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Εισαγωγή
1. Γενικά Στοιχεία

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται ως «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Information
Society), αφού η ευρεία χρήση και υιοθέτηση προηγµένων υπηρεσιών διαµορφώνουν ένα ισχυρό πλαίσιο οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Ως γνωστόν, η Κοινωνία της Πληροφορίας στηρίζεται σε αρχές, όπως είναι η προώθηση καινοτόµων δράσεων, η
ενίσχυση των δηµοκρατικών θεσµών και διαδικασιών, η διαφύλαξη των ατοµικών ελευθεριών και δικαιωµάτων, η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών προς όλους τους πολίτες, η παροχή
πρόσβασης στη διαθέσιµη γνώση και πληροφόρηση, ανεξαρτήτως γεωγραφικών και χρονικών περιορισµών, καθώς και η διασφάλιση της αλληλεγγύης.
Με κατευθυντήριους άξονες τις προαναφερόµενες αρχές, η Κοινωνία της Πληροφορίας αναπτύσσει δράσεις για την ικανοποίηση ποικίλων στόχων ανάπτυξης και προόδου, όπως
είναι:
 η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, µέσω
του εκσυγχρονισµού της διοίκησης,
 η παροχή καλύτερης ποιότητας ζωής και διαβίωσης, µέσω της ανάπτυξης προηγµένων
υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης, µετακινήσεων, κτλ.
 η ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και η ενδυνάµωση του εµπορίου, µέσω
της υιοθέτησης ηλεκτρονικών συναλλαγών,
 η αύξηση της απασχόλησης και η ανάπτυξη νέων µορφών εργασίας, όπως η τηλεεργασία, και
 η προστασία των δικαιωµάτων του πολίτη και του καταναλωτή, η διαφύλαξη συνθηκών
ανταγωνισµού, ο δηµοκρατικός έλεγχος στην ψηφιακή εποχή (Κοινωνία της Πληροφορίας).
Η καλλιέργεια µιας «κοινωνίας της πληροφορίας» οδηγεί και εξασφαλίζει µια κοινωνία χωρίς αποκλεισµούς, µε αναπτυγµένες, ασφαλείς και ποιοτικά αναβαθµισµένες υπηρεσίες
προς τους πολίτες και τους οργανισµούς (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2005). Λόγω της σηµαντικότητας αυτής, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προωθεί ένα ευρύ και εκτεταµένο
σύνολο δράσεων (eEurope) για την καθοδήγηση των χωρών µελών προς την «Κοινωνία της
Πληροφορίας»i, αναπτύσσοντας καινοτόµες πρωτοβουλίες σε τοµείς, όπως είναι ο πολιτι-

i

∆ιαθέσιµο στο: http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm
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σµός, η κοινωνία (περιορισµός του φαινοµένου της κοινωνικής συνοχής) και η ποιότητα ζωής
(περιβάλλον, υγεία, ασφάλεια), η διοίκηση (ηλεκτρονική διακυβέρνηση), η εκπαίδευση (συνεχής κατάρτιση, δια βίου µάθηση), η οικονοµία (επιχειρηµατικότητα -ηλεκτρονικό επιχειρείν, εµπόριο -ηλεκτρονικό εµπόριο). Απώτερος στόχος της ΕΕ αποτελεί «η δηµιουργία ενός
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου, µέσα στον οποίο ασκείται ανεµπόδιστη η οικονοµική δραστηριότητα και ενθαρρύνονται η έρευνα, η καινοτοµία και η επιχειρηµατικότητα -προϋποθέσεις απαραίτητες για τη µακροχρόνια ανάπτυξη» (Υπουργείο Ανάπτυξης – Ειδική Γραµµατεία για
την Ανταγωνιστικότητα 2005, σ. 3). Ειδικότερα, για την Ελλάδα, το επιχειρησιακό πρόγραµµα για την «Κοινωνία της Πληροφορίας»ii, θέτει µια σειρά από ειδικούς στόχους – άξονες, οι
οποίοι αναφέρονται στην παιδεία και τον πολιτισµό, στην εξυπηρέτηση του πολίτη και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονοµία, καθώς και στην επικοινωνία.
Βάσει των παραπάνω δράσεων που αναπτύσσονται για την ικανοποίηση των στόχων
της Κοινωνίας της Πληροφορίας, η γνώση κατέχει καθοριστικό ρόλο· αποτελεί πηγή για την
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη (Keane et al. 1999, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 2005), καθώς
και κινητήριο µοχλό της ανταγωνιστικής ικανότητας σε παγκόσµιο, εθνικό και τοπικό επίπεδο (Boucher et al. 2003).
Στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας οι έννοιες “Knowledge Economy” (Οικονοµία της Γνώσης) και “Learning Regions” (Μαθησιακές Κοινότητες) εισέρχονται δυναµικά στη σύγχρονη ζωή, επιδιώκοντας αποτελεσµατικές και αποδοτικές µεθόδους διοχέτευσης
της παραγόµενης πληροφορίας και γνώσης, καθώς και του µεγάλου όγκου δεδοµένων που
διακινείται καθηµερινά. Επιπλέον, η οικονοµία της γνώσης εµφανίζει µία διάχυτη και συνεχώς αυξανόµενη ανάγκη για καινοτόµες µεθόδους διοχέτευσης της µάθησης, προκειµένου να
εξασφαλίσει άµεση και αποτελεσµατική εκπαίδευση, ανεξαρτήτως χρόνου και τόπου (Zhang
2004), ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτό τις µαθησιακές κοινότητες και κατά προέκταση την
ανταγωνιστικότητα.
Σε ό,τι αφορά στην «Οικονοµία της Γνώσης», η οικονοµική παραγωγή και ανάπτυξη
καθορίζεται από το βαθµό της τεχνολογικής προόδου, της συγκέντρωσης γνώσεων και συσσώρευσης πληροφοριών, καθώς και της αποτελεσµατικότητας των δικτύων και των πληροφοριακών συστηµάτων, τα οποία δύνανται να διοχετεύσουν τη διαθέσιµη γνώση άµεσα και
αποδοτικά (Lek et al. 2001). Η σηµερινή οικονοµία της γνώσης καθρεφτίζει την ανάγκη για
δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, τα οποία υποστηρίζουν µε-

ii

∆ιαθέσιµο στο: http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/priority_actions/special_tasks.htm
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γάλο όγκο δεδοµένων, υψηλές ταχύτητες και ακρίβεια απόδοσης (Norcia di 2002). Η νέα αυτή τάξη πραγµάτων στον τοµέα της οικονοµίας και των επιχειρήσεων, ιδιωτικών ή δηµοσίων,
συµβάλει στην ανάγκη εξασφάλισης αναβαθµισµένης τεχνολογικής υποδοµής για τη διαχείριση της πληροφορίας, εισάγοντας ταυτόχρονα και τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την παροχή αναπτυγµένων και αποδοτικών υπηρεσιών.
Συνακόλουθα, οι νέες ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας καθιστούν την
τεχνολογία κινητήρια δύναµη και µέσο για την υλοποίηση των στόχων της Κοινωνίας της
Πληροφορίας. Στον πυρήνα αυτών των αλλαγών, δεσπόζουσα θέση κατέχουν οι νέες τεχνολογίες ή πιο συγκεκριµένα οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι οποίες,
σύµφωνα µε το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2004):
 αποτελούν σηµαντικό οικονοµικό τοµέα µε επιπτώσεις σε όλες σχεδόν τις οικονοµικές
δραστηριότητες,
 έχουν άµεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της
οικονοµίας, και
 αποτελούν πολύτιµο εργαλείο για την τόνωση της κοινωνικής και γεωγραφικής συνοχής,
καθώς περιορίζουν το φαινόµενο του κοινωνικού αποκλεισµού, προωθούν την κοινωνική
ένταξη και την πολυγλωσσία, και συµβάλλουν στην αύξηση της διαφάνειας και της κοινωνικής συνοχής.
Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται σαφές, ότι οι ΤΠΕ ασκούν σηµαντική επιρροή
και επίδραση στην Οικονοµία της Γνώσης και αποτελούν κλειδί για την οικονοµική ανάπτυξη, την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας (Vandenbroucke 2007), καθώς και την αύξηση της
παραγωγικότητας (Commissie van de Europese Gemeenschappen 2005). Για το λόγο αυτό, οι
ΤΠΕ υιοθετούνται και υλοποιούνται σ’ όλους τους χώρους της επαγγελµατικής δραστηριότητας, καθώς συµβάλλουν στην πληρέστερη και αµεσότερη πληροφόρηση, στη µείωση ανθρωποωρών εργασίας, καθώς και στην αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωση των διοικητικών διεργασιών.
Τα προαναφερόµενα οφέλη, που πηγάζουν από τη χρήση και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, βασίζονται στις τεχνολογικές δυνατότητες που δύνανται να εξασφαλίσουν οι
ΤΠΕ. Συγκεκριµένα, τα διαδικτυακά συστήµατα συνεργασίας και τα εργαλεία διαδραστικής
επικοινωνίας διαµορφώνουν ένα αναβαθµισµένο περιβάλλον εργασίας, το οποίο παρέχει τη
δυνατότητα ταχύτερης και ασφαλέστερης διακίνησης δεδοµένων, καθώς και αποτελεσµατικότερης συνεργασίας µέσω του διαδικτύου, ανεξαρτήτως χρόνου και φυσικού χώρου, ενισχύοντας τις αρχές και δράσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ελεύθερη πρόσβαση, διαφάνεια, αποτελεσµατικές υπηρεσίες, κ.ά.). Περαιτέρω, σε κάθε πολίτη δύνανται να παρέχεται
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η δυνατότητα πρόσβασης στη διαθέσιµη πληροφορία και γνώση από παντού και κάθε στιγµή,
µε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και ασφαλούς περιβάλλοντος (i2010 High Level Group
2006).
Στο πλαίσιο της νέας τεχνολογικής, οικονοµικής και κοινωνικής πραγµατικότητας,
όλοι οι τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης και
της διοίκησης, καλούνται να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα που εισάγουν η Κοινωνία της
Πληροφορίας και οι ΤΠΕ. Συγκεκριµένα για τον χώρο της εκπαίδευσης, οι νέες τεχνολογίες
επηρεάζουν όλες τις πτυχές λειτουργίας των σχολικών µονάδων, καθώς η χρήση τεχνολογικά
αναβαθµισµένων υποδοµών ανάγεται, τόσο σε επίπεδο σχολικής διοίκησης, όσο και σε επίπεδο σχολικής βιβλιοθήκης και εκπαιδευτικής διαδικασίας - µάθησης. Όπως υπογραµµίζουν
οι Mooij et al. (2001), οι ΤΠΕ ολοένα και περισσότερο εισέρχονται στον εκπαιδευτικό χώρο,
µε αντικειµενικό στόχο την υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρµογών στη µάθηση, στην παρακολούθηση της επίδοσης των µαθητών αλλά και στη διοίκηση και οργάνωση του σχολικού χώρου γενικώς. Επίσης, σύµφωνα µε τον Μιχαηλίδη (2002), η πληροφορική στο σχολείο νοείται
ως προς τρεις άξονες: ως διοικητικό εργαλείο, ως µέσο διδασκαλίας, ως αντικείµενο µάθησης. Επιπρόσθετα, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η εισαγωγή των ΤΠΕ στα σχολεία
χαρακτηρίζεται από ένα τρίπτυχο δράσεων µε επίκεντρο τις νέες τεχνολογίες: ∆ιοίκηση – Βιβλιοθήκη – ∆ιδασκαλία.
Πιο αναλυτικά, οι νέες τεχνολογίες υιοθετούνται στον χώρο της σχολικής διοίκησης
για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρµογών οργάνωσης της διοικητικής εργασίας και για την
παροχή αναπτυγµένων και ταχύτερων διοικητικών συναλλαγών (ηλεκτρονικό πρωτόκολλο,
ηλεκτρονικό ωρολόγιο πρόγραµµα, ψηφιακή ύλη µαθηµάτων, παρακολούθηση σχολικής επίδοσης). Ο εκσυγχρονισµός της σχολικής διοίκησης αποτελεί το κλειδί για τον ευρύτερο µετασχηµατισµό και τη γενικότερη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών στήριξης της εκπαίδευσης
(Schelin 2003). Η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει ποιοτικά αναβαθµισµένα πληροφοριακά εργαλεία για ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες διευκολύνουν τη διεκπεραίωση διοικητικών
διαδικασιών και παρέχουν αποτελεσµατικό σύστηµα πληροφόρησης της εκπαιδευτικής κοινότητας, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης του διοικητικού έργου, όσο και σε επίπεδο διατήρησης
πληροφοριακών δεδοµένων και συναλλαγών µε γονείς – κηδεµόνες. Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, σε επίπεδο σχολικής διοίκησης, εξασφαλίζει και
διευκολύνει την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των διοικητικών υπηρεσιών του
σχολείου, και ενισχύει τους διαύλους επικοινωνίας µε τη σχολική κοινότητα, µέσω της παροχής διαδικτυακών πληροφοριών.
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Επιπλέον, η εισαγωγή των ΤΠΕ στις σχολικές µονάδες έχει σηµαντική επιρροή στη
σχολική βιβλιοθήκη, η οποία αναµφισβήτητα αποτελεί ένα σηµαντικό οργανικό κοµµάτι του
σχολείου, καθώς είναι εκείνη που, από τη µια πλευρά, δύναται να συµβάλλει στην οργάνωση
και διακίνηση της διοικητικής πληροφορίας, λόγω της τεχνογνωσίας που κατέχει στη διαχείριση της γνώσης, και από την άλλη πλευρά δύναται να προετοιµάσει και να εφοδιάσει τους
νέους µε τις δεξιότητες του «πληροφοριακού αλφαβητισµού» (information literacy), δηλαδή
την απόκτηση ικανοτήτων διαχείρισης της πληροφορίας. Όπως υπογραµµίζει και ο Smalley
(2004), στη σηµερινή εποχή οι ικανότητες πληροφοριακής διαχείρισης διαµορφώνουν έναν
πυρήνα πολύπλοκων επιδεξιοτήτων απαραίτητων για την επιτυχία στη σχολική, ακαδηµαϊκή
αλλά και επαγγελµατική ζωή. Κάτω, λοιπόν, από αυτή τη νέα πρόκληση που προβάλλει η
Κοινωνία της Πληροφορίας, πέραν της µάθησης της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
των εφαρµογών τους και του ∆ιαδικτύου, το σχολείο καλείται να διδάξει τους νέους πληροφοριακό αλφαβητισµό, ώστε να αντεπεξέλθουν στο πλούσιο και απαιτητικό πληροφοριακό
περιβάλλον της σύγχρονης επαγγελµατικής και κοινωνικής ζωής.
Τέλος, οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν τη διαδικασία της µάθησης, «εξοπλίζοντας» τη
διδασκαλία µε σύγχρονα τεχνολογικά µέσα και εργαλεία, τα οποία διευκολύνουν την αποµακρυσµένη και τη συνεργατική µάθηση εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας, ενώ διαµορφώνουν και ένα ηλεκτρονικό πλαίσιο µαθηµάτων, µε σύγχρονα γραφικά και πολλαπλές µεθόδους εξάσκησης, που προσελκύουν τα παιδιά, τους οδηγούν στην αναζήτηση και σύνθεση
της ζητούµενης γνώσης, και τους βοηθούν στην κατανόηση δύσκολων εννοιών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ανάλογης εφαρµογής αποτελεί το πρόγραµµα «Νησί των Φαιάκων» (Ράπτης και ά. 2002), το οποίο στοχεύει στην αναβάθµιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας της
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του υπολογιστή, των
πολυµέσων και των δικτύων στο πλαίσιο διαφόρων µαθηµάτων και σχολικών δραστηριοτήτων της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του ∆ηµοτικού. Ας σηµειωθεί, ότι οι ΤΠΕ δεν αποτελούν µόνο
στήριγµα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, αλλά και σηµαντικό καταλύτη για τη µορφοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και εργαλείο για την εξασφάλιση ενεργούς και διαρκούς µάθησης (Pelgrum 2001). Όπως αναφέρει ο Smeets (2005), η σύγχρονη εκπαίδευση
καλείται να εξασφαλίσει τις απαραίτητες συνθήκες, αφενός µεν για την αναβάθµιση και βελτιστοποίηση της µαθησιακής διαδικασίας, αφετέρου για την αποτελεσµατική προώθηση και
καλλιέργεια της γνώσης. Το «κλασικό» µοντέλο µάθησης, το οποίο στηρίζεται στην πρακτική
του «οµιλούµενου» δασκάλου και του µαθητή που ακούει, παραχωρεί τη θέση του στο «σύγχρονο» µοντέλο, στο οποίο οι µαθητές έχουν πρόσβαση σε ποικίλες ψηφιακές πληροφορίες,
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ενώ οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν τη µάθηση στην προσπάθεια να βοηθήσουν τους µαθητές να
δοµήσουν τη γνώση, να σκέφτονται κριτικά και να αξιοποιούν τη διαθέσιµη πληροφόρηση
(Eriksen 2004). Με απλά λόγια, οι ΤΠΕ εξασφαλίζουν την ανταπόκριση σε µια νέα πρόκληση, τόσο για τους εκπαιδευτικούς, όσο και για τους µαθητές, καθώς παρέχεται η δυνατότητα
ενσωµάτωσης διαδικτυακών υπηρεσιών επικοινωνίας στη µαθησιακή πρακτική, ενισχύοντας
τις παρεχόµενες γνώσεις µε ηλεκτρονικό υλικό και συµβάλλοντας στην καλύτερη δυνατή µετάδοση και αφοµοίωσή τους από τους µαθητές (Braak 2001).
Συµπερασµατικά, η εισαγωγή των ΤΠΕ στις σχολικές µονάδες εξασφαλίζει ένα αναβαθµισµένο ηλεκτρονικό πλαίσιο διοίκησης και λειτουργίας. Η γραφειοκρατική και χειρωνακτική εργασία παραχωρεί τη θέση της σε ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα µοντελοποίησης των διοικητικών διαδικασιών, τα οποία ευθυγραµµίζουν τη σχολική διοίκηση µε τις
αρχές και τη στρατηγική της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Επιπρόσθετα, η σχολική βιβλιοθήκη παύει να χαρακτηρίζεται από εµβρυακή µορφή, µε στοιχειώδη εξοπλισµό και περιορισµένες συλλογές, και παρέχει στην εκπαιδευτική κοινότητα διαδικτυακές βάσεις δεδοµένων
µε πληροφοριακό υλικό και δυνατότητα πρόσβασης, ανεξαρτήτως χρονικών και χωροταξικών συνθηκών. Επίσης, οι σχολικές βιβλιοθήκες έρχονται να βοηθήσουν στο έργο της διοίκησης, αλλά και της διδασκαλίας µε µοχλό την τεχνογνωσία που κατέχουν σε θέµατα διαχείρισης της πληροφορίας και της γνώσης. Τέλος, η υλοποίηση µαθηµάτων πληροφορικής, έχοντας καλύψει το σκέλος της προετοιµασίας των νέων στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του ∆ιαδικτύου για την εισαγωγή τους στην επαγγελµατική και κοινωνική ζωή, συνάδουν µε τις σχολικές βιβλιοθήκες για τον εφοδιασµό των µαθητών µε πληροφοριακές ικανότητες.
Η παρούσα µελέτη επικεντρώνεται στη συµβολή των νέων τεχνολογιών στη σχολική
διοίκηση και στο ρόλο που διαδραµατίζει η σχολική βιβλιοθήκη στην ηλεκτρονική διοικητική
οργάνωση, καθώς ποικίλες έρευνες και εργασίες έχουν πραγµατοποιηθεί για την εισαγωγή
και υιοθέτηση των ΤΠΕ στη µαθησιακή διαδικασία (Πουπάκη 2001, Σιµάτος 2003, Παναγιωτακόπουλος κ.ά. 2003, Σολοµωνίδου 2006, Βοσνιάδου (επιµ.) 2006). Η συγκεκριµένη µελέτη
αποβλέπει:
 στη διερεύνηση του αν και κατά πόσο χρησιµοποιούνται οι νέες τεχνολογίες στη σχολική
διοίκηση,
 στη µελέτη του βαθµού που οι σχολικές βιβλιοθήκες δύνανται να εφοδιάσουν τους νέους
µε πληροφοριακές ικανότητες και να συµβάλλουν στον εκσυγχρονισµό της σχολικής
διοίκησης, καθώς και
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 στην εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν τη µη εφαρµογή των νέων τεχνολογιών
στα σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας µας.

2. Προσδιορισµός Εννοιών Θεµατικής

Πριν προβούµε στην παρουσίαση της δοµής της εργασίας, στη διατύπωση της προβληµατικής της έρευνας, καθώς και στη θεωρητική ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας,
είναι σηµαντικό να αποσαφηνίσουµε εννοιολογικά τους όρους της θεµατικής, προσδιορίζοντας την ορολογία της παρούσας µελέτης και καθορίζοντας το σηµασιολογικό εύρος των όρων «σχολική µονάδα», «σχολική διοίκηση» και «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών».

2. 1 Σχολική Μονάδα

Οι ορισµοί που έχουν αποδοθεί στην έννοια «σχολική µονάδα» ή «σχολείο» είναι ποικίλοι, και επηρεάζονται από το επιστηµονικό πεδίο (κοινωνιολογικό, οικονοµικό, παιδαγωγικό, νοµικό) προσέγγισης και απόδοσης του ορισµού. Όπως επισηµαίνουν οι Κωνσταντίνου
(1998) και Σαΐτης (2007), παρατηρείται µεγάλη απόκλιση µεταξύ των επιστηµόνων για την
απόδοση ενός ορισµού κοινά αποδεκτού.
Στη σφαίρα της κοινωνιολογικής επιστήµης, η σχολική µονάδα νοείται ως θεσµοθετηµένη κοινωνική οντότητα που επιδιώκει συγκεκριµένους στόχους και διαθέτει κατάλληλη
δοµή και οργάνωση (Musgrave 1972), ως κοινωνικό δηµιούργηµα για την ικανοποίηση καίριων κοινωνικών αναγκών (Κωνσταντίνου 1994), αλλά και ως κοινωνικό σύστηµα, το οποίο
προσλαµβάνει από το εξωτερικό περιβάλλον πόρους, δηλαδή δασκάλους, µαθητές, κ.ά., και
µέσω του µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται µε την εκπαιδευτική διαδικασία παράγει
εγγράµµατους αποφοίτους (Hoy et al. 1987). Επίσης, η σχολική µονάδα δύναται να θεωρηθεί
ως σηµαντικός παράγων κοινωνικής εξέλιξης (Ξωχέλλης 2005), καθώς συντελεί καθοριστικά
στη µόρφωση της νέας γενιάς και στην οµαλή ένταξη και κοινωνικοποίηση των πολιτών
(Ψαρρού 2005).
Στη χρήση της οικονοµικής επιστήµης, η σχολική µονάδα αποτελεί έναν εκπαιδευτικό
οργανισµό που εξαρτάται από τη σχέση κόστους / αποτελέσµατος (δηλαδή το παραγόµενο
προϊόν, οι εγγράµµατοι απόφοιτοι) και επηρεάζει σηµαντικά την οικονοµική ανάπτυξη της
χώρας (Σαΐτη 2000-β).
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Η παιδαγωγική επιστήµη προσεγγίζει την έννοια σχολική µονάδα ως ένα παιδαγωγικό
οργανισµό, ο οποίος παρουσιάζει διαφορές σε σύγκριση µε άλλους οργανισµούς, τόσο στη
λειτουργία του, όσο κυρίως στον παιδαγωγικό του χαρακτήρα (Κωνσταντίνου 1994). Αποτελεί τη βασική µονάδα του εκπαιδευτικού συστήµατος, η οποία διαθέτει κοινούς σκοπούς, καθορισµένο πρόγραµµα και ενιαία διοίκηση, και η οποία δέχεται µαθητές µε συγκεκριµένες
προϋποθέσεις και για ορισµένο χρόνο σπουδών, παρέχοντας στο τέλος του κύκλου µαθηµάτων αναγνωρισµένο τίτλο σπουδών (∆ενδρινού-Αντωνακάκη 1971).
Τέλος, από την οπτική της νοµικής επιστήµης, η σχολική µονάδα είναι µία οργανωµένη δηµόσια υπηρεσία, η οποία επιδιώκει συγκεκριµένους στόχους, παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στην κοινωνία και ασκεί δηµόσια εξουσία (Σκουρής και ά. 1995, Σπηλιωτόπουλος κ.ά.
1999).
Ανεξαρτήτως της επιστηµονικής προσέγγισης, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η
σχολική µονάδα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας κοινωνικός οργανισµός, ο οποίος διαθέτει
πόρους (υλικοτεχνικούς, οικονοµικούς, ανθρώπινους), βρίσκεται σε συνεχή επιρροή και επίδραση µε το εξωτερικό περιβάλλον, και επιδιώκει συγκεκριµένους στόχους του, δηλαδή να
παρέχει σύγχρονη και αναβαθµισµένη µάθηση στην εκπαιδευτική κοινότητα.

2. 2 Σχολική ∆ιοίκηση

Όπως αναφέραµε παραπάνω, η σχολική µονάδα νοείται ως ένας οργανισµός µε πόρους, µέσα και στόχους. Για να πετύχει τους στόχους της, πρέπει, εκτός των άλλων, να διαθέτει και αποτελεσµατική διοίκηση . Τι, όµως, εννοούµε µε τον όρο «διοίκηση»;
Καταρχήν, πρέπει να τονίσουµε ότι υπάρχει σύγχυση στην απόδοση των όρων “management” και “administration”. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σαΐτης (2005-α), οι δύο
προαναφερόµενοι όροι, άλλοτε αντιµετωπίζονται ως ταυτόσηµοι, και άλλοτε ο όρος “administration” εκλαµβάνεται ως µέρος του “management”. Επίσης, ο Ζαβλανός (1996) υπογραµµίζει ότι η λέξη διοίκηση είναι µία άλλη λέξη για το µάνατζµεντ που χρησιµοποιείται για τα
σχολεία, τους δηµόσιους οργανισµούς, τα νοσοκοµεία. Στην παρούσα εργασία οι όροι “management” και “administration” θεωρούνται ταυτόσηµοι.
Σύµφωνα µε τον Κονταράτο (1983, σ. 11-12) ως διοίκηση νοείται η «διαδικασία βελτιστοποίησης της επιλογής και πραγµατοποίησης στόχων µέσω ενός πολυεπίπεδου, ιεραρχικά
διατεταγµένου συστήµατος επικοινωνίας που κυβερνά τις δραστηριότητες των εργαζοµένων».
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Μία άλλη προσέγγιση του όρου «διοίκηση» είναι «η εργασία µαζί µε άλλους και µέσω άλλων για την επίτευξη των στόχων του οργανισµού, αλλά και των µελών της» (Montana
et al. 2002, σ. 20)· µια διαδικασία που βασίζεται, αφενός µεν στην καταγραφή, µελέτη και
ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, αφετέρου στον αποτελεσµατικό συνδυασµό και συγκερασµό των συντελεστών του οργανισµού, δηλαδή του ανθρώπινου δυναµικού, των µέσων,
των χωροταξικών συνθηκών και του χρόνου (Σαΐτης 2005-β).
Ο Κέφης (2005, σ. 42) επιχειρεί µια πιο αναλυτική προσέγγιση του όρου υπογραµµίζοντας ότι η διοίκηση (µάνατζµεντ) «αναλύει το συγκριτικό πλεονέκτηµα που προκύπτει από
εναλλακτικές χρήσεις των συντελεστών παραγωγής, επιλέγει τις προσφορότερες λύσεις, βελτιστοποιεί την κατανοµή των διαθέσιµων πόρων, επιβάλλει οργανωτικά σχήµατα που µεγιστοποιούν την παραγωγικότητα της εργασίας και µεθοδεύει την επιτυχία ενός συλλογικού
έργου που τελεί υπό περιορισµούς κόστους εκτέλεσης και χρόνου αποπεράτωσης».
Από την παραπάνω συνοπτική παρουσίαση µπορούµε να πούµε ότι η διοίκηση είναι
µια δραστηριότητα που ασκείται συστηµατικά στο πλαίσιο µιας συλλογικής προσπάθειας
(Hersey et al. 1988) και περιλαµβάνει τις ενέργειες του προγραµµατισµού, της οργάνωσης,
της διεύθυνσης, του συντονισµού και του ελέγχου (Bradie 1967, Βουδούρη 1998, Naylor
1999, Montana et al. 2002, Σαΐτης 2005-β). Συγκεκριµένα:
 ο προγραµµατισµός. Η λειτουργία του προγραµµατισµού σχετίζεται µε τη στρατηγική ενός οργανισµού, και περιλαµβάνει τον προσδιορισµό και την καταγραφή των στόχων και
των παραγόντων που επηρεάζουν τη δράση του οργανισµού, την πολιτική για την υλοποίηση και επίτευξη των στόχων, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την επιλογή του
τρόπου δράσης, καθώς και τις ενέργειες για την αντιµετώπιση των µεταβλητών παραγόντων.
 η οργάνωση. Η λειτουργία της διοίκησης αναφέρεται στο πλαίσιο που θεσµοθέτησε η
στρατηγική, προκειµένου να διεκπεραιωθούν οι αναγκαίες λειτουργίες για την επίτευξη
των στόχων του προγραµµατισµού. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνει τις ενέργειες του καταµερισµού της εργασίας, της οµαδοποίησης των απαιτούµενων δραστηριοτήτων, καθώς
και της µεταβίβασης εξουσίας στους υπεύθυνους των διαφόρων ιεραρχικών επιπέδων του
οργανισµού, προκειµένου να διεκπεραιώσουν τις αναγκαίες εργασίες κατά το καλύτερο
δυνατό τρόπο.
 η διεύθυνση. Η διεύθυνση, ως λειτουργία ασχολείται µε το χειρισµό του ανθρώπινου δυναµικού ενός οργανισµού. Κύριο συστατικό της «διεύθυνσης» είναι η ηγεσία του ανθρώπινου δυναµικού, µέσω της εύρεσης κινήτρων εργασίας και µέσων για την ικανοποίηση
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των αναγκών των εργαζοµένων, αλλά και της υιοθέτησης αποτελεσµατικού συστήµατος
καθοδήγησης για την επίτευξη των στόχων του οργανισµού.
 ο έλεγχος. Η λειτουργία αυτή της διοίκησης αναφέρεται στη µελέτη της υφιστάµενης κατάστασης, σε αντιπαραβολή µε τη στρατηγική του προγραµµατισµού, και περιλαµβάνει
τη διαδικασία της µέτρησης των αποτελεσµάτων, της αξιολόγησης, της ανατροφοδότησης
για τον προσδιορισµό των σηµείων που είναι αναγκαίο να ανασχεδιαστούν και να βελτιωθούν, καθώς και της λήψης αναγκαίων µέτρων για τη διόρθωση των σηµείων αυτών.
Με δεδοµένο ότι: (α) η διοίκηση (management) είναι µία από τις σηµαντικότερες
δραστηριότητες του ανθρώπου, και (β) το σχολείο, ως ανοικτό σύστηµα, βρίσκεται σε σχέση
αλληλεπίδρασης µε το εξωτερικό του περιβάλλον, µπορούµε να πούµε ότι οι αρχές της διοίκησης δεν επηρέασαν µόνο την οργάνωση και λειτουργία των οικονοµικών µονάδων, αλλά
και των εκπαιδευτικών (Σαΐτης 2005-β). Συνακόλουθα, ως σχολική διοίκηση δύναται να θεωρηθούν οι ενέργειες του προσωπικού των σχολικών µονάδων (διευθυντής, υποδιευθυντής,
διοικητικό προσωπικό) για την εκπλήρωση των στόχων του σχολείου, υλοποιώντας τις λειτουργίες του προγραµµατισµού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης, και του ελέγχου. ∆ηλαδή, η
διοίκηση της εκπαίδευσης συντελεί µε τον α’ ή β’ τρόπο στην αποτελεσµατική λειτουργία
των εκπαιδευτικών µονάδων. Στο πλαίσιο αυτό, η άσκηση εξουσίας, η κατανοµή πόρων και
ανθρώπινου δυναµικού, η αποτελεσµατική διαχείριση της παραγόµενης πληροφορίας στο
πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής µονάδας, ο συντονισµός της υλοποίησης των µαθηµάτων
και του ωρολογίου προγράµµατος αποτελούν ενέργειες που είναι καθοριστικό να συντονιστούν και να συµπορεύονται για την αποδοτική λειτουργία του σχολείου και για την παροχή
αναβαθµισµένης ποιοτικά εκπαίδευσης στους µαθητές.

2. 3 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
αποτελούν σηµαντικό οργανικό κοµµάτι της Κοινωνίας της Πληροφορίας, καθώς είναι εκείνες που παρέχουν τις τεχνολογικές δυνατότητες για την υλοποίηση διαδικτυακών και αποκεντρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων. Οι ΤΠΕ διαχειρίζονται µε τεχνολογικά µέσα τις
πληροφορίες που παράγει ένας οργανισµός. Πρόκειται για τον συνδυασµό και τη συνεργασία
της Επιστήµης της Πληροφορίας (Information Science) και της Επιστήµης των Υπολογιστών
(Computer Science), µε επίκεντρο την αξία που κατέχει η πληροφορία, τόσο σε διοικητικό,
όσο και σε οικονοµικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, και για την καλύτερη κατανόηση της έκφρασης «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών», είναι καθοριστικό να µελετήσουµε
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ξεχωριστά τα τρία συστατικά τµήµατα του όρου, δηλαδή τις πληροφορίες, τις τεχνολογίες και
τις επικοινωνίες.
Με τον όρο «πληροφορία» εννοούµε: «κάθε στοιχείο, άρα τη στοιχειώδη µονάδα
γνώσης, το στοιχειώδες δεδοµένο που µπορεί να θεωρηθεί γνωστικά αυτοδύναµο, το θεµελιώδες, δηλαδή, δοµικό στοιχείο της γνωστικής διαδικασίας ή, από µια άλλη οπτική γωνία, το
στοιχειώδες δεδοµένο, που έχει, για όποιον το προσλαµβάνει γνωστικό νόηµα» (Μπώκος
2002, σ. 5). Από αυτή τη σκοπιά, η πληροφορία που παράγεται εντός των οργανισµών αποτελεί το δοµικό στοιχείο των διοικητικών διαδικασιών, το οποίο κατέχει γνωστική υπόσταση
και διατηρεί το δικό του κύκλο ζωής. Όπως αναφέρει και ο Cleveland (1986) οι οργανισµοί
είναι πληροφορία, η οποία εξυπηρετεί τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και αποτελεί ταυτόχρονα παραγόµενο προϊόν αυτών των διαδικασιών.
Η αξία και η σηµαντικότητα της πληροφορίας για έναν οργανισµό συνίσταται στους
παρακάτω παράγοντες (Executive Office of the President 2000):
 αποτελεί πολύτιµο πόρο για την παροχή ολοκληρωµένης πληροφόρησης,
 ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους για τις διοικητικές - επιχειρηµατικές δραστηριότητες
και συµβάλει καθοριστικά στη διαδικασία λήψης απόφασης, και
 αποτελεί µέσο που εξασφαλίζει την υπευθυνότητα του οργανισµού και διαχειρίζεται τις
διοικητικές διαδικασίες.
Επιπλέον, οι πληροφορίες κατέχουν στρατηγική σηµασία και αυξανόµενη αξία, καθώς
εξασφαλίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην αγορά (IFCA – Information for Competitive
Advantage) (Montana et al. 2002). Η πληροφορία, εποµένως, παρέχει αυθεντική και αξιόπιστη απόδειξη των διοικητικών συναλλαγών και των νοµοθετικών διατάξεων, στο πλαίσιο των
οποίων πραγµατοποιούνται αυτές οι συναλλαγές (Lord Chancellor’s Department 1999), (European Commision 1998). Ας σηµειωθεί ότι η αποτελεσµατική διαχείριση της πληροφορίας:
 αποτελεί το κλειδί, προκειµένου να αξιοποιηθεί το σύνολο της παραγόµενης γνώσης ενός
οργανισµού,
 διευκολύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από ανώτερα διοικητικά στελέχη, καθώς
διατηρεί τη συλλογική µνήµη του οργανισµού, αναφορικά µε τις δραστηριότητές του,
 συµβάλει στην καλύτερη διεξαγωγή των διοικητικών συναλλαγών και διατηρεί το δικαίωµα των συµβαλλόµενων στην πληροφόρηση.
Συνοπτικά, η πληροφορία κατέχει τον καθοριστικότερο ρόλο για την παροχή υπηρεσιών και τη διεκπεραίωση διοικητικών ενεργειών (Office of the Information Commissioner of
Canada 1994). Άλλωστε συγγραφείς, όπως οι Marchand et al. (1998), κρίνουν απαραίτητη
την επεξεργασία της πληροφορίας, αφενός µεν ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την παροχή
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αναβαθµισµένων ποιοτικά υπηρεσιών, και αφετέρου ως άµεσου διοικητικού προϊόντος, δεδοµένου ότι οι οργανισµοί στηρίζονται στους πληροφοριακούς πόρους που διαθέτουν για να
υλοποιήσουν τις διαδικασίες τους.
Η επεξεργασία και οργάνωση της πληροφορίας συνδέεται ρητά µε την πρόοδο των
νέων τεχνολογιών, οι οποίες εισέρχονται δυναµικά στον επαγγελµατικό χώρο, προσφέροντας
αναβαθµισµένα ποιοτικά εργαλεία για την οργάνωση, επεξεργασία και διακίνηση της παραγόµενης πληροφορίας, ώστε να µετατραπεί σε πολύτιµη γνώση. Με τον όρο «νέες τεχνολογίες» εννοούµε «…τις εφαρµογές των τεχνολογιών κάθε είδους, από τα απλά υπερµέσα, ως τις
εφαρµογές της ροµποτικής και της τεχνητής νοηµοσύνης, και από τα διαδικτυακά συστήµατα, ως τις εφαρµογές ασύρµατης επικοινωνίας…» (∆ηµητρακοπούλου 2002, σ. xi).
Σύµφωνα µε την αντίληψη αυτή, οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν την ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων, στόχος των οποίων είναι η αποτελεσµατική και αποδοτική διαχείριση και διακίνηση της πληροφορίας που παράγεται στο πλαίσιο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογικές µεθόδους και µέσα που επιτρέπουν την ψηφιακή οργάνωση και διοχέτευση της παραγόµενης γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό, εισέρχεται και ο
τρίτος όρος της έκφρασης «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» (ΤΠΕ). Οι ΤΠΕ αναφέρονται στη χρήση τεχνολογικών εργαλείων και µέσων, µε απώτερο στόχο την αξιοποίηση αυτών των εφαρµογών για τη βελτίωση των συνθηκών επικοινωνίας και συνεργασίας, καθώς για την αποτελεσµατικότερη οργάνωση και διακίνηση της παραγόµενης πληροφορίας, η
οποία εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε επίπεδο λήψης απόφασης, αλλά και διεκπεραίωσης διοικητικών εργασιών και συναλλαγών. Οι ΤΠΕ εξασφαλίζουν και διευκολύνουν
την αποδοτικότητα, συνδεσιµότητα, και αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών (Taylor et al.
1991), και ενισχύουν την άµεση και απρόσκοπτη συνεργασία, πληροφόρηση και επικοινωνία.
Για τον χώρο της εκπαίδευσης, οι ΤΠΕ επιδρούν τόσο στη µαθησιακή διαδικασία, όσο
και στη διοίκηση των σχολικών µονάδων, ως οργανισµών. Όπως θα δούµε και αναλυτικά στο
κεφάλαιο 2, οι ΤΠΕ αξιοποιούνται ως εργαλείο για την παροχή µάθησης, αλλά και ως µέσο
για τον εκσυγχρονισµό της σχολικής διοίκησης και την παροχή διαδικτυακής πληροφόρησης
στην εκπαιδευτική κοινότητα.

3. ∆οµή της Εργασίας

Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο µέρη:
Το πρώτο µέρος καταγράφει το υπό έρευνα πρόβληµα και περιλαµβάνει τη θεωρητική διερεύνηση του θέµατος της εργασίας, πραγµατοποιώντας µία ανασκόπηση της σχετικής
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βιβλιογραφίας, αναφορικά µε την εισαγωγή των ΤΠΕ στο σχολικό χώρο. Το πρώτο µέρος
απαρτίζεται από δύο κεφάλαια:
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η προβληµατική της έρευνας, δηλαδή γίνεται
αναφορά στη διατύπωση του προβλήµατος και στο σκοπό της µελέτης. Ακολουθούν οι ερευνητικές υποθέσεις και προσδιορίζονται οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται σηµαντική η διεξαγωγή και η συγγραφή της συγκεκριµένης µελέτης. Στη συνέχεια καταγράφονται οι προϋποθέσεις της έρευνας, και στο τέλος οριοθετείται το πρόβληµα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια περιγραφή του θεωρητικού πλαισίου, καθώς και
των µελετών που έχουν πραγµατοποιηθεί, αναφορικά µε την εισαγωγή και τη σηµασία της
χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, και ειδικότερα στην πρωτοβάθµια, µε έµφαση στην επίδραση των νέων τεχνολογιών στη σχολική
διοίκηση. Τέλος, προσδιορίζονται και προβάλλονται οι παράµετροι που καθορίζουν την αποτελεσµατική και αποδοτική εισαγωγή των ΤΠΕ στον χώρο της σχολικής διοίκησης.
Στο δεύτερο µέρος της συγκεκριµένης εργασίας, παρουσιάζεται η έρευνα: (α) προσδιορίζεται η µεθοδολογία, (β) αναλύονται και ερµηνεύονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν
από την έρευνα, και (γ) διατυπώνονται προτάσεις για την αναβάθµιση της χρήσης των ΤΠΕ
στη σχολική διοίκηση και τη βελτίωση διεκπεραίωσης διοικητικών διαδικασιών. Συγκεκριµένα:
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η µεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετείται από
την παρούσα µελέτη, καθώς επίσης το δείγµα και το ερωτηµατολόγιο που διανεµήθηκε στους
διευθυντές / προϊσταµένους και στους εκπαιδευτικούς των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα εµπειρικά αποτελέσµατα, ως προς την υφιστάµενη τεχνολογική κατάσταση των σχολείων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στον τοµέα
της σχολικής διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχονται στοιχεία από τη διερεύνηση των δεδοµένων για την εφαρµογή και τη χρησιµοποίηση των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθµια
εκπαίδευση, καθώς και των αποτελεσµάτων από τις συσχετίσεις και τους πίνακες διπλής εισόδου µεταξύ σηµαντικών µεταβλητών.
Στο πέµπτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται η εκτίµηση των οικονοµετρικών υποδειγµάτων, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι παράµετροι που συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότερη
υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στη σχολική διοίκηση.
Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται η ερµηνεία των εµπειρικών αποτελεσµάτων, δηλαδή η λεπτοµερειακή και σε βάθος εξέταση των εµπειρικών αποτελεσµάτων.
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Στο έβδοµο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την
παρούσα έρευνα, ενώ παρατίθενται προτάσεις για την καλύτερη εφαρµογή και χρήση των
νέων τεχνολογιών στη διοίκηση των δηµοτικών σχολείων, έτσι ώστε οι σχολικές µονάδες να
επιτύχουν αµεσότερα τους στόχους τους και να αυξήσουν την απόδοση και την αποτελεσµατικότητά τους.
Τέλος, παρουσιάζεται η περίληψη, απεικονίζονται, στο παράρτηµα, τα ερωτηµατολόγια που διανεµήθηκαν σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, και
παρατίθεται η βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα µελέτη, ελληνική και ξενόγλωσση.

4. Ευχαριστίες

Από τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως όλους εκείνους που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας. Συγκεκριµένα, αισθάνοµαι
την ανάγκη να ευχαριστήσω θερµά:
 το Μέντορά µου, Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, κ. Σαΐτη Χρίστο, ο οποίος, ως επιβλέπων της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής, µε ενθάρρυνε, µε καθοδηγούσε και µε
προέτρεπε συνεχώς σε νέους επιστηµονικούς δρόµους. Εκφράζω την ευγνωµοσύνη µου
για την ουσιαστική συµπαράστασή του, τις εύστοχες επιστηµονικές υποδείξεις και παρατηρήσεις του, καθώς και τις επιµελείς διορθώσεις των κειµένων, σε όλα τα στάδια εκπόνησης της παρούσας διδακτορικής διατριβής.
 τον Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, κ. Ράπτη Αριστοτέλη, ο οποίος, ως µέλος της
Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής, συνέβαλε σηµαντικά στη συγγραφή της παρούσας
διδακτορικής εργασίας µε τη µεγάλη εµπειρία του και την ευρεία επιστηµονική του κατάρτιση, προκειµένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
 τον Επίκουρο Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, κ. Φασούλη Κωνσταντίνο, ο οποίος,
ως µέλος της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής, µου παρείχε σηµαντική βοήθεια µε
τις εποικοδοµητικές και καίριες παρατηρήσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια της συγγραφής
της παρούσας εργασίας, µε δεδοµένο το ευρύ επιστηµονικό του πεδίο.
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 τον Καθηγητή του Τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου, κ. Χονδρογιάννη Γεώργιο, για την πολύτιµη βοήθεια του και τις συµβουλές
του για την εκπόνηση αυτής της µελέτης.
 τα διευθυντικά στελέχη και τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος, οι οποίοι συµπλήρωσαν
και απάντησαν µε προθυµία τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου που τους δόθηκε. Επίσης, εκφράζω τις ευχαριστίες µου στους διευθυντές/ προϊσταµένους και στους εκπαιδευτικούς που συνέβαλαν, µε τις παρατηρήσεις τους, στη βελτίωση του ερωτηµατολογίου
κατά τη διάρκεια της πιλοτικής έρευνας.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά µου, η οποία µου προσέφερε αµέριστη συµπαράσταση και ψυχολογική υποστήριξη για την εκπόνηση της συγκεκριµένης εργασίας.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1

Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1. Περίληψη

Η αξιοποίηση και υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών δύναται να συµβάλει, αφενός
µεν στην εκπλήρωση του παιδαγωγικού στόχου των σχολικών µονάδων, αφετέρου
στην αποτελεσµατικότερη οργάνωση της σχολικής διοίκησης. Ωστόσο, πολλές φορές
παρατηρείται η άναρχη υιοθέτηση των ΤΠΕ, δεδοµένου ότι δε λαµβάνονται υπόψη
σηµαντικές παράµετροι που επηρεάζουν καθοριστικά το βαθµό και την ποιότητα της
αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει την προβληµατική της έρευνας, µε στόχο να αναδείξει τη σηµαντικότητα της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών και να προσδιορίσει
τους παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση των ΤΠΕ σε επίπεδο διοίκησης στα
σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας µας.

2. Το Πρόβληµα Εισαγωγής των ΤΠΕ στη Σχολική ∆ιοίκηση

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σχολικό χώρο αποτελεί µέρος του ευρύτερου εκσυγχρονισµού της διοίκησης και εκπαίδευσης, και της δράσης της Κοινωνίας της Πληροφορίας για
ηλεκτρονική διοίκηση (eGovernment) και ηλεκτρονική µάθηση (eLearning). Στο πλαίσιο αυτό, η ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στη σχολική πραγµατικότητα συνδέεται µε αλλαγές
που πραγµατοποιούνται τόσο στη διαδικασία της µάθησης, όσο και στη διεκπεραίωση των
διοικητικών εργασιών του σχολείου.
Ειδικότερα για τη σχολική διοίκηση, οι νέες τεχνολογικές εφαρµογές και η ταχύτητα
ανανέωσης τους παρασέρνουν στην πορεία τους δοµές και λειτουργίες, οι οποίες διαµορφώνουν ένα καθοριστικό κοµµάτι της διοικητικής λειτουργίας (Anastasiades, 2002). Συγκεκριµένα, η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στη διοικητική λειτουργία επηρεάζει σηµαντικά τις µεθόδους και τα µέσα που χρησιµοποιούνται για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών. Από τη µέθοδο της χειρωνακτικής εργασίας, όπου η διοικητική πράξη συντάσσεται και διακινείται µε παραδοσιακές - συµβατικές µεθόδους, οδηγούµαστε στη µέθοδο
της ηλεκτρονικής ή και ψηφιακής διεκπεραίωσης, όπου οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών παρέχουν τη δυνατότητα υιοθέτησης προηγµένων τεχνολογιών για την παραγωγή, οργάνωση, διατήρηση και διακίνηση της δηµόσιας πληροφορίας. Επίκεντρο στη νέα
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πραγµατικότητα της ηλεκτρονικής ή ψηφιακής διοίκησης κατέχει η δηµόσια πληροφορία, και
συγκεκριµένα ο τρόπος µε τον οποίο χειριζόµαστε και διακινούµε τα δεδοµένα που παράγονται στο πλαίσιο των διοικητικών δράσεων.
Αναλυτικότερα, η οργάνωση και διαχείριση της πληροφορίας µε ηλεκτρονικά µέσα
εντάσσεται στο φάσµα εξασφάλισης και παροχής αποδοτικών και αποτελεσµατικών υπηρεσιών, αλλά και περιορισµού του κόστους διατήρησης και διακίνησης των διοικητικών πληροφοριών. Συγκεκριµένα, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Haddad et al.
2002):
 Βοηθούν τη σχολική διοίκηση στην αποδοτική οργάνωση των διοικητικών λειτουργιών,
στην καλύτερη παρακολούθηση της απόδοσης, καθώς και στη βελτίωση διαχείρισης των
σχολικών πόρων (φυσικών και ανθρώπινων).
 Συµβάλλουν στην εύκολη και φιλική προς τον χρήστη διαχείριση πολύπλοκων και τυποποιηµένων διαχειριστικών διαδικασιών.
 Προάγουν την επικοινωνία µεταξύ των σχολικών µονάδων, των γονέων και κηδεµόνων,
της κεντρικής διοίκησης, και συνακόλουθα καλλιεργούν την υπευθυνότητα της σχολικής
διοίκησης, τη διαφάνεια στη διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών, καθώς και στη διασυνδεσιµότητα των σχολικών δικτύων.
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διοίκηση αντλείται τόσο από τη διοικητική όσο και από
την οικονοµική αξία που κατέχει η διοικητική πληροφορία, µε την τεχνολογία να παρέχει τα
µέσα για την επίτευξη γρήγορων, διασυνδεδεµένων και έγκυρων διοικητικών υπηρεσιών. Συγκεκριµένα, η έννοια της διοικητικής αξίας συνδέεται µε την εξασφάλιση «αποτελεσµατικής
διοίκησης», η οποία κρίνεται ένας από τους κύριους παράγοντες της αποτελεσµατικότητας
του σχολείου (UNESCO 2002). Η αποτελεσµατική διοίκηση εµπεριέχει τις έννοιες της συνέπειας, της υπευθυνότητας, της αποτελεσµατικότητας, της διαφάνειας και της αποδοτικότητας,
και ενσωµατώνει, µεταξύ άλλων, γνωρίσµατα – κλειδιά, όπως επικέντρωση στις ανάγκες της
εκπαιδευτικής κοινότητας, χαρακτήρα συνεργάσιµο, περιεχόµενο οµοιόµορφο και διαλειτουργικό, καθώς και σύνθεση πολυεπίπεδη και πολυκεντρική (Traunmuller et al. 2004). Στο
πλαίσιο αυτό, οι διοικητικές συναλλαγές τείνουν να βασίζονται στην αποτελεσµατική διάδοση της γνώσης (Canada’s Information Highway 2004), και προϋποθέτουν τεχνολογικά αναβαθµισµένες υπηρεσίες για την αποτελεσµατική διαχείριση της πληροφορίας που παράγουν
στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης τους (Canada’s Information Highway 2004). Με απώτερο
στόχο την «αποτελεσµατικότητα», η σύγχρονη διοίκηση στοχεύει στην άµεση και γρήγορη
διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών, στην καθιέρωση έγκυρων συναλλαγών, αποδε-
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σµευµένων από χρονικούς ή γεωγραφικούς περιορισµούς, αλλά και στην παροχή διαρκούς
προσβασιµότητας στον πυρήνα της διοικητικής πληροφόρησης.
Οι νέες αυτές ανάγκες και απαιτήσεις της διοίκησης καθιστούν την τεχνολογία κινητήρια δύναµη και µέσο για την υλοποίηση έγκυρων, γρήγορων και αποτελεσµατικών διοικητικών υπηρεσιών. Οι ΤΠΕ δύνανται να καλύψουν τις απαιτήσεις αυτές, παρέχοντας ποιοτικά
αναβαθµισµένα πληροφοριακά εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν την αξιοποίηση και χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services). Με τον τρόπο αυτό, οι διοικητικές εργασίες επιτελούνται µε εργαλεία ηλεκτρονικής οργάνωσης και διεκπεραίωσης, και σε ψηφιακό περιβάλλον,
το οποίο συγκροτείται από αποκεντρωµένες, αλλά διασυνδεδεµένες διαδικτυακά υπηρεσίες.
Σ’ αυτό το ψηφιακό περιβάλλον, η εκτέλεση των διοικητικών συναλλαγών πραγµατοποιείται
σε πραγµατικό χρόνο, και:
 εξασφαλίζει αποτελεσµατική ροή δεδοµένων, άµεση εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών, γονέων
και µαθητών, καθώς και οικονοµία στον χρόνο διεκπεραίωσης των απαιτούµενων διαδικασιών,
 εξαλείφει περιορισµούς γεωγραφικούς και χρονικούς (Schelin 2003), και ενισχύει το δικαίωµα της εκπαιδευτικής κοινότητας στην πληροφόρηση και τη συµµετοχή της στα διοικητικά δρώµενα.
Στον κόσµο της σχολικής πραγµατικότητας, οι ΤΠΕ παρέχουν τη δυνατότητα:
 χρήσης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου,
 ανάπτυξης και υιοθέτησης ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος για την οργάνωση και διαχείριση της διοικητικής πληροφορίας,
 αναβάθµισης της σχολικής βιβλιοθήκης και ανάδειξης του ρόλου της (παροχή τεχνογνωσίας για την αποτελεσµατική διαχείριση της πληροφορίας).
Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται σαφές ότι, στο πλαίσιο της διοικητικής αξίας της
πληροφορίας, οι ΤΠΕ δύνανται να ενισχύσουν τη σχολική διοίκηση µε σύγχρονα πληροφοριακά συστήµατα, τα οποία επιτρέπουν την αποτελεσµατικότερη οργάνωση και διακίνηση της
παραγόµενης διοικητικής πληροφορίας. Επίσης, υποστηρίζουν τη διαδραστική επικοινωνία
µεταξύ εκπαιδευτικών, µαθητών αλλά και γονέων/ κηδεµόνων. Επιπρόσθετα, οι ΤΠΕ παρέχουν τη δυνατότητα να οργανώνεται σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων το προφίλ των µαθητών, οι ιδιαίτερες µαθησιακές τους ανάγκες, η επίδοσή τους αλλά και ο βαθµός προόδου
τους. Με τον τρόπο αυτό:
 διευκολύνεται η προσπάθεια προσαρµογής της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών στις ιδιαίτερες ανάγκες των µαθητών (Flecknoe 2002),
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 παρέχεται η δυνατότητα µηχανογράφησης της διοίκησης, µέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, για την παρακολούθηση των διοικητικών εγγράφων (εισερχόµενα - εξερχόµενα), αλλά και της οργάνωσης του ωρολογίου προγράµµατος σε βάση δεδοµένων,
 µειώνεται σηµαντικά η χειρόγραφη εργασία, ενώ επιτρέπεται η καλύτερη δυνατή παρακολούθηση της διακίνησης των εγγράφων και της προόδου των διοικητικών εργασιών,
 παρέχονται εργαλεία που διευκολύνουν την αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών, καθώς και την καταγραφή και διατήρηση στοιχείων συλλογικής µνήµης του οργανισµού,
 εξασφαλίζουν την άµεση και έγκυρη ενηµέρωση των εκπαιδευτικών σε υπηρεσιακά θέµατα.
Ωστόσο, δυνάµεις που λειτουργούν σε µικρο- και µεσο- επίπεδο του εκπαιδευτικού
συστήµατος (σχολική µονάδα) επηρεάζουν σηµαντικά την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών
στο σχολικό χώρο (Pelgrum 2001). Συγκεκριµένα, για την υλοποίηση και διάθεση των προαναφερόµενων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, καθοριστική θέση κατέχουν οι απόψεις και η
στάση του έµψυχου δυναµικού του σχολείου, αναφορικά µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ. ∆ηλαδή, ο διευθυντής και οι διδάσκοντες είναι εκείνοι που καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο η
τεχνολογική καινοτοµία πρόκειται να εφαρµοστεί στην εκπαίδευση (Tsitouridou et al. 2004).
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Mooij et al. (2001) η στάση του διευθυντή είναι ο πιο
σηµαντικός παράγων για το βαθµό και την ποιότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ στο σχολικό χώρο, ενώ οι Tondeur et al. (2008-b) διαπιστώνουν την ανάγκη συνεχούς επαγγελµατικής κατάρτισης των διευθυντών ως βασική προτεραιότητα για την αποτελεσµατική εισαγωγή των
νέων τεχνολογιών στη σχολική διοίκηση.
Περαιτέρω, στον πυρήνα των τεχνολογικών αλλαγών, κεντρική θέση κατέχει ο προβληµατισµός σχετικά µε το ερώτηµα, εάν οι εκπαιδευτικοί και το διοικητικό προσωπικό της
σχολικής µονάδας επιθυµούν να εισαχθούν οι νέες τεχνολογίες στο σχολικό χώρο, αλλά και
εάν κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις για την επίτευξη των νέων τεχνολογικά αναβαθµισµένων αρµοδιοτήτων τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Baron και Bruillard (2003), οι
αξίες, οι πεποιθήσεις, οι συνήθειες και οι απόψεις της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελούν
καθοριστικό κριτήριο για τη διαδικασία ένταξης των ΤΠΕ στη σχολική πραγµατικότητα. Επίσης, οι Tondeur et al. (2008-b) συµπληρώνουν ότι η αποτελεσµατική υιοθέτηση των νέων
τεχνολογιών εξαρτάται από την καλλιέργεια ενός κοινού οράµατος µεταξύ των µελών της
εκπαιδευτικής κοινότητας, και γίνεται πιο εύκολα πραγµατοποίηση όταν οι εκπαιδευτικοί κατέχουν τις ίδιες αξίες και τους ίδιους στόχους.
Η έλλειψη ικανοτήτων διαχείρισης των ΤΠΕ αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για
την οµαλή και αποτελεσµατική εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολικό χώρο (Smeets
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2005). Όπως επισηµαίνουν οι Baylor et al. (2002) η τεχνολογία δεν πρόκειται να αξιοποιηθεί
επαρκώς εάν τα µέλη της σχολικής κοινότητας δε διαθέτουν τις ικανότητες, τις γνώσεις και
τη διάθεση να χρησιµοποιήσουν και να ενσωµατώσουν τα ηλεκτρονικά µέσα στην καθηµερινή τους εργασία.
Συνεπώς, θέση – κλειδί κατέχει η δυνατότητα κατάρτισης και συνεχούς επαγγελµατικής εκπαίδευσης και εξοικείωσης των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας µε ζητήµατα τεχνολογικής υφής (Albirini 2006). Για το λόγο αυτό, πολλές χώρες αναλαµβάνουν την πρωτοβουλία να φέρουν σε επαφή τους εκπαιδευτικούς µε τις νέες τεχνολογίες, είτε µε προγράµµατα κατάρτισης των ενεργών διδασκόντων, είτε µε την εισαγωγή του αντικειµένου των νέων
τεχνολογιών στο πρόγραµµα σπουδών των παιδαγωγικών τµηµάτων στις σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε τη Νορβηγία, η οποία ενέταξε στο πρόγραµµα
σπουδών της Σχολής Εκπαίδευσης του Ostfold University College το αντικείµενο των ΤΠΕ,
στηριζόµενη στην αντίληψη ότι οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί είναι καθοριστικό να διαθέτουν
µια εποικοδοµητική και θετική στάση απέναντι στις νέες τεχνολογίες, και ταυτόχρονα να είναι τεχνολογικά καταρτισµένοι για ενεργό µάθηση και ψηφιακά περιβάλλοντα εκπαίδευσης
(Eriksen 2004). Κατόπιν µε το πρόγραµµα “ICT as a factor of change within general teacher
training at Ostfold University College, Faculty of Education”, το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο εθνικό αναπτυξιακό πρόγραµµα της Νορβηγίας, διερεύνησε πώς οι ΤΠΕ µπορούν να
υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τη δραστηριότητα των µελλοντικών εκπαιδευτικών και να
τους εφοδιάσουν µε τις κατάλληλες δεξιότητες και τα απαιτούµενα προσόντα.
Πέραν των προβληµατισµών που σχετίζονται µε τον ανθρώπινο παράγοντα, τίθενται
και ζητήµατα τεχνολογικής, οικονοµικής και κτιριακής υφής. Συγκεκριµένα, η υιοθέτηση των
ΤΠΕ προϋποθέτει:
 την ύπαρξη αιθουσών κατάλληλα σχεδιασµένων και εξοπλισµένων για το ηλεκτρονικό
υλικό,
 την παροχή τεχνολογικής υποστήριξης των µέσων και εργαλείων που διατίθενται στο
σχολικό χώρο, προκειµένου να παρέχονται σύγχρονες, ενηµερωµένες και αναβαθµισµένες
υπηρεσίες, τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους µαθητές και τους γονείς / κηδεµόνες,
 τη δυνατότητα ενηµέρωσης και αναβάθµισης λογισµικών προγραµµάτων και εξοπλισµού,
σύµφωνα µε τις νέες τεχνολογικές προδιαγραφές που συνεχώς διατίθενται.
Η σχολική µονάδα είναι αναγκαίο να κατέχει την οικονοµική δυνατότητα για την εξασφάλιση των προαναφερόµενων προϋποθέσεων. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα κρίσιµη θεωρείται
η δυνατότητα οργάνωσης και διαχείρισης αυτής της αλλαγής σε επίπεδο διοίκησης και διεύ22

θυνσης, καθώς η υιοθέτηση των ΤΠΕ προβάλλει ζητήµατα διάθεσης επιπλέον χρόνου και
προσπάθειας από την πλευρά τόσο των εκπαιδευτικών όσο και του διευθυντή και του διοικητικού προσωπικού, εάν υφίσταται. Εξάλλου, η υιοθέτηση των ΤΠΕ επιφέρει σηµαντικές επιδράσεις στο διοικητικό επίπεδο της σχολικής µονάδας, οδηγώντας σε σηµαντικές αλλαγές
στο ρόλο του διευθυντή (Telem 2001). Οι Ely (1999) και Mooij et al. (2001) συνοψίζουν τις
παραµέτρους που διασυνδέονται µε την εισαγωγή των ΤΠΕ στο σχολικό χώρο ως εξής:
 δυσαρέσκεια µε το υφιστάµενο καθεστώς,
 ύπαρξη γνώσεων και ικανοτήτων,
 διαθεσιµότητα σε πόρους,
 διαθεσιµότητα χρόνου,
 ύπαρξη επαίνων, επιβραβεύσεων και κινήτρων,
 δυνατότητα ενεργού συµµετοχής,
 αποφασιστικότητα και δέσµευση, και
 ηγεσία.
Από τους προβληµατισµούς που αναφέραµε και προβάλαµε, διαπιστώνουµε ότι η άναρχη υιοθέτηση των ΤΠΕ στα σχολεία οδηγεί σε αδιέξοδες και αναποτελεσµατικές καταστάσεις, καθώς από τη µια πλευρά δε δύναται να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που παρέχουν
οι νέες τεχνολογίες, λόγω έλλειψης γνώσεων και απουσίας ικανοτήτων διαχείρισης, και από
την άλλη γεννιούνται προβλήµατα οργάνωσης και διοίκησης, λόγω έλλειψης οικονοµικών
δυνατοτήτων καθώς και τεχνολογικής και κτιριακής υποδοµής. Στη βάση αυτής της αντίληψης, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολικό χώρο είναι αναγκαίο να πραγµατοποιείται βάσει συγκεκριµένης πολιτικής, που να προσδιορίζει µε σαφήνεια τις βασικές προϋποθέσεις και τα επιδιωκόµενα οφέλη αυτής της αλλαγής στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Όπως αναφέρει η Tearle (2004), δύο σηµεία-κλειδιά επηρεάζουν την υιοθέτηση της εισαγωγής των
ΤΠΕ στα σχολεία: (α) τα χαρακτηριστικά του οργανισµού δηλαδή η κουλτούρα του οργανισµού που πρόκειται να δεχθεί αυτή την αλλαγή, και (β) το µοντέλο που πρόκειται να εφαρµοστεί για τη διαχείριση της διαδικασίας αυτής της αλλαγής.
Μελετώντας την ελληνική βιβλιογραφία που σχετίζεται µε το ρόλο των ΤΠΕ στην
αποτελεσµατική και οµαλή λειτουργία του δηµοτικού σχολείου, διαπιστώνουµε ότι η επίδραση και η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στη σχολική διοίκηση δεν έχει διερευνηθεί κατά
συστηµατικό τρόπο. Πιο συγκεκριµένα, από τη βιβλιογραφία που έχουµε στη διάθεσή µας,
έχουν δηµοσιευτεί άρθρα, ερευνητικές µελέτες και εγχειρίδια που αναφέρονται:
 στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ως µέσο διδασκαλίας
και βοηθητικό εργαλείο µάθησης (Μπαουράκης 1988, Κόλιας 1999, Πουπάκη 2001, Ζω23

γόπουλος 2001, Ράπτης και ά. 2001, Αγγελόπουλος και ά. 2002, Μιχαηλίδης 2002, Βακαλούδη 2003, Οικονόµου 2004, Χρονάκη 2004, Κακλαµάνης 2005, Κούρτης 2005, Παπαδάκης 2006), ή πιο συγκεκριµένα, στην εφαρµογή λογισµικών για την υποστήριξη της διδακτικής διαδικασίας (Σταµέλος 1997, Μικρόπουλος 2000, ∆απόντες και ά. 2003, Παναγιωτακόπουλος και ά. 2003, Καρτσιώτης και ά. 2005), ή στην χρήση του διαδικτύου για
την ενίσχυση των σχολικών µαθηµάτων και την υποστήριξη της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (Νικολαΐδου και ά. 2001, Λιοναράκης και ά. 2002, Ρετάλης (επιµ.) 2004, Γλάρος
2005, Καλογιάννης 2006, Ευαγγέλου 2007).
 στη διδασκαλία της πληροφορικής, ως αντικείµενο µάθησης (Κόµης 2001, Τζιµογιάννης
2002, Γρηγοριάδου και ά. 2003).
 στις σχολικές βιβλιοθήκες και στο ρόλο τους ως «υποστηρικτικά κέντρα» της µάθησης
(Αναγνωστόπουλος 1989, Σταύρου 2001, Σαΐτης και ά. 2002, Χιονίδου-Μοσκοφόγλου
και ά. 2005).
 στην εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες (Παπάς 1989,
∆ρόσος και ά. 2000, Γλέζου 2002, Αλιµήσης 2003, Νικολακάκη 2003, Παπαδανιήλ 2005,
Καράλλης 2005-2006), καθώς και στις στάσεις και απόψεις των µελών της εκπαιδευτικής
κοινότητας απέναντι στις ΤΠΕ (Εµβαλωτής και ά. 1999, Τσολακίδης και ά. 2001, Κασιµάτη και ά. 2001, Κυρίδης και ά. 2003, Ρούσσος και ά. 2004, Τασιός και ά. 2004, Καρατζά και ά. 2005, Καρτσιώτης και ά. 2005).
 στο σχεδιασµό πληροφοριακού συστήµατος για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων στην εκπαίδευση (Βουκελάτος και ά. 2002), ή στην αναγκαιότητα χρήσης
των νέων τεχνολογιών στη διοίκηση, µε έµφαση στους τοµείς που µπορούν να βελτιωθούν µέσα από τις τεχνολογικές δυνατότητες (∆αγδιλέλης 2005).
Απ’ όλα όσα αναπτύχθηκαν, διαπιστώνουµε ότι οι παραπάνω αναφορές προσεγγίζουν
το θέµα της ένταξης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, αλλά καµία δε µελετά ερευνητικά - εµπειρικά, αφενός µεν το σύνολο των παραµέτρων που συµβάλλουν στην αποτελεσµατική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη σχολική διοίκηση,
καθώς και τους παράγοντες που καθορίζουν την αποδοτική οργάνωση και διαχείριση του συνόλου της διοικητικής πληροφορίας, συµπεριλαµβανοµένου της συµβολής της σχολικής βιβλιοθήκης στην ψηφιακή οργάνωση των πληροφοριών. Η διερεύνηση αυτού του θέµατος αποτελεί την προβληµατική της έρευνάς µας, η οποία έχει ως στόχο να εξετάσει –µέσω της
µεθόδου του ανώνυµου ερωτηµατολογίου- µια σειρά από ερωτήµατα που σχετίζονται µε την
εφαρµογή των ΤΠΕ στη σχολική διοίκηση των δηµοτικών σχολείων των 13 εκπαιδευτικών
περιφερειών της χώρας µας.
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3. Σκοπός της Εργασίας

Με βάση τον προαναφερόµενο προβληµατισµό, η συγκεκριµένη ερευνητική εργασία
στοχεύει:
 να διερευνήσει την υφιστάµενη τεχνολογική κατάσταση στη διοίκηση των σχολείων της
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στις 13 περιφέρειες της χώρας µας,
 να αναδείξει τους παράγοντες που είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη, προκειµένου να
αξιοποιηθούν αποτελεσµατικά οι ΤΠΕ στη σχολική διοίκηση,
 να διαπιστώσει αν η σχολική βιβλιοθήκη δύναται να συµβάλει στον εκσυγχρονισµό της
σχολικής διοίκησης, µέσω της παροχής τεχνογνωσίας σε θέµατα ψηφιακής οργάνωσης
της διοικητικής πληροφορίας,
 να καταγράψει τις απόψεις και στάσεις των διευθυντών και των εκπαιδευτικών απέναντι
στις νέες τεχνολογίες, και
 να προτείνει µεθόδους υλοποίησης των νέων τεχνολογιών για την εκπλήρωση των στόχων
των σχολικών µονάδων και για την εξασφάλιση της αποδοτικής τους λειτουργίας σε διοικητικό επίπεδο.

