούν να μπαίνουν στα portal, να 

κατεβάζουν έτοιμες ασκήσεις, να τις χρησιμοποιούν στην τάξη. Αυτή είναι η χρήση 

κυρίως του διαδικτύου από τους εκπαιδευτικούς στα δημοτικά. 
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Σ: Η πληροφόρηση ουσιαστικά, η ενημέρωση, το μάζεμα υλικού και η χρήση του 

διαδικτύου.  

 

ΣΣ1: Ακριβώς. Δηλαδή έφυγε ο Πατάκης από τα βιβλιοπωλεία, σε υλική μορφή και 

έγινε σε ηλεκτρονική.  

 

Σ: Κάπως έτσι!  

 

ΣΣ1: Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η βασική του χρήση. Και βέβαια τα παιδιά έχουν την 

ενημέρωση, την κοινωνική δικτύωση, αλλά δεν είναι κάτι διαφορετικό από την 

εκπαιδευτική χρήση.  

 

Σ: Μάλιστα. Έχετε παρατηρήσει εσείς κάποια αύξηση των σχολικών 

διαδικτυακών τόπων τον τελευταίο καιρό στην Αχαΐα και αν ναι, πού πιστεύετε 

ότι οφείλεται αυτό;  

 

ΣΣ1: Τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ19 και 

ΠΕ20, των εκπαιδευτικών δηλαδή πληροφορικής στα σχολεία ΕΑΕΠ, όλο και 

περισσότερα δημοτικά σχολεία άρχισαν αυτή τη διαδικασία. Αυτός είναι ο ένας 

παράγοντας. Ο άλλος είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μια συνεχή κουβέντα για 

την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και την αυτοαξιολόγηση κι έτσι γίνεται το 

κρέμασμα όλων αυτών που συμβαίνουν στα σχολεία, καθώς για πολλούς λόγους τα 

σχολεία επιτυγχάνουν πράγματα, σε αγώνες, σε διαγωνισμούς, σε μαθητικές 

ολυμπιάδες, σε εκδηλώσεις και αυτό το γεγονός για κάποιους λόγους είναι ένας 

τρόπος μέσω των σχολικών ιστοσελίδων να δείξουν στους γονείς, να τους 

ενημερώσουν δηλαδή για τις δραστηριότητές τους, να δείξουν ότι το σχολείο είναι 

καλό. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στη φάση ότι εμείς απλώς ενημερώνουμε τους γονείς 

ηλεκτρονικά πια ή με ένα e-mail αντί να στέλνουμε χαρτάκια, να κόβουμε έντυπα 

ειδοποιητικά μηνύματα τα οποία τελικά δεν παίρνει κανένας. Δεν έχουμε φτάσει 

ακόμα εκεί. Αλλά δείχνουμε ότι ανεβάζουμε στα τοπικά portal δραστηριότητες, π.χ. 

το τάδε σχολείο έκανε αυτό, το άλλο σχολείο έκανε εκείνο κ.λ.π. Άρα 

χρησιμοποιείται στρεβλά ακόμα, αλλά υπάρχει η προσπάθεια των σχολείων να 

δείξουν τις δραστηριότητές τους, να επικοινωνήσουν. Είναι στρεβλή ακόμα, αλλά 

υπάρχει.  
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Σ: Άρα ο σκοπός είναι αυτός. Η επικοινωνία και η προβολή των σχολείων. Πολύ 

ωραία. Τελικά όμως ποιος θα έπρεπε να είναι ο σκοπός δημιουργίας των 

σχολικών διαδικτυακών τόπων;  

 

ΣΣ1: Είναι η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. Δηλαδή, ανεβάζουμε αυτά που 

έγιναν στο 1
ο
 π.χ. δημοτικό σχολείο, αυτό που έγινε εκεί μπορεί να είναι μια ιδέα για 

έναν άλλον εκπαιδευτικό, να κάνει ένα δικό του πρότζεκτ, μια παρόμοια 

δραστηριότητα κ.λ.π. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα όμως στο επίπεδο αυτό. Να 

επικοινωνούν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους, να συζητούν, να σχολιάζουν, να 

ανταλλάσουν ιδέες. Στο wiki της περιφέρειας που έχουμε φτιάξει εμείς, το οποίο είναι 

κλειστό, για τους 250 εκπαιδευτικούς της περιφέρειας, μπήκαν τελικά οι 150 και 

ελάχιστοι έγραψαν. Ελάχιστοι κυριολεκτικά. Γι’ αυτό μετά και με τους ελάχιστους 

έκανα ένα δεύτερο, πιο κλειστό wiki για να ανταλλάσσουμε ιδέες. Διότι ανέβαζα 

κάτι, το wiki ήταν ελεύθερο να το συνδιαμορφώσεις, αλλά οι εκπαιδευτικοί δεν 

συνδιαμόρφωναν. Εκτός από 3 ελάχιστους που έγραψαν «ευχαριστούμε πολύ», 

«καλές ιδέες», «μπράβο», «δεν ξέρουμε να χρησιμοποιούμε», (τουλάχιστον αυτό 

δείχνει μια προσπάθεια να επικοινωνήσουν), οι υπόλοιποι μπήκαν μόνο, πήραν ό,τι 

πήραν από το αναρτώμενο υλικό και εξαφανίστηκαν. Δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα το 

πνεύμα συνεργασίας, όπως δεν υπάρχει και στην τάξη. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν έχει 

περαστεί ακόμα στους περισσότερους εκπαιδευτικούς. 

 

Σ: Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν περιορισμός σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα να μου 

πείτε αν πιστεύετε ότι η σχολική υποδομή, (π.χ. τα εργαστήρια), διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο. Δεν είναι όλα τα σχολεία που διαθέτουν εργαστήρια 

υπολογιστών ή έστω έναν αριθμό από υπολογιστές για τους μαθητές ή τους 

εκπαιδευτικούς.  

 

ΣΣ1: Πράγματι. Τα μικρά σχολεία δεν έχουν. Τα μεγάλα σχολεία και αυτά του 

διευρυμένου ωραρίου, τα ΕΑΕΠ, έχουν. Έχω δει σε πολλά σχολεία φαινόμενα όπως 

να είναι οι υπολογιστές σκεπασμένοι σε ντουλάπια ή κρυμμένοι κάτω από πανιά για 

να μη σκονιστούν, κλειδωμένο υλικό, το οποίο έχει αχρηστευτεί από την αχρηστία 

και το χρόνο. Από το πέρασμα του χρόνου. Δηλαδή δεν υπάρχει και ο σχεδιασμός 

εκπαιδευτικής πολιτικής που να δίνει τη λογική ότι έχω ένα υλικό για δέκα χρόνια, σε 
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δέκα χρόνια θέλω αυτό ή θέλω να το πάω λίγο παραπέρα. Στα μεγάλα σχολεία 

υπάρχουν εργαστήρια. Υπάρχουν και βιντεοπροτζέκτορες. Θα μπορούσε λοιπόν να 

γίνει δουλειά με το λάπτοπ που θα φέρει κάποιος, να το συνδέσει με τον προτζέκτορα 

και να προβάλλει μέσω αυτού ό,τι θέλει για το μάθημά του. Από την άλλη δε 

χρειάζεται να το μεγενθύνουμε τόσο πολύ. Τώρα ακόμα και με ένα λάπτοπ μπορεί ο 

δάσκαλος να κάνει τη δουλειά του.  

 

Σ: Θα πρέπει να υπάρχει όμως μια βασική υποδομή. Ο βιντεοπροτζέκτορας που 

είπαμε πριν ή η σύνδεση στο διαδίκτυο.  

 

ΣΣ1: Σωστό. Το καλό θα ήταν αυτό. Αλλά είναι δύσκολο σε ένα εξαθέσιο σχολείο 

σήμερα να τα βρεις όλα. Πράγματα και υλικό που δόθηκε στα σχολείο πριν κάποια 

χρόνια πήγε χαμένο. Έγιναν κουρτίνες, έγιναν καρέκλες, θρανία και βαψίματα. Δε 

λέω, έπρεπε να γίνουν και αυτά. Υπήρχαν όμως χρήματα πάρα πολλά για να πάρουν 

τουλάχιστον έναν προτζέκτορα σε κάθε σχολείο. Τότε κιόλας κόστιζαν και πολύ 

περισσότερο όλα αυτά τα υλικά. Η λυχνία να φανταστείς για το φωτοτυπικό 

μηχάνημα κόστιζε 400 ή 500 ευρώ. Υπήρχαν όμως τα λεφτά και τουλάχιστον ένα 

λάπτοπ και έναν προτζέκτορα θα μπορούσαν να έχουν όλα τα σχολεία. Είναι 

απαράδεκτο αυτό που γίνεται, αλλά από την άλλη σε αυτές τις συνθήκες τα μικρά 

σχολεία δεν έχουν υποδομή. Υπάρχουν βέβαια και κάποια που έχουν. Αν φροντίσουν 

μπορούν κι αυτά να έχουν και να αναπτυχθούν.  

 

Σ: Εκεί ήθελα να σας πάω κι εγώ. Αυτή η υποδομή τελικά βοηθά στην 

αποτελεσματικότητα των σχολικών ιστοτόπων να αναπτυχθούν ή απλά τα 

σχολεία το αφήνουν και λένε «δεν έχουμε υποδομή και υλικό και άρα δεν 

φτιάχνουμε»; 

 

ΣΣ1: Βέβαια. Διότι κάποια στιγμή θα αναγκαστείς, εφόσον υπάρχει το μηχάνημα, μα 

κάποιος σύμβουλος, κάποιος γονέας, μα κάποιος άλλος που θα είναι πιο πολύ 

ενημερωμένος, θα θελήσει να σου προτείνει να φτιαχτεί μια σελίδα. Θα μπει δηλαδή 

ο εκπαιδευτικός σε μια τέτοια διαδικασία αν υπάρχει η υποδομή. Διαφορετικά θα 

παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν. Νέκρα. Όπως βλέπω σε κάποια σχολεία 

σχολικές ιστοσελίδες που έχουν να ενημερωθούν μήνες, ίσως και χρόνια.  
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Σ: Πάνω σε αυτό να ρωτήσω τώρα. Πιστεύετε ότι αυτοί που ενημερώνουν 

περισσότερο τους σχολικούς διαδικτυακούς τόπους είναι εκπαιδευτικοί ή είναι 

ειδικοί της πληροφορικής και μάλιστα κάποιοι που έχουν έρθει από τη 

δευτεροβάθμια; Από προσωπική παρατήρηση είδα ότι είναι αρκετοί οι 

εκπαιδευτικοί της πληροφορικής που τις δημιούργησαν και τις διαχειρίζονται.  

 

ΣΣ1: Πράγματι, αυτοί τις στήνουν και τις ετοιμάζουν. Από εκεί και πέρα τώρα με την 

αύξηση των εκπαιδευτικών που παρακολουθούν τις επιμορφώσεις του β’ επιπέδου, ή 

και του α’ επιπέδου που είναι πιο ψαγμένοι, καταφέρνουν λίγο λίγο να στήνουν ή να 

ενημερώνουν τις σχολικές ιστοσελίδες. Συνήθως οι περισσότεροι είναι εκπαιδευτικοί 

πληροφορικής. Δεν είναι παραπάνω από ένας που ασχολείται με αυτά σε κάθε 

σχολείο. Οι περισσότεροι το βλέπουν βαρετό, ότι δεν τους αφορά, γι’ αυτό και δεν 

υπάρχει συχνή ενημέρωση. Ή μπορεί να υπάρχει τη μια χρονιά και την άλλη όχι, με 

τη συνεχή μετακίνηση εκπαιδευτικών. Μπαίνει στην ιστοσελίδα μια τάξη, δυο, μετά 

ντρέπονται, φέρνουν τα δικά τους, ανεβάζουν φωτογραφίες, οπότε γίνεται μια μικρή 

κίνηση. 

 

Σ: Δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι να επικοινωνήσουν και όλοι οι εκπαιδευτικοί 

μεταξύ τους σε κάποια σχολεία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό αλλά δε 

συμφωνούν πάντα όλοι οι συνάδελφοι, μπορεί κάποιοι να μη θέλουν να δώσουν 

τις δραστηριότητές τους, να τις ανεβάσουν, δε συμφωνούν να επικοινωνήσουν 

μεταξύ τους ώστε να διαμορφώσουν όλοι μαζί το περιεχόμενο του σχολικού 

ιστότοπου. 

 

ΣΣ1: Πολύ σωστά. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί συνέχεια 

μόνο ένας να ασχολείται, να κάθεται 2, 3 ή 5 ώρες κάθε απόγευμα να διαμορφώνει 

μια ιστοσελίδα, γιατί αυτό θέλει πολύ χρόνο. Θα το κάνει μια φορά, δυο φορές και 

μετά θα κοιτάξει τον εαυτό του πια. Θα μπορούσαμε βέβαια να είχαμε ομάδες 

διαχείρισης, όπου ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα αλλάζουν. Το θεωρούν οι 

εκπαιδευτικοί πάρεργο ακόμα. Πολύ σύντομα θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Με την 

αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας που θα ξεκινήσει από Σεπτέμβριο σε όλη τη 

χώρα και το υποχρεωτικό κρέμασμα όλων όσων συμβαίνουν στα σχολεία σε 

ιστοσελίδες, θα αναγκαστούν κάποιοι να τρέξουν παραπάνω.  
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Σ: Μάλιστα. Εσείς έχετε παρατηρήσει ότι εκτός από το θέμα της προβολής 

σχολικών δραστηριοτήτων να εξυπηρετούν οι σχολικοί ιστότοποι και διοικητικές 

ανάγκες; Δηλαδή να υπάρχουν έγγραφα, νομικά αρχεία, διοικητικά αρχεία για τη 

λειτουργία του σχολείου αναρτημένα.  

 

ΣΣ1: Επειδή έχουν καλές σελίδες η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η 

περιφέρεια, δεν έχουν ανεβάσει οι περισσότερες κάποιου τέτοιου είδους αρχεία. Τα 

ανεβάζουν μόνο σαν link συνήθως και παραπέμπουν στις αντίστοιχες ιστοσελίδες. 

Παραπέμπουν γιατί υπάρχουν ήδη έτοιμες φόρμες για αυτά. Υπάρχουν βέβαια και 

κάποιες σχολικές ιστοσελίδες που τα έχουν κατεβασμένα τα περισσότερα έγγραφα, 

αλλά είναι λίγες.  

 

Σ: Πολύ ωραία. Θα σας πάω λίγο τώρα στο κομμάτι της επικοινωνίας. Πιστεύετε 

ότι είναι σημαντικό ένα σχολείο να επιδιώκει μέσω των σχολικών ιστοτόπων την 

επικοινωνία με την κοινωνία;  

 

ΣΣ1: Αυτό συμβαίνει και το κάνει για παράδειγμα το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, 

βραβεύοντας τον καλύτερο σχολικό ιστότοπο. Κάνει τέτοια συστήματα, 

προσπαθώντας να πείσει τα σχολεία να ασχοληθούν περισσότερο. Φυσικά και είναι 

πολύ σημαντικό το θέμα της επικοινωνίας. Είναι ανάγκη μέσα από τις σελίδες του 

σχολείου να επικοινωνήσει με την κοινωνία. Π.χ. με ένα skype, και μέσω ίντερνετ 

μπορείς να κάνεις ένα σωρό πράγματα τηλεδιάσκεψη, κ.λ.π. Εύκολα πια υπάρχουν 

και πλατφόρμες δωρεάν που μπορεί να μπει ο οποιοσδήποτε και να είναι 5 ή 10 

άνθρωποι και να επικοινωνούν ταυτόχρονα, σύγχρονα ή ασύγχρονα, μέσω του 

moodle ας πούμε. Θα παρέχεται πια εκεί η εκπαίδευση. Εκεί θα μπορούν να 

επικοινωνούν μεταξύ τους και οι εκπαιδευτικοί. Δεν μπορεί να γίνονται συνέχεια 

σεμινάρια και να καλείται κόσμος που μένει μακριά. Άσε που δε θα μπορείς να τους 

πληρώσεις για τα σεμινάρια, τους επιμορφωτές, να καλύψεις τα λοιπά έξοδα. 

Επομένως, σταδιακά το θέμα θα στραφεί προς το διαδίκτυο και την διαδικτυακή 

επικοινωνία.  

 

Σ: Μάλιστα. Ως προς το θέμα της επικοινωνίας όμως μεταξύ εκπαιδευτικών και 

μαθητών; Πιστεύετε ότι οι σχολικοί ιστότοποι μπορούν να επηρεάσουν και την 

μεταξύ τους επικοινωνία;  
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ΣΣ1: Φυσικά! Μπορούν να δημιουργηθούν γι’ αυτό forum, να ανταλλάσσουν e-mail 

για να συνομιλούν, να ανεβάζουν στο διαδίκτυο τις απόψεις τους, να μπουν γενικά σε 

μια τέτοια διαδικασία, να τους μάθει ο δάσκαλος την ορθή χρήση του διαδικτύου με 

κριτική σκέψη, να καταλάβουν δηλαδή τι είναι το διαδίκτυο, πώς μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σωστά, με ποιους τρόπους και για ποιους λόγους. Μπορεί λοιπόν να 

γίνει μια προσπάθεια μέσα από την οποία ο εκπαιδευτικός να μάθει το μαθητή τη 

σωστή χρήση του διαδικτύου και μέσα από εκεί να διευκολύνεται το μάθημά του. Να 

φτιάξει για παράδειγμα σε μια πλατφόρμα ένα σταυρόλεξο και να πει σε κάποιον 

μαθητή να το λύσει αν δυσκολεύεται, να εξατομικεύσει γενικά τη διδασκαλία. 

Μπορεί να τους μάθει να επικοινωνούνε, να μάθουν να ανταλλάσουν ιδέες, να 

βοηθήσει μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, μπορεί να βάζει on – line υλικό, άρα 

βλέπουμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ποικίλους τρόπους και να γίνεται και 

εύκολα.  

 

Σ: Σίγουρα μπορεί, αλλά χρησιμοποιείται τελικά στην Πρωτοβάθμια Αχαΐας; 

 

ΣΣ1: Όχι, όχι τόσο. Εγώ τουλάχιστον στην περιφέρειά μου έχω δει ελάχιστους και 

έχω την αίσθηση ότι γενικά δε χρησιμοποιείται όπως είπαμε. Γενικότερα νομίζω ότι 

είναι λίγοι. Αν το βάζαμε σε ποσοστό, εντελώς υποθετικά και ριψοκινδυνεύοντας 

τώρα, μια απλή εκτίμηση κάνω, δεν πρέπει να είναι πάνω από ένα 10% με 15% των 

εκπαιδευτικών που κάνουν αυτή τη χρήση, δηλαδή η επικοινωνία με τους μαθητές 

τους στις τάξεις τους. Κάποιοι λένε ότι δε γίνεται, να μην έχουν τα παιδιά e-mail, ότι 

είναι μικρά. Μα δεν είναι ανάγκη να έχουν δικό τους e-mail. Στο εργαστήριο του 

σχολείου με την επίβλεψη του δασκάλου. Μπορεί κάποια στιγμή το παιδί να πάει και 

να πάρει το υλικό που του έχει ανεβάσει ο δάσκαλος, σε κάποιο διάλειμμα ή σε 

κάποιο κενό. Αν κάποιος δεν μπορεί, ο εκπαιδευτικός μπορεί να την έχει και σε 

έντυπη μορφή κι έτσι να υπάρχουν και οι 2 τρόποι, και σε έντυπη και σε ηλεκτρονική 

μορφή. Δεν είναι ανάγκη να αποκλείσεις κάποιον ψηφιακά. Είναι δυνατόν να 

βρεθούν οι λύσεις. Αρκεί να γίνεται ορθή χρήση.  

 

Σ: Μάλιστα. Κάτι ακόμα που θα ήθελα να μου πείτε. Βλέπετε εσείς κάποια 

διαφορά ανάμεσα στο πώς είναι οι σχολικοί ιστότοποι των σχολείων της 

περιφέρειας της Αχαΐας σε σχέση με τα αστικά κέντρα της Αχαΐας, γιατί κακά τα 
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ψέματα, Αχαΐα δεν είναι μόνο η Πάτρα. Βλέπετε διαφορές στη δομή και στο 

περιεχόμενο αυτών των σχολικών διαδικτυακών χώρων; 

 

ΣΣ1: Όχι, να σου πω. Καταρχήν, όσοι χρησιμοποιούν το Σχολικό Δίκτυο ξέρεις ότι 

έχουν πατενταρισμένες μορφές των σχολικών ιστοτόπων. Υπάρχει μια στάνταρ 

φόρμα. Τώρα τελευταία ανεβάζουν πολλοί και στο joomla, μια νέα πλατφόρμα, ή από 

τα blogspot. Δυστυχώς, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο δεν παρέχει ευχέρεια 

εργαλείων, δεν υπάρχουν πράγματα να κάνεις, όχι τόσα όσα θα έπρεπε κι έτσι 

καταλήγουν πολλοί να καταφεύγουν στα blogspots, στα blogs. Για μένα είναι κακό, 

διότι είμαστε εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης και είναι καλό να την 

προωθούμε. Εγώ είχα παλιά blogspot, ξεκίνησα φτιάχνοντας ένα blogspot, αλλά 

κατάλαβα ότι αυτό δεν ήταν σωστό. Να διαφημίζουμε δηλαδή μια ιδιωτική εταιρεία, 

την Google, όταν υπάρχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Για να γυρίσω λοιπόν στην 

κουβέντα μας, υπάρχουν εκπαιδευτικοί στην περιφέρεια οι οποίοι έχουν πολλές 

γνώσεις, όπως παράδειγμα οι εκπαιδευτικοί του 6/θέσιου δημοτικού σχολείου 

Λουσικών. Αν μπεις θα δεις ότι έχει ένα εξαιρετικό blog, όπου ανεβάζουν συνέχεια 

πράγματα, είναι επίκαιρο κ.λ.π. Υπάρχουν σχολεία στο κέντρο της Πάτρας που οι 

ιστότοποί τους είναι πιο εγκαταλελειμμένοι. Υπάρχουν περιφερειακά σχολεία, όπως 

στα Βραχνέικα, που είναι οι ιστότοποι τους πάρα πολύ καλοί. Υπάρχουν άλλοι σε 

άλλα σχολεία που επιμένουν να δείχνουν, να προβάλλουν. Π.χ. στο 15
ο
 Δημοτικό 

Σχολείο Πατρών. Προβολή μόνο των δραστηριοτήτων. Μόνο φωτογραφίες. 

Υπάρχουν άλλοι ιστότοποι οι οποίοι αναρτούν υλικό. Δεν έχουν φτάσει ακόμα να 

κάνουν παρεμβάσεις, σχόλια, να εκθέτουν απόψεις. Δεν έχουν φτάσει σε αυτό το 

σημείο ακόμα.  

 

Σ: Άρα δεν έχει να κάνει καθόλου με το αν ένα σχολείο είναι απομονωμένο, 

ολιγοθέσιο ή σε κάποιο χωριό, ή αν είναι κάποιο σχολείο στο κέντρο;  

 

ΣΣ1: Όχι, δεν έχει να κάνει. Πιστεύω ότι είναι θέμα εκπαιδευτικού.  

 

Σ: Πολύ καλά. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε, τέλος, να γίνει κάτι παραπάνω από 

την άποψη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού ως προς τη δημιουργία των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων;  
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ΣΣ1: Πολύ καλή ερώτηση. Για μένα πρέπει να γίνουν σεμινάρια. Μιας και το έφερε η 

κουβέντα μας, πληροφοριακά, αυτό θα γίνει το Σεπτέμβρη στη δική μου περιφέρεια. 

Ένα από τα σεμινάρια του Σεπτέμβρη θα είναι με όποιους εκπαιδευτικούς των 

σχολείων θέλουν να μάθουν τη δημιουργία μιας σχολικής ιστοσελίδας. Αυτός είναι 

ένας τρόπος να επικοινωνώ κι εγώ μαζί τους. Η επικοινωνία, η δική μου με τους 

εκπαιδευτικούς γίνεται μέσω των διευθυντών των σχολείων, οι οποίοι συνήθως ή δεν 

μεταφέρουν τα μηνύματα, ή όταν τα μεταφέρουν είναι ήδη καθυστερημένα. Δεν το 

κακίζω, επειδή ξέρω ότι έχουν πολλή και καθημερινή επικοινωνία με το γραφείο και 

με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, το θεωρούν δευτερεύον και τριτεύον μη σου πω! Άρα 

όταν εγώ θέλω να μεταφέρω κάτι στους εκπαιδευτικούς, να ανακοινώσω ένα 

σεμινάριο π.χ. πρέπει να το περάσω από εκεί. Αν όμως ήξερα ότι κάποιος μπαίνει 

καθημερινά στη σελίδα μου, στη σελίδα του σχολείου ή στο wiki,  θα μπορούσα να 

ανεβάζω εκεί όσα θέλω να πω. Έχουμε π.χ. ένα σεμινάριο, ποιοι ενδιαφέρονται να το 

παρακολουθήσουν. Ξέρεις, μερικές φορές στο blogboard πρέπει να είσαι πολύ 

προσεκτικός στο τι θα ανεβάσεις. Π.χ. μπορεί να είναι ένα σεμινάριο που εμένα μου 

αρέσει και με ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά μπορεί να στοιχίζει. Μπορεί κάποιος να 

μου πει ότι το προβάλλω, γιατί έχω να κερδίσω κάτι. Ενώ στο wiki, που είναι ένα 

κλειστό forum, λέω την άποψή μου, το βλέπουν μόνο οι εκπαιδευτικοί, όποιος θέλει 

την παίρνει, όποιος θέλει δεν την παίρνει. Πάλι διαφήμιση είναι, αλλά δε γίνεται 

δημόσια. Άρα λοιπό μια δράση είναι αυτή. Μια δεύτερη δράση είναι να γενικεύσει 

πολύ πιο γρήγορα το υλικό β’ επιπέδου. Να είναι δηλαδή υποχρέωση για την εξέλιξη 

των εκπαιδευτικών να κάνουν επιμόρφωση στους υπολογιστές, όχι με κλήρωση απλά. 

Να πολλαπλασιαστούν οι επιμορφωτές, τους οποίους βέβαια έχει ήδη η πολιτεία 

πολλαπλασιάσει, να πολλαπλασιαστούν τα κέντρα σε περισσότερες περιοχές, να 

πολλαπλασιαστούν και τα προγράμματα με στόχο να πολλαπλασιαστούν οι 

επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί. Έτσι κάποια στιγμή το κράτος θα πει ότι αν δεν το 

κάνεις το πρόγραμμα επιμόρφωσης, δε θα πάρεις βαθμό, δε θα εξελιχθείς, δε θα 

πάρεις προαγωγή, δε θα γίνεις διευθυντής, ώστε να υπάρχει κάποιο κίνητρο για τους 

εκπαιδευτικούς να προχωρήσουν παραπάνω. Δε θα γίνεις διευθυντής δημοτικού 

σχολείου, δε θα γίνεις σχολικός σύμβουλος αν δεν έχεις το β΄ επίπεδο. Κι αν δε 

φτιάξεις το σχολείο σου σύμφωνα με τις προδιαγραφές δε θα συνεχίσεις. Γιατί 

είμαστε καλώς ή κακώς μια χώρα μόνο της πίεσης και μόνο αν κάτι το συνδέσεις με 

αμοιβή ή με ποινή υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι. Διότι η γενίκευση δεν είναι 

πανάκεια για τη λύση των ηλεκτρονικών ζητημάτων, αλλά μπορεί να βοηθήσει στην 
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ανταλλαγή απόψεων και μπορεί εν μέρει να βοηθήσει στο να γίνεις καλύτερος 

εκπαιδευτικός. Μπορεί και να μη βοηθήσει, αλλά τέλος πάντων είναι κι αυτή μια 

επιλογή που σήμερα την έχεις. Γιατί θα πρέπει να έρθεις από τα Καλάβρυτα να δεις 

ένα σεμινάριο, όταν μπορείς να το παρακολουθήσεις ασύγχρονα; Θα πρέπει να 

μπούμε λίγο πια σε τέτοια λογική, να έχουμε κάποιες ώρες δια ζώσης και κάποιες 

ώρες εξ αποστάσεως. Να κάνει ο άλλος μια εργασία, να ανεβάσει την εργασία του, να 

δημοσιεύεται και οι υπόλοιποι να γράφουν τα σχόλιά τους, η να δημιουργούνται 

ομάδες που συνδιαμορφώνουνε υλικό και στο τέλος αυτή να είναι και η αξιολόγηση 

των συμμετεχόντων. Να μη χρειάζονται απαραίτητα εξετάσεις. Μια ιδέα λοιπόν 

νομίζω θα ήταν αυτή.  

 

Σ: Μάλιστα. Πιστεύω ότι όλα αυτά που μου είπατε ήταν πολύ κατατοπιστικά. Δε 

θα σας κουράσω άλλο, θα σας πω πολύ περιληπτικά μόνο τι συζητήσαμε, είπαμε 

ποιο σκοπό εξυπηρετούν τελικά οι σχολικοί διαδικτυακοί τόποι στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, είπαμε σε ποια θέματα εστιάζουν και τι θέλουν να 

προβάλλουν προς τον επισκέπτη, μου είπατε ότι μπορούν να δημιουργήσουν 

δίαυλους επικοινωνίας ανάμεσα στην κοινωνία, στους μαθητές και στους 

εκπαιδευτικούς, αρκεί να γίνουν με πιο προσεκτικά βήματα κι ότι καλό θα ήταν 

να ξεκινήσουμε από τις πιο πάνω δομές, κατεβαίνοντας σιγά σιγά προς τα κάτω, 

ώστε να υπάρξει κι ένα κίνητρο, γιατί αν αφεθούμε στη θέληση μόνο και στην 

πρωτοβουλία του καθενός δε θα μπορέσει να γίνει κάτι οργανωμένο και 

ολοκληρωμένο και μαζικό. Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

 

ΣΣ1: Πολύ σωστά. Συμφωνώ σε όλα αυτά. Νομίζω πως τα καλύψαμε όλα! 

 

Σ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. 

 

ΣΣ1: Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις και καλή συνέχεια στη διπλωματική!  

 

Σ: Σας ευχαριστώ πολύ! 
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Συνέντευξη Σχολικού Συμβούλου 2 

 

(12/08/2013) 

 

Σ: Συνεντευξιαστής 

ΣΣ2: Σχολικός Σύμβουλος 2 

 

Σ: Αρχικά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προθυμία σας να μου 

παραχωρήσετε τη συνέντευξη. Θα ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Θα ήθελα 

να μου πείτε πόσα χρόνια βρίσκεστε στον τομέα της εκπαίδευσης και με ποιον 

ακριβώς τρόπο. 

 

ΣΣ2: Στον τομέα της εκπαίδευσης βρίσκομαι 28 χρόνια, από τα οποία τα 6 χρόνια 

υπηρετώ από τη θέση του σχολικού συμβούλου και τα προηγούμενα 5 χρόνια από τη 

θέση του διευθυντή. Τα υπόλοιπα είμαι μάχιμος εκπαιδευτικός (αν και τώρα 

αισθάνομαι μάχιμος εκπαιδευτικός, το ίδιο πράγμα είναι!). 

 

Σ: Ωραία. Χρησιμοποιείτε τις Νέες Τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

από τη θέση που βρίσκεστε τα τελευταία χρόνια; 

 

ΣΣ2: Εγώ θα απαντήσω για τώρα κι αν δε σε ικανοποιήσει η απάντηση το βλέπουμε 

πάλι. Από τη δική μου τη σκοπιά ως σχολικός σύμβουλος ενθαρρύνω και παροτρύνω 

τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία τις Νέες 

Τεχνολογίες ή αλλιώς ΤΠΕ, όπως είναι ο πιο σύγχρονος όρος.  

 

Σ: Εσείς θεωρείτε από την πλευρά σας ότι η ένταξη των ΤΠΕ μπορεί να 

υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία; Αν ναι, με ποιον τρόπο; 

 

ΣΣ2: Εννοείται ότι είναι αναγκαία η ένταξη και η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, κάτω από ορισμένες όμως προϋποθέσεις. Η πρώτη 

προϋπόθεση για μένα είναι ότι για να έχει ορατά αποτελέσματα δεν πρέπει να 

συνδυάζεται με τις παραδοσιακές μεθόδους. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να οδηγεί 
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το μαθητή ώστε να είναι παραγωγός και όχι καταναλωτής της γνώσης. Να οδηγεί 

δηλαδή τον ίδιο το μαθητή στη γνωστική του ανάπτυξη.  

 

Σ: Θεωρείτε ότι στις μέρες μας οι ΤΠΕ έχουν ενσωματωθεί ικανοποιητικά στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Αν ναι, με ποιες μορφές; 

 

ΣΣ2: Εγώ θα έλεγα σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, καθώς οι εκπαιδευτικοί 

διαπιστώνουν ότι η ένταξη των ΤΠΕ στην καθημερινή τους διδακτική πρακτική έχει 

θετικά οφέλη, με κυριότερο την κινητοποίηση των μαθητών, τη συμμετοχή τους στη 

διδακτική διαδικασία.  

 

Σ: Πιστεύετε ότι το διαδίκτυο αξιοποιείται επαρκώς στα δημοτικά σχολεία κι αν 

ναι, με ποιους τρόπους; 

 

ΣΣ2: Το διαδίκτυο αξιοποιείται στην εκπαίδευση και κυρίως στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. Ο βασικότερος τρόπος είναι η αναζήτηση πληροφοριών. Σε ένα δεύτερο 

επίπεδο χρησιμοποιείται για ενημέρωση. Σε ένα μικρότερο επίπεδο χρησιμοποιείται 

από τους εκπαιδευτικούς για την αναζήτηση εκπαιδευτικών εφαρμογών, οι οποίες 

είναι απαραίτητες για να είναι αποτελεσματικότερη η διδακτική τους πρακτική.  

 

Σ: Μάλιστα. Πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα στους σχολικούς διαδικτυακούς 

τόπους. Έχετε παρατηρήσει από την εμπειρία σας μια αυξητική τάση στη 

δημιουργία σχολικών διαδικτυακών χώρων τα τελευταία χρόνια στα δημοτικά 

σχολεία; Αν ναι, γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 

 

ΣΣ2: Ναι, έχω παρατηρήσει κάτι τέτοιο και αυτό είναι απόρροια και του ότι έχει 

μεγαλώσει ο αριθμός των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με τους σχολικούς 

διαδικτυακούς χώρους και αυτό είναι συνεπαγωγή του ότι επιμορφώνεται ένας 

μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευτικών στο β’ επίπεδο ΤΠΕ.  

 

Σ: Άρα μπορούν να χρησιμοποιήσουν επαρκέστερα τις ΤΠΕ; 
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ΣΣ2: Ναι, και μπορούν να φτιάξουν σχολικούς διαδικτυακούς χώρους, κάτι το οποίο 

ήταν μακρινό όνειρο, μακρινός στόχος για κάποιους που δεν έχουν επαφή με την 

επιμόρφωση β’ επιπέδου.  

 

Σ: Πολύ ωραία. Κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο σκοπός δημιουργίας ενός 

σχολικού διαδικτυακού χώρου; 

 

ΣΣ2: Κατά τη γνώμη μου ο στόχος πρέπει να είναι διττός. Πρωταρχικός στόχος είναι 

ο εκπαιδευτικός και σε ένα δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να είναι η ενημέρωση και η 

επικοινωνία.  

 

Σ: Μάλιστα. Μου απαντήσατε και σε μια επόμενη ερώτησή μου, ότι εκτός από 

εκπαιδευτικός στόχος, τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Αυτούς τους στόχους που 

μόλις αναφέρατε, τους βλέπετε να επιτυγχάνονται τελικά στην πραγματικότητα 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Ή από την παρατήρησή σας βλέπετε να 

επικεντρώνονται οι σχολικοί ιστότοποι σε κάποιον από τους δύο; 

 

ΣΣ2: Θα έλεγα ότι περισσότερο οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι επικεντρώνονται στο 

δεύτερο σκοπό, ο οποίος είναι η ενημέρωση. Το κομμάτι της επικοινωνίας είναι στο 

εξής επίπεδο. Η επικοινωνία δε στέκεται και στα δύο ποδαράκια της, γιατί η 

επικοινωνία έχει 2 ποδαράκια. Το ένα είναι η επικοινωνία με την κοινωνία και το 

άλλο είναι η επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

δηλαδή δάσκαλοι και μαθητές. Ουσιαστικά δηλαδή δεν πατάει και στα 2 ποδαράκια. 

Εν μέρει ικανοποιείται ο στόχος της επικοινωνίας.  

 

Σ: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι υπάρχει η κατάλληλη υποδομή, ως προς τον 

τεχνολογικό εξοπλισμό και τη σύνδεση στο διαδίκτυο στα δημοτικά σχολεία της 

Αχαΐας, ώστε να υποστηρίζει τους σχολικούς διαδικτυακούς τόπους;   

 

ΣΣ2: Κοίταξε, απόλυτος δεν μπορώ να είμαι, αλλά θα έλεγα σε ένα μέσο επίπεδο. Σε 

πολύ καλύτερη μοίρα όμως είναι τα σχολεία που είναι ενταγμένα και εντάσσονται 

μελλοντικά από ότι προβλέπω, (σε ένα χρόνο με ενάμιση σχεδόν όλα τα σχολεία θα 

ανήκουν εκεί) στην κατηγορία που λέμε ΕΑΕΠ. Τα σχολεία διευρυμένου ωραρίου. 
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Τα σχολεία αυτά είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τα υπόλοιπα σχολεία. Εκεί αρχίζει 

η διδασκαλία της πληροφορικής από την Α΄ τάξη.  

Σ: Υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένα σε αυτά τα σχολεία μάθημα πληροφορικής 

οπότε αυτό το γεγονός βοηθά στην υποστήριξη των ΤΠΕ; 

 

ΣΣ2: Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν περισσότερες υποδομές σε σχέση με τα υπόλοιπα 

σχολεία. Όχι ότι και κάποια σχολεία τα οποία δεν ανήκουν στα ΕΑΕΠ δεν έχουν την 

υποδομή, απλά αυτά βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα. Είναι και το πρόγραμμα που 

βοηθάει και εφοδιάζονται με ένα ικανό αριθμό φορητών υπολογιστών και φτιάχνεται 

έτσι ένα φορητό εργαστήριο. Εκτός από το σταθερό, υπάρχει και ένα φορητό 

εργαστήριο.  

 

Σ: Άρα αυτή η υποδομή θεωρείτε ότι επηρεάζει τη δημιουργία σχολικών 

ιστοτόπων; 

 

ΣΣ2: Εννοείται. Εννοείται ότι εφόσον υπάρχει η υποδομή και το περιβάλλον βοηθά. 

Όπως και στη μαθησιακή διαδικασία. Άμα το περιβάλλον παροτρύνει το μαθητή, 

αυτός συμμετέχει. Αν το περιβάλλον δεν τον παροτρύνει, τότε δε συμμετέχει.  

 

Σ: Φαίνεται να συμμετέχει η πλειοφηφία των εκπαιδευτικών στη δημιουργία και 

στον εμπλουτισμό του περιεχομένου των σχολικών διαδικτυακών χώρων της 

Αχαΐας ή αυτό είναι κάτι που το αναλαμβάνουν κυρίως οι ειδικότητες της 

πληροφορικής; 

 

ΣΣ2: Εγώ δε θα το χώριζα έτσι. Εγώ θα έλεγα ότι περισσότερο ασχολούνται οι 

δάσκαλοι και όχι οι ειδικότητες πληροφορικής, όχι ότι δε βοηθάνε όταν ζητηθεί. Εάν 

ο δάσκαλος έχει μεράκι και έχει και την κατάλληλη επιμόρφωση, πιστεύω ότι αυτός 

είναι ο οποίος συντηρεί το σχολικό διαδικτυακό χώρο. Αυτός επιλέγει και ανεβάζει τα 

διάφορα αρχεία. Η δημιουργία του ιστότοπου μπορεί να υπάρχει πριν, ή να γίνει από 

κάποιον καθηγητή πληροφορικής, αλλά δεν είναι και απαραίτητο. Μην ξεχνάμε ότι 

σε όλα τα σχολεία δεν είναι σταθερός ο καθηγητής πληροφορικής, επομένως θα 

αναλάβει αυτό το «φορτίο» (σε εισαγωγικά) κάποιος μόνιμος δάσκαλος ο οποίος έχει 

μεράκι και ο οποίος ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν και συνάδελφοι, οι 

οποίο ανεξάρτητα από το αν έχουν περάσει επιμόρφωση β’ επιπέδου, έχουν αρκετές 
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και ικανοποιητικές γνώσεις στο να στήσουν ένα δικτυακό χώρο. Γι’ αυτό λέω ότι 

παίζει ρόλο το μεράκι του εκπαιδευτικού.  

 

Σ: Έχετε παρατηρήσει αν οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι της Αχαΐας 

εξυπηρετούν και διοικητικές ανάγκες; 

 

ΣΣ2: Εννοείται. Σε κάποιους από αυτούς βλέπεις φόρμες εγγράφων, πώς θα κάνεις ας 

πούμε μια αίτηση για κάτι, ανεβάζουν κάποιες εγκυκλίους που έχουν στείλει τα 

γραφεία ή η περιφέρεια, υπάρχουν λοιπόν, ναι, βέβαια.  

 

Σ: Θεωρείτε κάτι τέτοιο απαραίτητο, από τη στιγμή που υπάρχει και η 

ιστοσελίδα π.χ. της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας; 

 

ΣΣ2: Εγώ θα έλεγα ότι ανήκει σε εκείνο το κομμάτι που λέμε ενημέρωση.  

 

Σ: Μάλιστα. Θα ήθελα να πάμε τώρα στο κομμάτι συγκεκριμένα της 

επικοινωνίας. Νομίζετε ότι είναι σημαντικό να επιδιώκει το σχολείο την 

επικοινωνία μέσω των σχολικών ιστοτόπων με την κοινωνία και γιατί;  

  

ΣΣ2: Είναι λογικό και απαραίτητο θα έλεγα. Το σχολείο είναι ένα κομμάτι της 

τοπικής κοινωνίας. Εάν δεν έρθει σε επικοινωνία με την τοπική κοινωνία τότε πώς θα 

επιτευχθεί; 

 

Σ: Μάλιστα. Εγώ το αναφέρω επειδή βλέπουμε σε μια περιήγηση στο διαδίκτυο 

αρκετούς σχολικούς ιστότοπους που έχουν φωτογραφίες από διάφορες σχολικές 

δραστηριότητες. Θεωρείτε ότι αυτό είναι επικοινωνία; Πώς ορίζετε εσείς την 

επικοινωνία;  

 

ΣΣ2: Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Επειδή πριν μιλήσαμε για το αν πρέπει να υπάρχει. 

Λοιπόν. Εκπρόσωπος της κοινωνίας είναι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Άρα 

λοιπόν στο κομμάτι που λέμε επικοινωνία και στον τομέα που λέμε διαδικτυακός 

χώρος θα πρέπει να υπάρχει ένας χώρος όπου θα πρέπει να συναντιέται το σχολείο με 

τις ανάγκες που έχει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Να διαμορφώνεται δηλαδή 

ένας χώρος, όπου εκεί θα εκθέτουν τις θέσεις τους, τις απόψεις, τις δράσεις, τις 
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εκδηλώσεις που κάνει το σχολείο παρέα με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. 

Όπως το κάθε σχολείο έχει δώσει ένα χώρο ειδικό για να συνεδριάζει ο Σύλλογος 

Γονέων και Κηδεμόνων, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει κι ένας χώρος διαδικτυακός 

που να είναι αφιερωμένος στις ανάγκες του Συλλόγου.  

 

Σ: Στο κομμάτι της επικοινωνίας δεν είναι όμως μόνο η κοινωνία. Είναι και οι 

γονείς και οι μαθητές. 

 

ΣΣ2: Ακριβώς.  

 

Σ: Νομίζετε ότι ένας σχολικός διαδικτυακός χώρος μπορεί να ενισχύσει τη 

μεταξύ τους επικοινωνία; 

 

ΣΣ2: Εννοείται. Του εκπαιδευτικού με το μαθητή, αλλά και των εκπαιδευτικών 

μεταξύ τους. Το βασικό, όπως είπαμε, είναι η επικοινωνία των συμμετεχόντων στη 

μαθησιακή διαδικασία. Εννοείται ότι ο σχολικός διαδικτυακός χώρος είναι ένας 

χώρος που εκεί θα συναντηθούν και ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός και θα έλεγα και 

οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους. Πώς; Όταν εγώ που είμαι εκπαιδευτικός κοινοποιήσω 

και ανεβάσω μια καλή πρακτική, αυτή είναι μια επικοινωνία με τον υπόλοιπο 

Σύλλογο Διδασκόντων. Όταν λοιπόν ο μαθητής ανεβάσει μια εργασία του, τότε 

λοιπόν είναι σαν να επικοινωνεί και με το δάσκαλο και με τους υπόλοιπους μαθητές. 

Αλλά θα πρέπει να είναι συνδιαμορφωμένο το περιεχόμενο, δηλαδή να μην είναι 

μονόπλευρο. Να υπάρχει συμμετοχή και των δύο πλευρών στο περιεχόμενο του 

διαδικτυακού χώρου.  

 

Σ: Πιο συγκεκριμένα, στα σχολεία της Αχαΐας νομίζετε ότι επιτυγχάνεται αυτή η 

διδασκαλία που περιγράψατε, από την αίσθηση που έχετε;   

 

ΣΣ2: Στο πρώτο κομμάτι, στην επικοινωνία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, 

σε ελάχιστες περιπτώσεις επιτυγχάνεται. Στο δεύτερο κομμάτι υπάρχει η τάση και η 

προσπάθεια να γίνει επικοινωνία, αλλά είναι μονόπλευρη, δεν είναι 

συνδιαμορφωμένη. Λείπει αυτή η συνδιαμόρφωση, η από κοινού απόφαση.  

 

Σ: Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι περισσότερο από την πλευρά των εκπαιδευτικών; 
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ΣΣ2: Ακριβώς, ακριβώς. Από την πλευρά των εκπαιδευτικών, αλλά όχι με την έννοια 

και με το στόχο να αλληλεπιδράσω με το συνάδελφό μου. Γιατί εμείς οι 

εκπαιδευτικοί έχουμε μια δυσκολία στο να δημοσιοποιούμε αυτό που κάναμε μέσα 

στην τάξη. Αυτή είναι μεγάλη δυσκολία.  

 

Σ: Άρα λέτε ότι δεν ανεβάζουν εύκολα οι εκπαιδευτικοί στο διαδίκτυο και στη 

δημοσιότητα τις πρακτικές που έχουν εφαρμόσει.  

 

ΣΣ2: Ακριβώς. Δε θα ανεβάσει εύκολα ο δάσκαλος την καλή του πρακτική, γιατί 

φοβάται να εκτεθεί σε δημόσιο χώρο.  

 

Σ: Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είχε γίνει κάτι περισσότερο για την ενίσχυση 

των σχολικών ιστοτόπων της Αχαΐας και αν ναι, σε ποιον τομέα ή σημείο; 

 

ΣΣ2: Ο κλασικός τρόπος τώρα πια είναι η ενημέρωση και η επιμόρφωση. Εγώ 

πιστεύω ότι οι συνάδελφοι που περνάνε από την επιμόρφωση β’ επιπέδου, αλλάζουν 

κουλτούρα και νοοτροπία. Το θεωρώ και το πιστεύω διότι στην επιμόρφωση β’ 

επιπέδου μαζεύεται μια μικρή ομάδα εκπαιδευτικών. Έτσι ο καθένας αρχίζει και 

δημοσιοποιεί την πρακτική του και αποκτά μια κουλτούρα στο να μοιράζεται με τους 

συμμετέχοντες αυτό που θέλει να πει. Άρα στη συνέχει γίνεται πολλαπλασιαστής 

αυτής της κουλτούρας και τη μεταφέρει και στο σχολείο που θα πάει.  

 

Σ: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση για να μη σας κουράσω άλλο. Έχετε εντοπίσει 

αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους σχολικούς διαδικτυακούς 

χώρους των αστικών κέντρων της Αχαΐας σε σχέση με αυτούς των 

απομακρυσμένων σχολείων της περιφέρειας; Αν ναι, ποιες είναι οι κυριότερες 

και πού οφείλονται; 

 

ΣΣ2: Κάτι τέτοιο δεν το έχω ψάξει ενδελεχώς, αλλά φαντάζομαι ότι οι σχολικοί 

διαδικτυακοί χώροι οι οποίοι βρίσκονται στο ημιαστικό και στο αγροτικό περιβάλλον 

της Αχαΐας, θα εστιάζουν περισσότερο στην ενημέρωση και στην προβολή. Θα λείπει 

το δεύτερο κομματάκι, αυτό που λέμε της επικοινωνίας των συμμετεχόντων. Ίσως 

επειδή το μέρος είναι μικρό και θα θέλουν να δείξουν τι έχουν κάνει οι εκπαιδευτικοί 
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στο σχολείο. Περισσότερο λοιπόν, τείνουν προς την ενημέρωση και την προβολή 

σχολικών δραστηριοτήτων. Τι κάνει το σχολείο; Κάνουμε μια γιορτή, κάνουμε 

κάποια εκδήλωση, άρα να τη δείξουμε. Έχουν περισσότερο την ανάγκη της 

προβολής. Χωρίς βέβαια να είμαι και απόλυτος σε αυτό. Δεν έχω κάνει κάποια 

αναλυτική έρευνα, αλλά από την εμπειρία που έχω από την πλοήγηση που έχω κάνει 

κατά καιρούς σε διάφορες σχολικές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και όσες φορές έχει 

τύχει να δω κάτι. Περισσότερο τείνω προς αυτό. Λείπει αυτό το κομμάτι.  

 

Σ: Εγώ σας ρωτάω με αφορμή την προσωπική παρατήρηση που έκανα στα 

πλαίσια της διπλωματικής στους σχολικούς διαδικτυακούς χώρους των σχολείων 

της Αχαΐας και είδα ότι τα αστικά σχολεία είχαν σε πολύ μεγάλο βαθμό 

δημιουργήσει σχολικούς ιστότοπους, σε αντίθεση με τα σχολεία σε πιο 

απομακρυσμένες και περιφερειακές περιοχές του νομού, όπου ελάχιστα είχαν. Με 

αριθμούς μπορώ μόνο να σας μιλήσω. Για το λόγο αυτό προβληματίστηκα και 

ήθελα να δω και τη γνώμη σας μέσα από τη συνέντευξη.  

 

ΣΣ2: Τα σχολεία αυτά πράγματι μπορεί να υστερούν σε αυτό. Απλά πιστεύω ότι 

θέλουν να δείξουν ότι κάτι κάνει το σχολείο. Όσα σχολεία έχουν τελικά σχολικό 

ιστότοπο. Εκεί ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων μη νομίζεις ότι είναι και τόσο 

κοντά και τόσο σφιχτά δεμένος με το σχολείο όσο είναι σε σχολεία της πόλης. Στα 

πιο απομακρυσμένα σχολεία ζητάει ο διευθυντής ή ο εκπαιδευτικός τη βοήθεια του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Και λείπει και το κομμάτι της συνδιαμόρφωσης 

εκπαιδευτικών και μαθητών το οποίο για μένα είναι το βασικό, ακρογωνιαίος λίθος 

για ένα σχολικό διαδικτυακό χώρο.  

 

Σ: Μάλιστα. Εδώ η συνέντευξή μας τελείωσε. Δε θέλω να σας ρωτήσω κάτι 

άλλο. Με καλύψατε. Θα ήθελα για μια ακόμα φορά να σας ευχαριστήσω για το 

χρόνο σας.  

 

ΣΣ2: Στη διάθεσή σου, αν θέλεις και κάποια άλλη βοήθεια ή επεξήγηση. Καλή 

συνέχεια.  

 

Σ: Σας ευχαριστώ πολύ.  
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Συνέντευξη Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου 1 

 

(23/07/2013) 

 

Σ: Συνεντευξιαστής 

ΔΣ1 : Διευθυντής Σχολείου 1 

 

Σ: Θα ήθελα αρχικά να σας ευχαριστήσω για την παραχώρηση της 

συγκεκριμένης συνέντευξης και να σας διαβεβαιώσω ότι η μαγνητοφώνηση είναι 

για τη διευκόλυνση της έρευνάς μου και ό,τι ειπωθεί δεν πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί για κανέναν άλλο σκοπό.  

 

ΔΣ1: Μην ανησυχείτε, το καταλαβαίνω απόλυτα.  

 

Σ: Πολύ ωραία. Ξεκινώντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσα χρόνια έχετε σχέση 

με την εκπαίδευση και με ποιον τρόπο ακριβώς.  

 

ΔΣ1: Στην εκπαίδευση έχω 26 χρόνια. Ήμουν δάσκαλος τάξης 19 χρόνια, ένα χρόνο 

έκανα επιμόρφωση στα ΠΕΚ, δύο χρόνια ήμουν στο διδασκαλείο, 4 χρόνια 

διευθυντής στο Δημοτικό Σχολείο Βραχνείκων, 2 χρόνια υποδιευθυντής στο 54
ο
 

Δημοτικό Σχολείο και αιρετός, κάνω κάποιες ώρες μάθημα στο σχολείο, έχω σχέση 

με την τάξη, αλλά και με τα υπηρεσιακά συμβούλια.  

 

Σ: Έχοντας λοιπόν περάσει τόσα χρόνια στην εκπαίδευση, χρησιμοποιείτε ως 

εκπαιδευτικός τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και αν ναι, με ποιον 

τρόπο; 

 

ΔΣ1: Τις ΤΠΕ άρχισα να τις χρησιμοποιώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι 

φαντάζομαι, σε τακτικό ρυθμό ή σε εντατική μορφή θα μπορούσα να πω, την 

τελευταία πενταετία.  

 



 243 

Σ: Μάλιστα. Πιο πριν δηλαδή χρησιμοποιούσατε τις περισσότερο παραδοσιακές 

μεθόδους διδασκαλίας; Τις θεωρείτε σαν εργαλείο ή θεωρείτε ότι είναι κάτι που 

βασικό που πρέπει να ενταχθεί πλήρως στην εκπαιδευτική διαδικασία;  

 

ΔΣ1: Πιο πριν χρησιμοποιούσαμε την παραδοσιακή μέθοδο του μαυροπίνακα, τη 

βιβλιοθήκη, τα βιβλία, τις εικόνες. Οι ΤΠΕ είναι ένα διαφορετικό εργαλείο που δίνει 

εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο μαθητή, σε πολλά επίπεδα και δίνει στα 

μαθήματα εντελώς διαφορετική μορφή και τρόπο επικοινωνίας, αν όμως 

χρησιμοποιηθεί σωστά και στο σωστό χρόνο.  

 

Σ: Εσείς θεωρείτε ότι η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση μπορεί να 

υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία επαρκώς;  

 

ΔΣ1: Σίγουρα μπορεί να υποστηρίξει η ένταξη αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία 

μάθησης, όχι βέβαια σε όλα τα μαθήματα, αλλά σε μαθήματα που μπορεί να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και σε μεγάλο επίσης ποσοστό. Υπάρχουν μαθήματα 

στα οποία μπορούν οι ΤΠΕ να παίξουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο που διδάσκονται 

και στον τρόπο που θα μπορούσαν να φέρουν τη γνώση κοντά στο μαθητή, να 

κινήσουν το ενδιαφέρον του, να καλλιεργήσουν τη σκέψη του, να τραβήξουν την 

προσοχή του, που είναι σημαντικά πράγματα αυτά.  

 

Σ: Με ποιον τρόπο θεωρείτε ότι μπορούν να γίνουν όλα αυτά που αναφέρατε 

σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση;  

 

ΔΣ1: Με διάφορα λογισμικά, υλικό, προγράμματα και μεθόδους χρήσης του η/υ που 

θα επιτρέπουν στο μαθητή αρχικά να διερευνά και να ψάχνει να βρει τη γνώση μόνος 

του. Το να τον βάλεις να ασχοληθεί με ένα παιχνίδι σημαίνει ότι πρέπει το παιδί να 

έχει μια απλή προϋπάρχουσα γνώση. Παίζει ρόλο και η ηλικία και η τάξη του 

μαθητή, το γνωστικό του επίπεδο και οι γενικότερες ικανότητές του. Ανάλογα μπορεί 

ο εκπαιδευτικός να διαμορφώσει το μάθημά του κι έχοντας κάνει την κατάλληλη 

προετοιμασία να εντάξει τις ΤΠΕ στο επίπεδο που αυτός νομίζει, ώστε να φέρει το 

μαθητή πιο κοντά στη γνώση με ελκυστικό τρόπο, για να έχει ένα καλύτερο 

αποτέλεσμα στους στόχους του.  
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Σ: Εσείς σήμερα θεωρείτε ότι αυτό συμβαίνει; Δηλαδή έχουν ενσωματωθεί 

ουσιαστικά οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση;  

 

ΔΣ1: Ιδιαίτερα τα τελευταία 2 χρόνια με τα σχολεία διευρυμένου ωραρίου, τα 

λεγόμενα ΕΑΕΠ, και με το ότι αρκετά σχολεία, περίπου 1200 και 1800 αύριο, έχουν 

αποκτήσει ένα εργαστήριο τουλάχιστον από 10 φορητούς η/υ (γιατί πριν δεν είχαν 

τόσους η/υ όλα τα σχολεία) έχει αυξηθεί η χρήση του η/υ στην τάξη. Αυτό σημαίνει 

ότι μια τάξη 20 μαθητών μπορεί ανά ζευγάρια να έχει υπολογιστή και οι μαθητές να 

τον έχουν μπροστά τους και να μπορούν να τον χειρίζονται. Εφόσον βέβαια το 

θελήσει και το κρίνει απαραίτητο ο εκπαιδευτικός και σε συνεργασία με τον 

εκπαιδευτικό πληροφορικής που έχει το σχολείο. Οπότε είναι σε εντελώς διαφορετική 

προσέγγιση σήμερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και υπάρχει ένα ικανοποιητικό 

επίπεδο, όχι όμως σε γενικευμένο επίπεδο, αλλά σε αυτά τα σχολεία ΕΑΕΠ.  

 

Σ: Μιλήσατε λοιπόν για τα σχολικά εργαστήρια και μου δίνετε την ευκαιρία να 

σας ρωτήσω το εξής: Πιστεύετε ότι το διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

αποτελεσματικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και αν ναι, πώς ακριβώς μπορεί 

να γίνει αυτό;  

 

ΔΣ1: Το διαδίκτυο, εφόσον υπάρχει στις σχολικές μονάδες, έτσι; Γνωρίζουμε ότι 

κάποιες σχολικές μονάδες έχουν πρόβλημα και στην ταχύτητα σύνδεσης, καθώς και 

ακόμα κάποια επαρχιακά σχολεία δεν έχουν καν ίντερνετ, από ότι γνωρίζω εγώ. Αυτά 

τα σχολεία όμως που έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης μπορούν να αξιοποιήσουν καλά 

το διαδίκτυο. Το ότι έχουν ίντερνετ βασίζεται καθαρά στο φιλότιμο του διευθυντή και 

των δασκάλων, και σε ό,τι έχει σχέση με τα εργαστήρια. Γιατί πολλά εργαστήρια 

φτιάχτηκαν καθαρά εθελοντικά και από το μεράκι κάποιων δασκάλων που έχουν 

αδυναμία ή γνώση πάνω στις ΤΠΕ, ή με πρωτοβουλία του διευθυντή ή στον 

εκπαιδευτικό πληροφορικής, αν τύχει τη χρονιά εκείνη να υπάρχει στο σχολείο και 

θέλει να ασχοληθεί στη σχολική μονάδα. Αυτοί δεν είναι σταθεροί, κάθε χρόνο 

μπορεί να αλλάζουν σχολείο. Το διαδίκτυο λοιπόν παίζει σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα 

σε συγκεκριμένα μαθήματα. Βοηθά το μαθητή να προσεγγίσει την πληροφορία, 

ειδικά σε ό,τι αφορά σε θέματα ιστορίας, γεωγραφίας, περιβάλλοντος, να ερευνήσει, 

να ψάξει μόνος του για διάφορα θέματα γνωστικά. Να του δημιουργήσει τα κίνητρα 

να ψάξει, γιατί άλλωστε η μάθηση βασίζεται στο να ερευνήσει και να μάθει μόνος 
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του, ώστε η πληροφορία να καταγραφεί και να γίνει γνώση, αλλιώς αν του δώσεις την 

πληροφορία έτοιμη δεν υπάρχει κόπος, παραγράφεται και ξεχνιέται πάρα πολύ 

εύκολα.  