4. Ερευνητικές Υποθέσεις

Οι υποθέσεις (Υ) πάνω στις οποίες η παρούσα έρευνα επιχειρεί να δώσει απάντηση
είναι οι εξής:
Υ1 Τα σχολεία των αγροτικών περιοχών µειονεκτούν σε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισµό σε
σχέση µε εκείνα των αστικών περιοχών.
Υ2 Οι άνδρες εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο εξοικειωµένοι µε την χρήση των ΤΠΕ σε σχέση µε τις γυναίκες εκπαιδευτικούς.
Υ3 Όλες οι διοικητικές εργασίες των σχολικών µονάδων πραγµατοποιούνται µε την χρήση
Η/Υ.
Υ4 Οι σχολικές µονάδες που διαθέτουν τεχνολογικό εξοπλισµό έχουν µόνιµο υπεύθυνο για
την τεχνική υποστήριξη, προκειµένου να αποκαθίστανται άµεσα ενδεχόµενες βλάβες και να
αντιµετωπίζονται έγκυρα τυχόν δυσλειτουργίες.
Υ5 Οι νεώτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο εξοικειωµένοι µε την χρήση των
ΤΠΕ απ’ ότι οι µεγαλύτεροι σε ηλικία συνάδελφοί τους.
Υ6 Η παρακολούθηση επιµορφωτικών σεµιναρίων συµβάλλει σηµαντικά στην εξοικείωση
των εκπαιδευτικών και διευθυντών µε τις νέες τεχνολογίες.
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Υ7 Στους εκπαιδευτικούς και διευθυντές όλων των σχολικών µονάδων παρέχεται η δυνατότητα επιµόρφωσης και κατάρτισης στην χρήση των ΤΠΕ.
Υ8 Ο υφιστάµενος τεχνολογικός εξοπλισµός είναι επαρκής για τη διεκπεραίωση των απαιτούµενων διοικητικών εργασιών.
Υ9 Οι δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ, π.χ. email, ιστοσελίδα, αξιοποιούνται επαρκώς από
τη σχολική διοίκηση.
Υ10 Η ολιγόχρονη παραµονή των διευθυντικών στελεχών στο ίδιο σχολείο µειώνει το ενδιαφέρον τους για την προµήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισµού.
Υ11 Οι σχολικές βιβλιοθήκες παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Υ12 Οι σχολικές βιβλιοθήκες συµβάλλουν µε τον τεχνολογικό εξοπλισµό και την τεχνογνωσία τους στη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών.

5. Αναγκαιότητα της Έρευνας

Λαµβάνοντας υπόψη την ανασκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας, διαπιστώνουµε
ότι στη χώρα µας δεν έχουν γίνει έρευνες σχετικές µε την υιοθέτηση προηγµένων ψηφιακών
και ηλεκτρονικών τεχνολογιών για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών των σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητο η πραγµατοποίηση
της συγκεκριµένης ερευνητικής εργασίας, η οποία θα µελετήσει συστηµατικά και διεξοδικά
το συγκεκριµένο θέµα. Εξάλλου, η αποτελεσµατική εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη σχολική µονάδα και ο εκσυγχρονισµός της σχολικής διοίκησης αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες για την εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία του σύγχρονου σχολείου.

6. Σπουδαιότητα του Προβλήµατος

Τα αποτελέσµατα που θα αναδείξει η παρούσα ερευνητική εργασία δύνανται να συµβάλλουν καθοριστικά:
 στη δηµιουργία και ανάπτυξη ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων για την οργάνωση και διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών της σχολικής διοίκησης,
 στην αναθεώρηση της υφιστάµενης αντίληψης και στην καλλιέργεια νέας νοοτροπίας των
µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας απέναντι στις νέες τεχνολογίες,
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 στον καθορισµό των προϋποθέσεων που είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη για µία εκσυγχρονισµένη τεχνολογικά σχολική διοίκηση, η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες
της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και στις απαιτήσεις της «Κοινωνίας της Πληροφορίας»,
 στην ανάδειξη προτάσεων για τη βελτίωση διεκπεραίωσης των διοικητικών διαδικασιών,
µέσω της χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων,
 στον προσδιορισµό νέου ρόλου για τη σχολική βιβλιοθήκη, και στην προβολή της «αξίας» που κατέχει στον εκπαιδευτικό χώρο.
Ειδικότερα, από την παρούσα ερευνητική µελέτη αναµένονται τα εξής για καθένα από
τα ακόλουθα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας:
 Για τη σχολική διοίκηση: να συνειδητοποιήσει την ανάγκη και τα οφέλη υιοθέτησης νέων
τεχνολογιών για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών, και να συµβάλλει στη
διαµόρφωση θετικού κλίµατος εντός του σχολικού χώρου έναντι της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Επίσης, να διευκολύνει µε όποιο µέσο και τρόπο
δύναται την ένταξη των νέων τεχνολογιών στη σχολική πραγµατικότητα, και να διαµορφώσει µία σχολική πολιτική για τους στόχους και τη µεθοδολογία εισαγωγής των ΤΠΕ σε
όλες τις πτυχές του σχολικού γίγνεσθαι. Επιπλέον, η σχολική διοίκηση να εκπαιδευτεί
στην χρήση των ΤΠΕ, και στη συνέχεια να συµβάλλει και να προτρέπει τους εκπαιδευτικούς για συνεχή επιµόρφωση και κατάρτιση.
 Για τους εκπαιδευτικούς: να συνειδητοποιήσουν και εκείνοι την ανάγκη και τα οφέλη εισαγωγής των ΤΠΕ στη σχολική µονάδα, και στη συνέχεια να συµµετέχουν µε προθυµία
στις αναβαθµισµένες τεχνολογικά διοικητικές διαδικασίες, αξιοποιώντας από την πλευρά
τους τα τεχνολογικά µέσα που τους παρέχονται. Ακόµη, να επιδιώκουν τη συµµετοχή
τους σε προγράµµατα επιµόρφωσης και κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες, ενώ οι εκπαιδευτικοί µε επιπλέον πείρα στις ΤΠΕ να βοηθούν τους συναδέλφους στην καλύτερη και
αποτελεσµατικότερη εξοικείωσή τους µε τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών.
 Για τη σχολική βιβλιοθήκη: να αναδείξει το ρόλο της και την τεχνογνωσία που κατέχει σε
θέµατα ψηφιακής και ηλεκτρονικής οργάνωσης της διαθέσιµης διοικητικής πληροφορίας,
και να συµβάλλει στην αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της σχολικής
διοίκησης, µέσω της ανάπτυξης ή/και υιοθέτησης πληροφοριακών συστηµάτων για τη διαχείριση της διοικητικής πληροφορίας. Επιπλέον, να παρέχει συνεχή υποστήριξη στα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας αναφορικά µε τις µεθόδους και τους τρόπους παραγωγής, διακίνησης και διατήρησης της παραγόµενης γνώσης.
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 Για την κεντρική και περιφερειακή διοίκηση: να αναπτύξει µία δηµόσια πολιτική για την
ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη σχολική διοίκηση, να οριοθετήσει τους κανόνες οργάνωσης και επεξεργασίας της διοικητικής πληροφορίας, και να
προσδιορίσει στόχους και µεθοδολογία υλοποίησης των νέων τεχνολογιών στη διοικητική
διεκπεραίωση εγγράφων και εργασιών.

7. Προϋποθέσεις της Έρευνας

Η παρούσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο του ανώνυµου γραπτού ερωτηµατολογίου προς τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. ∆εδοµένου ότι ζητήθηκε από τα διευθυντικά στελέχη και τους εκπαιδευτικούς να εκφέρουν τις απόψεις τους για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στα
σχολεία τους, βασική προϋπόθεση θεωρείται η εγκυρότητα των απαντήσεών τους.

8. Οριοθέτηση του Προβλήµατος

Όπως έχει ήδη διατυπωθεί, η έρευνα της παρούσας εργασίας επικεντρώνεται και εστιάζεται στη µελέτη υιοθέτησης των ΤΠΕ σε δύο τοµείς της σχολικής µονάδας: (α) στη σχολική διοίκηση (διοικητικές εργασίες - διοικητικά έγγραφα), και (β) στη σχολική βιβλιοθήκη.
Ο περιορισµός αυτός και η εξαίρεση των θεµάτων:
 διδασκαλίας µέσω της χρήσης των ΤΠΕ,
 συνεργατικής µάθησης, και
 εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης,
πραγµατοποιείται για δύο λόγους, αφενός µεν λόγω της εκτεταµένης µελέτης και της πληθώρας των εργασιών που ήδη υφίστανται για το ζήτηµα διδασκαλίας µέσω νέων τεχνολογιών,
της συνεργατικής και της εξ’ αποστάσεως µάθησης, αφετέρου λόγω της έκτασης που καταλαµβάνει το θέµα αυτό, καθώς από µόνο του αποτελεί ξεχωριστή εργασία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2

Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ
ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1. Περίληψη

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) εισέρχονται δυναµικά στον
εκπαιδευτικό χώρο, υποστηρίζοντας τις αρχές της Κοινωνίας της Πληροφορίας και
εξασφαλίζοντας αναβαθµισµένες υπηρεσίες και εργαλεία. Στο πλαίσιο αυτό, η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών αποτελεί µια σύγχρονη πραγµατικότητα, η οποία ασκεί
καίριες και καθοριστικές επιρροές σε όλους τους τοµείς της σχολικής µονάδας (διοίκηση, µαθησιακή διαδικασία, βιβλιοθήκη). Με σηµείο αναφοράς τη σχολική διοίκηση, το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στην επίδραση των νέων τεχνολογιών στη διεκπεραίωση της διοικητικής εργασίας, µελετώντας την υφιστάµενη κατάσταση και
τις τρέχουσες δράσεις σε διεθνές επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα, καθώς και αναλύοντας τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αποτελεσµατική ένταξη των ΤΠΕ στην άσκηση του διοικητικού έργου στο σχολικό περιβάλλον.

2. Η Έρευνα σε ∆ιεθνές Επίπεδο

2.1 Εισαγωγή

Η µελέτη και η έρευνα ένταξης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
στην εκπαίδευση, διακρίνεται από πληθώρα δηµοσιεύσεων, οι οποίες δύνανται να οµαδοποιηθούν σε επτά βασικές θεµατικές προσεγγίσεις, βάσει της επίπτωσης που ασκούν οι νέες τεχνολογίες στον εκπαιδευτικό χώρο (Aviram et al. 2004):
 διοικητική, µε την έννοια της προµήθειας τεχνολογικού εξοπλισµού για τις σχολικές µονάδες,
 διδασκόµενης ύλης (προγράµµατος), µε διττή έννοια: αφενός µεν της διδασκαλίας του
µαθήµατος της πληροφορικής, αφετέρου της υιοθέτησης των ΤΠΕ για την υποστήριξη και
ενίσχυση των µαθηµάτων της διδασκόµενης ύλης,
 διδακτική, µε την έννοια της εισαγωγής νέων µαθησιακών και διδακτικών µεθόδων (για
παράδειγµα, διαδραστική µάθηση, εξ’ αποστάσεως, ασύγχρονη, κ. ά.),
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 οργανωτική, µε την έννοια των οργανωτικών αλλαγών που είναι αναγκαίο να υιοθετήσει
η σχολική µονάδα, λόγω της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα,
 συστηµική, µε την έννοια ότι οι διδακτικές και οργανωτικές αλλαγές δεν είναι εφικτές και
πραγµατοποιήσιµες χωρίς τις συστηµικές αλλαγές, δηλαδή αλλαγές σε επίπεδο διοίκησης
του όλου συστήµατος,
 πολιτιστική, µε την έννοια ότι η ένταξη των ΤΠΕ στο σχολικό χώρο συνεπάγεται µία βαθιά πολιτιστική αλλαγή, καθώς οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας, και συνεπώς και τον πολιτισµό µας,
 ιδεολογική, µε την έννοια ότι οι ΤΠΕ αποσκοπούν στην ικανοποίηση βασικών κοινωνικών και εκπαιδευτικών στόχων.
Σύµφωνα µε τη διεθνή αρθρογραφία, η τεχνολογία αναπτύσσεται ως προϋπόθεση
αλλά και ως απάντηση βασικών αναγκών και απαιτήσεων της σύγχρονης κοινωνίας, και συνεπώς δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µία διαφορετική και ξεχωριστή οντότητα (Qvortrup
1984), αλλά ως βασικό συστατικό κοµµάτι αυτής. Ειδικότερα για τον χώρο της εκπαίδευσης,
η ένταξη των ΤΠΕ στις σχολικές µονάδες αποτελεί µία αναγκαιότητα, η οποία προτάσσεται
από οικονοµικούς, κοινωνικούς, παιδαγωγικούς και άλλους παράγοντες (Selwyn 2000,
OECD 2001). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Kozma (2005) και Vandenbroucke
(2007), η τεχνολογία αποτελεί ταυτόχρονα αιτία και αποτέλεσµα κοινωνικών αλλαγών και
οικονοµικών εξελίξεων, οι οποίες ασκούν βαθιά επιρροή στην εκπαιδευτική µεταρρύθµιση,
και γενικώς στη φύση και στους στόχους των εκπαιδευτικών µονάδων (Tinio 2003).
Στο πλαίσιο αυτό και λαµβάνοντας υπόψη την αλληλένδετη σχέση της τεχνολογίας
και της σύγχρονης κοινωνίας, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στo εκπαιδευτικό περιβάλλον αξιοποιούνται (Baron et al. 2003, European Schoolnet 2005, Vandenbroucke
2007, Drent et al. 2008):
 ως καταλύτης εκπαιδευτικής καινοτοµίας, καθώς αποσυνδέουν τη µάθηση και τη διδασκαλία από χρονικούς και χωροταξικούς περιορισµούς, και προσαρµόζονται στις ιδιαίτερες προσωπικές ανάγκες των µαθητών,
 ως µέσο για τον πληροφοριακό αλφαβητισµό, παρέχοντας γνώσεις για τη διαχείριση των
νέων τεχνολογιών, καθώς και κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες,
 ως εργαλείο διοικητικού εκσυγχρονισµού, καθώς εξοπλίζουν τη σχολική διοίκηση µε εργαλεία που επιτρέπουν την ηλεκτρονική ή/και ψηφιακή διαχείριση της διοικητικής πληροφορίας.
Εστιάζοντας τη µελέτη µας στον τρίτο παράγοντα, δηλαδή στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη σχολική διοίκηση, παρατηρούµε ότι επίκε30

ντρο στη δράση του εκσυγχρονισµού της σχολικής διοίκησης αποτελεί η ανάπτυξη και χρήση
ενός πληροφοριακού συστήµατος για την παραγωγή, διακίνηση και οργάνωση της διοικητικής πληροφορίας. Όπως υπογραµµίζει ο Telem (2003) ένα πληροφοριακό σύστηµα παρέχει
στη σχολική διοίκηση και στους εκπαιδευτικούς εργαλεία, τα οποία συµβάλλουν στην καλύτερη και αµεσότερη διεκπεραίωση των διοικητικών και εκπαιδευτικών εργασιών.
Με τον όρο «πληροφοριακό σύστηµα διοίκησης» χαρακτηρίζεται το τυποποιηµένο
ηλεκτρονικό σύστηµα υπολογιστή, το οποίο έχει τη δυνατότητα ενσωµάτωσης δεδοµένων
από ποικίλες πηγές, και το οποίο δύναται να υποστηρίξει όλες τις διοικητικές λειτουργίες,
συµπεριλαµβανοµένου της διαχείρισης λήψης αποφάσεων (Hicks 1990). Συγκεκριµένα, η
χρήση πληροφοριακού συστήµατος διοίκησης επιδιώκει να καλύψει θέµατα (Carter 2005):
 διεύθυνσης της σχολικής µονάδας (π.χ. σχεδιασµός και ανάπτυξη, ασφάλεια, νοµικά θέµατα και δηµόσιες σχέσεις),
 διοίκησης µαθητών (π.χ. εγγραφές, ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων, διαχείριση διοικητικών εγγράφων, βαθµοί απόδοσης, απουσίες),
 οργάνωσης και διοίκησης διδασκαλίας (π.χ. ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκόντων, σεµινάρια εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών, κατανοµή και ανάθεση πρόσθετων διοικητικών ή/και εκπαιδευτικών καθηκόντων),
 γενικών υπηρεσιών (π.χ. µετακινήσεις µαθητών - εκδροµές, υπηρεσίες τροφοδοσίας, κοινωνικές εκδηλώσεις, ψυχολογική υποστήριξη µαθητών),
 επιπρόσθετων σχολικών λειτουργιών (π.χ. σεµινάρια, σχολική βιβλιοθήκη, εργαστήρια),
 γενικής διοίκησης (π.χ. διορισµός - αποσπάσεις εκπαιδευτικών, µισθοδοσία, διαχείριση
υλικοτεχνικού εξοπλισµού και προϋπολογισµού).
Συνεπώς, η χρήση των ΤΠΕ στη σχολική διοίκηση συµβάλει στην απλοποίηση και
εγρήγορση των διοικητικών λειτουργιών, και επηρεάζει καθοριστικά τις συνθήκες πρόσβασης, οργάνωσης και αξιοποίησης της πληροφορίας που παράγεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της σχολικής µονάδας.
Κατά τον Slenning (2000), η χρήση των νέων τεχνολογιών στη σχολική διοίκηση δεν
αποτελεί µόνο µια µεθοδολογική καινοτοµία, η οποία συµβάλλει στην απλοποίηση της καθηµερινής λειτουργίας της διοίκησης, αλλά και µία αντιπροσωπευτική µεταρρύθµιση στην επικοινωνία της εκπαιδευτικής κοινότητας. Την άποψη αυτή ενισχύουν οι µελέτες των Telem
(2003) και Telem et al. (2006), σύµφωνα µε τις οποίες η εισαγωγή ενός πληροφοριακού συστήµατος διοίκησης στις σχολικές µονάδες επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις σχέσεις µεταξύ
του διευθυντή ή/και των διδασκόντων µε τους γονείς – κηδεµόνες, καθώς και µεταξύ των
γονέων – κηδεµόνων και των µαθητών.
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Περαιτέρω, η αξιοποίηση ενός πληροφοριακού συστήµατος διοίκησης επηρεάζει και
τις σχέσεις και την επικοινωνία του διευθυντή µε τους διδάσκοντες. Η χρήση πληροφοριακού
συστήµατος διοίκησης συµβάλλει στην οργάνωση και στο συντονισµό της εκπαιδευτικής
δράσης, στην παρακολούθηση της πορείας της εργασίας των διδασκόντων, στον εντοπισµό
προβληµάτων και δυσχερειών, καθώς και στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της επίδοσης των εκπαιδευτικών και των µαθητών (Telem 2001). Κατά συνέπεια, τα πληροφοριακά
συστήµατα διοίκησης αποτελούν συστήµατα ανατροφοδότησης της σχολικής επίδοσης και
εκπλήρωσης των εκπαιδευτικών στόχων (Breiter et al. 2007), µε δυνατότητα υποστήριξης
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για βελτίωση της σχολικής απόδοσης και της εκπαιδευτικής δράσης (Roland 1982).
Τα προαναφερθέντα µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η αξιοποίηση ενός πληροφοριακού συστήµατος στη σχολική διοίκηση συµβάλλει στη:
 βελτίωση και απλοποίηση διεκπεραίωσης των διοικητικών εργασιών,
 αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη οργάνωση και διαχείριση της διοικητικής πληροφορίας,
 δυνατότητα άµεσης και έγκυρης παρακολούθησης της επίδοσης των διδασκόντων και των
µαθητών,
 ανάπτυξη καινοτόµων καναλιών επικοινωνίας εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, και εξασφάλιση συνεχούς και ποιοτικά αναβαθµισµένης επικοινωνίας µε γονείς –
κηδεµόνες, αλλά και µαθητές,
 υποστήριξη διαδικασίας λήψης αποφάσεων βάσει στατιστικής ανάλυσης για τη βελτίωση
της εκπαιδευτικής δράσης και την αποτελεσµατικότερη επίτευξη των στόχων της σχολικής µονάδας.

2.2 Σύγχρονες τάσεις: ο ρόλος της δηµόσιας πολιτικής

Στον πυρήνα των µελετών και των ερευνών που πραγµατοποιούνται σε διεθνές επίπεδο για θέµατα νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, δεσπόζουσα θέση κατέχει ο προβληµατισµός, αναφορικά µε τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειµένου η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση να χαρακτηρίζεται από επιτυχία. Στο σηµείο αυτό, εισέρχεται η έννοια
της δηµόσιας πολιτικής, αναφορικά µε τον τρόπο εισαγωγής και χειρισµού των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Όπως χαρακτηριστικά υπογραµµίζει ο Twining (2001), οι καινοτόµες δράσεις των ΤΠΕ χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη επιτυχία όταν στηρίζονται σε προκαθορισµένους στόχους. Εξάλλου, η συµβολή µιας δηµόσιας πολιτικής στην αποτελεσµατική
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και αποδοτική διαχείριση των νέων τεχνολογιών είναι ευρέως αναγνωρισµένη και αποδεκτή,
καθώς (Library and Information Association of New Zealand 2002):
 διαµορφώνει οµοιόµορφη µεθοδολογία, αναφορικά µε την ένταξη των ΤΠΕ στις σχολικές
µονάδες,
 µεγιστοποιεί τα οφέλη των παρεχόµενων ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών υπηρεσιών, και
τέλος
 περιορίζει τους κινδύνους που προκύπτουν από την εφαρµογή εκτεταµένων τεχνολογικών
αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά και στο σχολικό χώρο.
Στην πορεία ανάπτυξης µιας δηµόσιας πολιτικής για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό
της εκπαίδευσης, διαφορετικά επίπεδα διοίκησης, εθνικό – τοπικό, διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο (Mooij et al. 2001). Σε επίπεδο εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, η ανάπτυξη και
υιοθέτηση στρατηγικού πλάνου κρίνεται ως ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες για
την αποτελεσµατική υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών σε όλες τις πτυχές της σχολικής µονάδας, καθώς καθορίζει µε σαφήνεια τους στόχους και τη µεθοδολογία ένταξης των ΤΠΕ στα
σχολεία. Συγκεκριµένα, η στρατηγική για την ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
είναι αναγκαίο να στηρίζεται σε ευκρινή πλάνα ανάπτυξης, τα οποία πρέπει να καθορίζουν µε
σαφήνεια τους στόχους της τεχνολογικής µεταρρύθµισης, τις επιπτώσεις, καθώς και τη µεθοδολογία και τον τρόπο υλοποίησης των στόχων που θέτει το στρατηγικό πλάνο (Twining
2001).
Αντλώντας ένα παράδειγµα δηµόσιας στρατηγικής από το διεθνές χώρο, η πολιτική
της Νέας Ζηλανδίας για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
στοχεύει να εξασφαλίσει τη συνδεσιµότητα του εκπαιδευτικού χώρου, τη δηµιουργία ψηφιακού περιεχοµένου, καθώς και την ικανότητα και επιδεξιότητα για µετατροπή της πληροφορίας σε γνώση, τόσο στον τοµέα της διδασκαλίας, όσο και στον τοµέα της διοίκησης. Για την
ικανοποίηση και επίτευξη αυτών των στόχων, η στρατηγική της αποβλέπει (New Zealand’s
Ministry of Education 2006):
 σ’ ένα εκπαιδευτικό σύστηµα, το οποίο είναι αναγκαίο να επικεντρώνεται στις ανάγκες
και απαιτήσεις των διδασκόµενων και να υπερβαίνει τα οργανωτικά εµπόδια,
 στη δυνατότητα λήψης αποφάσεων βάσει οργανωµένης πληροφόρησης,
 σε αυξηµένη προσβασιµότητα στις διαθέσιµες πληροφορίες και σε περιορισµό του κόστους δηµιουργίας, οργάνωσης και διακίνησης πληροφοριών,
 σε αυξηµένη εµπιστοσύνη, ικανότητα και δυνατότητα χρήσης των ΤΠΕ από όλα τα µέλη
της εκπαιδευτικής κοινότητας,
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 στη δυνατότητα δηµιουργίας, εφαρµογής και κοινής χρήσης νέων τεχνολογικών και εκπαιδευτικών ιδεών και καινοτοµιών,
 σε αποτελεσµατική και αποδοτική επένδυση του εκπαιδευτικού τοµέα στις νέες τεχνολογίες.
Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η
δηµόσια πολιτική του Ηνωµένου Βασιλείου. Συγκεκριµένα, η στρατηγική του για τις νέες
τεχνολογίες στην εκπαίδευση αναφέρεται στην αξιοποίηση ψηφιακών και διαδραστικών τεχνολογιών για την επίτευξη µιας περισσότερο µαθητοκεντρικής προσέγγισης σε όλους τους
τοµείς της εκπαίδευσης και σε όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Αναλυτικότερα, στοχεύει
(Department for Education and Skills 2005):
 στην παροχή υπηρεσιών µέσα από ένα διασυνδεδεµένο δίκτυο,
 στην εξασφάλιση online υποστήριξης για την εκπαιδευτική κοινότητα,
 στην ανάπτυξη συνεργατικής µάθησης και διδασκαλίας,
 στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς,
 στην εξασφάλιση καθοδήγησης και στην παροχή οργανωτικών αρχών για τη διοίκηση της
ένταξης των ΤΠΕ,
 στην παροχή κοινής ψηφιακής υποδοµής για την υποστήριξη της τεχνολογικής αλλαγής.
Σε επίπεδο σχολικής µονάδας (τοπικό), η ύπαρξη µιας εθνικής πολιτικής συµβάλλει
στην καλύτερη ανάπτυξη ενός εσωτερικού σχεδίου δράσης, αναφορικά µε τους στόχους της
συγκεκριµένης σχολικής µονάδας, αλλά και τη µεθοδολογία που ενδείκνυται για την αποτελεσµατικότερη ένταξη των ΤΠΕ, λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές ανάγκες, τις απαιτήσεις και
τα διαθέσιµα µέσα (οικονοµικά, υλικοτεχνικά, κτιριακά). Η έρευνα των Tondeur et al. (2008b) ανέδειξε ότι η αποτελεσµατική ένταξη των ΤΠΕ στο σχολικό χώρο συνδέεται στενά µε τις
δράσεις που αναπτύσσονται σε τοπικό (σχολικό) επίπεδο, και κυρίως µε την ύπαρξη ενός
σχεδίου δράσης, το οποίο συµβάλλει στην καλλιέργεια ενός κοινού οράµατος για την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Όπως υπογραµµίζει και η Tearle (2004), η επιτυχηµένη διαχείριση της αλλαγής που επιβάλλουν οι νέες τεχνολογίες εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του
οργανισµού (δοµές, κουλτούρα, προσωπικές απόψεις των εκπαιδευτικών), καθώς και από το
µοντέλο δράσης που υιοθετείται για τη διοικητική διαχείριση αυτής της καινοτοµίας.
Συνεπώς, η ανάπτυξη και υιοθέτηση µιας δηµόσιας πολιτικής για τις νέες τεχνολογίες
στην εκπαίδευση συµβάλλει στη διαµόρφωση ενός υποστηρικτικού πλαισίου, το οποίο παρέχει την απαιτούµενη µεθοδολογία για την αποτελεσµατική ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στις
καθηµερινές εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες, ενώ δύναται να καλύψει και ζητήµατα τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και παραδείγµατα βέλτιστων πρακτικών. Με το σκε34

πτικό, λοιπόν, ότι η ύπαρξη µιας πολιτικής βοηθάει στην ανάπτυξη αποτελεσµατικών µοντέλων και στρατηγικών ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, η UNESCO ανέπτυξε το «ICT in
Education Policymakers Toolkit»iii, ένα εργαλείο το οποίο παρέχει στρατηγικές οδηγίες για
τη συστηµατική ανάπτυξη πολιτικής και τον καθορισµό στόχων, αναφορικά µε τον τρόπο υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Το συγκεκριµένο εργαλείο αποτελείται
από έξι κύριες κατευθύνσεις:
 χαρτογράφηση της υφιστάµενης κατάστασης,
 καθορισµός των εκπαιδευτικών «περιοχών», στις οποίες θα ενταχθούν οι νέες τεχνολογίες, και ανάπτυξη αντίστοιχης πολιτικής,
 σχεδιασµός και προγραµµατισµός των φυσικών και ανθρώπινων απαιτήσεων,
 προσδιορισµός του ηλεκτρονικού περιεχοµένου,
 καθορισµός πλάνου υλοποίησης και εφαρµογής, προσδιορισµός των οικονοµικών στοιχείων,
 αξιολόγηση της υλοποίησης, συνεχείς προσαρµογές.
Συνακόλουθα, η εφαρµογή µιας δηµόσιας πολιτικής αποτελεί τη βασική προϋπόθεση
για τη διατύπωση κανόνων και αρχών, αναφορικά µε τον τρόπο αποτελεσµατικότερης υιοθέτησης των καινοτόµων δράσεων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, βάσει των σχολικών αναγκών και απαιτήσεων (Milner 2003). Εξάλλου, ένα στρατηγικό πλάνο µπορεί να αποτελέσει,
εκτός από ένα εργαλείο επιβίωσης, και ένα µέσο για την επιτυχία ενός οργανισµού (Fletcher
2003).

2.3 Η συµβολή του ανθρώπινου παράγοντα στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών: η σηµαντικότητα της επιµόρφωσης

Πέραν των προβληµατισµών που σχετίζονται µε την ύπαρξη δηµόσιας πολιτικής, η
ένταξη των ΤΠΕ στο σχολικό χώρο επηρεάζεται σηµαντικά από ποικίλους πρακτικούς παράγοντες, όπως τεχνολογική διαθεσιµότητα, χρονικές και χωροταξικές συνθήκες, δυνατότητες
συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης του εκπαιδευτικού προσωπικού, τεχνική υποστήριξη
(Tearle 2004). Ωστόσο, πληθώρα δηµοσιεύσεων και µελετών επικεντρώνονται στο θέµα των
απόψεων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών για τις νέες τεχνολογίες, και συγκεκριµένα
στη στάση που διατηρούν έναντι των ΤΠΕ, λόγω της αλλαγής που φέρουν στη νοοτροπία,
στην κουλτούρα, στον τρόπο εργασίας εντός του σχολικού γίγνεσθαι. Σύµφωνα µε τους Law-
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son et al. (1999), οι κύριοι παράγοντες που οδηγούν σε θετική ή αρνητική ανταπόκριση στις
νέες τεχνολογίες είναι:
 η στάση και απόψεις των εκπαιδευτικών έναντι της καινοτοµίας που εισάγουν οι ΤΠΕ,
 ο ρόλος του διευθυντή (ή γενικότερα των υπευθύνων για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση), καθώς και
 η ύπαρξη ανάλογης υποστήριξης και κατάρτισης.
Οι Van Driel et al. (2001), Ιορδανίδης (2006) και Iordanidis (2006) χαρακτηριστικά
αναφέρουν ότι προσπάθειες µεταρρύθµισης που δε λαµβάνουν υπόψη τις υφιστάµενες γνώσεις των εκπαιδευτικών, καθώς και τις απόψεις και τις στάσεις τους, χαρακτηρίζονται από
αποτυχία. Την προσέγγιση αυτή ενισχύει και η θέση των McGarr et al. (2007), οι οποίοι υπογραµµίζουν ότι παράγοντες κουλτούρας εµποδίζουν την ένταξη των ΤΠΕ στο σχολικό χώρο,
καθώς οι απόψεις και οι συνήθειες του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, χρόνια παγιωµένες,
αποτελούν τροχοπέδη οποιασδήποτε αλλαγής. Εξάλλου, δεν είναι εύκολο να αντικατασταθούν άµεσα παλαιές πρακτικές µε νέες (Bisaso et al. 2008), καθώς η κουλτούρα της εκπαιδευτικής κοινότητας λειτουργεί ως τοίχος απέναντι στην αλλαγή της τεχνολογικής µεταρρύθµισης (Simpson et al. 2005). Στο ίδιο πλαίσιο, έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα
ανέδειξε, ότι η στάση των εκπαιδευτικών, καθώς και το επίπεδο κατάρτισής τους στις νέες
τεχνολογίες αποτελούν σηµαντικό παράγοντα για το επίπεδο υιοθέτησης και το βαθµό αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Jimoyiannis et al. 2007). Επιπλέον, οι Mooij et al.
(2001) υπογραµµίζουν ότι οι παράγοντες που αναφέρονται στις στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ υπερτερούν έναντι των παραγόντων που σχετίζονται µε σχολικές
συνθήκες, καθώς η εµπιστοσύνη και ικανότητα των εκπαιδευτικών στην χρήση των νέων τεχνολογιών καθορίζει την επιθυµία τους να εισάγουν τις ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό περιβάλλον,
καθώς και το βαθµό αξιοποίησης τους στην καθηµερινή εργασία.
Επιπρόσθετα, έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο Βέλγιο, µε αντικείµενο τη µελέτη
της τοπικής σχολικής πολιτικής σε σχέση µε την προοπτική των διευθυντών και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, αναδεικνύει τη σηµαντικότητα των απόψεων και στάσεων της εκπαιδευτικής κοινότητας έναντι της τεχνολογικής, εκπαιδευτικής και διοικητικής µεταρρύθµισης, προκειµένου να αποφευχθεί το χάσµα µεταξύ της πολιτικής - στρατηγικής και της αληθινής χρήσης των ΤΠΕ στο σχολικό χώρο (Tondeur et al. 2008-b). Σύµφωνα µε τους Muller
et al. (2007), οι παράγοντες που κατέχουν θέση κλειδί για την αποτελεσµατική υιοθέτηση των
νέων τεχνολογιών είναι η ύπαρξη χαρισµατικών και αφοσιωµένων διευθυντών και εκπαιδευτικών, καθώς και η καλλιέργεια σύγχρονης τεχνολογικής κουλτούρας.
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Περαιτέρω, οι Zhao et el. (2001) προσδιορίζουν τους ακόλουθους παράγοντες ως καθοριστικούς για την αποτελεσµατική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών:
 οι εκπαιδευτικοί πρέπει να πιστέψουν ότι η τεχνολογία δύναται να επιτύχει µεγαλύτερο
βαθµό αποτελεσµατικότητας στη µετάδοση γνώσεων, από ό,τι ίσχυε παλαιότερα (αποτελεσµατικότητα),
 οι εκπαιδευτικοί πρέπει να πιστέψουν ότι η χρήση της νέας τεχνολογίας δε θα δηµιουργήσει εµπόδια στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του σχολείου (διατάραξη),
 οι εκπαιδευτικοί πρέπει να πιστέψουν ότι διαθέτουν την ικανότητα και τα µέσα για την
αποτελεσµατική αξιοποίηση των ΤΠΕ (έλεγχος).
Τέλος, καίριο ρόλο για την καλλιέργεια θετικής αντίληψης για τις νέες τεχνολογίες
κατέχει και το προφίλ της σχολικής διοίκησης, καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες για την επιτυχή είσοδο των ΤΠΕ στα σχολεία (Chambers 2002). Συγκεκριµένα, ο
διευθυντής θα πρέπει να ασκεί µία εµπνευσµένη, αποδοτική και αποτελεσµατική διεύθυνση,
η οποία να αναβαθµίζει την εκπαίδευση και τη σχολική διοίκηση. Εξάλλου, όπως αναφέρει
και ο Slenning (2000), η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σχολικό χώρο εµπλέκεται σε πολλές πτυχές µε την εργασία του διευθυντή και την αναπτυξιακή στρατηγική για τη βελτίωση της εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, ο διευθυντής θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον βασικές τεχνολογικές δεξιότητες, να κατανοεί και να προσδιορίζει τον τρόπο ένταξης των νέων τεχνολογιών
στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και να εµπνέει το όραµα της τεχνολογικής µεταρρύθµισης
στους εκπαιδευτικούς (Ritchie 1996).
Τα ερωτήµατα που τίθενται στο σηµείο αυτό, είναι: Με ποιο τρόπο η εκπαιδευτική
κοινότητα θα αποκτήσει την πεποίθηση ότι, αφενός µεν κατέχει τη δυνατότητα και τις γνώσεις για την αξιοποίηση των ΤΠΕ, αφετέρου η χρήση των νέων τεχνολογιών συµβάλλει στην
αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών και διοικητικών δραστηριοτήτων, χωρίς η αλλαγή
αυτή να προκαλεί διατάραξη του εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου; Κατά πόσο µια τοπική – σχολική στρατηγική µπορεί να προβλέψει τους ενδεχόµενους κινδύνους και τις τυχόν
διαταράξεις, και να διαµορφώσει το ζητούµενο θετικό κλίµα έναντι των νέων τεχνολογιών,
ώστε να εξασφαλίσει τη δυνατότητα ενασχόλησης της εκπαιδευτικής κοινότητας µε τις ΤΠΕ;
Η διεθνής βιβλιογραφία απαντά στα ερωτήµατα αυτά, υποδεικνύοντας ως λύση τη συνεχή και δια βίου επιµόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες, µέσα
από τακτικά, επαναλαµβανόµενα και ολοκληρωµένα σεµινάρια παροχής γνώσεων για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση. Σύµφωνα µε την έρευνα των
Demetriadis et al. (2003) οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την ανάγκη και επιθυµία:
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 για συνεχή επιµόρφωση και κατάρτιση στις ΤΠΕ, προκειµένου να διατηρούν θετική στάση, να διαθέτουν εµπιστοσύνη στις γνώσεις και ικανότητές τους, και να δύνανται να αξιοποιήσουν τα µέσα και τα εργαλεία που τους παρέχει η νέα τεχνολογία,
 να διατηρούν καλύτερο και πιο ποιοτικό επαγγελµατικό προφίλ, ώστε να παρέχουν τις
καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στην εκπαιδευτική κοινότητα εντός των ορίων που θέτει η
πολιτική και η κουλτούρα του σχολείου.
Αναφορικά µε τη στρατηγική εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, οι
Loveless et al. (2006) προσδιορίζουν την ανάγκη η πολιτική για την ένταξη των ΤΠΕ να διακρίνεται από µια περισσότερο «οικολογική» προσέγγιση, η οποία περικλείει ανθρώπους,
πρακτικές, αξίες και τεχνολογίες που αλληλεπιδρούν µε το συγκεκριµένο τοπικό περιβάλλον.
Η έµφαση πρέπει να δίνεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες εξυπηρετούνται από
τις νέες τεχνολογίες, και όχι αποκλειστικά και µονοµερώς στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Επικοινωνιών. Κλειδί για την αποτελεσµατική προσαρµογή του σχολείου στην τεχνολογική
πρόκληση αποτελεί η αλλαγή της κουλτούρας του σχολικού περιβάλλοντος (Stoll et al.
2003). Εξάλλου, αποτελέσµατα έρευνας που διεξήχθη στην Ιρλανδία αποδεικνύουν ότι η παρουσία τεχνολογικού εξοπλισµού δεν είναι επαρκής για την εξασφάλιση της αξιοποίησης των
ΤΠΕ στον εκπαιδευτικό χώρο (Mulkeen 2003). Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, οι παράγοντες
που κρίνονται καθοριστικοί για τη µεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
από την εκπαιδευτική κοινότητα είναι:
 η αυξηµένη χρήση των ΤΠΕ από τη σχολική διοίκηση,
 η ύπαρξη ενός ενηµερωµένου πλάνου για την ένταξη των νέων τεχνολογιών στη σχολική
µονάδα,
 η παρουσία και το προφίλ του ανθρώπου που είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή των ΤΠΕ
στο σχολείο,
 η ύπαρξη οργανωµένων προγραµµάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες για τους διδάσκοντες της σχολικής µονάδας.
Συνεπώς, σηµείο αιχµής στη δράση για την επαγγελµατική κατάρτιση των εκπαιδευτικών αποτελεί η παροχή διαρκούς και συνεχούς επιµόρφωσης και ενηµέρωσης των διδασκόντων σε θέµατα νέων τεχνολογιών (Lim et al. 2002). Στο πλαίσιο αυτό, τόσο η εθνική πολιτική όσο και η σχολική στρατηγική πρέπει να προβλέπουν τρόπους και µέσα για την εξασφάλιση διαρκούς εκπαίδευσης των διδασκόντων. Λαµβάνοντας υπόψη την έκταση και τη σηµαντικότητα συνεχούς κατάρτισης, οι κυβερνήσεις των χωρών απαντούν σ’ αυτήν την πρόκληση µέσω της έναρξης εθνικών προγραµµάτων για την ένταξη των ΤΠΕ στα σχολεία (Albirini
2006).
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Κατόπιν των παραπάνω, ποικίλα προγράµµατα και δίκτυα επιµόρφωσης υλοποιούνται
για τη µετάδοση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων στους εκπαιδευτικούς και διευθυντές των σχολικών µονάδων. Στο σηµείο αυτό, αξίζει να αναφερθούµε σε τρεις ενδεικτικές
περιπτώσεις ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες υλοποιούν προγράµµατα και δίκτυα κατάρτισης
των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες.
Συγκεκριµένα, στο Βέλγιο λειτουργεί ένα δίκτυο, το οποίο παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης και εκπαίδευσης, ευρείας κλίµακας, και είναι υπεύθυνο για την τεχνική και οργανωτική
υποστήριξη (πρακτικές πληροφορίες, εµπειρίες, εκπαίδευση) των διδασκόντων σε θέµατα
ΤΠΕ (European Schoolnet 2005). Αξίζει να υπογραµµίσουµε, ότι στο δίκτυο αυτό, συµµετέχουν τµήµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτών των πανεπιστηµίων, καθώς και των ινστιτούτων ανώτερης εκπαίδευσης.
Η Ιρλανδία έχει εντάξει στη στρατηγική της ένα πρόγραµµα εθνικής εµβέλειας για την
κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες. Το National Centre for Technology in
Education της Ιρλανδίας πραγµατοποίησε σειρά σεµιναρίων για την αξιοποίηση των ΤΠΕ
στην εκπαίδευση. Αξίζει να τονίσουµε ότι ένα από τα προγράµµατα που υλοποιήθηκαν αναφερόταν στην ένταξη των νέων τεχνολογιών στο ωρολόγιο πρόγραµµα της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης της Ιρλανδίας (Mulkeen 2003).
Στην Αγγλία το Office for Standards in Education (OFSTED), υπηρεσία υπεύθυνη για
την επιθεώρηση των σχολείων και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, θέτει σειρά κριτηρίων
για την υλοποίηση σεµιναρίων, αναφορικά µε την κατάρτιση των διδασκόντων στις νέες τεχνολογίες. Όπως επισηµαίνουν οι Selinger et al. (2003), µέχρι πρόσφατα τα ινστιτούτα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών διέθεταν την ευελιξία να καθορίσουν το πρόγραµµα κατάρτισης των
διδασκόντων, ενώ µετά το 1992 η δηµόσια πολιτική χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα παρεµβατική σε όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένης εκείνης για την κατάρτιση των
εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ.
Ωστόσο, η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών είναι αναγκαίο να βασίζεται σε µεγάλης
διάρκειας και µε επανάληψη προγράµµατα, ώστε οι εκπαιδευτικοί να λαµβάνουν, πέραν των
στοιχειωδών γνώσεων, και ιδιαίτερες δεξιότητες στην χρήση των ΤΠΕ εντός του σχολικού
περιβάλλοντος. Όπως ανέδειξε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Ιρλανδία, η κατοχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες δε συνεπάγεται και τη µεγαλύτερη δυνατή χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική καθηµερινότητα, παρόλο που, ως
ένα βαθµό, αυξάνει το επίπεδο της ενασχόλησης των εκπαιδευτικών µε τις ΤΠΕ (Mulkeen
2003). Στο ίδιο ερευνητικό πλαίσιο, κινείται και µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στην Αγγλία
σε σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την οποία, το πρόγραµµα New Op39

portunities Fund Training, δεν παρουσίασε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα (Office for Standards in Education 2004). Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι:
 Υπήρξε µεγάλη απόκλιση στις γνώσεις και δεξιότητες των συµµετεχόντων, µε συνέπεια
άλλοι να µην κατέχουν ούτε καν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις για την ενεργή συµµετοχή
τους και την παρακολούθηση των σεµιναρίων, ενώ άλλοι διέθεταν ήδη, από προσωπική
ενασχόληση, ικανοποιητικό επίπεδο δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες, µε αποτέλεσµα το
πρόγραµµα εκπαίδευσης να µην εκπληρώνει επαρκώς τις ανάγκες και προσδοκίες των
συµµετεχόντων.
 Η ολοκλήρωση των σεµιναρίων δεν οδήγησε και στην εφαρµογή των αποκτηθέντων γνώσεων στην καθηµερινή εργασία των εκπαιδευτικών.
Συνακόλουθα, η υλοποίηση σεµιναρίων για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις
νέες τεχνολογίες χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και επιµέλειας, καθώς η υλοποίηση παροδικών
και ευρείας κλίµακας σεµιναρίων δεν ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις
όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Όπως επισηµαίνει ο Carter (1999), η ανάγκη εκπαίδευσης των διδασκόντων σε θέµατα ΤΠΕ προβάλλει ζητήµατα χρόνου και κόστους. Ο Doornekamp (2002) προσδιορίζει, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των
διδασκόντων, την ενσωµάτωση της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στις καθηµερινές δραστηριότητές τους, και προτείνει την απαλλαγή από τις αρµοδιότητές τους για
συγκεκριµένο διάστηµα (εντός της εβδοµάδας) για την ενασχόληση και την κατάρτισή τους
στις νέες τεχνολογίες. Με το ίδιο σκεπτικό, οι Haydn et al. (2007) υπογραµµίζουν ότι µια από
τις σηµαντικότερες παράµετρους στην εκπαίδευση είναι ο χρόνος των εκπαιδευτικών, και
προτείνουν επένδυση στον χρόνο αυτό, ώστε οι διδάσκοντες να µπορούν να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητες των νέων τεχνολογιών.
Στο πλαίσιο αυτό, οι παρακάτω παράµετροι δύνανται να προσδιοριστούν ως καθοριστικές για την παροχή αναβαθµισµένης εκπαίδευσης και κατάρτισης των διδασκόντων στις
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Niemi 2003):
 ποικίλα περιβάλλοντα µάθησης,
 συνεχής ανάπτυξη και αξιολόγηση των συµµετεχόντων στην επιµόρφωση,
 ανταλλαγή εµπειριών και γνώσεων µεταξύ των συµµετεχόντων,
 αναζήτηση και απόκτηση γνώσεων, διαχείριση και αξιολόγηση αποκτηθέντων δεξιοτήτων,
 γνώση της διαφορετικής κουλτούρας και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των συµµετεχόντων,
 χρήση πολυµέσων και ποικίλων µεθόδων µάθησης,
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 απόκτηση γνώσεων (σε βάθος),
 καινοτόµες προσεγγίσεις,
 δυνατότητες για ποικίλα µέσα, εργαλεία και περιβάλλοντα µάθησης και διδασκαλίας.
Ανακεφαλαιωτικά, ο ανθρώπινος παράγων (εκπαιδευτικοί και διευθυντές) αποτελεί
σηµαντικό δείκτη του βαθµού και της αποτελεσµατικότητας αξιοποίησης των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο σχολικό χώρο. Εξάλλου, όπως επισηµαίνει και ο Carter
(1999), είναι λανθασµένη ενέργεια η επένδυση στη νέα τεχνολογία χωρίς ανάλογη επένδυση
στο προσωπικό που θα την αξιοποιήσει. Για το λόγο αυτό, είναι καθοριστικό οι δηµόσιες πολιτικές να συµπεριλαµβάνουν και να προωθούν τις απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών
ως προϋπόθεση για την αποτελεσµατική χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογικών καινοτοµιών (Albirini 2006). Επιπλέον, οι εθνικές πολιτικές δεν πρέπει να αντικαθιστούν τις τοπικές
σχολικές στρατηγικές, καθώς οι ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις της κάθε σχολικής µονάδας υποδεικνύουν και τη διαφορετικότητα στην αντιµετώπιση της πρόκλησης των ΤΠΕ. Εξάλλου, σηµαντικές διαφορές και αποκλίσεις υφίστανται τόσο µεταξύ των σχολείων διαφορετικών χωρών, όσο και των σχολικών µονάδων εντός της ίδιας χώρας (European Schoolnet
2006). Για το λόγο αυτό, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε τοπικό, οι οργανισµοί είναι καθοριστικό να προχωρούν στην ανάπτυξη και υιοθέτηση στρατηγικής για την αποτελεσµατική
και αποδοτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και την ανάγκη εκπαίδευσης της σχολικής κοινότητας στις νέες τεχνολογίες.

3. Η Έρευνα στην Ελλάδα

3.1 Εισαγωγή

Στον Ελλαδικό χώρο, η ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
στην εκπαίδευση βρίσκει την αφετηρία της στα µέσα της δεκαετίας του ’80, και συγκεκριµένα το 1985, οπότε σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής ξεκινάει η εισαγωγή του µαθήµατος
της πληροφορικής στα σχολεία ως ανεξάρτητου γνωστικού αντικειµένου, µε κύριο στόχο την
εκµάθηση βασικών τεχνολογικών εφαρµογών, καθώς και την εξοικείωση των µαθητών µε
την τεχνολογία και τις υπολογιστικές εφαρµογές (Κυνηγός και ά. 2000-β).
Από το 1996 και έπειτα, το Υπουργείο Παιδείας οργανώνει και υλοποιεί πιλοτικά
προγράµµατα προς την κατεύθυνση της συστηµατικής και ουσιαστικής εισαγωγής των νέων
τεχνολογιών στην εκπαίδευση (Κοντακίδης 2003). Όπως επισηµαίνουν οι Παπανικολάου και
ά. (2005), το έτος 1996 αποτελεί την έναρξη της συζήτησης για την εισαγωγή των ΤΠΕ στο
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ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, καθώς οι µέχρι τότε προσπάθειες κρίνονται αποσπασµατικές και εστιασµένες αποκλειστικά στη διδασκαλία του µαθήµατος της Πληροφορικής στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, εντοπίζεται η προσπάθεια αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη της διδασκαλίας και άλλων µαθηµάτων του ωρολογίου προγράµµατος, χρησιµοποιώντας τις τεχνολογικές εφαρµογές ως εκπαιδευτικά εργαλεία (Εµβαλωτής και ά. 1999). Συγκεκριµένα, «η πρώτη αναφορά στην εφαρµογή των ΤΠΕ ως εργαλείο
γνώσης, έρευνας και µάθησης, σε όλο το φάσµα του Προγράµµατος Σπουδών, γίνεται στο
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών» του ΥΠΕΠΘ το έτος 1998 (Παπανικολάου και ά.
2005, σ. 395).

3.2 Σύγχρονες τάσεις

Η δράση για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ανάγεται στην αναγκαιότητα των ΤΠΕ και στην αξία που κατέχουν τόσο για την εκπαιδευτική όσο και για τη
διοικητική λειτουργία του σχολείου. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ζούµε στην «Κοινωνία της
Πληροφορίας», όπου η γνώση κατέχει καθοριστικό ρόλο και η τεχνολογία αποτελεί την κινητήρια δύναµη και το µέσο για την αποτελεσµατική οργάνωση και διακίνηση της πληροφορίας. Οι νέες αυτές συνθήκες προβάλλουν την ανάγκη για την αναµόρφωση του εκπαιδευτικού
συστήµατος, προκειµένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις
(Κακλαµάνης 2005) και να εξασφαλίζει ένα αναβαθµισµένο µαθησιακό περιβάλλον χωρίς
αποκλεισµούς.
Στο πλαίσιο αυτό, το σύγχρονο σχολείο καλείται να εφοδιάσει τους νέους µε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, προετοιµάζοντάς τους (∆απόντες 2001):
 να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για αναζήτηση και εντοπισµό πληροφοριών,
 να είναι δηµιουργικοί και αποτελεσµατικοί χρήστες των νέων τεχνολογιών,
 να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να παράγουν,
 να οικοδοµούν τις γνώσεις.
Υπό το πρίσµα των σύγχρονων καινοτοµιών που προβάλλουν την αναγκαιότητα απόκτησης τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις σχολικές µονάδες αποτελεί βασική προϋπόθεση, προκειµένου να αποφευχθεί η κοινωνική διάσπαση και να ενισχυθεί η συνοχή και η απασχολησιµότητα (Παπαδάκης 2006). Η Πουπάκη
(2001) προσδιορίζει τους παρακάτω παράγοντες ως καθοριστικούς για την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση:
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 αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος σε σχέση µε
τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή,
 περιορισµός του φαινοµένου του κοινωνικού αποκλεισµού και άµβλυνση των ανισοτήτων
που προκύπτουν από τη γεωγραφική κατανοµή των µαθητών, προκειµένου να παρέχονται
ίσες ευκαιρίες και να εξασφαλίζεται ίδια ποιότητα εκπαίδευσης για όλη την εκπαιδευτική
κοινότητα της χώρας,
 διαµόρφωση και ανάπτυξη πυρήνων ενεργών και δραστήριων νέων, προικισµένων µε τις
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να δύνανται να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Συνεπώς, οι νέες τεχνολογίες συµβάλλουν σηµαντικά στην επίλυση βασικών και καίριων προβληµάτων της διδασκαλίας, όπως άρση χρονικών και γεωγραφικών περιορισµών,
παροχή δυνατοτήτων µεγάλης προσβασιµότητας σε σηµαντικό όγκο πληροφοριών, υποστήριξη της διδασκαλίας µε σύγχρονα εργαλεία (Κολέζα και ά. 1999).
Ωστόσο, η υιοθέτηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον συντελεί και στην αποτελεσµατική διαχείριση των πληροφοριών που παράγει και διακινεί η σχολική διοίκηση. Συγκεκριµένα, αποτελεί το µέσο για την εξασφάλιση
ορθολογικής διοίκησης βασισµένης σε πληροφορίες, για τη δηµιουργία και παρακολούθηση
της εκπαιδευτικής πολιτικής, για τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, για την άµεση
αξιολόγηση και τον έγκυρο απολογισµό του διοικητικού και εκπαιδευτικού έργου, καθώς και
για τη διευκόλυνση συµµετοχής όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας στο σχολικό γίγνεσθαι
(Βουκελάτος και ά. 2002).
Κατόπιν των παραπάνω, µπορούµε να προσδιορίσουµε τις παρακάτω παραµέτρους ως
καθοριστικές για την εισαγωγή των ΤΠΕ στις σχολικές µονάδες:
 από την πλευρά των µαθητών, απόκτηση τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την
εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και την ενίσχυση της απασχολησιµότητας.
 από την πλευρά των εκπαιδευτικών, αξιοποίηση εποπτικών µέσων για τη βελτίωση της
διαδικασίας µάθησης και την παροχή διδασκαλίας αλληλεπιδραστικής, οδηγούµενης από
τον µαθητή, εµπλουτισµένης, διαθεµατικής και µε δυνατότητα εξερεύνησης (Παναγιωτακόπουλος και ά. 2003).
 από την πλευρά της σχολικής διοίκησης, παροχή αναβαθµισµένων διοικητικών υπηρεσιών, µε δυνατότητα συµµετοχής όλων των εµπλεκοµένων στην εκπαίδευση και εξασφάλιση ποικίλων µέσων επικοινωνίας και συνεργασίας.
Με γνώµονα την αναγκαιότητα ένταξης των νέων τεχνολογιών στις σχολικές µονάδες,
το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
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ενέταξε στην εκπαιδευτική πολιτική του τις αναγκαίες παραµέτρους για την αποτελεσµατική
εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Στόχος αυτής της πολιτικής αποτελεί
(Βαβουράκη 2007):
 η εξοικείωση των µαθητών µε τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων,
 η παρότρυνση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού ή εργαλείων συνεργατικής µάθησης για τη διδασκαλία των αντικειµένων του αναλυτικού προγράµµατος.
Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων της εκπαιδευτικής πολιτικής, ποικίλα προγράµµατα και έργα πραγµατοποιούνται για την αποτελεσµατική και αποδοτική εισαγωγή των
νέων τεχνολογιών στις σχολικές µονάδες της χώρας µας. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα και περιλαµβάνει σειρά έργων, αναφορικά
µε την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Συγκεκριµένα, τα προγράµµατα αυτά αναφέρονται (Πουπάκη 2001):
 στον εµπλουτισµό των σχολικών µονάδων µε τον απαιτούµενο και απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισµό,
 στη δηµιουργία εκπαιδευτικού λογισµικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας των µαθηµάτων του αναλυτικού προγράµµατος,
 στην επιµόρφωση και κατάλληλη κατάρτιση των εκπαιδευτικών για την αποτελεσµατική
και αποδοτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην καθηµερινή διδασκαλία και εργασία,
 στην κατάλληλη διαµόρφωση των ωρολογίων και αναλυτικών προγραµµάτων, στη συγγραφή των απαραίτητων εγχειριδίων και βιβλίων, καθώς και στον εµπλουτισµό των υφιστάµενων βιβλίων µε νέες ενότητες,
 σε δράσεις που συµπληρώνουν τη µαθητική ζωή, τη διοίκηση του σχολείου και συντονίζουν τα έργα.
Περαιτέρω, και πάλι σε επίπεδο κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής, το Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ) σε συνεργασία µε πανεπιστηµιακά και ερευνητικά ιδρύµατα αναπτύσσουν το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (www.sch.gr), το οποίο στοχεύει αφενός µεν στη δηµιουργία εθνικής υποδοµής για τη διασύνδεση όλων των σχολικών
µονάδων και όλων των διοικητικών υπηρεσιών της εκπαίδευσης, αφετέρου στην παροχή τηλεµατικών υπηρεσιών (Καρτσιώτης και ά. 2005). Το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο παρέχει
στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας µας ένα αµφίδροµο κανάλι επικοινωνίας, συνεργα44

σίας και διακίνησης εκπαιδευτικού υλικού, µε δυνατότητα ανάκτησης πληροφοριακών εργαλείων (Παπαδόπουλος και ά. 2000, Καράµηνας 2006). Όπως επισηµαίνουν οι Αδαµόπουλος
και ά. (2000), παρέχει σε διδάσκοντες και µαθητές ένα δικτυακό περιβάλλον για την προώθηση νέων εκπαιδευτικών µεθόδων και την ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ ατόµων γεωγραφικά διασκορπισµένων.
Αναφορικά µε δράσεις για τον εκσυγχρονισµό της σχολικής διοίκησης, ενδεικτικά
αναφέρουµε:
 το Σύστηµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης των σχολικών µονάδων, το οποίο αναπτύχθηκε στο
πλαίσιο του πιλοτικού προγράµµατος Ο∆ΥΣΣΕΑΣ του ΕΠΕΑΕΚ (Βουκελάτος και ά.
1997), και το οποίο αποτελεί µια βάση δεδοµένων για τη µηχανογράφηση των διοικητικών εργασιών του σχολείου, όπως µητρώο µαθητών, βαθµολογίες, απουσίες, ποινές, τµήµατα – τάξεις, µαθήµατα, µητρώο εκπαιδευτικών και άλλα.
 το ερευνητικό έργο «Ανάπτυξη και προτυποποίηση δεικτών και κριτηρίων για την Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος» του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, µε στόχο
τη συγκρότηση ενός πλήρους ‘εκπαιδευτικού χάρτη’ της χώρας (Βέλλιου και ά. 2001).
Στο σύστηµα αυτό συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται δεδοµένα, τα οποία αναφέρονται
στην υλικοτεχνική υποδοµή και την ταυτότητα της σχολικής µονάδας, στο ανθρώπινο δυναµικό και τη λειτουργία του σχολείου, καθώς και στις πηγές χρηµατοδότησης και τις δαπάνες της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής.
 το πληροφοριακό σύστηµα διοίκησης ΝΕΣΤΩΡ, το οποίο αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Υπολογιστών και την ιδιωτική εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ, και το οποίο παρέχεται
δωρεάν στα λύκεια της χώρας από το ΥΠΕΠΘ. Το συγκεκριµένο σύστηµα υποστηρίζει
την παρακολούθηση των στοιχείων των µαθητών (για παράδειγµα βαθµοί, απουσίες), των
εκπαιδευτικών, του προσωπικού της σχολικής µονάδας, του ταµείου και άλλα.

3.3 Τοµείς εφαρµογής των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση

Οι ΤΠΕ εισέρχονται δυναµικά στον εκπαιδευτικό χώρο και στη σύγχρονη παιδαγωγική πρακτική, και χρησιµοποιούνται ως (Μιχαηλίδης 2002):
 διοικητικό εργαλείο για τον εκσυγχρονισµό της σχολικής διοίκησης,
 µέσο διδασκαλίας για την υποστήριξη των µαθηµάτων του σχολικού προγράµµατος,
 αντικείµενο µάθησης.
Η Χρονάκη (2004) καθορίζει τις παρακάτω χρήσεις των νέων τεχνολογιών στις σχολικές µονάδες:
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 ως µέσο για τη διδασκαλία των εφαρµογών του ηλεκτρονικού υπολογιστή,
 πλαίσιο για τον πληροφοριακό αλφαβητισµό,
 εργαλείο για την εκπόνηση σχολικών δραστηριοτήτων,
 πλαίσιο για τη διδασκαλία και µάθηση στα γνωστικά αντικείµενα του σχολικού προγράµµατος.
Ειδικότερα για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος
Σπουδών, προσδιορίζει τις ακόλουθες χρήσεις των ΤΠΕ (Καρτσιώτης και ά. 2005):
 ως γνωστικό – διερευνητικό εργαλείο, εποπτικό µέσο διδασκαλίας, εργαλείο επικοινωνίας
και αναζήτησης – ανάκτησης πληροφοριών,
 ως µέσο για την εξασφάλιση του πληροφοριακού αλφαβητισµού.
Μελετώντας ξεχωριστά κάθε µια από τις εφαρµογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, διαπιστώνουµε ότι, σύµφωνα µε µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα, η αξία χρήσης
των νέων τεχνολογιών στη µαθησιακή διαδικασία είναι καθοριστική για την παροχή αποτελεσµατικής διδασκαλίας (Παναγιωτακόπουλος και ά. 2003), και το µετασχηµατισµό του παιδαγωγικού περιβάλλοντος της τάξης προς την πληρέστερη κατανόηση των εννοιών (Κασιµάτη και ά. 2001). Η χρήση εποπτικών µέσων ως εργαλείων µάθησης γνωστικών αντικειµένων
προωθεί την ενεργητική λήψη γνώσεων, τον ποιοτικό συλλογισµό και την εννοιολογική κατανόηση (Σολοµωνίδου 2006). Ο Σιµάτος (2003) προσδιορίζει τα παρακάτω οφέλη που απορρέουν από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη µαθησιακή διαδικασία:
 διέγερση ενδιαφέροντος,
 ανάπτυξη σαφών παραστάσεων,
 συµβολή στην καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση των γνωστικών αντικειµένων,
 εξοικονόµηση χρόνου διδασκαλίας,
 προώθηση της αυτενέργειας,
 παροχή επίκαιρης διδασκαλίας,
 καλλιέργεια καλαισθησίας,
 διευκόλυνση διδασκαλίας και µάθησης.
Επιπρόσθετα, τα αποτελέσµατα έργων που υλοποιήθηκαν για τη δηµιουργία τεχνολογικά υποστηριζόµενων περιβαλλόντων µάθησης αποδεικνύουν ότι οι µαθητές (Βοσνιάδου
2002):
 αντιµετωπίζουν µε ενθουσιασµό την χρήση των νέων τεχνολογιών στη µαθησιακή διαδικασία,
 προσαρµόζονται µε ευκολία και αποκτούν γρήγορα τις απαιτούµενες δεξιότητες για τον
χειρισµό των σύγχρονων τεχνολογικών µέσων,
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 µε την εποπτεία και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, µαθαίνουν να συνεργάζονται και να
ανταλλάσσουν απόψεις,
 µε την κατάλληλη παρέµβαση των εκπαιδευτικών, είναι σε θέση να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να εκτελέσουν πολύπλοκες εργασίες,
 αποκτούν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δύνανται να εντοπίζουν και να
ανακτούν τις απαιτούµενες πληροφορίες, να αξιολογούν την ποιότητα και χρησιµότητα
αυτών των πληροφοριών, να προγραµµατίζουν, να συνεργάζονται, να παρουσιάζουν τα
αποτελέσµατα των ερευνών τους.
Αναφορικά µε την χρήση των ΤΠΕ ως µέσων για τον πληροφοριακό αλφαβητισµό,
διαπιστώνουµε ότι οι σύγχρονες σχολικές µονάδες καλούνται να αντιµετωπίσουν τη νέα πρόκληση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, έχοντας ως «σύγχρονο εκπαιδευτικό µέληµα» όχι
µόνο την απόκτηση τεχνολογικών ικανοτήτων για την εξοικείωση των µαθητών µε τις νέες
τεχνολογίες, αλλά και την απόκτηση ικανοτήτων διαχείρισης της πληροφορίας ή αλλιώς την
παροχή «πληροφοριακού αλφαβητισµού» (Information Literacy). Εξάλλου, η έκρηξη των
πληροφοριών αποτελεί ένα φαινόµενο που επηρεάζει τους στόχους και τις διαδικασίες της
εκπαίδευσης, καθώς το σχολείο πρέπει να εφοδιάσει τους µαθητές µε πληροφοριακές ικανότητες, ώστε να δύνανται να αντεπεξέλθουν στις µελλοντικές τους υποχρεώσεις ως εργαζόµενοι σε ένα περιβάλλον, στο οποίο η πληροφορία κατέχει καθοριστικό και πρωτεύοντα ρόλο
(Hannesdottir 1995). Συνεπώς, µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει το σύγχρονο σχολείο αποτελεί η προετοιµασία των παιδιών για τη διαβίωσή τους σε
ένα πλούσιο πληροφοριακά περιβάλλον (Kuhlthau 1996).
Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφέρουµε, ότι οι σχολικές βιβλιοθήκες διαδραµατίζουν
καθοριστικό ρόλο στην απόκτηση πληροφοριακού αλφαβητισµού, καθώς (Turner 1993):
 προάγουν τη µελέτη ποικίλων πληροφοριακών πηγών εκτός των µαθησιακών ορίων που
θέτουν τα σχολικά εγχειρίδια,
 παρέχουν πληροφοριακές ικανότητες, καθώς οι χρήστες µαθαίνουν να έχουν πρόσβαση,
να εντοπίζουν και να ανακτούν, να χρησιµοποιούν και να αξιοποιούν πληροφορίες που
πηγάζουν από ποικίλα µέσα,
 βοηθούν και υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, παρέχοντας επιπλέον
πληροφοριακό υλικό.
Στο πλαίσιο αυτό, µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί στον ελλαδικό χώρο, αναδεικνύουν τη σηµαντικότητα των σχολικών βιβλιοθηκών και τον καθοριστικό τους ρόλο στην
υποστήριξη της διδακτικής και µαθησιακής διαδικασίας (Κακούρης 1989, Οικονόµου 1998).
Παρόλο αυτά, έρευνες αναδεικνύουν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι σύγχρονες σχο47

λικές βιβλιοθήκες, και τα οποία έρχονται σε αντιπαράθεση µε τον σηµαίνων ρόλο τους στο
εκπαιδευτικό γίγνεσθαι (Σαλποδήµου 1997, Καψάλης 2000, Χιονίδου – Μοσκοφόγλου και ά.
2005). Η έρευνα των Σαΐτη και ά. (2002) προσδιορίζει τις σηµαντικότερες δυσκολίες που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι σχολικές βιβλιοθήκες της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης:
 έλλειψη χώρου στέγασης ειδικά διαµορφωµένου,
 ελλιπής χρηµατοδότηση,
 έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού,
 περιορισµένος εντός του σχολικού ωραρίου χρόνος λειτουργίας.
Ωστόσο, παρά τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, οι σχολικές βιβλιοθήκες
αποτελούν τα κατεξοχήν αρµόδια κέντρα πληροφόρησης των σχολικών µονάδων, και συνεπώς καλούνται να αποτελέσουν το «εργαστήριο» για τη µετάδοση πληροφοριακών ικανοτήτων (Kuhlthau 1996), και να παρέχουν στους χρήστες τους ένα µαθησιακό και ερευνητικό
περιβάλλον, το οποίο αφενός µεν να υποστηρίζει το αναλυτικό πρόγραµµα, αφετέρου να ανοίγει νέους ορίζοντες µάθησης και ενηµέρωσης. Εξάλλου, οι σχολικές βιβλιοθήκες είναι εκείνες που αναδεικνύουν τη δύναµη της πληροφορίας για τη γνωστική κατάρτιση των µαθητών (Hopkins et al. 1999), και αποτελούν το µέσο για τον πληροφοριακό αλφαβητισµό.
Αναφορικά µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική διοίκηση, παρατηρούµε ότι λίγες έρευνες και µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα, αναφορικά µε τον τεχνολογικό
εκσυγχρονισµό της διοικητικής εργασίας. Η µελέτη του ∆αγδιλέλη (2005) παρουσιάζει την
αναγκαιότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στη σχολική διοίκηση, εστιάζοντας στους
τοµείς εφαρµογής των τεχνολογικών καινοτοµιών.
Επιπλέον, στην εργασία των Βουκελάτου και ά. (2002, σ. 614), προτείνεται η δηµιουργία «…ενός πολυδιάστατου πληροφοριακού συστήµατος συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης εκπαιδευτικών δεδοµένων για την Α΄ και Β΄ βάθµια εκπαίδευση,
που µπορεί να υποστηρίξει αποτελεσµατικά, τόσο τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων κατά
την καθηµερινή λειτουργία των διαφόρων διοικητικών οντοτήτων, όσο και τον ευρύτερο εκπαιδευτικό σχεδιασµό και την εκπαιδευτική έρευνα».