 

Σ: Τα τελευταία χρόνια, από την εμπειρία σας, έχετε παρατηρήσει μια αυξητική 

τάση στη δημιουργία σχολικών διαδικτυακών χώρων στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση Αχαΐας και αν ναι, γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;  

 

ΔΣ1: Ιδιαίτερα τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι αλματώδης η δημιουργία σχολικών 

ιστοσελίδων στα δημοτικά σχολεία και η ενασχόληση των περισσοτέρων 

εκπαιδευτικών με τις Νέες Τεχνολογίες. Είτε με τη μορφή ιστοσελίδας, είτε με το να 

πηγαίνουν τα παιδιά μέσα στο εργαστήριο και να μπαίνουν στο διαδίκτυο να 

ερευνούν. Οι ιστοσελίδες απέκτησαν ιδιαίτερα την τελευταία χρονιά, από προσωπική 

έρευνα που έχω κάνει στο νομό, σημαντική πρόοδο και πιστεύω ότι σήμερα 

μπορούμε να λέμε ότι το 85% των δημοτικών σχολείων της Αχαΐας έχει μια 

ιστοσελίδα για διάφορους λόγους που μπορώ να αναπτύξω αν θέλετε.  

 

Σ: Βεβαίως, αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω αμέσως μετά. Για ποιους λόγους 

μπορεί να δημιουργείται ένας σχολικός διαδικτυακός χώρος;  

 

ΔΣ1: Μπορεί να δημιουργηθεί, πρώτον, για τον εξής (πολύ σημαντικό για μένα) 

λόγο: Αν ένα σχολείο είναι απομονωμένο σε ένα επαρχιακό χωριό, είναι ολιγοθέσιο, 

με λίγους μαθητές, δημιουργώντας το διαδικτυακό τόπο μπορεί να έρθει σε επαφή με 

ένα άλλο σχολείο και να γίνεται η ανταλλαγή απόψεων των μαθητών που θα 

συμμετέχουν με ένα μεγάλο σχολείο, σε ένα αστικό κέντρο π.χ. που είναι 

διευρυμένου ωραρίου, που μπορεί να έχει όλες τις ειδικότητες, που έχει άλλη 

διαδικασία μάθησης. Ένας λοιπόν μαθητής ενός μικρού, μονοθέσιου, διθέσιου ή 

τετραθέσιου σχολείου μπορεί να μη νιώθει απομονωμένος και να έρθει σε επαφή με 

μαθητές των πόλεων, να ανταλλάξει απόψεις και να μιλήσει για τα γεγονότα της 

καθημερινότητας, για διάφορα θέματα περιβαλλοντικά, για ειδήσεις και για θέματα 

που τον απασχολούν. Οι μαθητές ενός αστικού κέντρου έχουν άλλες εμπειρίες και 

ερεθίσματα σε ότι αφορά το περιβάλλον τους, τον κώδικα π.χ. οδικής συμπεριφοράς, 

για διάφορα θέματα γενικότερης συμπεριφοράς κλπ. Η τάξη εκεί έχει 25 μαθητές. 

Αμέσως αμέσως λοιπόν, οι 2 μαθητές π.χ. του μονοθεσίου γίνονται 27 στην 
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ανταλλαγή απόψεων, αρκεί να υπάρχει η θέληση και η διάθεση για επικοινωνία. 

Πρώτος λόγος λοιπόν είναι αυτός. Δεύτερον, τα μεγάλα σχολεία υλοποιούν 

καινοτόμες δράσεις και ο μαθητής έχει την ικανοποίηση να βλέπει στο διαδίκτυο τις 

δραστηριότητές του. Η σχολική ιστοσελίδα μπορεί να παρουσιάσει λοιπόν αυτές τις 

δράσεις ώστε να τις δει η κοινωνία έξω. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να προβάλλουμε 

τις δραστηριότητες που γίνονται εντός της σχολικής μονάδας στην κοινωνία, στους 

γονείς και γενικά σε όλον τον κόσμο. Βλέποντας αυτό ο μαθητής, μπορεί να βρεθεί 

κάποια στιγμή σε κάποιο άλλο περιβάλλον, οικογενειακό, φιλικό, συγγενικό, ή και σε 

μια άλλη πόλη και όταν δει κάποιον δικό του, φίλο, συγγενή ή γνωστό να του δείξει 

τη δράση που έκανε στο σχολείο. Κάποιος από κάποια άλλη περιοχή, πόλη ή ακόμα 

και χώρα μπορεί να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα κι έτσι ο μαθητής νιώθει 

περήφανος για τις δημιουργίες του. Νιώθει τέτοια ικανοποίηση και του δίνεται ένα 

σημαντικό κίνητρο να ασχοληθεί περαιτέρω, να διερευνήσει, να ψάξει, να γνωρίσει 

πράγματα τα οποία ούτε καν είχε σκεφτεί προηγουμένως. Μπορεί να τα θεωρούσε 

κάποια πράγματα δεδομένα ή άγνωστα και δεν έμπαινε στη διαδικασία να δει τι 

υπάρχει και πίσω από κάποια θέματα ή ότι και κάποιος άλλος μπορεί να έχει τους 

ίδιους προβληματισμούς. Το διαδίκτυο λοιπόν του δίνει αυτή τη δυνατότητα. Μεγάλη 

η αμοιβή λοιπόν και η ικανοποίηση που νιώθει ο μαθητής για την προβολή των 

δράσεων του σχολείου του. Τρίτον, σημαντική είναι και η εικόνα και η επιβράβευση 

που παίρνει η ίδια η σχολική μονάδα όταν έχει ένα συγκροτημένο και οργανωμένο 

στόχο στο διαδίκτυο. Μπορεί ο οποιοσδήποτε να αντλήσει πληροφορίες από τη 

σχολική ιστοσελίδα, από την ιστορία του σχολείου, τη διαδρομή του, την ιστορία του 

τόπου, το πώς γεννήθηκε αυτό το σχολείο, το πώς ξεκίνησε, το πώς είναι σήμερα, 

(γιατί σε πολλές ιστοσελίδες υπάρχουν τέτοιες περιγραφές), τους στόχους και τις 

προοπτικές που μπορεί να έχει το σχολείο για την τρέχουσα σχολική χρονιά ή για την 

επόμενη.  

 

Σ: Πιστεύετε ότι οι σχολικές ιστοσελίδες πρέπει να έχουν και εκπαιδευτικά 

κομμάτια, να είναι εκπαιδευτικές, να έχουν π.χ. εκπαιδευτικό υλικό και 

αντίστοιχες δραστηριότητες και εκπαιδευτικές πληροφορίες για τους μαθητές;  

 

ΔΣ1: Σίγουρα. Οι σχολικές ιστοσελίδες δεν πρέπει να έχουν μια στασιμότητα, πρέπει 

να έχουν μια δυναμική. Όταν λέμε δυναμική εννοούμε την άμεση πληροφόρηση σε 

σχέση με την πραγματικότητα, το να αρθρογραφούν οι ίδιοι οι μαθητές, παράλληλα 
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να υπάρχουν πληροφορίες και από άλλες ιστοσελίδες, βιβλία ή περιοδικά που 

μπορούν οι μαθητές να αναρτήσουν στη σχολική ιστοσελίδα, να καθοδηγήσει π.χ. ο 

μαθητής να τη διαβάσει ο συμμαθητής του, υπάρχει κίνητρο να διαβάσει ο ένας 

συμμαθητής τι γράφει ο άλλος και να ψάξει να βρει το άρθρο του ή την άποψη που 

εξέφρασε για ένα συγκεκριμένο θέμα. Να ανταλλάξει απόψεις και να σχολιάσει το 

άρθρο ο συμμαθητής του, να ψάξει να βρει ένα παραπλήσιο άρθρο ή να διαμορφώσει 

κάτι ανάλογο ή αντίστοιχο κι έτσι να ανεβεί το γνωστικό επίπεδο της σχολικής 

μονάδας και παράλληλα όλων των σχολικών μονάδων. Θα μπορούσαμε να το πούμε 

αυτό, γιατί υπάρχει η άμιλλα και ο συναγωνισμός ανάμεσα στις σχολικές μονάδες. 

Αυτό είναι το σημαντικό.  

 

Σ: Με προλάβατε, θα σας ρωτούσα για το αν ο συναγωνισμός είναι κι αυτός ένας 

λόγος.  

 

ΔΣ1: Το σημαντικό είναι να αναβαθμίσουμε όσο γίνεται το επίπεδο γνώσεων της 

περιοχής, της κοινωνίας, της χώρας. Βλέποντας ένα σχολείο το διπλανό του να έχει 

μια καλή ιστοσελίδα, θα «αναγκαστεί» εντός εισαγωγικών να διαμορφώσει κι αυτό 

μια αξιοπρεπή ιστοσελίδα και πάει λέγοντας. 

 

Σ: Πολύ ωραία. Μιλήσατε πριν για την υποδομή των σχολείων. Είπατε ότι δεν 

έχουν όλα τα σχολεία την υποδομή κάποιου εργαστηρίου με η/υ ή σύνδεση στο 

διαδίκτυο για να μπορέσουν να υποστηρίξουν μια σχολική ιστοσελίδα. Θεωρείτε 

ότι η υποδομή επηρεάζει τελικά την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του 

διαδικτυακού ιστοτόπου;  

 

ΔΣ1: Η υποδομή είναι καθοριστικός παράγοντας, γιατί δίνει άλλη ευχέρεια και άλλες 

δυνατότητες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το επίπεδο υποδομής που έχουν τα σχολεία 

είναι πλήρως ικανοποιητικό σήμερα, είναι σε ένα μέτριο προς καλό επίπεδο. 

Επιδέχεται φυσικά βελτίωση και, όπως είπα πριν, αφήνεται στο φιλότιμο και στο 

μεράκι του δασκάλου, γιατί έχω δει προσωπικά σε διθέσιο σχολείο να μην έχει ούτε 

καν διαδίκτυο, αλλά να υπάρχει πολύ καλή ιστοσελίδα, επειδή ο συνάδελφος το 

ήθελε και πίστευε ότι οι ΤΠΕ μπορούν να προσφέρουν μαθήματα γεωγραφίας, 

μελέτης, ιστορίας στους μαθητές, που ήταν σε επαρχία και είχαν λιγότερα 

ερεθίσματα. Έπαιρνε το φορητό μαζί του στο σπίτι του που είχε ίντερνετ και 
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διαμόρφωνε εκεί την ιστοσελίδα του σχολείου για να προβάλλει τις δραστηριότητες 

της μονάδας και να επικοινωνήσει, αλλά και για να βρει υλικό για το μάθημα. Γέμιζε 

το λάπτοπ με πληροφορίες από το διαδίκτυο, τις αποθήκευε και τις έδειχνε την άλλη 

μέρα στους μαθητές του μέσα από προτζέκτορα και τους εξηγούσε το μάθημα. 

Έφερνε δηλαδή ένα εικονικό διαδίκτυο μέσα στην τάξη. Έτυχε να είμαι παρόν σε όλη 

αυτή τη διαδικασία και υπήρχε μια καταπληκτική συνεργασία ανάμεσα στο δάσκαλο 

και στους μαθητές και άλλη διάθεση και κίνητρα στους μαθητές, θέληση να 

συμμετάσχουν. Θυμάμαι μια προσέγγιση που έκαναν τώρα την άνοιξη, σχετικά με 

κάποια περιβαλλοντικά προβλήματα που υπήρχαν στις χώρες της Αφρικής και τις 

κλιματολογικές συνθήκες. Σημείωναν πάνω στο χάρτη, ερευνούσαν, κουβεντιάζανε, 

καταγράφανε τις παρατηρήσεις τους και αντάλλασσαν απόψεις. Αυτοί οι μαθητές 

είναι σίγουρο ότι δε θα ξεχάσουν ποτέ τη γνώση που απέκτησαν σε ότι αφορά τα 

θέματα που διαπραγματεύτηκαν με αυτόν τον τρόπο, π.χ. για τον ισημερινό, τις 

Αφρικανικές χώρες, τις κλιματολογικές συνθήκες του πλανήτη και τη χλωρίδα και 

την πανίδα των διάφορων περιοχών.  

 

Σ: Ήταν δηλαδή μια διαφορετική προσέγγιση που πιστεύετε ότι τους έμεινε. 

 

ΔΣ1: Είναι μια προσωπική εμπειρία αυτή και αναφέροντάς την, θέλω να πω ότι ο 

εκπαιδευτικός είναι αυτός που θα καθορίσει το τι και πώς θα μάθει το παιδί και στο 

κομμάτι των ΤΠΕ.  

 

Σ: Κατά την άποψή σας, πιστεύετε πώς σε όλη αυτή την ανάπτυξη παίζουν ρόλο 

και οι ειδικότητες της Πληροφορικής; Θεωρείτε ότι τις χειρίζονται περισσότερο 

οι εκπαιδευτικοί ή οι καθηγητές Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση;  

 

ΔΣ1: Οι εκπαιδευτικοί, σε ό,τι αφορά την Πρωτοβάθμια Αχαΐας, σε μεγάλο ποσοστό 

ξέρουν να χειρίζονται τους η/υ, ως ένα εργαλείο μάθησης. Ελάχιστοι είναι όμως 

εκείνοι που μπορούν να φτιάξουν μια ιστοσελίδα και να την υποστηρίξουν. Ο 

καθηγητής πληροφορικής που είναι στο σχολείο, ειδικά στα ΕΑΕΠ, παίζει σημαντικό 

ρόλο γιατί είναι γνώστης και μπορεί να δημιουργήσει επαρκέστερα ίσως μια σχολική 

ιστοσελίδα. Μπορεί να της δώσει πιο σύγχρονη μορφή, να αξιοποιήσει εξειδικευμένα 

ίσως εργαλεία, που ο δάσκαλος μπορεί να μην ξέρει να χρησιμοποιήσει. Μπορεί να 
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φτιάξει λοιπόν μια ιστοσελίδα τόσο προσεγγίσιμη, ώστε να δώσει μετά τη 

δυνατότητα στον οποιονδήποτε εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας να τη χειριστεί 

εύκολα, να προσθέσει υλικό, να την τροποποιήσει. Να βάλει δηλαδή τις βάσεις, για 

να συνεχίσει ο εκπαιδευτικός. Είναι εύκολο μετά να διορθώσει κάτι, να διαμορφώσει 

ένα άρθρο, να δώσει μια πληροφορία και παράλληλα μπορεί αυτή τη διαδικασία να 

τη μεταδώσει στους μαθητές, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει μια συνεργασία και 

μια διαθεματική προσέγγιση του καθηγητή πληροφορικής με το δάσκαλο σε όλα τα 

μαθήματα. Ο καθηγητής η/υ δεν είναι μόνο για την ώρα της Πληροφορικής, να 

μπαίνουν μέσα οι μαθητές στην αίθουσα πληροφορικής, να μάθουν να 

πληκτρολογούν, να παίζουν παιχνίδια κλπ. Αυτό είναι κάτι που ήδη το ξέρουν από το 

σπίτι τους από μικρή ηλικία, χάρη στην εξάπλωση της τεχνολογίας. Έχουν γνώση να 

χειρίζονται τα βασικά σε ένα η/υ. Σημασία έχει ο τρόπος αξιοποίησης αυτών των 

γνώσεων και η κριτική σκέψη των πληροφοριών μέσα στο διαδίκτυο.  

 

Σ: Η δική μου απορία είναι αν τελικά εσείς βλέπετε να αναλαμβάνουν τη 

δημιουργία ενός ιστοτόπου οι καθηγητές πληροφορικής και μετά να τον 

παρατάνε, ή αν βλέπετε μια συνέχεια. Από ότι μου είπατε λοιπόν, κάνουν 

προσπάθειες, σε όσα σχολεία υπάρχουν καθηγητές η/υ.  

 

ΔΣ1: Μάλιστα. Σε πολλά σχολεία υπάρχει συνεργασία, γιατί ο καθηγητής 

πληροφορικής είναι μέσα στο εργαστήριο και αρκετοί δάσκαλοι από την άλλη έχουν 

και τον υπολογιστή στην τάξη ή το φορητό. Μπορεί λοιπόν σε συνεργασία με αυτόν 

που είναι με το εργαστήριο να έχει ο δάσκαλος το φορητό στην τάξη και παράλληλα 

να δίνει πληροφορίες για το μάθημά του στον καθηγητή πληροφορικής. Μπορεί να 

του λέει τι έκανε πριν στο μάθημά του, ώστε αν θέλει ο καθηγητής η/υ να το 

συνεχίζει και να το επεκτείνει, να παίρνει αφορμή για να κάνει με το ίδιο θέμα το 

δικό του μάθημα. Μπορεί για παράδειγμα να του λέει ότι πριν στην τάξη έκανε 

ανάγνωση το τάδε κείμενο και τον παρέπεμπε στην τάδε ιστοσελίδα. Μπορεί λοιπόν ο 

καθηγητής πληροφορικής να βάλει τα παιδιά να διερευνήσουν παρακάτω την 

ιστοσελίδα, να δουν τι λέει και να αποκτήσουν τελικά μια σφαιρική εικόνα για το 

εκάστοτε θέμα. Μπορεί π.χ. να κάνει ο δάσκαλος στο μάθημα των Θρησκευτικών για 

τη ζωή ενός αγίου, που έζησε, σε ποιο μοναστήρι, τι έκανε κλπ. Σε πάω σε ένα απλό 

μάθημα Θρησκευτικών και όχι στη Μελέτη Περιβάλλοντος ή στη Γεωγραφία που 

έχουν μια πληθώρα πληροφοριών. Μπορούν μετά οι μαθητές στο εργαστήριο η/υ να 
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δουν τις αντίστοιχες εικόνες, να ερευνήσουν τη ζωή του αγίου, πού έζησε, το 

μοναστήρι, να παρατηρήσουν και να βρουν οποιαδήποτε άρθρα ή σχόλια έχουν 

γραφτεί για το συγκεκριμένο θέμα και να χτίσουν έστω αυτό το θρησκευτικό 

συναίσθημα με το οποίο κανείς δεν ασχολείται σήμερα (γιατί το πιστεύω, το λέμε, 

αλλά στην ουσία δεν πιστεύει κανένας). Έτσι θα δουν τα παιδιά ότι και η θρησκεία 

έχει σημαντική θέση ακόμα και στο διαδίκτυο και μπορούμε να τα φέρουμε πιο 

κοντά. Γιατί το να πιστεύει ο κάθε άνθρωπος σε κάτι είναι πολύ σημαντικό κατά την 

άποψή μου. Όχι να πιστεύει μόνο στο Θεό, αλλά και σε αυτό που κάνει, στο μάθημα 

ή στο εργαλείο που λέγεται υπολογιστής, να πιστεύει π.χ. ο δάσκαλος ότι μπορεί να 

μεταδώσει τις γνώσεις και να δημιουργήσει εκείνο το περιβάλλον που θα κάνει πιο 

εύκολη την προσέγγιση σε αυτό που στοχεύει να μάθει ο μαθητής. Έτσι θα υπάρχει 

ένα αποτέλεσμα με το οποίο και ο ίδιος ο μαθητής θα εκπλήσσεται όταν το βλέπει και 

θα το έχει αποκτήσει χωρίς περισσή κούραση και κόπο.  

 

Σ: Μάλιστα. Έχετε παρατηρήσει από την προσωπική σας ενασχόληση και με το 

ψάξιμο που είπατε ότι κάνατε στους σχολικούς ιστότοπους της Αχαΐας αν 

εξυπηρετούν και διοικητικούς στόχους; Για παράδειγμα, έχουν μέσα νομικά 

έγγραφα, εγκυκλίους, αποφάσεις και αρχεία που παραπέμπουν στη διοικητική 

λειτουργία του σχολείου, με σκοπό να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό ή το 

διευθυντή; 

 

ΔΣ1: Από ότι είδα, ελάχιστοι σχολικοί διαδικτυακοί τόποι έχουν τέτοια αρχεία μέσα. 

Τα περισσότερα έγγραφα υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αχαΐας και από εκεί μπορούν οι εκπαιδευτικοί να τα ερευνάνε και να κατεβάζουν ό,τι 

θέλουν. Υπάρχουν όμως και σχολικές μονάδες, όπως π.χ. των Σαγεΐκων ή του 60
ου

 

Δημοτικού Σχολείου Πατρών ή 2-3 σχολεία του Αιγίου και κάποια λίγα εδώ στο 

κέντρο της Πάτρας, που έχουν μέσα όλα τα απαραίτητα έγγραφα και ό,τι αφορά το 

καθηκοντολόγιο του εκπαιδευτικού και της διοίκησης και μπορούν εκεί να ψάχνουν 

και να ερευνούν. Από ό,τι είδα όμως ο εκπαιδευτικός, επειδή υπάρχει τώρα το 

διαδίκτυο και στα γραφεία του διδακτικού προσωπικού, μπαίνει στο Google, στο 

«Θεό της πληροφόρησης», πατάει τη συγκεκριμένη αναζήτηση που θέλει και το 

συγκεκριμένο άρθρο και του εμφανίζεται αμέσως στην οθόνη του και το διαβάζει. 

Αυτό του είναι πιο εύκολο από το να ψάχνει σε κάθε σχολική ιστοσελίδα.  
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Σ: Μάλιστα. Εγώ απλά το ρώτησα από την άποψη του αν θέλει ο ίδιος ο 

σχολικός ιστότοπος να επικοινωνήσει και με αυτόν τον τρόπο με τον επισκέπτη ή 

με τον εκπαιδευτικό. Είναι λίγα όπως μου λέτε λοιπόν τα σχολεία που το κάνουν 

αυτό, γιατί η ανάγκη αυτή έχει καλυφθεί με άλλους τρόπους.  

 

ΔΣ1: Είναι λίγα τα σχολεία που έχουν σε ικανοποιητικό επίπεδο κρατήσει όλα αυτά 

τα έγγραφα που χρειάζεται ο εκπαιδευτικός. Μην ξεχνάμε ότι κι αυτά ανανεώνονται 

διαρκώς. Κάθε μέρα βγαίνει μια καινούρια εγκύκλιος, αλλάζουν με τέτοιο ρυθμό που 

ο εκπαιδευτικός το γνωρίζει αυτό και θέλει να έχει την τελευταία έκδοση του 

εγγράφου και όχι να μπαίνει σε μια ιστοσελίδα που δεν είναι επαρκώς ενημερωμένη. 

Έτσι μόνο θα μπορέσει να είναι κι αυτός ενημερωμένος και εντάξει απέναντι στον 

εαυτό του και απέναντι στην υπηρεσία. Οπότε εμπιστεύεται περισσότερο τις 

υπηρεσίες ή το Υπουργείο Παιδείας που έχει αντίστοιχη ιστοσελίδα και με αυτόν τον 

τρόπο καλύπτεται. Δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμα με τέτοιον τρόπο οι ιστοσελίδες 

των σχολικών μονάδων και πρέπει να έχουν και την κατάλληλη υποστήριξη. Πρέπει 

να υπάρχει μόνιμο προσωπικό που να ανανεώνει τη σχολική ιστοσελίδα. Να μην 

αλλάζει κάθε χρόνο κι έρχεται διαφορετικό πρόσωπο, πρέπει να είναι όλη τη σχολική 

χρονιά, ώστε να μπορεί να μεταφέρει από τις διάφορες ιστοσελίδες του Υπουργείου 

την έγκυρη πληροφόρηση, χωρίς να εγκαταλειφθεί η προσπάθεια αυτή και να τον 

εμπιστεύεται ο κάθε συνάδελφος για να ενημερωθεί. Μέχρι ώρας κάτι τέτοιο δεν 

είναι εφικτό ακόμα.  

 

Σ: Από την αίσθηση που έχετε, μιας και μιλήσαμε για τη σημασία της διαρκούς 

ενημέρωσης, θεωρείτε ότι οι σχολικοί διαδικτυακοί τόποι της Πρωτοβάθμιας 

Αχαΐας είναι ενημερωμένοι; Βλέπετε ελλείψεις; Μπορεί να έχουν να 

ενημερωθούν καιρό; Τι άποψη έχετε; 

 

ΔΣ1: Την τελευταία χρονιά μπορώ να πω ότι είναι τακτική η ενημέρωση και σε 

σημαντικό βαθμό. Αυτό γιατί φέτος έτρεξαν πάνω από 500 προγράμματα Αγωγής 

Υγείας στα σχολεία, καμιά 600αριά περιβαλλοντικά προγράμματα και άλλα τόσα 

πολιτιστικά. Όλα αυτά τα παρουσιάσανε οι μαθητές στους γονείς, στους χώρους της 

εκάστοτε σχολικής μονάδας, με τη μορφή συνήθως κάποιας εκδήλωσης, αλλά και σε 

δημόσιους χώρους του Δήμου. Όλη αυτή τη διαδικασία έκθεσης των δραστηριοτήτων 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με κείμενα, βίντεο, δρώμενα κλπ. την έχουν 
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αναρτήσει στις ιστοσελίδες τους. Αν μπεις και κάνεις ένα σερφάρισμα στο διαδίκτυο, 

θα δεις και θα διαπιστώσεις στις περισσότερες ιστοσελίδες των σχολείων της Αχαΐας 

αναρτημένη την τελετή λήξης ή άλλες πρόσφατες δραστηριότητες. Που σημαίνει ότι 

πάνω από το 70% είναι ενημερωμένες πρόσφατα και ειδικά την τελευταία χρονιά, με 

εξαίρεση τα ΕΑΕΠ που ενημερώνονται μέρα παρά μέρα γιατί είναι ο καθηγητής 

πληροφορικής εκεί που ασχολείται και ό,τι συμβαίνει το αναρτά, για να δείξει 

άλλωστε και ο ίδιος προσωπικά ότι κάτι έκανε, ότι κάπου βοήθησε, πιο πολύ για να 

τραβήξει το κίνητρο των μαθητών. Οι μαθητές πρέπει να ασχολούνται και με αυτά 

και να επικρατεί την ώρα του μαθήματος ηρεμία, συνεργασία και ανταλλαγή 

απόψεων και όταν αυτό το δουν μετά ότι θα αναρτηθεί θα χαρούν. Θα το δείξουν 

στους γονείς στους συγγενείς, στους φίλους. Επιτυγχάνεται λοιπόν καλύτερα η 

διαδικασία της σκέψης, της δημιουργικότητας και της ανταλλαγής απόψεων. Θα 

μπορέσει λοιπόν ο μαθητής να γράψει κάτι με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και 

αυτό είναι κάτι σημαντικό, που δε γινόταν παλιά. Θα συνειδητοποιήσει λοιπόν ο 

μαθητής ότι μέσα από τις δικές του πράξεις θα διαμορφώσει μια θετική εικόνα για το 

σχολείο του, μέσα από μια ανάρτηση στη σχολική ιστοσελίδα. Οι Νέες Τεχνολογίες 

λοιπόν συμβάλλουν πολύ σε αυτό το κομμάτι, γιατί σε ελάχιστο χρόνο, με ελάχιστη 

κούραση έχουν αναβαθμίσει και έχουν ανεβάσει το επίπεδο των γνώσεων και έχουν 

τραβήξει το ενδιαφέρον και στο μαθητή τον «τεμπέλη» μπορώ να πω, σε εισαγωγικά, 

που πριν δεν ασχολούνταν, που βαριόταν να γράψει, ή να συμμετέχει. Είναι ένα 

εργαλείο που τράβηξε και αυτούς τους μαθητές, τους δύσκολους, αλλά και αυτούς 

που είχαν διάφορες μαθησιακές δυσκολίες, να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και στη μάθηση. Βλέπεις ότι εκεί έχουν μια άλλη προσέγγιση και ένα 

άλλο αέρα που βγαίνει από μέσα τους. Τραβάει αυτούς τους αδύναμους μαθητές 

(αδύναμους σχετικά, γιατί είναι πανέξυπνοι, αλλά δε δείχνουν ενδιαφέρον στον 

παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο γίνεται η μάθηση στα σχολεία και θέλουν κάτι 

διαφορετικό).  

 

Σ: Άρα μου απαντήσατε και στο επόμενο ερώτημα.  

 

ΔΣ1: Δεν το είχα δει!!! Αλήθεια λέω! 
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Σ: Που έχει να κάνει με το αν τελικά το σχολείο επιδιώκει μέσω των σχολικών 

ιστοτόπων την επικοινωνία με την κοινωνία. Μου απαντήσατε ότι παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο και επιδιώκει τελικά το σχολείο αυτή τη συνεργασία.  

 

ΔΣ1: Έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει καταπληκτική επικοινωνία σε ό,τι αφορά το 

σχολείο και την κοινότητα, τη γειτονιά, το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Έχω δει 

συγκεκριμένες σχολικές ιστοσελίδες από τις οποίες τα δημοσιεύματα που ανάρτησαν 

και περιλαμβάνουν δράσεις στο σχολείο δημοσιεύτηκαν μετά και σε ιστοσελίδες του 

Δήμου και στον τοπικό Τύπο. Έχω δει επίσης άρθρα σχετικά με κάτι που έγινε στο 

σχολείο να δημοσιεύονται σε περιοδικά και εφημερίδες και να σκανάρονται για να 

μπουν ως άρθρα στη σχολική ιστοσελίδα του σχολείου. Έτσι έχω δει να υπάρχει 

ανταλλαγή απόψεων, οπότε γίνεται μια διαδικασία επικοινωνίας, μια συζήτηση, ένας 

διάλογος, μια κουβέντα κι έτσι ένα συγκεκριμένο γεγονός μπορεί να περνούσε 

απαρατήρητο ενώ τώρα δημοσιοποιείται. Π.χ. μια επίσκεψη σε ένα ελαιοτριβείο ή σε 

έναν ελαιώνα, εκεί που θα αποσιωπούνταν, μπορεί να γραφτεί από τους μαθητές ως 

άρθρο, να σταλεί σε μια τοπική εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

σχολείου, ώστε να γίνει γνωστό στους κατοίκους της περιοχής. Γίνεται ένα σημαντικό 

γεγονός που προσελκύει το ενδιαφέρον του ίδιου του μαθητή, γιατί βλέπει ότι οι 

δράσεις αντανακλώνται στην κοινωνία και νιώθει ικανοποίηση ότι έκανε κάτι 

σημαντικό. Βλέπει στο βλέμμα των φίλων του, των συγγενών του όταν γυρίζει στο 

σπίτι την αναγνώριση και αυτή είναι η αμοιβή του για την προσπάθειά του και το 

κίνητρο για να έχει τη διάθεση και τη θέληση να πάει ένα βήμα παρακάτω.  

 

Σ: Εκτός όμως από την κοινωνία, θεωρείτε ότι ένας σχολικός ιστότοπος 

συμβάλλει στην επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών; Μπορεί να 

βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να μιλήσουν με τους μαθητές τους ακόμα κι από 

το σπίτι, να υπάρξει μια εξ αποστάσεως επικοινωνία μεταξύ τους;  

 

ΔΣ1: Βεβαίως και κάτι τέτοιο μπορεί να βοηθήσει. Δε γίνεται βέβαια σε σημαντικό 

βαθμό και συστηματικά σε ό,τι αφορά στις σχολικές μονάδες. Η ανταλλαγή απόψεων 

δε γίνεται συχνά με αυτόν τον τρόπο, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι περισσότερες σχολικές 

ιστοσελίδες της Αχαΐας είναι σε βρεφονηπιακό στάδιο, είναι ουσιαστικά περίπου 3 

ετών. Τώρα τα παιδιά συνειδητοποιούν σιγά σιγά ότι υπάρχει μια σχολική ιστοσελίδα 

την οποία μπορούν από το σπίτι να τρέξουν, να δουν το άρθρο που έγραψαν και τις 
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δράσεις που έκαναν ή κάτι που έκανε ένας άλλος συμμαθητής, ο δάσκαλός τους ή 

κάποιος άλλος εκπαιδευτικός του σχολείου. Είναι σε καλό επίπεδο, έχουν προοπτική 

και δυναμική και πιστεύω ότι σε κάποια χρόνια θα πάρουν τη θέση που πρέπει και θα 

παίξουν το ρόλο τους στη διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση, με αποτέλεσμα να 

επιτυγχάνεται ένα καλό επίπεδο γνώσης.  

 

Σ: Εσείς πιστεύετε ότι αυτή η επικοινωνία που προσφέρουν οι σχολικοί 

διαδικτυακοί τόποι θα μπορούσε με κάποιον τρόπο να καθοδηγηθεί από κάποιον 

ανώτερο φορέα, ή στο θέμα της εκπαιδευτικής πολιτικής, να βοηθηθεί λίγο 

περισσότερο, μέσα από ξεκάθαρους στόχους από την πολιτεία; Πώς θα μπορούσε 

να ενισχυθεί περισσότερο αυτό το κομμάτι, που είπατε πριν ότι είναι ακόμα σε 

αρχικό στάδιο; 

 

ΔΣ1: Σίγουρα αυτό είναι καθαρά θέμα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, να 

χαράξει μια άλλη πολιτική, βάζοντας τις Νέες Τεχνολογίες σε μια διαφορετική 

μορφή, γιατί αυτό το θέμα της αξιοποίησης των ΤΠΕ, που κάναμε την κουβέντα 

τώρα, πιο πολύ βασίζεται στο φιλότιμο και στη διάθεση που έχουν οι δάσκαλοι ή ο 

καθηγητής πληροφορικής που έχει έρθει στο δημοτικό, χωρίς κανένα σεμινάριο, 

χωρίς καμία επιμόρφωση για το πώς θα διδάξει στο δημοτικό. Δίδασκε σε μαθητές 

Λυκείου στα εργαστήρια προηγουμένως. Μπορεί να έχει την κατάρτιση στο 

αντικείμενό του, δεν έχει όμως εκείνη την παιδαγωγική κατάρτιση που χρειάζεται 

ούτως ώστε να μπορέσει να προσεγγίσει παιδαγωγικά τα παιδιά και αυτό τώρα 

πετυχαίνεται μόνο με την ανταλλαγή σε όποιες σχολικές μονάδες υπάρχει η διάθεση 

συνεργασίας μεταξύ του καθηγητή πληροφορικής και του δασκάλου. Σε κάποιους 

μπορεί για διάφορους λόγους να μην υπάρχει καθόλου συνεργασία. Εδώ θα πρέπει να 

γίνει η παρέμβαση από το Υπουργείο και την υπουργική ηγεσία, με κατάλληλα 

σεμινάρια μέσα στη σχολική μονάδα, σε λίγα άτομα (γιατί σε μια σχολική μονάδα 

που υπάρχει καθηγητής πληροφορικής είναι συνήθως 20 με 30 άτομα, γιατί είναι 

μεγάλα τέτοιου είδους σχολεία). Αν γίνει λοιπόν εκεί μια εσωτερική ενδοσχολική 

επιμόρφωση για να γίνει ανταλλαγή απόψεων, θα παίξει ουσιαστικό ρόλο αυτό στο 

να μπορέσει να μπουν οι ΤΠΕ στη σωστή βάση και στη σωστή δομή, ούτως ώστε να 

μην παρακωλύεται η μάθηση η παραδοσιακή, π.χ. της γραμματικής, της ορθογραφίας, 

που δεν μπορεί εδώ να παίξει σπουδαίο ρόλο ο υπολογιστής και παράλληλα να 
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μπορέσει σε συνεργασία με τον καθηγητή πληροφορικής αυτή τη μάθηση και τη 

γνώση να την πάει το παρακάτω βήμα που αναφέραμε.  

 

Σ: Πολύ ωραία. Τελευταία ερώτηση, για να μη σας κουράσω άλλο, αν έχετε εσείς 

εντοπίσει από τη δική σας εμπειρία κάποια διαφορά ανάμεσα στους ιστότοπους 

που έχουν δημιουργηθεί από σχολεία που είναι στα αστικά κέντρα της Αχαΐας, σε 

σχέση με τους ιστότοπους που φτιάχτηκαν από πιο περιφερειακά σχολεία, πιο 

απομακρυσμένα, σε χωριά, ολιγοθέσια σχολεία. Βλέπετε να υπάρχει διαφορά στη 

δομή και στο περιεχόμενο, στο στήσιμο των διαδικτυακών αυτών χώρων 

ανάλογα με το μέρος της Αχαΐας ή θεωρείτε ότι αυτό δεν παίζει κάποιο ρόλο;    

 

ΔΣ1: Κοίταξε να δεις, οι ιστοσελίδες, από ότι έχω δει, είναι πολύ διαφορετικές όσον 

αφορά τα σχολεία του αστικού κέντρου και τα επαρχιακά σχολεία, γιατί στα αστικά 

κέντρα τις έστησαν περισσότερο οι καθηγητές πληροφορικής, ενώ στα επαρχιακά 

σχολεία τις έχουν στήσει συνάδελφοι δάσκαλοι και το σκεπτικό του καθενός είχε 

τελείως διαφορετική βάση και προσέγγιση. Ο καθηγητής πληροφορικής έχει έτοιμες 

πληροφορίες για την ιστορία της σχολικής μονάδας, πότε χτίστηκε π.χ., ποιος την 

έφτιαξε, ποιοι πέρασαν από αυτό και μετά μπορούσε να επεκταθεί στα 

περιβαλλοντικά προγράμματα, στα προγράμματα αγωγής υγείας, σε όποια δράση 

δηλαδή έπαιζε ρόλο μέσα στη σχολική μονάδα. Και κάποιες αρθογραφίες, κάποια 

φυλλάδια εφημερίδων που μπορεί να έκαναν σε επισκέψεις οι ίδιοι οι μαθητές, σε ό,τι 

αφορά το αστικό κέντρο. Κάποιες ιστοσελίδες των επαρχιακών σχολείων μπορώ να 

πω ότι έχουν άλλες πληροφορίες που αφορούν περισσότερο τη διαδικασία της 

μάθησης που προσπαθεί να επιτύχει ο ίδιος ο δάσκαλος και παράλληλα την 

περιγραφή της υπαίθρου. Δηλαδή πληροφορίες που είναι πιο κοντά στο περιβάλλον, 

στη φύση, σε θέματα περιβαλλοντικά και στην πανίδα και στη χλωρίδα της περιοχής, 

το τι παράγεται, πώς παράγεται και προσπαθεί βέβαια, σωστά, να κατευθύνει τα 

παιδιά, γιατί εκεί είναι η ζωή τους και οι γνώσεις που πρέπει να θεωρούν δεδομένες 

και αυτές οι γνώσεις οι παραδοσιακές, που μεταφέρονται από τον πατέρα στο γιο και 

στα παιδιά (γιατί ασχολούνται όλοι με την κτηνοτροφία και τη γεωργία), να 

μπορέσουν να τους δώσουν την επιστημονική άποψη που μπορεί να προσφέρει το 

διαδίκτυο και να πάει το μαθητή πιο πέρα στη γνώση. Μπορεί ο ένας μαθητής που 

του αρέσουν τα πουλιά να θέλει να γίνει αργότερα ένας ορνιθολόγος ή ένας άλλος 

που του αρέσει η φύση να γίνει γεωπόνος, ή να γίνει κτηνίατρος ή κτηνοτρόφος γιατί 
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βλέπει άρρωστα ζώα στο χώρο του, να ψάξει, να ερευνήσει, να βρει πληροφορίες στο 

διαδίκτυο, τις οποίες μετά να τις πάρει και να τις αναρτήσει στη σχολική μονάδα και 

να τις διαμορφώσει ανάλογα με το παιδικό επίπεδο που μπορεί να έχει ο μαθητής.  

 

Σ: Διαφέρει λοιπόν το περιεχόμενο και η φύση των πληροφοριών, σωστά; 

 

ΔΣ1: Ναι, ακριβώς. 

 

Σ: Ως προς τον αριθμό και το ποσοστό των υπαρχουσών σχολικών ιστοτόπων; 

Έχετε παρατηρήσει να είναι περισσότερες οι ιστοσελίδες στα αστικά κέντρα;  

 

ΔΣ1: Λογικό είναι αυτό. Εδώ στο κέντρο είναι περισσότερες οι ιστοσελίδες, γιατί οι 

ίδιες οι σχολικές μονάδες εκ των πραγμάτων έχουν καλύτερη υποδομή. Υπήρχε η 

προϋπάρχουσα υποδομή. Παράλληλα, πριν 2 χρόνια πήραν και παραπάνω 

υπολογιστές που δεν έχουν οι απομακρυσμένες σχολικές μονάδες. Δεν υπάρχει 

σήμερα η οικονομική στήριξη για να μπορέσεις να δημιουργήσεις κάτι καινούριο, 

απλώς προσπαθείς να συντηρήσεις το παλιό. Όποιος έχει διάθεση και όρεξη 

δημιουργεί το καινούριο. Εδώ βέβαια στο κέντρο παίζει ρόλο το ότι οι σχολικές 

μονάδες είναι κοντά η μια με την άλλη, υπάρχει η ανταλλαγή απόψεων και η άμιλλα 

ανάμεσά τους, από τη διοίκηση μέχρι τους εκπαιδευτικούς, και προσπαθούν με αυτόν 

τον τρόπο να δώσουν περισσότερη πληροφόρηση και κάτι καινούριο μέρα με τη 

μέρα, οπότε να γιατί υπάρχουν πολύ περισσότερες ιστοσελίδες και καλύτερα 

οργανωμένες. Ρωτάει ο ένας συνάδελφος τον άλλον: «Εσύ έχεις στο σχολείο σου 

ιστοσελίδα;» Οπότε παρασύρεται να φτιάξει για να μη μείνει πίσω κι έτσι όλα αυτά 

έχουν σαν δεδομένο ότι όλες οι σχολικές μονάδες στα αστικά κέντρα έχουν 

ιστοσελίδα. Κάτι που μπορεί να μη συναντήσεις στην ύπαιθρο. Εκεί βασίζεται στο 

φιλότιμο του δασκάλου, αν τύχει να γνωρίζει και να ξέρει από δημιουργία σχολικών 

ιστοτόπων, ώστε να τη φτιάξει (και πολλές φορές να έχει προβλήματα και με το 

διαδίκτυο) ή να τη φτιάχνει από το σπίτι του και να κουβαλάει την πληροφόρηση σε 

φλασάκι από το σπίτι στο σχολείο και από το σχολείο στο σπίτι και να τη 

διαμορφώνει στο σπίτι του. Υπάρχουν μικρά σχολεία που έχουν τη διάθεση να τα 

κάνουν όλα αυτά, αλλά δεν έχουν καθόλου πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ελπίζω κάποια 

στιγμή οι οπτικές ίνες που έχουν σκαφτεί και στο πιο απομακρυσμένο χωριό και που 
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έχουν δαπανηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα μεγάλα κονδύλια, να αποδώσουν και 

να φτάσει η σύνδεση του ίντερνετ ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά. 

 

Σ: Πολύ σωστά. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί παρατήρησα και από δική 

μου έρευνα μια διαφορά και ήθελα τη γνώμη σας πάνω στο θέμα. Επομένως, 

είναι αρκετοί οι λόγοι, είναι καταρχήν οι προσωπικοί λόγοι και η διάθεση του 

εκπαιδευτικού, είναι η υποδομή που υπάρχει, η σύνδεση στο ίντερνετ, σωστά. 

 

ΔΣ1: Βεβαίως. Είναι πρώτον ο ανταγωνισμός που υπάρχει ανάμεσα στα σχολεία, 

είναι δεύτερον το να υπάρχει και η προϋπάρχουσα υποδομή, τρίτον το ότι στα μεγάλα 

σχολεία των αστικών περιοχών υπάρχουν και οι καθηγητές πληροφορικής που 

βοηθούν πολύ στο θέμα της δημιουργίας και διαμόρφωσης των σχολικών 

ιστοσελίδων χωρίς κόστος και τέταρτον οι δάσκαλοι που υπάρχουν στα αστικά 

κέντρα έχουν καλύτερη πρόσβαση και έχουν και οι ίδιοι καλύτερο επίπεδο σε ό,τι 

αφορά τη χρήση των ΤΠΕ και του διαδικτύου. Έχουν τουλάχιστον περισσότερες 

ευκαιρίες και ερεθίσματα.  

 

Σ: Πολύ ωραία. Εδώ τελειώσαμε και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για το 

χρόνο σας.  

 

ΔΣ1: Παρακαλώ. Δεν είναι τίποτα. Καλή συνέχεια.  
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Συνέντευξη Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου 2 

 

(21/08/2013) 

 

Σ: Συνεντευξιαστής 

ΔΣ2: Διευθυντής Σχολείου 2 

 

 

Σ: Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για το ότι δεχτήκατε να μου 

δώσετε συνέντευξη. Ξεκινώντας με την πρώτη ερώτηση, θα ήθελα να μου πείτε 

πόσα χρόνια είστε στον τομέα της εκπαίδευσης.  

 

ΔΣ2: Είμαι 26 χρόνια στον τομέα της εκπαίδευσης. Τα 3 τελευταία χρόνια είμαι στη 

θέση του διευθυντή και τα υπόλοιπα ήμουν εκπαιδευτικός σε τάξη.  

 

Σ: Χρησιμοποιείτε τις Νέες Τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

γενικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης; 

 

ΔΣ2: Τις χρησιμοποιώ σε όλη την εκπαίδευση. Προσπαθώ κάθε χρονιά με τους 

μαθητές μου και με τους δασκάλους μου να τους παροτρύνω να τις χρησιμοποιούν, 

γιατί πρέπει τα παιδιά να βοηθηθούν στην καλύτερη εκπαίδευση που μπορεί να δοθεί 

μέσα από τις Νέες Τεχνολογίες, στο βαθμό που μπορούν οι ίδιοι να τις μετουσιώσουν 

και να χρησιμοποιήσουν ως εργαλεία ενημέρωσης και επικοινωνίας και να 

μεταφέρουν τις γνώσεις αυτές στα παιδιά, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται 

καλύτερα τη γνώση τελικά.  

 

Σ: Πιστεύετε ότι η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση μπορεί να υποστηρίξει την 

εκπαιδευτική διαδικασία; Αν ναι, με ποιον τρόπο; 

 

ΔΣ2: Βεβαίως. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να την υποστηρίξει, αρκεί να μη φοβούνται οι 

συνάδελφοι να τη χρησιμοποιούν. Θα βοηθήσει πολύ η εκπαιδευτική κοινότητα σε 

αυτό το γεγονός. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά και 

μπορούν οι συνάδελφοι να στηριχτούν σε αυτή την καλή προϋπάρχουσα δουλειά των 
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συναδέλφων τους και σιγά σιγά να δημιουργήσουν και τη δική τους δουλειά. Να μη 

φοβούνται. Υπάρχουν πολλά πράγματα στο διαδίκτυο και στις ελληνικές ιστοσελίδες 

συναδέλφων εκπαιδευτικών και σχολείων και μπορούν να ξεκινήσουν για να 

στηριχτούν σε αυτές. Μπορεί στην αρχή να χρησιμοποιούν το υλικό που θέλουν, γιατί 

είναι ελεύθερα, αναφέροντας μόνο την πηγή, να μη φοβούνται, ότι το βρήκαμε εκεί 

και πιστεύω ότι με εξυπηρετεί για το μάθημά μου, τα παιδιά παρακινούνται 

καλύτερα, δουλεύουν καλύτερα και θέλει βέβαια και μια υποστήριξη ο συνάδελφος, 

μια τεχνική υποστήριξη, γιατί έχουν το άγχος της αποτυχίας, ή μήπως δεν τα 

καταφέρουν.  

 

Σ: Εσείς θεωρείτε ότι οι ΤΠΕ έχουν ενσωματωθεί στην πράξη στην εκπαίδευση 

σήμερα; Αν ναι, με ποιες μορφές; 

 

ΔΣ2: Όχι. Σε μικρό βαθμό. Σε πολύ μικρό βαθμό, γιατί υπάρχουν αντικειμενικές 

δυσκολίες, όπως είναι τα ελλιπή και προβληματικά εργαστήρια, όπως είναι η μη 

στήριξη των εκπαιδευτικών για να ασχοληθούν με το αντικείμενο, ίσως το ότι λείπει 

κάποιος που θα έπρεπε να τους εξυπηρετεί σε κάθε σχολείο πιο ειδικευμένος, η 

επιμόρφωσή τους θα έπρεπε να είναι περισσότερη. Όλα αυτά δημιουργούν 

προβλήματα.  

 

Σ: Πιστεύετε ότι οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ικανοποιητικά στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση; 

 

ΔΣ2: Εδώ πάλι θεωρώ ότι δε χρησιμοποιούνται ικανοποιητικά. Υπάρχουν βέβαια 

φωτεινές εξαιρέσεις συναδέλφων, αλλά είναι εξαιρέσεις και είναι πολύ φωτεινές, 

ώστε να τονίζουν περισσότερο το πρόβλημα παρά το λύνουν.  

 

Σ: Μάλιστα. Με ποιους τρόπους νομίζετε ότι αξιοποιείται ειδικά το διαδίκτυο 

στα δημοτικά σχολεία; 

 

ΔΣ2: Το διαδίκτυο στα δημοτικά σχολεία, παρόλο που η σύγχρονη πραγματικότητα 

των κοινωνικών δικτύων θα μπορούσε να ωθήσει τα ίδια τα παιδιά να το 

χρησιμοποιούν μαθητοκεντρικά και ομαδοσυνεργατικά, κυρίως εξαντλείται στο να 

βρίσκουν οι συνάδελφοι συγκεκριμένες ιστοσελίδες, να κάνουν μια παράθεση 
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πληροφοριών και μια αναπαράσταση του μαθήματός τους διαδικτυακά. Δηλαδή 

χρησιμοποιείται μόνο σαν πηγή πληροφοριών ή για την ανάγνωση ενός κειμένου, για 

ενημέρωση για τους μαθητές ή να δουν κάποιο βίντεο. Γίνεται περισσότερο έτσι, 

παρά γίνεται χρήση από τα ίδια τα παιδιά, για την κατασκευή π.χ. των δικών τους 

ιστοσελίδων, για να βάλουν κάποιες δικές τους δραστηριότητες ή να ψάξουν μόνα 

τους. 

 

Σ: Άρα λέτε ότι γίνεται χρήση περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς παρά από 

τα ίδια τα παιδιά;  

 

ΔΣ2: Ναι, ναι. Εστιάζει περισσότερο η χρήση σε αυτούς, που δυσκολεύονται ήδη να 

ενταχθούν, εστιάζει σε αυτό το κομμάτι. Βρίσκουν βέβαια πράγματα που τους 

εξυπηρετούν για να κάνουν καλύτερο το μάθημά τους, αλλά εξαντλούνται μέχρι εκεί.  

 

Σ: Έχετε παρατηρήσει από την εμπειρία σας μια αυξητική τάση στη δημιουργία 

σχολικών διαδικτυακών χώρων τα τελευταία χρόνια στα δημοτικά σχολεία; Αν 

ναι, γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 

 

ΔΣ2: Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει στις μέρες μας μια αυξητική τάση στη δημιουργία 

σχολικών διαδικτυακών χώρων και πιστεύω πως κάποιοι συνάδελφοι, με την 

επιμόρφωση στις ΤΠΕ, β’ επιπέδου που έχουν τα τελευταία χρόνια, θέλουν να 

μεταφέρουν αυτή την τεχνογνωσία τους στο σχολείο τους και στους μαθητές τους. 

Νομίζω λοιπόν ότι μια αύξηση υπάρχει, λόγω της επιμόρφωσης και της ανάγκης των 

καιρών, γιατί τα ίδια τα παιδιά το ζητάνε και θέλουν να δουν κάτι περισσότερο στην 

πραγματικότητα από τους η/υ από την απλή τους χρήση σαν παιχνιδομηχανή.  

 

Σ: Πολύ ωραία. Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο σκοπός δημιουργίας ενός 

σχολικού διαδικτυακού χώρου; 

 

ΔΣ2: Ο σκοπός μπορεί να έχει πολλές μορφές. Και την ενημέρωση των μαθητών για 

το μάθημα π.χ. που πρόκειται να διδαχτούν και για τη δημιουργία διάφορων εργασιών 

από τους ίδιους τους μαθητές, που μπορούν να ανακτούν στο διαδίκτυο, στην 

ιστοσελίδα του σχολείου και να αξιολογείται από τους άλλους μαθητές ή από το 

δάσκαλό τους, αλλά επίσης είναι κι ένας χώρος εναπόθεσης, ένα αποθετήριο 
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σχολικών δραστηριοτήτων, όπου βάσει αυτών τα παιδιά μπορούν να έχουν ένα 

backup των εργασιών που έκαναν όλη τη χρονιά και να ασχολούνται, να κριτικάρουν 

και να δημιουργούν, να παράγουν κείμενα ή ο,τιδήποτε άλλο, βάσει των ενεργειών 

που έχουν κάνει όλη τη σχολική χρονιά κι έχουν καταγραφεί στην ιστοσελίδα του 

σχολείου.  

 

Σ: Ο σκοπός αυτός θεωρείτε ότι επιτυγχάνεται τελικά στην πραγματικότητα;  

 

ΔΣ2: Δε θεωρώ ότι επιτυγχάνεται απόλυτα, σε γενικές γραμμές. Κάποιες πάλι 

φωτεινές εξαιρέσεις υπάρχουν, δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι το έχουμε καταφέρει 

σε όλα τα σχολεία. Γίνεται όμως μια προσπάθεια να κινηθούμε προς αυτή την 

κατεύθυνση και σκοπός είναι οι συνάδελφοι να το καταλάβουν ότι εξυπηρετεί τελικά 

και τους ίδιους. 

 

Σ: Εκτός από τον εκπαιδευτικό και τον ενημερωτικό ρόλο των σχολικών 

διαδικτυακών χώρων που είπαμε, θεωρείτε ότι υπάρχει και κάποιος άλλος ρόλος 

που εξυπηρετούν; 

 

ΔΣ2: Η επικοινωνία, η αλληλεπίδραση σίγουρα. Μπορεί να είναι ένας χώρος 

επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών των ίδιων, ένα forum που μπορούν να 

ανταλλάσουν πληροφορίες, ιδέες ή κρίσεις, για πολλά θέματα που τους απασχολούν 

στην τάξη, μέχρι και για τη σχολική βία ή για κοινωνικά θέματα μπορούν να 

επικοινωνούν μεταξύ τους και να συζητάνε και να θέτουν προβληματισμούς. Επίσης, 

μπορούν να επικοινωνούν και με άλλες σχολικές μονάδες από άλλες χώρες και από το 

εξωτερικό, ίσως με προγράμματα ανταλλαγής και με την πρωτοβάθμια, με τη βοήθεια 

των δασκάλων τους και ειδικά της καθηγήτριας των αγγλικών, γιατί το διαδίκτυο 

είναι στη μεγάλη του πλειοψηφία αγγλόφωνο και από εκεί μπορούν να εκπαιδευτούν, 

να μάθουν και να επικοινωνήσουν πάρα πολύ καλά και η επικοινωνία αυτή θα φέρει 

πολύ καλύτερα αποτελέσματα στη μάθηση ειδικά και της ξένης γλώσσας.  

 

Σ: Πιστεύετε ότι υπάρχει σήμερα η κατάλληλη υποδομή, ως προς τον 

τεχνολογικό εξοπλισμό και τη σύνδεση στο διαδίκτυο στα δημοτικά σχολεία της 

Αχαΐας, ώστε να υποστηρίζει τους σχολικούς διαδικτυακούς τόπους;  Πιστεύετε 



 262 

ότι επηρεάζει η υπάρχουσα αυτή υποδομή την αποτελεσματικότητα των 

σχολικών διαδικτυακών χώρων; 

 

ΔΣ2: Ναι, σίγουρα επηρεάζει, γιατί για να δουλέψουν οι διαδικτυακοί χώροι σωστά, 

πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη υποδομή. Η υποδομή βελτιώνεται όσον αφορά τις 

γραμμές σύνδεσης, με τις νέες συνδέσεις, τις οπτικές ίνες και τη συναφή τεχνολογία, 

αλλά η δυσκολία έγκειται συγκεκριμένα στα εργαστήρια υπολογιστών των δημοτικών 

σχολείων, τα οποία είναι απαρχαιωμένα, κακοσυντηρημένα και δυστυχώς με το 

παραμικρό πρόβλημα μηδενίζονται και οι γνώσεις των εκπαιδευτικών δε φτάνουν, 

γιατί μόνο αυτοί συνήθως τα παρακολουθούν. Ίσως και κάποιοι καθηγητές 

πληροφορικής, οι οποίοι δεν έχουν πάντα τις απαιτούμενες γνώσεις για να στηρίξουν 

ένα εργαστήριο και κυρίως δεν υπάρχουν σε όλα τα σχολεία. Σε πολλά σχολεία 

υπάρχουν πολύ λίγοι υπολογιστές. Ένας στο γραφείο του διευθυντή, ένας στο 

γραφείο των δασκάλων, στη βιβλιοθήκη, αν υπάρχει και πολλοί είναι αυτοί μερικές 

φορές.  

 

Σ: Η τεχνική υποστήριξη θεωρείται ότι υπάρχει γενικά στα δημοτικά σχολεία. 

Έστω ότι χαλάει κάποιος υπολογιστής, θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιος να τα 

στηρίξει;  

 

ΔΣ2: Υπάρχει το Κέντρο Πληροφορικής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(ΚΕΠΛΗΝΕΤ), το οποίο συνεργάζεται με τα δημοτικά σχολεία και θα έρθει κάποιος 

από εκεί άμα τον καλέσουν, αλλά οι καιροί είναι δύσκολοι και η επικοινωνία δεν 

είναι πάντα καλή μαζί του, γιατί δεν μπορεί να καλύψει στο βαθμό που χρειάζεται 

τόσα πολλά σχολεία. Οι τεχνικοί μπορεί να έρθουν μετά από κάποιον καιρό, θα 

κρατήσουν το μηχάνημα στους χώρους τους για την επισκευή κι έτσι ο δάσκαλος 

αποθαρρύνεται και παρατάει το θέμα της επικοινωνίας και της χρήσης του η/υ και 

των εκπαιδευτικών ιστοσελίδων για το μάθημά του.  

 

Σ: Φαίνεται να συμμετέχει η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών στη δημιουργία και 

στον εμπλουτισμό του περιεχομένου των σχολικών διαδικτυακών χώρων της 

Αχαΐας ή αυτό είναι κάτι που το αναλαμβάνουν κυρίως οι ειδικότητες της 

πληροφορικής; 
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ΔΣ2: Αν υπάρχει καθηγητής πληροφορικής στα δημοτικά αυτός βοηθάει σε ό,τι έχει 

σχέση με τους σχολικούς διαδικτυακούς τόπους, κυρίως στα ολοήμερα σχολεία, στα 

σχολεία δηλαδή διευρυμένου ωραρίου, τα ΕΑΕΠ. Αλλιώς, αυτοί που τους χειρίζονται 

είναι συνάδελφοι με μεράκι και πολλή όρεξη, οι οποίοι παρακινούν και τους 

υπόλοιπους συναδέλφους και προσπαθούν να κάνουν κάτι περισσότερο. Δυστυχώς, η 

πλειοψηφία όμως είναι ακόμα επίφοβη για τη συνέχιση τέτοιων δράσεων, σε πολύ 

μικρό βαθμό θα έλεγα, και φοβάται ή ακόμα δεν έχει εξοικειωθεί και δεν έχει εντάξει 

τις ψηφιακές τεχνολογίες και το διαδίκτυο στην εκπαιδευτική του καθημερινότητα.  

 

Σ: Έχετε παρατηρήσει αν οι σχολικοί διαδικτυακοί χώροι της Αχαΐας 

εξυπηρετούν και διοικητικές ανάγκες (π.χ. μέσα από την παράθεση νομικών 

εγγράφων, εγκυκλίων κλπ.); 

 

ΔΣ2: Ναι, ναι. Εξυπηρετούν διοικητικές ανάγκες αρκετά καλά. Υπάρχουν ακόμη 

δυνατότητες βελτίωσης, ίσως κεντρικά από το Υπουργείο και από την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, ώστε να ξεκινήσει μια πιο οργανωμένη διαδικασία. Έτσι δε θα υπάρχει 

σύγχυση, άλλα να λέει η μια ιστοσελίδα, άλλα η άλλη. Να υπάρχει έγκυρη 

ενημέρωση για εκπαιδευτικούς και μαθητές.  