3.4 Η συµβολή του ανθρώπινου παράγοντα στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών: η σηµαντικότητα της επιµόρφωσης

Πέραν των µελετών που αναφέρονται στις εφαρµογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας
και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση, πληθώρα ερευνών της ελληνικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας εστιάζεται στον προβληµατισµό, αναφορικά µε τη στάση και τις αντιλήψεις των
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εκπαιδευτικών για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις σχολικές µονάδες. Και τούτο
διότι, ο εκπαιδευτικός «διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία της µάθησης, αλλά
… µορφοποιεί την εισαγόµενη καινοτοµία µε βάση τις προσωπικές του πεποιθήσεις και την
πρακτική την οποία διαµορφώνει…» (Αργύρης 2002, σ. 581). Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ είναι καθοριστικής σηµασίας για την αποτελεσµατική ένταξη των νέων τεχνολογιών στο σχολικό περιβάλλον και πρέπει να συνεκτιµώνται µαζί µε τους παράγοντες
που τις καθορίζουν και τις επηρεάζουν (∆ιαµαντάκη και ά. 2001). Σύµφωνα µε την Γλέζου
(2002, σ. 378) ο εκπαιδευτικός «…ενστερνίζεται ή απορρίπτει, δίνει κύρος ή ακυρώνει… ενώ
παράλληλα εξελίσσεται από διαµεσολαβητή σε συνδιαµορφωτή των καινοτοµικών παρεµβάσεων».
Συνεπώς, η συµβολή των εκπαιδευτικών στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών είναι
ιδιαίτερα υπολογίσιµη, καθώς ο βαθµός αποδοχής και εξοικείωσής τους µε τις ιδέες της µεταρρύθµισης, καθώς και η ετοιµότητα συµµετοχής τους στην υλοποίηση των καινοτοµιών
που εισάγουν οι ΤΠΕ, αποτελούν παράγοντες που συντελούν στην αποτελεσµατικότητα και
στην επιτυχή εφαρµογή των προτεινόµενων δράσεων (Εµβαλωτής και ά. 1999).
Ποικίλες έρευνες αναδεικνύουν τη θετική στάση της πλειοψηφίας των ελλήνων εκπαιδευτικών προς τις νέες τεχνολογίες (Γκρίτση και ά. 2000, Καρτσιώτης 2003, Τζιµογιάννης
και ά. 2004), µελετώντας και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση και τις απόψεις των
εκπαιδευτικών για τις καινοτόµες δράσεις που εισέρχονται στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Συγκεκριµένα, σε έρευνα των Ρούσσου και ά. (2004), µε δείγµα εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης τεσσάρων νοµών της Θεσσαλίας, στην οποία µελετάται η σχέση µεταξύ των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και των στάσεων έναντι στις ΤΠΕ, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η προσωπικότητα του χρήστη και κυρίως η δεκτικότητά του στην εµπειρία, όπως επίσης και η εµπειρία µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση απέναντι στις νέες τεχνολογίες.
Επίσης, σε έρευνα των Jimoyiannis et al. (2006), µε δείγµα έλληνες εκπαιδευτικούς
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καταγράφονται οι παρακάτω παράµετροι, ως ενδεικτικές της
στάσης και της αντίληψης των διδασκόντων αναφορικά µε τις ΤΠΕ:
 η παροχή διαρκούς υποστήριξης και καθοδήγησης,
 η δυνατότητα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην καθηµερινή σχολική πρακτική,
 η εξασφάλιση συνεργασίας µε άτοµα εξειδικευµένα στις ΤΠΕ,
 η διαθεσιµότητα υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού λογισµικού στο σχολείο,
 το επίπεδο τεχνολογικής υποδοµής της σχολικής µονάδας.
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Περαιτέρω, ελληνικές έρευνες παρουσιάζουν τη θετική στάση των εκπαιδευτικών έναντι των ΤΠΕ, υπογραµµίζοντας την ανάγκη των διδασκόντων για ουσιαστική, συνεχή και
αναλυτική ενηµέρωση και κατάρτιση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ενδεικτικά, η έρευνα του Σούλη (1999), η οποία διεξήχθηκε σε εκπαιδευτικούς ειδικών σχολείων και ειδικών τάξεων στην Ήπειρο, Λευκάδα και Κέρκυρα, ανέδειξε ότι
η πλειονότητα του δείγµατος κρίνει καθοριστική την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην
τάξη. Ωστόσο, ο περιορισµένος αριθµός σεµιναρίων κατάρτισης των εκπαιδευτικών αποτελεί
εµπόδιο στην εξοικείωση των διδασκόντων µε τα νέα τεχνολογικά µέσα.
Η έρευνα των Εµβαλωτή και ά. (1999) µε δείγµα εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης της πόλης των Ιωαννίνων, παρουσιάζει τη θετική στάση των διδασκόντων του
δείγµατος για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, τα αποτέλεσµα της έρευνας αναδεικνύουν την ανάγκη θέσπισης οργανωµένου πλαισίου επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, καθώς και την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδοµών για τη συνεχή κατάρτιση και
ενηµέρωσή τους στις νέες τεχνολογίες.
Σε έρευνα των Κυνηγού και ά. (2000), µε δείγµα τους εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν σε πιλοτικό πρόγραµµα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των διδασκόντων τάσσονται θετικά προς την χρήση των νέων τεχνολογιών, υπογραµµίζοντας τις θετικές συνέπειες στη διδασκαλία, στη µάθηση, αλλά και στη γενικότερη σχολική
δραστηριότητα. Ωστόσο, η έρευνα αναδεικνύει και πάλι την ανάγκη εντατικοποίησης της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, κυρίως σε θέµατα που αναφέρονται στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική τάξη. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί δίνουν ιδιαίτερη έµφαση
στην ανάγκη εξασφάλισης τεχνικής και διδακτικής υποστήριξης.
Στην εργασία των ∆εληµπόκη και ά. (2001), η οποία καταγράφει και αποτιµά τα επιµορφωτικά προγράµµατα των εκπαιδευτικών του Έβρου στις νέες τεχνολογίες, επιβεβαιώνεται για ακόµη µια φορά η θετική στάση των διδασκόντων όλων των ειδικοτήτων και βαθµίδων τις εκπαίδευσης έναντι των ΤΠΕ. Όµως, προκειµένου οι εκπαιδευτικοί να µεταβούν από
τη θετική στάση στην ουσιαστική ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική µεθοδολογία, η εργασία αυτή επισηµαίνει την ανάγκη υποστήριξης των επιµορφούµενων και µετά
το τέλος των επιµορφωτικών προγραµµάτων, δηµιουργίας δικτύων επιµορφωθέντων εκπαιδευτικών, καθώς και παροχής δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο.
Στην έρευνα των Κασιµάτη και ά. (2002), µε δείγµα εκπαιδευτικούς δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων, τα ευρήµατα παρουσιάζουν τη θετική στάση των διδασκόντων απέναντι στην χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογικών µέσων στη µάθηση, ωστόσο
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κρίνουν ότι η βασική τους εκπαίδευση δεν επαρκεί για την προσαρµογή του εκπαιδευτικού
τους ρόλου στις σύγχρονες παιδαγωγικές απαιτήσεις της τεχνολογίας.
Σε έρευνα των Κυρίδη και ά. (2003), µε δείγµα εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, παρουσιάζεται ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί δεν θεωρούν τις
νέες τεχνολογίες ως αντίπαλο ή ως µέσο περιορισµού του ρόλου τους στη σχολική τάξη. Ωστόσο, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται για άλλη µια φορά στην ολοκληρωµένη επιµόρφωση και στη
συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών.
Ακόµη, η έρευνα των Κοτζαµπασάκη και ά. (2004), µε δείγµα επιµορφωθέντες εκπαιδευτικούς από την περιοχή της Αθήνας, αναδεικνύει ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του
δείγµατος εκδηλώνει θετική στάση απέναντι στην εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, δίνεται και πάλι έµφαση στην ανάγκη εξασφάλισης χρόνου για επαρκή εξάσκηση
και για ουσιαστική επιµόρφωση σε θέµατα εκπαιδευτικής χρήσης των νέων τεχνολογιών.
Η έρευνα των Παπανικολάου και ά. (2005), µε δείγµα επιµορφωθέντες εκπαιδευτικούς στο Νοµό Ιωαννίνων, αναδεικνύει τη θετική στάση των διδασκόντων έναντι της χρήσης
των ΤΠΕ στη µαθησιακή και διδακτική διαδικασία. Ωστόσο, η πλειονότητα των συµµετεχόντων στην έρευνα δεν είναι εξοικειωµένοι ή δε γνωρίζουν εφαρµογές και εργαλεία των ΤΠΕ
που σχετίζονται µε το αντικείµενό τους. Συνακόλουθα, ιδιαίτερη σηµασία κατέχει η ένταξη
των επιµορφωτικών σεµιναρίων σε ολοκληρωµένο πλαίσιο, το οποίο οριοθετείται από την
τεχνολογική αλλά και παιδαγωγική διάσταση των ΤΠΕ.
Τέλος, στην έρευνα του Καράµηνα (2006), µε δείγµα εκπαιδευτικούς δηµοτικών σχολείων της Αττικής, διαπιστώνεται ότι οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί διατηρούν θετική στάση προς το διαδίκτυο ως εργαλείο διδασκαλίας και µάθησης. Όµως, και στην έρευνα αυτή, η
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί µία από τις κυριότερες προϋποθέσεις για την επιτυχή εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Κατόπιν των παραπάνω διαπιστώνουµε, ότι η ανάγκη επιµόρφωσης είναι επιτακτική
για την αποτελεσµατική και αποδοτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Παρόλο που οι προαναφερόµενες έρευνες εστιάζονται κυρίως στην επιµόρφωση
των εκπαιδευτικών ως προς µία εφαρµογή των ΤΠΕ, συγκεκριµένα στη διδακτική διαδικασία,
ωστόσο το ίδιο επιτακτική και µε κοινές παραµέτρους είναι και η ανάγκη κατάρτισης των εκπαιδευτικών στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στη σχολική διοίκηση. Εξάλλου, η διαχείριση διοικητικών πληροφοριών δεν άπτεται µόνο της σχολικής διοίκησης και των διοικητικών υπαλλήλων, που ενδέχεται να εργάζονται στη σχολική µονάδα, αλλά όλων των εκπαιδευτικών, καθώς καθηµερινά καλούνται να επεξεργαστούν διοικητικά δεδοµένα, όπως κατα-
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χώρηση βαθµολογίας µαθητών, παρακολούθηση σχολικής επίδοσης, διεκπεραίωση διοικητικής αλληλογραφίας, και άλλα.
Επιπλέον, οι παραπάνω έρευνες αναδεικνύουν σηµαντικές προεκτάσεις της επιµορφωτικής διαδικασίας που πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειµένου οι αποκτηθείσες γνώσεις
να µετατραπούν σε εµπειρία και ικανότητα υλοποίησής τους στη σχολική πραγµατικότητα.
Όπως υπογραµµίζουν οι Μιτσούλλης και ά. (2002) στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι παρατηρείται
χάσµα µεταξύ των προθέσεων για αλλαγή και της ουσιαστικής χρήσης των νέων τεχνολογιών, που είτε υπο-χρησιµοποιούνται, είτε αναπαράγουν τις παραδοσιακές µορφές. Συνεπώς,
είναι αναγκαίο:
 να δηµιουργηθεί ένα οργανωµένο και ολοκληρωµένο πλαίσιο επιµόρφωσης για όλες τις
εφαρµογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, µε προσεκτικό σχεδιασµό του περιεχοµένου, των
αντικειµένων και της χρονικής διάρκειας,
 να εξασφαλιστεί συνεχή και διαρκή τεχνική και διδακτική υποστήριξη της εκπαιδευτικής
κοινότητας, ακόµη και µετά το πέρας των επιµορφωτικών προγραµµάτων,
 να παρέχονται κίνητρα για τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών στα προγράµµατα επιµόρφωσης, και να διασφαλίζονται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους, όπως
για παράδειγµα η εξασφάλιση του απαιτούµενου χρόνου για την επιµόρφωση, αλλά και
τη συνεχή κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες.
Περαιτέρω, ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική αρθρογραφία δίνεται στην αξία της αποκεντρωµένης και της διαρκούς ενδοσχολικής επιµόρφωσης (Μιχαηλίδης 2000, ∆εληµπόκης και ά. 2001). Οι Κυνηγός και ά. (2000-β) προσδιορίζουν τους ακόλουθους παράγοντες,
ως καθοριστικούς για την επιτυχή πραγµατοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων:
 ενδοσχολική επιµόρφωση, ώστε να πραγµατοποιείται σε πραγµατικές συνθήκες και να
είναι προσαρµοσµένη στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις της σχολικής µονάδας,
 συνεχής και διαρκή κατάρτιση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών,
 αποφυγή αναστάτωσης στη λειτουργία του σχολείου και καλλιέργεια της νοοτροπίας ότι
η εκπαίδευση αποτελεί µέρος του επαγγέλµατος του διδάσκοντα,
 εστίαση στην εκπαιδευτική πράξη και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για όλα τα γνωστικά αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος,
 καλλιέργεια νοοτροπίας για αλλαγή αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά µε την εκπαιδευτική τους πρακτική.
Επιπλέον, η Νικολακάκη (2003) ορίζει τα ακόλουθα κριτήρια ως καθοριστικά για την
αποτελεσµατικότητα ενός προγράµµατος επιµόρφωσης:
 η διάρκεια της διδακτικής εµπειρίας,
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 η εκπαιδευτική φιλοσοφία των εκπαιδευτικών,
 το κίνητρο για την παρακολούθηση του προγράµµατος επιµόρφωσης,
 οι στάσεις προς το αντικείµενο του προγράµµατος,
 ο αριθµός και η συχνότητα των επιµορφωτικών µαθηµάτων,
 η αίσθηση της αποτελεσµατικότητας.
Ακόµη, η Γεωργιάδου (2001) καταγράφει διάφορους «εξωτερικούς» παράγοντες που
λειτουργούν ανασταλτικά στην επιτυχία των επιµορφωτικών προγραµµάτων, καθώς και στη
λήψη γνώσεων από τους εκπαιδευτικούς:
 η έλλειψη χρόνου,
 το γεγονός ότι η µέση ηλικία των υπηρετούντων εκπαιδευτικών είναι αρκετά υψηλή,
 οι απαιτήσεις της καθηµερινότητας,
 η σύνθεση του συλλόγου διδασκόντων και η όλη δεκτικότητα του σχολείου σε καινοτοµίες.
Αναφορικά µε την αξιολόγηση επιµορφωτικών προγραµµάτων που έχουν ήδη υλοποιηθεί στη χώρα µας, η έρευνα των Πολίτη και ά. (2000), µε δείγµα εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων που ολοκλήρωσαν το επιµορφωτικό πρόγραµµα «Οδυσσέας», προσδιορίζει
τα θετικά και αρνητικά σηµεία αυτού. Συγκεκριµένα, ως θετικά ορίζονται η υλικοτεχνική υποδοµή των χώρων επιµόρφωσης, η τεχνολογική επάρκεια των υπολογιστών, οι χωρικές συνθήκες πραγµατοποίησης των σεµιναρίων, η αναλογία εκπαιδευόµενων ανά υπολογιστή, καθώς και η παρουσία των επιµορφωτών. Ως αρνητικά κρίνονται διάφορα τεχνικά προβλήµατα
κατά τη διάρκεια των σεµιναρίων επιµόρφωσης, καθώς και το γεγονός ότι τα ποσοστά των
καθηγητών που επιµορφώθηκαν στην χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού της ειδικότητάς τους,
σε αντίθεση µε αυτά της γενικής χρήσης, είναι περιορισµένα.
Επιπρόσθετα, σε έρευνα των Αλµπανοπούλου και ά. (2005), µε δείγµα εκπαιδευτικούς
που συµµετείχαν στο πρόγραµµα «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση», καταγράφονται ως
καινοτόµα και θετικά τα παρακάτω στοιχεία:
 αποκεντρωµένη δοµή, λόγω υλοποίησης των προγραµµάτων σε πανελλαδική κλίµακα,
 ελεύθερη επιλογή κέντρου στήριξης επιµόρφωσης από τους επιµορφούµενους,
 ηλεκτρονική διαδικασία κλήρωσης,
 πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης για την παρακολούθηση του έργου και ανάπτυξη ηλεκτρονικού αρχείου µε τους επιµορφωµένους και πιστοποιηµένους εκπαιδευτικούς στις
νέες τεχνολογίες,
 επιδότηση εκπαιδευτικών για προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
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Ενώ, ως αρνητικά τα ακόλουθα:
 πυκνότητα ύλης και διδασκαλία πολλών γνωστικών αντικειµένων σε περιορισµένο χρόνο,
 η προβλεπόµενη πιστοποίηση δηµιούργησε κλίµα άγχους, µε αποτέλεσµα πολλοί εκπαιδευτικοί να παρακολουθούν το πρόγραµµα µε νοοτροπία εξεταζόµενου και όχι ουσιαστικού αποδέκτη γνώσης,
 το ότι δεν προβλέπονταν επιπρόσθετες ώρες για εξάσκηση και ενασχόληση µε τις νέες
τεχνολογίες, σε συνδυασµό µε το µεγάλο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από την
πρώτη φάση του έργου µέχρι τη δεύτερη φάση της πιστοποίησης δεν επέτρεψε την αφοµοίωση και την εµπέδωση των νέων γνώσεων.
Συµπερασµατικά, διαπιστώνουµε ότι η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών στην εκπαίδευση αποτελεί µια πραγµατικότητα για το ελληνικό εκπαιδευτικό
περιβάλλον. Το ενδιαφέρον της Πολιτείας επικεντρώνεται, κατά κανόνα, στην υιοθέτηση των
νέων τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία, ενώ δε µελετάται συστηµατικά ο εκσυγχρονισµός και η ένταξη των τεχνολογικών εργαλείων στη σχολική διοίκηση. Η επισήµανση αυτή
έχει ιδιαίτερη βαρύτητα αν λογιστούµε ότι η διοίκηση, για την οποία ενδιαφερόµαστε πρωτίστως στην παρούσα εργασία, αποτελεί ένα από τους βασικούς συντελεστές αποτελεσµατικής
λειτουργίας του σχολείου.

4. Θεωρητικό Πλαίσιο Αναφοράς: η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διοίκηση του σχολείου

4.1 Το Σχολείο υπό το Πρίσµα της Συστηµικής Θεώρησης

4.1.1. Εισαγωγή στη συστηµική θεώρηση
Ιστορικά, η συστηµική σκέψη εµφανίστηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1940
(Flood et al. 1996) και χρησιµοποιήθηκε σε τοµείς πολύ διαφορετικούς µεταξύ τους, όπως η
βιολογία, η ψυχολογία, η οικονοµική επιστήµη, τα µαθηµατικά, η διοίκηση, κ. ά. (Koontz et
al. 1984, Ιντζεσίλογλου 1992, Παναγιωτοπούλου 1997) και µε διαφορετικούς τρόπους. Έτσι,
η συστηµική προσέγγιση δεν πρέπει να εκλαµβάνεται ως µια ενιαία θεωρία, αλλά ως ένα σύνολο µοντέλων που αναφέρονται σε συγκεκριµένα πεδία προβληµάτων.
Στο σηµείο αυτό, αξίζει να αναφέρουµε ότι η πρώτη διατύπωση συστηµικής σκέψης
ανήκει στο βιολόγο Von Bertalanffy, ο οποίος µε τη γενική θεωρία περί συστηµάτων προσπάθησε να αποδείξει ότι «οι θεωρίες όλων των επιστηµών παρουσιάζουν κοινή εσωτερική
δοµική ισοµορφία» (Παναγιωτοπούλου 1997, σ. 199). Στη βάση αυτής της αντίληψης, η γενική θεωρία των συστηµάτων αποτελεί ένα τρόπο σκέψης και συνίσταται στην ύπαρξη ενός
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γενικού πλαισίου αρχών, το οποίο θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη όλων των φαινοµένων (Μπουραντάς 2001). Κατ’ αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας
διαφόρων επιστηµονικών κλάδων και, κατά προέκταση, η ανάπτυξη διεπιστηµονικής διάστασης τουλάχιστον σε µεθοδολογικό επίπεδο.
Η συστηµική θεωρία στηρίζεται στην αντίληψη ότι τα πάντα διέπει κάποιο σύστηµα
(π.χ. το σχολείο) που συνδέεται µε άλλα συστήµατα (π.χ. πολιτικό, εκπαιδευτικό, κ. ά.), των
οποίων αποτελεί το υποσύστηµα. Λογικά, αυτό σηµαίνει ότι η δραστηριότητα ενός υποσυστήµατος επηρεάζει και επηρεάζεται από τη δραστηριότητα των άλλων υποσυστηµάτων που
βρίσκονται, είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό του περιβάλλον (Πετρίδου 1998).
Η προσέγγιση των συστηµάτων στη διοίκηση παρέχει τη δυνατότητα στα ηγετικά
στελέχη ενός οργανισµού να κατανοήσουν σφαιρικά τα επιµέρους υποσυστήµατα του οργανισµού που διοικούν και να γνωρίζουν ότι η προσαρµογή ενός υποσυστήµατος θα επηρεάσει
αυτόµατα και τα λοιπά υποσυστήµατα. Σε µια εκπαιδευτική µονάδα, λόγου χάρη, όλες οι
δραστηριότητες της µπορούν να αναλυθούν και να διακριθούν σε υποσυστήµατα (τοµείς) και
διαδικασίες που καλύπτουν όλο το χώρο λειτουργίας της (π.χ. κατανοµή του διδακτικού και
εξωδιδακτικού έργου, οργάνωση και λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης, χρήση και συντήρηση µέσων διδασκαλίας, εφαρµογή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράµµατος, κ. ά.). Η
µελέτη των παραπάνω στοιχείων (υποσυστηµάτων) πρέπει να αποτελεί πρωταρχική µέριµνα
της σχολικής διοίκησης, αφού, όπως θα δούµε στη συνέχεια, το σχολείο είναι µια ολότητα
(κοινωνικό σύστηµα) αποτελούµενη από µέρη, τα οποία βρίσκονται σε δυναµική αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση µεταξύ τους. Άλλωστε, η αποτελεσµατική λειτουργία µιας σχολικής µονάδας δεν εξαρτάται µόνο από το διευθυντή και τα αναλυτικά προγράµµατα, ούτε από
την προσπάθεια του διδακτικού προσωπικού και µαθητών, κλπ., αλλά από όλους τους παράγοντες, οι οποίοι µε τον έναν ή άλλο τρόπο συντελούν στην επίτευξη των στόχων του σχολείου.

4.1.2. Έννοια και περιεχόµενο του όρου «σύστηµα»
Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η προσέγγιση των συστηµάτων στη διοίκηση βασίζεται στην αντίληψη ότι κάθε οργανισµός είναι ένα σύστηµα ή µια οντότητα αλληλοσυνδεόµενων µερών που συνεργάζονται µεταξύ τους για την επίτευξη κοινού στόχου. Τι είναι, όµως, ένα σύστηµα;
Υπάρχουν συγγραφείς που ορίζουν τον όρο «σύστηµα» ως «ένα σύνολο διαφόρων
αντικειµένων όπου υπάρχει σχέση µεταξύ των διαφόρων αντικειµένων και µεταξύ των ιδιο-
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τήτων τους» (Hall et al. 1956, σ. 18-28) και ως «ένα σύµπλεγµα στοιχείων σε αλληλεπίδραση» (Bertalanffy 1973, σ. 53).
Μερικοί άλλοι εκλαµβάνουν των παραπάνω όρο ως «ένα συναρµολόγηµα από φυσικά, βιολογικά και τεχνητά στοιχεία που λειτουργούν σαν µια ενότητα για να εξυπηρετήσουν
κάποιο συγκεκριµένο κοινό στόχο» (Κονταράτος 1983, σ. 3-19) και ως «ένα ενιαίο σύνολο
που αποτελείται από αλληλένδετα µέση, δηλαδή από στοιχεία που έχουν διασυνδέσεις αλληλοεξαρτήσεως και αλληλεπιδράσεως» (∆εκλερής 1989, σ. 32).
Υπάρχουν ακόµη και εκείνοι που ορίζουν το «σύστηµα» ως «µια ολότητα, η οποία
απαρτίζεται από αλληλεπιδρώντα και αλληλοεξαρτώµενα µέρη» (Μπουραντάς 2005, σ. 16)
και ως «ένα σύνολο συστατικών µερών, λειτουργικά συνδεδεµένων που συνεργάζονται για
την επίτευξη ενός προκαθορισµένου σκοπού» (Γεωργόπουλος 2006, σ. 61).
Από τη συνοπτική αυτή παρουσίαση βλέπουµε ότι οι συγγραφείς της συστηµικής θεωρίας δεν καταλήγουν σε έναν κοινά αποδεκτό ορισµό για τον όρο «σύστηµα». Παρόλα αυτά
κάθε διατύπωση ορισµού επικεντρώνεται τουλάχιστον σε δύο βασικά χαρακτηριστικά της
έννοιας του συστήµατος: την αλληλοεξάρτηση – αλληλοεπίδραση των στοιχείων (ή των µερών) που το απαρτίζουν και την ύπαρξη προκαθορισµένου σκοπού (Σαΐτης 2008).
Ένα σύστηµα µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ανοικτό ή κλειστό. Το κλειστό σύστηµα
είναι εκείνο που δε βρίσκεται σε αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον του. Για παράδειγµα ένα
ξυπνητήρι µπορεί να θεωρηθεί ως κλειστό σύστηµα. Αντίθετα, ανοικτό σύστηµα είναι εκείνο
το σύστηµα που ανταλλάσσει πληροφορίες, ενέργεια ή ύλη µε το περιβάλλον του, όπως γίνεται µε τα βιολογικά (π.χ. άνθρωποι, ζώα) ή τα κοινωνικά (π.χ. επιχειρήσεις, πανεπιστήµια)
συστήµατα (Koontz et al. 1984). Με αυτή την αντίληψη µια σχολική µονάδα συνιστά ένα σύστηµα, γιατί αποτελείται από ένα κατάλληλα διαµορφωµένο σύστηµα στοιχείων (π.χ. µαθητές, εκπαιδευτικοί, αναλυτικά προγράµµατα κ.ά.) που βρίσκονται µεταξύ τους σε αµοιβαία
αλληλεπίδραση και δρουν ως ενιαία ολότητα, προκειµένου να πετύχουν συγκεκριµένους στόχους. Σήµερα, το σχολείο αντιµετωπίζεται ως ανοικτό κοινωνικό σύστηµα. Ως κοινωνικό σύστηµα θεωρείται γιατί είναι δηµιούργηµα της κοινωνίας και ως ανοικτό γιατί επηρεάζει και
επηρεάζεται από το εξωτερικό του περιβάλλον (Μιχόπουλος 1993).
Με τον όρο «περιβάλλον» ενός συστήµατος εννοούµε «το σύνολο των εξωγενών περιορισµών, κάτω από τους οποίους λειτουργεί το σύστηµα» (Ιντζεσίλογλου 1992, σ. 444). Η
διάκριση του περιβάλλοντος σε εσωτερικό και εξωτερικό εξαρτάται από τον τρόπο που κάθε
φορά ορίζουµε το συγκεκριµένο σύστηµα.
Στη σχετική βιβλιογραφία (Katz et al. 1966, Hoy et al. 1987, Πετρίδου 1998, Μπουραντάς 2001, Σαΐτης 2008), αναφέρεται ότι τα κύρια µέρη ενός συστήµατος είναι:
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 τα όρια, δηλαδή τα σύνορα ενός συστήµατος που το οριοθετούν σε σχέση µε το περιβάλλον του. Ας σηµειωθεί, η έννοια των ορίων του συστήµατος είναι σχετική, αφού κάθε σύστηµα αποτελεί υποσύστηµα κάποιου ευρύτερου συστήµατος.
 οι εισροές, δηλαδή η εισαγωγή από το εξωτερικό περιβάλλον ανθρώπινων και υλικών πόρων.
 η επεξεργασία ή ο µετασχηµατισµός, δηλαδή η διαδικασία µετατροπής των εισροών σε
προϊόν ή υπηρεσία.
 οι εκροές, δηλαδή τα αποτελέσµατα (τελικά προϊόντα ή υπηρεσίες) της λειτουργίας του
συστήµατος που το σύστηµα διοχετεύει στο περιβάλλον του.
 η ανατροφοδότηση, δηλαδή ο µηχανισµός του συστήµατος που µεταφέρει πληροφορίες
σχετικά µε τις αντιδράσεις του περιβάλλοντος προς τις εκροές του. Με απλά λόγια, αποτελεί το ρυθµιστή των σχέσεων µεταξύ εισροών και εκροών του συστήµατος, προκειµένου να υπάρχει η απαραίτητη ισορροπία για την επιβίωσή του.
Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, δύναται να προσδιορίσουµε το σύστηµα ως
µια ολότητα, η οποία έχει έναν αντικειµενικό σκοπό και αποτελείται από επιµέρους στοιχεία,
τα οποία υπάρχουν και λειτουργούν συνδυαστικά και επαγωγικά, ενώ το σύνολο του συστήµατος βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση µε το εξωτερικό περιβάλλον, στο οποίο υπάρχουν
και άλλα συστήµατα, και µε το οποίο ανταλλάσσει πόρους.
Στον κόσµο της διοικητικής πραγµατικότητας, η αξία της συστηµικής θεώρησης έγκειται στο γεγονός ότι συµβάλλει στο να προσδιορίσουµε σ’ έναν οργανισµό τις καθοριστικές µεταβλητές και τους περιορισµούς, καθώς και την αλληλεπίδραση µεταξύ τους. Συνεπώς,
είναι µεγάλης σηµασίας ένα στοιχείο ή πρόβληµα του οργανισµού να µη µελετάται µεµονωµένα, αλλά βάσει της επίπτωσης και της αντεπίδρασης µε τα υπόλοιπα στοιχεία του οργανισµού (Koontz et al. 1984). Συγκεκριµένα, στον τοµέα της εκπαίδευσης, για τον οποίο ενδιαφερόµαστε πρωτίστως στην παρούσα εργασία, η συστηµική θεωρία µας επιτρέπει να κατανοήσουµε τι ακριβώς συµβαίνει µέσα σε µία εκπαιδευτική µονάδα από πλευράς οργανωτικών, διοικητικών και εκπαιδευτικών διαδικασιών. Αναντίρρητα, η συνεχής βελτίωση αυτών
των διαδικασιών συντελεί στην καλύτερη δυνατή λειτουργία της εκπαιδευτικής µονάδας.

4.1.3. Το σχολείο ως ανοικτό σύστηµα
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το σχολείο αποτελεί ένα κοινωνικό ανοικτό σύστηµα, καθώς: (α) αποτελείται από διάφορα στοιχεία (υποσυστήµατα) µε σχέση αλληλεξάρτησης, τα
οποία επηρεάζουν τη συνολική απόδοση του συστήµατος, και (β) λειτουργεί µέσα σ’ ένα ευρύτερο περιβάλλον, µε το οποίο βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση.
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Για να γίνει πιο κατανοητή η έννοια του σχολείου ως ανοικτό σύστηµα παρουσιάζεται
γραφικά στο σχήµα 2.1.

Σχήµα 2.1 Το σχολείο ως ανοικτό σύστηµα
Πηγή: Σαΐτη Α. (2000) Εκπαίδευση και οικονοµική ανάπτυξη. Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω

Με οδηγό το σχήµα 2.1 παρατηρούµε ότι το σχολείο είναι µια ολότητα που αποτελείται από αλληλεπιδρώντα µέρη στο πλαίσιο ενός ευρύτερου περιβάλλοντος. Οι εισροές του
από το εξωτερικό περιβάλλον είναι κατά κανόνα ανθρώπινοι (µαθητές, εκπαιδευτικοί κ.ά.)
και υλικοί πόροι, πληροφορίες και γνώσεις, ενώ οι εισροές του είναι το τελικό (εκπαιδευτικό)
προϊόν της λειτουργίας του.
Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον µας στο εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου, παρατηρούµε ότι µεταξύ των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την οργάνωση και λειτουργία
του σχολείου είναι οι εξής:
 οικονοµικοί, δηλαδή οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διάθεση των κονδυλίων για τα
λειτουργικά κλπ. έξοδα των εκπαιδευτικών µονάδων,
 κοινωνικοί, δηλαδή οι παράγοντες (π.χ. ηθικές αξίες, τοπικές συνήθειες, πεποιθήσεις,
κ.ά.) που επηρεάζουν το σχολείο µε διαφορετικούς τρόπους,
 πολιτικοί, δηλαδή οι παράγοντες που παίρνουν τη µορφή των µεταρρυθµίσεων και επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά τη λειτουργία των σχολικών µονάδων. Η αλλαγή της εκπαιδευτικής νοµοθεσίας, για παράδειγµα, ασκεί µια σηµαντική επίδραση στα διευθυντικά
στελέχη του σχολείου που καλούνται να την εφαρµόσουν,
 τεχνολογικοί, δηλαδή οι παράγοντες που επιβάλλουν την αλλαγή της υλικής υποδοµής
του σχολείου, όπως είναι τα µέσα διδασκαλίας, ο εξοπλισµός της σχολικής διεύθυνσης
και της βιβλιοθήκης. Με απλά λόγια, η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο χώρο της τάξης, της βιβλιοθήκης και της σχολικής διεύθυνσης είναι παράγοντες που συµβάλλουν σηµαντικά
στην αποτελεσµατική λειτουργία του σχολείου.
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Σε ό,τι αφορά στο εσωτερικό περιβάλλον του σχολείου, παρατηρούµε ότι αυτό αποτελείται από µια σειρά στοιχείων (ή υποσυστηµάτων), όπως άνθρωποι, κτίρια, µέσα διδασκαλίας, κ. ά., τα οποία βρίσκονται σε συνεχή αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση µεταξύ τους. Σε
πολλές περιπτώσεις, οι στόχοι των υποσυστηµάτων (π.χ. του διευθυντή και των εκπαιδευτικών) είναι κοινοί και οι αναπτυσσόµενες σχέσεις οδηγούν σε καλή συνεργασία και κατ’ επέκταση στην πραγµατοποίηση συγκεκριµένων στόχων. Συµβαίνει, όµως, συχνά οι στόχοι και
οι ανάγκες ενός υποσυστήµατος (π.χ. µιας οµάδας δασκάλων) να έρχονται σε σύγκρουση µε
αυτούς ενός άλλου υποσυστήµατος (π.χ. της σχολικής διεύθυνσης), µε αποτέλεσµα το συγκεκριµένο σχολείο να δυσλειτουργεί.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι η συστηµική προσέγγιση µιας δείχνει ότι η κατανόηση και η
εξήγηση της λειτουργίας µιας σχολικής µονάδας δεν είναι ζήτηµα, ούτε µόνο του διευθυντή,
ούτε των εκπαιδευτικών ή των µαθητών, κ. ά., αλλά όλων των υποσυστηµάτων που αποτελούν την ολότητα του σχολείου. Πρακτικά, αυτό σηµαίνει ότι ο ρόλος του διευθυντή του
σχολείου πρέπει να είναι εξισορροπητικός, πρέπει, δηλαδή, να αναγνωρίζει τις συνέπειες µιας
απόφασης ή ενέργειας στα διαφορετικά υποσυστήµατα και να αναζητά την καλύτερη δυνατή
ισορροπία µεταξύ των διαφόρων συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

4.1.4. Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσµατική λειτουργία του σχολείου
Η εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία ενός σχολείου, ως οργανισµού, συνηθίζεται να
εξετάζεται µε την έννοια της αποτελεσµατικότητας και της ικανότητας που διαθέτει για την
επίλυση τυχόν προβληµάτων και την επίτευξη καθορισµένων στόχων. Όµως, τι εννοούµε όταν λέµε ότι µία σχολική µονάδα είναι αποτελεσµατική;
Η έννοια της αποτελεσµατικότητας στον εκπαιδευτικό χώρο είναι πολυδιάστατη και
πολυσύνθετη, καθώς οι στόχοι ενός σχολείου, όπως για παράδειγµα «η διαµόρφωση αντιλήψεων» και «η διάπλαση συνειδήσεων» δεν είναι στοιχεία µετρήσιµα (Σαΐτης 2005-β) για την
απόδοση του βαθµού και της ποιότητας της αποτελεσµατικότητας για την επίτευξη αυτών.
Επιπλέον, άλλοτε η αποτελεσµατικότητα συνδέεται µε την ανταπόκριση στόχων και αποτελεσµάτων (Hoy et al. 1989), άλλοτε µε το αν τα αποτελέσµατα υπερβαίνουν τους αρχικά καθορισµένους στόχους (Campbell 1971), άλλοτε µε την έννοια της ποιότητας της παρεχόµενης
εκπαίδευσης και της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών για όλους (Lezotte 1989), και άλλοτε µε το
αν οι µαθητές αναπτύσσονται περισσότερο από τις αρχικές προσδοκίες (Stall et al. 1997). Με
απλά λόγια, δεν υφίσταται µια τεκµηριωµένη και παγιωµένη θεωρία, αναφορικά µε τα κριτήρια που καθιστούν µια σχολική µονάδα αποτελεσµατική (Edmonds 1979, Lezotte 1992).
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Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας θεωρούµε σκόπιµο να αναφερθούµε συνοπτικά στους σηµαντικότερους παράγοντες που συντελούν στην αποτελεσµατική λειτουργία
µιας εκπαιδευτικής µονάδας. Οι παράγοντες αυτοί είναι, σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία (Edmonds 1979, Θεοφιλίδης 1994, Stall et al. 1997, MacBeath 2001, Φασούλης 2001 και
2002, Καψάλης 2005, Saiti et al. 2006, Saiti 2007) οι εξής:
 Η σχολική διεύθυνση. Το σχολείο, όπως κάθε κοινωνική οργάνωση, για να λειτουργήσει
αποτελεσµατικά χρειάζεται διευθυντή – ηγέτη, ο οποίος µε τη συµπεριφορά και τη δράση
του να εµπνέει και να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς, καθώς και να δηµιουργεί το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον για παρακίνηση όλου του ανθρώπινου δυναµικού του
σχολείου του. Με άλλα λόγια, το σύγχρονο σχολείο δε χρειάζεται διευθυντή που θα είναι
απλώς διεκπεραιωτής των καθηµερινών διοικητικών και γραµµατειακών καθηκόντων,
αλλά ηγέτη, ο οποίος, σε συνεργασία µε το προσωπικό, να διαµορφώνει τη σωστή πολιτική του σχολείου, να ενθαρρύνει τη συλλογική λήψη αποφάσεων και να εµπνέει το προσωπικό για ανάληψη δηµιουργικών δραστηριοτήτων.
 Οι σαφείς στόχοι και οι υψηλές προσδοκίες. Είναι γενικά παραδεκτό, ότι η σαφήνεια και
η συνειδητοποίηση των στόχων διδασκαλίας και µάθησης από διδάσκοντες και διδασκόµενους συµβάλλουν σε µεγάλο βαθµό στην επιτυχία της διδασκαλίας και κατά προέκταση
στην αποτελεσµατικότητα του σχολείου.
 Η σταθερότητα του διδακτικού προσωπικού. Σε κάθε κοινωνικό οργανισµό, άρα και
στο σχολείο, η σταθερότητα του προσωπικού συντελεί στην εύρυθµη και αποτελεσµατική
λειτουργία του σχολείου, αφού η παραµονή των εκπαιδευτικών στο ίδιο σχολείο για ένα
λογικό χρονικό διάστηµα ενδυναµώνει κατά κανόνα τη συνοχή των µελών της σχολικής
κοινότητας και επηρεάζει θετικά το ηθικό του προσωπικού, και εποµένως την επίδοση
των µαθητών. Περαιτέρω, η σταθερότητα του προσωπικού βοηθά τη σχολική διοίκηση να
κάνει προγραµµατισµό για την ανάληψη διαφόρων σχολικών εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
 Η επιµόρφωση του διδακτικού προσωπικού. Η ραγδαία ανάπτυξη των επιστηµών και
της τεχνολογίας, αναντίρρητα, είναι βασικές αιτίες για συνεχή επιµόρφωση όλων των εργαζοµένων. Η παιδαγωγική επιστήµη και το προσωπικό που σχετίζεται άµεσα µε αυτή,
δεν αποτελεί εξαίρεση του κανόνα. Εποµένως, δηµιουργείται η ανάγκη της επιµόρφωσης
των εκπαιδευτικών των δύο πρώτων βαθµίδων της εκπαίδευσης στις νέες γνώσεις και τα
πορίσµατα των διαφόρων κλάδων αυτής για την καλύτερη και αποδοτικότερη εκτέλεση
του έργου τους. Ας σηµειωθεί, ότι τα προγράµµατα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών που
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συνδέονται άµεσα µε το πρόγραµµα του σχολείου αυξάνουν τις γνώσεις και ικανότητες
των δασκάλων, και εποµένως βελτιώνεται η εκπαιδευτική διαδικασία.
 Η οργανωσιακή υποστήριξη. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το σχολείο είναι µια θεσµοθετηµένη κοινωνική οντότητα που επιδιώκει συγκεκριµένους στόχους. Για την επίτευξη των
στόχων του, το σχολείο πρέπει να διαθέτει, εκτός των άλλων, την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή (π.χ. κτίρια, εργαστήρια, έπιπλα, κτλ.), καθώς και τα απαραίτητα υλικά µέσα
(π.χ. µέσα διδασκαλίας, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αναλώσιµα υλικά, κτλ.), τα οποία
αποτελούν βασικά στοιχεία για την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ας σηµειωθεί, ότι τα παραπάνω στοιχεία (ή υλικοί πόροι) από µόνα
τους δεν εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Οπωσδήποτε,
όµως, η στέρησή τους επηρεάζει αρνητικά την επίδοση των µαθητών.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά που αναφέραµε ενδεικτικά δεν επιδρούν ως µεµονωµένοι και ανεξάρτητοι παράγοντες, αλλά αλληλεπιδρούν δυναµικά, έτσι ώστε η επίδραση του
ενός, άλλοτε να αυξάνει και άλλοτε να µειώνει την επίδραση του άλλου. Συνεπώς, οι παράγοντες αυτοί αποκτούν σπουδαιότητα όταν συνδεθούν µεταξύ τους µε βάση τις αρχές και τους
κανόνες που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία ενός σχολείου.
Από τα παραπάνω µπορούµε να πούµε, ότι µια πρωταρχικής σηµασίας παράµετρος
του αποτελεσµατικού σχολείου είναι η σχολική διοίκηση, η οποία προγραµµατίζει, οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει τις επιµέρους δραστηριότητες της σχολικής µονάδας. ∆ηλαδή, η
σχολική διεύθυνση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο σύνδεσης των δραστηριοτήτων όλων των
επιµέρους υποσυστηµάτων (π.χ. εκπαιδευτικών, µαθητών, γονέων, κ.ά.) του σχολείου. Για το
λόγο αυτό, θεωρούµε ότι ο διευθυντής του σχολείου πρέπει να επιλέγεται αξιοκρατικά και να
επιµορφώνεται συστηµατικά σε όλους τους τοµείς της σχολικής διοίκησης.

4.2 ΤΠΕ και ∆ιοίκηση του Σχολείου

4.2.1. Τα διοικητικά όργανα του σχολείου
Μελετώντας την ισχύουσα εκπαιδευτική νοµοθεσία (Ν. 1566/1985, Ν. 2817/2000 και
Ν. 2986/2002), παρατηρούµε ότι η διοικητική δοµή των δύο πρώτων βαθµίδων εκπαίδευσης
διαρθρώνεται σε τέσσερα επίπεδα (βλέπε σχήµα 2.2):
 το εθνικό επίπεδο, που περιλαµβάνει την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, τα κεντρικά υπηρεσιακά, πειθαρχικά και γνωµοδοτικά συµβούλια, και τους βοηθητικούς οργανισµούς της εκπαίδευσης (όπως για παράδειγµα ο Ορ-
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γανισµός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), Οργανισµός Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων
(ΟΕ∆Β),

Σχήµα 2.2 Η διαβάθµιση των διοικητικών στελεχών της σχολικής εκπαίδευσης
Πηγή: Σαΐτης, Χ. (2008) Οργάνωση και διοίκηση σχολικών µονάδων. Αθήνα.

 το περιφερειακό επίπεδο, το οποίο περιλαµβάνει δεκατρείς (13) Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα περιφερειακά συµβούλια (Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό
Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ), Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣ∆Ε), Περιφερειακό Υπηρεσιακό
Συµβούλιο ∆ιοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣ∆ΙΠ). Των ∆ιευθύνσεων αυτών προΐστανται
οι Περιφερειακοί ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης (Π.∆.Ε.), οι οποίοι είναι µετακλητοί δηµόσιοι
υπάλληλοι,
 το νοµαρχιακό επίπεδο, που αποτελείται από τις ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης και τα συµβούλια (Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
(ΠΥΣ∆Ε) που λειτουργούν σε επίπεδο νοµού,
 το σχολικό επίπεδο, που περιλαµβάνει τον διευθυντή και τον υποδιευθυντή του σχολείου,
καθώς και το σύλλογο διδασκόντων. Ειδικότερα:
•

ο διευθυντής της σχολικής µονάδας είναι µονοµελές διοικητικό όργανο, και βάσει των
εξουσιών και αρµοδιοτήτων που του έχουν εκχωρηθεί από την ισχύουσα νοµοθεσία
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είναι ο ιεραρχικός προϊστάµενος όλου του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού
του σχολείου,
•

ο υποδιευθυντής είναι µονοµελές όργανο διοίκησης και αναπληρώνει, σύµφωνα µε το
άρθρο 11, περ. ∆’ του Ν. 1566/1985, τον διευθυντή του σχολείου, όταν δεν υπάρχει ή
όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Επιπρόσθετα, βοηθά τον διευθυντή στην άσκηση των
διοικητικών καθηκόντων και είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή του διοικητικού του
έργου,

•

ο σύλλογος διδασκόντων συγκροτείται από το σύνολο των διδασκόντων της σχολικής
µονάδας µε οποιοδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως πρόεδρο τον διευθυντή του σχολείου.
Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφέρουµε ότι, πέραν των παραπάνω θεσµοθετηµένων δι-

οικητικών οργάνων του σχολείου, η ισχύουσα νοµοθεσία προβλέπει και την ύπαρξη σχολικής
γραµµατείας για την υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας και τη διευκόλυνση διεκπεραίωσης των διοικητικών εργασιών. Συγκεκριµένα, για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, το άρθρο
19 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-09-1985) προβλέπει, σε κάθε 12θέσιο και πάνω δηµοτικό σχολείο, την τοποθέτηση διοικητικού υπαλλήλου, ως γραµµατέα της σχολικής µονάδας.

4.2.2. Το νοµοθετικό πλαίσιο της διοικητικής εργασίας στο σχολείο
Η ισχύουσα εκπαιδευτική νοµοθεσία (Ν. 1566/1985- ΦΕΚ 167/Α/30-09-1985, Π∆
201/1998- ΦΕΚ 161/Α/13-07-1998, ΥΑ 105657/2002- ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002) προβλέπει
και καθορίζει, µέσα από τις διατάξεις της για τις αρµοδιότητες των διοικητικών οργάνων της
σχολικής µονάδας, το πλαίσιο για την οργάνωση, διαχείριση και διεκπεραίωση της διοικητικής εργασίας.
Συγκεκριµένα, σε ό,τι αφορά στα σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, η διοικητική εργασία της σχολικής µονάδας κατανέµεται ως εξής:
 ο διευθυντής «είναι ιδίως υπεύθυνος για την οµαλή λειτουργία του σχολείου, το συντονισµό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόµων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρµογή των αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων, που εκδίδονται
σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση για τις αρµοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων.
Μετέχει, επίσης, στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών του σχολείου του και
συνεργάζεται µε τους σχολικούς συµβούλους…» (άρθρο 11 του Ν. 1566/1985).
Τα ειδικότερα καθήκοντα του διευθυντή της σχολικής µονάδας καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Υ.Α. 105657/16-10-2002).
Βάσει της απόφαση αυτής, ο διευθυντής του σχολείου:
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κατευθύνει τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας προς την επίτευξη και ικανοποίηση
των υψηλά τιθέµενων στόχων, ώστε η σχολική µονάδα να χαρακτηρίζεται δηµοκρατική
και ανοικτή προς την κοινωνία,
καθοδηγεί και υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στο διδακτικό τους έργο, αναλαµβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού περιεχοµένου και αποτελεί πρότυπο
για την υπόλοιπο κοινότητα,
επιµελείται της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέµατα διοικητικά, παιδαγωγικά
και επιστηµονικά,
προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο τους, ισότιµα και µε πνεύµα
αλληλεγγύης, φροντίζοντας να οµαλύνει τυχόν αντιθέσεις, αλλά και να ενθαρρύνει, να
εµπνέει και να παρέχει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς,
παρακολουθεί την πορεία των εργασιών, καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς στην έγκαιρη υλοποίηση των υποχρεώσεών τους, και επιµελείται της αξιολόγησης.
Αναλυτικότερα, ο διευθυντής της σχολικής µονάδας είναι αρµόδιος για εργασίες, όπως ενδεικτικά:
η τήρηση της αλληλογραφίας, καθώς και των υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπωνiv,
η σύνταξη ωρολογίου προγράµµατος,
η προώθηση υπηρεσιακής αλληλογραφίας και η ενηµέρωση των εκπαιδευτικών για
την ισχύουσα νοµοθεσία, για τις εκδοθείσες εγκυκλίους και αποφάσεις,
η κατάρτιση προγράµµατος ενηµέρωσης γονέων,
ο καθορισµός επιτηρητών στις εξεταστικές περιόδους,
η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών,
η συγκρότηση τµηµάτων µαθητών και η κατανοµή αυτών,
οι εγγραφές και µετεγγραφές µαθητών, και άλλες.
Από τη συνοπτική αυτή παρουσίαση, αλλά και από τη µελέτη των άρθρων 28-32 της
υπ’ αριθ. 105657/2002 Υπουργικής Απόφασης, διαπιστώνουµε ότι το έργο του διευθυντή
της σχολικής µονάδας συντελείται, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου.
iv

Σύµφωνα µε το Π∆ 201/1998 (ΦΕΚ 161/Α/13-07-1998), τα υπηρεσιακά βιβλία είναι: (α) το βιβλίο προόδου
και µητρώου µαθητών, (β) το βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, (γ) το αλφαβητικό ευρετήριο µαθητών, (δ) το
ηµερολόγιο της σχολικής ζωής, (ε) το πρωτόκολλο αλληλογραφίας, (στ) το εµπιστευτικό πρωτόκολλο αλληλογραφίας, (ζ) το βιβλίο βιβλιοθήκης, (η) το βιβλίο εποπτικών µέσων διδασκαλίας, (θ) το βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων, (ι) το βιβλίο πράξεων σχολικού συµβουλίου. Επιπλέον, προσδιορίζονται τα ακόλουθα υπηρεσιακά έντυπα: (α) πιστοποιητικό σπουδών, (β) αποδεικτικό µετεγγραφής, (γ) τίτλος προόδου, (δ) τίτλος σπουδών, (ε) έντυπα που αφορούν τη βαθµολογία του µαθητή και έλεγχος προόδου. Τέλος, στο ίδιο Π∆ προβλέπονται και οι απαραίτητες ενέργειες για τη θεώρηση και το κλείσιµο των υπηρεσιακών βιβλίων της σχολικής µονάδας.
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 ο υποδιευθυντής, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, αναλαµβάνει ένα µέρος από τις
αρµοδιότητες του διευθυντή, προκειµένου ο τελευταίος να ασχολείται απερίσπαστος µε
το διευθυντικό του έργο. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 105657/16-10-2002 Υπουργική Απόφαση, ο υποδιευθυντής της σχολικής µονάδας:
συνεργάζεται µε το διευθυντή και συµβάλλει στην οµαλή λειτουργία του σχολείου,
είναι υπεύθυνος για την αρχειοθέτηση των εγγράφων και τη διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας,
συντάσσει τα απογραφικά δελτία, συµπληρώνει και αποστέλλει στις αρµόδιες υπηρεσίες τα στατιστικά στοιχεία ή ό,τι άλλο ζητηθεί απ’ αυτές,
καταρτίζει το πρόγραµµα για τους επόπτες της ηµέρας σε συνεργασία µε τους διδάσκοντες και είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή του,
έχει την ευθύνη για την έγκαιρη διανοµή των διδακτικών βιβλίων,
διατηρεί και ενηµερώνει το βιβλίο υλικού του σχολείου και επιµελείται της παραλαβής και της καλής λειτουργίας των εποπτικών µέσων διδασκαλίας και των ειδών εξοπλισµού του σχολείου,
είναι υπεύθυνος για την οργάνωση µαθητικών εκδηλώσεων και µαθητικών εκλογών.
Αναλυτικότερα, ο υποδιευθυντής αναλαµβάνει επιµέρους διοικητικές αρµοδιότητες,
µερικές των οποίων είναι:
η αρχειοθέτηση εγγράφων και διεκπεραίωση υπηρεσιακής αλληλογραφίας,
η σύνταξη απογραφικών δελτίων και αποστολή στατιστικών στοιχείων στις αρµόδιες
υπηρεσίες,
η κατάρτιση προγράµµατος εποπτών ηµέρας,
η τήρηση βιβλίου υλικού του σχολείου,
η σύνταξη ωρολογίου προγράµµατος των εργαστηρίων, και προγραµµάτων διεξαγωγής εξετάσεων, και άλλες.
Από την παραπάνω περιγραφή, παρατηρούµε ότι ο εκπαιδευτικός που αναλαµβάνει τα
καθήκοντα του υποδιευθυντή της σχολικής µονάδας µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά τον
διευθυντή του σχολείου στο δύσκολο και πολύπλοκό του έργο.
 ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου, Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 1566
/ 1985, ο σύλλογος διδασκόντων έχει ως πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου, ενώ ως µέλη έχει όλους τους διδάσκοντες, οι οποίοι έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας µε τη σχολική µονάδα. Ο σύλλογος διδασκόντων είναι υπεύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία του
σχολείου, συνεδριάζει µερικές φορές το χρόνο ενώ λαµβάνει αποφάσεις σχετικά µε την
εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής. Πιο συγκεκριµένα, ο σύλλογος διδασκόντων έχει
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την ευθύνη να υλοποιεί τους στόχους και τους σκοπούς της εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι
(Υ.Α. 105657/16-10-2002):
η καλλιέργεια και η ανάπτυξη γνωστικών και νοητικών ικανοτήτων των µαθητών,
η συναισθηµατική καλλιέργεια για την αποδοχή των αρχών που θα στηρίξουν τις αξίες τους και θα επηρεάσουν τη συµπεριφορά τους, ώστε να διαµορφώσουν θετική στάση
για τη ζωή και την κοινωνία,
η καλλιέργεια και διερεύνηση των ψυχοκινητικών ικανοτήτων του µαθητή για την
απόκτηση δεξιοτήτων και την οµαλή ένταξη στην κοινωνία.
Αναλυτικότερα, για την επίτευξη των προαναφερόµενων στόχων ο σύλλογος διδασκόντων είναι αναγκαίο:
να προγραµµατίζει και να οργανώνει το έργο του, να το παρακολουθεί, και τέλος να
το αξιολογεί,
να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις, ώστε τα µέλη του να επιµορφώνονται διαρκώς, να
ανανεώνουν τις γνώσεις τους στον επιστηµονικό τοµέα και στις επιστήµες της αγωγής
(ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση), για να είναι πιο αποτελεσµατικοί στο έργο τους,
να παρεµβαίνει σε περιπτώσεις φαινοµένων σχολικής αποτυχίας και διαρροής των
µαθητών, εφαρµόζοντας κατάλληλα αντισταθµιστικά εκπαιδευτικά προγράµµατα για
την αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους,
να ανανεώνει και να αξιοποιεί τα διατιθέµενα εποπτικά µέσα και τη σύγχρονη τεχνολογία στη διδακτική πράξη για την αποτελεσµατικότερη άσκηση του εκπαιδευτικού έργου.
Μελετώντας τα άρθρα 38 και 39 της υπ’ αριθ. 105657/2002 Υπουργικής Απόφασης,
παρατηρούµε ότι ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί κυρίαρχο όργανο για τη σχολική
διοίκηση. Οι αποφάσεις του συλλόγου γίνονται αποδεκτές από όλα τα µέλη του και υλοποιούνται από τον διευθυντή της σχολικής µονάδας.
Από τη µελέτη των αρµοδιοτήτων των παραπάνω διοικητικών οργάνων, διαπιστώνουµε ότι πολλές από τις προαναφερόµενες διοικητικές δραστηριότητες µπορούν να υλοποιηθούν µέσα από τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Ενδεικτικά, αναφέρουµε τα
εξής:
 ο τρόπος επικοινωνίας των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, εντός και εκτός του
σχολικού χώρου, δύναται να πραγµατοποιηθεί και µέσω ηλεκτρονικών εργαλείων (π.χ.
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), κ.ά.). Άλλωστε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
14 του νόµου 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α) έχει καθιερωθεί στη δηµόσια διοίκηση η ηλεκτρο66

νική επικοινωνία, από 01/03/1999v. Συγκεκριµένα, προβλέπεται η διακίνηση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας µε τηλεοµοιοτυπία (fax) και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email). Βέβαια, υπάρχουν περιορισµοί και εξαιρέσεις στην ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και πληροφοριών, οι οποίες άπτονται κυρίως της εµπιστευτικότητας, της προφύλαξης προσωπικών δεδοµένων, της διασφάλισης της εγκυρότητας και της διαφάνειας, της
ηλεκτρονικής υπογραφής, και άλλα.
 η παραγωγή, διατήρηση και διακίνηση υπηρεσιακής αλληλογραφίας, διοικητικών πληροφοριών, καθώς και υπηρεσιακών βιβλίων – εντύπων, µπορεί να εφαρµοστεί σε ψηφιακό περιβάλλον, στο οποίο ένα πληροφοριακό σύστηµα αναλαµβάνει τη διαχείριση και
διακίνηση του συνόλου της παραγόµενης διοικητικής πληροφορίας. Στο σηµείο αυτό επισηµαίνουµε, ότι η παραπάνω διοικητική εργασία είναι αναγκαίο να βασίζεται στις προδιαγραφές του Κανονισµού Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών (ΚΕ∆Υ), ο οποίος αποτελεί «ένα εγχειρίδιο µε βασικές αρχές … και µε οδηγίες για την ορθή χρήση των νέων µεθόδων επικοινωνίας και ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων» (Υπουργείο Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 2003, σ. 7). Ενδεικτικά, σύµφωνα µε τον ΚΕ∆Υ,
ουσιαστική θέση, στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης, κατέχει η
αξιοποίηση και χρήση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλουvi για την παρακολούθηση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, καθώς:
συµβάλλει στη διαφάνεια,
διευκολύνει την εργασία των υπαλλήλων (αναζήτηση, εντοπισµός, εκτυπώσεις, και
άλλα),
δηµιουργεί την υποδοµή για την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, και την ηλεκτρονική διακίνηση των πληροφοριών,
δηµιουργεί την υποδοµή για την ηλεκτρονική διοίκηση (e-government).
 η παρακολούθηση και τήρηση της σχολικής νοµοθεσίας, δεδοµένου ότι η τελευταία δεν
αποτελεί στατικό στοιχείο της διοίκησης. Έτσι, λοιπόν, µέσω του διαδικτύου και των νοµικών ηλεκτρονικών βάσεων, ο διευθυντής του σχολείου διαθέτει τη δυνατότητα να είναι
συνεχώς ενήµερος σε θέµατα εκπαίδευσης και διοίκησης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα

v

Ερµηνευτική εγκύκλιος του θέµατος αυτού αποτελεί το υπ’ αριθµό πρωτοκόλλου ∆ΙΑ∆Π/Α1/2523/04-02-1999
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Επιπλέον, ερµηνευτικές και
κατευθυντήριες οδηγίες παρέχονται και από την υπ’ αριθµό πρωτοκόλλου ∆ΙΑ∆Π/Α1/3753/19-02-2001 εγκύκλιο του ιδίου Υπουργείου.
vi
Ερµηνευτικές εγκύκλιοι για την αξιοποίηση και χρήση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου αποτελούν τα υπ’ αριθµό
∆ΙΑ∆Π/Α1/3753/19-02-2001 και ∆ΙΑ∆Π/Α1/22122/18-10-2001 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
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νοµικής βάσης είναι εκείνη του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Αρκεί, βέβαια, το
σχολείο να διαθέτει σύνδεση µε το διαδίκτυο.
 η οργάνωση και διατήρηση σχολικού αρχείου (έντυπου ή/και ηλεκτρονικού), συµπεριλαµβανοµένου της αρχειοθέτησης των διοικητικών εγγράφων (έντυπων ή/και ηλεκτρονικών), καθώς το αρχείο αποτελεί τη συλλογική µνήµη του σχολείου και προϋπόθεση για
τη δυνατότητα άµεσης και έγκυρης επαναχρησιµοποίησης της διοικητικής πληροφορίας.
Στο σηµείο αυτό τονίζουµε ότι, η άµεση και έγκυρη ανάκτηση διοικητικών πληροφοριών
εξαρτάται από την ταξινόµηση των εγγράφων που υπάρχουν στην υπηρεσία, είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική ή ψηφιακή µορφήvii. Αναφορικά µε την ελληνική σχολική πραγµατικότητα, σχετική έρευνα αναδεικνύει την έλλειψη ενιαίου συστήµατος ταξινόµησης
των διοικητικών πληροφοριών στα σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (Σαΐτης 2005β).
Στις παραπάνω διοικητικές αρµοδιότητες µπορούµε να συµπεριλάβουµε και τη σχολική βιβλιοθήκη, καθώς: (α) αποτελεί ένα αναπόσπαστο υποσύστηµα της σχολικής µονάδας,
και (β) η οργάνωση και λειτουργία της ανατίθεται σε έναν «εκπαιδευτικό του σχολείου» (άρθρο 43 του Ν. 1566/1985). Άλλωστε, σ’ ένα σύγχρονο σχολείο, η βιβλιοθήκη κατέχει σηµαντική θέση, καθώς, λόγω της τεχνογνωσίας σε θέµατα πληροφοριακής διαχείρισης, δύναται
να συµβάλει καθοριστικά στην οργάνωση, διατήρηση, επεξεργασία και διακίνηση των διοικητικών δεδοµένων. Εξάλλου, οι µέθοδοι, οι τεχνικές και τα πρότυπα για τη διαχείριση και
επεξεργασία της πληροφορίας είναι πανοµοιότυπα, είτε πρόκειται για βιβλιογραφικά, είτε για
αρχειακά, είτε για διοικητικά δεδοµένα.