 

Σ: Είναι σημαντικό να επιδιώκει το σχολείο την επικοινωνία μέσω των σχολικών 

ιστοτόπων με την κοινωνία και γιατί;  

 

ΔΣ2: Βεβαίως. Μέσα από τους σχολικούς ιστότοπους μπορούν οι γονείς να 

πληροφορούνται άμεσα. Κάτι που είχα χρησιμοποιήσει κι εγώ σαν εκπαιδευτικός και 

ήταν πολύ σημαντικό, ήταν ότι είχα αναρτημένο το πρόγραμμα του σχολείου και οι 

μαθητές μου ήξεραν τι θα κάνουν την επόμενη μέρα. Ποια συγκεκριμένη ύλη θα 

διαβάσουν, ποιο κείμενο θα χρειαστεί να επεξεργαστούν, ποια άσκηση στα 

μαθηματικά, ή ποιος θα κάνει ποια άσκηση και μπορούσαν και να σχολιάσουν και τη 

δυσκολία, την ευκολία, την ιδιαιτερότητα της κάθε άσκησης. Ήταν ένα κομμάτι, το 

ιστολόγιο που είχε η κάθε τάξη και μπορούσαν εκεί τα παιδιά να δουν ακριβώς τι 

δραστηριότητες έχουν. Κάτι τέτοιο έλυνε κι ένα άγχος των γονιών για το τι έπρεπε να 

διαβάσει το παιδί τους για την επόμενη μέρα, για το αν έχει διαβάσει και έτσι δε 

χρειάζονταν τηλέφωνα μεταξύ των γονέων. Με μια απλή ενημέρωση στο ίντερνετ, 

στους σχολικούς διαδικτυακούς χώρους του σχολείου ήξεραν και οι γονείς πώς να το 
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βοηθήσουν και μπορούσαν και οι εκπαιδευτικοί να δουλέψουν ολοκληρωτικά σε 

αυτόν τον τομέα. Επίσης, και το σχολείο εξυπηρετεί ο σχολικός διαδικτυακός τόπος, 

γιατί μπορεί να αναρτά τις ανακοινώσεις του, υπάρχει ξεχωριστός σύνδεσμος για το 

σχολικό διαδικτυακό τόπο όπου γράφει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων κι εκεί 

μπορεί ο Σύλλογος να δίνει λύσεις και θέματα και αρκετά άρθρα για τους γονείς που 

τους ενδιαφέρουν. Ακόμη, κι ο κάθε ένας εκπαιδευτικός ειδικότητας, π.χ. ο 

γυμναστής, αναρτά και δίνει κάποια βοήθεια για το μάθημα της γυμναστικής, 

λέγοντάς τους για την υγιεινή διατροφή, μιλώντας τους για τους τρόπους εκγύμνασης 

των παιδιών, για τα θέματα που τους απασχολούν. Κάθε ειδικότητα εκπαιδευτικού 

μπορεί να έχει το δικό της μέσα χώρο για τα συγκεκριμένα παιδιά και για τα 

συγκεκριμένα προβλήματα που μπορεί να έχει ο κάθε εκπαιδευτικός χώρος, το 

σχολείο δηλαδή, και μέσα από το σχολικό διαδικτυακό χώρο να φαίνονται και να 

επιλύονται αρκετά από αυτά.  

 

Σ: Μάλιστα. Μου απαντήσατε και στο παρακάτω ερώτημα που αφορά το 

κομμάτι της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης με τους εκπαιδευτικούς και 

τους μαθητές. Είπατε και για την επικοινωνία με την κοινωνία, που έχει να κάνει 

με τους επισκέπτες του σχολικού διαδικτυακού χώρου, την ευρύτερη κοινότητα, 

το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και μιλήσατε και για τους εκπαιδευτικούς 

και τους μαθητές που μπορούν να συνεργάζονται και να βλέπουν τις 

δραστηριότητες από το σπίτι.  

 

ΔΣ2: Ναι, βεβαίως. Ακριβώς. 

 

Σ: Πολύ ωραία. Πιστεύετε πως επιτυγχάνεται αυτή η επικοινωνία μέσα από τους 

σχολικούς διαδικτυακούς χώρους της Αχαΐας συγκεκριμένα και αν ναι, με ποιον 

τρόπο; 

 

ΔΣ2: Κάτι τέτοιο είναι λίγο δύσκολο ακόμα. Είναι ακόμα στην προσπάθεια. Ίσως θα 

έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα παραδείγματα. Είναι και θέμα γενικότερο, που δεν 

αφορά μόνο τους σχολικούς διαδικτυακούς χώρους, αλλά και τη νοοτροπία της 

κοινωνίας μας, γιατί οι εκπαιδευτικοί φοβούνται να εκτεθούν περισσότερο και εν 

μέρει η κοινωνία κρίνει εύκολα ή κατακρίνει και βάζει στεγανά. Δεν είναι ακόμα 

πλήρως έτοιμη να δεχτεί μια καλύτερη επικοινωνία, που θα μπορούσε να έρθει 
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διαδικτυακά μεταξύ της κοινωνίας και του σχολείου. Πολλοί λοιπόν μπορούν να 

κρίνουν και να κατακρίνουν τον εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει όλες τις καλές 

προθέσεις, αλλά μπορεί να υπάρξει μια αντίδραση από τη μεριά της κοινωνίας για 

λόγους όχι τόσο εκπαιδευτικούς ή σοβαρούς, οι οποίοι όμως παραγκωνίζουν τελικά 

τους εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

 

Σ: Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να είχε γίνει κάτι περισσότερο για την ενίσχυση 

των σχολικών ιστοτόπων της Αχαΐας και αν ναι, σε ποιον τομέα ή σημείο; 

 

ΔΣ2: Ίσως θα μπορούσε να γίνει και κάτι περισσότερο μέσα από το Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο. Ίσως το Π.Σ.Δ. θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό, δημιουργώντας 

έτοιμους ιστότοπους για τους συναδέλφους και να μη χρειάζεται οι ίδιοι να τους 

κατασκευάζουν και να τους απλοποιήσει. Ήδη η τεχνολογία παρέχει αυτά τα 

εργαλεία και έχει απλοποιήσει πολύ την κατασκευή ιστότοπων για τους 

εκπαιδευτικούς, ώστε να μένει από αυτούς να φέρνουν μόνο για να αναρτήσουν το 

ψηφιακό τους υλικό. Γίνεται αυτό και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα οδηγηθούμε προς τα 

εκεί. Καλό θα είναι να δημιουργηθούν ενιαίοι σχολικοί ιστότοποι και όχι ο καθένας 

να έχει το δικό του και να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις. 

 

Σ: Στο κομμάτι της εκπαιδευτικής πολιτικής, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει 

κάτι οργανωμένα και θεσμικά για την ενίσχυση των σχολικών διαδικτυακών 

χώρων; 

 

ΔΣ2: Ναι, σίγουρα. Θα πρέπει να υπάρξει μια πίεση. Δεν μπορούμε να κάνουμε 

διαφορετικά. Ζούμε στην εποχή της ψηφιακής πληροφορίας και πρέπει να την 

εντάξουμε και να τη χρησιμοποιούμε καθημερινά.  

 

Σ: Θα σας κάνω την τελευταία ερώτηση. Έχετε εντοπίσει αν υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους σχολικούς διαδικτυακούς χώρους των 

αστικών κέντρων της Αχαΐας σε σχέση με αυτούς των απομακρυσμένων 

σχολείων της περιφέρειας; Αν ναι, ποιες είναι οι κυριότερες και πού οφείλονται; 

 

ΔΣ2: Έχω παρατηρήσει διαφορές. Αν μπορώ να πω, κατά την προσωπική μου γνώμη, 

υπάρχουν εις βάρος των ιστότοπων των σχολείων των αστικών κέντρων. Πιστεύω ότι 
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οι ιστότοποι των απομακρυσμένων σχολείων, της περιφέρειας δηλαδή, είναι 

καλύτεροι. Αυτό συμβαίνει γιατί εκεί πραγματικά τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη 

ανάγκη και η πίεση προς τους εκπαιδευτικούς και τους δημιουργούς των σχολικών 

ιστοτόπων είναι μεγαλύτερη, ώστε να δημιουργήσουν καλύτερες ιστοσελίδες για να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των παιδιών της περιφέρειας. Στα παιδιά αυτά λείπει 

το κοινωνικοπολιτιστικό κομμάτι που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει στα παιδιά της 

πόλης, κάποιο θέατρο, κάποιος κινηματογράφος, λείπουν οι πολιτιστικές 

δραστηριότητες που υπάρχουν στα αστικά κέντρα. Όταν λοιπόν δημιουργούνται 

ιστότοποι σε αυτά τα απομακρυσμένα σχολεία, δημιουργούνται με πολύ μεράκι, με 

πολλή όρεξη και είναι θα έλεγα καλύτερες από αυτές των αστικών κέντρων. Απλά 

υστερούν σε ποσοτικό αριθμό και όχι σε ποιοτικό. Είναι λίγες, αλλά ποιοτικές και 

πιστεύω ότι οφείλονται πιο πολύ στις ανάγκες των παιδιών, αλλά και στο μεράκι των 

συναδέλφων, γιατί στα σχολεία αυτά υπάρχει ένα διαφορετικό κλίμα και μεγαλύτερη 

απαίτηση των παιδιών για ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες, γιατί έχουν τις 

πολιτιστικές και διάφορες άλλες ελλείψεις στην περιοχή τους, στην περιφέρεια της 

Αχαΐας. Επομένως, βρίσκουν μια διέξοδο και όταν ασχολούνται είναι 

εποικοδομητικό. Επομένως, όταν υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν τέτοιοι ιστότοποι, 

γίνονται πάρα πολύ καλοί.  

 

Σ: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

 

ΔΣ2: Να είστε καλά και καλή επιτυχία.  
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Παράρτημα 6 

 

Αποτελέσματα παρατήρησης 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 5 ΚΡΙΤΕΣ 

 

 Αντιστοιχία ερωτημάτων στους πίνακες φύλλων απαντήσεων  

 

Χρησιμότητα 

Χ1.Παρέχεται μέσω του διαδικτυακού χώρου η δυνατότητα για την απόκτηση νέων 

γνώσεων;  

Χ2.Εξυπηρετεί τις ανάγκες για τις οποίες έχει δημιουργηθεί;  

Χ3.Είναι απλή και κατανοητή η γλώσσα των κειμένων;  

Χ4.Είναι χρήσιμη η πληροφορία που συνοδεύει τις εικόνες των ιστοσελίδων; 

 

Επικαιρότητα  

ΕΠ1.Είναι επίκαιρη η παρεχόμενη πληροφορία;  

ΕΠ2.Είναι συχνή η ενημέρωση του διαδικτυακού χώρου (σε τακτά χρονικά 

διαστήματα); 

 

Οργάνωση περιεχομένου – δομή 

Ο1.Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να διακρίνει με σαφήνεια τη δομή του 

διαδικτυακού χώρου;  

Ο2.Ο τρόπος δόμησης και οργάνωσης της ιστοσελίδας διευκολύνει τη 

λειτουργικότητά της; 

 

Σκοπός κατασκευής και λειτουργίας 

Σ1.Είναι σαφής ο σκοπός κατασκευής και λειτουργίας του διαδικτυακού χώρου;  

Σ2.Καθορίζεται σαφώς η ομάδα των χρηστών στους οποίους απευθύνεται;  

 

Φορέας – συγγραφέας – κατασκευαστής – διαχειριστής του δικτυακού χώρου 

Φ1.Είναι καθορισμένος ο φορέας (ή οργανισμός) που εποπτεύει τη λειτουργία του 

διαδικτυακού χώρου; 
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Φ2.Είναι καθορισμένος ο συγγραφέας ή ο κατασκευαστής του περιεχομένου του 

διαδικτυακού χώρου;  

Φ3.Είναι καθορισμένος ο διαχειριστής του διαδικτυακού χώρου;  

Φ4.Είναι καθορισμένη η χρονολογία συγγραφής ή αναθεώρησης των παρεχόμενων 

πληροφοριών του διαδικτυακού χώρου; 

 

Πλοήγηση 

Π1.Είναι εύκολη η πλοήγηση και η μετάβαση σε διάφορα μέρη/ενότητες του 

διαδικτυακού χώρου; 

Π2.Μπορεί ο χρήστης να επιστρέψει εύκολα στις βασικές επιλογές εργασιών – μενού 

του διαδικτυακού χώρου; 

Π3.Μπορεί να πληροφορηθεί ο χρήστης ανά πάσα στιγμή το σημείο του 

διαδικτυακού χώρου στον οποίο βρίσκεται; 

Π4.Ο τρόπος πλοήγησης στο διαδικτυακό χώρο απαιτεί σημαντικό χρόνο 

προσαρμογής για το χρήστη; 

Π5.Υπάρχει συμβατότητα των εικονιδίων πλοήγησης στο διαδικτυακό χώρο με τα 

εικονίδια του λειτουργικού συστήματος; 

Π6.Είναι ικανοποιητικός ο χρόνος απόκρισης του διαδικτυακού χώρου όταν κάνουμε 

κλικ σε ένα σύνδεσμο; 

 

Εμφάνιση 

Ε1.Τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη είναι απλά και κατανοητά;  

E2.Ο διαδικτυακός χώρος χρησιμοποιεί το κατάλληλο μέγεθος και είδος 

γραμματοσειράς που να προσδίδει ευκρίνεια και αναγνωσιμότητα; 

Ε3.Υπάρχει συμμετρία μεταξύ του χώρου που καταλαμβάνει το κείμενο σε σχέση με 

το εικονικό στοιχείο; 

Ε4.Πόσο ικανοποιητική είναι η ποιότητα των εικόνων και των φωτογραφιών 

(ευκρίνεια, φωτεινότητα, αριθμός χρωμάτων, μέγεθος); 

Ε5.Πόσο "φορτωμένη" είναι η κάθε ιστοσελίδα με πολυμεσικά αρχεία; 

Ε6.Σε τι βαθμό η χρήση των διαφόρων μέσων (βίντεο, ηχητικών αρχείων, εικόνων, 

κ.α.) επισκιάζει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων ή αποσπά το χρήστη; 

Ε7.Υπάρχει συνέπεια στη χρωματική βάση και στο ύφος σχεδίασης του διαδικτυακού 

χώρου;  
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Ε8.Η χρήση των χρωματικών συνδυασμών διευκολύνει την αισθητική καθαρότητα 

της κάθε ιστοσελίδας (συνδυασμός χρωμάτων χωρίς υπερβολές); 

 

Αλληλεπίδραση με το χρήστη 

Α1.Ο διαδικτυακός χώρος παρέχει μηχανισμούς ανατροφοδότησης στο χρήστη;  

Α2.Ο διαδικτυακός χώρος παρέχει μηχανισμό/τρόπο  

Α3.Ο διαδικτυακός χώρος επιτρέπει στο χρήστη να επιλέγει, σύμφωνα με τις ανάγκες 

του, τον τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας (π.χ. με κείμενο, εικόνα, ήχο, αλλαγή 

φόντου, χρωμάτων κ.α.). επικοινωνίας με το διαχειριστή του; 

 

Κατηγοριοποίηση του δικτυακού χώρου 

Κ1.Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ο διαδικτυακός χώρος εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς 

σκοπούς (εκπαιδευτικός ιστότοπος);  

Κ2.Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ο διαδικτυακός χώρος εξυπηρετεί επικοινωνιακούς 

σκοπούς (επικοινωνιακός ιστότοπος); 

Κ3.Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ο διαδικτυακός χώρος εξυπηρετεί ψυχαγωγικούς 

σκοπούς (ψυχαγωγικός ιστότοπος);  

Κ4.Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ο διαδικτυακός χώρος εξυπηρετεί κάποιους άλλους 

σκοπούς; Αν ναι, ποιοι είναι αυτοί;   

 

Παρατηρήσεις 

 

Κλίμακα απαντήσεων:  

1. Καθόλου 

2. Πολύ λίγο 

3. Λίγο 

4. Μέτρια 

5. Πολύ 

6. Πάρα πολύ 

7. Απόλυτα
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http://dim-vrachn.ach.sch.gr/ 2 5 7 5 6 6 4 6 7 1 7 7 7 3 6 7 3 1 7 5 1 7 5 7 7 2 7 7 

http://dim-demen.ach.sch.gr/  3 6 7 6 7 7 7 7 7 1 7 7 7 6 7 7 7 1 7 6 1 7 7 7 2 2 7 7 

http://dim-k-kastr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://www.sholeiokofon.gr/ 6 6 7 6 7 7 7 7 7 1 1 7 1 6 7 7 7 1 7 7 6 7 7 7 4 1 7 7 

http://2dimovryas.blogspot.gr/ 1 4 6 5 7 7 6 6 6 1 1 1 1 7 7 6 7 1 7 7 1 6 4 5 5 2 6 4 

http://2dim-patron.ach.sch.gr/ 1 4 6 5 7 7 7 6 7 1 4 7 7 7 7 7 5 1 7 6 1 6 6 7 2 2 7 7 

http://4dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 5 6 7 7 1 1 4 1 1 1 1 4 2 4 4 1 7 2 1 6 1 4 7 4 6 1 

http://blogs.sch.gr/6dimpat/ 5 6 7 5 7 7 7 7 7 1 7 1 1 7 7 7 7 1 7 7 1 7 7 7 1 1 7 6 

http://8dimpatras.weebly.com/ 7 6 7 7 5 3 4 5 6 1 1 7 7 4 6 7 7 1 7 5 1 6 6 6 2 2 7 5 

http://blogs.sch.gr/11dimpat/ 1 3 6 5 7 7 6 6 5 1 6 1 1 7 7 7 7 1 7 6 1 7 7 6 5 1 7 6 

http://12dimpatra.blogspot.gr/ 1 2 5 2 6 7 1 1 2 1 1 1 1 7 7 7 7 1 7 7 1 5 1 5 7 6 6 1 

http://13dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://blogs.sch.gr/14dimpat/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://15dimpatras.weebly.com/ 1 5 7 3 7 7 6 6 7 1 1 1 1 7 6 7 4 1 7 4 1 7 1 7 7 7 6 5 

http://16dim-patras.weebly.com/ 1 4 6 3 7 7 6 6 7 1 1 7 1 7 7 7 6 1 7 6 1 7 1 7 5 5 6 4 

http://19dimotikopatras.mysch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://21dimpatras.weebly.com/ 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 7 3 1 5 2 4 6 5 6 1 

http://23dimpat.weebly.com/ 2 3 5 5 7 7 3 5 4 1 7 1 1 7 6 4 4 1 7 6 1 5 5 6 6 5 6 6 

http://25dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://26dim-patras.ach.sch.gr/joomla2/ 1 2 6 2 7 7 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 5 1 7 5 1 6 4 4 4 3 4 4 

http://29dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://32dim-patras.ach.sch.gr/ 2 6 7 6 7 7 7 7 6 1 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 1 5 7 7 1 1 7 5 

http://33dim-patras.ach.sch.gr/ 1 2 6 1 3 1 4 2 7 1 7 1 1 1 3 6 7 1 7 1 1 6 3 6 4 1 7 3 

http://35dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 5 7 7 6 7 7 7 7 7 1 7 1 1 7 7 7 7 1 7 7 1 5 6 7 1 6 7 7 

http://36dim-patras.ach.sch.gr/ 1 3 6 6 6 6 7 5 7 1 7 7 7 7 7 7 7 1 7 6 1 7 3 5 1 1 7 3 

http://41dimschool.blogspot.gr/ 1 1 5 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 7 7 7 7 1 7 7 1 5 1 6 6 6 1 1 

http://42dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 5 7 4 7 7 4 4 6 1 7 1 1 7 6 6 7 1 7 5 1 4 4 6 4 4 6 3 

http://44dimpatras.weebly.com/ 1 4 6 3 7 7 3 3 4 1 1 1 1 7 4 6 4 1 7 3 1 6 3 6 7 4 6 6 

http://45dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 3 5 4 7 6 2 2 4 1 1 1 1 5 5 1 1 1 7 6 1 5 3 5 4 3 6 6 

http://47dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://49dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 2 5 1 6 4 3 3 1 1 7 1 1 7 4 3 3 1 7 6 1 4 4 5 1 1 7 6 

http://50dim-patron.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 5 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 1 7 7 7 1 1 7 7 

http://51dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 4 6 7 7 7 7 7 5 7 1 7 1 1 7 7 7 7 1 7 6 1 4 5 6 5 3 7 5 

http://53dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://55dim-patras.ach.sch.gr/ 1 4 6 3 7 7 3 2 3 1 7 1 1 7 3 5 5 1 7 5 1 5 1 6 7 1 3 1 

http://56dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 2 7 1 7 7 3 3 1 1 7 1 1 7 5 7 4 1 7 7 1 5 4 6 4 1 5 3 

http://59dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://60dim-patras.ach.sch.gr/ 1 4 6 5 7 7 5 6 5 1 7 7 7 7 7 7 7 1 7 5 1 7 4 3 6 2 3 2 

http://67dim-patras.weebly.com/index.html 1 5 7 3 6 3 7 6 5 1 1 4 4 4 7 7 7 1 7 7 1 7 5 6 3 1 7 6 

http://dim-vrachn.ach.sch.gr/
http://dim-demen.ach.sch.gr/
http://dim-k-kastr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://www.sholeiokofon.gr/
http://2dimovryas.blogspot.gr/
http://2dim-patron.ach.sch.gr/
http://4dim-patras.ach.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/6dimpat/
http://8dimpatras.weebly.com/
http://blogs.sch.gr/11dimpat/
http://12dimpatra.blogspot.gr/
http://13dim-patras.ach.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/14dimpat/
http://15dimpatras.weebly.com/
http://16dim-patras.weebly.com/
http://19dimotikopatras.mysch.gr/
http://21dimpatras.weebly.com/
http://25dim-patras.ach.sch.gr/
http://26dim-patras.ach.sch.gr/joomla2/
http://29dim-patras.ach.sch.gr/
http://32dim-patras.ach.sch.gr/
http://33dim-patras.ach.sch.gr/
http://35dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://36dim-patras.ach.sch.gr/
http://41dimschool.blogspot.gr/
http://42dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://44dimpatras.weebly.com/
http://45dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://47dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://49dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://50dim-patron.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://51dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://53dim-patras.ach.sch.gr/
http://55dim-patras.ach.sch.gr/
http://56dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://59dim-patras.ach.sch.gr/
http://60dim-patras.ach.sch.gr/
http://67dim-patras.weebly.com/index.html
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http://dim-peir-patras.ach.sch.gr/ 1 1 6 3 3 1 3 2 3 1 7 1 1 1 5 5 3 1 7 5 1 5 1 1 1 5 4 1 

http://2aigiou.blogspot.gr/ 1 3 6 4 7 5 5 4 3 1 7 1 1 5 3 5 6 1 7 4 1 6 2 2 6 1 3 1 

http://blogs.sch.gr/3dimaig/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

https://sites.google.com/site/9odemotikoscholeioaigiou/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://10dim-aigiou.ach.sch.gr/joomla/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://dim-aigeir.ach.sch.gr/ 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 7 6 6 7 1 7 7 1 7 7 4 2 1 5 5 

http://1dim-akrat.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://2dim-akrat.ach.sch.gr/ 1 1 6 1 1 1 4 4 1 1 7 1 1 1 4 6 4 1 7 7 1 5 5 3 5 1 7 2 

http://3dim-akrat.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://dimelaion.blogspot.gr/ 1 4 6 3 7 7 5 6 7 1 7 7 7 7 6 6 7 1 7 7 1 6 4 3 5 3 4 4 

http://blogs.sch.gr/dimtemen/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://dim-an-aliss.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://blogs.sch.gr/dimlousi/ 3 6 6 6 7 7 5 3 7 1 7 7 7 7 5 5 4 1 7 6 1 4 3 6 6 5 3 1 

http://dim-isomat.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://dim-kalavr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 4 3 6 4 6 5 6 4 4 1 7 7 7 7 6 6 7 1 7 5 1 4 4 5 2 1 6 3 

http://blogs.sch.gr/dimkert/ 2 5 6 3 7 7 6 4 2 1 7 7 7 7 6 5 5 1 7 6 1 6 5 6 4 2 3 2 

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 1 
Ιστότοποι δημοτικών σχολείων Αχαΐας Α

1 

Α

2 

Α

3 

Κ

1 

Κ 

2 

Κ 

3 

Κ

4 

Παρατηρήσεις  

http://dim-vrachn.ach.sch.gr/ 1 6 1 1 5 1 1  

http://dim-demen.ach.sch.gr/  1 7 1 1 7 1 1  

http://dim-k-kastr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 1 1 1 1 1 1 Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν είναι έγκυρη. Δεν βρήκα να υπάρχει ιστοσελίδα του σχολείου αυτού. 

http://www.sholeiokofon.gr/ 1 1 1 1 7 1 1 Υπάρχει πληθώρα άρθρων (μάλλον λόγω διευθύντριας…) για την ειδική αγωγή όμως στα περισσότερα απ' αυτά 

δεν φαίνεται ο τίτλος τους στο link. 

http://2dimovryas.blogspot.gr/ 1 1 1 1 5 1 1  

http://2dim-patron.ach.sch.gr/ 1 7 1 1 7 1 1  

http://4dim-patras.ach.sch.gr/ 1 7 1 1 2 1 1  

http://blogs.sch.gr/6dimpat/ 1 7 1 3 7 1 1  

http://8dimpatras.weebly.com/ 1 7 1 4 7 2 1  

http://blogs.sch.gr/11dimpat/ 1 7 1 1 4 1 1  

http://12dimpatra.blogspot.gr/ 1 1 1 1 1 1 1  

http://13dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1 Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν έχει ενημερωθεί εδώ και 6 χρόνια και δεν έχει καθόλου περιεχόμενο 

http://blogs.sch.gr/14dimpat/ 1 1 1 1 1 1 1 Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν έχει καθόλου περιεχόμενο 

http://15dimpatras.weebly.com/ 1 1 1 1 4 1 1  

http://16dim-patras.weebly.com/ 1 5 1 1 5 3 1  

http://19dimotikopatras.mysch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1 Δεν φαίνεται να λειτουργεί η συγκεκριμένη ιστοσελίδα 

http://21dimpatras.weebly.com/ 1 1 1 1 1 1 1  

http://23dimpat.weebly.com/ 2 5 1 1 5 5 1  

http://25dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1 Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχει να ενημερωθεί 3 χρόνια 

http://26dim-patras.ach.sch.gr/joomla2/ 1 7 1 1 3 1 1  

http://29dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1 Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν έχει καθόλου περιεχόμενο 

http://dim-peir-patras.ach.sch.gr/
http://2aigiou.blogspot.gr/
http://blogs.sch.gr/3dimaig/
https://sites.google.com/site/9odemotikoscholeioaigiou/
http://10dim-aigiou.ach.sch.gr/joomla/
http://dim-aigeir.ach.sch.gr/
http://1dim-akrat.ach.sch.gr/
http://2dim-akrat.ach.sch.gr/
http://3dim-akrat.ach.sch.gr/
http://dimelaion.blogspot.gr/
http://blogs.sch.gr/dimtemen/
http://dim-an-aliss.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://blogs.sch.gr/dimlousi/
http://dim-isomat.ach.sch.gr/
http://dim-kalavr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://blogs.sch.gr/dimkert/
http://dim-vrachn.ach.sch.gr/
http://dim-demen.ach.sch.gr/
http://dim-k-kastr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://www.sholeiokofon.gr/
http://2dimovryas.blogspot.gr/
http://2dim-patron.ach.sch.gr/
http://4dim-patras.ach.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/6dimpat/
http://8dimpatras.weebly.com/
http://blogs.sch.gr/11dimpat/
http://12dimpatra.blogspot.gr/
http://13dim-patras.ach.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/14dimpat/
http://15dimpatras.weebly.com/
http://16dim-patras.weebly.com/
http://19dimotikopatras.mysch.gr/
http://21dimpatras.weebly.com/
http://25dim-patras.ach.sch.gr/
http://26dim-patras.ach.sch.gr/joomla2/
http://29dim-patras.ach.sch.gr/
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http://32dim-patras.ach.sch.gr/ 1 7 1 3 7 1 1  

http://33dim-patras.ach.sch.gr/ 1 7 1 1 3 1 1  

http://35dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 7 1 5 1 1 1  

http://36dim-patras.ach.sch.gr/ 1 7 1 1 5 1 1  

http://41dimschool.blogspot.gr/ 1 1 1 1 1 1 1  

http://42dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 7 1 1 4 1 1  

http://44dimpatras.weebly.com/ 1 1 1 1 3 1 1  

http://45dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 1 1 1 3 1 1 http://45dimpatras.blogspot.gr/ 

http://47dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 1 1 1 1 1 1 Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν έχει καθόλου περιεχόμενο 

http://49dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 1 1 1 3 1 1  

http://50dim-patron.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 7 1 4 7 1 1  

http://51dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 7 1 4 6 5 1  

http://53dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1 Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχει ελάχιστο περιεχόμενο και έχει να ενημερωθεί από 01/2010 

http://55dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 3 1 1 http://55dim-patras.blogspot.gr/ 

http://56dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 7 1 1 3 1 1  

http://59dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1 Δεν φαίνεται να λειτουργεί η συγκεκριμένη ιστοσελίδα 

http://60dim-patras.ach.sch.gr/ 1 7 1 1 5 4 1  

http://67dim-patras.weebly.com/index.html 1 7 1 1 5 1 1  

http://dim-peir-patras.ach.sch.gr/ 1 7 1 1 2 1 1  

http://2aigiou.blogspot.gr/ 1 7 1 1 3 1 1  

http://blogs.sch.gr/3dimaig/ 1 1 1 1 1 1 1 Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα υπάρχουν μόνο κάποιες φωτογραφίες και καθόλου κείμενο 

https://sites.google.com/site/9odemotikoscholeioaigiou/ 1 1 1 1 1 1 1 Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα υπάρχουν μόνο κάποιες φωτογραφίες και καθόλου κείμενο 

http://10dim-aigiou.ach.sch.gr/joomla/ 1 1 1 1 1 1 1 Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι ενημερωμένο ένα link με μια παράγραφο που αφορά τα νέα του σχολείου 

http://dim-aigeir.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1  

http://1dim-akrat.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1 Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχει να ενημερωθεί 5-6 χρόνια 

http://2dim-akrat.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1  

http://3dim-akrat.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1 Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν έχει ενημερωθεί από το 2008 

http://dimelaion.blogspot.gr/ 1 7 1 1 4 1 1  

http://blogs.sch.gr/dimtemen/ 1 1 1 1 1 1 1 Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν έχει ενημερωθεί από το 2011 

http://dim-an-aliss.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 1 1 1 1 1 1 Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν έχει καθόλου περιεχόμενο 

http://blogs.sch.gr/dimlousi/ 1 7 1 3 6 3 1  

http://dim-isomat.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1 Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν έχει καθόλου περιεχόμενο παρά λίγες φωτογραφίες 

http://dim-kalavr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 7 1 1 4 2 1  

http://blogs.sch.gr/dimkert/ 1 1 1 1 5 1 1  

 