4.2.3 Η συµβολή των ΤΠΕ στη βελτίωση της διοικητικής εργασίας
Όπως έχουµε ήδη αναλύσει σε προηγούµενη ενότητα, ποικίλοι παράγοντες ενισχύουν
τη σπουδαιότητα εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στο σχολικό χώρο, υποδεικνύοντας την
ανάγκη εφαρµογής τους, τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας, όσο και σε επίπεδο άσκησης της σχολικής διοίκησης. Σύµφωνα µε την Cleote (2001), η ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
πραγµατικότητα πηγάζει από την πίεση που ασκεί η σύγχρονη αγορά εργασίας για επαγγελµατίες µε δεξιότητες στη χρήση των νέων τεχνολογιών, τη µεγάλη διαθεσιµότητα της τεχνολογίας και των εργαλείων που εκείνη παρέχει, καθώς και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας για άµεσες και αποτελεσµατικές ηλεκτρονικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Επιπλέον, ο
Hawkridge (1990), κατηγοριοποιώντας τις παραµέτρους που συνιστούν τις βασικές αιτίες υιvii

Σχετικές εγκυκλίους αποτελούν τα υπ’ αριθµό ∆ΙΑ∆Π/Α1/8249/10-04-2001 και ∆ΙΑ∆Π/A1/22123/18-102001 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
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οθέτησης των ΤΠΕ στις σχολικές µονάδες, αποδίδει στην κοινωνική παράµετρο την θεώρηση
ότι οι καινοτόµες εκπαιδευτικές µέθοδοι αποτελούν ανάγκη και βαδίζουν παράλληλα µε τη
στροφή της κοινωνίας προς τη µετα-βιοµηχανική εποχή.
Υπό τη θεώρηση της αναγκαιότητας ένταξης των ΤΠΕ στο σχολικό χώρο, η εισαγωγή
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη σχολική διοίκηση αποτελεί κοµµάτι
της δράσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η οποία στοχεύει να διαµορφώσει αποδοτικές
και αποτελεσµατικές υπηρεσίες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των τεχνολογικών εργαλείων.
Οι Lek et al. (2001) αναφέρουν ότι η αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των σύγχρονων
υπηρεσιών καθορίζεται σηµαντικά από το βαθµό της τεχνολογικής προόδου, της συγκέντρωσης γνώσεων και της συσσώρευσης πληροφοριών, καθώς και της ποιότητας των δικτύων και
των πληροφοριακών συστηµάτων, τα οποία δύνανται να διοχετεύσουν τη διαθέσιµη γνώση
άµεσα και αποδοτικά. Συνεπώς, οι νέες τεχνολογίες συµβάλλουν καθοριστικά στον εκσυγχρονισµό της διοικητικής εργασίας, καθώς και στην παροχή αναβαθµισµένων ποιοτικά υπηρεσιών στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Συγκεκριµένα, ο εκσυγχρονισµός της σχολικής διοίκησης αποτελεί το κλειδί για τον
ευρύτερο µετασχηµατισµό και τη γενικότερη αναδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών
(Schelin 2003), τόσο σε επίπεδο εξωτερικό – εξυπηρέτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας
(front office), όσο και σε επίπεδο εσωτερικό – διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών (back
office) (Chappelet 2004). Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η αίτηση ενός εκπαιδευτικού
για τη χορήγηση άδειας. Με το συµβατικό τρόπο, τα βήµατα διεκπεραίωσης της συγκεκριµένης διαδικασίας έχουν ως εξής:
 Κατάθεση αίτησης στη γραµµατεία του σχολείου / Πρωτοκόλληση αίτησης / Σύνταξη διαβιβαστικού εγγράφου / Αποστολή µε το ταχυδροµείο στην Προϊσταµένη Αρχή.
 Λήψη διαβιβαστικού εγγράφου και αίτησης από την αρµόδια Αρχή / πρωτοκόλληση / εισερχόµενη αλληλογραφία στον αρµόδιο Προϊστάµενο / χρέωση στον αρµόδιο υπάλληλο.
 Φυσική αναζήτηση του φακέλου του εκπαιδευτικού και έλεγχος των στοιχείων από το
προσωπικό του µητρώο / σύνταξη απόφασης για τη χορήγηση ή µη της άδειας / υπογραφή
από τον αρµόδιο Προϊστάµενο / «κλείσιµο» του πρωτοκόλλου από τη Γραµµατεία / αποστολή της απόφασης µε το ταχυδροµείο στο αρµόδιο σχολείο.
Για την παραπάνω διοικητική διαδικασία απαιτούνται, κατά εκτίµηση, τουλάχιστον 45 ηµέρες για την αποστολή και λήψη της σχετικής απόφασης από τον ενδιαφερόµενο. Επιπλέον, οι υπηρεσίες επιβαρύνονται µε τα ταχυδροµικά τέλη, καθώς και µε επιπλέον ανθρωποώρες εργασίας. Αντίθετα, σ’ ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, τα βήµατα για τη
διεκπεραίωση της ίδιας διοικητικής υπόθεσης έχουν ως εξής:
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 Κατάθεση αίτησης, είτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, είτε µέσω τηλεοµοιοτυπίας /
πρωτοκόλληση εγγράφου στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο / σύνταξη διαβιβαστικού και αποστολή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην αρµόδια Αρχή.
 Άµεση λήψη διαβιβαστικού και αίτησης από την αρµόδια Αρχή / πρωτοκόλληση στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο / ηλεκτρονική προώθηση στον αρµόδιο Προϊστάµενο / ηλεκτρονική χρέωση στον αρµόδιο υπάλληλο.
 Άµεση ενηµέρωση του αρµόδιου υπαλλήλου για το προσωπικό µητρώο του εκπαιδευτικού από τη διαθέσιµη βάση δεδοµένων / σύνταξη τυποποιηµένης απόφασης για τη χορήγηση ή µη της άδειας / υπογραφή από τον αρµόδιο Προϊστάµενο / «κλείσιµο» του πρωτοκόλλου από τη Γραµµατεία / Αποστολή της απόφασης µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
στο διευθυντή του σχολείου / απόδοση αντιγράφου απόφασης στον ενδιαφερόµενο εκπαιδευτικό.
Ακολουθώντας την ηλεκτρονική διεκπεραίωση της διοικητικής διαδικασίας, οι ηµέρες
µειώνονται σε µεγάλο βαθµό, λόγω της εξοικονόµησης χρόνου αποστολής και λήψης των
απαιτούµενων εγγράφων, καθώς και του εντοπισµού των απαιτούµενων πληροφοριών στο
ηλεκτρονικό µητρώο των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες εξοικονοµούν ανθρωποώρες εργασίας και απαλλάσσονται από τα απαιτούµενα ταχυδροµικά τέλη. Το
ενδεικτικό αυτό παράδειγµα αναδεικνύει ότι: (α) µειώνεται αισθητά ο χρόνος εξυπηρέτησης
του εκπαιδευτικού (εξωτερικό επίπεδο – front office), και (β) οι αρµόδιες υπηρεσίες συνεργάζονται αµεσότερα και γρηγορότερα, αποκτώντας χρονικά, οικονοµικά και διοικητικά οφέλη
(εσωτερικό επίπεδο – back office).
Ακόµη, η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει ποιοτικά αναβαθµισµένα πληροφοριακά εργαλεία για ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services), οι οποίες διευκολύνουν την επίτευξη της διαφάνειας και οδηγούν σε ένα δηµοκρατικό και αποτελεσµατικό σύστηµα συναλλαγών και
διεκπεραίωσης διοικητικών εργασιών (Chutimaskul et al. 2004). Εξάλλου, οι Pfaff et al.
(2002) υπογραµµίζουν ότι βασικοί στόχοι της ηλεκτρονικής διοίκησης είναι η εξασφάλιση
της διαφάνειας και η επικέντρωση στις ανάγκες του χρήστη (αποτελεσµατικές υπηρεσίες).
Για να γίνουµε πιο σαφείς, θεωρούµε σκόπιµο να αναφέρουµε ένα παράδειγµα από τη διοικητική πρακτική. Στο χειρόγραφο πρωτόκολλο είναι δυνατή η αλλοίωση της χρονικής σειράς
των εισερχόµενων εγγράφων, µε τη µέθοδο της «διατήρησης» κενών αριθµών ή της αλλαγής
των ήδη καταχωρηµένων. Αντίθετα, στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο είναι δυνατή η απαγόρευση «κράτησης» κενών αριθµών, καθώς και η αλλοίωση/αλλαγή των θεµάτων των εγγράφων,
καθώς τα αντίστοιχα πεδία που δέχονται την πληροφορία µπορούν να είναι «κλειδωµένα».
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Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η διαφάνεια στη διοικητική αλληλογραφία, καθώς τηρείται
αυστηρά η σειρά των εισερχόµενων και εξερχόµενων εγγράφων.
Επιπλέον, η έννοια της αποτελεσµατικής ηλεκτρονικής διοίκησης συνδέεται και µε
την εξασφάλιση άµεσης και έγκυρης προσβασιµότητας στις διαθέσιµες διοικητικές πληροφορίες. Πιο αναλυτικά, οι ΤΠΕ διευκολύνουν την επικοινωνία µεταξύ του σχολείου και των
γονέων / κηδεµόνων, καθώς και την ενηµέρωση των τελευταίων για την πρόοδο των παιδιών
τους, αλλά και τις σχολικές δραστηριότητες ή εκδηλώσεις. Για να γίνουµε πιο συγκεκριµένοι,
αν το σχολείο χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό πρόγραµµα για την οργάνωση και διαχείριση της
πληροφορίας, αναφορικά µε την πρόοδο των µαθητών (π.χ. βαθµολογίες τριµήνουδιαγωνισµάτων-προφορικής εξέτασης, απουσίες, διαγωγή κ. ά.), οι γονείς έχουν τη δυνατότητα, είτε µέσω του διαδικτύου (µε κωδικό εισόδου), είτε µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, είτε
µε τηλεοµοιοτυπία, να ενηµερώνονται άµεσα και γρήγορα για την εξέλιξη των παιδιών τους,
καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Με τον ίδιο τρόπο, µπορούν να ενηµερώνουν και
τη σχολική διοίκηση για την περίπτωση απουσίας των µαθητών, λόγω ασθένειας ή κάποιου
άλλου οικογενειακού κωλύµατος. Επιπλέον, η σχολική ιστοσελίδα και η χρήση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου συµβάλλουν στη συνεχή και έγκαιρη ενηµέρωση των γονέων / κηδεµόνων για
σχολικά προγράµµατα ή εκδηλώσεις. Χαρακτηριστική, προς την κατεύθυνση αυτή, είναι η
έρευνα του Telem (2005-b), η οποία παρουσιάζει τα οφέλη από την αξιοποίηση ανάλογου
πληροφοριακού συστήµατος σε σχολείο του Ισραήλ, αποτυπώνοντας τις απόψεις και εντυπώσεις των γονέων από την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της σχολικής µονάδας. Εποµένως, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ διευκολύνει την επικοινωνία και συνεργασία
µεταξύ του σχολείου και του οικογενειακού περιβάλλοντος, αναπτύσσει πολλαπλά κανάλια
ενηµέρωσης, και ενισχύει την άµεση και απρόσκοπτη πρόσβαση στις διαθέσιµες πληροφορίες.
Η εισαγωγή της τεχνολογίας στη σχολική διοίκηση δε συνδέεται µόνο µε την επίτευξη
αναβαθµισµένων ποιοτικά υπηρεσιών. Συγγραφείς όπως οι Pfaff και Simon, αναφέρουν ότι οι
διοικήσεις χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες για να αυξήσουν τα έσοδα και να περιορίσουν
το κόστος (Pfaff et al. 2002), αναφορικά µε την παραγωγή, διατήρηση και διακίνηση των διοικητικών πληροφοριών, καθώς και µε τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέραµε σε προηγούµενο παράδειγµα, οι εµπλεκόµενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες εξοικονοµούν χρήµατα από τη διακίνηση των διοικητικών εγγράφων, καθώς και
ανθρωποώρες εργασίας. Ένα άλλο παράδειγµα προς την κατεύθυνση αυτή, είναι η αποστολή
εγκυκλίων από την κεντρική διοίκηση στις σχολικές µονάδες. ∆ιεκπεραιώνοντας ηλεκτρονικά
την αποστολή εγκυκλίων, ο δηµόσιος τοµέας κερδίζει χρονικά, αλλά και οικονοµικά οφέλη,
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περιορίζοντας την ποσότητα του εκτυπωµένου χαρτιού, αλλά και το κόστος ταχυδροµικής
διακίνησης των εγγράφων. Η διαχείριση, λοιπόν, και οργάνωση της διοικητικής πληροφορίας
συνεπάγεται ένα ιδιαίτερα µεγάλο κόστος, το οποίο τείνει να µειωθεί µε τη διασύνδεση όλων
των υπηρεσιών σε ενιαίο και συµβατό δίκτυο και τη δυνατότητα που εκείνο εξασφαλίζει για
ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων και επικοινωνία. Άλλωστε, είναι γνωστό πως τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήµατα παρέχουν τη δυνατότητα οργάνωσης των διαθέσιµων πληροφοριών για την παραγωγή γνώσης, καθώς και την ικανότητα άµεσης και αποδοτικής διακίνησης αυτής.
Τα ερωτήµατα που προκύπτουν εδώ είναι: τι ακριβώς εννοούµε όταν λέµε ότι η σχολική διοίκηση εκσυγχρονίζεται τεχνολογικά και παρέχει καλύτερες διοικητικές υπηρεσίες;
Ποια είναι τα ουσιαστικά και πρακτικά οφέλη που προκύπτουν από τη διαχείριση των διοικητικών πληροφοριών µέσω των νέων τεχνολογιών;
Η πηγή της δράσης για ηλεκτρονική διοίκηση είναι τα έγγραφα και οι πληροφορίες
που παράγονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της σχολικής µονάδας, τα οποία περιέχουν
σηµαντικά στοιχεία, αναφορικά µε την ευρύτερη λειτουργία της διοίκησης, αλλά και τις επιµέρους ενέργειες και πράξεις αυτής για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών. Συγκεκριµένα, στο σχολικό χώρο, οι διοικήσεις καλούνται να διαχειριστούν:
 διοικητικά έγγραφα (εγκύκλιοι, αναφορές, κ.ά.), τα οποία αποτελούν υλικό που δηµιουργείται, λαµβάνεται και διατηρείται από την υπηρεσία ως απόδειξη και πληροφόρηση για
την εφαρµογή νοµικών υποχρεώσεων ή την εκτέλεση διοικητικών συναλλαγών (Healy
2001),
 νοµοθετικά κείµενα (νόµοι, προεδρικά διατάγµατα, κ.ά.), τα οποία αναφέρονται σε όλα τα
είδη των νοµικών πράξεων που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, καθώς
και
 πληροφορίες – δεδοµένα που αναφέρονται, κυρίως, στη διατήρηση και παρακολούθηση
του προσωπικού µητρώου των εκπαιδευτικών και των µαθητών, καθώς και του ωρολογίου προγράµµατος. Στην ουσία πρόκειται για πληροφοριακά δεδοµένα για την υποστήριξη
των διοικητικών ενεργειών.
Υπό το πρίσµα των πληροφοριακών υποχρεώσεων, η ανάπτυξη και υιοθέτηση ενός
πληροφοριακού συστήµατος συµβάλει, ώστε τα έγγραφα και οι πληροφορίες να αποτελέσουν
αξιόπιστες µαρτυρίες των δραστηριοτήτων που τα παρήγαγαν, να προστατευθούν από καταστροφή ή ζηµιά, και να εξασφαλισθεί εύκολη και έγκυρη προσβασιµότητα, καθώς και αποτελεσµατική αξιοποίηση, ανεξαρτήτως χρονικών και γεωγραφικών περιορισµών (Shepherd et
al. 2006).
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Συγκεκριµένα, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών αποτελούν το µέσο για
τη δηµιουργία ενός πληροφοριακού πυρήνα, µε συµβατότητα και οµοιοµορφία, ο οποίος εµπεριέχει και διαχειρίζεται όλη την εισερχόµενη και παραγόµενη πληροφορία της υπηρεσίας,
σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα και διατάξεις, καθιστώντάς την επαναχρησιµοποιήσιµη. Οι ΤΠΕ
παρέχουν τα ηλεκτρονικά µέσα που επιτρέπουν:
 την αποθήκευση, οργάνωση, ταξινόµηση και διαχείριση των διοικητικών πληροφοριών
και εγγράφων, σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα,
 τη διασύνδεση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, µε τις διοικητικές διαδικασίες και την
απαιτούµενη, για κάθε περίπτωση, νοµοθεσία,
 την ψηφιακή καταχώρηση των εγγράφων και την ηλεκτρονική παρακολούθηση της ροής
των διοικητικών διαδικασιών,
 την εύκολη ενηµέρωση των στοιχείων και των καταχωρηµένων δεδοµένων,
 τη δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών από ποικίλες πηγές και µε πολλαπλά µέσα –
ευρετήρια,
 τη διαµόρφωση του σηµείου διεπαφής και ανάκτησης πληροφοριών, σύµφωνα µε προσωπικές επιλογές και προτιµήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, τα ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα προσφέρουν πλεονεκτήµατα, όπως (Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 2001):
 την ελαχιστοποίηση της διακίνησης έντυπου υλικού,
 την αυτοµατοποίηση της διακίνησης εγγράφων από την είσοδό τους στην υπηρεσία έως
την έξοδο,
 τη βελτίωση της ταχύτητας αναζήτησης, αποστολής και λήψης εγγράφων,
 την ασφαλέστερη αποθήκευση και διασφάλιση του περιεχοµένου σηµαντικών εγγράφων,
 τη µείωση των απαιτούµενων χώρων αποθήκευσης,
 την αποδοτικότερη και ευέλικτη πρόσβαση σε αρχειοθετηµένα έγγραφα,
 την αυτοµατοποίηση της ανάθεσης και παρακολούθησης της υλοποίησης εργασιών της
υπηρεσίας,
 την ποιοτική αναβάθµιση των υπηρεσιών.
Επιπλέον, συµβάλλουν στην υποστήριξη διοικητικών ενεργειών, όπως (Wiggins 2000,
Telem 2001, Breiter et al. 2007):
 της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της στρατηγικής πληροφόρησης,
 του ελέγχου και της εποπτείας της εργασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και της
παρακολούθησης της επίδοσης και απόδοσης αυτής,
 της ανάλυσης δεδοµένων για την έκδοση στατιστικών στοιχείων,
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 της αξιολόγησης και του προγραµµατισµού των µελλοντικών δράσεων,
 των διοικητικών συναλλαγών και της επικοινωνίας εντός και εκτός του σχολικού χώρου.
Συνεπώς, οι σύγχρονες ανάγκες της σχολικής διοίκησης καθρεφτίζουν την ανάγκη για
ποιοτικά αναβαθµισµένα δίκτυα οργάνωσης - ανταλλαγής πληροφοριών και ηλεκτρονικής
επικοινωνίας, τα οποία δύνανται να υποστηρίξουν µεγάλο όγκο δεδοµένων, υψηλές ταχύτητες και ακρίβεια απόδοσης (Norcia 2002), προκειµένου να περιορίσουν το κόστος επεξεργασίας και διακίνησης των διοικητικών πληροφοριών, αλλά και να εξασφαλίσουν αποτελεσµατικές υπηρεσίες για την εκπαιδευτική κοινότητα. Ωστόσο, ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι διοικήσεις είναι η έλλειψη συµβατότητας και
διαλειτουργικότηταςviii µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων, φαινόµενο το οποίο προκύπτει λόγω της χρήσης διαφορετικών προγραµµάτων, τα οποία δε βασίζονται και δεν υλοποιούν διεθνή και εθνικά πρότυπα για την οργάνωση και επεξεργασία της διοικητικής πληροφορίας.
Με δεδοµένη την ανάγκη επικοινωνίας και διακίνησης πληροφοριών, οι περισσότερες
χώρες του κόσµου προχωρούν στη δηµιουργία και έκδοση πλαισίων διαλειτουργικότητας, τα
οποία αποτελούν κείµενα µε αρχές, προδιαγραφές και πρότυπα για την υιοθέτησή τους από
τα πληροφοριακά συστήµατα του δηµοσίου, προκειµένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ανταλλαγής µηχαναγνώσιµωνix (machine readable) δεδοµένων (Guijarro 2004). Στο πλαίσιο
αυτό, η Ελλάδα ανέπτυξε το ελληνικό «Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών» (Π∆&ΥΗΣ) (Κοινωνία της Πληροφορίας 2007), το οποίο στοχεύει
στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας µεταξύ των υφιστάµενων πληροφοριακών συστηµάτων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, προκειµένου να εξασφαλιστεί συνεχή ροή πληροφοριών. Το
πλαίσιο αυτό καθορίζει τις γενικότερες αρχές και τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθούν
οι φορείς του δηµόσιου τοµέα σε οργανωτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, προκειµένου να δύνανται να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν έγγραφα και στοιχεία µε άλλους φορείς, µε
τελικό στόχο την παροχή ηλεκτρονικών / ψηφιακών υπηρεσιών. Επίσης, το Π∆&ΥΗΣ προσδιορίζει τα πρότυπα και τις προδιαγραφές, βάσει των οποίων πρέπει να αναπτύσσονται τα
πληροφοριακά συστήµατα όλης της δηµόσιας διοίκησης στον ελλαδικό χώρο.
Συνεπώς, υπό το πρίσµα της σηµαντικότητας της διαλειτουργικότητας, η ανάπτυξη
και χρήση πληροφοριακών συστηµάτων στις σχολικές µονάδες είναι αναγκαίο να συµβαδίζει
viii

Ως διαλειτουργικότητα ορίζεται η ικανότητα των συστηµάτων και των διαδικασιών που υποστηρίζονται από
αυτά να ανταλλάσσουν δεδοµένα και να µοιράζονται πληροφορία και γνώση (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης - European Interoperability Framework for pan-European eGovernment services, EIF, IDABC. ∆ιαθέσιµο στο: http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2319/5644).
ix
Με τον όρο «µηχαναγνώσιµα» εννοούµε τα δεδοµένα που οργανώνται σε µορφή που µπορεί να διαβαστεί και
να ερµηνευτεί από υπολογιστικά συστήµατα και λογισµικά προγράµµατα, χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση.
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µε το ελληνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας και να υιοθετεί τις αρχές, τις προδιαγραφές και
τα πρότυπα που εκείνο ορίζει. Ωστόσο, στο σηµείο αυτό, γεννιέται το ερώτηµα κατά πόσο οι
σχολικές διοικήσεις δύνανται να εφαρµόσουν τις διατάξεις του Π∆&ΥΗΣ, να αξιοποιήσουν
ένα προηγµένο σύστηµα για την οργάνωση και διαχείριση των διοικητικών δεδοµένων, και
επιπλέον να παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις, αναφορικά µε την ηλεκτρονική επεξεργασία της διοικητικής πληροφορίας;
Λύση στο πρόβληµα αυτό, µπορούν να δώσουν οι σχολικές βιβλιοθήκες, οι οποίες, µε
την τεχνογνωσία που κατέχουν στην οργάνωση της πληροφορίας (συστήµατα, πρότυπα, διατάξεις), είναι ικανές να υποστηρίξουν τη διοίκηση στη λειτουργία της διαχείρισης των πληροφοριακών δεδοµένων. Εξάλλου, η νέα τάξη πραγµάτων σε επίπεδο τεχνολογίας µετατρέπει
τις σχολικές βιβλιοθήκες από αποθήκες απαρχαιωµένου αρχειακού υλικού σε σύγχρονα ενεργά κέντρα (Hopkins et al. 1999), τα οποία δύνανται να παρέχουν στη σχολική µονάδα τα απαιτούµενα «εφόδια» για την αντιµετώπιση της νέας πρόκλησης στην επεξεργασία των διοικητικών στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, οι Williams et al. (2001) προσδιορίζουν τη συµβολή
των σχολικών βιβλιοθηκών στη νέα εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας στους ακόλουθους τοµείς:
 παρακίνηση – ενθουσιασµός, προσήλωση, επιµόρφωση,
 πρόοδος – ικανότητα διαχείρισης πληροφοριών, ικανότητα χειρισµού νέων τεχνολογιών,
 ανεξαρτησία – εµπιστοσύνη, επίγνωση της ανάγκης για βοήθεια, µετάδοση γνώσεων, αυτοεκτίµηση, πρωτοβουλίες, και
 διάδραση – συζήτηση, συνεργασία, φιλία.
Στη βάση αυτής της αντίληψης, η σχολική βιβλιοθήκη δύναται να συµβάλει:
 στον πληροφοριακό αλφαβητισµό του προσωπικού της σχολικής διοίκησης, και στη µεταβίβαση πρακτικών εµπειριών για τη διαχείριση της διοικητικής πληροφορίας,
 στην επεξεργασία και στην καταχώρηση δεδοµένων στο πληροφοριακό σύστηµα της
διοίκησης,
 στην ταξινόµηση του διοικητικού αρχείου της σχολικής διοίκησης, βάσει αναγνωρισµένου ταξινοµικού συστήµατος,
 στη διαδικασία εκκαθάρισης του διοικητικού αρχείου, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας,
 στην παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, και στην παροχή συµβουλευτικών
προτάσεων για τη βελτίωση της πληροφοριακής διαχείρισης και επεξεργασίας.
Προϋπόθεση, βέβαια, για τη συµβολή της σχολικής βιβλιοθήκης στο διοικητικό έργο
αποτελεί η ύπαρξη εξειδικευµένου προσωπικού που να κατέχει τις απαιτούµενες γνώσεις και
δεξιότητες για την οργάνωση, ταξινόµηση και διαχείριση της διοικητικής πληροφορίας. Ε75

ξάλλου, η ύπαρξη βιβλιοθηκονόµου αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες για
την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα της σχολικής βιβλιοθήκης (Library Association
2002).
Εποµένως, µπορεί να ειπωθεί ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών εξασφαλίζουν σηµαντικά οφέλη για τη σχολική διοίκηση, καθώς επιτρέπουν την πρόσβαση σε
ποικίλες πηγές πληροφόρησης, συµβάλλουν στην άµεση ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων, διευκολύνουν τη διαχείριση ψηφιακών αντικειµένων, υποστηρίζουν την ηλεκτρονική
και διαδικτυακή επικοινωνία, και παρέχουν τη δυνατότητα συνεργασίας ανεξαρτήτως χρονικών και γεωγραφικών περιορισµών. Με άλλα λόγια, οι ΤΠΕ αναδεικνύουν τις καινοτόµες
δυνατότητες των σχολικών µονάδων και οδηγούν σε διοικητικές αλλαγές που εξασφαλίζουν
άµεση και αποτελεσµατική οργάνωση και διοίκηση των σχολικών δραστηριοτήτων και ενεργειών.

4.3 Παράµετροι Αποτελεσµατικής Αξιοποίησης των ΤΠΕ στη ∆ιοίκηση του Σχολείου

Σε προηγούµενη ενότητα µελετήσαµε διεξοδικά τη σπουδαιότητα και τον καθοριστικό
ρόλο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη σχολική διοίκηση. Συγκεκριµένα, η αξιοποίηση και χρήση τεχνολογικών µέσων συµβάλλει στην καλύτερη και αρτιότερη
οργάνωση της διοικητικής πληροφορίας, διασφαλίζει τη διαφάνεια των διοικητικών συναλλαγών, παρέχει γρηγορότερες και αποτελεσµατικότερες υπηρεσίες για την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και τη σχολική διεύθυνση, και εξασφαλίζει πολλαπλά κανάλια συνεργασίας και
επικοινωνίας µε το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της σχολικής µονάδας.
Αλλά, ποιοι είναι οι παράγοντες που διέπουν και επηρεάζουν την αποτελεσµατική ένταξη και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διοίκηση του σχολείου;
Σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία (Ritchie et al. 1996, Lawson et al. 1999, Kirkman 2000, Vandenbroucke 2007), οι σηµαντικότεροι παράγοντες που συντελούν στην αποτελεσµατική εισαγωγή των ΤΠΕ στο σχολικό χώρο είναι οι εξής:
 πρώτον, η απόκτηση κατάλληλης υλικοτεχνικής και τεχνολογικής υποδοµής. Στον τοµέα
αυτό, περιλαµβάνονται ζητήµατα τεχνικής υποδοµής και προµήθειας εξοπλισµού και
πληροφοριακών συστηµάτων. Συγκεκριµένα, η απόκτηση τεχνολογικών µέσων, εργαλείων και προγραµµάτων πρέπει να βασίζεται στο ελληνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας
(Π∆&ΥΗΣ), και συγκεκριµένα στις προδιαγραφές και στα πρότυπα που εκείνο καθορίζει,
προκειµένου, όπως έχουµε ήδη αναφέρει σε προηγούµενη ενότητα, να εξασφαλίζεται
συµβατότητα στην επικοινωνία, καθώς και στην ανταλλαγή µηχαναγνώσιµων δεδοµένων.
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Ωστόσο, επισηµαίνουµε ότι, εκτός των προκαθορισµένων τεχνικών προδιαγραφών, ένα
πληροφοριακό σύστηµα είναι σηµαντικό να χαρακτηρίζεται από ευκολία χρήσης, δυνατότητα προσβασιµότητας από ποικίλες πηγές, δικαιώµατα πρόσβασης βάσει διοικητικών
λειτουργιών, και άλλα (Baker 2005).
Στο σηµείο αυτό είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι οι σχολικές µονάδες που ήδη διαθέτουν τεχνολογικό εξοπλισµό και πληροφοριακά συστήµατα, πρέπει να φροντίσουν για
την κατάλληλη κατανοµή και αξιοποίηση αυτών. Ειδικότερα, ο υφιστάµενος εξοπλισµός
και το υπάρχον πληροφοριακό σύστηµα δεν πρέπει να οδηγούνται σε αχρηστία, καθώς
αυτό συνεπάγεται ένα ιδιαίτερα µεγάλο οικονοµικό, αλλά και πληροφοριακό, κόστος. Για
το λόγο αυτό, είναι σηµαντικό οι υφιστάµενες τεχνολογίες να ενσωµατώνονται κατάλληλα και να αξιοποιούνται επαρκώς, στο βαθµό, βέβαια, που αυτό είναι δυνατό.
 δεύτερον, η εξασφάλιση κατάλληλου χώρου. Η διαµόρφωση ειδικής αίθουσας αποτελεί
προϋπόθεση για την εύρυθµη λειτουργία του τεχνολογικού εξοπλισµού, την καλύτερη εργασία του προσωπικού της σχολικής διοίκησης, καθώς και την αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ειδικότερα, για µια σύγχρονη σχολική µονάδα,
η απόκτηση των αναγκαίων τεχνολογικών εργαλείων και προγραµµάτων δεν εξασφαλίζει,
από µόνη της, την αποτελεσµατική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Η ύπαρξη κατάλληλου χώρου
για τα µηχανήµατα κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία της διοίκησης.
Για να γίνουµε πιο σαφείς, το προσωπικό πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλα τα απαιτούµενα εργαλεία για την άµεση και γρήγορη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών, χωρίς να καταφεύγει σε άλλους χώρους του σχολείου, είτε, για παράδειγµα, να στείλει µια
τηλεοµοιοτυπία, είτε ένα ηλεκτρονικό µήνυµα, είτε για να εκτυπώσει. Η τοποθέτηση του
τεχνολογικού εξοπλισµού, διάσπαρτα στο σχολικό χώρο ή στριµωγµένα σε ένα γραφείο,
συνεπάγεται δυσκολία για το προσωπικό, ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων του,
χρονική καθυστέρηση, αναφορικά µε την εκτέλεση των διοικητικών ενεργειών, καθώς και
πρόβληµα προσβασιµότητας για τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αντίθετα, ο κατάλληλα διαµορφωµένος χώρος συµβάλλει στην καλή ψυχολογία του προσωπικού, στην
εξασφάλιση γρήγορης και έγκαιρης εξυπηρέτησης της σχολικής κοινότητας, καθώς και
στη µείωση του χρόνου εκτέλεσης των διοικητικών διαδικασιών.
 τρίτον, η κατάλληλη στελέχωση. Η σχολική διοίκηση δεν είναι απρόσωπη. Τα διευθυντικά στελέχη και οι εκπαιδευτικοί που την απαρτίζουν επηρεάζουν καθοριστικά την ποιότητα της οργάνωσης των υπηρεσιών. Συνεπώς, η εξασφάλιση, µόνο, ποιοτικά αναβαθµισµένων τεχνολογικών µέσων, σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδοµής και κατάλληλου χώρου
δε συνεπάγεται και την επιτυχηµένη αξιοποίηση των ΤΠΕ, δεδοµένου ότι το ανθρώπινο
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δυναµικό είναι εκείνο που καθορίζει το βαθµό και το επίπεδο χρήσης των υφιστάµενων
τεχνολογιών. Με βάση αυτό το σκεπτικό, η τοποθέτηση εξειδικευµένου προσωπικού για
γραµµατειακή υποστήριξη, τουλάχιστον στις µεγάλες σχολικές µονάδες, ή ο ορισµός συγκεκριµένου εκπαιδευτικού, ο οποίος να είναι γνώστης θεµάτων διοίκησης και νέας τεχνολογίας, κρίνεται αναγκαία για την εύρυθµη λειτουργία της σχολικής διοίκησης και την
αποτελεσµατική αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ. Εξάλλου, ανάµεσα στους προσδιοριστικούς παράγοντες ενός αποτελεσµατικού σχολείου είναι η σταθερότητα και η συνοχή του προσωπικού, αφού η συχνή κινητικότητα εµποδίζει την οµαλή λειτουργία της
σχολικής µονάδας (Σαΐτης 2001, Saitis et al. 2004, Γεωργογιάννης και ά. 2005, Μλεκάνης
2005, Σαΐτης 2005-β). Εάν λάβουµε, λοιπόν, υπόψη ότι: α) οι περισσότερες αποφάσεις
της σχολικής διοίκησης είναι συλλογικές, και β) η χρήση των ΤΠΕ γίνεται από τους εκπαιδευτικούς, προκειµένου να διεκπεραιωθούν οι διοικητικές εργασίες, οι συχνές µετακινήσεις του προσωπικού µιας σχολικής µονάδας εµποδίζουν την καλύτερη αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών, αλλά και την αποδοτική λειτουργία της σχολικής διοίκησης.
 τέταρτον, η διαρκής επιµόρφωση των διευθυντικών στελεχών και των εκπαιδευτικών.
Όπως έχει ήδη µελετηθεί σε προηγούµενη ενότητα, τα πιστεύω και οι αντιλήψεις των εργαζοµένων στη σχολική διοίκηση (εκπαιδευτικοί, διευθυντές, διοικητικό προσωπικό) αποτελούν πρωταρχικό στόχο για την υλοποίηση της αλλαγής που εισάγουν οι νέες τεχνολογίες. Εξάλλου, το ανθρώπινο δυναµικό του σχολείου είναι εκείνο που ουσιαστικά θα
εφαρµόσει τις τεχνολογικές καινοτοµίες στην καθηµερινή εργασία (Tearle 2004). Επιπλέον, η σχολική διοίκηση και οι υπεύθυνοι για την ένταξη των νέων τεχνολογιών πρέπει να
αποκτήσουν τη γνώση, πώς µπορούν να επωφεληθούν, όσο γίνεται περισσότερο, από τις
δυνατότητες των ΤΠΕ, προκειµένου να εξασφαλίσουν την αµεσότερη και ποιοτικότερη
επίτευξη των προκαθορισµένων στόχων, καθώς και την καλύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών λειτουργιών. Κατόπιν των παραπάνω, η διαρκής εκπαίδευση και επαγγελµατική
πρόοδος των εκπαιδευτικών αποτελεί προτεραιότητα και προϋπόθεση για την αποτελεσµατική αξιοποίηση των ΤΠΕ (North et al. 2000), καθώς η έλλειψη επαρκούς κατάρτισης
και εξοικείωσης θεωρείται ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες για τη διατήρηση
αρνητικής στάσης απέναντι στην χρήση των νέων τεχνολογιών (Jimoyiannis et al. 2007).
 πέµπτον, η παροχή κινήτρων για επιµόρφωση και επαγγελµατική πρόοδο. Η δηµιουργία
και εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων, συνθηκών και κινήτρων ενισχύουν τη
θέληση των ίδιων των εκπαιδευτικών για συνεχή και διαρκή εξέλιξη, δεδοµένου ότι η κατάρτισή τους στις νέες τεχνολογίες δεν είναι υποχρεωτική. Στο πλαίσιο αυτό, τα παρεχόµενα κίνητρα (οικονοµικά, επαγγελµατικά) ενισχύουν την επιθυµία και θέληση των εκ78

παιδευτικών για συµµετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράµµατα, καθώς αποτελούν αναγνωρισµένη και κοινώς αποδεκτή πρακτική για την ενίσχυση και παρότρυνση των ενδιαφερόµενων.
 έκτον, η εξασφάλιση ικανοποιητικής χρηµατοδότησης. Ο συγκεκριµένος παράγων αναφέρεται σε θέµατα οικονοµικής ενίσχυσης και ύπαρξης κονδυλίων για την κάλυψη των
οικονοµικών αναγκών που προκύπτουν από την ένταξη των ΤΠΕ στη σχολική διοίκηση.
Εξάλλου, καµία δραστηριότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος δε µπορεί να υλοποιηθεί,
εάν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κεφάλαια. Η εξασφάλιση, λοιπόν, των απαιτούµενων
οικονοµικών πόρων είναι καθοριστική, προκειµένου η σχολική µονάδα να δύναται να αντεπεξέλθει σε ανάγκες, όπως η παροχή τεχνικής υποστήριξης, η συντήρηση του τεχνολογικού εξοπλισµού, η διαµόρφωση των απαιτούµενων χώρων και υποδοµών, η δυνατότητα συνεχούς κατάρτισης των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες, και άλλα. Εποµένως,
οι υπεύθυνοι φορείς για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, είναι καθοριστικής σηµασίας να λάβουν υπόψη τους, όχι µόνο την αρχική προµήθεια του εξοπλισµού, αλλά και
το κόστος που µετέπειτα απαιτείται για τη διατήρηση και διαχείριση αυτού του εξοπλισµού, καθώς και των πόρων που χρειάζονται για τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση της
σχολικής κοινότητας στις νέες τεχνολογίες.
 έβδοµον, η ύπαρξη συγκεκριµένης σχολικής πολιτικής, αναφορικά µε την στρατηγική ένταξης των ΤΠΕ στο σχολικό χώρο. Αναλυτικότερα, η δηµιουργία κατάλληλης πολιτικής,
η οποία περιλαµβάνει τους στόχους, τη µεθοδολογία, καθώς και τα οφέλη της πρωτοβουλίας ένταξης των νέων τεχνολογιών, κρίνεται ως ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες για την αποτελεσµατική εισαγωγή των ΤΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η σχολική πολιτική
είναι σηµαντικό να χαρακτηρίζεται από περιεκτικότητα, σαφήνεια, διορατικότητα και µεγάλο εύρος αντίληψης, προκειµένου να προβλέπει την επίδρασή της στις δραστηριότητες
του οργανισµού (Bozeman et al. 1986). Οι Mintzberg et al. (1991) καθορίζουν τρεις απαραίτητες παραµέτρους για αποτελεσµατική πολιτική: (α) σκιαγράφηση και λεπτοµερής
περιγραφή των επιδιωκόµενων σκοπών, (β) σαφής διάρθρωση των στόχων, και (γ) προσδιορισµός των αναγκαίων ενεργειών για την επίτευξη αυτών των στόχων. Την άποψη αυτή ενισχύει και η επισήµανση του Strassman (1995), η οποία αναφέρει, ότι η πολιτική
πρέπει να θέτει µε το περιεχόµενό της σαφείς οδηγίες για την υλοποίηση των στόχων. Επιπλέον, ο Milner (2003) υπογραµµίζει ότι µια πολιτική χαρακτηρίζεται ως επιτυχής, εάν
λαµβάνει υπόψη της την εσωτερική διάρθρωση του οργανισµού, καθώς και πώς εκείνη
λειτουργεί. Θα µπορούσαµε, λοιπόν, να ισχυριστούµε ότι η πληρότητα και ακρίβεια του
περιεχοµένου µιας πολιτικής καθορίζει και το βαθµό της επιτυχίας της.
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 τέλος, το προφίλ της σχολικής διεύθυνσης και το επίπεδο συνεργασίας µε τους εκπαιδευτικούς. Ο τοµέας αυτός περικλείει ζητήµατα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού, διαµόρφωσης καναλιών επικοινωνίας και συνεργασίας, παροχής καθοδήγησης και υποστήριξης
στα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, αξιολόγησης απόδοσης και επίδοσης, και άλλα.
Όπως έχουµε παρουσιάσει σε προηγούµενη ενότητα της εργασίας, ο διευθυντής αποτελεί
το πρόσωπο κλειδί για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών στη σχολική διοίκηση. Εκτός από ικανότητες και γνώσεις στην χρήση των ΤΠΕ, ο
ηγέτης της σχολικής µονάδας θα πρέπει να γνωρίζει, πώς µπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που του παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, προκειµένου να αναβαθµίσουν και να διευκολύνουν τις διοικητικές λειτουργίες. Επίσης, είναι σηµαντικό να κατέχει δεξιότητες
αποτελεσµατικής επικοινωνίας και συνεργασίας µε τους συναδέλφους του (Slenning
2000), ώστε να καλλιεργεί κλίµα θετικής αντίληψης και ευνοϊκής στάσης απέναντι στην
ένταξη των τεχνολογικών καινοτοµιών.
Ανακεφαλαιωτικά, διαπιστώνουµε ότι ποικίλοι παράγοντες συµβάλλουν στο βαθµό
και την ποιότητα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Όπως και
στην περίπτωση της σχολικής αποτελεσµατικότητας, η διαδικασία και πορεία ένταξης των
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη σχολική διοίκηση προβάλλει πληθώρα παραµέτρων, που στο σύνολό τους, και όχι µεµονωµένες, καθορίζουν το επίπεδο αποδοτικής
χρήσης και αποτελεσµατικής υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών, προς το µεγαλύτερο δυνατό
όφελος για τους στόχους και τις υπηρεσίες της σχολικής µονάδας.
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ:
Η ΕΡΕΥΝΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
1. Περίληψη

Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν πραγµατοποιήθηκε µια ανάλυση, σε θεωρητικό επίπεδο, της σχέσης µεταξύ των νέων τεχνολογιών και των σχολικών µονάδων, καθώς
και των παραγόντων που επηρεάζουν την εισαγωγή των ΤΠΕ στις σχολικές µονάδες.
Επιπρόσθετα, επισηµάνθηκε η µεθοδολογία και ο βαθµός συµβολής των νέων τεχνολογιών στην εξασφάλιση αποδοτικότερων υπηρεσιών και αποτελεσµατικότερης παραγωγής και διακίνησης διοικητικών πληροφοριών. Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει
την περιγραφή της µεθοδολογικής προσέγγισης, η οποία υιοθετείται στην παρούσα
µελέτη, και η οποία επιτρέπει την καταγραφή και τη συγκριτική ανάλυση και παρουσίαση της τεχνολογικής κατάστασης στις εκπαιδευτικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στη χώρα µας.

2. ∆ιαδικασία διεξαγωγής της έρευνας

Σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε στα προηγούµενα κεφάλαια, η
παρούσα έρευνα αποβλέπει στη διερεύνηση της υφιστάµενης τεχνολογικής κατάστασης στις
σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, επιχειρείται
εκτίµηση του δείγµατος, ως προς το βαθµό αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην αποτελεσµατική και αποδοτική οργάνωση και λειτουργία της σχολικής διοίκησης, ενώ καταγράφονται και αναλύονται οι πιθανές ελλείψεις και τα σηµαντικότερα προβλήµατα που γεννά η
µη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο σύγχρονο διοικητικό χώρο.
Η συλλογή δεδοµένων για τη διεξαγωγή της έρευνας πραγµατοποιήθηκε από το Φθινόπωρο του 2007 µέχρι και την Άνοιξη του 2008. Για τη συγκέντρωση των απαιτούµενων
στοιχείων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος του ανώνυµου ερωτηµατολογίου (Τσιπλητάρης και ά.
2006), η οποία χρησιµοποιείται αρκετά συχνά για συγκέντρωση πληροφοριών για εκπαιδευτική έρευνα (Καραγεώργος 2002, Παπαναστασίου 1996). Επισηµαίνουµε ότι, η αποστολή και
διανοµή των ερωτηµατολογίων στα σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης πραγµατοποιήθηκε κατόπιν σχετικής έγκρισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (υπ’
αριθµ. πρωτ. Φ15/1618/124985/Γ1/26-11-2007).
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Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν προς συµπλήρωση από τους εκπαιδευτικούς και
τους διευθυντές των σχολικών µονάδων του δείγµατος. Συγκεκριµένα, ένας αριθµός ερωτηµατολογίων (395) δόθηκε προσωπικά από την ερευνήτρια στους εκπαιδευτικούς και στους
διευθυντές, ενώ τα υπολειπόµενα ερωτηµατολόγια (1186) στάλθηκαν µε το ταχυδροµείο. Στο
σηµείο αυτό, πρέπει να αναφέρουµε ότι, στους εκπαιδευτικούς και στους διευθυντές των
σχολικών µονάδων, στους οποίους τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν προσωπικά από την ερευνήτρια, δόθηκαν οι αναγκαίες οδηγίες και επισηµάνθηκε, ιδιαίτερα, ο σκοπός της έρευνας,
καθώς και το γεγονός ότι τα ερωτηµατολόγια είναι ανώνυµα. Στη συνέχεια, η ερευνήτρια διέθετε στους εκπαιδευτικούς και στους διευθυντές τον απαιτούµενο χώρο και χρόνο για τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων, παραµένοντας, ωστόσο, στο σχολείο. Τέλος, ο διευθυντής
αναλάµβανε τη συγκέντρωση όλων των συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων, την τοποθέτηση
αυτών σε κλειστό φάκελο, καθώς και την παράδοση του φακέλου στην ερευνήτρια.
Επιπλέον, στα ερωτηµατολόγια που στάλθηκαν ταχυδροµικώς υπήρχε η επισήµανση
αναφορικά µε τον στόχο της έρευνας, καθώς επίσης και µε τη διαβεβαίωση της εµπιστευτικότητας, σύµφωνα µε τις αρχές της εκπαιδευτικής έρευνας (Cohen-Manion 1997). Τελικό στάδιο αυτής της διαδικασίας αποτελούσε η συγκέντρωση των συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων από τον διευθυντή του σχολείου και η τοποθέτηση αυτών σε φάκελο, ο οποίος ταχυδροµούνταν στη διεύθυνση της ερευνήτριας.
Τα συµπληρωµένα και συγκεντρωθέντα ερωτηµατολόγια απαριθµήθηκαν, κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις, και στη συνέχεια καταχωρήθηκαν σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, προκειµένου τα δεδοµένα να επεξεργασθούν στατιστικά. Η διαδικασία εισαγωγής των
δεδοµένων ολοκληρώθηκε µε τον έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε για τον εντοπισµό τυχόν
σφαλµάτων από την καταχώρηση των στοιχείων και την άµεση διόρθωση αυτών.

3. Το Ερωτηµατολόγιο

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για τη συλλογή των δεδοµένων, που αφορούν στη συγκεκριµένη µελέτη, επιλέχθηκε η µέθοδος του ανώνυµου ερωτηµατολογίου, το οποίο απευθύνθηκε στους διευθυντές και στους εκπαιδευτικούς των δηµοτικών σχολείων των 13 εκπαιδευτικών περιφερειών της χώρας µας. Το ερωτηµατολόγιο διακρίθηκε σε δύο τύπους: ο πρώτος
τύπος αφορούσε στα διευθυντικά στελέχη, και ο δεύτερος στους εκπαιδευτικούς.
Η σύνταξη και δόµηση των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιήθηκε από την ερευνήτρια
σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα καθηγητή. Οι ερωτήσεις των ερωτηµατολογίων διαµορφώθηκαν ύστερα από διεξοδική ανάλυση και µελέτη της βιβλιογραφίας και συναφών ερευ83

νών, καθώς ο τρόπος σύνταξης και δόµησης του ερωτηµατολογίου «αποτελεί τη σωστή βάση
για µια πετυχηµένη έρευνα» (∆αµιανού 1999, σ. 17). Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληπτική συµπλήρωση από εκπαιδευτικούς και διευθυντές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η
πιλοτική αυτή έρευνα περιελάµβανε δείγµα 32 δασκάλων και 12 διευθυντών, προκειµένου να
εντοπιστούν τυχόν λάθη, ασάφειες ή παραλείψεις. Στόχος της δοκιµαστικής εφαρµογής ήταν
η εξασφάλιση της σαφήνειας και ακρίβειας των ερωτήσεων των ερωτηµατολογίων, καθώς
και η αποφυγή προβληµάτων συµπλήρωσης ή/και ανάλυσης των συγκεντρωθέντων δεδοµένων. Οι παρατηρήσεις που προέκυψαν από την προέρευνα λήφθηκαν υπόψη για την τελική
µορφή του ερωτηµατολογίου.
Η τοποθέτηση των ερωτήσεων βασίσθηκε στην κατηγοριοποίηση και στη διάκριση
αυτών σε οκτώ ενότητες, στις οποίες διερευνήθηκαν:
(α) διάφορα γενικά στοιχεία της σχολικής µονάδας, στην οποία υπηρετούσαν οι εκπαιδευτικοί και διευθυντές του δείγµατος,
(β) τα προσωπικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων (δηµογραφικά στοιχεία),
(γ) η τεχνολογική κατάσταση που επικρατεί στις σχολικές µονάδες των 13 εκπαιδευτικών περιφερειών,
(δ) οι γνώσεις των ερωτώµενων και η ευκολία διαχείρισης του σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού,
(ε) ο βαθµός και οι µορφές αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών,
(στ) η τεχνολογική υποδοµή των σχολικών βιβλιοθηκών, οι ηλεκτρονικά παρεχόµενες υπηρεσίες τους στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς και ο ρόλος τους για τη σχολική διοίκηση,
(ζ) οι προϋποθέσεις για την αποτελεσµατική υιοθέτηση και χρήση των νέων τεχνολογιών στη
σχολική διοίκηση, και
(η) οι απόψεις των ερωτηθέντων, αναφορικά µε τη λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης, την
πραγµατοποίηση του διοικητικού έργου του σχολείου, την τεχνολογική υποδοµή, καθώς και
την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ.
Όπως έχουµε ήδη επισηµάνει, το ερωτηµατολόγιο διακρίθηκε σε δύο τύπους, εκ των
οποίων ο πρώτος απευθυνόταν στους διευθυντές, και ο δεύτερος στους εκπαιδευτικούς. Στους
δύο αυτούς τύπους ερωτηµατολογίου, πολλές ερωτήσεις ήταν κοινές, ενώ άλλες διαφοροποιούνταν, προκειµένου να ανταποκρίνονταν στη διοικητική θέση του ερωτώµενου. Συγκεκριµένα, το ερωτηµατολόγιο για τους διευθυντές αποτελούνταν από 33 ερωτήσεις. Από τις δοθείσες ερωτήσεις, οι 2 ήταν ανοιχτού τύπου, ενώ οι υπόλοιπες κλειστού, καθώς ο ερωτώµενος ήταν υποχρεωµένος να επιλέξει µια από τις ήδη διαµορφωµένες απαντήσεις. Το ερωτη84

µατολόγιο για τους εκπαιδευτικούς περιελάµβανε 24 ερωτήσεις, από τις οποίες µία ήταν ανοιχτού τύπου και οι υπόλοιπες κλειστού.

4. Το ∆είγµα

Η µεθοδολογία που υιοθετήθηκε για την εµπειρική διερεύνηση των ζητηµάτων του
τεχνολογικού εξοπλισµού ήταν απόρροια και συνέπεια του θεωρητικού πλαισίου, αφού µε
τον τρόπο αυτό συνδέεται το θεωρητικό υπόβαθρο µε την αξιοπιστία των εµπειρικών αποτελεσµάτων. Σύµφωνα, λοιπόν, µε το θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε στα προηγούµενα
κεφάλαια, πραγµατοποιήθηκε η εµπειρική προσέγγιση των στόχων και των ερευνητικών υποθέσεων της παρούσας έρευνας. Εξάλλου, η καταγραφή του τεχνολογικού εξοπλισµού και η
διερεύνηση των απόψεων των διευθυντών (προϊσταµένων) των σχολικών µονάδων, αναφορικά µε τις νέες τεχνολογίες στα δηµοτικά σχολεία, είναι απαραίτητη και σηµαντική, καθώς
δύνανται να αποτελέσουν τη βάση για µια δηµιουργική και παραγωγική εκπαιδευτική πολιτική. Άλλωστε αρκετές δηµοσιεύσεις και µελέτες (Lawson et al. 1999, Mooij et al. 2001, Tearle
2004, McGarr et al. 2007, κλπ.) συγκλίνουν στην άποψη ότι οι στάσεις και οι απόψεις των
εκπαιδευτικών και των διευθυντών για τις νέες τεχνολογίες αποτελούν το κλειδί για την επιτυχηµένη εφαρµογή των ΤΠΕ στη σχολική διοίκηση, ενώ η συνεχής και δια βίου επιµόρφωση
και κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες συµβάλλει αποφασιστικά στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, καθιστώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά µέσα, εργαλεία διοικητικού εκσυγχρονισµού (Baron et al. 2003, European Schoolnet 2005, Drent et al. 2007, Vandenbroucke
2007).
Στο πλαίσιο αυτό, το δείγµα της παρούσης έρευνας αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί και διευθυντές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που υπηρετούσαν σε δηµόσια δηµοτικά σχολεία
των 13 εκπαιδευτικών περιφερειών της Ελλάδας. Η προσέγγιση της σχέσης της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στις σχολικές µονάδες
των 13 εκπαιδευτικών περιφερειών, πραγµατοποιήθηκε βάσει της σταχυολόγησης της ελληνικής βιβλιογραφίας. Συγκεκριµένα, βάσει της βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας που είχαµε
στη διάθεσή µας, δεν υπήρχε ερευνητική - εµπειρική µελέτη που να προσεγγίζει συστηµατικά
τις ευρύτερες ελλείψεις των νέων τεχνολογιών στις σχολικές διοικήσεις των µονάδων της
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας µας, αλλά και να προσδιορίζει το σύνολο των παραµέτρων που είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη για την αποτελεσµατική ένταξη των ΤΠΕ στη
διοικητική διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένου του αναβαθµισµένου ρόλου της σχολικής βιβλιοθήκης στη ψηφιακή επεξεργασία.
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Ωστόσο, ο περιορισµός της έρευνας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση δε συνεπάγεται τη
µη αναγνώριση της αξίας και της σηµασίας που διαδραµατίζουν οι νέες τεχνολογίες στις υπόλοιπες βαθµίδες της εκπαίδευσης. Η διερεύνηση των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθµια
εκπαίδευση κρίνεται απαραίτητη και καθοριστική, καθώς η συµβολή της βασικής και στοιχειώδους εκπαίδευσης στην οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας είναι αναµφισβήτητη, δεδοµένου ότι (Σαΐτη 2000-β):
(α) οι νέες τεχνολογίες αποτελούν µια σύγχρονη και επίκαιρη πραγµατικότητα για τα δηµοτικά σχολεία, και
(β) η επένδυση στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση αποτελεί το κλειδί για τη γρήγορη οικονοµική
ανάπτυξη µιας χώρας, δεδοµένου ότι η βελτίωση της βασικής εκπαίδευσης αυξάνει την παραγωγικότητα, τοποθετεί τα θεµέλια των γνώσεων και των δεξιοτήτων, και επιταχύνει την προσωπική ανάπτυξη, η οποία µε τη σειρά της οδηγεί σε άνοδο του γενικότερου επιπέδου ανάπτυξης.
Επιπλέον, η αύξηση της ζήτησης των νέων τεχνολογιών στη διοίκηση των οργανισµών οδηγεί στη δηµιουργία νέων πεδίων ανάλυσης, καθώς η αξιοποίηση τεχνολογικών µέσων συµβάλει, αφενός µεν στην καλύτερη οργάνωση, ταξινόµηση, αναζήτηση και διοχέτευση
των διαθέσιµων πληροφοριών, αφετέρου στον εκσυγχρονισµό και στην υποστήριξη βασικών
και καίριων λειτουργιών της σχολικής διοίκησης.
Συνεπώς, ως υπό εξέταση πληθυσµός, λήφθηκε το σύνολο των δασκάλων και διευθυντών από τις 13 εκπαιδευτικές περιφέρειες της χώρας µας, ενώ ως δειγµατοληπτική µονάδα
ορίσθηκε ο δάσκαλος και ο διευθυντής. Η επιλογή του δείγµατος έγινε µε τη µέθοδο της τυχαίας δειγµατοληψίας.
Συγκεκριµένα, το δείγµα περιελάµβανε 2100 ερωτώµενους από τις 13 εκπαιδευτικές
περιφέρειες της χώρας µας. Ως προς τον αριθµό των ερωτηµατολογίων που διανεµήθηκαν,
µοιράστηκαν 300 ερωτηµατολόγια στα διευθυντικά στελέχη και 1800 στους εκπαιδευτικούς.
Το ποσοστό ανταπόκρισης ανήλθε στο 81,3% για τα διευθυντικά στελέχη και στο 74,3% για
τους εκπαιδευτικούς.

5. Εργαλεία Ποσοτικής Ανάλυσης

Όσον αφορά στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης, έγινε η στατιστική περιγραφή του δείγµατος, ενώ µε βάση την ανάλυση των εµπειρικών στοιχείων, όπως είναι οι πίνακες συχνοτήτων και οι συσχετίσεις, επιχειρήθηκε η εξαγωγή συµπερασµάτων. Η παρουσίαση της στατιστικής περιγραφής του δείγµατος είναι σηµαντική, καθώς περιγράφει τα βασικά χαρακτηρι86

στικά του πληθυσµού που είναι το αντικείµενο των εµπειρικών µελετών και αποτελεί προϋπόθεση για την ανάλυση της συµπεριφοράς των ατόµων. Περαιτέρω, χρησιµοποιήθηκαν πίνακες διπλής εισόδου (x²) και έλεγχοι συσχετίσεων σύµφωνα µε τον Spearmanx. Οι αναλύσεις που παρατίθενται είναι εκείνες που µόνο εµφανίζουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές
µεταξύ των υπό εξέταση σχολείων.
Προκειµένου να δηµιουργηθούν οι απαραίτητες αρχικές τιµές των µεταβλητών, έγινε
εκτίµηση οικονοµετρικού υποδείγµατος στα δύο αρχεία δεδοµένων: των εκπαιδευτικών και
των διευθυντικών στελεχών των σχολικών µονάδων. Στην παρούσα έρευνα επιχειρήσαµε να
δείξουµε ποιες µεταβλητές είναι περισσότερο σηµαντικές και επηρεάζουν τη χρήση τεχνολογικού εξοπλισµού στις εκπαιδευτικές µονάδες.
Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την εκτίµηση των οικονοµετρικών υποδειγµάτων
είναι των ελαχίστων τετραγώνων (OLS). Η συγκεκριµένη µέθοδος βασίζεται στην ελαχιστοποίηση του τετραγώνου της διαφοράς µεταξύ της τιµής κάθε µεταβλητής από την καλύτερη
εκτίµηση της µεταβλητής.
Αναφορικά µε το πρώτο αρχείο δεδοµένων, δηλαδή των εκπαιδευτικών, η πρώτη ερευνητική υπόθεση εξετάζει, εάν τα σχολεία των αγροτικών περιοχών µειονεκτούν σε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισµό σε σχέση µε εκείνα των αστικών περιοχών. Για το λόγο αυτό,
προσδιορίστηκε ένα οικονοµετρικό υπόδειγµα διαθεσιµότητας τεχνολογικού εξοπλισµού από
τη γενική µορφή της παρακάτω συνάρτησης:

∆ιαθέσιµος τεχνολογικός εξοπλισµός = f (εκπαιδευτικές περιφέρειες)

Παροµοίως, διερευνήθηκε η διαθεσιµότητα του τεχνολογικού εξοπλισµού, σύµφωνα
και µε την παρακάτω σχέση:

∆ιαθέσιµος τεχνολογικός εξοπλισµός = f (Γενικά στοιχεία των σχολικών µονάδων)

x

Η χρησιµοποίηση του συντελεστή συσχέτισης τάξεων του Spearman αποτελεί ενδεδειγµένη στατιστική σε
πολλές περιπτώσεις, και ειδικότερα, όταν η µια τουλάχιστον από τις µεταβλητές Χ και Y είναι µεταβλητής διατάξης. Εναλλακτικά, ο συντελεστής συσχέτισης τάξεων Spearman µπορεί να χρησιµοποιηθεί αντί του συντελεστή Pearson, όταν οι Χ και Υ είναι γενικά ποσοτικές µεταβλητές. Η χρησιµοποίηση, λοιπόν, του συντελεστή
Spearman αντί του συντελεστή Pearson µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι «ο συντελεστής Spearman δεν εξαρτάται από το είδος της κατανοµής των Χ και Υ», και συνεπώς χρησιµοποιείται από τους ερευνητές «όταν η
µία ή και οι δύο µεταβλητές είναι µη κανονικές» (Σταυρινός 2008). Στο πλαίσιο αυτό, στην έρευνά µας χρησιµοποιήσαµε το συντελεστή Spearman, προκειµένου να διασφαλίσουµε ότι, τουλάχιστον, η µια µεταβλητή µπορεί να εµφανίσει ασυµµετρία (µη κανονική).
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Τα γενικά στοιχεία των σχολικών µονάδων περιλαµβάνουν: την οργανικότητα του
σχολείου, εάν το σχολείο είναι ολοήµερο ή όχι, καθώς και την περιοχή του σχολείου (αστική
και ηµιαστική σε σχέση µε την αγροτική).
Η δεύτερη ερευνητική υπόθεση εξετάζει, εάν οι άνδρες εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο εξοικειωµένοι µε τη χρήση των ΤΠΕ σε σχέση µε τις γυναίκες εκπαιδευτικούς. Σχετικά,
λοιπόν, µε το βαθµό εξοικείωσης της χρήσης των νέων τεχνολογιών προέκυψε η ακόλουθη
σχέση:

Βαθµός εξοικείωσης νέων τεχνολογιών = f (∆ηµογραφικά στοιχεία των ερωτώµενων)

Ως δηµογραφικά στοιχεία των ερωτώµενων λαµβάνονται: το φύλο, η οικογενειακή
κατάσταση, η ηλικία, τα συνολικά χρόνια προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση, καθώς και τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών στο σχολείο που υπηρετούσαν κατά τη διάρκεια της έρευνας.
Στο ίδιο πλαίσιο, για την όγδοη ερευνητική υπόθεση, η οποία εξετάζει το κατά πόσο ο
υφιστάµενος τεχνολογικός εξοπλισµός είναι επαρκής, προσδιορίστηκαν οι παράγοντες που
επηρεάζουν τη συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ για τη διεκπεραίωση των διοικητικών δραστηριοτήτων των σχολικών µονάδων, σύµφωνα µε την συνάρτηση:

Συχνότητα χρήσης ΤΠΕ για τη διεκπεραίωση διοικητικών δραστηριοτήτων = f (Στοιχεία του
Τεχνολογικού εξοπλισµού των Σχολείων, Γνώση- Χειρισµός τεχνολογικού εξοπλισµού)

Τα στοιχεία του τεχνολογικού εξοπλισµού των σχολείων περιλαµβάνουν: τα είδη του
τεχνολογικού εξοπλισµού που εκείνο διαθέτει για διοικητική χρήση, καθώς και την άποψη
των εκπαιδευτικών, σχετικά µε τη χρησιµότητα της εισαγωγής των ΤΠΕ στη διοίκηση του
σχολείου. Η «γνώση – χειρισµός του τεχνολογικού εξοπλισµού» περιλαµβάνει το βαθµό εξοικείωσης των εκπαιδευτικών µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως είναι για παράδειγµα η εξοικείωση µε τους Η/Υ.
Σχετικά µε την ένατη ερευνητική υπόθεση, η οποία εξετάζει, εάν οι δυνατότητες που
παρέχουν οι νέες τεχνολογίες αξιοποιούνται επαρκώς από τη σχολική διοίκηση, προέκυψε η
ακόλουθη σχέση:
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Συχνότητα χρήσης ΤΠΕ για τη διεκπεραίωση διοικητικών δραστηριοτήτων = f (∆ιοικητικές εργασίες που πραγµατοποιούνται µέσω του Η/Υ στο σχολείο, ποιος συνήθως διεκπεραιώνει τη
διοικητική εργασία στο σχολείο, τρόπος αξιοποίησης της σχολικής ιστοσελίδας)

Αναφορικά µε τη δωδέκατη ερευνητική υπόθεση, η οποία εξετάζει, εάν οι σχολικές
βιβλιοθήκες µε τον τεχνολογικό εξοπλισµό και την τεχνογνωσία τους, συµβάλλουν στη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών, προσδιορίστηκε η ακόλουθη συνάρτηση:

Συχνότητα χρήσης ΤΠΕ για τη διεκπεραίωση διοικητικών δραστηριοτήτων = f (Στοιχεία λειτουργίας της σχολικής βιβλιοθήκης)

Ως στοιχεία λειτουργίας της σχολικής βιβλιοθήκης λαµβάνονται: η ύπαρξη ή µη σχολικής βιβλιοθήκης, ο χώρος στέγασης της σχολικής βιβλιοθήκης (στην περίπτωση που εκείνη
υπάρχει), τα είδη του τεχνολογικού εξοπλισµού που διαθέτει η σχολική βιβλιοθήκη, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει η σχολική βιβλιοθήκη στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς και οι διοικητικές εργασίες στις οποίες συµβάλλει η σχολική βιβλιοθήκη.
Σχετικά µε το δεύτερο αρχείο δεδοµένων, δηλαδή των διευθυντικών στελεχών, για
την πρώτη ερευνητική υπόθεση, η οποία διερευνά, εάν τα σχολεία των αστικών περιοχών υπερέχουν σε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισµό σε σχέση µε τις σχολικές µονάδες που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές, προσδιορίστηκε η ακόλουθη συνάρτηση:

∆ιαθέσιµος τεχνολογικός εξοπλισµός = f (Γενικά στοιχεία του σχολείου)

Τα γενικά στοιχεία του σχολείου περιλαµβάνουν: τον αριθµό των µαθητών, εάν το
σχολείο είναι ολοήµερο ή µη καθώς και η περιοχή που βρίσκεται το σχολείο (αστική, ηµιαστική σε σχέση µε τα σχολεία των αγροτικών περιοχών).
Αναφορικά µε τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση, η οποία εξετάζει, εάν οι άνδρες εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο εξοικειωµένοι µε τη χρήση των ΤΠΕ σε σχέση µε τις γυναίκες
εκπαιδευτικούς, προέκυψε η ακόλουθη σχέση:

Βαθµός εξοικείωσης νέων τεχνολογιών = f (Χαρακτηριστικά των ερωτώµενων, Στοιχεία του
Τεχνολογικού εξοπλισµού, Χρήση τεχνολογικού εξοπλισµού για διοικητικές εργασίες)
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Ως χαρακτηριστικά των ερωτώµενων λαµβάνονται: τα συνολικά χρόνια στην εκπαίδευση και το φύλο. Τα στοιχεία του τεχνολογικού εξοπλισµού περιλαµβάνουν: την άποψη
των διευθυντικών στελεχών σχετικά µε τη χρησιµότητα εισαγωγής των ΤΠΕ στη σχολική
διοίκηση, εάν ο διευθυντής διαθέτει Η/Υ, καθώς και τα είδη του τεχνολογικού εξοπλισµού
που διαθέτει το σχολείο για τις διοικητικές εργασίες. Τέλος, η χρήση του τεχνολογικού εξοπλισµού για τις διοικητικές εργασίες περιλαµβάνει τη συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών του σχολείου.
Στο ίδιο πλαίσιο, για την ένατη ερευνητική υπόθεση, η οποία εξετάζει, εάν οι δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες αξιοποιούνται επαρκώς από τη σχολική διοίκηση,
προσδιορίστηκε η παρακάτω συνάρτηση:

Συχνότητα χρήσης ΤΠΕ για τη διεκπεραίωση διοικητικών δραστηριοτήτων = f (Χρήση τεχνολογικού εξοπλισµού για διοικητικές εργασίες, Στοιχεία του Τεχνολογικού Εξοπλισµού του σχολείου)

Η χρήση του τεχνολογικού εξοπλισµού περιλαµβάνει: τις διοικητικές εργασίες που
πραγµατοποιούνται µέσω του Η/Υ στο σχολείο, όταν ο διευθυντής διεκπεραιώνει τη διοικητική εργασία στο σχολείο, ο τρόπος αξιοποίησης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για επικοινωνία µε διάφορους φορείς, καθώς και εάν το σχολείο διαθέτει ιστοσελίδα. Ως στοιχεία του
τεχνολογικού εξοπλισµού του σχολείου λαµβάνεται εάν ο διευθυντής της σχολικής µονάδας
διαθέτει Η/Υ ή µη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1. Περίληψη

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία, τα οποία προκύπτουν
από την επεξεργασία των δύο ερωτηµατολογίων. Συγκεκριµένα, παρατίθενται δεδοµένα που αναφέρονται: στα προσωπικά και δηµογραφικά στοιχεία των διευθυντικών
στελεχών και των εκπαιδευτικών του δείγµατος, στην τεχνολογική κατάσταση που
επικρατεί στις σχολικές µονάδες, στις γνώσεις των ερωτώµενων και στην ευκολία
διαχείρισης του τεχνολογικού εξοπλισµού, στο βαθµό και στις µορφές αξιοποίησης
των νέων τεχνολογιών για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών, στην τεχνολογική υποδοµή των σχολικών βιβλιοθηκών και στο ρόλο τους για τη σχολική διοίκηση, στις προϋποθέσεις για την αποτελεσµατική υιοθέτηση και χρήση των νέων τεχνολογιών στη σχολική διοίκηση, καθώς και στις απόψεις των ερωτηθέντων, αναφορικά µε τη λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης, την πραγµατοποίηση του διοικητικού έργου του σχολείου, την τεχνολογική υποδοµή, καθώς και την επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ.

2.

Γενικά Στοιχεία των Σχολείων
Η σύνθεση του δείγµατος των διευθυντικών στελεχών και των απλών εκπαιδευτικών

που συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγια, σε σχέση µε τον αριθµό των µαθητών (Σχήµα 4.1), την
οργανικότητα, την περιοχή του σχολείου, και τον τύπο του σχολείου που υπηρετούν, παρουσιάζεται αναλυτικά στους Πίνακες 4.1, 4.2 και 4.3.
Πίνακας 4.1 ∆είγµα σχολείων σε σχέση µε τον αριθµό των µαθητών
Αριθµός Σχολικών Μονάδων
Αριθµός Μαθητών
79
2-50
40
51-100
52
101-150
73
151 και άνω
Σύνολο 244

Ποσοστό %
34,8
16,4
21,3
27,5
100,0

Από τον Πίνακα 4.1 και το Σχήµα 4.1 µπορούµε να δούµε ότι ένα σηµαντικό ποσοστό
(34,8%) του δείγµατος µας είναι µικρά σχολεία, στα οποία ο µαθητικός τους πληθυσµός δεν
υπερβαίνει τους 50 µαθητές.
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Πίνακας 4.2 ∆είγµα διευθυντικών στελεχών και απλών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε σχέση µε την οργανικότητα
∆ιευθυντές
Απλοί Εκπαιδευτικοί
Οργανικότητα
Συχνότητα
Ποσοστό %
Συχνότητα
Ποσοστό %
1/θέσιο
19
7,8
26
1,9
2/θέσιο
31
12,7
55
4,1
3/θέσιο
12
4,9
34
2,5
4/θέσιο
13
5,3
40
3,0
5/θέσιο
5
2,0
22
1,6
6/θέσιο
66
27,0
366
27,4
7/θέσιο
17
7,0
74
5,5
8/θέσιο
18
7,4
112
8,4
9/θέσιο
4
1,6
46
3,4
10/θέσιο
9
3,7
72
5,4
11/θέσιο
2
0,8
16
1,5
12/θέσιο
48
19,8
474
35,3
Σύνολο
244
100,0
1337
100,0

Σχήµα 4.1 ∆είγµα σχολείων σε σχέση µε τον αριθµό των µαθητών

151 και άνω
28%

2-50
35%

101-150
21%

51-100
16%

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.2 προκύπτει ότι, τα 6/θέσια και τα 12/θέσια δηµοτικά
σχολεία του δείγµατος αποτελούν βασικές µονάδες του σχολικού µας συστήµατος.
Πίνακας 4.3 ∆είγµα διευθυντικών στελεχών και απλών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε σχέση µε την αστικότητα και τον τύπο των σχολείων
∆ιευθυντές
Απλοί Εκπαιδευτικοί
α) Περιοχή Σχολείου
Συχνότητα
Ποσοστό %
Συχνότητα
Ποσοστό %
Αγροτική
107
43,9
358
26,8
Ηµιαστική
48
19,6
345
25,8
Αστική
89
36,5
634
47,4
Σύνολο
244
100,0
1337
100,0
β) Τύπος Σχολείου
Ολοήµερο
190
77,9
1125
84,1
Πρωινό
54
22,1
212
15,9
Σύνολο
244
100,0
1137
100,0
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Η κατανοµή του δείγµατος ως προς την αστικότητα (Πίνακας 4.3) έχει ως εξής: το
43,9% των διευθυντικών στελεχών εντοπίζεται στις αγροτικές περιοχές, ενώ το 47,4% των
εκπαιδευτικών υπηρετεί σε αστικές σχολικές µονάδες. Ως προς τον τύπο του σχολείου, η
πλειονότητα των ερωτηθέντων διευθυντών (77,9%) και εκπαιδευτικών (84,1%) του δείγµατος
υπηρετεί σε ολοήµερα σχολεία.

3. ∆ηµογραφικά Στοιχεία ∆ιευθυντικών Στελεχών και Απλών Εκπαιδευτικών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το δείγµα της έρευνας αποτελείται από τις δεκατρείς (13)
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης (Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, ∆υτικής
Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιόνιων Νήσων, Βόρειου Αιγαίου, Νότιου Αιγαίου,
Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κρήτης
και Πελοποννήσου).
Η σύνθεση του δείγµατος των διευθυντών που συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγια, σε
σχέση προς το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και τα χρόνια υπηρεσίας τους στο σχολείο που υπηρετούν τώρα, παρουσιάζονται στους Πίνακες 4.4 και 4.5.
Πίνακας 4.4 ∆είγµα διευθυντικών στελεχών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ως προς το φύλο, την
οικογενειακή κατάσταση και την ηλικία
∆ιευθυντικά Στελέχη
Ποσοστό %
Συχνότητα
α) Φύλο
Άνδρες
81,6
199
Γυναίκες
18,4
45
β) Οικογενειακή Κατάσταση
Έγγαµος
95,9
234
Άγαµος
4,1
10
∆ιαζευγµένος
γ) Ηλικία
- 35 ετών
4,1
10
36-50 ετών
47,5
116
51 και άνω
48,4
118

Από τα ερευνητικά αποτελέσµατα του Πίνακα 4.4, προκύπτουν τα εξής:
 το 81,6% των ερωτηθέντων διευθυντών είναι άνδρες, ενώ µόλις το 18,4% είναι γυναίκες.
∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι η σχολική διοίκηση ασκείται κυρίως από άνδρες εκπαιδευτικούς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, ενώ οι γυναίκες εκπαιδευτικοί ανέρχονται στο 63,8% του
συνολικού πληθυσµού των δασκάλων (ΥΠΕΠΘ - ∆ΙΠΕΕ 2007), εντούτοις µόνο το
18,4% των γυναικών κατέχει διευθυντική θέση.
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 το 95,9% του δείγµατος είναι έγγαµοι, και µόνο το 4,1% είναι άγαµοι.
 το 48,4% των ερωτηθέντων διευθυντών / προϊσταµένων σχολείων έχει ηλικία άνω των
51 ετών, και ακολουθεί το 47,5% µε ηλικία 36-50 ετών.
Πίνακας 4.5 ∆είγµα διευθυντικών στελεχών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ως προς τα συνολικά
χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και τα χρόνια υπηρεσίας (ως διευθυντές / προϊστάµενοι) στο σχολείο που υπηρετούν τώρα
∆ιευθυντικά Στελέχη
Ποσοστό %
Συχνότητα
α) Συνολικά Χρόνια Υπηρεσίας
1-10
11,5
28
11-20
13,9
34
21-30
50,4
123
31 και άνω
24,2
59
β) Χρόνια Υπηρεσίας στο Σχολείο που Υπηρετούν τώρα*
1 έτος
16,0
39
2 έτη
16,4
40
3 έτη
7,4
18
4 έτη
8,6
21
5 έτη
20,5
50
6 έτη
4,5
11
7 έτη
4,1
10
8 έτη
3,7
9
9 έτη
1,2
3
10 και άνω έτη
16,2
40
* ∆εν απάντησαν τρία (3) διευθυντικά στελέχη

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα (βλέπε Πίνακα 4.5):
 το 50,4% του δείγµατος έχει συνολική υπηρεσία 21-30 χρόνια, το 24,2% 31 και πάνω, το

13,9% 11-20, και το 11,5% 1-10 χρόνια. Από το εύρηµα αυτό γίνεται σαφές ότι, το
74,6% του δείγµατος έχει συνολική υπηρεσία πάνω από 21 χρόνια, γεγονός που αναδεικνύει το αρχαιοκρατικό σύστηµα για την επιλογή των διευθυντικών στελεχών στην εκπαίδευση.
 το 48,4% των διευθυντικών στελεχών του δείγµατος παραµένει στο ίδιο σχολείο από 1

έως 4 χρόνια. Το εύρηµα αυτό δύναται να αιτιολογηθεί, είτε λόγω της συνταξιοδότησης
των διευθυντών από την υπηρεσία (35ετία), είτε λόγω των συχνών µεταθέσεων για οικογενειακούς λόγους, είτε, τέλος, λόγω της επιλογής τους ως διευθυντές µε τετραετή θητεία.
Σε ό,τι αφορά στους απλούς εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, η σύνθεση του δείγµατος, σε σχέση προς το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, τα
συνολικά χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και τα χρόνια υπηρεσίας τους στο σχολείο που
υπηρετούν τώρα, παρουσιάζονται στους Πίνακες 4.6 και 4.7.
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Πίνακας 4.6 ∆είγµα απλών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ως προς το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση και την ηλικία
Απλοί Εκπαιδευτικοί
Ποσοστό %
Συχνότητα
α) Φύλο
Άνδρες
34,9
467
Γυναίκες
65,1
870
β) Οικογενειακή Κατάσταση
Έγγαµος
74,1
991
Άγαµος
23,3
311
∆ιαζευγµένος
2,6
35
γ) Ηλικία
- 35 ετών
22,4
299
36-50 ετών
64,8
867
51 και άνω
12,8
171

Από τα ερευνητικά αποτελέσµατα του Πίνακα 4.6, προκύπτουν τα εξής:
 το 65,1% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών είναι γυναίκες, ενώ το 34,9% είναι άνδρες.
 το 74,1% του δείγµατος είναι έγγαµοι, και µόνο το 23,3% είναι άγαµοι.
 το 64,8% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών έχει ηλικία µεταξύ 36-50 ετών, και ακολουθεί
το 22,4% µε ηλικία έως 35 ετών.
Πίνακας 4.7 ∆είγµα απλών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ως προς τα συνολικά
χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και τα χρόνια υπηρεσίας στο σχολείο που υπηρετούν τώρα
Απλοί Εκπαιδευτικοί
Ποσοστό %
Συχνότητα
α) Συνολικά Χρόνια Υπηρεσίας
1-5
18,2
244
6-10
18,5
247
11-15
13,6
181
16-20
18,9
253
21 και άνω
30,8
412
β) Χρόνια Υπηρεσίας στο Σχολείο που Υπηρετούν τώρα*
1 έτος
28,3
378
2 έτη
13,5
181
3 έτη
9,3
125
4 έτη
7,8
104
5 έτη
5,8
77
6 έτη
4,2
56
7 έτη
5,0
67
8 έτη
3,7
49
9 έτη
2,7
36
10 και άνω έτη
19,1
259
* ∆εν απάντησαν τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.7 διαπιστώνουµε ότι:
 το 30,8% του δείγµατος έχει συνολική υπηρεσία 21 χρόνια και πάνω, το 18,9% 16-20, το

18,5% 6-10, το 18,2% 1-5, και το 13,6% 11-15 χρόνια. Από το ερευνητικό αυτό αποτέ-
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λεσµα γίνεται αντιληπτό ότι, περίπου, 1 στους 2 εκπαιδευτικούς έχει συνολική υπηρεσία
άνω των 16 ετών.
 το 58,9% των απλών εκπαιδευτικών παραµένει στο ίδιο σχολείο από 1 έως 4 χρόνια. Το

εύρηµα αυτό µπορεί να αποδοθεί, είτε στη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών, είτε στις
συχνές µεταθέσεις για οικογενειακούς λόγους. Αφού σύµφωνα µε το δείγµα οι περισσότεροι από τους απλούς εκπαιδευτικούς δεν παραµένουν στο ίδιο σχολείο για πολλά χρόνια, εξετάσαµε, παραπέρα, το κατά πόσο αυτή η κινητικότητα των εκπαιδευτικών σχετίζεται µε την οργανικότητα ενός σχολείου. Πιο συγκεκριµένα, ο έλεγχος συσχέτισης του
Spearman έδειξε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ των δύο µεταβλητών (0,244) σε
επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 1%, γεγονός που υποδηλώνει ότι όσο αυξάνεται η
οργανικότητα ενός σχολείου τόσες περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν για να παραµείνει ένας εκπαιδευτικός στο ίδιο σχολείο.

4. Στοιχεία Τεχνολογικού Εξοπλισµού του Σχολείου

Θέσεις ∆ιευθυντών
Στην ερώτηση (6), αναφορικά µε το ποια «είδη τεχνολογικού εξοπλισµού διαθέτει το
σχολείο σας για διοικητική χρήση», οι απαντήσεις των ερωτηθέντων διευθυντικών στελεχών
παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.2 και στον Πίνακα 4.8xi.
Σχήµα 4.2 Είδη τεχνολογικού εξοπλισµού για διοικητική χρήση
98,4%

95,9% 94,7%

91,8%

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Fax
49,2%

Εσωτερικό ∆ίκτυο (intranet)

38,1%

∆ιαδίκτυο (internet)
Φωτοτυπικό
Video Projector

xi

Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι, στη συγκεκριµένη ερώτηση οι ερωτώµενοι είχαν παραπάνω από µια επιλογές.
Για το λόγο αυτό, το άθροισµα των απαντήσεών τους δε βγαίνει 100%. Στο σηµείο αυτό, είναι αναγκαίο να επισηµάνουµε ότι, το ίδιο ισχύει για όλες τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που ακολουθούν.
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Πίνακας 4.8 Είδη τεχνολογικού εξοπλισµού που διαθέτουν τα δηµοτικά σχολεία της χώρας για διοικητική χρήση
ΝΑΙ
ΟΧΙ
α/α
Είδη Εξοπλισµού
Συχνότητα
Ποσοστό % Συχνότητα
Ποσοστό %
α
ηλεκτρονικούς υπολογιστές
240
98,4
4
1,6
β
Fax
224
91,8
20
8,2
γ
εσωτερικό δίκτυο (intranet)
93
38,1
151
61,9
δ
διαδίκτυο (internet)
234
95,9
10
4,1
ε
Φωτοτυπικό
231
94,7
13
5,3
στ
video-projector
120
49,2
124
50,8

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.8 και του Σχήµατος 4.2, παρατηρούµε ότι σε ένα µεγάλο αριθµό σχολικών µονάδων του δείγµατος µας, δεν υπάρχει εσωτερικό δίκτυο (intranet)
(61,9%) το οποίο επιτρέπει τη διασύνδεση, επικοινωνία και κοινή χρήση αρχείων και προγραµµάτων µεταξύ των υπολογιστών του σχολείου, ανεξαρτήτως τοποθεσίας καθώς και video-projector (50,8%).
Παραπέρα, εξετάζοντας, εάν η ύπαρξη ή όχι εσωτερικού δικτύου και video-prοjector
σχετίζεται στατιστικά σηµαντικά µε την οργανικότητα ενός σχολείου, παρατηρούµε ότι, µε
βάση τους πίνακες 4.9 και 4.10, πράγµατι υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ της
οργανικότητας ενός σχολείου και των δύο ειδών τεχνολογικού εξοπλισµού: εσωτερικού δικτύου και video-projector.
Πίνακας 4.9 Συνάφεια οργανικότητας και ύπαρξης τεχνολογικού εξοπλισµού: εσωτερικού δικτύου
Εάν το σχολείο διαθέτει εσωτερικό δίκτυο ως τεχνολογικό εξοπλισµό
Οργανικότητα
Όχι
Ναι
Σύνολο
1
17
2
19
2
24
7
31
3
8
4
12
4
11
2
13
5
2
3
5
6
35
31
66
7
12
5
17
8
11
7
18
9
1
3
4
10
5
4
9
11
2
0
2
12
23
25
48
Σύνολο
151
93
244
Σηµείωση: Το «όχι» υποδηλώνει αρνητική απάντηση, ενώ το «ναι» υποδηλώνει θετική απάντηση. Το
likelihood ratio είναι 26,033, το linear-by-linear association είναι 11,899 και το επίπεδο σηµαντικότητας είναι 1%.
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Πίνακας 4.10 Συνάφεια οργανικότητας και ύπαρξης τεχνολογικού εξοπλισµού: video-projector
Εάν το σχολείο διαθέτει video-projector ως τεχνολογικό εξοπλισµό
Οργανικότητα
Όχι
Ναι
Σύνολο
1
15
4
19
2
23
8
31
3
8
4
12
4
11
2
13
5
4
1
5
6
33
33
66
7
5
12
17
8
7
11
18
9
0
4
4
10
4
5
9
11
1
1
2
12
13
35
48
Σύνολο
124
120
244
Σηµείωση: Όχι υποδηλώνει αρνητική απάντηση ενώ το Ναι υποδηλώνει θετική απάντηση Το likelihood ratio είναι 44,428, το linear-by-linear association είναι 31,144 και το επίπεδο σηµαντικότητας είναι 1%.

Ο έλεγχος x2 επιβεβαίωσε αυτή τη σχέση, ενώ η εκτιµώµενη αξία του x2 είναι 23,688
µε 11 βαθµούς ελευθερίας, για τη σχέση µεταξύ οργανικότητας και εσωτερικού δικτύου, και
40,902 µε 11 βαθµούς ελευθερίας, για τη σχέση µεταξύ οργανικότητας και video-projector. Ο
έλεγχος συσχέτισης Spearman φανέρωσε θετική συσχέτιση µεταξύ της οργανικότητας και
των δύο ειδών τεχνολογικού εξοπλισµού. Συγκεκριµένα, ο συντελεστής Spearman για τη συσχέτιση µεταξύ της οργανικότητας και του εσωτερικού δικτύου είναι 0,218, ενώ µεταξύ της
οργανικότητας και της ύπαρξης ή µη video-projector είναι 0,374. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα
παραπάνω, όσο αυξάνεται η οργανικότητα µιας σχολικής µονάδας, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα ένα σχολείο να έχει εσωτερικό δίκτυο και video-projector.
Στο ερώτηµα (7), «σε ποιο βαθµό είστε ικανοποιηµένος(η) από τον υπάρχοντα τεχνολογικό εξοπλισµό του σχολείου σας» (Σχήµα 4.3), οι ερωτώµενοι διευθυντές/ προϊστάµενοι
δήλωσαν «πάρα πολύ» σε ποσοστό 19,7% (48), «αρκετά» 63,1% (154), «λίγο» 16,0% (39)
και «καθόλου» 1,2% (3). Από το ερευνητικό αυτό αποτέλεσµα γίνεται σαφές, ότι η πλειονότητα των σχολικών µονάδων του δείγµατος (82,8%) είναι εξοπλισµένες µε σύγχρονα τεχνολογικά µέσα και εργαλεία, ενώ µόνο σ’ ένα µικρό ποσοστό (17,2%) του δείγµατος παρατηρείται σοβαρή έλλειψη ή ανεπάρκεια σε τεχνολογικό εξοπλισµό.
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Σχήµα 4.3 Βαθµός ικανοποίησης διευθυντικών στελεχών από τον
τεχνολογικό εξοπλισµό του σχολείου
63,1%

16%

19,7%

1,2%

Καθόλου
Λ ίγο
Α ρκετά
Πάρα Πολύ

Ως προς το ερώτηµα (8), «πόση χρήσιµη θεωρείτε την εισαγωγή των ΤΠΕ στη διοίκηση του σχολείου» (Σχήµα 4.4), οι ερωτώµενοι δήλωσαν «πάρα πολύ» σε ποσοστό 73,0%
(178), το 26,2% (64) δήλωσε «αρκετά», και το 0,8% (2) δήλωσε «λίγο». Συνεπώς, παρατηρούµε την καθολική αποδοχή των ΤΠΕ από τη σχολική διεύθυνση (99,2%), καθώς και την
κατανόηση της αναγκαιότητας εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη σχολική διοίκηση.
Σχήµα 4.4 Βαθµός χρησιµότητας των ΤΠΕ στη σχολική διοίκηση
73%

Πάρα Πολύ
Αρκετά
Λίγο

26,2%

0,8%

Λίγο
Αρκετά
Πάρα Πολύ
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Στο ερώτηµα (9), σχετικά µε το αν ο διευθυντής της σχολικής µονάδας διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή, η συντριπτική πλειοψηφία, το 95,9% (234) των ερωτηθέντων διευθυντικών στελεχών, απάντησε θετικά και µόλις το 4,1% (10) απάντησε αρνητικά.
Μετά το ερώτηµα (9), όσοι δήλωσαν «ναι» (ερώτηση 10), δηλαδή το 95,9% του δείγµατος, κλήθηκαν να ορίσουν, µέσα από τέσσερις σχολικούς χώρους, την τοποθεσία του ηλεκτρονικού υπολογιστή (βλέπε Πίνακα 4.11), ενώ σ’ όσους απάντησαν «όχι» (ερώτηση 11),
δηλαδή στο 4,1%, τους ζητήθηκε να ορίσουν µέσα από µια σειρά αιτιών, το λόγο έλλειψης
ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών (βλέπε Πίνακα 4.12).
Πίνακας 4.11 Τοποθεσία ηλεκτρονικού υπολογιστή του διευθυντή
α/α
α
β
γ
δ

Τοποθεσία
στο γραφείο του διευθυντή
στο γραφείο διδασκόντων
σε αίθουσα διδασκαλίας
αίθουσα πληροφορικής

Συχνότητα

Ποσοστό

182
60
22
25

74,6
24,6
9,0
10,2

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.11 διαπιστώνουµε ότι: (α) η πλειονότητα (74,6%) των
διευθυντικών στελεχών του δείγµατος διαθέτει τον Η/Υ στο προσωπικό γραφείο, ενώ ένα
σηµαντικό ποσοστό (24,6%) δήλωσε ότι ο Η/Υ έχει τοποθετηθεί στο γραφείο διδασκόντων,
και (β) το 95,9% των διευθυντικών στελεχών του δείγµατος διαθέτει τα απαιτούµενα µέσα
(προσωπικό Η/Υ), αλλά και τις στοιχειώδεις συνθήκες (εντός του γραφείου) για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών µέσω τεχνολογικών εφαρµογών.
Πίνακας 4.12 Στοιχεία δείγµατος διευθυντικών στελεχών, ως προς την αιτία έλλειψης ηλεκτρονικού
υπολογιστή στη σχολική διοίκηση
α/α
α
β
γ
δ

Λόγοι
περιορισµένες πιστώσεις
έλλειψη προγραµµατισµού διάθεσης
Η/Υ από το ΥΠΕΠΘ
αναποτελεσµατικότητα σχολικής επιτροπής
µειωµένο ενδιαφέρον διευθυντή/ντριας

Συχνότητα

Ποσοστό

5

2,0

5

2,0

-

-

1

0,4

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.12 επισηµαίνουµε ότι, οι ερωτώµενοι διευθυντές, οι
οποίοι δε διαθέτουν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για τις ανάγκες της σχολικής διοίκησης, δηλαδή το 4,1%, αποδίδουν την έλλειψη αυτή κυρίως στις περιορισµένες πιστώσεις
(2%), καθώς και στην απουσία προγραµµατισµού διάθεσης από το Υπουργείο (2%).
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Σχήµα 4.5 Βαθµός επίπτωσης της ολιγόχρονης παραµονής των διευθυντικών
στελεχών στην προµήθεια εξοπλισµού
34,8%
27,9%

16,8%

20,5%

Πάρα Πολύ
Αρκετά
Λίγο
Καθόλου

Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πάρα
Πολύ

Αναφορικά µε την ερώτηση (12), «συµφωνείτε µε την άποψη ότι η ολιγόχρονη παραµονή του διευθυντή(τριας) ή του προϊσταµένου(ης) στο ίδιο σχολείο περιορίζει το ενδιαφέρον
του(της) για την προµήθεια σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού» (Σχήµα 4.5), το 20,5%
(50) των ερωτηθέντων διευθυντών/ προϊσταµένων απάντησε «πάρα πολύ», το 34,8% (85)
«αρκετά», το 16,8% (41) «λίγο», ενώ το 27,9% (68) δήλωσε «καθόλου». Από το εύρηµα αυτό, παρατηρούµε ότι η πλειονότητα των διευθυντικών στελεχών (55,3%) συµφωνεί, ότι η ολιγόχρονη παραµονή περιορίζει το ενδιαφέρον των διευθυντών για την προµήθεια τεχνολογικού εξοπλισµού.
Στο ερώτηµα (13), αν «υπάρχουν στο σχολείο σας υπολογιστές που δεν χρησιµοποιούνται», οι δηλώσεις των διευθυντών / προϊσταµένων παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.13.
Πίνακας 4.13 Στοιχεία δείγµατος για τους λόγους µη χρησιµοποίησης ηλεκτρονικών υπολογιστών
α/α
Λόγοι
Συχνότητα
Ποσοστό %
α
είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης
29
11,9
β
παραµένουν αναξιοποίητοι από το εκπαι19
7,8
δευτικό προσωπικό
γ
δεν είναι συνδεδεµένοι
11
4,5
δ
δεν υπάρχει χώρος εγκατάστασης
8
3,3
ε
κανένας από τους διδάσκοντες δε γνωρίζει
3
1,2
τη χρήση τους
στ
παλαιάς τεχνολογίας
12
4,9
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Από το ερευνητικό αυτό αποτέλεσµα, παρατηρούµε ότι τρεις είναι οι βασικότεροι λόγοι µη χρησιµοποίησης των διαθέσιµων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κατά σειρά κατάταξης,
οι λόγοι αυτοί είναι οι εξής: λόγω βλάβης (11,9%), το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν αξιοποιεί
τους Η/Υ (7,8%), και οι υπάρχοντες υπολογιστές είναι παλαιάς τεχνολογίας (4,9%).
Στην ερώτηση (14), αν «υπάρχει υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη του σχολικού
εξοπλισµού», το 45,5% (111) απάντησε καταφατικά, και το 54,5% (133) αρνητικά. Από το
αποτέλεσµα αυτό της έρευνας, παρατηρούµε ότι 1 στους 2 διευθυντές δηλώνει ότι στο σχολείο δεν υπάρχει τεχνική υποστήριξη για τη συντήρηση και επισκευή του τεχνολογικού εξοπλισµού.
Σχετικά µ’ αυτούς που δήλωσαν, ότι στο σχολείο τους δεν υπάρχει τεχνική υποστήριξη, δηλαδή το 54,5%, το 45,9% (112) επικαλείται διαφόρους τρόπους για την αντιµετώπιση
των τεχνικών προβληµάτων (ερώτηση 15) (βλέπε Πίνακα 4.14).

Πίνακας 4.14 Στοιχεία δείγµατος για τους τρόπους αντιµετώπισης τεχνικών προβληµάτων
α/α
Τρόποι τεχνικής υποστήριξης
Συχνότητα
Ποσοστό %
α
από ιδιώτη τεχνικό / ιδιωτική εταιρεία
88
78,5
β
από γονείς µαθητών
3
2,7
γ
από εξειδικευµένο εκπαιδευτικό (συνάδελφο)
12
10,7
δ
από το Γραφείο Πληροφορικής και Νέων Τε7
6,3
χνολογιών του Νοµού (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)
ε
από ΑΕΙ / ΤΕΙ
2
1,8
Σύνολο
112
100

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.14 προκύπτει ότι, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων διευθυντών (78,5%) δηλώνει ότι για την τεχνική υποστήριξη του σχολικού εξοπλισµού καλεί τεχνικό από τον ιδιωτικό τοµέα.

Θέσεις Εκπαιδευτικών
Στην ερώτηση (5), αναφορικά µε τα ποια «είδη τεχνολογικού εξοπλισµού διαθέτει το
σχολείο σας για διοικητική χρήση», οι απαντήσεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών ποικίλουν (βλέπε Πίνακα 4.15 και Σχήµα 4.6).
Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.15 και του Σχήµατος 4.6, παρατηρούµε ότι µόλις στο
34,8% (465) των σχολικών µονάδων του δείγµατος υπάρχει εσωτερικό δίκτυο (intranet) για
τη διασύνδεση των υφιστάµενων ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό (44,1%) δεν έχει video-projector.
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Πίνακας 4.15 Είδη τεχνολογικού εξοπλισµού που διαθέτουν τα δηµοτικά σχολεία της χώρας για διοικητική χρήση
ΝΑΙ
ΟΧΙ
α/α
Είδη Εξοπλισµού
Συχνότητα
Ποσοστό % Συχνότητα
Ποσοστό %
α
ηλεκτρονικούς υπολογιστές
1312
98,1
25
1,9
β
Fax
1294
96,8
43
3,2
γ
εσωτερικό δίκτυο (intranet)
465
34,8
872
65,2
δ
διαδίκτυο (internet)
1240
92,7
97
7,3
ε
Φωτοτυπικό
1319
98,7
18
1,3
στ
video-projector
747
55,9
590
44,1

Σχήµα 4.6 Είδη τεχνολογικού εξοπλισµού για διοικητική χρήση
98,7%

98,1% 96,8%
92,7%

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Fax
Εσωτερικό ∆ίκτυο (intranet)

55,9%

∆ιαδίκτυο (Internet)
Φωτοτυπικό
Video Projector

34,8%

Προκειµένου, να διαπιστώσουµε, εάν οι ελλείψεις αυτές στους συγκεκριµένους τύπους τεχνολογικού εξοπλισµού, σχετίζονται µε την οργανικότητα µιας σχολικής µονάδας,
προχωρήσαµε σε έλεγχο συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του
Πίνακα 4.16 και 4.17, παρατηρούµε ότι πράγµατι υπάρχει σχέση µεταξύ της οργανικότητας
και των δύο ειδών του τεχνολογικού εξοπλισµού. Η εκτιµώµενη τιµή του Χ2 είναι 71,341 µε
14 βαθµούς ελευθερίας για τη σχέση µεταξύ οργανικότητας και εσωτερικού δικτύου και
127,322 µε 14 βαθµούς ελευθερίας για τη σχέση µεταξύ οργανικότητας και video-projector.
Σύµφωνα µε τον έλεγχο συσχέτισης Spearman, υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ της οργανικότητας και των δύο ειδών τεχνολογικού εξοπλισµού. Συγκεκριµένα, ο συντελεστής Spearman για τη συσχέτιση µεταξύ της οργανικότητας και του εσωτερικού δικτύου είναι 0,082,
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ενώ µεταξύ της οργανικότητας και της ύπαρξης ή µη video-projector είναι 0.250. Σύµφωνα,
λοιπόν, µε τα παραπάνω, όσο αυξάνεται η οργανικότητα µιας σχολικής µονάδας, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα ένα σχολείο να έχει εσωτερικό δίκτυο και video-projector.
Πίνακας 4.16 Συνάφεια οργανικότητας και ύπαρξης τεχνολογικού εξοπλισµού: εσωτερικού δικτύου
Εάν το σχολείο διαθέτει εσωτερικό δίκτυο ως τεχνολογικό εξοπλισµό
Οργανικότητα
Όχι
Ναι
Σύνολο
1
25
1
26
2
46
9
55
3
25
9
34
4
29
11
40
5
9
13
22
6
240
126
366
7
40
34
74
8
88
24
112
9
15
31
46
10
54
18
72
11
11
5
16
12
284
183
467
13
2
0
2
14
1
1
2
15
3
0
3
Σύνολο
872
465
1337
Σηµείωση: Το «όχι» υποδηλώνει αρνητική απάντηση, ενώ το «ναι» υποδηλώνει θετική απάντηση. Το
likelihood ratio είναι 77,119, το linear-by-linear association είναι 11,355 και το επίπεδο σηµαντικότητας είναι 1%.
Πίνακας 4.17 Συνάφεια οργανικότητας και ύπαρξης τεχνολογικού εξοπλισµού: video-projector
Εάν το σχολείο διαθέτει video-projector ως τεχνολογικό εξοπλισµό
Οργανικότητα
Όχι
Ναι
Σύνολο
1
24
2
26
2
40
15
55
3
25
9
34
4
31
9
40
5
18
4
22
6
170
196
366
7
24
50
74
8
53
59
112
9
16
30
46
10
29
43
72
11
9
7
16
12
148
319
467
13
2
0
2
14
0
2
2
15
1
2
3
Σύνολο
590
747
1337
Σηµείωση: Το «όχι» υποδηλώνει αρνητική απάντηση, ενώ το «ναι» υποδηλώνει θετική απάντηση. Το
likelihood ratio είναι 134,327, το linear-by-linear association είναι 86,363 και το επίπεδο σηµαντικότητας είναι 1%.
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Στο ερώτηµα (6), «σε ποιο βαθµό είστε ικανοποιηµένος(η) από τον υπάρχοντα τεχνολογικό εξοπλισµό του σχολείου σας» (Σχήµα 4.7), οι ερωτώµενοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν
«πάρα πολύ» σε ποσοστό 23,4% (313), «αρκετά» 59,2% (792), «λίγο» 15,4% (206) και «καθόλου» 1,9% (26). Από το ερευνητικό αυτό αποτέλεσµα γίνεται σαφές, ότι σ’ ένα µεγάλο αριθµό σχολικών µονάδων του δείγµατος (82,6%) εκπληρώνονται οι σύγχρονες τεχνολογικές
ανάγκες σε µέσα και εργαλεία για τη διευκόλυνση και την υποστήριξη της διοικητικής και
εκπαιδευτικής λειτουργίας.

Σχήµα 4.7 Βαθµός ικανοποίησης εκπαιδευτικών από τον τεχνολογικό
εξοπλισµό του σχολείου
59,2%

Πάρα Πολύ
Αρκετά
Λίγο
23,4%

Καθόλου

15,4%
1,9%

Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πάρα Πολύ

Σχήµα 4.8 Βαθµός χρησιµότητας των ΤΠΕ στη σχολική διοίκηση
68,8%

Πάρα Πολύ
28,7%

Αρκ ετά
Λίγο
0,1%

2,3%

Καθόλου
Λίγο
Αρκ ετά
Πάρα
Πολύ
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Καθόλου

Ως προς το ερώτηµα (7), «πόσο χρήσιµη θεωρείτε την εισαγωγή των ΤΠΕ στη διοίκηση του σχολείου» (Σχήµα 4.8), οι ερωτώµενοι δήλωσαν «πάρα πολύ» σε ποσοστό 68,8%
(920), το 28,7% (384) δήλωσε «αρκετά», το 2,3% (31) δήλωσε «λίγο», και µόλις το 0,1% (2)
δήλωσε «καθόλου». Συνεπώς, παρατηρούµε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων
εκπαιδευτικών (97,5%) τάσσεται υπέρ της ένταξης των νέων τεχνολογιών στη σχολική διοίκηση.

Σχήµα 4.9 Βαθµός επίπτωσης της ολιγόχρονης παραµονής των
διευθυντικών στελεχών στην προµήθεια εξοπλισµού

38,1%
25,6%
21%
Πάρα Πολύ
Αρκετά
Λίγο

15,2%

Καθόλου

Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πάρα Πολύ

Αναφορικά µε την ερώτηση (8), «συµφωνείτε µε την άποψη ότι η ολιγόχρονη παραµονή του διευθυντή(τριας) ή του προϊσταµένου(ης) στο ίδιο σχολείο περιορίζει το ενδιαφέρον
του(της) για την προµήθεια σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού» (Σχήµα 4.9), το 15,2%
(203) απάντησε «πάρα πολύ», το 38,1% (510) «αρκετά», το 21,0% (281) «λίγο», ενώ το
25,6% (342) δήλωσε «καθόλου». Από το εύρηµα αυτό, διαπιστώνουµε ότι η πλειονότητα των
εκπαιδευτικών του δείγµατος (53,3%) συµµερίζεται την άποψη ότι, η παραµονή των διευθυντικών στελεχών στο ίδιο σχολείο για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, συντελεί στη µείωση
του ενδιαφέροντος για προµήθεια σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού.
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5. Στοιχεία Γνώσεων – Χειρισµού Τεχνολογικού Εξοπλισµού

Θέσεις ∆ιευθυντών
Αναφορικά µε την ερώτηση (16), «σε ποιο βαθµό είστε εξοικειωµένος(η) µε τη χρήση
του Η/Υ» (Σχήµα 4.10), το 16,4% (40) των διευθυντών/ προϊσταµένων δήλωσε «πάρα πολύ»,
το 61,5% (150) «αρκετά», το 18,9% (46) «λίγο», και το 3,3% (8) απάντησε ότι δεν είναι «καθόλου» εξοικειωµένο µε τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Από το αποτέλεσµα αυτό,
διαπιστώνουµε ότι το 77,9% των ερωτηθέντων διευθυντικών στελεχών είναι «πάρα πολύ»
έως «αρκετά» εξοικειωµένο µε τη χρήση του Η/Υ.
Σχήµα 4.10 Βαθµός εξοικείωσης διευθυντικών στελεχών µε τη χρήση του
Η/Υ

3,3%

18,9%

61,5%

Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πάρα Πολύ

16,4%

Σχετικά µε αυτούς που δήλωσαν, ότι είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση υπολογιστών
«πάρα πολύ» έως «αρκετά» (ερώτηση 17), δηλαδή το 61,5% των ερωτηθέντων διευθυντικών
στελεχών, αποδίδουν την ικανότητα αυτή σε διάφορους παράγοντες (βλέπε Πίνακα 4.18).
Πίνακας 4.18 Στοιχεία δείγµατος για τους λόγους καλής χρήσης Η/Υ
α/α
Λόγοι
Συχνότητα
α
στην παρακολούθηση επιµορφωτικών σε153
µιναρίων του ΥΠΕΠΘ
β
στην παρακολούθηση σεµιναρίων σε ιδιω41
τικό επιµορφωτικό κέντρο
γ
στην απόκτηση πτυχίου από τµήµα πλη1
ροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ
δ
από προσωπικό ενδιαφέρον
157
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Ποσοστό %
62,7
16,8
0,4
64,3

Από τη µελέτη του Πίνακα 4.18 επισηµαίνουµε ότι, οι ερωτώµενοι διευθυντές/ προϊστάµενοι, αποδίδουν την καλή χρήση Η/Υ κυρίως στην παρακολούθηση επιµορφωτικών σεµιναρίων του ΥΠΕΠΘ, και στο προσωπικό τους ενδιαφέρον.
Αναφορικά µε αυτούς που απάντησαν, ότι είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση του Η/Υ
«λίγο» έως «καθόλου» (ερώτηση 18), δηλαδή το 22,1 % (54) των ερωτηθέντων διευθυντικών
στελεχών, επικαλούνται ποικίλους λόγους (βλέπε Πίνακα 4.19).
Πίνακας 4.19 Στοιχεία δείγµατος για τους λόγους περιορισµένων γνώσεων σε θέµατα Η/Υ
α/α
Λόγοι
Συχνότητα
Ποσοστό %
α
δεν παρακολούθησαν επιµορφωτικό σεµινάριο γιατί δεν υπήρχε ανάλογο πρόγραµ10
4,1
µα στην περιοχή τους
β
δεν παρακολούθησαν σχετικό σεµινάριο
γιατί δεν τους ενδιαφέρει η χρήση του
17
7,0
Η/Υ
γ
έκαναν αίτηση και δεν έγινε δεκτή από
8
3,3
την αρµόδια υπηρεσία
δ
ανεπαρκής επιµόρφωση
22
9,0
ε
ηλικία (συνταξιοδότηση)
10
4,1

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.19, προκύπτει ότι ένα αξιοσηµείωτο ποσοστό, 9% (22),
έκρινε ως ανεπαρκές το πρόγραµµα επιµόρφωσης που παρακολούθησε, ενώ το 7% (17) των
ερωτηθέντων διευθυντών / προϊσταµένων δεν παρακολούθησε σεµινάριο, λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος.

Θέσεις Εκπαιδευτικών
Αναφορικά µε την ερώτηση (9), «σε ποιο βαθµό είστε εξοικειωµένος(η) µε τη χρήση
του Η/Υ» (Σχήµα 4.11), το 14% (187) των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών δήλωσε «πάρα πολύ», το 50,6% (676) «αρκετά», το 27,3% (365) «λίγο», και το 8,2% (109) απάντησε ότι δεν
είναι «καθόλου» εξοικειωµένο µε τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Από το εύρηµα
αυτό, γίνεται αντιληπτό ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγµατος (64,6%) είναι σε
µεγάλο βαθµό εξοικειωµένη µε τη χρήση του Η/Υ. Με βάση τον Πίνακα διπλής εισόδου 4.20,
ο οποίος παρουσιάζει τις απαντήσεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, αναφορικά µε το
βαθµό εξοικείωσης τους στις νέες τεχνολογίες σε σχέση µε την οικογενειακή τους κατάσταση, γίνεται φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι έγγαµοι έχουν µεγαλύτερη εξοικείωση
µε τη χρήση του Η/Υ.
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Σχήµα 4.11 Βαθµός εξοικείωσης εκπαιδευτικών µε τη χρήση του Η/Υ

8,2%

Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πάρα Πολύ

27,3%

50,6%

14%

Πίνακας 4.20 Συνάφεια βαθµού εξοικείωσης µε τη χρήση του Η/Υ και οικογενειακής κατάστασης
Βαθµός Εξοικείωσης χρήσης Η/Υ
Οικογενειακή Κατάσταση
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πάρα Πολύ
Σύνολο
εκπαιδευτικών
Άγαµος / η
19
69
182
76
346
Έγγαµος / η
90
296
494
111
991
Σύνολο
109
365
676
187
1337

Σχετικά µε αυτούς που απάντησαν, ότι είναι «πάρα πολύ» έως «αρκετά» εξοικειωµένοι µε τη χρήση των υπολογιστών (ερώτηση 10), δηλαδή το 64,6% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, αποδίδουν την ικανότητα αυτή στους παράγοντες του Πίνακα 4.21.
Πίνακας 4.21 Στοιχεία δείγµατος για τους λόγους καλής χρήσης Η/Υ
α/α
Λόγοι
Συχνότητα
α
στην παρακολούθηση επιµορφωτικών σε520
µιναρίων του ΥΠΕΠΘ
β
στην παρακολούθηση σεµιναρίων σε ιδιω218
τικό επιµορφωτικό κέντρο
γ
στην απόκτηση πτυχίου από τµήµα πλη25
ροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ
δ
από προσωπικό ενδιαφέρον
709
ε
πανεπιστηµιακά / µεταπτυχιακά µαθήµατα
25
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Ποσοστό %
38,9
16,3
1,9
53,0
1,9

Μελετώντας τον Πίνακα 4.21, διαπιστώνουµε ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος αποδίδουν την ικανότητα καλής αξιοποίησης των υπολογιστών, πρωτίστως, στο προσωπικό τους
ενδιαφέρον, και έπειτα στην παρακολούθηση επιµορφωτικών σεµιναρίων του ΥΠΕΠΘ.
Αναφορικά µε αυτούς που δήλωσαν, ότι είναι «λίγο» έως «καθόλου» εξοικειωµένοι
µε τη χρήση του Η/Υ (ερώτηση 11), δηλαδή το 35,5% (474) των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, επικαλούνται ποικίλους λόγους (βλέπε Πίνακα 4.22).
Πίνακας 4.22 Στοιχεία δείγµατος για τους λόγους περιορισµένων γνώσεων σε θέµατα Η/Υ
α/α
Λόγοι
Συχνότητα
Ποσοστό %
α
δεν παρακολούθησαν επιµορφωτικό σεµινάριο
γιατί δεν υπήρχε ανάλογο πρόγραµµα στην πε91
6,8
ριοχή τους
β
δεν παρακολούθησαν σχετικό σεµινάριο γιατί
169
12,6
δεν τους ενδιαφέρει η χρήση του Η/Υ
γ
έκαναν αίτηση και δεν έγινε δεκτή από την αρ107
8,0
µόδια υπηρεσία
δ
ανεπαρκής επιµόρφωση
50
3,75
ε
έλλειψη χρόνου εξάσκησης - ενασχόλησης
60
4,5
στ
διάφοροι λόγοι (π.χ. άδεια µητρότητας, µεγάλη
56
4,15
απόσταση κέντρου επιµόρφωσης, κ.ά.)

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.22, παρατηρούµε ότι ένα αξιοσηµείωτο ποσοστό των
ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, 12,6% (169), δεν παρακολούθησε επιµορφωτικό πρόγραµµα,
επειδή δεν ενδιαφέρεται για τη χρήση Η/Υ, ενώ µόλις το 3,75% (50) έκρινε ως ανεπαρκή τα
επιµορφωτικά σεµινάρια που παρακολούθησε.

6. Στοιχεία Χρήσης του Τεχνολογικού Εξοπλισµού για ∆ιοικητικές Εργασίες

Θέσεις ∆ιευθυντών
Αναφορικά µε τη συχνότητα χρήσης τεχνολογικού εξοπλισµού «για τη διεκπεραίωση
των διοικητικών εργασιών» (ερώτηση 19) (Σχήµα 4.12), το 37,3% (91), 41,0% (100), 15,6%
(38), 4,5% (11) και το 1,6% (4) των διευθυντικών στελεχών απάντησε «πάντα», «συχνά»,
«µερικές φορές», «σπάνια» και «ποτέ», αντίστοιχα. Από το εύρηµα αυτό, γίνεται σαφές ότι, η
πλειονότητα (78,3%) των ερωτηθέντων διευθυντών / προϊσταµένων, χρησιµοποιεί «πάντα»
έως «συχνά» τον υφιστάµενο τεχνολογικό εξοπλισµό των σχολείων τους για διεκπεραίωση
των διοικητικών εργασιών.
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Σχήµα 4.12 Συχνότητα χρήσης τεχνολογικού εξοπλισµού για διοικητικές
εργασίες

41,0%
37,3%

Πάντα
Συχνά
Μερικές Φορές
Σπάνια
Ποτέ

15,6%

4,5%
1,6%

Ως προς το ερώτηµα (20), «ποιες από τις παρακάτω διοικητικές εργασίες πραγµατοποιούνται µέσω του Η/Υ», οι απαντήσεις των ερωτηθέντων διευθυντικών στελεχών παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.23.
Πίνακας 4.23 Στοιχεία δείγµατος για τις διοικητικές εργασίες που πραγµατοποιούνται µέσω Η/Υ
α/α
∆ιοικητικές Εργασίες
Συχνότητα
Ποσοστό %
α
η χρήση και λειτουργία ηλεκτρονικού ταχυδρο201
82,4
µείου
β
το ηλεκτρονικό αρχείο (π.χ. διατήρηση µαθητολογίου, βαθµολογία µαθητών, τίτλους σπουδών,
128
52,5
κ.ά.)
γ
η ύπαρξη ηλεκτρονικού φακέλου µε τη σχολική
115
47,1
νοµοθεσία
δ
η δακτυλογράφηση / εκτύπωση εγγράφων
219
89,8
ε
το ωρολόγιο πρόγραµµα / αριθµός εκπαιδευτικών
185
75,8
/ στατιστικά στοιχεία
στ
πρωτόκολλο
21
8,6

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.23, διαπιστώνουµε ότι η πλειονότητα των δηµοτικών
σχολείων χρησιµοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τη δακτυλογράφηση / εκτύπωση εγγράφων, την παρακολούθηση του ωρολογίου
προγράµµατος και τη διατήρηση ηλεκτρονικού αρχείου. Αντίθετα, µόλις το 8,6% των ερωτηθέντων διευθυντικών στελεχών χρησιµοποιεί το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο για την παρακολούθηση της εισερχόµενης και εξερχόµενης υπηρεσιακής αλληλογραφίας.
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Στην ερώτηση (21), από ποιον (ποιους) πραγµατοποιείται «η διοικητική εργασία του
σχολείου σας», οι δηλώσεις των ερωτηθέντων διευθυντών/ προϊσταµένων ποικίλουν (βλέπε
Πίνακα 4.24).
Πίνακας 4.24 Στοιχεία εκτέλεσης της διοικητικής εργασίας του σχολείου
α/α
α
β
γ
δ

Ναι

Κατηγορία
Προσωπικού
διευθυντής (τρια)
υποδιευθυντής
(τρια)
συγκεκριµένος
εκπαιδευτικός
εκπαιδευτικός
που είναι υπεύθυνος για συγκεκριµένη διοικητική εργασία

Μερικές Φορές

Όχι

Συχνότητα Ποσοστό% Συχνότητα Ποσοστό% Συχνότητα Ποσοστό%
188
77,0
34
13,9
21
8,6
14

5,7

23

9,4

206

84,4

40

16,4

33

13,5

170

69,7

10

4,1

20

8,2

213

87,3

Μελετώντας τον Πίνακα 4.24, παρατηρούµε ότι ο διευθυντής / προϊστάµενος είναι εκείνος που σε µεγάλο βαθµό (77,0%) εκτελεί τη διοικητική εργασία του σχολείου.
Στην ερώτηση, αν «αξιοποιείτε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) του σχολείου
σας για την επικοινωνία» (ερώτηση 22), οι απαντήσεις των διευθυντικών στελεχών παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.25.
Πίνακας 4.25 Στοιχεία δείγµατος για την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail)
Ναι
Μερικές Φορές
Όχι
α/α
Επικοινωνία
Συχνότητα ΠοσοΣυχνότητα ΠοσοΣυχνότητα Ποσοστό%
στό%
στό%
α
µε διευθυντές(τριες)
άλλων σχολείων για
83
34,0
63
25,8
97
39,8
διοικητικά θέµατα
β
µε το Γραφείο Π.Ε. που
148
60,7
39
16,0
56
23,0
ανήκει το σχολείο σας
γ
µε γονείς/κηδεµόνες
για την οργάνωση συ12
4,9
13
5,3
218
89,3
γκεντρώσεων / εκδηλώσεων κλπ.
δ
µε κοινωφελή ιδρύµατα
(π.χ. µουσεία) για διορ37
15,2
22
9,0
184
75,4
γάνωση επισκέψεων
κλπ.

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.25, γίνεται σαφές ότι η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου (e-mail) περιορίζεται στην επικοινωνία µε την Προϊσταµένη Εκπαιδευτική Αρ-
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χή του σχολείου, και µε διευθυντές άλλων σχολικών µονάδων, προφανώς, για επίλυση διοικητικών θεµάτων.
Στο ερώτηµα (23), αν «το σχολείο σας αξιοποιεί τη δυνατότητα συνδροµών σε ηλεκτρονικές βάσεις», το 82,8% (202) απάντησε αρνητικά, και µόλις το 17,2% (42) θετικά. Από
το εύρηµα αυτό διαπιστώνουµε ότι µόνο 1 στους 6 διευθυντές / προϊσταµένους αξιοποιεί τη
δυνατότητα συνδροµών σε ηλεκτρονικές βάσεις για εύρεση πληροφοριών.
Αναφορικά µε την ύπαρξη ιστοσελίδας στα σχολεία του δείγµατος (ερώτηση 24), η
συντριπτική πλειοψηφία, 73% (178) δήλωσε «όχι», ενώ το 27% (66) απάντησε «ναι».
Ο Πίνακας 4.26 παρουσιάζει τις απαντήσεις των ερωτώµενων διευθυντικών στελεχών
σε σχέση µε την οργανικότητα και το εάν τα σχολεία, στα οποία ανήκουν, έχουν ιστοσελίδα.
Ο έλεγχος x2 φανέρωσε ότι πράγµατι υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ της οργανικότητας των σχολικών µονάδων και της ύπαρξης ή µη σχολικής ιστοσελίδας. Η εκτιµώµενη
αξία του x2 για τη στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των δύο µεταβλητών είναι 22,837 µε
11 βαθµούς ελευθερίας. Σύµφωνα µε τον Πίνακα 4.26 και τον έλεγχο συσχέτισης Spearman
διαπιστώνεται θετική συσχέτιση µεταξύ της οργανικότητας και της ύπαρξης ιστοσελίδας
(0.253), γεγονός που σηµαίνει ότι, όσο αυξάνεται η οργανικότητα µιας σχολικής µονάδας,
τόσο αυξάνεται η πιθανότητα εκείνη να διαθέτει σχολική ιστοσελίδα.
Πίνακας 4.26 Συνάφεια οργανικότητας και ύπαρξης σχολικής ιστοσελίδας
Εάν το σχολείο διαθέτει ιστοσελίδα
Οργανικότητα
Όχι
Ναι
Σύνολο
1
18
1
19
2
27
4
31
3
10
2
12
4
11
2
13
5
4
1
5
6
46
20
66
7
11
6
17
8
13
5
18
9
3
1
4
10
8
1
9
11
2
0
2
12
25
23
48
Σύνολο
178
66
244
Σηµείωση: Το «όχι» υποδηλώνει αρνητική απάντηση, ενώ το «ναι» υποδηλώνει θετική απάντηση. Το
likelihood ratio είναι 24,661, το linear-by-linear association είναι 15,620 και το επίπεδο σηµαντικότητας είναι 1%.

Σχετικά µε αυτούς που δήλωσαν ότι διαθέτουν ιστοσελίδα στο σχολείο τους (ερώτηση
25), επικαλούνται διάφορους τρόπους αξιοποίησης αυτής (βλέπε Πίνακα 4.27).
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Πίνακας 4.27 Στοιχεία δείγµατος για τον τρόπο αξιοποίησης της σχολικής ιστοσελίδας
α/α
Τρόποι Αξιοποίησης Ιστοσελίδας
Συχνότητα
α
παρέχοντας πληροφορίες στους γονείς για την πρόοδο των µαθη4
τών
β
πληροφορίες που ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτικούς
44
γ
παρέχοντας πληροφορίες (π.χ. σε γονείς και κηδεµόνες, ΟΤΑ κ.ά.)
37
γενικού ενδιαφέροντος (π.χ. για εκδηλώσεις, νέα κ.ά.)

Ποσοστό %
1,6
18
15,2

Μελετώντας τον Πίνακα 4.27, γίνεται σαφές ότι η σχολική ιστοσελίδα αξιοποιείται
κυρίως για πληροφορίες που ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτικούς (18%), και για πληροφορίες
γενικού ενδιαφέροντος (15,2%).

Θέσεις Εκπαιδευτικών
Στην ερώτηση (12), αναφορικά µε το πόσο συχνά χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί
«τον τεχνολογικό εξοπλισµό για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών του σχολείου»,
το 8,5% (114) δήλωσε «πάντα», το 33,4% (446) «συχνά», το 28,4% (380) «µερικές φορές»,
το 18,5% (248) «σπάνια» και το 11,1% (149) απάντησε «ποτέ» (Σχήµα 4.13).
Σχήµα 4.13 Συχνότητα χρήσης τεχνολογικού εξοπλισµού για διοικητικές
εργασίες
33,4%
28,4%

18,5%

11,1%
8,5%

Πάντα
Συχνά
Μερικές Φορές
Σπάνια
Ποτέ

Από το ερευνητικό αυτό αποτέλεσµα, προκύπτει ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών
του δείγµατος (58,0%) δεν χρησιµοποιεί τόσο συχνά τον τεχνολογικό εξοπλισµό του σχολείου για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών, αφού οι απαντήσεις της πλειοψηφίας των
ερωτηθέντων σχετικά µε τη συχνότητα χρήσης του τεχνολογικού εξοπλισµού για τη διεκπε-

114

ραίωση διοικητικών εργασιών κυµαίνονται από «ποτέ» έως και «µερικές φορές». Παράλληλα, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι µόλις το 8,5% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών αξιοποιεί «πάντα» τα τεχνολογικά µέσα για τις διοικητικές εργασίες του σχολείου.
Αναφορικά µε το ερώτηµα (13), «ποιες από τις παρακάτω διοικητικές εργασίες πραγµατοποιούνται µέσω του Η/Υ», οι απαντήσεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών ποικίλουν
(βλέπε Πίνακα 4.28).
Πίνακας 4.28 Στοιχεία δείγµατος για τις διοικητικές εργασίες που πραγµατοποιούνται µέσω Η/Υ
α/α
∆ιοικητικές Εργασίες
Συχνότητα Ποσοστό %
α
η χρήση και λειτουργία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
1011
75,6
β
το ηλεκτρονικό αρχείο (π.χ. διατήρηση µαθητολογίου, βαθµολο785
58,7
γία µαθητών, τίτλους σπουδών, κ.ά.)
γ
η ύπαρξη ηλεκτρονικού φακέλου µε τη σχολική νοµοθεσία
440
32,9
δ
Η δακτυλογράφηση / εκτύπωση εγγράφων
1194
89,3
ε
το ωρολόγιο πρόγραµµα / αριθµός εκπαιδευτικών / στατιστικά
1013
75,8
στοιχεία
στ πρωτόκολλο
142
10,6

Από τη µελέτη του Πίνακα 4.28, είναι προφανές ότι ένα στα δύο σχολεία αξιοποιεί τη
νέα τεχνολογία για την ηλεκτρονική οργάνωση και παρακολούθηση των διοικητικών στοιχείων (µαθητολόγιο, βαθµολογία, κ.ά.). Ωστόσο, µόλις το 10,6% των εκπαιδευτικών του
δείγµατος χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό πρωτόκολλο για τη διεκπεραίωση της διοικητικής αλληλογραφίας.
Αναφορικά µε την ερώτηση (14), από ποιον (ποιους) πραγµατοποιείται η «διοικητική
εργασία του σχολείου σας», οι απαντήσεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών παρουσιάζονται
στον Πίνακα 4.29.
Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.29, διαπιστώνουµε ότι στην πλειονότητα των σχολικών
µονάδων του δείγµατος (71,4%), η διοικητική εργασία πραγµατοποιείται από το διευθυντή /
προϊστάµενο, ενώ µόλις στο 9,8% (131) εκείνη εκτελείται από εκπαιδευτικό που είναι υπεύθυνος για τη συγκεκριµένη διοικητική εργασία.
Πίνακας 4.29 Στοιχεία εκτέλεσης της διοικητικής εργασίας του σχολείου
Ναι
Μερικές Φορές
Όχι
Κατηγορία Προσωα/α
πικού
Συχνότητα Ποσοστό% Συχνότητα Ποσοστό% Συχνότητα Ποσοστό%
α
διευθυντής (τρια)
955
71,4
192
14,4
190
14,2
β
υποδιευθυντής (τρια)
140
10,5
144
10,8
1053
78,8
γ
συγκεκριµένος εκπαι249
18,6
227
17,0
861
64,4
δευτικός
δ
εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος για συ131
9,8
112
8,4
1094
81,8
γκεκριµένη διοικητική
εργασία
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Επειδή η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσε, ότι στις σχολικές µονάδες συγκεκριµένες διοικητικές εργασίες γίνονται από το διευθυντή του σχολείου, εξετάσαµε εάν το γεγονός αυτό σχετίζεται µε την οργανικότητα της σχολικής µονάδας. Στο πλαίσιο αυτό, µε βάση τον Πίνακα 4.30 διαπιστώνουµε ότι υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της οργανικότητας και του
κατά πόσο συγκεκριµένες διοικητικές εργασίες γίνονται από το διευθυντή του σχολείου.
Πίνακας 4.30 Συνάφεια οργανικότητας του σχολείου και υλοποίηση συγκεκριµένης διοικητικής εργασίας από το διευθυντή του σχολείου
Εάν συγκεκριµένη διοικητική εργασία
πραγµατοποιείται από το διευθυντή του σχολείου
Οργανικότητα
Όχι
Μερικές φορές
Ναι
Σύνολο
1
2
2
22
26
2
9
10
36
55
3
5
4
25
34
4
3
4
33
40
5
0
1
21
22
6
48
42
276
366
7
6
2
66
74
8
8
14
90
112
9
5
3
38
46
10
9
22
41
72
11
1
1
14
16
12
93
86
288
467
13
0
0
2
2
14
0
1
1
2
15
1
0
2
3
Σύνολο
190
192
955
1337
Σηµείωση: Το «όχι» υποδηλώνει αρνητική απάντηση, ενώ το «ναι» υποδηλώνει θετική απάντηση. Το
likelihood ratio είναι 85,754, το linear-by-linear association είναι 21,907 και το επίπεδο σηµαντικότητας είναι 1%.

Πράγµατι, ο έλεγχος συσχέτισης Spearman έδειξε ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση
µεταξύ των δύο µεταβλητών (-0,128), γεγονός που σηµαίνει ότι, όσο αυξάνεται η οργανικότητα ενός σχολείου, είναι λιγότερο πιθανό οι συγκεκριµένες διοικητικές εργασίες να γίνονται
από το διευθυντή του σχολείου.
Αναφορικά µε το αν το σχολείο «έχει ιστοσελίδα» (ερώτηση 15), η πλειοψηφία των
ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, 70,5% (942) δήλωσε ότι η σχολική µονάδα, στην οποία υπηρετούν, δε διαθέτει ιστοσελίδα, ενώ το 29,5% (394) απάντησε θετικά. ∆εδοµένου ότι ένα µεγάλο ποσοστό των σχολικών µονάδων δε διαθέτει σχολική ιστοσελίδα, εξετάσαµε το κατά πόσο
η ύπαρξη ιστοσελίδας σχετίζεται µε την οργανικότητα των σχολείων. Ο Πίνακας 4.31 παρουσιάζει τις απαντήσεις των απλών εκπαιδευτικών για την ύπαρξη ή µη σχολικής ιστοσελίδας
σε σχέση µε την οργανικότητα.
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Πίνακας 4.31 Συνάφεια οργανικότητας του σχολείου και της ύπαρξης σχολικής ιστοσελίδας
Εάν το σχολείο διαθέτει σχολική ιστοσελίδα
Οργανικότητα
Όχι
Ναι
Σύνολο
1
22
4
26
2
48
7
55
3
27
7
34
4
31
9
40
5
16
6
22
6
264
101
366
7
45
29
74
8
85
27
112
9
18
28
46
10
65
7
72
11
11
5
16
12
307
160
467
13
1
1
2
14
0
2
2
15
2
1
3
σύνολο
942
394
1336
Σηµείωση: Το «όχι» υποδηλώνει αρνητική απάντηση, ενώ το «ναι» υποδηλώνει θετική απάντηση. Το
likelihood ratio είναι 65,589, το linear-by-linear association είναι 13,491 και το επίπεδο σηµαντικότητας είναι 1%.

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 4.31, διαπιστώνουµε ότι υπάρχει σχέση ανάµεσα
στην οργανικότητα και την ύπαρξη σχολικής ιστοσελίδας. Η εκτιµώµενη αξία του x2 είναι
63,354 µε 14 βαθµούς ελευθερίας, ενώ ο έλεγχος Spearman έδειξε θετική συσχέτιση (0,101)
ανάµεσα στις δύο µεταβλητές. Αυτό σηµαίνει ότι, όσο αυξάνεται η οργανικότητα ενός σχολείου, είναι περισσότερο πιθανό η σχολική µονάδα να αποκτήσει ιστοσελίδα.
Σχετικά µε αυτούς που δήλωσαν ότι διαθέτουν ιστοσελίδα στο σχολείο τους (ερώτηση
16), δηλαδή το 70,5% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, οι τρόποι αξιοποίησης αυτής παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.32.
Πίνακας 4.32 Στοιχεία δείγµατος για τον τρόπο αξιοποίησης της σχολικής ιστοσελίδας
α/α
Τρόποι Αξιοποίησης Ιστοσελίδας
Συχνότητα
Ποσοστό %
α
παρέχοντας πληροφορίες στους γονείς για
29
2,2
την πρόοδο των µαθητών
β
πληροφορίες που ενδιαφέρουν τους εκ219
16,4
παιδευτικούς
γ
παρέχοντας πληροφορίες (π.χ. σε γονείς
και κηδεµόνες, ΟΤΑ κ.ά.) γενικού ενδια238
17,8
φέροντος (π.χ. για εκδηλώσεις, νέα κ.ά.)

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 4.32, γίνεται αντιληπτό ότι για όσες σχολικές µονάδες διαθέτουν σχολική ιστοσελίδα, εκείνη αξιοποιείται κυρίως για πληροφορίες γενικού ενδι-
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αφέροντος (17,8%), ενώ ως δεύτερος τρόπος αξιοποίησης της σχολικής ιστοσελίδας είναι η
παροχή πληροφοριών µε θέµατα που ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτικούς (16,4%).

7. Στοιχεία Λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης

Θέσεις ∆ιευθυντών
Ως προς το ερώτηµα (26), αν «το σχολείο σας διαθέτει σχολική βιβλιοθήκη», το
85,7% (209) των ερωτηθέντων διευθυντικών στελεχών δήλωσε ότι υπάρχει σχολική βιβλιοθήκη, ενώ το 14,3% (35) απάντησε αρνητικά.
Στην ερώτηση (27), αναφορικά µε την τοποθεσία «που στεγάζεται» η σχολική βιβλιοθήκη, οι απαντήσεις των διευθυντών/ προϊσταµένων παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.33 και
στο Σχήµα 4.14.
Πίνακας 4.33 Στοιχεία δείγµατος για τον χώρο στέγασης της σχολικής βιβλιοθήκης
α/α
Στέγαση Σχολικής Βιβλιοθήκης
Συχνότητα
α
σε ξεχωριστή ειδική αίθουσα
43
β
στο γραφείο του διευθυντή
30
γ
στο διάδροµο
76
δ
στο γραφείο των διδασκόντων
31
ε
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
20
στ
αίθουσα διδασκαλίας
53
ζ
αίθουσα πληροφορικής
4

Ποσοστό %
17,6
12,3
31,1
12,7
8,2
21,7
1,7

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.33 προκύπτει ότι 1 στις 3 σχολικές βιβλιοθήκες στεγάζονται στο διάδροµο των σχολείων, ενώ µόλις το 17,6% (43) στεγάζεται σε κατάλληλα διαΣχήµα 4.14 Χώρος στέγασης της σχολικής βιβλιοθήκης

Ξεχωριστή Αίθουσα
Γραφείο ∆ιευθυντή

31,1%

∆ιάδροµο
Γραφείο ∆ιδασκόντων

21,7%

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων
Αίθουσα ∆ιδασκαλίας

17,6%
12,7%
12,3%

Αίθουσα Πληροφορικής

8,2%
1,7%
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µορφωµένο χώρο. Για το λόγο αυτό, εξετάσαµε, εάν η στέγαση της σχολικής βιβλιοθήκης σε
ξεχωριστή αίθουσα εξαρτάται από την οργανικότητα ενός σχολείου.
Πράγµατι, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 4.34, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σχέση
ανάµεσα στην οργανικότητα ενός σχολείου και στη στέγαση της σχολικής βιβλιοθήκης σε
ξεχωριστή αίθουσα. Ο συντελεστής x2 είναι 29,892 µε 11 βαθµούς ελευθερίας, ενώ ο έλεγχος
συσχέτισης Spearman έδειξε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση (0,307) ανάµεσα σε αυτές τις δύο
µεταβλητές. Αυτό σηµαίνει ότι, όσο αυξάνεται η οργανικότητα ενός σχολείου, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να στεγάζεται η σχολική βιβλιοθήκη σε ξεχωριστή αίθουσα.
Πίνακας 4.34 Συνάφεια οργανικότητας ενός σχολείου και στέγασης σχολικής βιβλιοθήκης σε ξεχωριστή
ειδική αίθουσα
Στέγαση Σχολικής βιβλιοθήκης σε ξεχωριστή αίθουσα
Οργανικότητα
Όχι
Ναι
Σύνολο
1
18
0
18
2
26
1
27
3
11
0
11
4
9
1
10
5
5
0
5
6
38
15
53
7
13
1
14
8
10
4
14
9
2
2
4
10
5
4
9
11
2
0
2
12
27
15
42
Σύνολο
166
43
209
Σηµείωση: Το «όχι» υποδηλώνει αρνητική απάντηση, ενώ το «ναι» υποδηλώνει θετική απάντηση. Το
likelihood ratio είναι 37,629, το linear-by-linear association είναι 19,776 και το επίπεδο σηµαντικότητας είναι 1%.

Αναφορικά µε τα «είδη τεχνολογικού εξοπλισµού» που διαθέτει η σχολική βιβλιοθήκη (ερώτηση 28), οι δηλώσεις των ερωτηθέντων διευθυντικών στελεχών ποικίλουν (βλέπε
Πίνακα 4.35).
Πίνακας 4.35 Στοιχεία δείγµατος για τα είδη τεχνολογικού εξοπλισµού της σχολικής βιβλιοθήκης
α/α
Είδος Τεχνολογικού Εξοπλισµού
Συχνότητα
Ποσοστό %
α
Η/Υ
63
25,8
β
Internet
30
12,3
γ
intranet
9
3,7
δ
τηλεόραση / video
147
60,2

Μελετώντας τον Πίνακα 4.35, γίνεται φανερό ότι µόνο το 3,7% (9) των σχολικών βιβλιοθηκών του δείγµατός µας διαθέτει εσωτερικό δίκτυο (intranet), το οποίο είναι καθοριστικό για την επικοινωνία των ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολείου, και για την κοινή χρήση προγραµµάτων και αρχείων.
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Στο ερώτηµα (29), ποιες «ηλεκτρονικές υπηρεσίες προσφέρει η σχολική βιβλιοθήκη
στην εκπαιδευτική κοινότητα», οι απαντήσεις των ερωτηθέντων διευθυντών / προϊσταµένων
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.36.
Πίνακας 4.36 Στοιχεία δείγµατος για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της σχολικής βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική κοινότητα
α/α
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Συχνότητα
Ποσοστό %
α
Εντοπισµός και ανάκτηση πληροφοριών µέσω βάσεων δε223
91,4
δοµένων
β
Ηλεκτρονικός δανεισµός µε άλλες βιβλιοθήκες
7
2,9
γ
Επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
210
86,1

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.36, προκύπτει ότι οι βασικότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της σχολικής βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική κοινότητα είναι ο εντοπισµός και η ανάκτηση πληροφοριών µέσω βάσεων δεδοµένων (91,4%), καθώς και η επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (86,1%). Αντίθετα, ο ηλεκτρονικός δανεισµός µε άλλες βιβλιοθήκες
περιορίζεται µόλις στο 2,9% (7).
Σε ό,τι αφορά στην προσφορά της σχολικής βιβλιοθήκης στη «σχολική διοίκηση» (ερώτηση 30), τα διευθυντικά στελέχη αναφέρουν ποικίλους τοµείς εργασίας (βλέπε Πίνακα
4.37).
Πίνακας 4.37 Στοιχεία δείγµατος για τη συµβολή της σχολικής βιβλιοθήκης στο διοικητικό έργο
α/α
Τοµείς Εργασίας
Συχνότητα
Ποσοστό %
α
στη βάση δεδοµένων µαθητών / µαθηµάτων
225
92,2
β
στο ηλεκτρονικό αρχείο σχολικής νοµοθεσίας
22
9,0
γ
στην πληροφοριακή βάση δεδοµένων ωρολογίου προγράµ205
84,0
µατος
δ
στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
3
1,2

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.37, παρατηρούµε ότι η προσφορά της σχολικής βιβλιοθήκης στη διοίκηση του σχολείου περιορίζεται σε δύο βασικούς τοµείς: (α) στη βάση δεδοµένων µαθητών / µαθηµάτων (92,2%), και (β) στην πληροφοριακή βάση δεδοµένων του ωρολογίου προγράµµατος (84,0%).
Στην ερώτηση (31), ποιοι «παράγοντες συντελούν στην αποτελεσµατική λειτουργία
της σχολικής βιβλιοθήκης» (Σχήµα 4.15), οι απαντήσεις των ερωτηθέντων διευθυντών / προϊσταµένων, κατά σειρά κατάταξης, έχουν ως εξής:
1) ο κατάλληλος χώρος (39,8%),
2) η οικονοµική ενίσχυση (29,1%),
3) το εξειδικευµένο προσωπικό (18.9%),
4) η συλλογή αναγκαίου και κατάλληλου υλικού (7,0%), και
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5) το ωράριο λειτουργίας (5,3%).
Σχήµα 4.15 Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας σχολικής βιβλιοθήκης
39,8%

29,1%

Κατάλληλος Χώρος
18,9%

Οικονοµική Ενίσχυση
Εξειδικευµένο Προσωπ ικό
7,0%

5,3%

Συλλογή Υ λικού
Ωράριο Λ ειτουργίας

Από το εύρηµα αυτό, παρατηρούµε ότι οι τρεις σπουδαιότεροι παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας µιας σχολικής βιβλιοθήκης, κατά την άποψη των διευθυντικών στελεχών, είναι: η εξασφάλιση κατάλληλα διαµορφωµένου χώρου, η τοποθέτηση εξειδικευµένου
προσωπικού, και η παροχή οικονοµικής ενίσχυσης.