 

ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 2 
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http://dim-vrachn.ach.sch.gr/ 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 7 7 1 3 6 7 6 2 5 1 6 6 6 5 4 2 6 6 

http://dim-demen.ach.sch.gr/  6 7 6 6 6 6 6 7 4 4 7 1 1 7 6 7 6 2 4 1 6 5 6 6 5 3 6 6 

http://dim-k-kastr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 1 4 2 1 1 5 1 1 1 6 1 1 1 1 6 5 4 6 1 5 2 2 2 1 2 5 2 

http://32dim-patras.ach.sch.gr/
http://33dim-patras.ach.sch.gr/
http://35dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://36dim-patras.ach.sch.gr/
http://41dimschool.blogspot.gr/
http://42dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://44dimpatras.weebly.com/
http://45dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://45dimpatras.blogspot.gr/
http://47dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://49dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://50dim-patron.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://51dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://53dim-patras.ach.sch.gr/
http://55dim-patras.ach.sch.gr/
http://55dim-patras.blogspot.gr/
http://56dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://59dim-patras.ach.sch.gr/
http://60dim-patras.ach.sch.gr/
http://67dim-patras.weebly.com/index.html
http://dim-peir-patras.ach.sch.gr/
http://2aigiou.blogspot.gr/
http://blogs.sch.gr/3dimaig/
https://sites.google.com/site/9odemotikoscholeioaigiou/
http://10dim-aigiou.ach.sch.gr/joomla/
http://dim-aigeir.ach.sch.gr/
http://1dim-akrat.ach.sch.gr/
http://2dim-akrat.ach.sch.gr/
http://3dim-akrat.ach.sch.gr/
http://dimelaion.blogspot.gr/
http://blogs.sch.gr/dimtemen/
http://dim-an-aliss.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://blogs.sch.gr/dimlousi/
http://dim-isomat.ach.sch.gr/
http://dim-kalavr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://blogs.sch.gr/dimkert/
http://dim-vrachn.ach.sch.gr/
http://dim-demen.ach.sch.gr/
http://dim-k-kastr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
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http://www.sholeiokofon.gr/ 7 6 5 2 6 4 4 4 4 6 5 7 1 4 5 4 5 4 4 5 4 3 2 5 3 3 5 4 

http://2dimovryas.blogspot.gr/ 3 2 4 4 6 6 3 3 2 1 5 1 1 7 4 4 2 5 2 5 4 5 3 2 2 4 3 2 

http://2dim-patron.ach.sch.gr/ 4 5 6 5 7 7 5 6 6 6 7 6 6 4 6 7 3 2 6 5 6 5 5 6 4 3 5 6 

http://4dim-patras.ach.sch.gr/ 1 2 6 4 2 2 3 2 2 1 5 4 1 1 2 2 4 6 4 3 4 3 2 3 5 4 2 2 

http://blogs.sch.gr/6dimpat/ 6 6 7 7 7 7 4 4 2 1 6 4 1 6 6 3 6 3 5 5 6 6 6 7 4 2 6 6 

http://8dimpatras.weebly.com/ 5 6 6 6 3 2 4 3 2 1 5 1 1 1 4 4 1 4 2 5 4 4 3 5 2 4 4 3 

http://blogs.sch.gr/11dimpat/ 3 5 5 5 7 7 5 4 2 1 6 4 5 6 5 7 4 3 4 5 5 4 5 4 4 3 6 5 

http://12dimpatra.blogspot.gr/ 3 2 4 4 6 6 3 3 2 1 5 1 1 7 4 4 2 5 2 5 4 5 3 2 2 2 3 2 

http://13dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 6 5 1 1 7 1 1 1 5 1 1 1 6 6 4 2 1 7 6 6 6 6 2 1 6 4 

http://blogs.sch.gr/14dimpat/ 1 2 5 4 3 3 3 2 1 1 6 5 1 4 4 5 2 5 5 5 5 4 2 6 3 2 5 2 

http://15dimpatras.weebly.com/ 2 4 6 4 4 3 4 4 2 2 5 1 1 4 4 6 3 4 3 6 6 5 5 6 4 2 6 5 

http://16dim-patras.weebly.com/ 2 4 3 4 4 4 4 5 2 2 5 1 1 4 3 5 3 3 2 6 6 5 4 6 4 4 5 3 

http://19dimotikopatras.mysch.gr/ 3 4 5 6 4 3 3 2 4 1 5 5 1 2 2 2 2 6 3 2 4 3 4 5 6 2 6 4 

http://21dimpatras.weebly.com/ 2 1 5 3 1 1 1 4 1 2 5 1 1 2 5 6 2 5 3 6 6 4 2 5 5 5 2 2 

http://23dimpat.weebly.com/ 2 2 5 4 7 7 5 4 2 2 5 1 1 2 5 6 5 4 5 6 5 4 5 5 5 2 5 5 

http://25dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 5 1 1 2 3 3 1 5 1 4 2 2 2 6 6 6 5 1 

http://26dim-patras.ach.sch.gr/joomla2/ 3 2 5 5 4 3 5 4 1 3 5 1 1 4 4 5 4 3 2 3 6 3 3 3 3 1 5 3 

http://29dim-patras.ach.sch.gr/ 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 5 5 1 1 3 5 5 6 6 3 2 1 1 1 2 1 5 2 

http://32dim-patras.ach.sch.gr/ 2 2 4 4 2 1 5 4 2 4 5 4 2 2 5 6 5 3 6 4 6 4 4 4 3 1 5 5 

http://33dim-patras.ach.sch.gr/ 3 3 5 4 4 4 3 2 1 1 5 1 1 1 3 3 1 5 2 3 3 4 2 2 2 1 5 5 

http://35dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 5 5 6 5 6 6 4 4 3 2 5 2 1 7 4 6 4 2 5 3 5 3 3 3 3 2 6 5 

http://36dim-patras.ach.sch.gr/ 6 5 6 4 7 6 5 5 6 6 6 5 4 3 4 6 6 3 6 4 6 5 5 6 4 2 6 5 

http://41dimschool.blogspot.gr/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 4 2 1 1 4 3 4 1 2 1 2 5 5 4 2 

http://42dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 2 5 3 3 3 4 4 1 1 2 1 1 7 5 6 6 2 6 5 6 4 4 3 1 1 6 5 

http://44dimpatras.weebly.com/ 1 2 6 5 3 3 5 5 3 1 5 2 1 2 4 5 2 3 2 5 5 4 3 4 3 3 6 3 

http://45dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 2 4 5 5 4 4 3 2 4 1 5 7 7 7 2 2 1 5 4 5 3 4 3 3 4 4 3 3 

http://47dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 1 4 2 1 1 5 1 1 1 6 1 1 1 1 6 5 4 6 1 5 2 2 2 1 2 5 2 

http://49dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 4 4 5 6 6 4 4 4 1 6 6 3 1 7 4 6 3 4 6 3 3 3 4 2 3 3 6 5 

http://50dim-patron.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 5 5 6 6 7 7 5 6 3 3 7 7 7 7 6 6 7 2 6 5 6 5 5 4 3 2 6 6 

http://51dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 4 5 5 5 7 7 6 5 2 1 5 1 1 2 5 6 6 2 4 4 4 4 4 3 1 1 4 2 

http://53dim-patras.ach.sch.gr/ 2 3 5 4 1 1 3 4 4 1 5 6 1 1 5 5 2 3 2 6 6 5 4 6 2 5 5 5 

http://55dim-patras.ach.sch.gr/ 6 5 6 6 6 5 4 3 1 1 5 4 2 6 3 2 3 4 2 6 6 5 5 6 4 3 3 5 

http://56dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 2 3 3 2 2 2 5 4 1 1 5 1 2 4 5 5 5 3 5 4 5 3 3 3 2 1 5 4 

http://59dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 1 2 3 2 4 2 3 1 4 4 1 1 1 4 4 

http://60dim-patras.ach.sch.gr/ 6 6 6 3 7 7 6 5 7 7 6 7 7 4 5 7 4 2 2 5 5 5 6 7 2 2 5 4 

http://67dim-patras.weebly.com/index.html 1 3 4 4 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 3 4 2 2 2 6 3 3 3 6 3 3 6 5 

http://dim-peir-patras.ach.sch.gr/ 2 2 4 2 2 2 3 2 1 1 4 1 1 2 2 5 3 4 5 5 4 3 2 2 2 1 3 1 

http://2aigiou.blogspot.gr/ 1 4 4 2 4 4 4 3 1 1 5 1 1 2 4 5 4 2 4 6 5 5 3 5 4 2 5 4 

http://blogs.sch.gr/3dimaig/ 4 4 4 2 5 4 3 3 1 1 5 4 3 7 4 4 2 3 2 5 5 5 4 5 3 2 6 5 

https://sites.google.com/site/9odemotikoscholeioaigiou/ 2 4 5 2 3 3 5 4 1 7 5 7 7 2 3 5 5 2 4 5 4 5 3 3 2 2 6 5 

http://10dim-aigiou.ach.sch.gr/joomla/    δεν ανοιγε                             

http://dim-aigeir.ach.sch.gr/ 5 6 6 6 4 4 5 5 5 2 6 3 2 6 6 6 1 2 2 5 6 5 5 4 4 5 6 6 

http://www.sholeiokofon.gr/
http://2dimovryas.blogspot.gr/
http://2dim-patron.ach.sch.gr/
http://4dim-patras.ach.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/6dimpat/
http://8dimpatras.weebly.com/
http://blogs.sch.gr/11dimpat/
http://12dimpatra.blogspot.gr/
http://13dim-patras.ach.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/14dimpat/
http://15dimpatras.weebly.com/
http://16dim-patras.weebly.com/
http://19dimotikopatras.mysch.gr/
http://21dimpatras.weebly.com/
http://25dim-patras.ach.sch.gr/
http://26dim-patras.ach.sch.gr/joomla2/
http://29dim-patras.ach.sch.gr/
http://32dim-patras.ach.sch.gr/
http://33dim-patras.ach.sch.gr/
http://35dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://36dim-patras.ach.sch.gr/
http://41dimschool.blogspot.gr/
http://42dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://44dimpatras.weebly.com/
http://45dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://47dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://49dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://50dim-patron.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://51dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://53dim-patras.ach.sch.gr/
http://55dim-patras.ach.sch.gr/
http://56dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://59dim-patras.ach.sch.gr/
http://60dim-patras.ach.sch.gr/
http://67dim-patras.weebly.com/index.html
http://dim-peir-patras.ach.sch.gr/
http://2aigiou.blogspot.gr/
http://blogs.sch.gr/3dimaig/
https://sites.google.com/site/9odemotikoscholeioaigiou/
http://10dim-aigiou.ach.sch.gr/joomla/
http://dim-aigeir.ach.sch.gr/
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http://1dim-akrat.ach.sch.gr/ 2 1 5 5 1 1 3 4 1 1 4 1 2 1 4 4 3 2 2 6 5 5 4 2 3 4 6 3 

http://2dim-akrat.ach.sch.gr/ 2 1 4 3 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 6 2 5 3 2 2 4 4 6 5 1 

http://3dim-akrat.ach.sch.gr/ 2 1 4 3 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 6 2 5 3 2 2 4 4 6 5 1 

http://dimelaion.blogspot.gr/ 5 6 6 5 5 4 5 4 7 7 7 7 7 4 5 6 4 2 4 5 5 4 5 6 3 2 6 6 

http://blogs.sch.gr/dimtemen/ 1 1 5 5 1 1 4 2 1 1 5 2 1 6 5 2 2 4 4 6 6 5 5 6 3 4 6 5 

http://dim-an-aliss.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 1 6 2 1 1 4 4 1 1 5 1 1 7 5 5 6 2 4 2 5 3 3 2 2 1 6 5 

http://blogs.sch.gr/dimlousi/ 5 5 4 5 5 5 3 4 7 7 7 7 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 2 6 5 

http://dim-isomat.ach.sch.gr/ 2 1 2 1 1 1 2 4 1 1 4 1 1 1 6 6 1 2 3 6 4 3 1 4 2 2 4 4 

http://dim-kalavr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 2 4 6 3 5 5 3 5 1 1 5 2 1 4 5 4 2 2 2 5 5 5 4 5 2 1 6 6 

http://blogs.sch.gr/dimkert/ 2 4 5 3 4 3 3 4 1 1 4 1 6 7 4 5 6 2 4 3 5 4 4 3 2 1 6 4 

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 2 
Ιστότοποι δημοτικών σχολείων Αχαΐας Α

1 

Α

2 

Α

3 

Κ

1 

Κ 

2 

Κ 

3 

Κ4 Παρατηρήσεις  

http://dim-vrachn.ach.sch.gr/ 3 4 3 3 5 2 4    ενημερωτικούς  

http://dim-demen.ach.sch.gr/  4 5 4 5 6 2 6    ενημερωτικούς  

http://dim-k-kastr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 2 2 4 1 2 1 3    ενημερωτικούς  

http://www.sholeiokofon.gr/ 4 4 3 6 6 2 6    ενημερωτικούς  

http://2dimovryas.blogspot.gr/ 3 3 3 1 3 2 3    ενημερωτικούς  

http://2dim-patron.ach.sch.gr/ 3 5 2 6 6 2 6    ενημερωτικούς  

http://4dim-patras.ach.sch.gr/ 4 2 1 2 3 4 3    ενημερωτικούς  

http://blogs.sch.gr/6dimpat/ 6 5 1 5 6 2 6    ενημερωτικούς  

http://8dimpatras.weebly.com/ 3 1 1 2 3 2 3    ενημερωτικούς  

http://blogs.sch.gr/11dimpat/ 5 5 4 4 6 3 6    ενημερωτικούς  

http://12dimpatra.blogspot.gr/ 3 3 3 1 3 2 4    ενημερωτικούς  

http://13dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 1 2 2 1   

http://blogs.sch.gr/14dimpat/ 5 1 3 2 1 1   

http://15dimpatras.weebly.com/ 1 1 1 4 3 1 3   ενημερωτικούς  

http://16dim-patras.weebly.com/ 2 2 1 4 3 4 4   ενημερωτικούς  

http://19dimotikopatras.mysch.gr/ 2 1 1 2 1 1   

http://21dimpatras.weebly.com/ 1 1 1 1 1 1   

http://23dimpat.weebly.com/ 2 4 1 2 3 1 3   ενημερωτικούς  

http://25dim-patras.ach.sch.gr/ 4 1 1 1 1 1   

http://26dim-patras.ach.sch.gr/joomla2/ 2 2 1 2 3 1   

http://29dim-patras.ach.sch.gr/ 2 1 1 1 1 1   

http://32dim-patras.ach.sch.gr/ 4 1 1 3 4 1   

http://33dim-patras.ach.sch.gr/ 2 2 2 3 4 1   

http://35dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 4 2 2 4 4 4   

http://36dim-patras.ach.sch.gr/ 3 2 1 3 6 2 6   ενημερωτικούς  

http://41dimschool.blogspot.gr/ 2 1 2 1 1 2   

http://42dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 2 2 1 2 2 1   

http://44dimpatras.weebly.com/ 1 1 1 3 4 1   

http://1dim-akrat.ach.sch.gr/
http://2dim-akrat.ach.sch.gr/
http://3dim-akrat.ach.sch.gr/
http://dimelaion.blogspot.gr/
http://blogs.sch.gr/dimtemen/
http://dim-an-aliss.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://blogs.sch.gr/dimlousi/
http://dim-isomat.ach.sch.gr/
http://dim-kalavr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://blogs.sch.gr/dimkert/
http://dim-vrachn.ach.sch.gr/
http://dim-demen.ach.sch.gr/
http://dim-k-kastr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://www.sholeiokofon.gr/
http://2dimovryas.blogspot.gr/
http://2dim-patron.ach.sch.gr/
http://4dim-patras.ach.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/6dimpat/
http://8dimpatras.weebly.com/
http://blogs.sch.gr/11dimpat/
http://12dimpatra.blogspot.gr/
http://13dim-patras.ach.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/14dimpat/
http://15dimpatras.weebly.com/
http://16dim-patras.weebly.com/
http://19dimotikopatras.mysch.gr/
http://21dimpatras.weebly.com/
http://25dim-patras.ach.sch.gr/
http://26dim-patras.ach.sch.gr/joomla2/
http://29dim-patras.ach.sch.gr/
http://32dim-patras.ach.sch.gr/
http://33dim-patras.ach.sch.gr/
http://35dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://36dim-patras.ach.sch.gr/
http://41dimschool.blogspot.gr/
http://42dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://44dimpatras.weebly.com/
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http://45dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 2 2 4 3 4 4   

http://47dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 2 2 4 1 2 1 3   ενημερωτικούς  

http://49dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 3 2 1 4 5 4   

http://50dim-patron.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 3 2 2 5 4 5 6   ενημερωτικούς  

http://51dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 3 2 1 4 4 3   

http://53dim-patras.ach.sch.gr/ 1 2 2 1 2 1   

http://55dim-patras.ach.sch.gr/ 3 2 3 4 6 4 5   ενημερωτικούς  

http://56dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 2 2 1 1 2 1   

http://59dim-patras.ach.sch.gr/ 2 1 1 1 1 1   

http://60dim-patras.ach.sch.gr/ 2 3 2 6 6 6   

http://67dim-patras.weebly.com/index.html 2 2 2 2 4 2   

http://dim-peir-patras.ach.sch.gr/ 2 2 1 1 2 1   

http://2aigiou.blogspot.gr/ 2 2 1 2 5 1   

http://blogs.sch.gr/3dimaig/ 2 2 2 3 5 2   

https://sites.google.com/site/9odemotikoscholeioaigiou/ 2 2 2 3 4 1   

http://10dim-aigiou.ach.sch.gr/joomla/          δεν άνοιγε 

http://dim-aigeir.ach.sch.gr/ 2 2 3 2 5 4   

http://1dim-akrat.ach.sch.gr/ 3 2 1 1 2 1 2   ενημερωτικούς  

http://2dim-akrat.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 2 1   

http://3dim-akrat.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 2 1   

http://dimelaion.blogspot.gr/ 4 2 2 6 6 6 6    ενημερωτικούς  

http://blogs.sch.gr/dimtemen/ 3 2 2 1 1 1   

http://dim-an-aliss.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 2 2 1 1 2 1   

http://blogs.sch.gr/dimlousi/ 3 2 2 5 6 4 5   ενημερωτικούς  

http://dim-isomat.ach.sch.gr/ 2 1 1 1 2 1   

http://dim-kalavr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 3 1 2 3 4 1   

http://blogs.sch.gr/dimkert/ 3 4 3 3 5 2 4    ενημερωτικούς  

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 3 
Ιστότοποι δημοτικών σχολείων Αχαΐας Χ
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Ο
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Π
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Π

6 

Ε

1 

Ε

2 

Ε

3 

Ε

4 

Ε

5 

Ε

6 

Ε

7 

Ε

8 

http://dim-vrachn.ach.sch.gr/ 2 4 7 7 7 7 7 5 1 1 7 7 5 3 5 5 7 1 7 1 7 6 7 7 5 1 7 7 

http://dim-demen.ach.sch.gr/  3 4 7 4 6 6 7 3 1 4 7 1 1 3 3 4 7 3 7 1 7 5 7 7 5 1 7 7 

http://dim-k-kastr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 7 1 1 1 3 3 6 1 7 4 1 3 4 1 1 1 7 7 

http://www.sholeiokofon.gr/ 6 7 7 6 7 7 7 5 1 1 1 4 1 4 6 6 6 1 7 5 7 3 7 7 2 1 7 7 

http://2dimovryas.blogspot.gr/ 4 7 7 6 7 6 5 4 1 1 1 1 1 3 4 4 6 2 7 4 7 4 5 7 6 4 7 7 

http://2dim-patron.ach.sch.gr/ 3 7 7 5 3 4 4 4 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 5 2 7 5 5 5 4 1 7 7 

http://4dim-patras.ach.sch.gr/ 3 6 7 3 3 2 3 4 1 1 2 7 2 2 2 3 5 2 7 2 7 6 3 3 6 5 7 7 

http://blogs.sch.gr/6dimpat/ 5 4 6 6 5 5 3 2 1 1 1 7 7 5 3 2 2 4 7 6 7 5 5 6 3 3 7 7 

http://45dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://47dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://49dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://50dim-patron.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://51dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://53dim-patras.ach.sch.gr/
http://55dim-patras.ach.sch.gr/
http://56dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://59dim-patras.ach.sch.gr/
http://60dim-patras.ach.sch.gr/
http://67dim-patras.weebly.com/index.html
http://dim-peir-patras.ach.sch.gr/
http://2aigiou.blogspot.gr/
http://blogs.sch.gr/3dimaig/
https://sites.google.com/site/9odemotikoscholeioaigiou/
http://10dim-aigiou.ach.sch.gr/joomla/
http://dim-aigeir.ach.sch.gr/
http://1dim-akrat.ach.sch.gr/
http://2dim-akrat.ach.sch.gr/
http://3dim-akrat.ach.sch.gr/
http://dimelaion.blogspot.gr/
http://blogs.sch.gr/dimtemen/
http://dim-an-aliss.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://blogs.sch.gr/dimlousi/
http://dim-isomat.ach.sch.gr/
http://dim-kalavr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://blogs.sch.gr/dimkert/
http://dim-vrachn.ach.sch.gr/
http://dim-demen.ach.sch.gr/
http://dim-k-kastr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://www.sholeiokofon.gr/
http://2dimovryas.blogspot.gr/
http://2dim-patron.ach.sch.gr/
http://4dim-patras.ach.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/6dimpat/
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http://8dimpatras.weebly.com/ 4 4 7 6 5 5 3 4 4 4 1 7 4 3 2 2 2 4 4 5 7 6 3 6 4 5 5 4 

http://blogs.sch.gr/11dimpat/ 2 4 7 6 4 3 6 6 1 3 7 2 1 5 5 5 5 2 7 4 7 6 5 6 2 2 7 7 

http://12dimpatra.blogspot.gr/ 3 4 7 6 7 7 3 2 1 1 1 1 1 3 1 5 5 2 7 6 7 5 3 6 2 2 7 7 

http://13dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 2 1 1 1 5 4 1 1 1 1 3 1 6 6 1 1 7 7 7 4 2 7 2 1 7 7 

http://blogs.sch.gr/14dimpat/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://15dimpatras.weebly.com/ 3 2 4 1 5 5 5 5 6 5 1 1 1 1 4 6 6 3 4 3 7 7 3 7 6 6 5 6 

http://16dim-patras.weebly.com/ 1 4 5 1 6 6 6 7 4 3 1 7 7 4 6 6 6 1 2 7 7 3 3 7 2 2 7 3 

http://19dimotikopatras.mysch.gr/ 4 2 7 7 7 7 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 6 2 7 2 7 6 2 7 3 1 7 7 

http://21dimpatras.weebly.com/ 2 3 2 2 1 1 6 6 5 3 1 1 1 4 5 5 5 2 6 5 6 3 3 7 5 3 7 1 

http://23dimpat.weebly.com/ 2 3 6 2 7 7 5 6 2 1 7 1 1 5 5 5 2 1 6 4 5 5 6 5 6 6 5 6 

http://25dim-patras.ach.sch.gr/ 2 3 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 4 5 4 3 6 4 2 2 3 7 7 6 1 

http://26dim-patras.ach.sch.gr/joomla2/ 2 3 4 5 4 3 4 5 3 1 1 1 1 1 4 4 5 2 5 2 7 5 5 7 2 1 6 7 

http://29dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://32dim-patras.ach.sch.gr/ 2 3 6 3 3 3 4 4 5 5 1 7 7 1 2 3 5 4 5 3 7 3 3 6 1 1 7 7 

http://33dim-patras.ach.sch.gr/ 2 2 3 2 1 1 2 2 3 4 7 1 1 1 3 2 2 3 3 3 4 4 3 5 4 6 7 3 

http://35dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 2 4 1 4 3 2 3 3 2 1 1 4 1 2 3 3 4 3 5 7 3 2 5 1 3 7 4 

http://36dim-patras.ach.sch.gr/ 2 3 3 1 3 2 6 4 1 1 1 1 1 2 3 3 4 2 6 4 4 4 4 5 2 1 7 5 

http://41dimschool.blogspot.gr/ 3 1 7 5 1 1 3 3 2 2 1 1 1 5 1 2 7 5 1 5 7 6 4 6 3 3 7 1 

http://42dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 2 6 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 7 1 5 7 1 1 6 6 

http://44dimpatras.weebly.com/ 2 2 6 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 3 3 2 4 7 6 7 4 6 7 4 1 6 7 

http://45dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://47dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://49dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 2 3 3 3 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 7 4 4 3 1 1 6 6 

http://50dim-patron.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 7 7 7 4 7 7 7 7 7 4 3 7 7 5 5 6 7 4 4 4 7 6 7 7 2 1 7 7 

http://51dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 5 5 7 5 4 3 4 5 5 4 1 1 1 4 4 6 7 3 4 4 7 3 6 7 2 1 7 7 

http://53dim-patras.ach.sch.gr/ 4 4 7 6 2 1 1 2 4 2 1 7 1 7 4 2 6 1 7 6 7 4 3 5 5 3 7 7 

http://55dim-patras.ach.sch.gr/ 1 4 7 4 3 3 7 7 5 4 1 1 7 5 5 2 3 3 7 7 7 5 2 7 5 5 7 4 

http://56dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 3 6 1 3 1 7 6 2 2 1 1 1 5 6 6 7 2 7 4 7 3 5 7 2 1 7 7 

http://59dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://60dim-patras.ach.sch.gr/ 6 5 7 7 7 6 3 2 4 4 1 7 7 7 4 4 4 6 4 5 7 5 2 4 7 6 2 2 

http://67dim-patras.weebly.com/index.html 2 4 7 7 3 3 5 3 1 1 1 4 4 1 3 7 7 4 7 4 7 5 5 7 2 1 7 7 

http://dim-peir-patras.ach.sch.gr/ 2 2 7 2 6 6 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 6 7 5 7 4 2 7 6 1 2 1 

http://2aigiou.blogspot.gr/ 1 3 7 4 7 7 7 5 2 1 1 1 1 6 4 6 6 3 7 6 7 6 4 7 2 1 7 6 

http://blogs.sch.gr/3dimaig/ 3 2 7 5 7 7 2 2 1 1 1 1 1 5 2 6 6 2 7 7 7 5 4 7 2 1 7 7 

https://sites.google.com/site/9odemotikoscholeioaigiou/ 1 2 4 2 1 1 7 4 1 1 1 7 4 3 6 7 3 2 6 4 7 6 7 4 2 1 7 7 

http://10dim-aigiou.ach.sch.gr/joomla/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://dim-aigeir.ach.sch.gr/ 3 5 7 4 5 4 6 7 5 1 1 7 4 5 7 7 7 1 7 7 7 6 5 7 3 1 7 7 

http://1dim-akrat.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://2dim-akrat.ach.sch.gr/ 2 2 7 4 3 2 4 4 1 1 1 7 7 1 3 3 6 3 7 7 7 7 5 7 7 7 7 4 

http://3dim-akrat.ach.sch.gr/ 2 2 7 4 3 2 4 4 1 1 1 7 7 1 3 3 6 3 7 7 7 7 5 7 7 7 7 4 

http://dimelaion.blogspot.gr/ 3 1 7 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 4 3 3 6 3 7 6 7 3 3 6 2 2 7 4 

http://blogs.sch.gr/dimtemen/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://8dimpatras.weebly.com/
http://blogs.sch.gr/11dimpat/
http://12dimpatra.blogspot.gr/
http://13dim-patras.ach.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/14dimpat/
http://15dimpatras.weebly.com/
http://16dim-patras.weebly.com/
http://19dimotikopatras.mysch.gr/
http://21dimpatras.weebly.com/
http://25dim-patras.ach.sch.gr/
http://26dim-patras.ach.sch.gr/joomla2/
http://29dim-patras.ach.sch.gr/
http://32dim-patras.ach.sch.gr/
http://33dim-patras.ach.sch.gr/
http://35dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://36dim-patras.ach.sch.gr/
http://41dimschool.blogspot.gr/
http://42dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://44dimpatras.weebly.com/
http://45dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://47dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://49dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://50dim-patron.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://51dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://53dim-patras.ach.sch.gr/
http://55dim-patras.ach.sch.gr/
http://56dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://59dim-patras.ach.sch.gr/
http://60dim-patras.ach.sch.gr/
http://67dim-patras.weebly.com/index.html
http://dim-peir-patras.ach.sch.gr/
http://2aigiou.blogspot.gr/
http://blogs.sch.gr/3dimaig/
https://sites.google.com/site/9odemotikoscholeioaigiou/
http://10dim-aigiou.ach.sch.gr/joomla/
http://dim-aigeir.ach.sch.gr/
http://1dim-akrat.ach.sch.gr/
http://2dim-akrat.ach.sch.gr/
http://3dim-akrat.ach.sch.gr/
http://dimelaion.blogspot.gr/
http://blogs.sch.gr/dimtemen/
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http://dim-an-aliss.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://blogs.sch.gr/dimlousi/ 6 7 7 6 7 7 2 2 6 3 1 4 4 7 4 4 4 1 4 7 7 5 4 6 2 1 7 6 

http://dim-isomat.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://dim-kalavr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 2 7 1 5 5 7 5 1 1 1 1 1 5 5 5 7 3 7 3 7 2 4 5 2 1 7 7 

http://blogs.sch.gr/dimkert/ 2 1 1 1 6 7 5 5 1 1 1 1 1 3 5 5 7 2 7 5 7 6 5 7 1 1 7 7 