Θέσεις Εκπαιδευτικών
Αναφορικά µε το ερώτηµα (17), αν «το σχολείο σας διαθέτει σχολική βιβλιοθήκη», το
85% (1136) των εκπαιδευτικών του δείγµατος απάντησε «ναι», ενώ το 15% (201) απάντησε
«όχι».
Ως προς την ερώτηση (18), «που στεγάζεται» η σχολική βιβλιοθήκη, οι δηλώσεις των
ερωτηθέντων εκπαιδευτικών ποικίλουν (βλέπε Πίνακα 4.38 και Σχήµα 4.16).
Πίνακας 4.38 Στοιχεία δείγµατος για τον χώρο στέγασης της σχολικής βιβλιοθήκης
α/α
Στέγαση Σχολικής Βιβλιοθήκης
Συχνότητα
α
σε ξεχωριστή ειδική αίθουσα
390
β
στο γραφείο του διευθυντή
123
γ
στο διάδροµο
368
δ
στο γραφείο των διδασκόντων
222
ε
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
15
στ
αίθουσα διδασκαλίας
162
ζ
αίθουσα πληροφορικής / υπολογιστών
10
η
άλλοι χώροι (π.χ. τµήµα ένταξης, αίθουσα
14
ολοήµερου, κ. ά.)
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Ποσοστό %
29,2
9,2
27,5
16,6
1,1
12,2
0,7
1,0

Σχήµα 4.16 Χώρος στέγασης της σχολικής βιβλιοθήκης
29,2%
27,5%

Ξεχωριστή Αίθουσα
Γραφείο ∆ιευθυντή
∆ιάδροµο
Γραφείο ∆ιδασκόντων
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων

16,6%

Αίθουσα ∆ιδασκαλίας
12,2%

Αίθουσα Πληροφορικής
Άλλοι Χώροι

9,2%

1,1%

0,7% 1,0%

Από τη µελέτη του Πίνακα 4.38, προκύπτει ότι οι σχολικές βιβλιοθήκες στεγάζονται
κυρίως, είτε σε ξεχωριστή ειδική αίθουσα (29,2%), είτε στο διάδροµο (27,5%) των σχολικών
µονάδων, είτε στο γραφείο διδασκόντων (16,6%). Στη συνέχεια, εξετάσαµε, εάν η στέγαση
της σχολικής βιβλιοθήκης σε ξεχωριστή αίθουσα σχετίζεται µε την οργανικότητα του σχολείου.
Πίνακας 4.39 Συνάφεια οργανικότητας µιας σχολικής µονάδας και της στέγασης της σχολικής βιβλιοθήκης σε ξεχωριστή αίθουσα
Οργανικότητα
Όχι
Ναι
Σύνολο
1
17
3
20
2
42
1
43
3
29
3
32
4
32
5
37
5
22
0
22
6
207
108
315
7
48
9
57
8
61
29
90
9
19
25
44
10
25
28
53
11
11
4
15
12
234
170
404
13
0
1
1
14
0
2
2
15
0
2
2
Σύνολο
747
390
1137
Σηµείωση: Το «όχι» υποδηλώνει αρνητική απάντηση, ενώ το «ναι» υποδηλώνει θετική απάντηση. Το
likelihood ratio είναι 117,928, το linear-by-linear association είναι 53,360 και το επίπεδο σηµαντικότητας είναι 1%.
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Σύµφωνα µε τον έλεγχο x2 βρέθηκε στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην οργανικότητα µιας σχολικής µονάδας και στη στέγαση της σχολικής βιβλιοθήκης σε ειδική αίθουσα, ενώ
ο συντελεστής του x2 είναι 97,844 µε 14 βαθµούς ελευθερίας. Συγκεκριµένα, ο έλεγχος συσχέτισης Spearman φανέρωσε θετική συσχέτιση (0,208), γεγονός που υποδηλώνει ότι, όσο
αυξάνεται η οργανικότητα ενός σχολείου, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα η σχολική βιβλιοθήκη να στεγάζεται σε ξεχωριστή αίθουσα. Οι απαντήσεις των ερωτώµενων εκπαιδευτικών σχετικά µε τη σχέση των δύο αυτών µεταβλητών παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.39.
Στην ερώτηση (19), ποια «είδη τεχνολογικού εξοπλισµού διαθέτει η βιβλιοθήκη του
σχολείου σας», οι απαντήσεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών παρουσιάζονται στον Πίνακα
4.40.
Πίνακας 4.40 Στοιχεία δείγµατος για τα είδη τεχνολογικού εξοπλισµού της σχολικής βιβλιοθήκης
α/α
Είδος Τεχνολογικού Εξοπλισµού
Συχνότητα
Ποσοστό %
α
Η/Υ
716
53,6
β
Internet
239
17,9
γ
Intranet
41
3,1
δ
κανένα τεχνολογικό εξοπλισµό
424
31,7

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.40, παρατηρούµε ότι η πλειονότητα των σχολικών βιβλιοθηκών του δείγµατος (53,6%) διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αντίθετα, ένα αξιοσηµείωτο ποσοστό (31,7%) των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τα σχολεία τους δε διαθέτουν κανένα
είδος τεχνολογικού εξοπλισµού.
Αναφορικά µε τις «ηλεκτρονικές υπηρεσίες» που προσφέρει η σχολική βιβλιοθήκη
στην εκπαιδευτική κοινότητα (ερώτηση 20), οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών των δείγµατος
διαφέρουν (βλέπε Πίνακα 4.41).
Πίνακας 4.41 Στοιχεία δείγµατος για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της σχολικής βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική κοινότητα
α/α
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Συχνότητα
Ποσοστό %
α
Εντοπισµός και ανάκτηση πληροφοριών
1119
83,7
µέσω βάσεων δεδοµένων
β
Ηλεκτρονικός δανεισµός µε άλλες βιβλιο159
11,9
θήκες
γ
Επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυ521
39,0
δροµείου

Μελετώντας τον Πίνακα 4.41, διαπιστώνουµε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών βιβλιοθηκών του δείγµατος (83,7%) παρέχει στην εκπαιδευτική κοινότητα, κυρίως, την
υπηρεσία του εντοπισµού και της ανάκτησης πληροφοριών µέσω βάσεων δεδοµένων. Αντί-
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θετα, ιδιαίτερα µειωµένα είναι τα ποσοστά για την επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (39%), καθώς και για τον ηλεκτρονικό δανεισµό µε άλλες βιβλιοθήκες (11,9%).
Στο ερώτηµα (21), σε ποιους τοµείς «της ηλεκτρονικής επεξεργασίας πληροφοριών»,
η σχολική βιβλιοθήκη βοηθάει τη διοίκηση του σχολείου, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων
εκπαιδευτικών παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.42.
Πίνακας 4.42 Στοιχεία δείγµατος για τη συµβολή της σχολικής βιβλιοθήκης στο διοικητικό έργο
α/α
Τοµείς Εργασίας
Συχνότητα
Ποσοστό %
α
στη βάση δεδοµένων µαθητών / µαθηµά1238
92,6
των
β
στο ηλεκτρονικό αρχείο σχολικής νοµο125
9,3
θεσίας
γ
στην πληροφοριακή βάση δεδοµένων ω198
14,8
ρολογίου προγράµµατος
δ
στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
73
5,5

Μελετώντας τον Πίνακα 4.42, γίνεται σαφές ότι, η συµβολή των σχολικών βιβλιοθηκών στο διοικητικό έργο, περιορίζεται στη βάση δεδοµένων µαθητών / µαθηµάτων (92,6%).
Σε ό,τι αφορά στους παράγοντες που «συντελούν στην αποτελεσµατική λειτουργία
της σχολικής βιβλιοθήκης» (ερώτηση 22) (Σχήµα 4.17), οι απαντήσεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, κατά σειρά κατάταξης, έχουν ως εξής:
1) η οικονοµική ενίσχυση (50,6%),
2) ο κατάλληλος χώρος (21,2%),
3) το εξειδικευµένο προσωπικό (11,4%),
Σχήµα 4.17 Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας σχολικής βιβλιοθήκης

50,6%

Κατάλληλος Χώρος
Οικονοµική Ενίσχυση
Εξειδικευµένο Προσωπικό

21,2%
11,4%

9,6%

7,2%

Συλλογή Υλικού
Ωράριο Λειτουργίας
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4) η συλλογή αναγκαίου και κατάλληλου υλικού (9,6%), και
5) το ωράριο λειτουργίας (7,2%).
Από το ερευνητικό αυτό αποτέλεσµα, διαπιστώνουµε ότι οι τρεις κυριότεροι παράγοντες για την αποτελεσµατική λειτουργία µιας σχολικής βιβλιοθήκης, κατά την άποψη των
ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, είναι η παροχή οικονοµικής ενίσχυσης, η εξασφάλιση κατάλληλα διαµορφωµένου χώρου, καθώς και η τοποθέτηση εξειδικευµένου προσωπικού.

8. Στοιχεία για την Αποτελεσµατική Εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη ∆ιοίκηση του Σχολείου

Θέσεις ∆ιευθυντών
Στο ερώτηµα (32), ποιοι «παράγοντες συµβάλλουν στην αποτελεσµατική εισαγωγή
και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική διοίκηση», οι δηλώσεις των διευθυντικών στελεχών
ποικίλουν (βλέπε Πίνακα 4.43).
Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.43, γίνεται φανερό, ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων
διευθυντικών στελεχών κατατάσσουν ως τον πρωταρχικό παράγοντα που συµβάλλει στην
αποτελεσµατική εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική διοίκηση, την επιµόρφωσή
τους για τη χρήση και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Ενώ ακολουθούν ο κατάλληλος
χώρος για την εγκατάσταση του τεχνολογικού εξοπλισµού και ο προγραµµατισµός του ΥΠΕΠΘ για την προµήθεια και συντήρηση τεχνολογικού εξοπλισµού.
Πίνακας 4.43 Στοιχεία δείγµατος για τους παράγοντες που συµβάλλουν στην αποτελεσµατική εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική διοίκηση
α/α
Παράγοντες
Σειρά Κατάταξης
α
Κατάλληλος χώρος για την εγκατάσταση του τεχνολογικού εξοπλι2
σµού
β
Προγραµµατισµός από το ΥΠΕΠΘ για την προµήθεια και συντήρηση
3
τεχνολογικού εξοπλισµού
γ
Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των νέων τε1
χνολογιών
δ
Ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών για τη χρήση των ΤΠΕ
6
ε
Συγγραφή εγχειριδίου οδηγιών από το ΥΠΕΠΘ, αναφορικά µε τη
8
χρήση των ΤΠΕ και τη λειτουργία των προγραµµάτων του Η/Υ
στ
Τοποθέτηση εξειδικευµένου προσωπικού (βιβλιοθηκονόµου) στις
5
σχολικές βιβλιοθήκες
ζ
Τοποθέτηση διοικητικού προσωπικού στη γραµµατεία των σχολικών
4
µονάδων
η
∆υνατότητα αναβάθµισης υφιστάµενου τεχνολογικού εξοπλισµού
7
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Θέσεις Εκπαιδευτικών
Στην ερώτηση (23), ποιοι «παράγοντες συµβάλλουν στην αποτελεσµατική εισαγωγή
και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική διοίκηση», οι απαντήσεις των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.44.
Πίνακας 4.44 Στοιχεία δείγµατος για τους παράγοντες που συµβάλλουν στην αποτελεσµατική εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική διοίκηση
α/α
Παράγοντες
Σειρά Κατάταξης
α
Κατάλληλος χώρος για την εγκατάσταση του τεχνολογικού εξοπλι3
σµού
β
Προγραµµατισµός από το ΥΠΕΠΘ για την προµήθεια και συντήρηση
1
τεχνολογικού εξοπλισµού
γ
Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των νέων τε2
χνολογιών
δ
Ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών για τη χρήση των ΤΠΕ
5
ε
Συγγραφή εγχειριδίου οδηγιών από το ΥΠΕΠΘ, αναφορικά µε τη
7
χρήση των ΤΠΕ και τη λειτουργία των προγραµµάτων του Η/Υ
στ
Τοποθέτηση εξειδικευµένου προσωπικού (βιβλιοθηκονόµου) στις
6
σχολικές βιβλιοθήκες
ζ
Τοποθέτηση διοικητικού προσωπικού στη γραµµατεία των σχολικών
4
µονάδων
η
∆υνατότητα αναβάθµισης υφιστάµενου τεχνολογικού εξοπλισµού
8

Από τη µελέτη του Πίνακα 4.44 και µε βάση τις απόψεις των εκπαιδευτικών, οι τρεις
βασικότεροι παράγοντες που συντελούν στην αποτελεσµατική ένταξη και αξιοποίηση των
ΤΠΕ στη διοίκηση των σχολικών µονάδων είναι οι εξής: ο προγραµµατισµός από το ΥΠΕΠΘ
για την προµήθεια και συντήρηση του τεχνολογικού εξοπλισµού, η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ο κατάλληλος χώρος για
την εγκατάσταση του τεχνολογικού εξοπλισµού.

9. Απόψεις Ερωτηθέντων για την Καλύτερη Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Σχολείο

Θέσεις ∆ιευθυντών
Στο γενικό ερώτηµα (33), «τι έχετε να προτείνετε για την καλύτερη αξιοποίηση των
ΤΠΕ», απάντησε το 74,1% (181) των διευθυντικών στελεχών. Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων ποικίλουν. Πιο αναλυτικά, οι αναφορές τους σχετίζονται µε:
 την αξιοποίηση του τεχνολογικού εξοπλισµού (63%): είτε για την τοποθέτηση διοικητικού προσωπικού για τη γραµµατειακή υποστήριξη, είτε για την προµήθεια εξειδικευµένου
λογισµικού για το σύνολο των διοικητικών εργασιών, είτε για την τυποποίηση των διοικητικών εγγράφων, είτε για την καθιέρωση ενιαίου συστήµατος αρχειοθέτησης, είτε για
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την παροχή εγχειριδίων διοικητικής εργασίας µέσω Η/Υ από το ΥΠΕΠΘ, είτε, τέλος, για
την καθιέρωση επικοινωνίας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail).
 την προµήθεια επαρκούς τεχνολογικού εξοπλισµού (76,8%) από κεντρικό φορέα της εκπαίδευσης (π.χ. ΥΠΕΠΘ, ΟΣΚ), και συνεχής αναβάθµιση αυτού.
 τη συνεχή, ολοκληρωµένη και υποχρεωτική επιµόρφωση όλων των εκπαιδευτικών και
των διευθυντικών στελεχών στη χρήση του Η/Υ (86,2%). Ας σηµειωθεί ότι η επιµόρφωση
αφορά στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και σε θέµατα διοίκησης της σχολικής µονάδας.
 την οργάνωση και λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης (70,2%), είτε µε την πρόσληψη
βιβλιοθηκονόµου (τουλάχιστον για τις µεγάλες σχολικές µονάδες), είτε µε τον ορισµό υπεύθυνου – εξειδικευµένου εκπαιδευτικού, µε µείωση του διδακτικού του ωραρίου, είτε
µε την εξασφάλιση του κατάλληλου χώρου, είτε µε την προµήθεια του απαιτούµενου τεχνολογικού εξοπλισµού, είτε, τέλος, µε τη διάθεση κονδυλίων για τον εµπλουτισµό της
σχολικής βιβλιοθήκης µε έντυπο και µη υλικό.
Από το παραπάνω ερευνητικό αποτέλεσµα, γίνεται φανερό ότι η πλειονότητα των διευθυντικών στελεχών τάσσεται υπέρ της εισαγωγής των ΤΠΕ στη σχολική διοίκηση, και κατά προέκταση της βελτίωσης της διοικητικής εργασίας στο σχολείο.

Θέσεις Εκπαιδευτικών
Ως προς το γενικό ερώτηµα (24), «τι έχετε να προτείνετε για την καλύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ», απάντησε µόνο το 41,2% (551) των εκπαιδευτικών, Οι δηλώσεις των ερωτηθέντων ποικίλλουν. Ειδικότερα, οι δηλώσεις τους σχετίζονται µε:
 την αξιοποίηση του τεχνολογικού εξοπλισµού (22,6%): είτε την πρόσληψη µόνιµου διοικητικού προσωπικού για γραµµατειακή υποστήριξη, είτε τον ορισµό συγκεκριµένου εκπαιδευτικού µε µείωση του ωραρίου διδασκαλίας ή την καθολική απαλλαγή από τα διδασκαλικά του καθήκοντα, είτε τη δωρεάν προµήθεια και εγκατάσταση από το ΥΠΕΠΘ πανελλαδικού ενιαίου λογισµικού για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών, είτε την
εξασφάλιση εσωτερικού δικτύου για τη διασύνδεση όλων των σχολικών υπηρεσιών, είτε
την τυποποίηση των διοικητικών εγγράφων και την υιοθέτηση ενιαίου συστήµατος αρχειοθέτησης αυτών, είτε την εξασφάλιση κατάλληλου χώρου για τη σχολική διοίκηση, είτε
την παροχή διαρκούς επιµόρφωσης των διευθυντών ή του προσωπικού που αναλαµβάνει
διοικητικές αρµοδιότητες, είτε την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και
συστήµατος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, µέσω της αναγνώρισης της ηλεκτρονι-
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κής υπογραφής, είτε τέλος τη δηµιουργία ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής νοµοθεσίας για τα
σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας µας,
 την προµήθεια τεχνολογικού εξοπλισµού (28%): είτε την εξασφάλιση των απαιτούµενων
τεχνολογικών µέσων και εργαλείων από κρατικούς (π.χ. ΥΠΕΠΘ, ΟΣΚ, Σχολική Επιτροπή, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, κ. ά.) ή ιδιωτικούς φορείς (π.χ. τράπεζες), είτε την χορήγηση κρατικών κονδυλίων για προµήθεια από τις ίδιες τις σχολικές µονάδες, είτε την εξασφάλιση έγκαιρης προµήθειας και την απλοποίηση της διαδικασίας, είτε την παροχή συνεχούς αναβάθµισης και τεχνικής υποστήριξης, είτε την τοποθέτηση Η/Υ σε κάθε τµήµα
του σχολείου, είτε, τέλος, τη διασφάλιση του τρόπου κατανοµής του εξοπλισµού στις
σχολικές µονάδες και την εξασφάλιση σωστού και ορθολογικού προγραµµατισµού από το
ΥΠΕΠΘ,
 την επιµόρφωση (38,7%): είτε την εξασφάλιση συνεχούς και ολοκληρωµένης επιµόρφωσης, ή ενδοσχολικής, ή υποχρεωτικής, ή εξ’ αποστάσεως, είτε την παροχή καλύτερα οργανωµένων σεµιναρίων (περιεχόµενο, εκπαιδευτές, διάρκεια, εγχειρίδια χρήσης, καθιέρωση δικτύου επικοινωνίας µετά το πέρας των σεµιναρίων, κ. ά.), είτε την ίδρυση κέντρων επιµόρφωσης και στις αγροτικές και ηµιαστικές περιοχές, είτε, τέλος, την παροχή
κινήτρων στους εκπαιδευτικούς (π.χ. οικονοµική ενίσχυση για αγορά υπολογιστή, περισσότερα µόρια, µείωση ωραρίου ή απαλλαγή από καθήκοντα διδασκαλίας, κ. ά.), και
 τη σχολική βιβλιοθήκη (24,8%): είτε την τοποθέτηση εξειδικευµένου προσωπικού (βιβλιοθηκονόµου), είτε τον ορισµό συγκεκριµένου εκπαιδευτικού µε µείωση ωραρίου ή µε απαλλαγή από καθήκοντα διδασκαλίας, είτε το συνεχή εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης µε
έντυπο ή µη υλικό, είτε την παροχή σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού, είτε την ηλεκτρονική οργάνωση της βιβλιοθήκης µε εξειδικευµένο λογισµικό, είτε την παροχή οικονοµικής ενίσχυσης, είτε την εξασφάλιση κατάλληλου χώρου, είτε, τέλος, την ανάπτυξη
δικτύου συνεργασίας µε άλλες βιβλιοθήκες.
Από το εύρηµα αυτό, παρατηρούµε ότι οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται
για τη σωστή, συστηµατική και ολοκληρωµένη ένταξη των νέων τεχνολογιών στη σχολική
διοίκηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ
1. Περίληψη

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η εκτίµηση των οικονοµετρικών υποδειγµάτων, προκειµένου να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση του τεχνολογικού
εξοπλισµού στις εκπαιδευτικές µονάδες.

2. Εµπειρικά ∆εδοµένα Εκπαιδευτικών: Οικονοµετρικά Υποδείγµατα

2.1 Εκτίµηση Υποδείγµατος Πολλαπλής Γραµµικής Παλινδρόµησης (Ερευνητική Υπόθεση
1)
Προκειµένου να διαπιστωθεί, εάν οι σχολικές µονάδες των αγροτικών περιφερειών
της Ελλάδας µειονεκτούν σε τεχνολογικό εξοπλισµό σε σχέση µε τα σχολεία των αστικών
περιοχών, έγινε εκτίµηση οικονοµετρικού υποδείγµατος. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε
είναι των ελαχίστων τετραγώνων (OLS). Το οικονοµετρικό υπόδειγµα που εφαρµόστηκε
χρησιµοποιεί, ως εξαρτηµένη µεταβλητή, το µέσο όρο των ειδών του τεχνολογικού εξοπλισµού για διοικητική χρήση που διαθέτει το σχολείο που ανήκει ο ερωτώµενος (Meaner5). Ο
µέσος όρος των ειδών του τεχνολογικού εξοπλισµού για διοικητική χρήση που διαθέτει η κάθε σχολική µονάδα προέκυψε από το άθροισµα των επιµέρους µεταβλητών των ειδών του
τεχνολογικού εξοπλισµού και τη διαίρεση αυτών από τον αριθµό των µεταβλητών. Οι συγκεκριµένες µεταβλητές είναι ψευδοµεταβλητές και παίρνουν την τιµή 1, όταν ο ερωτώµενος
δήλωνε ότι το σχολείο διαθέτει το συγκεκριµένο είδος του τεχνολογικού εξοπλισµού και την
τιµή 0, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι ο µέσος όρος των
ειδών του τεχνολογικού εξοπλισµού που χρησιµοποιήθηκε ως εξαρτηµένη µεταβλητή στο
οικονοµετρικό υπόδειγµα, παίρνει και τιµές µεγαλύτερες από τη µονάδα. Ειδικότερα, το οικονοµετρικό υπόδειγµα έχει την εξής µορφή:

Meaner5 = bo + b1Region1 + b2Region2 + b3Region3 + b4 Region4 + b5 Region5 +b6Region6
+b7 Region7 +b8 Region8 + b9 Region9 + b10 Region10 + b11Region11 + b12 Region12 + u
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Το πρώτο οικονοµετρικό υπόδειγµα έχει ως ανεξάρτητες µεταβλητές τις δώδεκα (12)
από τις δεκατρείς (13) εκπαιδευτικές περιφέρειες της Ελλάδας. Χρησιµοποιούνται µόνο οι
δώδεκα (12), γιατί εκείνες εξετάζονται σε σχέση µε την 13η εκπαιδευτική περιφέρεια. Η εκπαιδευτική περιφέρεια που δεν χρησιµοποιήθηκε στο οικονοµετρικό υπόδειγµα είναι εκείνη
της Αττικής. Οι ανεξάρτητες µεταβλητές, δηλαδή οι εκπαιδευτικές περιφέρειες, παίρνουν την
τιµή 1, όταν ο ερωτώµενος δήλωνε ότι ανήκε στη συγκεκριµένη περιφέρεια και την τιµή 0, σε
όλες τις άλλες περιπτώσεις.
Θα πρέπει να επισηµάνουµε, ότι διεξήχθη έλεγχος για να ελέγξει την υπόθεση ότι δεν
υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα στο οικονοµετρικό υπόδειγµα. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον έλεγχο White που έγινε, βρέθηκαν χαµηλές τιµές του P-value, και εποµένως δε µπορούσαµε να
αποδεχτούµε τη µηδενική υπόθεση για τη µη ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας. Εάν η τιµή του
P-value είναι χαµηλότερη από 0,05, αυτό σηµαίνει ότι απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση, ότι
το οικονοµετρικό µοντέλο είναι απαλλαγµένο από ετεροσκεδαστικότητα. Εάν, όµως, η τιµή
του P-value είναι υψηλότερη από 0,05, αυτό σηµαίνει ότι γίνεται αποδεκτή η µηδενική υπόθεση για τη µη ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας. Συνεπώς, έγινε επανεκτίµηση του υποδείγµατος µε τη µέθοδο White, προκειµένου να διορθωθούν τα σφάλµατα εκτίµησης της παλινδρόµησης και το µοντέλο να απαλλαγεί από την ετεροσκεδαστικότητα.
Σύµφωνα µε τον Πίνακα 5.1, ο συντελεστής προσδιορισµού R2 του οικονοµετρικού
υποδείγµατος, ο οποίος εκφράζει κατά πόσο η µεταβλητότητα της εξαρτηµένης µεταβλητής
ερµηνεύεται από τη µεταβλητότητα των ανεξάρτητων µεταβλητών είναι ίσος µε 0,05 ή 5%.
Από τον παραπάνω Πίνακα, προκύπτει, ότι οι περισσότερες από τις ανεξάρτητες µεταβλητές
είναι στατιστικά σηµαντικές. Όσον αφορά στα πρόσηµα των µεταβλητών, προκύπτει, ότι όλες οι εκπαιδευτικές περιφέρειες έχουν αρνητικά πρόσηµα, εκτός από την εκπαιδευτική περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και των Ιονίων Νήσων που παρουσιάζουν θετικό πρόσηµο. Θα πρέπει, ωστόσο, να επισηµάνουµε, ότι οι δύο εκπαιδευτικές περιφέρειες (Κεντρική
Μακεδονία και Ιόνια Νησιά) που έχουν θετικό πρόσηµο δεν είναι στατιστικά σηµαντικές µεταβλητές, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν έχουν καµιά επίδραση στην εξαρτηµένη µεταβλητή.
Σχετικά µε τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές περιφέρειες, όλες έχουν αρνητικά πρόσηµα που υποδηλώνει, ότι οι σχολικές µονάδες στις συγκεκριµένες περιφέρειες έχουν λιγότερο τεχνολογικό
εξοπλισµό σε σχέση µε τα σχολεία που βρίσκονται στην εκπαιδευτική περιφέρεια της Αττικής. Το αποτέλεσµα αυτό επιβεβαιώνει την πρώτη ερευνητική υπόθεση (Y1).
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Πίνακας 5.1 Αποτελέσµατα Υποδείγµατος πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης (OLS) (Ερευνητική
Υπόθεση 1)
Μεταβλητές
Συντελεστές
Σταθερά
5,003***
(0,047)
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (Region1)
-0,506***
(0,082)
Περιφέρεια Κρήτης (Region2)
-0,574***
(0,129)
Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία (Region3)
0,045
(0,128)
Περιφέρεια Πελοποννήσου (Region4)
-0,298***
(0,104)
Περιφέρεια Ηπείρου (Region5)
-0,085
(0,130)
Περιφέρεια Ανατολικής Ελλάδας (Region6)
-0,298**
(0,124)
Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου (Region7)
-0,384***
(0,114)
Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου (Region8)
-0,310**
(0,149)
Περιφέρεια Θράκης (Region9)
-0,206**
(0,089)
Περιφέρεια Θεσσαλίας (Region10)
-0,311***
0,098)
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας (Re-0,447***
gion11)
(0,115)
Περιφέρεια Ιόνια Νησιά (Region12)
0,167
(0,137)
R2
0,05
Στατιστική F
5,46
Σηµείωση: Τα µεγέθη που βρίσκονται στην παρένθεση είναι τα τυπικά σφάλµατα (Standard Errors).
Οι ενδείξεις *** και ** υποδηλώνουν στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 1% και 5%, αντίστοιχα.

2.2 Εκτίµηση ∆εύτερου Υποδείγµατος Πολλαπλής Γραµµικής Παλινδρόµησης (Ερευνητική Υπόθεση 1)
Χρησιµοποιώντας την ίδια εξαρτηµένη µεταβλητή µε το προηγούµενο υπόδειγµα, δηλαδή το µέσο όρο ειδών του τεχνολογικού εξοπλισµού που διαθέτει µια σχολική µονάδα
(Meaner5), έγινε η εκτίµηση ενός δεύτερου υποδείγµατος, προκειµένου να διερευνηθεί το
κατά πόσο, η οργανικότητα ενός σχολείου, εάν το σχολείο είναι ολοήµερο ή όχι, καθώς και η
περιοχή στην οποία βρίσκεται το σχολείο, επηρεάζουν την προµήθειά τους σε τεχνολογικό
εξοπλισµό. Συγκεκριµένα, το οικονοµετρικό υπόδειγµα έχει την εξής µορφή:

Meaner5 = bo + b1 organiko + b2 oloimero + b3 area2 + b4 area3 + u
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Σύµφωνα, λοιπόν, µε την παραπάνω εξίσωση οι ανεξάρτητες µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση του υποδείγµατος είναι:
 Organiko: η οργανικότητα του σχολείου, η οποία είναι ποσοτική µεταβλητή,
 Oloimero: εάν το σχολείο είναι ολοήµερο ή όχι. Πρόκειται για ψευδοµεταβλητή, η οποία
παίρνει την τιµή 1, όταν το σχολείο είναι ολοήµερο, και την τιµή 0, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις,
 Area2: η περιοχή, στην οποία βρίσκεται το σχολείο, και η οποία έχει από 2000 έως 9.999
κατοίκους, παίρνοντας την τιµή 1, όταν το σχολείο βρίσκεται στη συγκεκριµένη περιοχή,
και την τιµή 0, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις,
 Area3: η περιοχή, στην οποία βρίσκεται το σχολείο, και η οποία έχει από 10000 και άνω
κατοίκους, παίρνοντας την τιµή 1, όταν το σχολείο βρίσκεται στη συγκεκριµένη περιοχή,
και την τιµή 0, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
Με βάση τον έλεγχο White που διεξήχθη, προκειµένου να διαπιστωθεί, εάν το µοντέλο είναι απαλλαγµένο ή όχι από ετεροσκεδαστικότητα, βρέθηκαν χαµηλές τιµές του P-value,
γεγονός που σηµαίνει ότι η ετεροσκεδαστικότητα ήταν παρούσα. Έγινε επανεκτίµηση του
υποδείγµατος µε τη µέθοδο White, προκειµένου να διορθωθούν τα σφάλµατα εκτίµησης της
παλινδρόµησης.
Οι συντελεστές της παλινδρόµησης και η στατιστική σηµαντικότητά τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2.
Πίνακας 5.2 Αποτελέσµατα Υποδείγµατος πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης (OLS) (Ερευνητική
Υπόθεση 1)
Μεταβλητές
Συντελεστές
Σταθερά
3,987
(0,095)
Οργανικότητα (organiko)
0,055***
(0,009)
Εάν ή όχι η σχολική µονάδα είναι ολοήµερο (oloimero)
0,234***
(0,070)
Περιοχή που βρίσκεται το σχολείο από 2000-9999 κατοίκους
0,172**
(area2)
(0,076)
Περιοχή που βρίσκεται το σχολείο από 10000 κατοίκους και
0,164**
άνω (area3)
(0,073)
R2
0,07
Στατιστική F
26,30
Σηµείωση: Τα µεγέθη που βρίσκονται στην παρένθεση είναι τα τυπικά σφάλµατα (Standard Errors).
Οι ενδείξεις *** και ** υποδηλώνουν στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 1% και 5%, αντίστοιχα.

Ο συντελεστής προσδιορισµού της παλινδρόµησης είναι 0,07 ή 7%, ενώ σύµφωνα µε
τα αποτελέσµατα του Πίνακα 5.2, παρατηρούµε, ότι όλες οι ανεξάρτητες µεταβλητές που πε-
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ριλαµβάνονται στο οικονοµετρικό υπόδειγµα, είναι στατιστικά σηµαντικές, ενώ όλες έχουν
θετικό πρόσηµο. Αυτό σηµαίνει, ότι όλες οι ανεξάρτητες µεταβλητές έχουν επίδραση στην
εξαρτηµένη µεταβλητή, δηλαδή στα είδη του τεχνολογικού εξοπλισµού που διαθέτει µια σχολική µονάδα. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα αποτελέσµατα, όταν το σχολείο είναι ολοήµερο και
έχει µεγάλη οργανικότητα, δηλαδή η σχολική µονάδα είναι µεγάλη, αυτό σηµαίνει ότι το
σχολείο διαθέτει περισσότερο τεχνολογικό εξοπλισµό σε σχέση µε ένα σχολείο, το οποίο δεν
είναι ολοήµερο και έχει χαµηλή οργανικότητα. Επίσης, εάν ένα σχολείο βρίσκεται σε περιοχή
που έχει από 2000 έως 9999 κατοίκους ή από 10000 κατοίκους και άνω, αυτό σηµαίνει ότι το
σχολείο διαθέτει περισσότερο τεχνολογικό εξοπλισµό, σε αντίθεση µε κάποια άλλη σχολική
µονάδα που βρίσκεται σε περιοχή µε λίγους κατοίκους, δηλαδή από 50 έως 1999. Λαµβάνοντας υπόψη µας ότι: α) συνήθως τα «µικρά» σχολεία, δηλαδή εκείνα που έχουν χαµηλή οργανικότητα, βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές, και β) οι περιοχές που έχουν από 2000 έως 9999
κατοίκους και από 10.000 κατοίκους και άνω είναι ηµιαστικές και αστικές περιοχές, τότε είναι φανερό ότι τα εµπειρικά αποτελέσµατα του συγκεκριµένου υποδείγµατος επιβεβαιώνουν
την πρώτη ερευνητική υπόθεση (Υ1).

2.3 Εκτίµηση Υποδείγµατος Πολλαπλής Γραµµικής Παλινδρόµησης (Ερευνητική Υπόθεση
2 και Ερευνητική Υπόθεση 5)
Προκειµένου να διαπιστωθεί, εάν οι άνδρες εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο εξοικειωµένοι µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών σε σχέση µε τις γυναίκες εκπαιδευτικούς (Υ2),
αλλά και εάν οι νεώτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο εξοικειωµένοι µε τη
χρήση των ΤΠΕ απ’ ότι εκείνοι που έχουν µεγαλύτερη ηλικία (Υ5), έγινε εκτίµηση οικονοµετρικού υποδείγµατος. Στο οικονοµετρικό υπόδειγµα χρησιµοποιήθηκε, ως εξαρτηµένη µεταβλητή, ο βαθµός εξοικείωσης των εκπαιδευτικών µε τη χρήση του Η/Υ (Er9). Η µεταβλητή
αυτή είναι ποσοτική, σε κλίµακα, όπου παίρνει την τιµή 1, όταν οι εκπαιδευτικοί δεν ήταν
«καθόλου» εξοικειωµένοι µε τη χρήση του Η/Υ, την τιµή 2, όταν ήταν «λίγο», την τιµή 3,
όταν ήταν «αρκετά», και την τιµή 4, όταν οι ερωτώµενοι ήταν «πάρα πολύ» εξοικειωµένοι µε
τη χρήση του Η/Υ. Η µορφή της εξίσωσης του υποδείγµατος είναι:

Er9=bo + b1 gender + b2 age1 + b3 age2 + b4 family1 + b5 family2 +b6 totalscy +b7 totalye + u
Με βάση την παραπάνω εξίσωση, οι ανεξάρτητες µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν
για την εκτίµηση του υποδείγµατος είναι οι εξής:
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 Gender: το φύλο των ερωτώµενων, όπου, όταν η µεταβλητή παίρνει την τιµή 1, τότε ο
ερωτώµενος είναι άνδρας, και όταν παίρνει την τιµή 0, ο ερωτώµενος είναι γυναίκα,
 Age1: η ηλικία των ερωτώµενων, όπου, όταν οι ερωτώµενοι δηλώνουν ότι η ηλικία τους
είναι µεταξύ 25-35 ετών, τότε η ψευδοµεταβλητή παίρνει την τιµή 1, και την τιµή 0, σε
όλες τις άλλες περιπτώσεις,
 Age2: όταν οι ερωτώµενοι δηλώνουν ότι η ηλικία τους είναι µεταξύ 36-50 ετών, τότε η
ψευδοµεταβλητή παίρνει την τιµή 1, και την τιµή 0, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις,
 Family1: η οικογενειακή κατάσταση των ερωτώµενων, όπου, εάν οι εκπαιδευτικοί είναι
έγγαµοι, τότε η µεταβλητή παίρνει την τιµή 1, και την τιµή 0, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις,
 Family2: εάν οι εκπαιδευτικοί είναι άγαµοι, τότε η µεταβλητή παίρνει την τιµή 1, και την
τιµή 0 σε όλες τις άλλες περιπτώσεις,
 Totalscy: τα συνολικά χρόνια προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού στο ίδιο σχολείο,
 Totalye: τα συνολικά χρόνια προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού στη δηµόσια εκπαίδευση.
Πρέπει να σηµειωθεί, ότι οι µεταβλητές της ηλικίας και της οικογενειακής κατάστασης των ερωτώµενων ήταν τρεις, αλλά στο υπόδειγµα χρησιµοποιήθηκαν µόνο οι δύο, στις
οποίες είχε απαντήσει η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών.
Και σε αυτό το υπόδειγµα διεξήχθη ο έλεγχος White, για να διαπιστωθεί εάν στο υπόδειγµα είναι παρούσα ή όχι η ετεροσκεδαστικότητα. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον έλεγχο White,
η τιµή του P-value βρέθηκε υψηλή, γεγονός που υποδηλώνει ότι το οικονοµετρικό µοντέλο
είναι «ελεύθερο» από ετεροσκεδαστικότητα.
Τα αποτελέσµατα της γραµµικής παλινδρόµησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3. O
συντελεστής προσδιορισµού είναι 11%. Με βάση τον Πίνακα 5.3, τρεις ερµηνευτικές µεταβλητές είναι στατιστικά σηµαντικές, οι οποίες είναι: α) το φύλο, β) η ηλικία των ερωτώµενων
από 25 έως 35 ετών και γ) η ηλικία των ερωτώµενων από 36 έως 50 ετών. Με βάση, λοιπόν,
τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης, το φύλο που είναι στατιστικά σηµαντικό έχει θετικό
πρόσηµο, και αυτό σηµαίνει, ότι οι άντρες φαίνεται να είναι περισσότερο εξοικειωµένοι µε τη
χρήση του Η/Υ σε σχέση µε τις γυναίκες. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις άλλες δύο ανεξάρτητες
µεταβλητές, δηλαδή τις ηλικίες των ερωτώµενων, οι οποίες έχουν θετικό πρόσηµο, πράγµα
που σηµαίνει, ότι οι συγκεκριµένες ηλικίες φαίνεται να έχουν µεγαλύτερη εξοικείωση σε
σχέση µε τις ηλικίες από 50 ετών και άνω. Επιπλέον, ο συντελεστής της µεταβλητής «ηλικία,
36 έως 50 ετών» είναι µικρότερος, σε µέγεθος, από το συντελεστή της µεταβλητής «ηλικία,
25 έως 35 ετών». Το εύρηµα αυτό υποδηλώνει, ότι οι εκπαιδευτικοί µε µικρότερη ηλικία έχουν µεγαλύτερη εξοικείωση µε τους Η/Υ. Η οικογενειακή κατάσταση δεν είναι στατιστικά
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σηµαντική µεταβλητή. Οι άλλες δύο µεταβλητές έχουν το σωστό πρόσηµο, σύµφωνα µε το
θεωρητικό υπόβαθρο, δηλαδή, όσα περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας έχει ο εκπαιδευτικός
στο σχολείο, τόσο µικρότερη εξοικείωση έχει µε τη χρήση του Η/Υ. Τα αποτελέσµατα του
οικονοµετρικού υποδείγµατος επιβεβαιώνουν τις ερευνητικές υποθέσεις Υ2 και Υ5.
Πίνακας 5.3 Αποτελέσµατα Υποδείγµατος πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης (OLS) (Ερευνητική
Υπόθεση 2)
Μεταβλητές
Συντελεστές
Σταθερά
2,284
(0,176)
Φύλο (gender)
0,306***
(0,045)
Ηλικία 25-35 (age1)
0,653***
(0,125)
Ηλικία 36-50 (age2)
0,356***
(0,080)
Έγγαµος (family1)
0,026
(0,131)
Άγαµος (family2)
0,085
(0,143)
Συνολικά χρόνια προϋπηρεσίας (totalscy)
-0,004
(0,005)
Συνολικά χρόνια προϋπηρεσίας στο ίδιο σχολείο
-0,005
(totalye)
(0,004)
R2
0,11
Στατιστική F
23,28
Σηµείωση: Τα µεγέθη που βρίσκονται στην παρένθεση είναι τα τυπικά σφάλµατα (Standard Errors). Η
ένδειξη *** υποδηλώνει στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 1%.

2.4 Εκτίµηση Υποδείγµατος Πολλαπλής Γραµµικής Παλινδρόµησης (Ερευνητική Υπόθεση
8)
Προκειµένου να διαπιστωθεί, εάν ο υφιστάµενος τεχνολογικός εξοπλισµός των σχολείων είναι επαρκής για τη διεκπεραίωση των απαιτούµενων διοικητικών εργασιών, χρησιµοποιήθηκε οικονοµετρικό υπόδειγµα που είχε ως εξαρτηµένη µεταβλητή τη συχνότητα χρήσης
του τεχνολογικού εξοπλισµού για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών του σχολείου
(Er12). Η συγκεκριµένη εξαρτηµένη µεταβλητή είναι ποσοτική, αφού παίρνει τις τιµές από 1
έως 5. Συγκεκριµένα, παίρνει την τιµή 1, όταν ο τεχνολογικός εξοπλισµός δε χρησιµοποιείται
«καθόλου» για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών, την τιµή 2, όταν χρησιµοποιείται
«σπάνια», την τιµή 3, όταν χρησιµοποιείται «µερικές φορές», την τιµή 4 όταν χρησιµοποιείται «συχνά», και την τιµή 5, όταν χρησιµοποιείται «πάντα». Η εξίσωση του υποδείγµατος είναι:
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Er12 = bo + b1 er7 + b2 meaner5 + b3 er9 + u
Με βάση, λοιπόν, την παραπάνω εξίσωση, ως ανεξάρτητες µεταβλητές, ορίζονται οι
εξής:
 Er7: το πόσο χρήσιµη θεωρούν οι ερωτώµενοι την εισαγωγή των ΤΠΕ στη διοίκηση του
σχολείου. Η συγκεκριµένη µεταβλητή είναι ποσοτική, παίρνοντας τις τιµές 1, όταν οι ερωτώµενοι θεωρούν ότι η εισαγωγή των ΤΠΕ στη διοίκηση του σχολείου είναι «καθόλου» χρήσιµη, την τιµή 2, όταν τη θεωρούν «λίγο» χρήσιµη, την τιµή 3, όταν τη θεωρούν
«αρκετά» χρήσιµη, και την τιµή 4, όταν τη θεωρούν «πάρα πολύ» χρήσιµη,
 Meaner5: ο µέσος όρος των ειδών του τεχνολογικού εξοπλισµού για διοικητική χρήση
που διαθέτει το σχολείο. Η συγκεκριµένη µεταβλητή προέκυψε από το άθροισµα των επιµέρους µεταβλητών των ειδών του τεχνολογικού εξοπλισµού και τη διαίρεση αυτών από
τον αριθµό των µεταβλητών,
 Er9: ο βαθµός εξοικείωσης των ερωτώµενων εκπαιδευτικών µε τη χρήση του Η/Υ. Η µεταβλητή αυτή παίρνει την τιµή 1, όταν ο εκπαιδευτικός δεν είναι «καθόλου» εξοικειωµένος µε τη χρήση του Η/Υ, την τιµή 2, όταν είναι «λίγο», την τιµή 3, όταν είναι «αρκετά»,
και την τιµή 4, όταν είναι «πάρα πολύ» εξοικειωµένος µε τη χρήση του Η/Υ.
Με βάση τον έλεγχο White που έγινε για να διερευνηθεί η ύπαρξη ή µη της ετεροσκεδαστικότητας στο υπόδειγµα, η τιµή του P-value βρέθηκε χαµηλή, που σηµαίνει ότι απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση ότι το οικονοµετρικό µοντέλο είναι απαλλαγµένο από ετεροσκεδαστικότητα. Συνεπώς, έγινε επανεκτίµηση του υποδείγµατος µε τη µέθοδο White, προκειµένου να διορθωθούν τα σφάλµατα εκτίµησης της παλινδρόµησης και το µοντέλο να απαλλαγεί
από την ετεροσκεδαστικότητα.
Τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4, από τη µελέτη του οποίου είναι φανερό, ότι ο συντελεστής προσδιορισµού είναι 16%, ενώ, οι δύο από τις τρεις
ανεξάρτητες µεταβλητές, είναι στατιστικά σηµαντικές και έχουν θετικό πρόσηµο. Αυτές είναι, ο βαθµός χρησιµότητας για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη διοίκηση του σχολείου, και ο βαθµός
εξοικείωσης των εκπαιδευτικών µε τη χρήση του Η/Υ. Αυτό σηµαίνει, ότι οι δύο ερµηνευτικές µεταβλητές έχουν επίδραση στη συχνότητα χρήσης του τεχνολογικού εξοπλισµού για τη διεκπεραίωση
των διοικητικών εργασιών του σχολείου. Συγκεκριµένα, όσο περισσότερο χρήσιµη οι ερωτώµενοι
εκπαιδευτικοί θεωρούν την εισαγωγή των ΤΠΕ στη διοίκηση του σχολείου, τόσο πιο συχνά χρησιµοποιείται ο τεχνολογικός εξοπλισµός για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών. Επίσης, όσο περισσότερο είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση του Η/Υ, τόσο πιο συχνά χρησιµοποιείται ο τεχνολογικός
εξοπλισµός για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών του σχολείου.
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Πίνακα 5.4 Αποτελέσµατα Υποδείγµατος πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης (OLS) (Ερευνητική Υπόθεση 8)
Μεταβλητές
Συντελεστές
Σταθερά
0,874
(0,252)
Ο βαθµός χρησιµότητας των ΤΠΕ στη διοίκηση
0,152***
του σχολείου, τον οποίο θεωρούν οι ερωτώµενοι
(0,054)
εκπαιδευτικοί (Er7)
Μέσος όρος των ειδών του τεχνολογικού εξοπλι0,044
σµού που διαθέτει το σχολείο (Meaner5)
(0,031)
Ο βαθµός εξοικείωσης των εκπαιδευτικών µε τη
0,536***
χρήση του Η/Υ (Er9)
(0,036)
R2
0,16
Στατιστική F
85,39
Σηµείωση: Τα µεγέθη που βρίσκονται στην παρένθεση είναι τα τυπικά σφάλµατα (Standard Errors). Η
ένδειξη *** υποδηλώνει στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 1%.

Σχετικά µε την ανεξάρτητη µεταβλητή που δεν είναι στατιστικά σηµαντική, δηλαδή ο
µέσος όρος των ειδών του τεχνολογικού εξοπλισµού που διαθέτει το σχολείο για διοικητική
εργασία, έχει θετικό πρόσηµο, ενώ η µη σηµαντικότητα υποδηλώνει ότι, έστω και αν το σχολείο διαθέτει αρκετό τεχνολογικό εξοπλισµό, αυτός δεν χρησιµοποιείται πάντα για τη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών του σχολείου. Εποµένως, η συχνότητα χρήσης του τεχνολογικού εξοπλισµού µιας σχολικής µονάδας για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών δεν
εξαρτάται µόνο από την ποσότητα των ειδών των νέων τεχνολογιών, αλλά και από το πόσο
χρήσιµες θεωρούν οι εκπαιδευτικοί τις νέες τεχνολογίες στη διοίκηση, καθώς και από το
βαθµό εξοικείωσης τους µε τη χρήση του Η/Υ. Το εύρηµα αυτό επιβεβαιώνεται από το θεωρητικό υπόβαθρο, σύµφωνα µε το οποίο οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε την καινοτοµία που εισάγουν οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση, αποτελούν το σηµαντικότερο παράγοντα καλύτερης υιοθέτησης και αξιοποίησης των ΤΠΕ στη σχολική διοίκηση. Εποµένως, ύστερα από τα
παραπάνω, µπορούµε να πούµε ότι παρόλο που φαίνεται να επιβεβαιώνεται η όγδοη ερευνητική υπόθεση (Υ8), αφού οι περισσότερες σχολικές µονάδες διαθέτουν σχετικά επαρκή τεχνολογικό εξοπλισµό, µόνο η ποσότητα των ειδών των ΤΠΕ δεν αποτελεί προσδιοριστικό
παράγοντα αξιοποίησης αυτών από τη σχολική διοίκηση.

2.5 Εκτίµηση Υποδείγµατος Πολλαπλής Γραµµικής Παλινδρόµησης (Ερευνητική Υπόθεση
9)
Χρησιµοποιώντας γραµµική παλινδρόµηση, έγινε µια προσπάθεια να διαπιστωθεί, εάν
οι δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, όπως είναι για παράδειγµα το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, αξιοποιούνται επαρκώς από τη σχολική διοίκηση. Για να γίνει, λοιπόν, αυτή η εκτίµηση, η εξαρτηµένη µεταβλητή που χρησιµοποιήθηκε στο οικονοµετρικό υπόδειγµα, είναι η
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ποσοτική µεταβλητή της συχνότητας χρήσης του τεχνολογικού εξοπλισµού για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών του σχολείου (Er12). Η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι η ίδια
που χρησιµοποιήθηκε στο προηγούµενο υπόδειγµα και παίρνει τιµές 1 έως 5. Συγκεκριµένα,
η τιµή 1 ισοδυναµεί µε το «καθόλου», η τιµή 2 µε το «σπάνια», η τιµή 3 µε το «µερικές φορές», η τιµή 4 µε το «συχνά», ενώ η τιµή 5 χρησιµοποιείται, όταν ο τεχνολογικός εξοπλισµός
αξιοποιείται «πάντα» για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών. Η εξίσωση του υποδείγµατος είναι:
Er12 = bo + b1 meaner13 + b2 er14a + b3 er14b + b4 er14c + b5 er14d +b6 er16b +b7 er16c + u
Για την εκτίµηση του υποδείγµατος, ως ανεξάρτητες µεταβλητές χρησιµοποιούνται οι
παρακάτω:
 Meaner13: ο µέσος όρος των διοικητικών εργασιών που πραγµατοποιούνται, µέσω του
Η/Υ, στο σχολείο. Οι επιµέρους διοικητικές εργασίες που πραγµατοποιούνται µέσω του
Η/Υ είναι διχοτοµικές µεταβλητές, οι οποίες παίρνουν την τιµή 1, όταν οι γίνονται διαµέσου του Η/Υ, και 0, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Ο µέσος όρος των διοικητικών εργασιών που πραγµατοποιούνται µέσω του Η/Υ προέκυψε από το άθροισµα των επιµέρους
διοικητικών εργασιών και τη διαίρεση αυτού µε τον αριθµό τους,
 Er14a: όταν µια συγκεκριµένη διοικητική εργασία στο σχολείο πραγµατοποιείται από το
διευθυντή. Αυτή η ανεξάρτητη µεταβλητή παίρνει την τιµή 0, όταν οι ερωτώµενοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν, ότι αυτή η διοικητική εργασία δεν εκτελείται από το διευθυντή, την
τιµή 1, όταν η συγκεκριµένη διοικητική εργασία εκτελείται «µερικές φορές» από το διευθυντή του σχολείου, και την τιµή 2, όταν η συγκεκριµένη διοικητική εργασία εκτελείται
από το διευθυντή,
 Er14b: όταν η συγκεκριµένη διοικητική εργασία γίνεται από τον υποδιευθυντή του σχολείου. Η ποσοτική αυτή µεταβλητή παίρνει την τιµή 0, όταν οι ερωτώµενοι δήλωσαν, ότι
η διοικητική εργασία δεν εκτελείται από τον υποδιευθυντή του σχολείου, την τιµή 1, όταν
οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι «µερικές φορές» η διοικητική εργασία εκτελείται από τον
υποδιευθυντή του σχολείου, και την τιµή 2, όταν οι ερωτώµενοι απάντησαν, ότι αυτή η
διοικητική εργασία εκτελείται από τον υποδιευθυντή,
 Er14c: όταν η διοικητική εργασία στο σχολείο γίνεται από συγκεκριµένο εκπαιδευτικό. Η
µεταβλητή αυτή παίρνει την τιµή 0, όταν η διοικητική εργασία δεν πραγµατοποιείται από
συγκεκριµένο εκπαιδευτικό, την τιµή 1, όταν η διοικητική εργασία γίνεται «µερικές φο-
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ρές» από συγκεκριµένο εκπαιδευτικό, και την τιµή 2, όταν η διοικητική εργασία πραγµατοποιείται από συγκεκριµένο εκπαιδευτικό,
 Er14d: όταν η διοικητική εργασία στο σχολείο γίνεται από εκπαιδευτικό που είναι υπεύθυνος για τη συγκεκριµένη εργασία. Η µεταβλητή αυτή παίρνει την τιµή 2, όταν η διοικητική εργασία πραγµατοποιείται από εκπαιδευτικό που είναι υπεύθυνος για αυτή, την τιµή
1, όταν η διοικητική εργασία πραγµατοποιείται «µερικές φορές» από εκπαιδευτικό που
είναι υπεύθυνος για εκείνη, και την τιµή 0, όταν η διοικητική εργασία δε γίνεται από εκπαιδευτικό που είναι υπεύθυνος για αυτή,
 Er16b: όταν το σχολείο διαθέτει ιστοσελίδα και παρέχει πληροφορίες που ενδιαφέρουν
τους εκπαιδευτικούς. Η µεταβλητή αυτή έχει τη µορφή ψευδοµεταβλητής και παίρνει την
τιµή 1, όταν το σχολείο διαθέτει ιστοσελίδα, η οποία παρέχει πληροφορίες που ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτικούς, και την τιµή 0, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις,
 Er16c: όταν το σχολείο διαθέτει ιστοσελίδα και παρέχει πληροφορίες (π.χ. σε γονείς και
κηδεµόνες, κλπ.) γενικού ενδιαφέροντος (π.χ. εκδηλώσεις, κλπ.). Η µεταβλητή αυτή
παίρνει την τιµή 1, όταν η σχολική µονάδα έχει ιστοσελίδα (π.χ. σε γονείς και κηδεµόνες,
κλπ.) και παρέχει πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος (π.χ. εκδηλώσεις, κλπ.), και την τιµή 0, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
Πρέπει να σηµειωθεί, ότι, σύµφωνα µε τον έλεγχο White που διεξήχθη, προκειµένου
να διαπιστωθεί, εάν στο υπόδειγµα υπάρχει ή όχι ετεροσκεδαστικότητα, η τιµή του P-value
βρέθηκε χαµηλή, γεγονός που σηµαίνει ότι το υπόδειγµα δεν ήταν απαλλαγµένο από ετεροσκεδαστικότητα. Έτσι, έγινε επανεκτίµηση του υποδείγµατος µε τη µέθοδο White, προκειµένου το µοντέλο να απαλλαγεί από την ετεροσκεδαστικότητα.
Τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5, σύµφωνα µε
τον οποίο ο συντελεστής προσδιορισµού είναι 5%. Επίσης, παρατηρούµε ότι τρεις µεταβλητές είναι στατιστικά σηµαντικές, και εποµένως έχουν επίδραση στην εξαρτηµένη µεταβλητή.
Και οι τρεις ερµηνευτικές µεταβλητές έχουν θετικό πρόσηµο. Συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα της γραµµικής παλινδρόµησης έδειξαν, ότι, όσες περισσότερες διοικητικές εργασίες πραγµατοποιούνται µέσω του Η/Υ, και όταν η διοικητική εργασία γίνεται από τον εκπαιδευτικό
που είναι υπεύθυνος γι’ αυτή, τόσο πιο συχνά χρησιµοποιείται ο τεχνολογικός εξοπλισµός για
τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών του σχολείου. Επιπρόσθετα, εάν το σχολείο διαθέτει ιστοσελίδα και παρέχει πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγµα εκδηλώσεις, κλπ., τότε χρησιµοποιείται περισσότερο ο τεχνολογικός εξοπλισµός για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών του σχολείου. Όταν, λοιπόν, χρησιµοποιούνται κατάλληλα
οι δυνατότητες των ΤΠΕ, τόσο περισσότερο συµβάλλουν στην συχνότερη και κατ’ επέκταση
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αποδοτικότερη λειτουργία της σχολικής διοίκησης. Τα ευρήµατα από το συγκεκριµένο οικονοµετρικό υπόδειγµα επιβεβαιώνουν την ένατη ερευνητική υπόθεση (Υ9).
Πίνακας 5.5 Αποτελέσµατα Υποδείγµατος πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης (OLS) (Ερευνητική
Υπόθεση 9)
Μεταβλητές
Συντελεστές
Σταθερά
2,454***
(0,284)
Μέσος όρος των διοικητικών εργασιών που πραγµατοποιούνται µέσω του Η/Υ
0,108***
(Meaner13)
(0,041)
Η διοικητική εργασία στο σχολείο γίνεται από το διευθυντή (Er14a)
-0,008
(0,093)
Η διοικητική εργασία στο σχολείο γίνεται από τον υποδιευθυντή (Er14b)
0,077
(0,082)
Η διοικητική εργασία στο σχολείο γίνεται από συγκεκριµένο εκπαιδευτικό
0,070
(Er14c)
(0,077)
Η διοικητική εργασία στο σχολείο γίνεται από εκπαιδευτικό που είναι υπεύθυ0,204***
νος για συγκεκριµένη διοικητική εργασία (Er14d)
(0,070)
Όταν το σχολείο διαθέτει ιστοσελίδα και παρέχει πληροφορίες που ενδιαφέ0,035
ρουν τους εκπαιδευτικούς (Er16b)
(0,142)
Όταν το σχολείο διαθέτει ιστοσελίδα και παρέχει πληροφορίες (π.χ. σε γονείς
0,283**
και κηδεµόνες, κλπ.) γενικού ενδιαφέροντος (π.χ. εκδηλώσεις, κλπ.) (Er16c)
(0,139)
2
R
0,05
Στατιστική F
2,94
Σηµείωση: Τα µεγέθη που βρίσκονται στην παρένθεση είναι τα τυπικά σφάλµατα (Standard Errors).
Οι ενδείξεις *** και ** υποδηλώνουν στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 1% και 5%, αντίστοιχα.

2.6 Εκτίµηση Υποδείγµατος Πολλαπλής Γραµµικής Παλινδρόµησης (Ερευνητική Υπόθεση
12)
Για να διαπιστωθεί, εάν οι σχολικές βιβλιοθήκες συµβάλλουν, µέσω των νέων τεχνολογιών και της τεχνογνωσίας τους, στη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών του σχολείου, έγινε εκτίµηση ενός υποδείγµατος που είχε ως εξαρτηµένη µεταβλητή τη συχνότητα χρήσης του τεχνολογικού εξοπλισµού για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών του σχολείου (Er12). Η µεταβλητή έχει τη µορφή ποσοτικής και παίρνει τιµές 1 έως 5, όπου 1 είναι
ίσο µε το «καθόλου», 2 µε το «σπάνια», 3 µε το «µερικές φορές», 4 µε το «συχνά», ενώ το 5
χρησιµοποιείται, όταν ο τεχνολογικός εξοπλισµός αξιοποιείται «πάντα» για τη διεκπεραίωση
των διοικητικών εργασιών του σχολείου. Η µορφή της εξίσωσης του υποδείγµατος είναι:

Er12=bo + b1 meaner20 + b2 meaner21 + b3 er17 + b4 er18a + b5 er18c +b6 er19a +b7 er19d
+u

Οι ανεξάρτητες µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση του υποδείγµατος είναι:
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Meaner20: ο µέσος όρος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει η βιβλιοθήκη
στην εκπαιδευτική κοινότητα. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της σχολικής βιβλιοθήκης είναι ξεχωριστές ψευδοµεταβλητές, οι οποίες παίρνουν την τιµή 1, όταν η σχολική βιβλιοθήκη προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην εκπαιδευτική κοινότητα, και την τιµή 0,
σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Ο µέσος όρος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προέκυψε
από το άθροισµα των επιµέρους ψευδοµεταβλητών και τη διαίρεση αυτού µε τον αριθµό
τους,



Meaner21: ο µέσος όρος των εργασιών, στις οποίες συνεισφέρει η βιβλιοθήκη στη σχολική διοίκηση. Οι εργασίες αυτές είναι ψευδοµεταβλητές που παίρνουν την τιµή 1, όταν
στη συγκεκριµένη εργασία συνεισφέρει η σχολική βιβλιοθήκη, και την τιµή 0, σε όλες
τις άλλες περιπτώσεις. Ο µέσος όρος των ψευδοµεταβλητών είναι το άθροισµά τους και
η διαίρεσή του µε τον αριθµό τους,



Er17: η ψευδοµεταβλητή, εάν το σχολείο διαθέτει σχολική βιβλιοθήκη, και παίρνει την
τιµή 1, όταν το σχολείο έχει βιβλιοθήκη, και την τιµή 0, όταν το σχολείο δε διαθέτει βιβλιοθήκη,



Er18a: όταν το σχολείο διαθέτει σχολική βιβλιοθήκη και στεγάζεται σε ξεχωριστή ειδική
αίθουσα. Η µεταβλητή αυτή είναι ψευδοµεταβλητή που παίρνει την τιµή 1, όταν οι απαντήσεις των ερωτώµενων ήταν καταφατικές, και την τιµή 0, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.



Er18c: όταν το σχολείο διαθέτει σχολική βιβλιοθήκη και στεγάζεται στο διάδροµο. Η
µεταβλητή αυτή είναι ψευδοµεταβλητή που παίρνει την τιµή 1, όταν η σχολική βιβλιοθήκη στεγάζεται στο διάδροµο, και την τιµή 0, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις,



Er19a: όταν η σχολική βιβλιοθήκη που έχει το σχολείο διαθέτει Η/Υ. Η µεταβλητή αυτή
είναι ψευδοµεταβλητή που παίρνει την τιµή 1, όταν οι απαντήσεις των ερωτώµενων ήταν καταφατικές, και την τιµή 0, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις,



Er19d: όταν η σχολική βιβλιοθήκη που έχει το σχολείο δε διαθέτει κανένα είδος τεχνολογικού εξοπλισµού. Η µεταβλητή αυτή είναι ψευδοµεταβλητή που παίρνει την τιµή 1,
όταν οι απαντήσεις των ερωτώµενων ήταν καταφατικές, και την τιµή 0, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
Στην περίπτωση που το σχολείο διαθέτει σχολική βιβλιοθήκη, οι ερωτώµενοι καλού-

νταν να απαντήσουν που στεγάζεται αυτή, καθώς και ποια είδη τεχνολογικού εξοπλισµού διαθέτει. Σύµφωνα µε την περιγραφή συχνοτήτων, οι δηµοφιλέστερες απαντήσεις των εκπαιδευτικών, σχετικά µε τη στέγαση της βιβλιοθήκης, ήταν, ότι η βιβλιοθήκη στεγάζεται σε ξεχωριστή αίθουσα, και ότι στεγάζεται στο διάδροµο, ενώ οι δηµοφιλέστερες απαντήσεις για το
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ποια είδη τεχνολογικού εξοπλισµού διαθέτει η βιβλιοθήκη ήταν πάλι δύο: α) ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και β) κανένα είδος τεχνολογικού εξοπλισµού. Στο οικονοµετρικό υπόδειγµα,
λοιπόν, χρησιµοποιήθηκαν οι πιο δηµοφιλείς, µε βάση την περιγραφή των συχνοτήτων, απαντήσεις των εκπαιδευτικών.
Στο οικονοµετρικό µοντέλο πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος White, προκειµένου να διερευνηθεί, εάν θα αποδεχτούµε ή θα απορρίψουµε τη µηδενική υπόθεση, η οποία είναι ότι το
µοντέλο είναι «ελεύθερο» από ετεροσκεδαστικότητα. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον έλεγχο που
έγινε, διαπιστώθηκε ότι η τιµή του P-value ήταν αρκετά υψηλή, γεγονός που µας επιτρέπει να
αποδεχτούµε τη µηδενική υπόθεση για τη µη ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας.
Τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.6, σύµφωνα µε
τον οποίο ο συντελεστής προσδιορισµού είναι 5%.
Πίνακας 5.6 Αποτελέσµατα Υποδείγµατος πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης (OLS) (Ερευνητική
Υπόθεση 12)
Μεταβλητές
Συντελεστές
Σταθερά
3,485
(1,189)
Μέσος όρος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει η σχολική βιβλιο-0,119*
θήκη στην εκπαιδευτική κοινότητα (Meaner20)
(0,062)
Μέσος όρος των εργασιών, στις οποίες συνεισφέρει η βιβλιοθήκη στη σχολική
0,091
διοίκηση (Meaner21)
(0,058)
Εάν το σχολείο διαθέτει σχολική βιβλιοθήκη (Er17)
0,048
(1,142)
Εάν το σχολείο διαθέτει σχολική βιβλιοθήκη, η οποία στεγάζεται σε ξεχωρι-0,096
στή αίθουσα (Er18a)
(0,083)
Εάν το σχολείο διαθέτει σχολική βιβλιοθήκη, η οποία στεγάζεται στο διάδροµο Er18c)

0,123
(0,084)

Εάν το σχολείο διαθέτει σχολική βιβλιοθήκη, η οποία διαθέτει µόνο Η/Υ, ως
τεχνολογικό εξοπλισµό (Er19a)

-0,286
(0,297)

Εάν το σχολείο διαθέτει σχολική βιβλιοθήκη, η οποία δε διαθέτει καθόλου
-0,553*
τεχνολογικό εξοπλισµό (Er19d)
(0,297)
2
R
0,05
Στατιστική F
3,24
Σηµείωση: Τα µεγέθη που βρίσκονται στην παρένθεση είναι τα τυπικά σφάλµατα (Standard Errors). H
ένδειξη * υποδηλώνει στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 10%.

Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι µόνο δύο µεταβλητές είναι στατιστικά σηµαντικές: α) όταν
το σχολείο διαθέτει σχολική βιβλιοθήκη και δε διαθέτει καθόλου τεχνολογικό εξοπλισµό, και
β) ο µέσος όρος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει η σχολική βιβλιοθήκη στην
εκπαιδευτική κοινότητα. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του υποδείγµατος, και οι δύο στατιστικά σηµαντικές ανεξάρτητες µεταβλητές έχουν αρνητικό πρόσηµο. Αυτό σηµαίνει ότι, εάν
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η σχολική βιβλιοθήκη δε διαθέτει καθόλου τεχνολογικό εξοπλισµό, τόσο λιγότερο χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών του σχολείου µέσω του
Η/Υ. Επιπρόσθετα, όσες λιγότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προσφέρει η σχολική βιβλιοθήκη
στην εκπαιδευτική κοινότητα, τόσο λιγότερο συχνά χρησιµοποιείται ο τεχνολογικός εξοπλισµός για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών του σχολείου. Τα εµπειρικά αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν τη δωδέκατη ερευνητική υπόθεση (Υ12). Πράγµατι, όταν οι σχολικές
µονάδες έχουν βιβλιοθήκες, οι οποίες, όµως, διαθέτουν τεχνολογικό εξοπλισµό, τότε συµβάλλουν στη συχνότερη και καλύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική διοίκηση.

3. Εµπειρικά ∆εδοµένα ∆ιευθυντικών Στελεχών Σχολικών Μονάδων: Οικονοµετρικά
Υποδείγµατα

3.1 Εκτίµηση Υποδείγµατος Πολλαπλής Γραµµικής Παλινδρόµησης (Ερευνητική Υπόθεση
1)
Στη συνέχεια, εκτιµάται το οικονοµετρικό υπόδειγµα για να διερευνηθεί, εάν οι σχολικές µονάδες στις αγροτικές περιοχές µειονεκτούν έναντι εκείνων των αστικών περιοχών. Η
εξαρτηµένη µεταβλητή που χρησιµοποιείται στο συγκεκριµένο υπόδειγµα, αλλά και στα διαστρωµατικά δεδοµένα των διευθυντικών στελεχών των σχολικών µονάδων, είναι ο µέσος όρος των ειδών τεχνολογικού εξοπλισµού που διαθέτει το σχολείο (Meaner6). Το κάθε είδος
τεχνολογικού εξοπλισµού είναι ψευδοµεταβλητή που παίρνει την τιµή 1, όταν το σχολείο διαθέτει το συγκεκριµένο είδος, και την τιµή 0, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Ο µέσος όρος
αυτών είναι το άθροισµά τους και η διαίρεση αυτού µε τον αριθµό των ειδών του τεχνολογικού εξοπλισµού (των ψευδοµεταβλητών). Εποµένως, η εξαρτηµένη µεταβλητή, δηλαδή ο µέσος όρος των ειδών τεχνολογικού εξοπλισµού, είναι ποσοτική και παίρνει τιµές µεγαλύτερες
της µονάδας. Η εξίσωση του υποδείγµατος είναι:

Meaner6 = bo + b1 oloimero + b2 nustudents + b3 area2 + b4 area3 + u
Με βάση, λοιπόν, την εξίσωση, οι ανεξάρτητες µεταβλητές που χρησιµοποιούνται στο
υπόδειγµα είναι:
 Oloimero: εάν το σχολείο είναι ολοήµερο, παίρνοντας την τιµή 1, όταν το σχολείο είναι
ολοήµερο, και την τιµή 0, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις,
 Nustudents: ο αριθµός των µαθητών που είναι ποσοτική µεταβλητή,
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 Area2: η περιοχή, στην οποία βρίσκεται το σχολείο, και η οποία έχει από 2000 έως 9999
κατοίκους, παίρνοντας την τιµή 1, όταν το σχολείο βρίσκεται στη συγκεκριµένη περιοχή,
και την τιµή 0, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις,
 Area3: η περιοχή, στην οποία βρίσκεται το σχολείο, και η οποία έχει 10,000 και άνω κατοίκους, παίρνοντας την τιµή 1, όταν το σχολείο βρίσκεται στη συγκεκριµένη περιοχή,
και την τιµή 0, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
Και σε αυτό το µοντέλο διεξήχθη ο έλεγχος White, προκειµένου να διερευνηθεί, εάν
το µοντέλο είναι «ελεύθερο» από ετεροσκεδαστικότητα ή όχι. Η τιµή του P-value βρέθηκε
χαµηλή, γεγονός που υποδεικνύει ότι υπήρχε ετεροσκεδαστικότητα. Για το λόγο αυτό, έγινε
επανεκτίµηση του υποδείγµατος µε βάση τη µέθοδο White Heteroscedasticity.
Ο Πίνακας 5.7 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης, σύµφωνα µε τα οποία ο συντελεστής προσδιορισµού είναι 0,22, ενώ είναι φανερό ότι όλες οι µεταβλητές που
βρίσκονται στο υπόδειγµα είναι στατιστικά σηµαντικές και µε θετικό πρόσηµο.
Πίνακας 5.7 Αποτελέσµατα Υποδείγµατος πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης (OLS) (Ερευνητική
Υπόθεση 1)
Μεταβλητές
Συντελεστές
Σταθερά
3,784
(0,165)
Εάν το σχολείο είναι ολοήµερο (oloimero)
0,431**
(0,169)
Ο αριθµός των µαθητών (nustudents)
0,003***
(0,000)
Περιοχή που βρίσκεται το σχολείο από 2000-9999 κατοίκους
0,360*
(area2)
(0,205)
Περιοχή που βρίσκεται το σχολείο από 10000 κατοίκους και άνω
0,352*
(area3)
(0,179)
R2
0,22
Στατιστική F
16,79
Σηµείωση: Τα µεγέθη που βρίσκονται στην παρένθεση είναι τα τυπικά σφάλµατα (Standard Errors).
Οι ενδείξεις ***, ** και * υποδηλώνουν στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 1%, 5% και 10%, αντίστοιχα.

Με βάση, λοιπόν, τα εµπειρικά αποτελέσµατα της παλινδρόµησης, όταν το σχολείο
είναι ολοήµερο και έχει πολλούς µαθητές, τότε διαθέτει περισσότερα είδη τεχνολογικού εξοπλισµού. Επιπρόσθετα, όσα σχολεία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν από 2000 έως 9999
και από 10000 και άνω κατοίκους, τότε οι σχολικές µονάδες είναι εξοπλισµένες µε περισσότερα είδη τεχνολογικού εξοπλισµού. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα προαναφερόµενα αποτελέσµατα
επιβεβαιώνεται η πρώτη ερευνητική υπόθεση (Υ1). Θα πρέπει να σηµειώσουµε, ότι τα εµπειρικά αποτελέσµατα αυτού του υποδείγµατος έρχονται σε συµφωνία µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα των εκπαιδευτικών.
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3.2 Εκτίµηση Υποδείγµατος Πολλαπλής Γραµµικής Παλινδρόµησης (Ερευνητική Υπόθεση
2 και Ερευνητική Υπόθεση 5)
Προκειµένου να διερευνηθεί, από την πλευρά των διοικητικών στελεχών των σχολείων, εάν οι άνδρες είναι περισσότερο εξοικειωµένοι µε τη χρήση του Η/Υ απ’ ότι οι γυναίκες,
έγινε εκτίµηση οικονοµετρικού υποδείγµατος που είχε, ως εξαρτηµένη µεταβλητή, το βαθµό
εξοικείωσης µε τη χρήση του Η/Υ (Er16). Η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι ποσοτική και παίρνει τιµές από 1 έως 4, όπου η τιµή 1 ισοδυναµεί µε το «καθόλου», η τιµή 2 µε το «λίγο», η
τιµή 3 µε το «αρκετά» και η τιµή 4 µε το «πάρα πολύ». Η µορφή της εξίσωσης της παλινδρόµησης είναι η εξής:

Er16 = bo + b1 gender + b2 totyear + b3 er8 + b4 er9 + b5 er19 +b6 meaner6 + u
Οι ερµηνευτικές µεταβλητές που περιλαµβάνονται στην παραπάνω εξίσωση είναι:
 Gender: το φύλο των ερωτώµενων. Όταν η µεταβλητή παίρνει την τιµή 1, τότε ο ερωτώµενος είναι άνδρας, και την τιµή 0, όταν ο ερωτώµενος είναι γυναίκα,
 Totalye: τα συνολικά χρόνια προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού στη δηµόσια εκπαίδευση,
 Er8: το πόσο χρήσιµη θεωρούν οι διευθυντές την εισαγωγή των ΤΠΕ στη διοίκηση του
σχολείου. Η µεταβλητή αυτή παίρνει την τιµή 1, όταν τα διευθυντικά στελέχη θεωρούν
ότι η εισαγωγή των ΤΠΕ στη σχολική διοίκηση δεν είναι «καθόλου» χρήσιµη, την τιµή 2,
όταν τη θεωρούν «λίγο», την τιµή 3, όταν τη θεωρούν «αρκετά», και την τιµή 4, όταν τη
θεωρούν «πάρα πολύ» χρήσιµη,
 Er9: εάν ο διευθυντής του σχολείου διαθέτει Η/Υ. Πρόκειται για ψευδοµεταβλητή, η οποία παίρνει την τιµή 1, όταν ο διευθυντής έχει Η/Υ, και την τιµή 0, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις,
 Er19: η συχνότητα χρήσης του τεχνολογικού εξοπλισµού για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών του σχολείου, όπου η τιµή 1 ισοδυναµεί µε το «ποτέ», η τιµή 2 µε το
«σπάνια», η τιµή 3 µε το «µερικές φορές», η τιµή 4 µε το «συχνά», και η τιµή 5 µε το
«πάντα»,
 Meaner6: ο µέσος όρος των ειδών του τεχνολογικού εξοπλισµού που διαθέτει το σχολείο
για διοικητική χρήση. Η συγκεκριµένη µεταβλητή προέκυψε από το άθροισµα των επιµέρους µεταβλητών των ειδών του τεχνολογικού εξοπλισµού και τη διαίρεση αυτών από τον
αριθµό των µεταβλητών.
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Με βάση τον έλεγχο White που έγινε για να διερευνηθεί η ύπαρξη ή µη της ετεροσκεδαστικότητας στο υπόδειγµα, η τιµή του P-value βρέθηκε υψηλή, που σηµαίνει ότι το υπόδειγµα είναι «ελεύθερο» από ετεροσκεδαστικότητα.
Τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.8
Πίνακας 5.8 Αποτελέσµατα Υποδείγµατος πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης (OLS) (Ερευνητική
Υπόθεση 2)
Μεταβλητές
Συντελεστές
Σταθερά
0,433
(0,379)
Φύλο των διευθυντών του σχολείου (gender)
0,015
(0,101)
Συνολικά χρόνια προϋπηρεσίας στη δηµόσια εκ-0,012**
παίδευση (totalye)
(0,005)
Πόσο χρήσιµη θεωρούν τα διευθυντικά στελέχη
0,224***
την εισαγωγή των ΤΠΕ στη διοίκηση του σχολεί(0,084)
ου (Er8)
Εάν ο διευθυντής του σχολείου έχει Η/Υ (Er9)
0,311
(0,198)
Συχνότητα χρήσης τεχνολογικού εξοπλισµού για
0,320***
τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών του
(0,044)
σχολείου (Er19)
Μέσος όρος των ειδών του τεχνολογικού εξοπλι0,072*
σµού που διαθέτει το σχολείο (Meaner6)
(0,038)
R2
0,31
Στατιστική F
17,92
Σηµείωση: Τα µεγέθη που βρίσκονται στην παρένθεση είναι τα τυπικά σφάλµατα (Standard Errors).
Οι ενδείξεις ***, ** και * υποδηλώνουν στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 1%, 5% και 10%, αντίστοιχα.

Ο συντελεστής προσδιορισµού της παλινδρόµησης, σύµφωνα µε τον Πίνακα 5.8, είναι
0,31. Όλες οι ανεξάρτητες µεταβλητές, εκτός από το φύλο και το εάν ο διευθυντής του σχολείου έχει ή δεν έχει Η/Υ, είναι στατιστικά σηµαντικές και έχουν επίδραση στην εξαρτηµένη
µεταβλητή, δηλαδή στο βαθµό εξοικείωσης των διευθυντικών στελεχών των σχολείων µε τη
χρήση του Η/Υ. Οι στατιστικά σηµαντικές ερµηνευτικές µεταβλητές έχουν θετικό πρόσηµο,
γεγονός που υποδηλώνει ότι έχουν θετική επίδραση στο βαθµό εξοικείωσης των διευθυντών
µε τη χρήση του Η/Υ. Η µόνη ερµηνευτική µεταβλητή, η οποία είναι στατιστικά σηµαντική
και έχει αρνητικό πρόσηµο, είναι τα συνολικά χρόνια προϋπηρεσίας στη δηµόσια εκπαίδευση. Με βάση, λοιπόν, τα αποτελέσµατα της γραµµικής παλινδρόµησης, όσο περισσότερο τεχνολογικό εξοπλισµό διαθέτει το σχολείο για διοικητική εργασία, και όσο πιο χρήσιµη θεωρούν την εισαγωγή των ΤΠΕ στη διοίκηση του σχολείου, τόσο περισσότερο εξοικειωµένοι
είναι οι διευθυντές µε τη χρήση του Η/Υ. Επίσης, όσο συχνότερα χρησιµοποιείται ο τεχνολογικός εξοπλισµός για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών του σχολείου, τόσο περισ-
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σότερο εξοικειωµένοι είναι οι διευθυντές µε τη χρήση των Η/Υ, ενώ, όσα περισσότερα τα
χρόνια προϋπηρεσίας στη δηµόσια εκπαίδευση, τόσο λιγότερο εξοικειωµένοι είναι οι διευθυντές µε τη χρήση του Η/Υ. Σχετικά µε τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση (Υ2), τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το φύλο των ερωτώµενων διευθυντικών στελεχών δεν επηρεάζει το βαθµό εξοικείωσης τους µε τη χρήση των Η/Υ. Όσον αφορά την πέµπτη ερευνητική υπόθεση (Υ5),
τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι εκείνη επιβεβαιώνεται, αν λάβουµε υπόψη ότι τα διευθυντικά
στελέχη µε περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας στη δηµόσια εκπαίδευση είναι µεγαλύτεροι σε
ηλικία σε σχέση µε εκείνους που έχουν λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας. Επίσης θα πρέπει να
επισηµάνουµε, ότι τα αποτελέσµατα και αυτού του υποδείγµατος έρχονται σε συµφωνία, τόσο µε το θεωρητικό υπόβαθρο, όσο και µε τα αντίστοιχα των εκπαιδευτικών, αφού η άποψη
των διευθυντικών στελεχών για τη χρησιµότητα των ΤΠΕ στη σχολική διοίκηση επηρεάζει
σηµαντικά την εξοικείωσή τους και κατ’ επέκταση την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

3.3 Εκτίµηση Υποδείγµατος Πολλαπλής Γραµµικής Παλινδρόµησης (Ερευνητική Υπόθεση
9)
Σχετικά µε το εάν οι δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες αξιοποιούνται επαρκώς από τη σχολική διοίκηση, έγινε εκτίµηση υποδείγµατος µε τη µέθοδο OLS. Ως εξαρτηµένη µεταβλητή χρησιµοποιήθηκε η συχνότητα χρήσης του τεχνολογικού εξοπλισµού για
τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών (Er19). Πρόκειται για ποσοτική µεταβλητή, η
οποία παίρνει τιµές από 1 έως 5, όπου η τιµή 1 αντιστοιχεί στο «ποτέ», η τιµή 2 στο «σπάνια», η τιµή 3 στο «µερικές φορές», η τιµή 4 στο «συχνά», και η τιµή 5 στο «πάντα».
Η µορφή της εξίσωσης του υποδείγµατος είναι η εξής:

Er19 = bo + b1 er21a + b2 er22a + b3 er22b + b4 er24 + b5 er9 +b6 er20a +b7 er20b +b8 er20c +
b9 er20d + b10 er20e + u
Σύµφωνα, λοιπόν, µε την παραπάνω εξίσωση, οι ανεξάρτητες µεταβλητές της γραµµικής παλινδρόµησης είναι:
 Er21a: όταν µια συγκεκριµένη διοικητική εργασία πραγµατοποιείται από το διευθυντή
του σχολείου. Αυτή η ανεξάρτητη µεταβλητή παίρνει την τιµή 0, όταν οι ερωτώµενοι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι αυτή η διοικητική εργασία δεν εκτελείται από το διευθυντή, την
τιµή 1, όταν «µερικές φορές» εκτελείται από το διευθυντή του σχολείου, και την τιµή 2,
όταν η διοικητική εργασία πράγµατι εκτελείται από το διευθυντή,
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 Er22a: όταν το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του σχολείου αξιοποιείται από το διευθυντή για
να επικοινωνήσει µε άλλους διευθυντές για διοικητικά θέµατα, τότε η µεταβλητή παίρνει
την τιµή 1, και την τιµή 0 σε όλες τις άλλες περιπτώσεις,
 Er22b: όταν το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του σχολείου αξιοποιείται από το διευθυντή για
να επικοινωνήσει µε το γραφείο Π.Ε. που ανήκει το σχολείο, τότε η µεταβλητή παίρνει
την τιµή 1, ενώ παίρνει την τιµή 0 στην περίπτωση που δε συµβαίνει αυτό,
 Er24: η ψευδοµεταβλητή, εάν το σχολείο διαθέτει ιστοσελίδα ή όχι, παίρνει την τιµή 1,
όταν το σχολείο διαθέτει, και την τιµή 0, όταν το σχολείο δε διαθέτει ιστοσελίδα,
 Er9: εάν ο διευθυντής του σχολείου διαθέτει Η/Υ, τότε η µεταβλητή παίρνει την τιµή 1,
ενώ όταν ο διευθυντής δεν έχει Η/Υ, τότε παίρνει την τιµή 0,
 Er20a: όταν η διοικητική εργασία που πραγµατοποιείται µέσω του Η/Υ είναι η χρήση και
λειτουργία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τότε η ψευδοµεταβλητή παίρνει την τιµή 1, ενώ
παίρνει την τιµή 0 σε όλες τις άλλες περιπτώσεις,
 Er20b: εάν η διοικητική εργασία που πραγµατοποιείται µέσω του Η/Υ είναι το ηλεκτρονικό αρχείο, τότε η µεταβλητή λαµβάνει την τιµή 1, και την τιµή 0, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις,
 Er20c: εάν η διοικητική εργασία που εκτελείται µέσω του Η/Υ είναι η ύπαρξη ηλεκτρονικού φακέλου µε τη σχολική νοµοθεσία, τότε η µεταβλητή λαµβάνει την τιµή 1, και την
τιµή 0, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις,
 Er20d: όταν η διοικητική εργασία που πραγµατοποιείται µέσω του Η/Υ είναι η δακτυλογράφηση / εκτύπωση εγγράφων, τότε η µεταβλητή παίρνει την τιµή 1, και την τιµή 0, σε
όλες τις άλλες περιπτώσεις,
 Er20e: όταν η διοικητική εργασία που πραγµατοποιείται µέσω του Η/Υ είναι το ωρολόγιο
πρόγραµµα / αριθµός εκπαιδευτών / στατιστικά στοιχεία, τότε η ψευδοµεταβλητή παίρνει
την τιµή 1, και την τιµή 0, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
Επειδή η τιµή του P-value για τη διερεύνηση της ετεροσκεδαστικότητας βρέθηκε χαµηλή, έγινε επανεκτίµηση του υποδείγµατος, σύµφωνα µε τη µέθοδο White, προκειµένου να
διορθωθούν τα σφάλµατα εκτίµησης της παλινδρόµησης.
Τα αποτελέσµατα του οικονοµετρικού υποδείγµατος παρουσιάζονται στον Πίνακα
5.9, σύµφωνα µε τον οποίο ο συντελεστής προσδιορισµού είναι 0,48. Με βάση τα αποτελέσµατα της γραµµικής παλινδρόµησης, όλες οι ανεξάρτητες µεταβλητές που περιλαµβάνονται
στο υπόδειγµα είναι στατιστικά σηµαντικές, ενώ όλες οι ερµηνευτικές µεταβλητές έχουν θετική επίδραση στη συχνότητα χρήσης του τεχνολογικού εξοπλισµού για τη διεκπεραίωση των
διοικητικών εργασιών του σχολείου.
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Πίνακας 5.9 Αποτελέσµατα Υποδείγµατος πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης (OLS) (Ερευνητική
Υπόθεση 9)
Μεταβλητές
Συντελεστές
Σταθερά
1,437***
(0,395)
Η διοικητική εργασία γίνεται από το διευθυντή του σχολεί0,185**
ου (Er21a)
(0,088)
Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του σχολείου αξιοποιείται
0,103*
από το διευθυντή για να επικοινωνήσει µε άλλους διευθυ(0,055)
ντές για διοικητικά θέµατα (Er22a)
Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του σχολείου αξιοποιείται
0,120*
από το διευθυντή για να επικοινωνήσει µε το γραφείο Π.Ε.
(0,070)
που ανήκει το σχολείο (Er22b)
Εάν το σχολείο διαθέτει σχολική ιστοσελίδα (Er24)
0,179**
(0,094)
Εάν ο διευθυντής του σχολείου έχει ή δεν έχει Η/Υ (Er9)
0,887***
(0,331)
Η διοικητική εργασία που πραγµατοποιείται µέσω του Η/Υ
0,271*
είναι η χρήση και λειτουργία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
(0,149)
(Er20a)
Η διοικητική εργασία που πραγµατοποιείται µέσω του Η/Υ
0,451***
είναι το ηλεκτρονικό αρχείο (Er20b)
(0,086)
Η διοικητική εργασία που πραγµατοποιείται µέσω του Η/Υ
0,151*
είναι η ύπαρξη ηλεκτρονικού φακέλου µε τη σχολική νο(0,089)
µοθεσία (Er20c)
Η διοικητική εργασία που πραγµατοποιείται µέσω του Η/Υ
0,357**
είναι η δακτυλογράφηση / εκτύπωση εγγράφων (Er20d)
(0,162)
Η διοικητική εργασία που πραγµατοποιείται µέσω του Η/Υ
0,426***
είναι το ωρολόγιο πρόγραµµα / αριθµός εκπαιδευτών / στα(0,108)
τιστικά στοιχεία (Er20e)
R2
0,48
Στατιστική F
20,99
Σηµείωση: Τα µεγέθη που βρίσκονται στην παρένθεση είναι τα τυπικά σφάλµατα (Standard Errors).
Οι ενδείξεις ***, ** και * υποδηλώνουν στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 1%, 5% και 10%, αντίστοιχα.

Συγκεκριµένα, όταν ο διευθυντής του σχολείου διαθέτει Η/Υ και οι διοικητικές εργασίες εκτελούνται από το διευθυντή, τόσο συχνότερα χρησιµοποιείται ο τεχνολογικός εξοπλισµός για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών του σχολείου. Επίσης, όσο περισσότερο
οι διευθυντές αξιοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για επικοινωνία µε άλλους διευθυντές
για διοικητικά θέµατα και για επικοινωνία µε το γραφείο Π.Ε. που ανήκει το σχολείο, τόσο
συχνότερα χρησιµοποιείται ο τεχνολογικός εξοπλισµός για τη διεκπεραίωση των διοικητικών
εργασιών του σχολείου. Τέλος, όσο περισσότερο οι διοικητικές εργασίες που χρησιµοποιούνται µέσω του Η/Υ είναι η χρήση και λειτουργία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, το ηλεκτρονικό αρχείο, η ύπαρξη ηλεκτρονικού φακέλου µε τη σχολική νοµοθεσία, η δακτυλογράφηση /
εκτύπωση εγγράφων και το ωρολόγιο πρόγραµµα / αριθµός εκπαιδευτικών / στατιστικά στοιχεία, τόσο συχνότερα χρησιµοποιείται ο τεχνολογικός εξοπλισµός για τη διεκπεραίωση των
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διοικητικών εργασιών του σχολείου. Τα αποτελέσµατα έρχονται σε συµφωνία µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα των εκπαιδευτικών και επιβεβαιώνουν την ένατη ερευνητική υπόθεση (Υ9)
αφού όταν οι δυνατότητες των νέων τεχνολογιών αξιοποιούνται κατάλληλα από τη σχολική
διοίκηση τότε πράγµατι συµβάλλουν στη συχνότερη χρήση τους και την καλύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών µιας σχολικής µονάδας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

6

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1. Περίληψη

Στο παρόν κεφάλαιο συζητούνται και ερµηνεύονται τα αποτελέσµατα της έρευνάς
µας που προέκυψαν από τη συµπλήρωση και την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων
που, ως γνωστόν, δόθηκαν σε διευθυντικά στελέχη και απλούς εκπαιδευτικούς της
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας µας.

2. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Κύριος σκοπός αυτής της έρευνας, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, ήταν η διαπίστωση της
συµβολής των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη σχολική διοίκηση, καθώς
και του ρόλου της σχολικής βιβλιοθήκης στην ηλεκτρονική διοικητική οργάνωση. Θελήσαµε
να εντοπίσουµε τους παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την ένταξη και υιοθέτηση των νέων
τεχνολογιών στη διοίκηση των δηµοτικών σχολείων. Στο πλαίσιο αυτό της έρευνάς µας, οι
παράγοντες αυτοί µας έδωσαν την υφιστάµενη εικόνα χρήσης των ΤΠΕ. Πρόκειται για µια
εικόνα που διακρίνει τα σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε «σύγχρονα» και «παραδοσιακά», εξαιτίας της άνισης κατανοµής του τεχνολογικού εξοπλισµού ανάµεσα στις παραπάνω σχολικές µονάδες. Ο βαθµός της ανισότητας αυτής φαίνεται από την οργανικότητα των
σχολικών µονάδων µε αύξουσα σειρά από τα πολυθέσια προς τα µονοθέσια που είναι οι µικρότερες εκπαιδευτικές µονάδες.
Από τη συνολική θεώρηση των επιµέρους ερευνητικών αποτελεσµάτων προκύπτουν
συγκεκριµένες διαπιστώσεις για τη βελτίωση της διοικητικής εργασίας των δηµοτικών σχολείων, µέσω της αξιοποίησης τεχνολογικών µέσων, εργαλείων και προγραµµάτων. Μας έδειξαν, δηλαδή, ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στο βαθµό χρήσης των
ΤΠΕ στη διοίκηση των σχολείων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και στο βαθµό που θα έπρεπε να εφαρµόζεται, βελτιώνοντας τη διοικητική διαδικασία, τόσο από πλευράς χρόνου και
ασφάλειας, όσο και από πλευράς ανθρώπινης εργασίας και σπατάλης δηµοσίου χρήµατος.
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3. Γενικά Στοιχεία των ∆ηµοτικών Σχολείων

Ως προς τη γεωγραφική κατανοµή των σχολικών µονάδων του δείγµατος, η έρευνά
µας έδειξε ότι ένας σηµαντικός αριθµός ολιγοθέσιων σχολείων είναι κυρίως σε αγροτικές περιοχές. Το εύρηµα αυτό επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσµατα ερευνητικής µελέτης, η
οποία ανάγει το φαινόµενο αυτό σε γεωµορφολογικούς, οικονοµικούς και κοινωνικούς παράγοντες, επισηµαίνοντας τη δυσχέρεια των µικρών σχολείων της επαρχίας να ανταποκριθούν
στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες (Σαΐτης 2000). Σύµφωνα µε τη µελέτη αυτή, τα κυριότερα λειτουργικά προβλήµατα των ολιγοθέσιων σχολείων αναφέρονται: (α) στις δυσκολίες
που καλείται να αντιµετωπίσει ο δάσκαλος (π.χ. ανεπάρκεια χρόνου, κοινωνική αποµόνωση,
κ. ά.), (β) στην έλλειψη στοιχειωδών ψυχοπαιδαγωγικών προϋποθέσεων µάθησης, (γ) στην
απουσία εξειδικευµένου και έµπειρου προσωπικού, και (δ) στις επιπτώσεις που ασκεί το ολιγοθέσιο σχολείο στην κοινωνία (π.χ. υπερβολικό κόστος λειτουργίας, εκπαιδευτική ανισότητα, κ. ά.).
Στο πλαίσιο αυτό, συγκρίνοντας τον εξοπλισµό των σχολείων που εδρεύουν σε αστικές και ηµιαστικές περιοχές µε τον αντίστοιχο των σχολείων σε αγροτικές περιοχές, παρατηρούµε ότι τα σχολεία των πόλεων µε πληθυσµό άνω των 2000 κατοίκων υπερέχουν. Ανάλογη
ανισότητα παρατηρείται και µεταξύ των σχολείων µε µεγάλη οργανικότητα και εκείνων µε
χαµηλή. Για παράδειγµα, τα πολυθέσια σχολεία υπερέχουν σε τεχνολογικό εξοπλισµό έναντι
των µικρών σχολείων. Το αποτέλεσµα αυτό της έρευνας, το οποίο επιβεβαιώνει την Υ1 υπόθεσή µας, κρίνεται ως αρνητικό, καθώς λειτουργεί ανασταλτικά, τόσο για τον επαρκή εξοπλισµό των µικρών αγροτικών σχολείων, όσο και για την εξασφάλιση ισότιµης κατανοµής
του διαθέσιµου τεχνολογικού εξοπλισµού στα σχολεία της ελληνικής επικράτειας. Το εύρηµα
αυτό επιβεβαιώνεται και από την έρευνα του Whelan (2008), στην οποία διαπιστώθηκε ότι οι
µαθητές και δάσκαλοι των αστικών περιοχών των κρατών του Νότιου Ειρηνικού διατηρούν
ψηφιακό πλεονέκτηµα έναντι των αντίστοιχων στις αγροτικές περιοχές.
Η έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισµού στα µικρά σχολεία των αγροτικών περιοχών, ίσως να οφείλεται στην απουσία ενιαίας κεντρικής πολιτικής για τον προγραµµατισµό, την
κατανοµή και την προµήθεια τεχνολογικών µέσων και εργαλείων στα σχολεία της ελληνικής
επικράτειας, η οποία να λαµβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις της κάθε σχολικής µονάδας. Επιπλέον, οι χαµηλές πιστώσεις που διατίθενται στα σχολεία επηρεάζουν την
προµήθεια, συντήρηση και αναβάθµιση του τεχνολογικού εξοπλισµού, καθώς οι σχολικές
µονάδες αδυνατούν να καλύψουν τα πάγια έξοδά τους και ταυτόχρονα να προβούν σε αγορές
µηχανηµάτων και προγραµµάτων.
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Συνεπώς, σύµφωνα µε την υφιστάµενη κατάσταση, η απόκτηση τεχνολογικών µέσων
και εργαλείων εξαρτάται κυρίως: (α) από την οικονοµική άνεση της σχολικής επιτροπής, και
(β) την προθυµία του διευθυντή, υπολογίζοντας, ως βασικό παράγοντα, και το διάστηµα που
πρόκειται να υπηρετήσει στο ίδιο σχολείο. Συγκεκριµένα, µελέτες αποδεικνύουν ότι η ολιγόχρονη παραµονή των εκπαιδευτικών σε µια σχολική µονάδα επηρεάζει την εύρυθµη λειτουργία αυτής (Θεοφιλίδης 1994), και κυρίως στην περίπτωση των αγροτικών περιοχών (Παπασταµάτης 1998), και ταυτόχρονα αναστατώνει την προσωπική ζωή των εκπαιδευτικών, δηµιουργώντας αρνητικά συναισθήµατα και άγχος, που µε τη σειρά τους συµβάλλουν στη µείωση
της επαγγελµατικής τους απόδοσης (Griffith et al. 1999, Τσιάκκιρος και ά. 2002).
Όσον αφορά την αντιστοιχία αριθµού µαθητών και οργανικότητας σχολείων, τα δεδοµένα της έρευνας έδειξαν ότι ο αριθµός µαθητών ανά δάσκαλο αυξάνει ανάλογα µε τον πληθυσµό της περιοχής που εδρεύει το σχολείο. Το αποτέλεσµα αυτό ενισχύεται και από σχετικές έρευνες, σύµφωνα µε τις οποίες ο µέσος όρος του αριθµού µαθητών ανά δάσκαλο αυξάνει ανάλογα µε την οργανικότητα του σχολείου (Σαΐτης 2000, Σαΐτης και ά. 2002). Στο σηµείο αυτό αξίζει να επισηµάνουµε ότι η µικρή αναλογία µαθητών ανά δάσκαλο στα ολιγοθέσια σχολεία µπορεί να θεωρείται πλεονέκτηµα για τον εκπαιδευτικό, καθώς διευκολύνεται το
διδακτικό του έργο, ταυτόχρονα, όµως, δεν εξασφαλίζεται η ποιότητα της εκπαίδευσης που
διακρίνεται στα µεγάλα σχολεία των αστικών κέντρων (π.χ. εργαστήρια, βιβλιοθήκες, εξειδικευµένο προσωπικό, υλικοτεχνική υποδοµή, κ. ά.).
Σχετίζοντας το εύρηµα αυτό µε την ύπαρξη τεχνολογικού εξοπλισµού και την αστικότητα, καταλήγουµε στο συµπέρασµα: όσο λιγότεροι µαθητές, κυρίως αγροτική περιοχή, άρα
τόσο πιο περιορισµένος αριθµός τεχνολογικών µέσων. Εξάλλου, όπως έχουµε ήδη επισηµάνει, η οργανικότητα του σχολείου, η οποία καθορίζεται από τον πληθυσµό της περιοχής, επηρεάζει καθοριστικά το βαθµό του τεχνολογικού εξοπλισµού. Η έρευνα των Cosgrove et al.
(2005) επιβεβαιώνει, ως ένα βαθµό, το ερευνητικό αυτό αποτέλεσµα, καθώς διαπιστώνει ότι,
στην Ιρλανδία, η αναλογία υπολογιστών - µαθητών σχετίζεται µε το κοινωνικοοικονοµικό
επίπεδο της περιοχής: όσο πιο υψηλό είναι, τόσο µεγαλύτερη είναι η αναλογία υπολογιστών –
µαθητών.
Ως προς τον τύπο του σχολείου, τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας έδειξαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών και διευθυντικών στελεχών υπηρετεί
σε ολοήµερα σχολεία. Το εύρηµα αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς, όλο και περισσότερες
σχολικές µονάδες ζητούν να εφαρµόσουν το πρόγραµµα του ολοήµερου σχολείου. Η άποψη
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των, σύµφωνα µε τις οποίες «ο θεσµός έχει επεκταθεί σε όλες τις περιοχές της χώρας, από τα
αστικά κέντρα µέχρι τις πιο αποµακρυσµένες και δυσπρόσιτες περιοχές…», ενώ για το έτος
2003 «το πρόγραµµα εφαρµόστηκε σε 2.600 δηµοτικά σχολεία…καλύπτοντας όλες τις περιοχές της χώρας», και αναµένεται να «…επεκταθεί σε σηµαντικό ακόµα αριθµό σχολείων». Εξάλλου, σχετική µελέτη (Μητάκος 2005, σ. 23) αναφέρει, ότι το ολοήµερο σχολείο
«…αγκαλιάστηκε από όλες τις κοινωνικές τάξεις µε 93,9% θετική αποδοχή».
Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφέρουµε, ότι το ολοήµερο σχολείο θεσπίστηκε µε το Ν.
2525/1997 και η πειραµατική του λειτουργία ξεκίνησε το 1998 σε 28 πιλοτικά δηµοτικά σχολεία. Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. Φ.50/76/121153/Γ1 απόφαση (ΦΕΚ 1471/Β/22-11-2002) του
ΥΠΕΠΘ, κύριος σκοπός του ολοήµερου σχολείου είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
παρέχει ο επιπλέον χρόνος, έτσι ώστε να «…επιτύχει δύο βασικούς στόχους του, που είναι (α)
η εµπέδωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάσκονται οι µαθητές στο πρωινό πρόγραµµα και (β) ο εµπλουτισµός του πρωινού προγράµµατος µε επιπλέον διδακτικά αντικείµενα».
Στο πλαίσιο αυτό, το ολοήµερο σχολείο επιδιώκει να «αποτελέσει µια σύγχρονη και υπεύθυνη απάντηση στις νέες εκπαιδευτικές προκλήσεις» και «να καλύψει τις νέες κοινωνικές ανάγκες» (Σαΐτης και ά. 2004, σ. 66). Ως εκ τούτου, το σχολείο αναθεωρεί το ρόλο του και προχωρεί στη διαµόρφωση ενός προστατευµένου παιδαγωγικού περιβάλλοντος, επεκτείνοντας
«…τη δραστηριότητα και το παιδαγωγικό του ενέργηµα σε όλο το µεσηµβρινό και µεταµεσηµβρινό χρόνο των παιδιών» (Πυργιωτάκης 2004, σ. 40).
Υπό το πρίσµα αυτών των στόχων, οι λόγοι υιοθέτησης του θεσµού του ολοήµερου
σχολείου από όλο και περισσότερες σχολικές µονάδες, είναι κυρίως εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί και οικογενειακοί. Συγκεκριµένα, η λειτουργία των ολοήµερων σχολείων πηγάζει από τις
απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, στην οποία η εργαζόµενη οικογένεια αναζητά ένα δηµόσιο σχολείο για την παροχή πρόσθετου εκπαιδευτικού έργου, το οποίο να µην επιβαρύνει
το οικογενειακό εισόδηµα (εγκύκλιος Φ.50/57/26650/Γ1/17-3-2003), αλλά να παρέχει στα
παιδιά γνώσεις και εποικοδοµητικές ώρες απασχόλησης. Όπως επισηµαίνουν οι Σαΐτης και ά.
(2003, σ. 172), το ολοήµερο σχολείο «…αποσκοπεί τόσο στην εισαγωγή της δηµιουργικής
απασχόλησης, της ενισχυτικής διδασκαλίας και γενικά της κατάκτησης και εµπέδωσης γνώσεων στους µαθητές µέσα από την παραµονή τους στο σχολείο, όσο και στην προσφορά προστασίας και φύλαξης των παιδιών των εργαζόµενων γονέων». Συνεπώς, τα ολοήµερα σχολεία
δηµιουργήθηκαν µε στόχο να ανταποκριθούν (Πυργιωτάκης 2004): (α) στις σύγχρονες οικογενειακές συνθήκες διαβίωσης, (β) στις εκπαιδευτικές εξελίξεις, συµπεριλαµβάνοντας στα
προγράµµατα του δηµοσίου σχολείου αντικείµενα µάθησης, τα οποία προσφέρονταν στα παιδιά από την ιδιωτική εκπαίδευση κατά τις απογευµατινές ώρες, και (γ) στην εξασφάλιση ίσων
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ευκαιριών σε όλους, στοχεύοντας στον περιορισµό του αναλφαβητισµού, της σχολικής διαρροής και του κοινωνικού αποκλεισµού.
Εντούτοις, γύρω από το θεσµό του ολοήµερου σχολείου αναπτύχθηκε ένας προβληµατισµός, αναφορικά µε: (Καββαδίας και ά. 1999, Σιµένη κα ά. 2001, Σαΐτης και ά. 2004,
Πυργιωτάκης 2004, Καραβασίλης 2005, Μητάκος 2005, Saiti et al. 2006): (α) την παιδαγωγική διάσταση του θεσµού, (β) τη διδακτική προσέγγιση στη µετάδοση γνώσεων, (γ) τις στοιχειώδεις ανάγκες σε υλικοτεχνική υποδοµή και εξοπλισµό, (δ) τη στελέχωση και τον τρόπο
ανάθεσης της διδασκαλίας αντικειµένων, καθώς και (ε) την επάρκεια, το επίπεδο επιµόρφωσης και το βαθµό αυτοαποτελεσµατικότητας των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, παρά τα όποια
προβλήµατα και µειονεκτήµατα των ολοήµερων σχολείων, ο θεσµός αυτός, όπως είδαµε και
παραπάνω, είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για τη σύγχρονη κοινωνία, µε σηµαντικά εκπαιδευτικά, κοινωνικά και οικογενειακά οφέλη. Στο πλαίσιο αυτό, η Πολιτεία είναι αναγκαίο να αναζητήσει λύσεις για την αντιµετώπιση των όποιων δυσλειτουργιών παρατηρούνται, προκειµένου ο θεσµός του ολοήµερου σχολείου να αποδώσει τα βέλτιστα.
Σχετίζοντας τον τύπο των σχολικών µονάδων του δείγµατος µε το διαθέσιµο τεχνολογικό εξοπλισµό αυτών, η έρευνά µας έδειξε ότι τα σχολεία που υλοποιούν πρόγραµµα ολοήµερου διαθέτουν περισσότερο τεχνολογικό εξοπλισµό έναντι εκείνων που δεν εφαρµόζουν τη
συγκεκριµένη ζώνη. Αυτό, ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι η πληροφορική και οι ΤΠΕ αποτελούν διδακτικό αντικείµενο του ολοήµερουxii, µε αποτέλεσµα ο τεχνολογικός εξοπλισµός
να αποτελεί µία από τις βασικές προϋποθέσεις για τη διδασκαλία του µαθήµατος, ενώ, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. Φ.50/58/26861/Γ1/17-3–2003 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, το γνωστικό αντικείµενο της πληροφορικής συγκαταλέγεται στα
υποχρεωτικά µαθήµατα, εφόσον, βέβαια, το σχολείο διαθέτει εκπαιδευτικό της αντίστοιχης
ειδικότητας.

4. ∆ηµογραφικά και Προσωπικά Στοιχεία των Απλών Εκπαιδευτικών και των ∆ιευθυντικών Στελεχών του ∆είγµατος

Ως προς τη στελέχωση των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, η έρευνα µας έδειξε ότι η διοίκηση των ελληνικών δηµοτικών σχολείων ασκείται κατά κανόνα
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Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. Φ.50/76/121153/Γ1 (ΦΕΚ 1471/Β/22-11-2002) απόφαση του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, στόχος του µαθήµατος της πληροφορικής είναι «αποκτήσουν οι µαθητές µια αρχική αλλά συγκροτηµένη και σφαιρική αντίληψη των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή, µέσα σε µια προοπτική τεχνολογικού αλφαβητισµού και αναγνώρισης της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας…».
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από άνδρες εκπαιδευτικούς, µολονότι: (α) οι γυναίκες ανέρχονται στο 63,8% του συνολικού
πληθυσµού των δασκάλων (ΥΠΕΠΘ – ∆ΙΠΕΕ 2007), (β) δεν υπάρχει διάκριση στη συναισθηµατική νοηµοσύνη µεταξύ αντρών και γυναικών (Coleman 2000), γ) η ελληνική νοµοθεσία δεν περιλαµβάνει περιορισµούς για την κατάληψη διευθυντικών θέσεων από γυναίκες,
και δ) η ελληνική πολιτεία παρέχει πολλές ευκαιρίες στις Ελληνίδες εκπαιδευτικούς να καταλάβουν διευθυντική θέση χωρίς να επηρεαστεί η οικογενειακή τους κατάσταση (Γενική
Γραµµατεία Ισότητας 2000). Το εύρηµα αυτό έρχεται σε συµφωνία και µε τη διαπίστωση
σχετικής µελέτης (Grauwe 2005), η οποία επισηµαίνει ότι οι διευθυντικές θέσεις καταλαµβάνονται κατά κύριο λόγο από άνδρες εκπαιδευτικούς.
Το αποτέλεσµα αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς σχετικές έρευνες (Παπαναούµ
1995, Σαΐτης 1997, Σαΐτη 2000-α, Φρόση και ά. 2001, Τζιντζίδης και ά. 2003, Kyriakoussis et
al. 2006, Κανταρτζή και ά. 2006) φανερώνουν ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί προβάλλουν ενδοιασµούς υποβολής αίτησης για προαγωγή και κατάληψης διευθυντικής θέσης. Συγγραφείς,
όπως ο Coleman (2001), αναφέρουν ότι οι λόγοι που επηρεάζουν τις αποφάσεις των γυναικών, αναφορικά µε τη διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκοι. Ωστόσο,
ως κύριες αιτίες της χαµηλής γυναικείας εκπροσώπησης στη διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης, ίσως, µπορούµε να ορίσουµε τις αυξηµένες οικογενειακές υποχρεώσεις, την αποφυγή
των διευθυντικών ευθυνών, καθώς και την έλλειψη κινήτρων από την ελληνική πολιτεία.
Συγκρίνοντας τη γυναικεία εκπροσώπηση στη σχολική διεύθυνση µε το βαθµό εξοικείωσης των ανδρών – γυναικών µε τις νέες τεχνολογίες, παρατηρούµε ότι: από τη µια πλευρά, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας, οι άνδρες είναι περισσότερο εξοικειωµένοι µε την χρήση των υπολογιστών σε σχέση µε τις γυναίκες, και από την άλλη πλευρά, σύµφωνα µε διεθνείς µελέτες, η οργάνωση και διαχείριση της διαδικασίας ένταξης των ΤΠΕ στο
σχολικό χώρο αποτελεί µία από τις κύριες αρµοδιότητες του/της διευθυντή/τριας της σχολικής µονάδας, η οποία προϋποθέτει, µεταξύ άλλων, την εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες
(Slenning 2000). Συνεπώς, η µειωµένη γυναικεία εκπροσώπηση µπορεί να οφείλεται και στο
φόβο της διαχείρισης του τεχνολογικού καταιγισµού, καθώς και στην έλλειψη αυτοπεποίθησης, αναφορικά µε την οργάνωση και διοίκηση τεχνολογικών µέσων, εργαλείων και προγραµµάτων. Όµως, πρέπει να τονίσουµε ότι η παρουσία των γυναικών στη διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα σηµαντική (Kyriakoussis et al. 2006), και συνακόλουθα η
εύρεση λύσεων, όπως για παράδειγµα η παροχή κινήτρων (οικονοµικών), η εντατική επιµόρφωση και ενηµέρωση στις νέες τεχνολογίες, κ. ά., είναι ιδιαίτερα επιτακτική.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χρόνος παραµονής των διευθυντών / προϊσταµένων και των απλών εκπαιδευτικών στο ίδιο σχολείο. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν
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ότι ένα µεγάλο ποσοστό διευθυντικών στελεχών και απλών εκπαιδευτικών παραµένει λιγότερο από τέσσερα χρόνια στο ίδιο σχολείο. Το εύρηµα αυτό αποκαλύπτει τη µεγάλη κινητικότητα των δασκάλων, η οποία µπορεί να οφείλεται, τόσο στον τρόπο πρόσληψης και τοποθέτησης των νεοδιοριζόµενων δασκάλων, όσο και στο γεγονός, ότι η σχετική νοµοθεσία επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να µετακινούνται από ένα σχολείο σ’ ένα άλλο, µε απόσπαση ή
µε µετάθεση (Σαΐτης 2001).
Παρόλα αυτά, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η ολιγόχρονη παραµονή των εκπαιδευτικών στο ίδιο σχολείο έχει αρνητικές συνέπειες, τόσο στην αποτελεσµατική οργάνωση και
λειτουργία του (Θεοφιλίδης 1994), όσο και στο βαθµό και στην ποιότητα ένταξης των νέων
τεχνολογιών, καθώς οι συχνές αλλαγές στη στελέχωση των σχολικών µονάδων προβάλλουν
εµπόδια στην παγίωση σχολικής κουλτούρας, στην καλλιέργεια του αισθήµατος ευθύνης, καθώς και στη δηµιουργία µακροπρόθεσµης σχολικής πολιτικής (Καπετσώνης 2006). Ωστόσο,
συγγραφείς όπως οι Tondeur et al. (2007) και Hughes et al. (2001), προβάλλουν τη σηµαντικότητα ύπαρξης στρατηγικού σχεδίου, καθώς και καλλιέργειας κοινού οράµατος για την επιτυχηµένη εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σχολικό περιβάλλον. ∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι η διαρκής µετακίνηση των δασκάλων συντελεί στη διάσπαση της βασικής αρχής της
διοίκησης, µε άλλα λόγια στην «ενότητα του προσωπικού», µε αποτέλεσµα να µην ευνοείται
η ανάπτυξη συνεργασιών και η καλλιέργεια του πνεύµατος της οµαδικότητας.
Στο σηµείο αυτό, αξίζει να επισηµάνουµε ότι το φαινόµενο της κινητικότητας των εκπαιδευτικών γίνεται εντονότερο στα ολιγοθέσια σχολεία της επαρχίας, καθώς αρκετοί δάσκαλοι µετατίθενται ή αποσπώνται από τα µικρά σχολεία αγροτικών, κυρίως, περιοχών σε µεγάλα σχολεία αστικών κέντρων. Η έρευνά µας έδειξε ότι, όσο αυξάνεται η οργανικότητα ενός
σχολείου, τόσες περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να παραµείνει ένας εκπαιδευτικός στο
ίδιο σχολείο. Την άποψη αυτή ενισχύει σχετική έρευνα (Φύκαρης 2002), στην οποία οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης δήλωσαν ότι θα ήθελαν να εργαστούν σε πολυθέσιο
σχολείο, γιατί εκεί η διδασκαλία είναι περισσότερο αποτελεσµατική και ενισχύεται η συνεργασία µεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Ως προς την οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων του δείγµατος, η συντριπτική
πλειοψηφία των διευθυντικών στελεχών και των απλών εκπαιδευτικών είναι έγγαµοι. Το αποτέλεσµα αυτό, αν και εκ πρώτης όψεως, δεν παρουσιάζει ερευνητικό ενδιαφέρον, εντούτοις, αν συνδυαστεί µε το γεγονός, ότι πολλοί σύζυγοι δασκάλων είναι δηµόσιοι υπάλληλοι
(81%) (Τσιπλητάρης 1999), τότε αναδεικνύει το πρόβληµα των συχνών µεταθέσεων ή αποσπάσεων. Σχετικές έρευνες, µάλιστα, παρουσιάζουν το θέµα της συνυπηρέτησης, δεδοµένου
ότι µεγάλο ποσοστό νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτικών δεν τοποθετείται στην πρώτη προτίµησή
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του (Σαΐτης 2001). Συνεπώς, από το εύρηµα αυτό γίνεται σαφές, ότι ο τρόπος τοποθέτησης
των νεοδιοριζόµενων δασκάλων, σε συνδυασµό µε την οικογενειακή κατάσταση και την ανάγκη συνυπηρέτησης, επηρεάζουν καθοριστικά την εκπαιδευτική, αλλά και οικογενειακή γαλήνη. Όπως αναφέραµε και παραπάνω, η τακτική αλλαγή σχολείου συµβάλλει στη δηµιουργία αναστάτωσης τόσο για τον εκπαιδευτικό χώρο, όσο και για την ίδια την οικογένεια.
Επιπλέον, αν συνδυάσουµε την οικογενειακή κατάσταση των εκπαιδευτικών µε την
εξοικείωση τους στις νέες τεχνολογίες, παρατηρούµε ότι οι άγαµοι εκπαιδευτικοί έχουν µεγαλύτερη εξοικείωση µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε σχέση µε τους έγγαµους συναδέλφους τους. Το φαινόµενο αυτό, ίσως να οφείλεται στις αυξηµένες οικογενειακές υποχρεώσεις, οι οποίες περιορίζουν το διαθέσιµο χρόνο για την ενασχόληση µε τις ΤΠΕ, καθώς
και τη δυνατότητα συνεχούς επιµόρφωσης. Εξάλλου, η έρευνά µας έδειξε ότι η καλή χρήση
υπολογιστών οφείλεται κυρίως στην παρακολούθηση επιµορφωτικών σεµιναρίων και στο
προσωπικό ενδιαφέρον. Αν λάβουµε υπόψη και το γεγονός ότι τα περισσότερα επιµορφωτικά
σεµινάρια υλοποιούνται εκτός χρόνου λειτουργίας των σχολείων (απογευµατινές ώρες) και
χωρίς την απαλλαγή των εκπαιδευτικών από τα σχολικά τους καθήκοντα, διαπιστώνουµε ότι
οι οικογενειακές υποχρεώσεις επηρεάζουν το βαθµό και την ποιότητα ένταξης των ΤΠΕ στις
σχολικές µονάδες, αναδεικνύοντας την ανάγκη λήψης µέτρων για τη διευκόλυνση των έγγαµων δασκάλων.
Σχετικά µε τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας των διευθυντών/ προϊσταµένων των δηµοτικών σχολείων, η έρευνά µας έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία του δείγµατος έχει πάνω
από 21 χρόνια υπηρεσίας. Το ερευνητικό αυτό αποτέλεσµα φανερώνει ότι το κριτήριο επιλογής των ηγετικών στελεχών είναι, κατά κανόνα, η αρχαιότητα, τα χρόνια υπηρεσίας. Εξάλλου, σύµφωνα µε το Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α), ένας εκπαιδευτικός µιας σχολικής µονάδας
για να επιλεγεί διευθυντής πρέπει να έχει τουλάχιστον δώδεκα χρόνια δηµόσιας υπηρεσίας.
Εντούτοις, η προϋπηρεσία στην εκπαίδευση δε συνεπάγεται απαραίτητα την ικανότητα ενός
δασκάλου στα διοικητικά και ηγετικά καθήκοντα της διευθυντικής θέσης. Ο Dunham (1995,
σ. 19-21) επισηµαίνει ότι «κάθε άτοµο που θα επιλεγεί για να καλύψει µια ηγετική θέση πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες και ικανότητες όχι όµως µονοµερώς ακαδηµαϊκά…. Ως επιτυχηµένος διευθυντής θεωρείται εκείνος που µπορεί να προσαρµόσει τις γνώσεις
του και τις ικανότητες σε κάθε περίπτωση». Συνεπώς, το ζήτηµα που τίθεται στο σηµείο αυτό, είναι κατά πόσο οι σπουδές και οι εµπειρίες µπορούν να συνδεθούν µε τις γνώσεις και τις
ικανότητες, προκειµένου ο διευθυντής µιας σχολικής µονάδας να έχει τη µέγιστη δυνατή απόδοση στα ηγετικά του καθήκοντα.
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Επίσης, δεδοµένου ότι η επιλογή των διευθυντικών στελεχών σχετίζεται κυρίως µε τα
χρόνια υπηρεσίας, η έρευνά µας έδειξε ότι όσα περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας στη δηµόσια εκπαίδευση έχουν οι διευθυντές/ προϊστάµενοι, τόσο λιγότερο εξοικειωµένοι είναι µε τις
νέες τεχνολογίες. Ωστόσο, η ικανότητα διαχείρισης της ένταξης των νέων τεχνολογιών στις
σχολικές µονάδες δεν πρέπει να συνδέεται µε την ηλικία, αλλά µε ικανότητες όπως: κοινωνικο-πνευµατικές, έµφυτης ηγεσίας, καλλιέργειας πνεύµατος οµαδικότητας και σύµπνοιας, µεθοδικότητας, θεωρητικής και τεχνικής υπόστασης, καινοτοµίας, διαχείρισης καταστάσεων, κ.
ά. (Slenning 2000).
Σε ό,τι αφορά στα συνολικά χρόνια υπηρεσίας των απλών εκπαιδευτικών, η έρευνα
έδειξε ότι δεν υφίστανται σηµαντικές µεταβολές στην κλίµακα της εκπαιδευτικής σταδιοδροµίας. Η σχετική αυτή οµοιοµορφία, ίσως, να οφείλεται στο γεγονός ότι «…δεν υπάρχει µεγάλη απόκλιση µεταξύ των εισροών και των εκροών του ανθρώπινου δυναµικού στην εκπαίδευση» (Σαΐτης 2001, σ. 69).

5. Στοιχεία Τεχνολογικού Εξοπλισµού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρηµα, αναφορικά µε τα είδη τεχνολογικού εξοπλισµού που διαθέτουν οι σχολικές µονάδες του δείγµατος για διοικητική χρήση. Σύµφωνα
µε τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας, η συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών διοικήσεων
των δηµοτικών σχολείων διαθέτουν επαρκή εξοπλισµό σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, µηχανήµατα τηλεοµοιοτυπίας (fax) και φωτοτυπικά µηχανήµατα. Επίσης, σχεδόν όλα τα δηµοτικά
σχολεία της χώρας µας διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο (internet). Το εύρηµα αυτό, το οποίο επιβεβαιώνει την Υ8 ερευνητική µας υπόθεση, δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς µέσω προγραµµάτων, όπως είναι το Μέτρο 1.1 «Εξοπλισµός και δικτύωση σ’ όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης» του πρώτου άξονα προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)», τα σχολεία όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης, καθώς και οι
διοικητικές υπηρεσίες, εξοπλίστηκαν µε σύγχρονα τεχνολογικά µέσα και εργαλεία. Έρευνα,
µάλιστα, που διεξήχθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2006 (Empirica 2006) επιβεβαιώνει το
ερευνητικό αυτό αποτέλεσµα, µε το 100% των δηµοτικών σχολείων της Ελλάδας να διαθέτουν υπολογιστές και το 95% αυτών σύνδεση στο διαδίκτυο.
Ως προς την ύπαρξη εσωτερικού δικτύου (intranet) στις σχολικές διοικήσεις, η έρευνα
µας έδειξε ότι περιορισµένος αριθµός σχολικών µονάδων έχει διασυνδεδεµένους τους υπολογιστές και τα «περιφερειακά µηχανήµατα» του σχολείου (δηλαδή, εκτυπωτές, συσκευές σάρωσης, κ. ά.) σε ενιαίο και κοινό δίκτυο επικοινωνίας και εργασίας. Το αποτέλεσµα αυτό κρί159

νεται ως αρνητικό, καθώς η αξιοποίηση εσωτερικού δικτύου: (α) βελτιώνει και διευκολύνει
την επικοινωνία µεταξύ των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, (β) καθιστά οικονοµικότερη την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδοµένων, (γ) επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση και
προστασία των πληροφοριακών πηγών, και (δ) συµβάλλει στην αποφυγή επανάληψης της
ίδιας εργασίας από διαφορετικούς ανθρώπους (Hepp et al. 2004, Minishi-Majanja 2004, Education and Training Inspectorate 2005). Στην ουσία, το εσωτερικό δίκτυο αποτελεί ένα «µονοπάτι» για τις διαθέσιµες πληροφοριακές πηγές του σχολείου (Kinder 2002).
Χαρακτηριστικά αναφέρουµε, ότι σε έρευνα που διεξήχθη στο Ηνωµένο Βασίλειο, οι
εκπαιδευτικοί του δείγµατος επισήµαναν την ανάγκη ύπαρξης εσωτερικού δικτύου στις σχολικές µονάδες, αφενός µεν για τη διανοµή εκπαιδευτικού υλικού και πλάνων µαθηµάτων, εξοικονοµώντας χρόνο προετοιµασίας και αξιοποιώντας παραδείγµατα βέλτιστης πρακτικής,
αφετέρου για την επικοινωνία και συνεργασία µε τους µαθητές, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό, ανεξαρτήτως χρονικών και γεωγραφικών περιορισµών (Selwood et al. 2005). Επίσης, σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Ζηλανδία, η
συντριπτική πλειοψηφία του δείγµατος διέθετε εσωτερικό δίκτυο, το οποίο κυρίως χρησιµοποιούνταν για τη διαχείριση και κοινή χρήση πληροφοριακών πηγών, για τη διευκόλυνση
πρόσβασης στο διαδίκτυο από διαφορετικούς υπολογιστές, για τη δυνατότητα πρόσβασης στο
ίδιο πληροφοριακό περιεχόµενο από ποικίλα µέρη του σχολείου, καθώς και για τη διαχείριση
και κοινή χρήση αρχείων και προγραµµάτων µεταξύ των υπολογιστών (Johnson et al. 2005).
Η απουσία εσωτερικών δικτύων από τα περισσότερα δηµοτικά σχολεία της χώρας µας
φαίνεται να είναι σύµφωνη και µε τα αποτελέσµατα έρευνας που διεξήχθη µεταξύ των χωρών
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία η Ελλάδα διέθετε από τα µικρότερα ποσοστά σε
σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε intranet (European Commission, Information Society and Media 2006). Η κύρια αιτία για την απουσία εσωτερικού δικτύου στα δηµοτικά
σχολεία της χώρας µας πιθανό να βρίσκεται στην έλλειψη διαρκούς τεχνικής υποστήριξης.
Συγκεκριµένα, το συνεχώς αυξανόµενο πλήθος µηχανηµάτων και η πολύπλοκη και πολυσύνθετη δοµή των δικτύων προβάλλουν ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις, τόσο για τη συντήρηση
του διαθέσιµου εξοπλισµού, όσο και για την παροχή τεχνικής υποστήριξης των υπολογιστικών µηχανηµάτων και δικτύων (Hayes 2006). Συνεπώς, η χρήση εσωτερικού δικτύου παρουσιάζει µεγάλες τεχνικές δυσκολίες (Simpson et al. 2005), απαιτώντας εξειδικευµένο προσωπικό για τη συντήρησή του. Ωστόσο, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας, σε περισσότερα από τα µισά δηµοτικά σχολεία του δείγµατος δεν υπάρχει υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του σχολικού εξοπλισµού. Εποµένως, το σχολείο αδυνατεί
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να αντεπεξέλθει στις αυξηµένες τεχνικές γνώσεις που απαιτεί η εγκατάσταση και χρήση ενδο-δικτύου, καθώς και η επίλυση τυχόν τεχνικών προβληµάτων.
Σχετίζοντας το συγκεκριµένο ερευνητικό αποτέλεσµα µε την οργανικότητα ενός σχολείου, παρατηρούµε ότι, όσο αυξάνεται η οργανικότητα µιας σχολικής µονάδας, τόσο πιο πιθανό είναι το σχολείο να διαθέτει εσωτερικό δίκτυο. Το εύρηµα αυτό επιβεβαιώνεται, ως ένα
βαθµό, και από άλλες σχετικές έρευνες, σύµφωνα µε τις οποίες τα µικρά σχολεία είναι λιγότερο πιθανό να αξιοποιούν τις τεχνολογικές δυνατότητες του εσωτερικού δικτύου (Prior et al.
2004), ενώ υψηλά ποσοστά ύπαρξης intranet παρουσιάζουν οι σχολικές µονάδες σε περιοχές
ανώτερου κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου (Cosgrove et al. 2005). Μια ερµηνεία για τη διαφοροποίηση αυτή ίσως να είναι ότι, τα ολιγοθέσια (µικρά) σχολεία, τα οποία, εντοπίζονται
κυρίως σε αγροτικές περιοχές, µειονεκτούν σε τεχνολογικό εξοπλισµό, όπως έχουµε ήδη διαπιστώσει, έναντι των πολυθέσιων (µεγάλων) σχολείων που εδρεύουν πρωτίστως σε αστικά
και ηµιαστικά κέντρα. Στο πλαίσιο αυτό, και σύµφωνα µε όσα έχουµε ήδη αναφέρει, η έλλειψη κεντρικής στρατηγικής για τη διάθεση τεχνολογικού εξοπλισµού και οι χαµηλές πιστώσεις, ίσως, να συµβάλλουν στην ανισότητα που παρατηρείται µεταξύ των ολιγοθέσιων και
πολυθέσιων σχολείων.
Ως προς την ύπαρξη βίντεο-προβολέα (video-projector) στις σχολικές διοικήσεις των
δηµοτικών σχολείων, η έρευνά µας έδειξε ότι, περίπου µια στις δύο σχολικές µονάδες του
δείγµατος διαθέτει προβολέα. Το αποτέλεσµα αυτό, το οποίο έρχεται σε συµφωνία και µε τις
διαπιστώσεις ερευνητικής µελέτης στην Αγγλία, στην οποία περίπου το ήµισυ των δηµοτικών
σχολείων διαθέτουν βίντεο-προβολέα (Kitchen et al. 2007), δεν αποτελεί έκπληξη. Όλο και
περισσότερα σχολεία προµηθεύονται βίντεο-προβολείς (Selwood et al. 2005), λόγω του ότι
επιτρέπουν την απεικόνιση της εικόνας σε µεγάλη διάσταση, διευκολύνοντας την παρουσίαση θεµάτων σε ευρύ κοινό (Hepp et al. 2004, Education and Training Inspectorate 2005). Συγκεκριµένα, πληθώρα µελετών (Καρανίκας και ά. 2002, Bailey et al. 2004, Office for Standards in Education 2004, Johnson et al. 2005, Haydn et al. 2007, McGarr et al. 2007, Balanskat et al. 2007) αναφέρεται στην αξιοποίηση βίντεο-προβολέων στη διδασκαλία, αλλά και
στον προγραµµατισµό και στην προετοιµασία των µαθηµάτων. Ειδικά για τη σχολική διοίκηση, η αξιοποίηση βίντεο-προβολέων δύναται να διευκολύνει, τις συνεδριάσεις της διεύθυνσης
µε τους εκπαιδευτικούς, τις συναντήσεις των εκπαιδευτικών µε τους γονείς – κηδεµόνες, αλλά και την ενδοσχολική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες ή την ενηµέρωσή τους σε επίκαιρα ζητήµατα.
Η συσχέτιση ύπαρξης βίντεο-προβολέα µε την οργανικότητα έδειξε, ότι όσο πιο µεγάλη είναι µια σχολική µονάδα, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα ένα σχολείο να διαθέτει προ161

βολέα. Ίσως, η εξήγηση για τη διαφοροποίηση αυτή µεταξύ ολιγοθέσιων και πολυθέσιων
σχολείων να είναι η ίδια µε εκείνη που διατυπώσαµε προηγουµένως. ∆ηλαδή, οι αγροτικές
περιοχές, στις οποίες κυρίως εδρεύουν µικρές σχολικές µονάδες, µειονεκτούν σε τεχνολογικό
εξοπλισµό έναντι των αστικών, καταδεικνύοντας την απουσία κεντρικής ενιαίας πολιτικής
για τον προγραµµατισµό και την κατανοµή του διαθέσιµου εξοπλισµού, καθώς και την έλλειψη επαρκών κονδυλίων για την προµήθεια των αναγκαίων τεχνολογικών µέσων και εργαλείων.
Σχετικά µε το βαθµό ικανοποίησης των διευθυντικών στελεχών και των εκπαιδευτικών του δείγµατος µε τον τεχνολογικό εξοπλισµό των σχολικών τους µονάδων, τα ερευνητικά δεδοµένα έδειξαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι πάρα πολύ έως αρκετά ικανοποιηµένη. Το συγκεκριµένο αποτέλεσµα δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς, όπως έχει ήδη ειπωθεί παραπάνω, οι σχολικές µονάδες διαθέτουν επαρκή εξοπλισµό σε τεχνολογικά µέσα και
εργαλεία, λόγω και της προµήθειας εξοπλισµού από διάφορα προγράµµατα, όπως για παράδειγµα από το επιχειρησιακό πρόγραµµα ΚτΠ. Το εύρηµα αυτό έρχεται σε συµφωνία και µε
τη διαπίστωση σχετικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο, στην οποία
το επίπεδο ικανοποίησης των εκπαιδευτικών για το διαθέσιµο εξοπλισµό ήταν αρκετά υψηλό,
ειδικά για τα σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (Kitchen et al. 2007). Ωστόσο, σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε για το σύνολο των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Empirica 2006), το ποσοστό των ελλήνων δασκάλων που δήλωσε, ότι «συµφωνεί» ή «έντονα συµφωνεί» ότι το σχολείο του είναι καλά εξοπλισµένο, ήταν αρκετά περιορισµένο (59,3%) σε
σχέση µε το αντίστοιχο ποσοστό της έρευνάς µας (82,6%). Η διαφοροποίηση αυτή, ίσως, να
οφείλεται στο γεγονός, ότι στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε µεταξύ των δύο ερευνών,
οι σχολικές µονάδες προµηθεύτηκαν µεγαλύτερη ποσότητα και καλύτερη ποιότητα τεχνολογικών µέσων, εργαλείων και προγραµµάτων, ή / και αναβάθµισαν τον υφιστάµενο εξοπλισµό,
οπότε και το επίπεδο ικανοποίησης των εκπαιδευτικών και των διευθυντικών στελεχών βελτιώθηκε.
Σε ό,τι αφορά την χρησιµότητα των νέων τεχνολογιών στη σχολική διοίκηση, τα ερευνητικά δεδοµένα έδειξαν ότι η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων του δείγµατος
θεωρεί ιδιαίτερα σηµαντική την ένταξη των ΤΠΕ στη διοίκηση του σχολείου. Το αποτέλεσµα
αυτό επιβεβαιώνεται και από σχετική έρευνα (Κυνηγός και ά. 2000-α, σ. 596), σύµφωνα µε
την οποία η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγµατος πιστεύει ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών βελτιώνει τη διοίκηση του σχολείου, απαλλάσσοντάς την «…από τα γραφειοκρατικά προβλήµατα που δυσχεραίνουν σήµερα τη λειτουργία του και µειώνουν την αποτελεσµατικότητά του». Η ίδια άποψη ενισχύεται, µερικώς, και από τα αποτελέσµατα άλλων ερευ162

νών (ενδεικτικά Εµβαλωτής και ά. 1999, Gobbo et al. 2001, Τζιµογιάννης και ά. 2004, Karagiorgi 2005, Selwood et al. 2005, Hadjithoma et al. 2008), στις οποίες εκφράζεται η θετική
στάση και πεποίθηση των εκπαιδευτικών για την χρησιµότητα και συµβολή των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση.
Το συγκεκριµένο εύρηµα κρίνεται ως θετικό, καθώς η στάση και οι απόψεις των διευθυντικών στελεχών και των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ συµβάλλουν καθοριστικά στο βαθµό
και στην ποιότητα ένταξης των τεχνολογικών µέσων και εργαλείων στον εκπαιδευτικό χώρο.
Σύµφωνα µε διεθνείς µελέτες (Lawson et al. 1999, Kirkman 2000, Cloke et al. 2001, Flanagan
et al. 2003, Tondeur et al. 2008-c) η στάση και τα πιστεύω της εκπαιδευτικής κοινότητας, έναντι των τεχνολογικών καινοτοµιών που προβάλλουν οι ΤΠΕ, καθορίζουν, µερικώς, την αποτελεσµατική εισαγωγή και υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στο σχολικό γίγνεσθαι. Συγκεκριµένα, συγγραφείς, όπως ενδεικτικά οι McGeown (1979), Gilmore (1994), Somekh
(1996), Ritchie et al. 1996, Robbins (2000), Cuban (2001), Yuen et al. (2003), Albirini
(2006), Paraskeva et al. (2008) προτάσσουν τα πιστεύω και τις απόψεις των δασκάλων ως
έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες για την επιτυχηµένη και αποτελεσµατική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα σύγχρονα τεχνολογικά µέσα, εργαλεία και προγράµµατα στην καθηµερινή εργασία. Ωστόσο, αν και πολλές µελέτες (όπως για παράδειγµα
Higgins et al. 2001, Charalambous et al. 2002, Tearle 2004, Haydn et al. 2007, Eteokleous
2008, Tondeur et al. 2008-a) εστιάζονται στις απόψεις και στάσεις των δασκάλων ως προς
την εφαρµογή των ΤΠΕ στη µάθηση και διδασκαλία, παρόλα αυτά τα αποτελέσµατα των συγκεκριµένων ερευνών δύνανται να επεκταθούν και να έχουν εφαρµογή και στη σχολική διοίκηση. Εξάλλου, οι απόψεις και αντιλήψεις των ανθρώπων που πρόκειται να εφαρµόσουν τις
νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή τους εργασία αποτελούν, αναµφισβήτητα, σηµαντική παράµετρο, είτε πρόκειται για την υλοποίηση τεχνολογικών εργαλείων στη µάθηση και στη διδασκαλία, είτε στη σχολική διοίκηση. Την άποψη αυτή ενισχύει, ως ένα βαθµό, και η µελέτη
των Bisaso et al. (2008), η οποία υπογραµµίζει ότι η κουλτούρα και οι αντιλήψεις των διευθυντών αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν την αξιοποίηση ή µη των πληροφοριακών
συστηµάτων διοίκησης.
Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζουν και τα ευρήµατα της έρευνάς µας, σύµφωνα µε τα
οποία, όσο πιο χρήσιµη και ωφέλιµη θεωρούν οι διευθυντές/ προϊστάµενοι την εισαγωγή των
ΤΠΕ στη διοίκηση του σχολείου, τόσο περισσότερο εξοικειωµένοι είναι µε την χρήση του
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το αποτέλεσµα αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς, όπως αναφέραµε παραπάνω, οι απόψεις και αντιλήψεις των δασκάλων επηρεάζουν σηµαντικά το βαθµό
και την ποιότητα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. Συνεπώς, οι, θετικά διακείµενοι προς
163