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 3 
Ιστότοποι δημοτικών σχολείων Αχαΐας Α

1 

Α

2 

Α

3 

Κ

1 

Κ 

2 

Κ 

3 

Κ4 Παρατηρήσεις  

http://dim-vrachn.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 3 2 7  προβολή των δραστηριοτήτων 

του  σχολείου 

 

http://dim-demen.ach.sch.gr/  5 1 1 4 3 4 7  προβολή των δραστηριοτήτων 

του σχολείου 

 

http://dim-k-kastr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 1 1 1 1 1   

http://www.sholeiokofon.gr/ 1 7 1 5 6 5   

http://2dimovryas.blogspot.gr/ 5 7 1 4 4 4   

http://2dim-patron.ach.sch.gr/ 4 5 1 2 4 2   

http://4dim-patras.ach.sch.gr/ 2 3 1 2 3 1   

http://blogs.sch.gr/6dimpat/ 5 7 1 4 4 5   

http://8dimpatras.weebly.com/ 1 1 1 5 5 5   

http://blogs.sch.gr/11dimpat/ 5 1 1 1 2 1   

http://12dimpatra.blogspot.gr/ 4 1 1 3 3 3   

http://13dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1   

http://blogs.sch.gr/14dimpat/ 1 1 1 1 1 1  Δεν έχει τίποτα, μόνο μια βασική δομή της ιστοσελίδας, χωρίς καμία απολύτως 
πληροφορία. 

http://15dimpatras.weebly.com/ 1 1 1 2 1 3 7  προβολή των δραστηριοτήτων 

του σχολείου 

 

http://16dim-patras.weebly.com/ 1 1 1 2 1 4   

http://19dimotikopatras.mysch.gr/ 5 1 1 4 3 1   

http://21dimpatras.weebly.com/ 3 1 1 3 3 2   

http://23dimpat.weebly.com/ 2 2 1 1 3 3   

http://25dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 1 2 1 1   

http://26dim-patras.ach.sch.gr/joomla2/ 1 1 1 1 2 1   

http://29dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1  Eλάχιστες πληροφορίες για το σχολείο, που τις περισσότερες φορές δεν φαίνονται 
καν. Έχει να ανανεωθεί από το 2008, δεν παρέχει καμία πληροφορία, παρά μόνο 

κάποιες εικόνες, έχει μόνο πληροφορίες για το σχολείο, πότε χτίστηκε κλπ. και 

πόσα παιδιά έχει η κάθε τάξη, χωρίς να λέει ποια χρονολογία, έχει ένα link 
επικοινωνίας με το διευθυντή, αλλά πολλά άλλα νεκρά links. 

http://32dim-patras.ach.sch.gr/ 1 7 1 3 2 1   

http://33dim-patras.ach.sch.gr/ 4 4 1 1 2 1   

http://35dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 4 1 1 2 1   

http://36dim-patras.ach.sch.gr/ 1 4 1 1 2 1   

http://dim-an-aliss.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://blogs.sch.gr/dimlousi/
http://dim-isomat.ach.sch.gr/
http://dim-kalavr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://blogs.sch.gr/dimkert/
http://dim-vrachn.ach.sch.gr/
http://dim-demen.ach.sch.gr/
http://dim-k-kastr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://www.sholeiokofon.gr/
http://2dimovryas.blogspot.gr/
http://2dim-patron.ach.sch.gr/
http://4dim-patras.ach.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/6dimpat/
http://8dimpatras.weebly.com/
http://blogs.sch.gr/11dimpat/
http://12dimpatra.blogspot.gr/
http://13dim-patras.ach.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/14dimpat/
http://15dimpatras.weebly.com/
http://16dim-patras.weebly.com/
http://19dimotikopatras.mysch.gr/
http://21dimpatras.weebly.com/
http://25dim-patras.ach.sch.gr/
http://26dim-patras.ach.sch.gr/joomla2/
http://29dim-patras.ach.sch.gr/
http://32dim-patras.ach.sch.gr/
http://33dim-patras.ach.sch.gr/
http://35dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://36dim-patras.ach.sch.gr/
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http://41dimschool.blogspot.gr/ 1 1 1 1 1 1   

http://42dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 4 1 1 2 1   

http://44dimpatras.weebly.com/ 1 1 1 1 3 1   

http://45dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 

1 1 1 1 1 1  

Με οδηγεί σε άλλη σελίδα"http://45dimpatras.blogspot.gr/ " που είναι ένα απλό 

blog χωρίς ιδιαίτερη σημασία σε υλικό και συνδέσεις, όπως επίσης και οργάνωση, 

όπως και οι περισσότερες ιστοσελίδες ως τώρα. 

http://47dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 1 1 1 1 1  Έχει να ανανεωθεί από το 2011..τα περισσότερα είναι κενά links, έχει μόνο σωστή 

δομή, αλλά μικρή γραμματοσειρά που κουράζει. 

http://49dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 1 1 1 1 1   

http://50dim-patron.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 3 1 1 5 5 5   

http://51dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 1 1 3 2 1   

http://53dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 1 2 1 1   

http://55dim-patras.ach.sch.gr/ 4 7 1 2 3 1   

http://56dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 4 1 1 2 1   

http://59dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1  Δεν υπάρχει καν ιστοσελίδα! 

http://60dim-patras.ach.sch.gr/ 1 7 1 5 6 5   

http://67dim-patras.weebly.com/index.html 1 4 1 1 3 1   

http://dim-peir-patras.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 4 1   

http://2aigiou.blogspot.gr/ 1 5 1 1 4 2   

http://blogs.sch.gr/3dimaig/ 7 1 1 1 3 1   

https://sites.google.com/site/9odemotikoscholeioaigiou/ 1 1 1 1 1 1   

http://10dim-aigiou.ach.sch.gr/joomla/ 1 1 1 1 1 1  Έχει να ανανεωθεί από το 2010, αργεί πάρα πολύ, δεν ανταποκρίνεται, δεν μπορεί 
καν να αξιολογηθεί 

http://dim-aigeir.ach.sch.gr/ 1 7 1 3 3 2   

http://1dim-akrat.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1  Σαν δομή και πλοήγηση είναι καλή, αλλά έχει να ενημερωθεί από το 2006. 

http://2dim-akrat.ach.sch.gr/ 1 7 1 1 4 1  ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ!!! 

http://3dim-akrat.ach.sch.gr/ 1 7 1 1 4 1   

http://dimelaion.blogspot.gr/ 7 7 1 1 6 1   

http://blogs.sch.gr/dimtemen/ 1 1 1 1 1 1  Δεν είναι ενημερωμένη (2011), δεν προσφέρει αλληλεπίδραση με το χρήση και 

είναι σε μορφή blog 

http://dim-an-aliss.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 1 1 1 1 1  Δεν είναι ενημερωμένη (2012), δεν προσφέρει αλληλεπίδραση με το χρήστη, 

προβληματική υποδομή, μικρή γραμματοσειρά, νεκρά links… 

http://blogs.sch.gr/dimlousi/ 5 7 1 5 5 4   

http://dim-isomat.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1  Καμία ενημέρωση, μόνο εικόνες και άσχημη οργάνωση 

http://dim-kalavr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 5 1 1 3 1  Έχει κλειστά σημεία στο χρήστη 

http://blogs.sch.gr/dimkert/ 6 4 1 1 3 1  Έχει κλειστά σημεία στο χρήστη 
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http://dim-vrachn.ach.sch.gr/ 3 3 5 4 5 6 5 5 5 3 5 5 5 3 2 6 2 4 6 2 5 5 4 5 2 4 6 5 

http://41dimschool.blogspot.gr/
http://42dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://44dimpatras.weebly.com/
http://45dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://47dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://49dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://50dim-patron.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://51dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://53dim-patras.ach.sch.gr/
http://55dim-patras.ach.sch.gr/
http://56dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://59dim-patras.ach.sch.gr/
http://60dim-patras.ach.sch.gr/
http://67dim-patras.weebly.com/index.html
http://dim-peir-patras.ach.sch.gr/
http://2aigiou.blogspot.gr/
http://blogs.sch.gr/3dimaig/
https://sites.google.com/site/9odemotikoscholeioaigiou/
http://10dim-aigiou.ach.sch.gr/joomla/
http://dim-aigeir.ach.sch.gr/
http://1dim-akrat.ach.sch.gr/
http://2dim-akrat.ach.sch.gr/
http://3dim-akrat.ach.sch.gr/
http://dimelaion.blogspot.gr/
http://blogs.sch.gr/dimtemen/
http://dim-an-aliss.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://blogs.sch.gr/dimlousi/
http://dim-isomat.ach.sch.gr/
http://dim-kalavr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://blogs.sch.gr/dimkert/
http://dim-vrachn.ach.sch.gr/


 279 

http://dim-demen.ach.sch.gr/  3 4 5 3 6 6 5 5 5 4 6 3 3 5 5 6 4 3 6 3 5 4 4 5 4 4 5 4 

http://dim-k-kastr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 2 3 3 2 2 2 4 4 3 3 6 2 2 4 4 5 4 3 5 3 4 3 3 3 4 3 4 4 

http://www.sholeiokofon.gr/ 5 6 5 6 6 5 6 5 5 4 5 5 4 5 5 6 3 6 6 6 5 6 5 6 5 4 5 5 

http://2dimovryas.blogspot.gr/ 6 5 5 4 6 6 5 5 5 4 3 2 2 5 4 4 3 4 4 6 5 5 4 5 4 5 5 5 

http://2dim-patron.ach.sch.gr/ 6 5 5 3 5 5 4 4 4 5 4 2 2 3 4 5 2 5 5 3 5 5 4 3 3 3 4 4 

http://4dim-patras.ach.sch.gr/ 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 3 6 5 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 

http://blogs.sch.gr/6dimpat/ 6 5 5 4 6 6 5 5 5 3 5 2 2 5 4 4 3 4 4 6 5 5 4 5 4 5 5 5 

http://8dimpatras.weebly.com/ 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 3 6 5 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 

http://blogs.sch.gr/11dimpat/ 4 5 4 4 6 5 5 5 5 3 2 2 2 5 4 4 3 4 4 6 5 5 4 5 4 5 5 5 

http://12dimpatra.blogspot.gr/ 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 3 6 5 5 3 4 4 5 3 5 4 4 3 2 3 4 3 3 

http://13dim-patras.ach.sch.gr/ 2 3 3 4 2 2 3 3 3 4 2 2 2 3 5 5 2 3 2 5 2 3 3 2 2 3 4 4 

http://blogs.sch.gr/14dimpat/ 3 4 5 3 6 6 5 5 5 4 6 3 3 5 5 6 4 3 6 3 5 4 4 5 4 4 5 4 

http://15dimpatras.weebly.com/ 3 4 5 3 6 6 5 5 5 4 6 3 3 5 5 6 4 3 6 3 5 4 4 5 4 4 5 4 

http://16dim-patras.weebly.com/ 5 5 5 4 6 6 5 5 5 4 3 2 2 5 4 4 3 4 4 6 5 5 4 5 4 5 5 5 

http://19dimotikopatras.mysch.gr/ 4 4 4 5 3 4 4 3 5 4 3 6 5 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 

http://21dimpatras.weebly.com/ 6 5 5 4 6 6 5 5 4 3 5 2 2 5 4 4 3 4 4 6 5 5 4 5 4 5 5 5 

http://23dimpat.weebly.com/ 4 5 5 5 7 7 5 5 4 3 6 2 2 2 5 5 4 4 4 6 5 5 4 5 3 2 5 5 

http://25dim-patras.ach.sch.gr/ 2 3 3 4 2 2 3 3 3 4 2 2 2 3 5 5 2 3 2 5 2 3 3 2 2 3 4 4 

http://26dim-patras.ach.sch.gr/joomla2/ 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 5 4 

http://29dim-patras.ach.sch.gr/ 3 3 5 4 5 6 5 5 5 3 5 5 5 3 2 6 2 4 6 2 5 5 4 5 2 4 6 5 

http://32dim-patras.ach.sch.gr/ 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 3 6 5 5 3 4 4 5 3 5 4 4 3 2 3 4 3 3 

http://33dim-patras.ach.sch.gr/ 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 3 6 5 5 3 4 4 5 3 5 4 4 3 2 3 4 3 3 

http://35dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 4 5 4 4 6 5 5 5 4 3 2 2 2 5 4 4 3 4 4 6 5 5 4 5 4 5 5 5 

http://36dim-patras.ach.sch.gr/ 4 3 5 4 5 6 5 5 5 3 5 5 5 3 2 6 2 4 6 2 5 5 4 5 2 4 6 5 

http://41dimschool.blogspot.gr/ 2 3 3 2 2 2 4 4 3 3 6 2 2 4 4 5 4 3 5 3 4 3 3 3 4 3 4 4 

http://42dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 3 4 5 3 6 6 5 5 5 4 6 3 4 5 5 6 4 3 6 3 5 4 4 5 4 4 5 4 

http://44dimpatras.weebly.com/ 3 4 5 3 4 6 5 5 5 4 4 3 3 5 5 6 4 3 6 3 5 3 4 5 5 4 5 4 

http://45dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 3 4 4 3 6 4 4 4 5 4 6 4 3 5 5 5 5 5 6 3 5 4 4 4 4 5 5 3 

http://47dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 3 3 4 3 4 6 5 5 5 4 5 3 3 5 4 6 4 3 4 2 3 4 3 5 3 4 3 4 

http://49dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 3 4 5 3 6 6 5 4 5 4 6 3 3 5 5 6 4 3 6 3 5 4 4 5 4 5 5 4 

http://50dim-patron.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 5 5 5 4 6 6 5 5 3 4 3 2 2 5 4 4 3 4 4 6 5 5 4 4 4 5 5 5 

http://51dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 4 4 4 5 3 4 4 3 5 4 3 6 5 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 2 3 

http://53dim-patras.ach.sch.gr/ 4 5 4 4 6 5 5 5 5 3 2 2 2 5 4 4 3 4 4 6 5 5 4 5 4 5 5 5 

http://55dim-patras.ach.sch.gr/ 3 4 5 3 6 6 5 5 5 4 6 3 4 5 5 6 4 3 6 3 5 4 4 5 4 4 5 4 

http://56dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 3 4 5 3 6 6 5 5 4 4 6 3 4 5 5 6 4 3 6 3 5 4 4 5 4 4 5 4 

http://59dim-patras.ach.sch.gr/ 3 4 5 3 6 6 5 5 5 4 6 3 3 5 5 6 4 3 6 3 5 4 4 5 4 4 5 4 

http://60dim-patras.ach.sch.gr/ 3 4 5 3 6 6 5 5 5 4 6 3 4 5 5 6 4 3 6 3 5 4 4 5 4 4 5 4 

http://67dim-patras.weebly.com/index.html 3 4 5 3 4 6 5 5 5 4 4 3 3 5 5 6 4 3 6 3 5 3 4 5 5 4 5 4 

http://dim-peir-patras.ach.sch.gr/ 3 4 4 3 6 4 4 4 3 4 6 4 3 5 5 5 5 5 6 3 5 4 4 4 4 5 5 3 

http://2aigiou.blogspot.gr/ 2 4 4 5 3 4 4 3 5 4 3 6 5 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 

http://blogs.sch.gr/3dimaig/ 5 5 5 4 5 6 5 4 5 3 5 2 2 5 4 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 

https://sites.google.com/site/9odemotikoscholeioaigiou/ 3 3 5 4 5 6 5 5 5 3 5 5 5 3 2 6 2 4 6 2 5 5 4 5 2 4 6 5 

http://dim-demen.ach.sch.gr/
http://dim-k-kastr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://www.sholeiokofon.gr/
http://2dimovryas.blogspot.gr/
http://2dim-patron.ach.sch.gr/
http://4dim-patras.ach.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/6dimpat/
http://8dimpatras.weebly.com/
http://blogs.sch.gr/11dimpat/
http://12dimpatra.blogspot.gr/
http://13dim-patras.ach.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/14dimpat/
http://15dimpatras.weebly.com/
http://16dim-patras.weebly.com/
http://19dimotikopatras.mysch.gr/
http://21dimpatras.weebly.com/
http://25dim-patras.ach.sch.gr/
http://26dim-patras.ach.sch.gr/joomla2/
http://29dim-patras.ach.sch.gr/
http://32dim-patras.ach.sch.gr/
http://33dim-patras.ach.sch.gr/
http://35dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://36dim-patras.ach.sch.gr/
http://41dimschool.blogspot.gr/
http://42dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://44dimpatras.weebly.com/
http://45dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://47dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://49dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://50dim-patron.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://51dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://53dim-patras.ach.sch.gr/
http://55dim-patras.ach.sch.gr/
http://56dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://59dim-patras.ach.sch.gr/
http://60dim-patras.ach.sch.gr/
http://67dim-patras.weebly.com/index.html
http://dim-peir-patras.ach.sch.gr/
http://2aigiou.blogspot.gr/
http://blogs.sch.gr/3dimaig/
https://sites.google.com/site/9odemotikoscholeioaigiou/
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http://10dim-aigiou.ach.sch.gr/joomla/    δεν ανοιγε 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://dim-aigeir.ach.sch.gr/ 4 5 4 4 6 5 5 5 4 3 2 2 2 5 4 4 3 4 4 6 5 5 4 5 4 5 5 5 

http://1dim-akrat.ach.sch.gr/ 3 4 5 3 6 6 5 5 5 4 6 3 3 5 5 6 4 3 6 3 5 4 4 5 4 4 5 4 

http://2dim-akrat.ach.sch.gr/ 3 4 5 3 4 6 5 5 4 4 4 3 3 5 5 6 4 3 6 3 5 3 4 5 5 4 5 4 

http://3dim-akrat.ach.sch.gr/ 3 3 4 3 4 4 5 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 4 5 

http://dimelaion.blogspot.gr/ 5 4 4 5 3 4 4 3 3 4 3 6 5 2 3 4 3 4 3 4 4 4 5 2 3 4 3 3 

http://blogs.sch.gr/dimtemen/ 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 5 4 

http://dim-an-aliss.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 3 4 5 3 6 6 5 5 5 4 6 3 3 5 5 6 4 3 6 3 5 4 4 5 4 4 5 4 

http://blogs.sch.gr/dimlousi/ 5 3 4 3 4 4 3 5 4 5 4 4 4 6 3 5 5 3 4 4 4 3 5 3 2 3 5 4 

http://dim-isomat.ach.sch.gr/ 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 3 6 5 5 3 4 4 5 3 5 4 4 3 2 3 5 3 3 

http://dim-kalavr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 3 3 5 4 5 6 5 5 5 3 5 5 5 3 2 6 2 4 6 2 5 5 4 5 2 4 6 5 

http://blogs.sch.gr/dimkert/ 5 4 4 5 3 4 4 3 5 4 3 6 5 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 
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Παρατηρήσεις  

http://dim-vrachn.ach.sch.gr/ 3 6 2 4 5 2 1  
http://dim-demen.ach.sch.gr/  2 6 2 5 5 2 1  
http://dim-k-kastr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 2 5 2 4 4 2 1  
http://www.sholeiokofon.gr/ 3 6 2 5 5 3 1  
http://2dimovryas.blogspot.gr/ 4 2 2 5 4 2 1  
http://2dim-patron.ach.sch.gr/ 3 5 2 5 3 2 1  
http://4dim-patras.ach.sch.gr/ 2 2 2 4 4 2 1  
http://blogs.sch.gr/6dimpat/ 4 2 2 5 4 2 1  
http://8dimpatras.weebly.com/ 2 2 2 4 4 2 1  
http://blogs.sch.gr/11dimpat/ 4 2 2 5 4 2 1  
http://12dimpatra.blogspot.gr/ 2 2 2 4 4 2 1  
http://13dim-patras.ach.sch.gr/ 2 2 2 3 3 2 1  
http://blogs.sch.gr/14dimpat/ 2 6 2 5 5 2 1  
http://15dimpatras.weebly.com/ 2 6 2 5 5 2 1  
http://16dim-patras.weebly.com/ 4 2 2 5 4 2 1  
http://19dimotikopatras.mysch.gr/ 2 2 2 4 4 2 1  
http://21dimpatras.weebly.com/ 4 2 2 5 4 4 1  
http://23dimpat.weebly.com/ 2 3 2 3 5 2 1  
http://25dim-patras.ach.sch.gr/ 2 2 2 3 3 2 1  
http://26dim-patras.ach.sch.gr/joomla2/ 4 5 2 3 4 2 1  
http://29dim-patras.ach.sch.gr/ 3 6 2 4 5 2 1  

http://10dim-aigiou.ach.sch.gr/joomla/
http://dim-aigeir.ach.sch.gr/
http://1dim-akrat.ach.sch.gr/
http://2dim-akrat.ach.sch.gr/
http://3dim-akrat.ach.sch.gr/
http://dimelaion.blogspot.gr/
http://blogs.sch.gr/dimtemen/
http://dim-an-aliss.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://blogs.sch.gr/dimlousi/
http://dim-isomat.ach.sch.gr/
http://dim-kalavr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://blogs.sch.gr/dimkert/
http://dim-vrachn.ach.sch.gr/
http://dim-demen.ach.sch.gr/
http://dim-k-kastr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://www.sholeiokofon.gr/
http://2dimovryas.blogspot.gr/
http://2dim-patron.ach.sch.gr/
http://4dim-patras.ach.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/6dimpat/
http://8dimpatras.weebly.com/
http://blogs.sch.gr/11dimpat/
http://12dimpatra.blogspot.gr/
http://13dim-patras.ach.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/14dimpat/
http://15dimpatras.weebly.com/
http://16dim-patras.weebly.com/
http://19dimotikopatras.mysch.gr/
http://21dimpatras.weebly.com/
http://25dim-patras.ach.sch.gr/
http://26dim-patras.ach.sch.gr/joomla2/
http://29dim-patras.ach.sch.gr/
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http://32dim-patras.ach.sch.gr/ 2 2 2 4 4 2 1  
http://33dim-patras.ach.sch.gr/ 2 2 2 4 4 2 1  
http://35dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 4 2 2 5 4 2 1  
http://36dim-patras.ach.sch.gr/ 3 6 2 4 5 2 1  
http://41dimschool.blogspot.gr/ 2 5 2 4 4 2 1  
http://42dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 2 6 2 5 5 2 1  
http://44dimpatras.weebly.com/ 2 5 2 5 5 2 1  
http://45dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 2 6 2 5 5 2 1  
http://47dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 2 6 2 4 5 2 1  
http://49dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 2 4 2 5 5 2 1  
http://50dim-patron.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 4 2 2 5 4 2 1  
http://51dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 2 2 2 4 4 2 1  
http://53dim-patras.ach.sch.gr/ 4 2 2 5 4 2 1  
http://55dim-patras.ach.sch.gr/ 2 6 2 5 5 2 1  
http://56dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 2 6 2 5 5 2 1  
http://59dim-patras.ach.sch.gr/ 2 6 2 5 5 2 1  
http://60dim-patras.ach.sch.gr/ 2 6 2 5 5 2 1  
http://67dim-patras.weebly.com/index.html 2 5 2 5 5 2 1  
http://dim-peir-patras.ach.sch.gr/ 2 6 2 5 5 2 1  
http://2aigiou.blogspot.gr/ 2 2 2 4 4 2 1  
http://blogs.sch.gr/3dimaig/ 4 2 2 5 4 2 1  
https://sites.google.com/site/9odemotikoscholeioaigiou/ 3 6 2 4 5 2 1  
http://10dim-aigiou.ach.sch.gr/joomla/ δεν άνοιγε 1 1 1 1 1 1 1 Δεν μπορεί να αξιολογηθεί, με το ζόρι άνοιγε. 

http://dim-aigeir.ach.sch.gr/ 4 2 2 5 4 2 1  
http://1dim-akrat.ach.sch.gr/ 2 6 2 5 5 2 1  
http://2dim-akrat.ach.sch.gr/ 2 5 2 5 5 2 1  
http://3dim-akrat.ach.sch.gr/ 3 4 2 4 4 2 1  
http://dimelaion.blogspot.gr/ 2 2 2 4 4 2 1  
http://blogs.sch.gr/dimtemen/ 4 5 2 3 4 2 1  
http://dim-an-aliss.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 2 6 2 5 5 2 1  
http://blogs.sch.gr/dimlousi/ 4 5 2 3 4 2 1  
http://dim-isomat.ach.sch.gr/ 2 2 2 4 4 2 1  
http://dim-kalavr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 3 6 2 4 5 2 1  
http://blogs.sch.gr/dimkert/ 2 2 2 4 4 2 1  

 

http://32dim-patras.ach.sch.gr/
http://33dim-patras.ach.sch.gr/
http://35dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://36dim-patras.ach.sch.gr/
http://41dimschool.blogspot.gr/
http://42dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://44dimpatras.weebly.com/
http://45dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://47dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://49dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://50dim-patron.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://51dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://53dim-patras.ach.sch.gr/
http://55dim-patras.ach.sch.gr/
http://56dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://59dim-patras.ach.sch.gr/
http://60dim-patras.ach.sch.gr/
http://67dim-patras.weebly.com/index.html
http://dim-peir-patras.ach.sch.gr/
http://2aigiou.blogspot.gr/
http://blogs.sch.gr/3dimaig/
https://sites.google.com/site/9odemotikoscholeioaigiou/
http://10dim-aigiou.ach.sch.gr/joomla/
http://dim-aigeir.ach.sch.gr/
http://1dim-akrat.ach.sch.gr/
http://2dim-akrat.ach.sch.gr/
http://3dim-akrat.ach.sch.gr/
http://dimelaion.blogspot.gr/
http://blogs.sch.gr/dimtemen/
http://dim-an-aliss.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://blogs.sch.gr/dimlousi/
http://dim-isomat.ach.sch.gr/
http://dim-kalavr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://blogs.sch.gr/dimkert/
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Ιστότοποι δημοτικών σχολείων Αχαΐας Χ
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Π
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Ε
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Ε
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Ε
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Ε
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Ε

5 

Ε
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Ε
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Ε
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http://dim-vrachn.ach.sch.gr/ 1 2 6 5 5 5 5 5 1 2 1 1 1 2 5 5 5 2 6 6 6 7 7 6 1 1 5 6 

http://dim-demen.ach.sch.gr/  1 1 4 4 1 1 4 3 1 1 1 1 1 2 6 6 5 1 5 6 5 4 3 3 6 3 4 2 

http://dim-k-kastr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 2 6 4 7 7 5 6 3 1 7 1 1 4 5 5 1 1 7 4 6 4 6 6 6 4 6 6 

http://www.sholeiokofon.gr/ 2 2 4 3 2 2 1 1 2 2 3 7 6 4 3 3 2 5 2 2 2 1 2 2 7 5 3 1 

http://2dimovryas.blogspot.gr/ 2 4 5 5 4 4 5 5 2 2 2 4 1 2 5 5 4 2 4 2 5 4 4 5 5 1 5 4 

http://2dim-patron.ach.sch.gr/ 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 

http://4dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 3 4 1 1 2 3 1 1 5 1 1 1 3 3 3 1 4 4 4 4 3 4 1 1 5 3 

http://blogs.sch.gr/6dimpat/ 3 4 6 3 5 4 7 6 7 5 3 2 2 1 7 7 4 2 2 7 6 7 7 7 2 1 7 7 

http://8dimpatras.weebly.com/ 4 4 6 6 4 4 5 5 2 2 6 2 3 4 6 6 6 1 6 5 6 5 5 5 1 1 5 6 

http://blogs.sch.gr/11dimpat/ 3 4 6 5 7 7 7 6 2 2 5 2 2 6 5 6 6 1 6 6 6 5 5 6 1 1 6 6 

http://12dimpatra.blogspot.gr/ 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 1 4 4 4 1 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 

http://13dim-patras.ach.sch.gr/ 2 2 6 4 4 4 5 4 1 1 5 1 1 5 5 6 4 2 6 4 6 5 6 4 1 1 3 4 

http://blogs.sch.gr/14dimpat/ 4 4 6 5 5 4 5 5 6 4 7 6 6 4 6 3 2 2 6 7 7 4 3 5 2 1 7 6 

http://15dimpatras.weebly.com/ 4 5 7 5 5 4 3 5 3 3 3 4 4 3 5 4 4 2 5 4 5 7 7 4 3 3 5 6 

http://16dim-patras.weebly.com/ 2 1 4 3 1 1 5 4 2 1 5 1 1 1 3 4 4 1 6 6 5 5 5 2 1 1 4 4 

http://19dimotikopatras.mysch.gr/ 5 5 6 6 5 5 5 6 6 5 6 2 2 6 6 7 7 1 6 5 7 6 6 6 2 1 6 6 

http://21dimpatras.weebly.com/ 5 5 6 6 7 7 6 6 5 4 7 6 7 7 6 6 6 1 6 6 6 6 5 6 1 1 5 6 

http://23dimpat.weebly.com/ 4 4 6 6 7 7 7 7 2 3 6 1 1 3 5 5 6 1 6 5 6 5 6 4 1 1 5 5 

http://25dim-patras.ach.sch.gr/ 6 7 6 6 7 6 5 7 6 6 5 7 7 7 5 4 3 4 6 6 7 7 5 7 2 4 7 4 

http://26dim-patras.ach.sch.gr/joomla2/ 4 5 7 2 7 5 6 6 7 5 5 7 3 5 6 7 4 2 4 6 6 7 7 7 3 1 7 7 

http://29dim-patras.ach.sch.gr/ 2 4 5 5 4 4 5 4 1 1 6 1 1 2 5 6 6 1 4 5 5 5 5 4 1 1 6 6 

http://32dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

http://33dim-patras.ach.sch.gr/ 5 5 6 6 6 5 7 5 4 3 5 6 4 4 6 6 4 3 5 5 4 7 2 3 6 6 3 3 

http://35dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 6 2 7 2 2 1 1 7 4 1 1 

http://36dim-patras.ach.sch.gr/ 6 6 6 7 6 6 5 4 6 4 5 7 4 7 6 5 4 3 6 3 6 5 5 6 4 1 6 6 

http://41dimschool.blogspot.gr/ 6 6 7 4 6 7 5 5 4 6 4 5 5 7 5 5 4 3 5 6 7 7 7 6 3 2 6 6 

http://42dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 3 4 4 4 1 1 2 3 1 1 5 5 5 1 3 3 4 2 5 4 5 4 5 2 1 1 5 5 

http://44dimpatras.weebly.com/ 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 7 2 1 3 4 3 1 5 2 2 4 3 2 1 1 3 3 

http://45dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 2 5 4 3 3 4 4 1 1 6 6 6 2 4 5 6 1 6 5 6 7 7 6 2 1 6 6 

http://47dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 2 3 5 3 2 1 4 5 4 3 5 7 6 4 6 7 2 2 5 1 4 4 3 5 4 1 6 6 

http://49dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 1 3 1 1 1 2 3 1 1 6 6 6 1 3 4 3 1 3 3 4 3 4 3 6 5 4 3 

http://50dim-patron.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 2 2 6 2 3 3 3 2 4 4 7 3 7 2 4 5 4 3 3 6 6 1 6 3 3 7 6 1 

http://51dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 5 6 6 7 6 6 5 4 7 6 6 3 4 7 6 5 4 2 7 6 5 6 5 7 2 1 5 5 

http://53dim-patras.ach.sch.gr/ 2 2 6 4 1 1 2 2 1 1 4 2 3 1 4 4 4 1 5 5 5 5 5 4 1 1 4 5 

http://55dim-patras.ach.sch.gr/ 2 3 4 3 2 1 4 4 3 3 6 3 2 6 4 3 3 3 7 6 6 3 4 2 1 1 6 7 

http://56dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 5 5 5 6 3 3 4 5 6 6 5 1 1 6 5 6 6 1 6 6 7 6 5 6 1 1 5 5 

http://59dim-patras.ach.sch.gr/ 2 4 6 2 2 3 5 6 4 4 3 2 2 5 6 4 3 2 5 6 6 6 5 7 5 3 6 4 

http://60dim-patras.ach.sch.gr/ 5 6 6 5 7 7 6 6 7 7 7 5 7 7 7 6 6 1 7 6 7 6 6 5 1 1 6 6 

http://67dim-patras.weebly.com/index.html 6 5 7 7 5 5 7 6 6 5 7 7 7 7 6 6 4 2 3 7 7 6 5 5 1 1 6 6 

http://dim-vrachn.ach.sch.gr/
http://dim-demen.ach.sch.gr/
http://dim-k-kastr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://www.sholeiokofon.gr/
http://2dimovryas.blogspot.gr/
http://2dim-patron.ach.sch.gr/
http://4dim-patras.ach.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/6dimpat/
http://8dimpatras.weebly.com/
http://blogs.sch.gr/11dimpat/
http://12dimpatra.blogspot.gr/
http://13dim-patras.ach.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/14dimpat/
http://15dimpatras.weebly.com/
http://16dim-patras.weebly.com/
http://19dimotikopatras.mysch.gr/
http://21dimpatras.weebly.com/
http://25dim-patras.ach.sch.gr/
http://26dim-patras.ach.sch.gr/joomla2/
http://29dim-patras.ach.sch.gr/
http://32dim-patras.ach.sch.gr/
http://33dim-patras.ach.sch.gr/
http://35dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://36dim-patras.ach.sch.gr/
http://41dimschool.blogspot.gr/
http://42dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://44dimpatras.weebly.com/
http://45dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://47dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://49dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://50dim-patron.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://51dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://53dim-patras.ach.sch.gr/
http://55dim-patras.ach.sch.gr/
http://56dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://59dim-patras.ach.sch.gr/
http://60dim-patras.ach.sch.gr/
http://67dim-patras.weebly.com/index.html
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http://dim-peir-patras.ach.sch.gr/ 1 2 6 5 5 5 5 5 1 2 1 1 1 2 5 5 5 2 6 6 6 7 7 6 1 1 5 6 

http://2aigiou.blogspot.gr/ 1 1 4 4 1 1 4 3 1 1 1 1 1 2 6 6 5 1 5 6 5 4 3 3 6 3 4 2 

http://blogs.sch.gr/3dimaig/ 1 2 6 4 7 7 5 6 3 1 7 1 1 4 5 5 1 1 7 4 6 4 6 6 6 4 6 6 

https://sites.google.com/site/9odemotikoscholeioaigiou/ 2 2 4 3 2 2 1 1 2 2 3 7 6 4 3 3 2 5 2 2 2 1 2 2 7 5 3 1 

http://10dim-aigiou.ach.sch.gr/joomla/    δεν ανοιγε 2 4 5 5 4 4 5 5 2 2 2 4 1 2 5 5 4 2 4 2 5 4 4 5 5 1 5 4 

http://dim-aigeir.ach.sch.gr/ 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 

http://1dim-akrat.ach.sch.gr/ 1 1 3 4 1 1 2 3 1 1 5 1 1 1 3 3 3 1 4 4 4 4 3 4 1 1 5 3 

http://2dim-akrat.ach.sch.gr/ 3 4 6 3 5 4 7 6 7 5 3 2 2 1 7 7 4 2 2 7 6 7 7 7 2 1 7 7 

http://3dim-akrat.ach.sch.gr/ 4 4 6 6 4 4 5 5 2 2 6 2 3 4 6 6 6 1 6 5 6 5 5 5 1 1 5 6 

http://dimelaion.blogspot.gr/ 3 4 6 5 7 7 7 6 2 2 5 2 2 6 5 6 6 1 6 6 6 5 5 6 1 1 6 6 

http://blogs.sch.gr/dimtemen/ 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 1 4 4 4 1 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 

http://dim-an-aliss.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 2 2 6 4 4 4 5 4 1 1 5 1 1 5 5 6 4 2 6 4 6 5 6 4 1 1 3 4 

http://blogs.sch.gr/dimlousi/ 4 4 6 5 5 4 5 5 6 4 7 6 6 4 6 3 2 2 6 7 7 4 3 5 2 1 7 6 

http://dim-isomat.ach.sch.gr/ 4 5 7 5 5 4 3 5 3 3 3 4 4 3 5 4 4 2 5 4 5 7 7 4 3 3 5 6 

http://dim-kalavr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 2 1 4 3 1 1 5 4 2 1 5 1 1 1 3 4 4 1 6 6 5 5 5 2 1 1 4 4 

http://blogs.sch.gr/dimkert/ 5 5 6 6 5 5 5 6 6 5 6 2 2 6 6 7 7 1 6 5 7 6 6 6 2 1 6 6 

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 5 
Ιστότοποι δημοτικών σχολείων Αχαΐας Α

1 

Α

2 

Α

3 

Κ

1 

Κ 

2 

Κ 

3 

Κ 

4 

Παρατηρήσεις  

http://dim-vrachn.ach.sch.gr/ 2 7 1 6 4 5 1  
http://dim-demen.ach.sch.gr/  5 7 1 5 4 6 1  
http://dim-k-kastr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 5 5 1 3 6 2 1  
http://www.sholeiokofon.gr/ 4 6 1 6 5 6 1  
http://2dimovryas.blogspot.gr/ 3 3 1 2 3 5 1  
http://2dim-patron.ach.sch.gr/ 5 7 1 5 4 4 1  
http://4dim-patras.ach.sch.gr/ 5 6 1 4 4 6 1  
http://blogs.sch.gr/6dimpat/ 6 6 1 5 5 6 1  
http://8dimpatras.weebly.com/ 4 4 1 4 4 5 1  
http://blogs.sch.gr/11dimpat/ 5 5 1 3 5 5 1  
http://12dimpatra.blogspot.gr/ 5 5 1 4 4 5 1  
http://13dim-patras.ach.sch.gr/ 2 1 1 1 1 1 1  
http://blogs.sch.gr/14dimpat/ 5 2 1 1 1 1 1  
http://15dimpatras.weebly.com/ 2 2 1 3 3 5 1  
http://16dim-patras.weebly.com/ 6 6 1 4 5 5 1  
http://19dimotikopatras.mysch.gr/ 1 1 1 2 2 4 1  
http://21dimpatras.weebly.com/ 1 1 1 1 1 2 1  
http://23dimpat.weebly.com/ 4 2 1 2 3 3 1  

http://dim-peir-patras.ach.sch.gr/
http://2aigiou.blogspot.gr/
http://blogs.sch.gr/3dimaig/
https://sites.google.com/site/9odemotikoscholeioaigiou/
http://10dim-aigiou.ach.sch.gr/joomla/
http://dim-aigeir.ach.sch.gr/
http://1dim-akrat.ach.sch.gr/
http://2dim-akrat.ach.sch.gr/
http://3dim-akrat.ach.sch.gr/
http://dimelaion.blogspot.gr/
http://blogs.sch.gr/dimtemen/
http://dim-an-aliss.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://blogs.sch.gr/dimlousi/
http://dim-isomat.ach.sch.gr/
http://dim-kalavr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://blogs.sch.gr/dimkert/
http://dim-vrachn.ach.sch.gr/
http://dim-demen.ach.sch.gr/
http://dim-k-kastr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://www.sholeiokofon.gr/
http://2dimovryas.blogspot.gr/
http://2dim-patron.ach.sch.gr/
http://4dim-patras.ach.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/6dimpat/
http://8dimpatras.weebly.com/
http://blogs.sch.gr/11dimpat/
http://12dimpatra.blogspot.gr/
http://13dim-patras.ach.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/14dimpat/
http://15dimpatras.weebly.com/
http://16dim-patras.weebly.com/
http://19dimotikopatras.mysch.gr/
http://21dimpatras.weebly.com/
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http://25dim-patras.ach.sch.gr/ 2 4 1 1 2 1 1  
http://26dim-patras.ach.sch.gr/joomla2/ 1 5 1 2 4 5 1  
http://29dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1  
http://32dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 1 2 1 3 1  
http://33dim-patras.ach.sch.gr/ 5 6 1 3 6 2 1  
http://35dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 4 5 1 4 4 6 1  
http://36dim-patras.ach.sch.gr/ 2 6 1 4 4 6 1  
http://41dimschool.blogspot.gr/ 1 1 1 1 1 2 1  
http://42dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 1 1 2 2 4 1  
http://44dimpatras.weebly.com/ 2 3 1 4 2 3 1  
http://45dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 5 5 1 4 4 5 1  
http://47dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 1 1 1 1 2 1  
http://49dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 2 4 1 5 5 6 1  
http://50dim-patron.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 3 4 1 4 4 6 1  
http://51dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 1 1 3 3 5 1  
http://53dim-patras.ach.sch.gr/ 3 7 1 6 6 5 1  
http://55dim-patras.ach.sch.gr/ 5 5 1 5 6 4 1  
http://56dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 1 1 2 2 5 1  
http://59dim-patras.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1  
http://60dim-patras.ach.sch.gr/ 5 3 1 5 6 5 1  
http://67dim-patras.weebly.com/index.html 1 1 1 2 1 4 1  
http://dim-peir-patras.ach.sch.gr/ 2 2 1 5 6 4 1  
http://2aigiou.blogspot.gr/ 5 6 1 5 6 5 1  
http://blogs.sch.gr/3dimaig/ 1 1 1 2 3 5 1  
https://sites.google.com/site/9odemotikoscholeioaigiou/ 1 2 1 1 1 1 1  
http://10dim-aigiou.ach.sch.gr/joomla/  1 1 1 1 2 3 1 δεν άνοιγε 
http://dim-aigeir.ach.sch.gr/ 1 3 1 2 2 2 1  
http://1dim-akrat.ach.sch.gr/ 1 1 1 1 1 1 1  
http://2dim-akrat.ach.sch.gr/ 4 6 1 4 6 6 1  
http://3dim-akrat.ach.sch.gr/ 4 6 1 5 6 6 1  
http://dimelaion.blogspot.gr/ 1 1 1 1 1 3 1  
http://blogs.sch.gr/dimtemen/ 1 3 1 2 1 1 1 δεν άνοιγε όλες τις ενότητες 

http://dim-an-aliss.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 1 1 1 5 4 6 1  
http://blogs.sch.gr/dimlousi/ 5 4 5 5 4 6 1  

http://25dim-patras.ach.sch.gr/
http://26dim-patras.ach.sch.gr/joomla2/
http://29dim-patras.ach.sch.gr/
http://32dim-patras.ach.sch.gr/
http://33dim-patras.ach.sch.gr/
http://35dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://36dim-patras.ach.sch.gr/
http://41dimschool.blogspot.gr/
http://42dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://44dimpatras.weebly.com/
http://45dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://47dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://49dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://50dim-patron.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://51dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://53dim-patras.ach.sch.gr/
http://55dim-patras.ach.sch.gr/
http://56dim-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://59dim-patras.ach.sch.gr/
http://60dim-patras.ach.sch.gr/
http://67dim-patras.weebly.com/index.html
http://dim-peir-patras.ach.sch.gr/
http://2aigiou.blogspot.gr/
http://blogs.sch.gr/3dimaig/
https://sites.google.com/site/9odemotikoscholeioaigiou/
http://10dim-aigiou.ach.sch.gr/joomla/
http://dim-aigeir.ach.sch.gr/
http://1dim-akrat.ach.sch.gr/
http://2dim-akrat.ach.sch.gr/
http://3dim-akrat.ach.sch.gr/
http://dimelaion.blogspot.gr/
http://blogs.sch.gr/dimtemen/
http://dim-an-aliss.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://blogs.sch.gr/dimlousi/
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http://dim-isomat.ach.sch.gr/ 1 2 1 3 4 6 1  
http://dim-kalavr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 3 7 1 6 4 4 1  
http://blogs.sch.gr/dimkert/ 2 7 1 6 4 5 1  

 

 

 

 

 

 

http://dim-isomat.ach.sch.gr/
http://dim-kalavr.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://blogs.sch.gr/dimkert/
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

 

 Αντιστοιχία ερωτημάτων με φύλλο προσωπικής παρατήρησης   

 

1. Ο διαδικτυακός χώρος έχει μορφή ιστοσελίδας;  

2. Ο διαδικτυακός χώρος έχει μορφή blog; 

3. Υπάρχει αρχική σελίδα; 

4. Υπάρχει πίνακας περιεχομένων ιστοσελίδας; 

5. Υπάρχουν φωτογραφίες εγκαταστάσεων/χώροι υποδομής;  

6. Υπάρχουν πληροφορίες για τον τόπο; 

7. Υπάρχουν πληροφορίες για το εκπαιδευτικό προσωπικό; 

8. Υπάρχουν πληροφορίες για το σχολικό πρόγραμμα/ώρες; 

9. Υπάρχει υλικό για τις δραστηριότητες/εκδηλώσεις;  

10. Υπάρχουν φωτογραφίες δραστηριοτήτων; 

11. Υπάρχουν εργασίες μαθητών (&ανά τάξη); 

12. Υπάρχει συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα; 

13. Υπάρχουν ανακοινώσεις;  

14. Υπάρχει υλικό για το Σύλλογο Γονέων; 

15. Υπάρχουν βίντεο, ηχητικά; 

16. Υπάρχουν κινούμενες εικόνες;  
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17. Υπάρχει χάρτης για την τοποθεσία του σχολείου; 

18. Υπάρχει επικοινωνία, τηλέφωνα; 

19. Υπάρχει χώρος chatting; 

20. Υπάρχει σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες;  

21. Υπάρχει επικοινωνία με τον επισκέπτη; 

22. Υπάρχει δυνατότητα σχολίων; 

23. Υπάρχει μηχανισμός αναζήτησης; 

24. Υπάρχουν επισυναπτόμενα άρθρα για το κοινό;  

25. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής εμφάνισης; 

26. Υπάρχει αξιολόγηση ιστότοπου; 

27. Υπάρχει αναφορά από τον Τύπο; 

28. Γίνεται ενημέρωση ιστοσελίδας;  

 

Kλίμακα απαντήσεων:  

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
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ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΠΑΤΡΕΩΝ  
Ιστότοποι  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Αγίου Βασιλείου όχι                                                       

Ακταίου όχι                                                       

Άνω Καστριτσίου όχι                                                       

Αραχωβίτικα όχι                                                       

Βραχνέικα  ναι όχι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι ναι όχι ναι όχι όχι όχι ναι όχι όχι όχι ναι 

Δεμένικα ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι όχι ναι ναι όχι ναι όχι 

με 

σύν

δεσ

η ναι όχι όχι όχι όχι ναι 

Δρέπανο όχι                                                       

1ο ειδικό σχολείο όχι                                                       

2ο ειδικό σχολείο όχι                                                       

3ο ειδικό σχολείο όχι                                                       

4ο ειδικό σχολείο όχι                                                       

Καλλιθέας όχι                                                       

Καμινίων όχι                                                       

Κάτω Καστριτσίου όχι ναι ναι ναι όχι ναι ναι όχι ναι όχι όχι όχι όχι ναι όχι όχι όχι ναι όχι ναι όχι όχι ναι όχι όχι όχι όχι όχι 

Κρήνης όχι                                                       

Ειδικό 

Κωφών&Βαρηκόων ναι όχι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι όχι όχι ναι ναι όχι όχι ναι ναι 

Μιντιλόγλι όχι                                                       

1ο σχολείο Οβρυάς όχι                                                       

2ο σχολείο Οβρυάς όχι ναι ναι ναι ναι ναι όχι όχι ναι ναι ναι όχι ναι ναι όχι όχι όχι ναι όχι ναι όχι 

με 

σύν

δεσ

η ναι όχι όχι όχι όχι ναι 

1ο Πατρών όχι                                                       

2ο Πατρών ναι όχι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι όχι όχι ναι όχι όχι όχι ναι ναι 

3ο Πατρών όχι                                                       

4ο Πατρών ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι όχι όχι όχι ναι όχι όχι όχι 

μέ

τρι
α 

5ο Πατρών όχι                                                       

6ο Πατρών όχι ναι όχι ναι ναι όχι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι όχι όχι όχι ναι ναι ναι ναι όχι ναι όχι όχι όχι ναι 

7ο Πατρών όχι                                                       

8ο Πατρών ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι όχι όχι όχι ναι 

9ο Πατρών 

ναι μόνο για 

μάθημα 

ΤΠΕ ναι όχι ναι όχι όχι όχι όχι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι όχι όχι όχι όχι όχι όχι 

με 

σύν

δεσ

η ναι ναι όχι όχι όχι όχι 

10ο Πατρών  όχι                                                       
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11ο Πατρών  όχι ναι ναι ναι ναι όχι όχι όχι ναι ναι όχι όχι ναι όχι ναι όχι όχι όχι ναι ναι ναι ναι όχι όχι ναι όχι όχι ναι 

12ο Πατρών όχι ναι όχι όχι όχι όχι όχι όχι ναι ναι ναι όχι ναι όχι όχι όχι όχι όχι ναι όχι ναι ναι ναι όχι όχι όχι όχι ναι 

13ο Πατρών ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι όχι όχι ναι όχι ναι όχι ναι όχι όχι όχι ναι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι 

14ο Πατρών όχι ναι ναι όχι ναι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι ναι όχι ναι όχι όχι όχι όχι όχι ναι ναι ναι όχι όχι όχι όχι όχι 

15ο Πατρών ναι όχι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι ναι 

16ο Πατρών ναι όχι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι ναι όχι ναι ναι ναι όχι όχι όχι όχι όχι ναι 

17ο Πατρών όχι                                                       

18ο Πατρών όχι                                                       

19ο Πατρών όχι ναι όχι όχι όχι όχι όχι όχι ναι ναι όχι όχι ναι όχι ναι όχι όχι όχι όχι όχι ναι ναι ναι όχι όχι όχι όχι ναι 

20ο Πατρών όχι                                                       

21ο Πατρών ναι όχι ναι όχι ναι όχι όχι όχι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι όχι ναι ναι όχι ναι ναι όχι όχι ναι όχι όχι όχι όχι 

22ο Πατρών όχι                                                       

23ο Πατρών όχι                                                       

24ο Πατρών όχι                                                       

25ο Πατρών ναι όχι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι ναι 

ναι 

μο
υσι

κή ναι όχι όχι όχι ναι όχι όχι όχι ναι όχι όχι όχι όχι 

26ο Πατρών ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι όχι ναι ναι όχι όχι ναι ναι ναι όχι ναι ναι όχι όχι όχι όχι ναι όχι όχι όχι όχι ναι 

27ο Πατρών όχι                                                       

28ο Πατρών όχι                                                       

29ο Πατρών ναι όχι ναι ναι ναι όχι ναι όχι ναι ναι όχι όχι ναι όχι όχι όχι ναι ναι όχι όχι όχι όχι ναι όχι όχι όχι όχι όχι 

32ο Πατρών ναι όχι ναι ναι ναι όχι ναι όχι ναι ναι όχι ναι ναι ναι ναι όχι ναι ναι όχι ναι όχι όχι όχι ναι όχι όχι όχι ναι 

33ο Πατρών ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι όχι ναι ναι ναι όχι ναι όχι ναι ναι όχι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι όχι όχι όχι ναι 

34ο Πατρών 

ναι, μόνο 

για Στ τάξη 
και 

Comenius ναι ναι όχι όχι όχι όχι όχι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι όχι όχι όχι ναι ναι ναι ναι ναι όχι όχι όχι όχι όχι 

35ο Πατρών ναι όχι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι ναι όχι ναι ναι ναι όχι ναι όχι όχι ναι ναι 

36ο Πατρών ναι όχι ναι ναι ναι όχι ναι όχι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι όχι όχι ναι όχι ναι ναι όχι όχι όχι όχι όχι όχι ναι 

39ο Πατρών όχι                                                       

40ο Πατρών όχι                                                       

41ο Πατρών όχι ναι όχι όχι όχι όχι όχι όχι ναι ναι όχι όχι ναι όχι ναι όχι όχι όχι όχι όχι όχι 

με 

σύν

δεσ

η όχι όχι όχι όχι όχι ναι 

42ο Πατρών ναι όχι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι όχι όχι όχι όχι ναι όχι ναι όχι όχι ναι ναι όχι όχι όχι ναι 

43ο Πατρών όχι                                                       

44ο Πατρών ναι όχι ναι ναι ναι όχι όχι όχι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι όχι ναι ναι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι ναι 

45ο Πατρών όχι ναι όχι ναι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι όχι ναι όχι όχι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι όχι όχι όχι ναι 

46ο Πατρών όχι                                                       

47ο Πατρών ναι όχι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι ναι όχι όχι όχι ναι όχι ναι όχι ναι ναι ναι όχι όχι όχι όχι 

48ο Πατρών όχι                                                       
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49ο Πατρών ναι όχι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι ναι όχι όχι ναι ναι όχι ναι όχι ναι ναι ναι όχι όχι όχι ναι 

50ο Πατρών ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι όχι ναι ναι όχι ναι όχι όχι ναι ναι όχι ναι όχι ναι 

51ο Πατρών ναι όχι ναι όχι ναι όχι όχι ναι ναι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι ναι όχι ναι όχι ναι ναι όχι όχι όχι όχι όχι 

52ο Πατρών 

μη 

ενημερωμέν

η                                                       

53ο Πατρών ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι όχι ναι ναι όχι ναι όχι ναι όχι ναι όχι όχι όχι ναι όχι όχι όχι όχι 

54ο Πατρών όχι                                                       

55ο Πατρών ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι όχι ναι όχι ναι όχι όχι όχι ναι όχι όχι ναι ναι 

56ο Πατρών ναι όχι ναι όχι ναι όχι ναι όχι ναι ναι όχι όχι ναι όχι όχι όχι όχι ναι όχι ναι όχι όχι ναι όχι όχι όχι όχι όχι 

59ο Πατρών ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι όχι ναι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι 

60ο Πατρών ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι όχι όχι ναι ναι 

61ο Πατρών όχι                                                       

62ο Πατρών 

μη 

ενημερωμέν

η                                                       

64ο Πατρών όχι                                                       

65ο Πατρών όχι                                                       

66ο Πατρών 

ναι 

(συγχώνευσ
η) όχι ναι ναι ναι όχι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι όχι όχι ναι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι ναι όχι 

67ο Πατρών ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι ναι όχι ναι ναι ναι όχι ναι όχι όχι όχι ναι 

1ο Δ.Σ. Παραλίας 

Πατρών όχι                                                       

2ο Δ.Σ. Παραλίας 

Πατρών 

(υπό 

κατασκευή) 

όχι 
κα

λό                                                     

3ο Δ.Σ. Παραλίας 

Πατρών όχι                                                       

Πειραματικό Δημοτικό 

Πανεπιστημίου Πατρών ναι ναι όχι όχι όχι όχι όχι όχι ναι ναι όχι ναι ναι όχι όχι όχι όχι όχι όχι ναι όχι όχι όχι ναι όχι όχι όχι ναι 

Ρίου όχι                                                       

Ροϊτίκων όχι                                                       

Σαραβαλίου όχι                                                       

Σελλών όχι                                                       

Ψαθόπυργου όχι                                                       

Ειδικό Τυφλών Πάτρας όχι                                                       
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ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
Ιστότοποι  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1ο Αιγίου ναι, μόνο 

για Ε 
τάξη 

ναι ναι όχι όχι ναι όχι όχι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι όχι όχι όχι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι όχι όχι ναι 

2ο Αιγίου όχι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι όχι όχι όχι όχι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι όχι όχι ναι 

3ο Αιγίου όχι ναι όχι ναι όχι όχι όχι όχι ναι ναι ναι όχι ναι όχι ναι όχι όχι όχι όχι ναι ναι ναι ναι ναι όχι όχι όχι ναι 

4ο Αιγίου όχι                            

5ο Αιγίου όχι                            

6ο Αιγίου όχι                            

7ο Αιγίου όχι                            

8ο Αιγίου όχι                            

9ο Αιγίου ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι όχι ναι ναι όχι ναι ναι ναι όχι όχι όχι όχι όχι ναι 

10ο Αιγίου ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι ναι όχι όχι ναι ναι όχι όχι όχι ναι όχι ναι ναι με 

σύν

δεσ

η 

ναι όχι όχι όχι ναι όχι 

Αβύθου όχι                            

1ο ειδικό Αιγίου όχι                            

Αιγείρας ναι όχι ναι όχι ναι ναι όχι όχι ναι ναι όχι όχι ναι όχι όχι ναι ναι ναι όχι ναι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι 

1ο Ακράτας ναι όχι ναι όχι ναι ναι ναι όχι ναι ναι όχι ναι ναι ναι όχι ναι όχι ναι όχι όχι όχι ναι όχι όχι όχι όχι ναι όχι 

2ο Ακράτας ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι όχι ναι ναι όχι όχι ναι όχι όχι ναι ναι 

3ο Ακράτας ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι όχι ναι ναι όχι όχι ναι όχι όχι ναι όχι 

Διακοπτού όχι                            

Ελαιώνα όχι ναι ναι όχι ναι όχι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι όχι όχι ναι 

Ελίκης όχι                            

Ζηρίων όχι                            

Καλαμιάς όχι                            

Καμαρών όχι                            

Κουλούρας  όχι                            

Μεγανίτη όχι                            

Μελισσίων όχι                            

Ροδοδάφνης όχι                            

Σαλμενίκου όχι                            

Σελιανιτίκων όχι                            

Σελινούντας όχι                            

Τέμενης Αιγίου όχι ναι ναι όχι ναι όχι ναι όχι ναι ναι όχι όχι ναι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι με 

σύν

δεσ

η 

ναι όχι όχι όχι όχι όχι 
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ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 
Ιστότοποι  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Άνω Αλισσού ναι όχι ναι όχι ναι όχι ναι ναι όχι ναι όχι όχι όχι ναι όχι όχι όχι ναι όχι ναι όχι ναι ναι όχι όχι όχι όχι όχι 

Απιδεώνας όχι                            

Άρλας όχι                            

Βελιτσών όχι                            

Καγκαδίου όχι                            

Καρεϊκων όχι                            

Καρυάς όχι                            

1ο Κάτω Αχαιάς όχι                            

2ο Κάτω Αχαιάς υπό 

κατασκευ
ή 

                                                      

3ο Κάτω Αχαιάς όχι                            

Λακκόπετρας όχι                            

Λάππα όχι                            

Λιμνοχωρίου όχι                            

Λουσικών όχι ναι ναι όχι ναι ναι όχι όχι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι όχι ναι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι όχι όχι όχι ναι 

Κάτω Μαζαρακίου όχι                            

Ματαράγκα όχι                            

Μετοχίου όχι                            

Μιχοϊου όχι                            

Πηγαδίων όχι                            

Πόρτων όχι                            

Ριόλου όχι                            

Σαγαιίκων όχι                            

Σανταμερίου όχι                            

Αγίου Νικολάου 

Σπάτων 

όχι                            

Φράγκων όχι                            

Χαϊκαλίου όχι                            
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ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 
Ιστότοποι  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Βασιλικού όχι                            

Ερυμάνθειας  όχι                            

Ισώματος ναι όχι ναι όχι ναι ναι όχι όχι ναι ναι όχι ναι ναι όχι όχι όχι όχι όχι όχι ναι ναι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι 

Κριθαρακίων όχι                            

Λεοντίου όχι                            

Σκιαδά όχι                            

Σταυροδρομίου όχι                            

Φαρρών όχι                            

Χαλανδρίτσας όχι                            

 

 

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  
Ιστότοποι  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Αγίου Βασιλείου 

Καλαβρύτων 

όχι                            

Αγριδίου - Ανάσταση όχι                            

Βλασίας όχι                            

Δάφνης όχι                            

Καλαβρύτων  ναι όχι ναι όχι ναι ναι ναι όχι ναι ναι ναι όχι ναι όχι ναι όχι όχι ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι όχι όχι όχι ναι 

Κέρτεζης ναι όχι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι όχι ναι όχι όχι όχι όχι ναι όχι ναι ναι ναι όχι ναι όχι όχι όχι ναι 

Κλειτορίας όχι                            

Λυκούριας όχι                            

Μανεσίου όχι                            

Πάου όχι                            

Πετσάκων όχι                            

Πλάκας όχι                            

Σκεπαστού όχι                            

Τριπόταμα όχι                            

Ψωφίδας όχι                            

 



Δήλωση γνησιότητας της εργασίας 

 

 «Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 

3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής 

εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι 

προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται 

στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον».  
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