τις ΤΠΕ, διευθυντές, ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν συστηµατικότερα µε τα
τεχνολογικά µέσα και εργαλεία, εποµένως διαθέτουν ή αποκτούν περισσότερες τεχνολογικές
γνώσεις, άρα και µεγαλύτερη εξοικείωση.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας, σχεδόν όλοι οι διευθυντές / προϊστάµενοι των σχολικών µονάδων του δείγµατος διαθέτουν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή,
ο οποίος είναι τοποθετηµένος, κατά κύριο λόγο, στο γραφείο του διευθυντή. Το εύρηµα αυτό
κρίνεται ως θετικό, δεδοµένου ότι τα διευθυντικά στελέχη των δηµοτικών σχολείων της χώρας µας διαθέτουν, αφενός µεν τον απαιτούµενο εξοπλισµό για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών του σχολείου, αφετέρου άµεση πρόσβαση, η οποία µε τη σειρά της διευκολύνει, ενισχύει και αυξάνει την αξιοποίηση του. ∆ιεθνείς µελέτες προβάλλουν το ζήτηµα της
διαθεσιµότητας και προσβασιµότητας ως έναν από τους πρακτικούς παράγοντες που επηρεάζουν το βαθµό αξιοποίησης του διαθέσιµου τεχνολογικού εξοπλισµού (Tearle 2004, Franklin
2007), και απαιτούν στρατηγικές αποφάσεις από την πλευρά της σχολικής διεύθυνσης ως
προς την τοποθεσία εγκατάστασης και λειτουργίας αυτού (Flanagan et al. 2003, Vandenbroucke 2007). Σύµφωνα µε τη µελέτη των Ritchie et al. (1996), φυσικά εµπόδια, όπως για
παράδειγµα η τοποθέτηση του υπολογιστή σε χώρο που δεν είναι άµεσα και εύκολα προσβάσιµος, επηρεάζουν αρνητικά την χρήση του εξοπλισµού. Την άποψη αυτή ενισχύουν και τα
αποτελέσµατα της έρευνας των Tondeur et al. (2008-c), η οποία αναδεικνύει τη σχέση που
υπάρχει ανάµεσα στην χρήση των ΤΠΕ και της διαθεσιµότητας των υπολογιστών, επισηµαίνοντας ότι η τοποθεσία του τεχνολογικού εξοπλισµού στο σχολείο συνδέεται άµεσα µε το
βαθµό αξιοποίησης αυτού. Ακόµη, η διδακτορική διατριβή του Na (1993) προβάλει τη θετική
σχέση ανάµεσα στη διαθεσιµότητα του σχολικού εξοπλισµού και της αντίληψης των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, λόγω του ότι ο χώρος φύλαξης του εξοπλισµού αποτελεί µία από τις
παραµέτρους που δύναται να επηρεάσουν τη στάση των εκπαιδευτικών έναντι στις νέες τεχνολογίες, συµβάλλοντας στην καλλιέργεια θετικής ή αρνητικής αντίληψης.
Ωστόσο, πρέπει να επισηµάνουµε ότι το εύρηµα αυτό αποκτά θετική χροιά, µόνο στην
περίπτωση που η σχολική µονάδα διαθέτει επαρκή εξοπλισµό για την κάλυψη τόσο των διοικητικών, όσο και των εκπαιδευτικών αναγκών. Η συσσώρευση όλου του διαθέσιµου σχολικού εξοπλισµού στο γραφείο της διεύθυνσης ή των δασκάλων κρίνεται αρνητικά, δεδοµένου
ότι περιορίζει σηµαντικά την πρόσβαση των υπολοίπων µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Σχετικές µελέτες (ενδεικτικά North et al. 2000) προβάλλουν το φαινόµενο της συγκέντρωσης
του διαθέσιµου σχολικού εξοπλισµού στο γραφείο της διοίκησης για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνεται και να δυσκολεύεται το εκπαιδευτικό έργο
των δασκάλων και των µαθητών.
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Συσχετίζοντας τη διαθεσιµότητα και τη συχνότητα χρήσης του τεχνολογικού εξοπλισµού µε το βαθµό εξοικείωσης των διευθυντικών στελεχών, η έρευνά µας έδειξε ότι, όσα περισσότερα τεχνολογικά µέσα και εργαλεία διαθέτει ένα σχολείο για διοικητική χρήση, και
όσο περισσότερο αυτά χρησιµοποιούνται για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών,
τόσο πιο εξοικειωµένος µε την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή φαίνεται να είναι ο διευθυντής αυτού. Με βάση το ερευνητικό αυτό αποτέλεσµα, µπορούµε να υποστηρίξουµε, ότι η
ύπαρξη επαρκούς εξοπλισµού στη σχολική διοίκηση, ίσως να δεσµεύει, ως ένα βαθµό, αλλά
και να διευκολύνει την ενασχόληση των διευθυντών/ προϊσταµένων µε τα διαθέσιµα τεχνολογικά µέσα και εργαλεία. Εξάλλου, σύµφωνα µε όσα έχουµε ήδη αναφέρει, η µεγάλη διαθεσιµότητα σε τεχνολογικό εξοπλισµό, καθώς και η ευκολία πρόσβασης σ’ αυτόν διαµορφώνουν τις κατάλληλες συνθήκες για τη συχνή και ποιοτική χρήση και αξιοποίηση αυτού για τις
διοικητικές εργασίες. Την άποψη αυτή ενισχύει και το αποτέλεσµα της έρευνάς µας, σύµφωνα µε το οποίο, όταν ο διευθυντής/ προϊστάµενος διαθέτει προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, τόσο συχνότερα αυτός χρησιµοποιείται για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών
της σχολικής µονάδας.
Ως προς την κινητικότητα των διευθυντικών στελεχών και την ενασχόλησή τους µε
την προµήθεια σύγχρονου εξοπλισµού, η έρευνά µας έδειξε ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων του δείγµατος κρίνει ότι η ολιγόχρονη παραµονή του διευθυντή/ προϊσταµένου στο ίδιο
σχολείο περιορίζει το ενδιαφέρον του για την προµήθεια τεχνολογικού εξοπλισµού. Το αποτέλεσµα αυτό, το οποίο επιβεβαιώνει την Υ10, αναδεικνύει, αφενός µεν το πρόβληµα της κινητικότητας των εκπαιδευτικών, αφετέρου το ρόλο που κατέχει ο διευθυντής µιας σχολικής
µονάδας στη διαδικασία ένταξης των νέων τεχνολογιών.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε διεθνείς µελέτες (Elfers et al. 2006, Ondrich et al. 2008, Balter et al. 2008), το φαινόµενο της ολιγόχρονης παραµονής των εκπαιδευτικών σ’ ένα σχολείο
πηγάζει από ποικίλους λόγους, οι οποίοι κυρίως αναφέρονται σε ζητήµατα: γεωγραφικάδηµογραφικά (π.χ. περιοχή σχολείου), οικογενειακά-προσωπικά (π.χ. συνυπηρέτηση συζύγων, δυνατότητες επαγγελµατικής εξέλιξης), καθώς και οργάνωσης και διοίκησης των σχολικών µονάδων (π.χ. συνθήκες εργασίας, προφίλ σχολικής διοίκησης, κατανοµή διδακτικού και
διοικητικού έργου). Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η κινητικότητα
των εκπαιδευτικών αποτελεί εµπόδιο στη δηµιουργία µιας σχολικής κοινότητας µε συνοχή,
και επηρεάζει την ικανότητα των σχολικών µονάδων να αναπτύξουν και να διατηρήσουν υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό (Harris 2007). Όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνουν και
οι Elfers et al. (2006), η κινητικότητα των εκπαιδευτικών επηρεάζει αρνητικά τη συνεκτικότητα και αποτελεσµατικότητα της σχολικής κοινότητας, λόγω της αποδιοργάνωσης των εκ165

παιδευτικών και διοικητικών προγραµµάτων και της διακοπής των επαγγελµατικών σχέσεων
και συνεργασιών.
Λαµβάνοντας υπόψη τις αρνητικές συνέπειες που επιφέρει η ολιγόχρονη παραµονή
των εκπαιδευτικών στην οργάνωση και αποτελεσµατικότητα της σχολικής µονάδας, η κινητικότητα των διευθυντικών στελεχών επιβαρύνει ακόµα περισσότερο την οµαλή και εύρυθµη
λειτουργία του σχολείου. Αναλυτικότερα, ο διευθυντής µιας σχολικής µονάδας αποτελεί µία
από τις πιο σηµαντικές παραµέτρους για την αποτελεσµατική και αποδοτική ένταξη των ΤΠΕ
στο σχολικό γίγνεσθαι (Fullan 1996, Hall et al. 2001, Picciano 2002, Yuen et al. 2003, Robertson et al. 2006). Είναι εκείνος που, µεταξύ άλλων καθηκόντων, διαµορφώνει το πλαίσιο
εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στις εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες, εφαρµόζει τη σχολική πολιτική και παίρνει στρατηγικές αποφάσεις, και καλλιεργεί πνεύµα συνεργασίας, οµαδικότητας και επίτευξης των σχολικών στόχων.
Στο πλαίσιο αυτό, η συνεχής αλλαγή διευθυντών/ προϊσταµένων σε µία σχολική µονάδα, έχει ως αποτέλεσµα την ανάγκη διαρκούς προσαρµογής του σχολείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας σε νέα διεύθυνση, η οποία χαρακτηρίζεται από διαφορετικό προφίλ, ικανότητες και τρόπο αντιµετώπισης στρατηγικών ζητηµάτων. Επιπλέον, η διαδικασία ένταξης
των νέων τεχνολογιών στο σχολικό χώρο προβλέπει και απαιτεί µία εξελικτική πορεία, η οποία δε σταµατά στην αρχική προµήθεια του εξοπλισµού, αλλά αξιώνει τη διαρκή ενασχόληση των διευθυντικών στελεχών µε θέµατα, όπως για παράδειγµα είναι: η επίλυση και αντιµετώπιση πρακτικών (π.χ. διαθεσιµότητα εξοπλισµού) και τεχνολογικών προβληµάτων (τεχνική
συντήρηση και υποστήριξη), καθώς και η αναβάθµιση του τεχνολογικού εξοπλισµού και η
προσαρµογή αυτού στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Όπως αναφέρουν οι Laferriere et
al. (2002), τα καθήκοντα της σχολικής διεύθυνσης αναφορικά µε τις ΤΠΕ ξεκινούν ως καθαρά τεχνολογικά (προµήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισµού), µετατρέπονται στη
συνέχεια σε παιδαγωγικά (η αντιµετώπιση των ΤΠΕ ως τεχνολογικό φαινόµενο ή ως καταλύτη αλλαγής), και έπειτα µεταβάλλονται σε οργανωτικά και διοικητικά (ανάπτυξη και καλλιέργεια κοινού οράµατος και στόχου). ∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι η συνεχής αλλαγή διευθυντών/ προϊσταµένων σε µια σχολική µονάδα αντικρούει σε µεγάλο βαθµό την οµαλή, αποδοτική και αποτελεσµατική ένταξη των νέων τεχνολογικών στο σχολικό χώρο, προκαλώντας
αναστάτωση, καθώς και έλλειψη συνοχής, οράµατος, και αισθήµατος ευθύνης.
Σε ό,τι αφορά στην παροχή τεχνικής υποστήριξης στα δηµοτικά σχολεία της χώρας
µας, τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας έδειξαν, ότι σχεδόν στις µισές σχολικές µονάδες του
δείγµατος δεν υπάρχει υπεύθυνος τεχνικός για τη συντήρηση και επισκευή του τεχνολογικού
εξοπλισµού. Το εύρηµα αυτό, το οποίο δεν επιβεβαιώνει την Υ4, ενισχύεται και από το γεγο166

νός ότι οι ερωτηθέντες διευθυντές/ προϊστάµενοι της έρευνάς µας κατέδειξαν ως κύρια αιτία
αναξιοποίησης των υπολογιστών την ύπαρξη βλάβης. Τα παραπάνω ερευνητικά αποτελέσµατα κρίνονται ως αρνητικά, καθώς, σύµφωνα µε πληθώρα µελετών (ενδεικτικά Lawson et al.
1999, Βοσνιάδου 2002, Condie et al. 2004, Eteokleous 2008, McGarr et al. 2007, Plomp et al.
2007, Bisaso et al. 2008), η εξασφάλιση ποιοτικής και, ανά πάσα στιγµής, διαθέσιµης τεχνικής υποστήριξης αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες για την αποτελεσµατική ένταξη και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτό, η διασφάλιση ύπαρξης
ειδικού τεχνικού ή/ και οµάδας αποτελεί σύγχρονη απαίτηση για τις περισσότερες σχολικές
µονάδες στην Ευρώπη (Empirica 2006). Για παράδειγµα, έρευνα που διεξήχθη στην Αγγλία
(Waite 2004) επισήµανε την ανάγκη των δηµοτικών σχολείων για ικανοποιητική τεχνική υποστήριξη, προκειµένου να διατηρηθεί ο τεχνολογικός εξοπλισµός σε αξιόπιστα επίπεδα.
Η αυξηµένη αυτή ανάγκη, ίσως, να οφείλεται στο γεγονός, ότι οι ΤΠΕ δηµιουργούν
όλο και περισσότερες τεχνικές απαιτήσεις, καθώς προϋποθέτουν, τόσο την καλή διατήρηση
του τεχνολογικού εξοπλισµού, όσο και την άµεση επίλυση ενδεχόµενων προβληµάτων, προκειµένου τα τεχνολογικά εργαλεία και προγράµµατα να είναι σε συνεχή λειτουργία για άµεση
αξιοποίηση (Kajlert 2001). Η άποψη αυτή ενισχύεται και από την έρευνα του Hayes (2006), η
οποία επισηµαίνει ότι η διαρκής αύξηση της ποσότητας του ηλεκτρονικού εξοπλισµού, καθώς
και η πολυσύνθετη δοµή των δικτύων εγείρουν την ανάγκη τεχνικής υποστήριξης στις σχολικές µονάδες, προκειµένου να επιτευχθεί η καλή διατήρηση του εξοπλισµού, καθώς και η επίλυση τυχόν δυσλειτουργιών. Η διαπίστωση αυτή έρχεται σε συµφωνία και µε τη µελέτη των
Bailey et al. (2004), η οποία αναφέρει ότι η εκτεταµένη και επιτηδευµένη χρήση των νέων
τεχνολογιών για πλήθος εκπαιδευτικών και διοικητικών δραστηριοτήτων συντελεί στην ανάγκη για αξιόπιστες, έγκυρες και άµεσα προσβάσιµες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες, µε τη
σειρά τους, στηρίζονται στο βαθµό και στην ποιότητα της παρεχόµενης τεχνικής υποστήριξης, προκειµένου να είναι διαρκώς διαθέσιµες και έτοιµες προς αξιοποίηση. Συνεπώς, διαπιστώνουµε ότι, λόγω της ένταξης, ποιοτικά αναβαθµισµένων, τεχνολογικών καινοτοµιών, τα
σύγχρονα σχολεία αποµακρύνονται από συστήµατα, στα οποία τα προβλήµατα αντιµετωπίζονται µόνο εφόσον προκύψουν, και υιοθετούν συστήµατα, στα οποία η τεχνική υποστήριξη
είναι καθοριστική, αφενός µεν για την πρόληψη από ενδεχόµενες δυσλειτουργίες, αφετέρου
για την εξασφάλιση αξιόπιστων, συνεχώς διαθέσιµων, και υγιών ηλεκτρονικών συστηµάτων
(British Educational Communications and Technology Agency 2005).
Επιπλέον, µελέτες αναφέρουν ότι η έλλειψη επαρκούς τεχνικής υποστήριξης επηρεάζει σηµαντικά την χρήση των νέων τεχνολογιών από τους εκπαιδευτικούς (Mahony 2005,
Carter 2005). Ιδιαίτερα, η έρευνα των Demetriadis et al. (2003) αναδεικνύει πώς η έλλειψη
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τεχνικής υποστήριξης µειώνει σηµαντικά το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, επισηµαίνοντας ότι, η ανησυχία των δασκάλων για την ικανότητά
τους να αντιµετωπίσουν τεχνικά προβλήµατα ή δυσκολίες που ίσως προκύψουν από την χρήση του εξοπλισµού και των προγραµµάτων, έχει ως αποτέλεσµα την αίσθηση της ανασφάλειας και της επιφυλακτικότητας, η οποία γίνεται εντονότερη στην περίπτωση απουσίας ειδικού.
Ως προς τους εναλλακτικούς τρόπους παροχής τεχνικής υποστήριξης, η έρευνά µας
έδειξε ότι στις σχολικές µονάδες που δεν υπάρχει υπεύθυνος για την υποστήριξη του τεχνολογικού εξοπλισµού, αυτή παρέχεται κυρίως από ιδιώτη τεχνικό/ εταιρεία, ή από εξειδικευµένο εκπαιδευτικό (συνάδελφο), ή από τα Γραφεία Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
των νοµών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ). Εξάλλου, η υιοθέτηση εναλλακτικών λύσεων για την κάλυψη των
τεχνικών αναγκών αποτελεί συνήθη τακτική. Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στη
Νέα Ζηλανδία (Johnson et al. 2005), η τεχνική υποστήριξη στα δηµοτικά σχολεία παρέχονταν
κυρίως από το γραφείο εξυπηρέτησης ΤΠΕ του Υπουργείου Παιδείας (Ministry of Education’s ICT helpdesk), ή από εξωτερικούς προµηθευτές, λόγω εγγύησης µηχανηµάτων, ή από
ιδιώτη τεχνικό. Επίσης, σε ανάλογη έρευνα στο Ηνωµένο Βασίλειο (Kitchen et al. 2007), τα
δηµοτικά σχολεία είχαν αναθέσει την καθηµερινή τεχνική φροντίδα του εξοπλισµού στον υπεύθυνο για το συντονισµό ένταξης των ΤΠΕ (ICT co-ordinator), ή σε εξειδικευµένο δάσκαλο, ή σε ιδιώτη τεχνικό, ή σε υπηρεσία υποστήριξης της τοπικής αρχής.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµάνουµε ότι, λόγω της αναγκαιότητας παροχής τεχνικής υποστήριξης στις σχολικές µονάδες που υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες, πολλές χώρες
προέβηκαν στον ορισµό υπεύθυνων συντονιστών για τις ΤΠΕ. Για παράδειγµα, στο Βέλγιο,
από το 2002, τα σχολεία έλαβαν οικονοµική ενίσχυση για την απασχόληση υπεύθυνου συντονιστή για τις ΤΠΕ, ο οποίος, µεταξύ άλλων αρµοδιοτήτων, είναι επιφορτισµένος µε καθήκοντα τεχνικής υποστήριξης (Tondeur et al. 2008-c). Η ίδια τακτική παρατηρείται και στη
Νέα Ζηλανδία (Lai et al. 2004), όπου ο υπεύθυνος συντονιστής για τις ΤΠΕ διατηρεί ανάλογα
καθήκοντα. Από τα προαναφερόµενα, διαπιστώνουµε ότι, ανεξάρτητα από τον τρόπο παροχής, η τεχνική υποστήριξη αποτελεί καθοριστική παράµετρο για την εξασφάλιση έγκυρων και
αδιάλειπτων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνουν οι Tinio (2003)
και British Educational Communications and Technology Agency (2005), είτε µέσω ενδοσχολικών, είτε εξωτερικών παρόχων, είτε συνδυασµού αυτών, η τεχνική υποστήριξη είναι
ουσιαστική για τη βιωσιµότητα των ΤΠΕ και την τόνωση της πεποίθησης των εκπαιδευτικών
στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
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6. Στοιχεία Γνώσεων – Χειρισµού Τεχνολογικού Εξοπλισµού

Αναφορικά µε το βαθµό εξοικείωσης των µελών της σχολικής κοινότητας µε τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, η έρευνά µας έδειξε ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων
εκπαιδευτικών και διευθυντικών στελεχών είναι αρκετά έως πάρα πολύ εξοικειωµένη. Το εύρηµα αυτό κρίνεται ως θετικό, διότι η ικανότητα αξιοποίησης του διαθέσιµου τεχνολογικού
εξοπλισµού αποτελεί έναν από τους παράγοντες που συµβάλλουν στην αποτελεσµατική και
αποδοτική εισαγωγή των ΤΠΕ στο σχολικό χώρο (Wood et al. 2005, Dawson 2008). Το συγκεκριµένο ερευνητικό αποτέλεσµα φαίνεται να έρχεται σε συµφωνία µε τη διαπίστωση σχετικής έρευνας (Paraskeva et al. 2008), στην οποία οι έλληνες εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται
να έχουν αυξηµένη αυτοπεποίθηση ως προς τις ικανότητες τους στην χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ο βαθµός εξοικείωσης συνδέεται µε τις γνώσεις και δεξιότητες γύρω από τη λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι οποίες µε τη σειρά τους εξασφαλίζουν το αίσθηµα της
εµπιστοσύνης στην ικανότητα διαχείρισης τεχνολογικών µέσων και εργαλείων. Σχετικές έρευνες, µάλιστα, προβάλλουν το θέµα της εµπιστοσύνης (confidence) ως καθοριστικό για την
χρήση και καλύτερη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Ενδεικτικά, η έρευνα των Hennesy et
al. (2005) επισηµαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούν τα πραγµατικά οφέλη των ΤΠΕ,
µόνο όταν αισθάνονται ότι έχουν αυξηµένη εµπιστοσύνη στις γνώσεις και ικανότητές τους.
Ακόµη, η έρευνα των Πολίτη και ά. (2000, σ. 588) προβάλλει ως κύρια αιτία για τη µη αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, από την πλευρά των εκπαιδευτικών, την έλλειψη
εµπιστοσύνης «…σε ό,τι αφορά τις υπολογιστικές γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους σχετικά µε το χειρισµό των υπολογιστών, του ∆ιαδικτύου και των εκπαιδευτικών προγραµµάτων».
Η κατοχή επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές δύναται, επίσης, να ενισχύσει την ήδη θετική αντίληψη για τις νέες τεχνολογίες, η οποία, όπως
έχουµε ήδη αναλύσει, συµβάλλει καθοριστικά στο βαθµό και στην ποιότητα αξιοποίησης των
νέων τεχνολογιών στο σχολικό χώρο. Την άποψη αυτή επιβεβαιώνει η έρευνα του Albirini
(2006), η οποία συνδυάζει την ικανότητα των δασκάλων στο χειρισµό του ηλεκτρονικού υπολογιστή µε τη στάση και τις απόψεις που διατηρούν για τις νέες τεχνολογίες, τονίζοντας,
ότι η επάρκεια σε τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες συντελεί στην καλλιέργεια και ενίσχυση της ήδη θετικής αντίληψης για τις ΤΠΕ, συµβάλλοντας, µε τον τρόπο αυτό, στην εντατικότερη και πληρέστερη αξιοποίησή τους.
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Σύµφωνα, µάλιστα, µε σχετικές µελέτες (Benson 2004, Wood et al. 2005), η έλλειψη
εµπιστοσύνης στις τεχνολογικές γνώσεις ή η απουσία επαρκών γνώσεων µπορεί να οδηγήσει
στην τεχνοφοβία (technophobia), η οποία ορίζεται ως το αίσθηµα του άγχους που δηµιουργείται για την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Weil et al. 1995). Οι Rosen et al.
(1995) επισηµαίνουν ότι, η τεχνοφοβία αποτελεί µία από τις κύριες αιτίες για τη µη αξιοποίηση και χρήση των διαθέσιµων ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρά την αυξανόµενη διαθεσιµότητα των σχολικών µονάδων σε τεχνολογικό εξοπλισµό.
Σχετικά µε το βαθµό εξοικείωσης και το φύλο των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, το
αποτέλεσµα της οικονοµετρικής ανάλυσης έδειξε ότι οι άνδρες είναι περισσότερο εξοικειωµένοι µε τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε σχέση µε τις γυναίκες. Το εύρηµα αυτό,
το οποίο επιβεβαιώνει την Υ2 ερευνητική µας υπόθεση, ενισχύεται και από τα αποτελέσµατα
σχετικών ερευνών, σύµφωνα µε τα οποία: (α) οι άνδρες εκπαιδευτικοί αισθάνονται µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στις ικανότητες τους, αναφορικά µε την χρήση υπολογιστών, από ότι οι γυναίκες συνάδελφοί τους (Lee 1997, Galanouli et al. 2004, Rekabdarkolaei et al. 2008), (β) διατηρούν θετικότερη στάση απέναντι στους υπολογιστές και γενικότερα στις ΤΠΕ (Ρούσσος
και ά. 2004, Oosterwegel et al. 2004, Jimoyiannis et al. 2007), και (γ) χρησιµοποιούν περισσότερο τις νέες τεχνολογίες ως πληροφοριακό εργαλείο στην καθηµερινή τους εργασία (Tondeur 2008-c). Το αποτέλεσµα αυτό κρίνεται ως αρνητικό, καθώς, η διαφοροποίηση αυτή, ίσως, αντανακλά το πρόβληµα της µειωµένης γυναικείας εκπροσώπησης στη διοικητική ιεραρχία της σύγχρονης εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε όσα έχουµε ήδη αναφέρει, η έλλειψη εξοικείωσης µε τις νέες τεχνολογίες αποτελεί ανασταλτική παράµετρο για την ανάληψη διευθυντικών καθηκόντων. Ενδεικτικό, προς την κατεύθυνση αυτή, είναι και το αποτέλεσµα έρευνας (McGarr 2007), σύµφωνα µε το οποίο παρατηρήθηκε σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ
ανδρών και γυναικών, αναφορικά µε την κατοχή θέσεων αρµοδιότητας γύρω από τη διαχείριση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στις σχολικές µονάδες, µε µεγαλύτερο ποσοστό ανδρών
να έχουν αναλάβει ανάλογα καθήκοντα (computer posts). Ωστόσο, αξίζει να επισηµάνουµε
ότι σχετικές έρευνες (King et al. 2002, Shapka et al. 2003, Waite 2004), διαπιστώνουν, ότι µε
την πάροδο των ετών, σηµειώνεται περιορισµός του χάσµατος µεταξύ ανδρών και γυναικών,
αναφορικά µε το βαθµό και επίπεδο εξοικείωσης µε τις νέες τεχνολογίες.
Όσον αφορά στο βαθµό εξοικείωσης και την ηλικία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών,
παρατηρούµε ότι οι ηλικίες µεταξύ 25-50 έχουν µεγαλύτερη εξοικείωση σε σχέση µε τις ηλικίες από 50 ετών και άνω. Το εύρηµα αυτό, το οποίο επιβεβαιώνει την Υ5 ερευνητική µας
υπόθεση, ενισχύεται από τα αποτελέσµατα σχετικών ερευνών, σύµφωνα µε τα οποία οι νεότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί αισθάνονται περισσότερο εξοικειωµένοι στην χρήση των ΤΠΕ,
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µε µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στις τεχνολογικές τους γνώσεις, καθώς και θετικότερη αντίληψη
για τις νέες τεχνολογίες (Vicente et al. 2006, Empirica 2006, Jimoyiannis et al. 2007, Williams et al. 2007). Μία πιθανή ερµηνεία για το αποτέλεσµα αυτό είναι, ότι οι νεότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν τους υπολογιστές, και γενικά τις νέες τεχνολογίες, από την
εποχή της φοιτητικής τους ζωής, έχοντας, παράλληλα, λάβει και την αναγκαία εκπαίδευση
και κατάρτιση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ µέσα από το πρόγραµµα σπουδών των πανεπιστηµίων (Mahony 2005). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που τείνουν να πλησιάσουν τον χρόνο
συνταξιοδότησης, ίσως, δεν έχουν το ίδιο ενδιαφέρον, όπως οι νέοι συνάδελφοί τους, για την
απόκτηση καινούργιων γνώσεων και δεξιοτήτων. Ωστόσο, σε µελέτη των Baron et al. (2003)
αναφέρεται, ότι οι νεότεροι σε ηλικία δάσκαλοι δεν παρουσιάζουν θετικότερη στάση απέναντι στις ΤΠΕ από ότι οι µεγαλύτεροι σε ηλικία συνάδελφοί τους. Την άποψη αυτή ενισχύει
και η έρευνα του Waite (2004), η οποία αναδεικνύει ότι όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί
αισθάνονται εµπιστοσύνη στις τεχνολογικές τους γνώσεις και δεξιότητες, ανεξαρτήτως της
ηλικίας που ανήκουν.
Αναφορικά µε το πού αποδίδουν οι ερωτώµενοι εκπαιδευτικοί και διευθυντές/ προϊστάµενοι την εξοικείωση τους µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η έρευνά µας έδειξε ότι
ένας από τους κύριους λόγους καλής χρήσης των Η/Υ είναι η παρακολούθηση επιµορφωτικών σεµιναρίων. Το εύρηµα αυτό, το οποίο επιβεβαιώνει την Υ6 ερευνητική µας υπόθεση,
έρχεται σε συµφωνία και µε τη διαπίστωση σχετικής έρευνας (Σούλης 1999), στην οποία το
µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσε ότι απέκτησε τις τεχνολογικές του γνώσεις σε
σεµινάρια επιµόρφωσης.
Σχετικές έρευνες (Charalambous et al. 2002, Flanagan et al. 2003, McCarney 2004,
Wood et al. 2005, Almas et al. 2007) προβάλλουν το θέµα της κατάρτισης στις ΤΠΕ ως καθοριστικής σηµασίας, τόσο για τον εφοδιασµό των εκπαιδευτικών µε τις αναγκαίες γνώσεις
και δεξιότητες, όσο και γενικότερα για την αποτελεσµατική ένταξη των νέων τεχνολογιών
στον εκπαιδευτικό χώρο. Συγκεκριµένα, ποικίλες µελέτες (ενδεικτικά Rosen et al. 1995, Fisher 2000, Van Eck et al. 2001, Waite 2004, Condie et al. 2005, Karagiorgi et al. 2006, Murphy
et al. 2007, Rekabdarkolaei et al. 2008) επισηµαίνουν τη συµβολή της επιµόρφωσης στην απόκτηση ικανοτήτων διαχείρισης των ΤΠΕ, στην καλλιέργεια θετικής αντίληψης για τις νέες
τεχνολογίες, στην εξάλειψη του αισθήµατος της τεχνοφοβίας, στον περιορισµό της διαφοροποίησης που παρατηρείται στο φύλο και στην ηλικία των εκπαιδευτικών, καθώς και στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης στις προσωπικές τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες.
Επιπλέον, έρευνες (Almas et al. 2007, Golbahar 2007, Ryymin et al. 2008, Cooke et
al. 2008) αναδεικνύουν την ανάγκη για ευρεία κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, δε171

δοµένου ότι η ένταξη των νέων τεχνολογιών στον εκπαιδευτικό χώρο δεν προϋποθέτει µόνο
την επάρκεια γνώσεων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (computer knowledge ή computer
literacyxiii), αλλά και την κατοχή δεξιοτήτων για την αναζήτηση, τον εντοπισµό και τη διαχείριση πληροφοριακών δεδοµένων (information knowledge), τον λεγόµενο πληροφοριακό αλφαβητισµό (information literacy)xiv. Συνεπώς, η επιµόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικό να αναφέρεται σε ευρύ φάσµα γνώσεων και δεξιοτήτων, προκειµένου
να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις επιτυχούς εισαγωγής και αποδοτικής αξιοποίησης των
ΤΠΕ στη σχολική διοίκηση. Εξάλλου, ενδεικτικό είναι και το αποτέλεσµα της έρευνάς µας,
σύµφωνα µε το οποίο τα διευθυντικά στελέχη αποδίδουν τη µειωµένη εξοικείωση µε τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές κυρίως στην ανεπαρκή επιµόρφωση. Το εύρηµα αυτό έρχεται σε
συµφωνία και µε τις διαπιστώσεις σχετικών ερευνών (για παράδειγµα Σούλης 1999, Galanouli et al. 2004), ότι η παρεχόµενη κατάρτιση στις ΤΠΕ κρίνεται µη ικανοποιητική, αναφορικά
µε τη φύση, το περιεχόµενο και τις µεταδιδόµενες γνώσεις.
Στο πλαίσιο αυτό και υπό το πρίσµα της σπουδαιότητας των επιµορφωτικών προγραµµάτων για την αποτελεσµατική υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών, πληθώρα ερευνών και
µελετών (ενδεικτικά Κυνηγός και ά. 2000-β, Chapman 2000, Γεωργιάδου και ά. 2003,
Kirschner et al. 2003, Κοτζαµπασάκη και ά. 2004, Martinez-Balleste et al. 2004, Galanouli et
al. 2004, Waite 2004, Τζιµόπουλος και ά. 2005, Παπανικολάου και ά. 2005, Karagiorgi et al.
2006, McNerney et al. 2006, Tondeur et al. 2007, Golbahar 2007, Voli et al. 2008, Wen et al.
2008) έχουν διεξαχθεί, προκειµένου να προσδιοριστούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την
παροχή αποδοτικής εκπαίδευσης στις ΤΠΕ, αλλά και να εντοπισθούν τα τυχόν µειονεκτήµατα
και να αναδειχθούν οι ενδεδειγµένες λύσεις για τη διαµόρφωση ενός αποτελεσµατικού προγράµµατος κατάρτισης των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες. Τα αποτελέσµατα αυτών
των ερευνών αναφέρονται σε πληθώρα θεµάτων. Ωστόσο, µερικά από τα ζητήµατα που απασχολούν περισσότερο τους εκπαιδευτικούς και τα διευθυντικά στελέχη είναι τα ακόλουθα:
(α) ο χρόνος διεξαγωγής των σεµιναρίων (απογευµατινές ώρες παρακολούθησης, χωρίς απαλλαγή από εκπαιδευτικά και διοικητικά καθήκοντα, και µε επιβάρυνση των οικογενειακών
υποχρεώσεων), (β) το περιεχόµενο και η έκταση της διδακτέας ύλης (πολλά αντικείµενα µάθησης σε αντίθεση µε το διατιθέµενο χρόνο για τη µετάδοση των γνώσεων, την αφοµοίωση
xiii

Οι γνώσεις χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή αναφέρονται στην ικανότητα χειρισµού και αξιοποίησης
του τεχνολογικού εξοπλισµού (των µηχανηµάτων), καθώς και των προγραµµάτων (των λογισµικών) (Pask et al.
2004).
xiv
Ο πληροφοριακός αλφαβητισµός είναι η ικανότητα εντοπισµού και αξιολόγησης της ζητούµενης πληροφορίας, καθώς και η επιδεξιότητα αξιοποίησης αυτής για τη λήψη αποφάσεων, τη δηµιουργία γνώσης και την επίλυση προβληµάτων. Συµπεριλαµβάνει τις στρατηγικές, τις ικανότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται, προκειµένου να προσδιοριστούν οι πληροφοριακές ανάγκες, και στη συνέχεια να εντοπιστούν, αξιολογηθούν, συνδυαστούν, οργανωθούν, παρουσιασθούν ή/και µεταβιβαστούν οι ζητούµενες πληροφορίες (Williams et al. 2007).
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και την εξάσκηση, καθώς και έµφαση στη διδασκαλία γνώσεων χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή, χωρίς εκτεταµένες αναφορές στην έµπρακτη εφαρµογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, κ. ά.), (γ) το γεγονός ότι υπάρχει ανοµοιογένεια στην οµάδα παρακολούθησης των σεµιναρίων (διαφορετικά επίπεδα γνώσεων), (δ) η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση (ενδοσχολική)
και η παροχή υποστήριξης, και µετά το πέρας των επιµορφωτικών σεµιναρίων. Εποµένως,
µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η πιο κατάλληλη µορφή εκπαίδευσης για επαγγελµατική πρόοδο στις νέες τεχνολογίες είναι εκείνη που εστιάζεται και επικεντρώνεται στις ανάγκες των
δασκάλων (Dawson 2008).
Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµάνουµε, ότι οι περισσότερες έρευνες σχετίζονται µε
την υλοποίηση των ΤΠΕ στη µαθησιακή διαδικασία. Παρόλα αυτά, η γενική κατάρτιση στις
ΤΠΕ είναι η κοινή για όλους τους εκπαιδευτικούς, καθώς η κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων
για τον χειρισµό των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και για τη διαχείριση πληροφοριακών
δεδοµένων είναι απαραίτητη για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η διαφορά έγκειται στο σηµείο της έµπρακτης εφαρµογής, όπου τα λογισµικά προγράµµατα διαφοροποιούνται, ανάλογα µε τον τοµέα εφαρµογής στον οποίο απευθύνονται: διδασκαλία-µάθηση, διοίκηση, σχολική βιβλιοθήκη. Ενδεικτικά, αναφέρουµε την έρευνα των North et al. (2000), η
οποία παρουσιάζει την αξιολόγηση ενός προγράµµατος εκπαίδευσης δασκάλων στην χρήση
πληροφοριακού συστήµατος διοίκησης, επισηµαίνοντας τις παραµέτρους που είναι αναγκαίο
να ληφθούν υπόψη, προκειµένου το σύστηµα διαχείρισης των πληροφοριακών πόρων του
σχολείου να χαρακτηρίζεται από αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει το αποτέλεσµα της έρευνάς µας, σύµφωνα
µε το οποίο, οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι, ένας από τους λόγους µειωµένης εξοικείωσης µε τους Η/Υ, είναι και το γεγονός ότι υπέβαλαν αίτηση συµµετοχής σε επιµορφωτικό σεµινάριο, αλλά εκείνη δεν έγινε δεκτή από την αρµόδια υπηρεσία. Το εύρηµα αυτό, το
οποίο δεν επιβεβαιώνει την Υ7 ερευνητική µας υπόθεση, ίσως, να οφείλεται σε προβλήµατα
υπερκερασµού των σεµιναρίων σε αριθµό συµµετεχόντων, είτε σε ενδοσχολικά προβλήµατα,
αναφορικά µε την επιλογή των συναδέλφων που πρόκειται να παρακολουθήσουν την τρέχουσα επιµόρφωση. Για την πρώτη περίπτωση, επανερχόµαστε και πάλι σε ζητήµατα σχεδιασµού και οργάνωσης των επιµορφωτικών σεµιναρίων, τα οποία πρέπει να καλύπτουν και να
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας. Για τη δεύτερη
περίπτωση, κύριο µέληµα των σύγχρονων διευθυντικών στελεχών πρέπει να είναι η εξασφάλιση των κατάλληλων προϋποθέσεων και συνθηκών για συνεχή επαγγελµατική πρόοδο των
εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ένταξη των νέων τεχνολογιών και να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική και αποδοτική αξιοποίησή τους (Flanagan et al. 2003). Ωστόσο, οι
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Cooke et al. (2008) επισηµαίνουν ότι πολλοί διευθυντές/ προϊστάµενοι δεν αναγνωρίζουν την
ανάγκη συµµετοχής των εκπαιδευτικών σε σεµινάρια κατάρτισης, ενώ µερικές φορές παρατηρείται και έλλειψη εµπιστοσύνης από την πλευρά τους, λόγω της ενδεχόµενης µεγαλύτερης
εξοικείωσης των συναδέλφων τους.
Τέλος, ως προς τους λόγους καλής χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, εκτός της
παρακολούθησης επιµορφωτικών σεµιναρίων, η έρευνά µας έδειξε ότι, οι ερωτώµενοι εκπαιδευτικοί και διευθυντές/ προϊστάµενοι απέδωσαν τις τεχνολογικές τους γνώσεις και δεξιότητες στο προσωπικό τους ενδιαφέρον. Το εύρηµα αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς, όπως
έχουµε ήδη αναφέρει, οι προσωπικές απόψεις και αντιλήψεις για τις νέες τεχνολογίες αποτελούν µια από τις κυριότερες παραµέτρους της αποτελεσµατικής αξιοποίησης των ΤΠΕ. Την
άποψη αυτή ενισχύει η µελέτη των Simpson et al (2005), η οποία επισηµαίνει ότι οι τεχνολογικές γνώσεις και ο βαθµός χρήσης των νέων τεχνολογιών εξαρτάται σηµαντικά από το προσωπικό ενδιαφέρον, το βαθµό ενθουσιασµού και το αίσθηµα δέσµευσης που διακατέχει τους
εκπαιδευτικούς. Εξάλλου, ενδεικτικό προς την κατεύθυνση αυτή είναι και το αποτέλεσµα της
έρευνάς µας, σύµφωνα µε το οποίο, ένας από τους βασικούς λόγους µειωµένης εξοικείωσης,
είναι η έλλειψη προσωπικού ενδιαφέροντος. Έρευνες, µάλιστα, (ενδεικτικά Schiller 2003,
Tearle 2004, Simpson et al. 2005, Wood et al. 2005) έχουν αναδείξει ότι η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στο σπίτι συµβάλλει σηµαντικά στην εξοικείωση µε τους Η/Υ και στην απόκτηση εµπιστοσύνης στις τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες.

7. Στοιχεία Χρήσης του Τεχνολογικού Εξοπλισµού για ∆ιοικητικές Εργασίες

Ως προς τη συχνότητα χρήσης του τεχνολογικού εξοπλισµού, από τους διευθυντές /
προϊσταµένους των σχολικών µονάδων, για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών της
σχολικής µονάδας, η έρευνά µας έδειξε ότι τα διευθυντικά στελέχη χρησιµοποιούν συχνά έως
πάντα τα διαθέσιµα τεχνολογικά µέσα και εργαλεία για την εκτέλεση εργασιών της σχολικής
διοίκησης. Το εύρηµα αυτό κρίνεται ως θετικό, καθώς, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών συµβάλει σηµαντικά στην απλοποίηση και υποστήριξη της διοικητικής εργασίας, βελτιώνοντας (Yuen et al. 2003): (α) την αποδοτικότητα των διοικητικών διαδικασιών, µέσω της αυτοµατοποίησης της πληροφοριακής διαχείρισης, (β) την αποτελεσµατικότητα της σχολικής διοίκησης, µέσω της ικανοποίησης των πληροφοριακών αναγκών, και
(γ) την ανταγωνιστικότητα, µέσω της υιοθέτησης και αξιοποίησης της σχολικής στρατηγικής.
Υπό το πρίσµα, λοιπόν, της θετικής συµβολής των ΤΠΕ στη σχολική διοίκηση, ποικίλες µελέτες και έρευνες (ενδεικτικά Wild et al. 1996, Visscher et al. 1999, Telem 2001, Βουκελάτος
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και ά. 2002, Telem 2003, Bicevskis et al. 2004, Baker 2005, Telem 2005-b, Telem et al. 2006,
Breiter et al. 2007, Bisaso et al. 2008) αναφέρονται, περιγράφουν και καθορίζουν το πλαίσιο
για την χρήση πληροφοριακού συστήµατος οργάνωσης και διαχείρισης των διοικητικών δεδοµένων, αλλά και των διοικητικών εγγράφων των σχολικών µονάδων. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι η χρήση ενός πληροφοριακού συστήµατος στη σχολική διοίκηση
πρέπει να αποτελεί απόρροια επισταµένης µελέτης των προτύπων και διατάξεων που βρίσκονται σε ισχύ, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, προκειµένου τα συστήµατα που
χρησιµοποιούν οι σχολικές διοικήσεις να διακρίνονται από συµβατότητα στην επικοινωνία
και στην ανταλλαγή µηχαναγνώσιµων δεδοµένων. Συγκεκριµένα, όπως έχουµε ήδη αναλύσει
σε προηγούµενη ενότητα, η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων των διοικήσεων αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους στόχους όλων
των χώρων, καθώς η διακίνηση πληροφοριακών πόρων προϋποθέτει την ύπαρξη ενός οµοιόµορφου πλαισίου επεξεργασίας και ανταλλαγής δεδοµένων (Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας
και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών – Π∆&ΥΗΣ).
Αναφορικά µε τη συχνότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών για τη διεκπεραίωση των
διοικητικών εργασιών, από την πλευρά των εκπαιδευτικών, η έρευνά µας έδειξε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δασκάλων δεν χρησιµοποιεί τόσο συχνά τον τεχνολογικό εξοπλισµό
για διοικητικά θέµατα. Το αποτέλεσµα αυτό, ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι, όπως προκύπτει και από την έρευνά µας, οι διοικητικές εργασίες του σχολείου, συνήθως, πραγµατοποιούνται από το διευθυντή της σχολικής µονάδας, µε αποτέλεσµα οι εκπαιδευτικοί να µη διατηρούν διοικητικά καθήκοντα. Ωστόσο, σ’ ένα σύγχρονο σχολείο και οι δάσκαλοι έχουν διοικητικές υποχρεώσεις (όπως είναι, για παράδειγµα, η επιµέλεια της διδακτέας και εξεταστικής
ύλης, η τήρηση και ενηµέρωση του βαθµολογίου των µαθητών, των απουσιών, κ. ά.), για τις
οποίες δεν αξιοποιούν, συνεχώς και µε επάρκεια, τις δυνατότητες και τα µέσα που τους παρέχει ο υφιστάµενος τεχνολογικός εξοπλισµός. Συνεπώς, το εύρηµα αυτό κρίνεται ως αρνητικό,
καθώς, πέραν των αµιγώς διοικητικών αρµοδιοτήτων (π.χ. διεκπεραίωση διοικητικής αλληλογραφίας, δηµιουργία ωρολογίου προγράµµατος, εγγραφή µαθητών, κ. ά.), µια σύγχρονη
σχολική µονάδα έχει ανάγκη να χειρίζεται το σύνολο της διοικητικής πληροφορίας µε τεχνολογικά µέσα και εργαλεία, προκειµένου να επιτύχει καλύτερες υπηρεσίες πληροφόρησης και
ταυτόχρονα να διευκολύνει το έργο των δασκάλων. Την άποψη αυτή ενισχύουν οι έρευνες
των Selwood et al. (2005) και Kitchen et al. (2007), οι οποίες επισηµαίνουν ότι η αυξηµένη
χρήση των ΤΠΕ για τις διοικητικές εργασίες συµβάλλει καθοριστικά στη µείωση του φόρτου
εργασίας των δασκάλων, καθώς και στην αποτελεσµατικότερη παροχή πληροφοριακών δεδοµένων.
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Σχετικά µε το πόσο συχνά χρησιµοποιείται ο τεχνολογικός εξοπλισµός για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών, µε το πόσο χρήσιµη θεωρούν οι εκπαιδευτικοί την εισαγωγή των ΤΠΕ στη σχολική διοίκηση, καθώς και µε το πόσο εξοικειωµένοι είναι µε τις νέες
τεχνολογίες, η οικονοµετρική ανάλυση έδειξε ότι η συχνότητα χρήσης των τεχνολογικών µέσων και εργαλείων για τις διοικητικές διαδικασίες δεν εξαρτάται µόνο από την ποσότητα του
διαθέσιµου τεχνολογικού εξοπλισµού, αλλά και από το πόσο ωφέλιµες κρίνουν οι εκπαιδευτικοί τις ΤΠΕ για τη σχολική διοίκηση, καθώς επίσης και από το βαθµό εξοικείωσης τους µε
τις νέες τεχνολογίες. Την άποψη αυτή υποστηρίζουν, ως ένα βαθµό, και οι µελέτες των Flanagan et al. (2003) και Dawson (2008), σύµφωνα µε τις οποίες η µεγάλη διαθεσιµότητα σε
τεχνολογικά µέσα δεν εξασφαλίζει από µόνη της την αξιοποίηση των ΤΠΕ, όπως επίσης και η
τεχνική εξοικείωση των δασκάλων από µόνη της είναι ανεπαρκής για την αύξηση της χρήσης
των νέων τεχνολογιών. Συνεπώς, µια σειρά από παραµέτρους είναι εκείνες που συµβάλλουν
στην παρότρυνση, εξοικείωση και ώθηση των δασκάλων για την εκπλήρωση των διοικητικών
αρµοδιοτήτων τους µέσω τεχνολογικών εργαλείων. Με άλλα λόγια, η συχνότητα χρήσης του
τεχνολογικού εξοπλισµού στη σχολική διοίκηση δεν επιβάλλεται, αλλά κερδίζεται µέσω της
εξασφάλισης ποικίλων παραγόντων (όπως για παράδειγµα είναι η διαθεσιµότητα τεχνολογικού εξοπλισµού, η εξοικείωση των εκπαιδευτικών µε τις νέες τεχνολογίες, η καλλιέργεια θετικής αντίληψης για τη συµβολή των ΤΠΕ στο διοικητικό έργο), οι οποίοι στο σύνολό τους
διαµορφώνουν ένα αποτελεσµατικό και αποδοτικό πλαίσιο ηλεκτρονικής / ψηφιακής διοικητικής λειτουργίας.
Σχετικά µε το είδος των διοικητικών εργασιών που πραγµατοποιούνται µέσω των νέων τεχνολογιών, η έρευνά µας έδειξε ότι η πλειονότητα των δηµοτικών σχολείων χρησιµοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, κυρίως, για την αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων, τη
δακτυλογράφηση και εκτύπωση διοικητικών εγγράφων, την παρακολούθηση του ωρολογίου
προγράµµατος, καθώς και την οργάνωση και διατήρηση ηλεκτρονικού αρχείου µε διοικητικά
στοιχεία (π.χ. διατήρηση µαθητολογίου, βαθµολογίου µαθητών, κ. ά.), ενώ δεν αξιοποιεί,
σχεδόν καθόλου, τη νέα τεχνολογία για την οργάνωση και παρακολούθηση της διοικητικής
αλληλογραφίας. Το εύρηµα αυτό, το οποίο δεν επιβεβαιώνει την Υ3 ερευνητική µας υπόθεση,
έρχεται σε συµφωνία µε τις διαπιστώσεις σχετικών ερευνών (Schiller 2003, Karagiorgi et al.
2006, Dawson 2008), στις οποίες η κύρια χρήση του υπολογιστή περιορίζεται και πάλι στην
επεξεργασία εγγράφων, στη διακίνηση ηλεκτρονικών µηνυµάτων (e-mail), και στην πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το γεγονός αυτό, πιθανό, να οφείλεται στην αποφυγή των δασκάλων και
των διευθυντών/ προϊσταµένων για πιο εξειδικευµένες χρήσεις των υπολογιστών (π.χ. βάσεις
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δεδοµένων), καθώς απαιτούν περισσότερες και πιο «αναβαθµισµένες» τεχνολογικές δεξιότητες.
Ωστόσο, οι διοικητικές εργασίες της σχολικής µονάδας δεν περιορίζονται µόνο στη
«δακτυλογράφηση» εγγράφων και στην ηλεκτρονική επικοινωνία. Οι πληροφοριακές απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου οδηγούν στην ανάγκη αξιοποίησης ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων, στα οποία η οργάνωση, επεξεργασία, διαχείριση και διακίνηση του
συνόλου των διοικητικών δεδοµένων διευκολύνεται και υποστηρίζεται από τις ΤΠΕ. Συγκεκριµένα, µια σχολική µονάδα καλείται να διαχειριστεί µε ηλεκτρονικά µέσα και εργαλεία,
τόσο τις πληροφορίες (information management) που αναπτύσσονται για την υποστήριξη του
διοικητικού έργου (π.χ. το µαθητολόγιο, ωρολόγιο πρόγραµµα, στοιχεία δασκάλων, κ. ά.),
όσο και τα έγγραφα (records management) που παράγονται για τη διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών του σχολείου (π.χ. το πρωτόκολλο). Για το εκπαιδευτικό, λοιπόν, περιβάλλον, η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών δεν αναφέρεται σ’ ένα
µόνο τοµέα, αλλά στο σύνολο των πληροφοριακών πόρων που παράγει, οργανώνει, περιγράφει και διακινεί η σχολική διοίκηση και οι εκπαιδευτικοί. Υπό το πρίσµα αυτών των διοικητικών απαιτήσεων, έρευνες (ενδεικτικά Slenning 2000, Kirschner et al. 2003, Eteokleous 2008)
αναδεικνύουν την ανάγκη οι εκπαιδευτικοί και τα διευθυντικά στελέχη να καταρτίζονται, όχι
µόνο στην επεξεργασία εγγράφων ή στη διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αλλά
και να αποκτούν τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, αναφορικά µε την οργάνωση, περιγραφή και διακίνηση δεδοµένων σε πληροφοριακά συστήµατα, έτσι ώστε να µην αποφεύγονται οι πιο εξειδικευµένες χρήσεις του ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι οποίες, ωστόσο, συµβάλλουν καθοριστικά στην αποτελεσµατικότητα της σχολικής διοίκησης.
Αναφορικά µε το ποιος πραγµατοποιεί τη διοικητική εργασία του σχολείου, η έρευνά
µας έδειξε ότι, στην πλειονότητα των σχολικών µονάδων, εκείνη πραγµατοποιείται από το
διευθυντή/ προϊστάµενο. Το εύρηµα αυτό αναδεικνύει το πρόβληµα της έλλειψης γραµµατειακής υποστήριξης που αντιµετωπίζουν πολλά δηµοτικά σχολεία της χώρας µας, η οποία, ωστόσο, ενισχύει και διευκολύνει το έργο των διευθυντικών στελεχών, αλλά και των εκπαιδευτικών, καθώς τους «απαλλάσσει» από εργασίες ρουτίνας, όπως είναι για παράδειγµα η διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, η παραγωγή φωτοτυπιών, η αποστολή υπηρεσιακής αλληλογραφίας, η ενηµέρωση του µαθητολογίου κ. ά. Επιπλέον, η πραγµατοποίηση των διοικητικών εργασιών από εξειδικευµένα άτοµα συµβάλει στην καλύτερη και αποτελεσµατικότερη
οργάνωση και διεκπεραίωση τους, καθώς τα άτοµα αυτά (α) κατέχουν τις απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες για την άµεση και έγκυρη εκπλήρωση των διοικητικών καθηκόντων τους,
και (β) δύνανται να αξιοποιήσουν πληρέστερα και αποδοτικότερα τις δυνατότητες των διαθέ177

σιµων τεχνολογιών προς όφελος της διοικητικής διαδικασίας. Ακόµη, η κατανοµή διοικητικών αρµοδιοτήτων σε άτοµα που κατέχουν τις αναγκαίες γνώσεις, διοικητικές ή/ και τεχνολογικές, εξασφαλίζει αποτελεσµατικές διοικητικές υπηρεσίες, δεδοµένου ότι η εργασία διανέµεται σε εξειδικευµένα άτοµα και δε συσσωρεύεται σ’ ένα πρόσωπο, µε αποτέλεσµα να
παρατηρείται καθυστέρηση στην πραγµατοποίησή της. Την άποψη αυτή ενισχύει, ως ένα
βαθµό, το ερευνητικό µας αποτέλεσµα, σύµφωνα µε το οποίο, όσες περισσότερες διοικητικές
εργασίες πραγµατοποιούνται µέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή από τον εκπαιδευτικό που
είναι υπεύθυνος για τις συγκεκριµένες εργασίες, τόσο πιο συχνά χρησιµοποιείται ο τεχνολογικός εξοπλισµός του σχολείου για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών. Στο πλαίσιο
αυτό, η έρευνα των Greene et al. (2002) µελετά το ρόλο και τις αρµοδιότητες του διοικητικού
προσωπικού στις σύγχρονες σχολικές µονάδες, και αναδεικνύει τις παραµέτρους που είναι
αναγκαίο να ληφθούν υπόψη για την παροχή αναβαθµισµένης ποιοτικά διοικητικής υποστήριξης, η οποία µειώνει το φόρτο εργασίας της σχολικής διεύθυνσης και των δασκάλων, και
ταυτόχρονα συµβάλει στην αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη οργάνωση και διαχείριση
των διοικητικών εργασιών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το εύρηµα, σύµφωνα µε το οποίο, όσο αυξάνεται η οργανικότητα των σχολικών µονάδων, τόσο λιγότερο πιθανό είναι οι διοικητικές
εργασίες να πραγµατοποιούνται από το διευθυντή/ προϊστάµενο του σχολείου. Εξήγηση για
τη διαφοροποίηση αυτή δίνουν οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ
167/Α/30-09-1985), σύµφωνα µε τις οποίες, η τοποθέτηση διοικητικού υπαλλήλου, ως γραµµατέα, προβλέπεται για κάθε 12θέσιο και πάνω δηµοτικό σχολείο. Εξάλλου, στις µεγάλες,
οργανικά, σχολικές µονάδες, οι διοικητικές απαιτήσεις είναι περισσότερες και ιδιαίτερα αυξηµένες, µε αποτέλεσµα η απασχόληση διοικητικού προσωπικού να είναι δεσµευτική για την
αποτελεσµατική λειτουργία της σχολικής διοίκησης. Συνεπώς, η οργανικότητα, η οποία, όπως
έχει ήδη αναφερθεί, είναι ενδεικτική του µεγέθους, σε αριθµό µαθητών, του σχολείου, αποτελεί σηµαντική παράµετρο για την ύπαρξη και παροχή διοικητικής υποστήριξης στην άσκηση
των διοικητικών καθηκόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Σχετικά µε την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) ως επικοινωνιακού
µέσου, η έρευνά µας έδειξε ότι, στην πλειονότητα των δηµοτικών σχολείων, οι διευθυντές/
προϊστάµενοι αξιοποιούν τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Το εύρηµα αυτό, το
οποίο επιβεβαιώνει µερικώς την Υ9 ερευνητική µας υπόθεση, έρχεται σε συµφωνία µε τις
διαπιστώσεις έρευνας που διεξήχθη στη Νέα Ζηλανδία (Johnson et al. 2005), σύµφωνα µε την
οποία η συντριπτική πλειοψηφία των διευθυντών στα δηµοτικά σχολεία χρησιµοποιούν καθηµερινά στην εργασία τους την ηλεκτρονική επικοινωνία. Το συγκεκριµένο εύρηµα κρίνεται
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ως θετικό, καθώς, σύµφωνα και µε τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας, όσο περισσότερο αξιοποιείται το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο από τα διευθυντικά στελέχη για την επικοινωνία, τόσο
συχνότερα χρησιµοποιείται ο τεχνολογικός εξοπλισµός για τη διεκπεραίωση των διοικητικών
εργασιών του σχολείου. Το γεγονός αυτό, ίσως, να οφείλεται στην εµπιστοσύνη που αισθάνονται οι διευθυντές που κατέχουν γνώσεις χειρισµού του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, και
συνεπώς νιώθουν περισσότερο εξοικειωµένοι µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων και εργαλείων. Επιπλέον, οι διευθυντές που αξιοποιούν τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής επικοινωνίας,
πιθανό, να κατέχουν θετικότερη στάση έναντι των νέων τεχνολογιών, και εποµένως να είναι
πρόθυµοι να εφαρµόσουν τις τεχνολογικές καινοτοµίες στο σύνολο της διοικητικής τους εργασίας.
Η αυξηµένη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που παρατηρείται από τα διευθυντικά στελέχη του δείγµατός µας, βασίζεται στα οφέλη που παρέχουν τα ηλεκτρονικά µηνύµατα, καθώς συµβάλουν σηµαντικά, τόσο στην εξασφάλιση άµεσης επικοινωνίας, όσο και
έγκυρης διακίνησης πληροφοριών (Korte et al. 2007). Αναλυτικότερα, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο αποτελεί µία από τις βασικότερες και πιο διαδεδοµένες µορφές επικοινωνίας, η οποία
στηρίζεται στη σύγχρονη τεχνολογία και στο διαδίκτυο (Kajlert 2001), µε σηµαντικό προνόµιο τις δυνατότητες ανατροφοδότησης και ταχύτητας (Wrenck et al. 2007), καθώς και το µειωµένο κόστος (Torres et al. 2006). Σύµφωνα µε σχετικές µελέτες (Lewin et al. 2003, Bailey
et al. 2004, Kwok et al. 2006, Cooke et al. 2008), η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
ως επικοινωνιακού µέσου εξασφαλίζει ταχύτητα, ευκολία, αποτελεσµατικότητα, προσαρµοστικότητα στις ανάγκες και το προφίλ του χρήστη, ενώ ταυτόχρονα συµβάλει στη µείωση των
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, στη βελτίωση της διακίνησης των πληροφοριών εντός και εκτός
του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, καθώς και στον περιορισµό χρήσης εκτυπωµένου χαρτιού
µε περιβαλλοντικές και οικονοµικές επιπτώσεις.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει το αποτέλεσµα της έρευνάς µας, σύµφωνα µε το οποίο η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου περιορίζεται, κυρίως, στην επικοινωνία µε την Προϊσταµένη Εκπαιδευτική Αρχή, ενώ δεν αξιοποιείται, σχεδόν καθόλου, η ηλεκτρονική επικοινωνία µε γονείς/ κηδεµόνες. Το συγκεκριµένο εύρηµα έρχεται σε συµφωνία
µε τις διαπιστώσεις σχετικών ερευνών (Lewin et al. 2003, Kitchen et al. 2007), στις οποίες η
χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για την επικοινωνία µε γονείς/ κηδεµόνες είναι σηµαντικά πιο περιορισµένη, απ’ ότι η χρήση παραδοσιακών µορφών επικοινωνίας. Το αποτέλεσµα αυτό κρίνεται ως αρνητικό, καθώς η αξιοποίηση ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας
συµβάλει στην άµεση, εύκολη και γρήγορη ενηµέρωση των γονέων/ κηδεµόνων για τη σχολική πρόοδο των µαθητών, λαµβάνοντας τακτικές αναφορές για τη βαθµολογία, τις εξετάσεις,
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τις εργασίες, την επιµέλεια, κτλ, χωρίς να είναι υποχρεωµένοι να επισκέπτονται τον φυσικό
χώρο του σχολείου και να δεσµεύονται από χρονικούς παράγοντες. Έρευνα, µάλιστα, επισηµαίνει, ότι η συνεργασία των δασκάλων µε τους γονείς/ κηδεµόνες, υπό το πρίσµα αυτής της
επικοινωνιακής µορφής, συµβάλει στη βελτίωση της σχολικής προόδου των µαθητών (Scrimshaw 2003). Η µειωµένη χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ίσως, να οφείλεται στην απουσία του κατάλληλου εξοπλισµού ή των αναγκαίων γνώσεων χειρισµού από την πλευρά
των γονέων/ κηδεµόνων (Kitchen et al. 2007). Επίσης, µπορεί να πηγάζει από την προσπάθεια αποφυγής της πίεσης που ασκείται στη σχολική διοίκηση για άµεση ανταπόκριση στα
γονικά αιτήµατα (Lewin et al. 2003). Σχετική µελέτη, µάλιστα, αναδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης σχολικής πολιτικής για την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ως επικοινωνιακού µέσου (Bailey et al. 2004), καθώς η κατά κόρον χρήση αυτού, χωρίς µέτρο, εργαλεία
προφύλαξης από ιούς και ανεπιθύµητα µηνύµατα, καθώς και πλαίσιο εφαρµογής, µπορεί να
επιβαρύνει σηµαντικά τη σχολική διοίκηση µε µεγάλο όγκο εργασίας και τεχνικά προβλήµατα.
Ωστόσο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ελληνική δηµόσια διοίκηση, η οποία προβλέπεται µέσα από τις διατάξεις του άρθρου 14 του
Ν.2672/1998 και ερµηνεύεται από σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ορίζεται αναλυτικά µέσα από τον Κανονισµό Επικοινωνίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών (ΚΕ∆Υ) (Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 2003), ο οποίος παρέχει βασικές αρχές και καθορίζει το πλαίσιο για την υιοθέτηση και την οργάνωση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Επιπλέον, το ελληνικό Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Π∆&ΥΗΣ) (Κοινωνία της Πληροφορίας 2007) ορίζει τις τεχνικές παραµέτρους για την αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στους δηµόσιους φορείς, ενώ το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Αδαµόπουλος και ά. 2000α,β, Λυµπέρης 2005), το οποίο παρέχει τηλεµατικές υπηρεσίες στην εκπαιδευτική κοινότητα,
εξασφαλίζει, µέσω των υπηρεσιών του, την προστασία των χρηστών από ιούς και «ανεπιθύµητη» ηλεκτρονική αλληλογραφία.
Ως προς την ύπαρξη σχολικής ιστοσελίδας, η έρευνά µας έδειξε ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των δηµοτικών σχολείων του δείγµατος δε διαθέτει. Το εύρηµα αυτό, το οποίο
δεν επιβεβαιώνει την Υ9 ερευνητική µας υπόθεση, ως προς το σκέλος της ιστοσελίδας, συνάδει µε τα αποτελέσµατα σχετικής έρευνας (Empirica 2006), σύµφωνα µε την οποία µόνο το
28,1% των δηµοτικών σχολείων στην Ελλάδα διαθέτουν δικό τους δικτυακό τόπο. Επίσης, σε
έρευνα στην Ιρλανδία (Education and Training Inspectorate 2005), στα περισσότερα δηµοτι180

κά σχολεία η ιστοσελίδα ήταν, είτε υπό ανάπτυξη, είτε περιορισµένης χρήσης. Εντούτοις,
στην Ευρώπη ο µέσος όρος των σχολείων που διαθέτει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο είναι 67%
(Empirica 2006), στη Νέα Ζηλανδία 50% (Johnson et al. 2005), ενώ στην Αγγλία το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 72% (Kitchen et al. 2007) και στο Ηνωµένο Βασίλειο στο
83% (Lewin et al. 2003). ∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι η ύπαρξη ιστοσελίδας είναι αρκετά περιορισµένη στην ελληνική πρωτοβάθµια εκπαίδευση, παρά το γεγονός ότι το Πανελλήνιο
Σχολικό ∆ίκτυο παρέχει τη δυνατότητα «…αυτοµατοποιηµένης δηµιουργίας δικτυακού τόπου στις σχολικές και διοικητικές µονάδες και τους εκπαιδευτικούς» (Λυµπέρης 2005, σ. 70).
Το γεγονός αυτό, ίσως, να οφείλεται στην έλλειψη γνώσεων ή/ και ενδιαφέροντος του διευθυντή/ προϊστάµενου, ως προς την χρησιµότητα και αξία δηµιουργίας και συντήρησης δικτυακού τόπου της σχολικής µονάδας.
Συνδυάζοντας την ύπαρξη σχολικής ιστοσελίδας µε την οργανικότητα, παρατηρούµε
ότι, όσο αυξάνεται η τελευταία, τόσο πιο πιθανό είναι η σχολική µονάδα να διαθέτει δικό της
δικτυακό τόπο. Το εύρηµα αυτό επιβεβαιώνεται, ως ένα βαθµό, και από σχετική έρευνα (Empirica 2006), σύµφωνα µε την οποία, το ποσοστό των δηµοτικών σχολείων µε δική τους ιστοσελίδα ήταν υψηλότερο στις περιοχές µε µεγαλύτερο πληθυσµό. ∆εδοµένου, ότι, όπως έχει
ήδη αναφερθεί, η οργανικότητα σχετίζεται µε τον αριθµό των µαθητών, διαπιστώνουµε ότι
στα σχολεία, που εδρεύουν σε περιοχές µε αυξηµένη πληθυσµιακή κάλυψη (αστικές – ηµιαστικές), και συνεπώς έχουν περισσότερους µαθητές και µεγαλύτερη οργανικότητα, η ύπαρξη
ιστοσελίδας είναι περισσότερο πιθανή απ’ ότι στα σχολεία αγροτικών περιοχών, µε µικρό αριθµό µαθητών και χαµηλή οργανικότητα. Το γεγονός αυτό, πιθανό να προκύπτει από το µειωµένο ενδιαφέρον των διευθυντών/ προϊσταµένων, καθώς, όπως έχουµε ήδη αναλύσει, στα
µικρά αγροτικά σχολεία, παρατηρείται το φαινόµενο της ολιγόχρονης παραµονής των διευθυντικών στελεχών, µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαφέρον τους για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολικό χώρο.
Αναφορικά µε τους τρόπους αξιοποίησης της σχολικής ιστοσελίδας, η έρευνά µας έδειξε ότι ο δικτυακός τόπος του σχολείου αξιοποιείται κυρίως για την παροχή πληροφοριών
γενικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Το εύρηµα αυτό επιβεβαιώνεται και από άλλες
σχετικές έρευνες, σύµφωνα µε τις οποίες η σχολική ιστοσελίδα περιέχει πρωτίστως νέα του
σχολείου (Kitchen et al. 2007), έγγραφα της σχολικής πολιτικής και στρατηγικής, εγχειρίδια
και άλλες µορφές πρακτικών πληροφοριών (Cooke et al. 2008), δυνατότητες επικοινωνίας
µεταξύ των µελών της σχολικής κοινότητας, καθώς και προώθηση των δραστηριοτήτων της
σχολικής µονάδας (Johnson et al. 2005). Όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνει η έρευνα των
Lewin et al. (2003), το περιεχόµενο της σχολικής ιστοσελίδας επηρεάζεται σηµαντικά από τη
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διαθεσιµότητα των πληροφοριών που υπάρχουν εκ των προτέρων σε ηλεκτρονική µορφή,
παρέχοντας, έτσι, γενικές πληροφορίες για το σχολείο, ηµερολόγιο εκδηλώσεων, σχολικά νέα, το αναλυτικό πρόγραµµα, συνδέσεις σε άλλους εκπαιδευτικούς δικτυακούς τόπους, κ. ά.
Εντούτοις, µερικά σχολεία επεκτείνουν την χρήση του σχολικού δικτυακού τόπου και σε τοµείς, όπως η δηµιουργία «πύλης» (portal) για την παροχή εκπαιδευτικών πληροφοριακών πόρων και την εξασφάλιση συνεργασίας µεταξύ σχολείου – µαθητών – γονέων/ κηδεµόνων, εκτός του σχολικού περιβάλλοντος και ωραρίου (Schools ICT Strategy Working Group 2008).
Συγκεκριµένα, οι σχολικοί δικτυακοί τόποι δύνανται να αποτελέσουν σηµαντικό συστατικό
κοµµάτι της τεχνολογικής υποδοµής για τη διασύνδεση του σχολείου µε το σπίτι, λαµβάνοντας, ωστόσο, ιδιαίτερη µέριµνα για θέµατα προσβασιµότητας (π.χ. προσωπικοί κωδικοί εισόδου), εξοικείωσης των εµπλεκοµένων µε τις νέες τεχνολογίες, κόστους δηµιουργίας και
συντήρησης, ασφάλειας προσωπικών δεδοµένων (π.χ. ανταλλαγή δεδοµένων µέσω ασφαλούς
σύνδεσης), καθώς και φροντίδα για τεχνικά ζητήµατα (π.χ. προστασία από ιούς, εξωτερικές
επιθέσεις) (Lewin et al. 2003).

8. Στοιχεία Λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης

Ως προς την ύπαρξη σχολικών βιβλιοθηκών, η έρευνά µας έδειξε ότι στη συντριπτική
πλειοψηφία των σχολικών µονάδων του δείγµατός µας λειτουργεί σχολική βιβλιοθήκη. Το
συγκεκριµένο αποτέλεσµα κρίνεται ως θετικό, καθώς η συµβολή των σχολικών βιβλιοθηκών
στην εκπαίδευση είναι καθοριστική, δεδοµένου ότι παρέχουν πνευµατική και φυσική πρόσβαση σε ποικίλες πληροφοριακές πηγές, προσφέρουν καθοδήγηση και ενθαρρύνουν τους
µαθητές στην χρήση ποικίλων πληροφοριών από διάφορες προελεύσεις, και συνεργάζονται
µε τους εκπαιδευτικούς, προκειµένου να υποστηρίξουν το µαθησιακό τους έργο και να ικανοποιήσουν τις πληροφοριακές ανάγκες όλων των µαθητών ξεχωριστά (student-centered
learning) (Stoll 1999). Επιπλέον, όπως έχει ήδη επισηµανθεί, οι σχολικές βιβλιοθήκες διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην απόκτηση πληροφοριακού αλφαβητισµού (Turner
1993), επεκτείνοντας τα όρια της διδασκαλίας και µάθησης, και συµβάλλοντας στην καλλιέργεια πληροφοριακών ικανοτήτων. Ωστόσο, κλειδί για την προώθηση του σύγχρονου ρόλου
των σχολικών βιβλιοθηκών αποτελεί η αξιοποίηση των ΤΠΕ και η υιοθέτηση καθιερωµένων
προτύπων για την οργάνωση, επεξεργασία και παροχή των πληροφοριακών πόρων, καθώς τα
σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και µέσα, καθώς και τα πρότυπα διαλειτουργικότητας, διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών σε ποικίλους πληροφοριακούς πόρους, και επεκτείνουν τις δυνατότητες ταυτόχρονης αναζήτησης και έγκυρης ανάκτησης από ποικίλα δίκτυα
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πληροφοριών (Murphy 1992). Όπως επισηµαίνει και η Κυριάκη-Μάνεση (1999), η εξέλιξη
των βιβλιοθηκών σε κύριους φορείς πληροφόρησης εντάσσεται στο τεχνολογικό και πληροφοριακό γίγνεσθαι της σύγχρονης εποχής, το οποίο προσδιορίζει νέες µορφές και διαστάσεις
στις παρεχόµενες υπηρεσίες. Συνακόλουθα, οι ΤΠΕ αποτελούν προϋπόθεση για την επίτευξη
του σύγχρονου στόχου των σχολικών βιβλιοθηκών: συµβολή στον πληροφοριακό αλφαβητισµό των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (information literacy), παροχή ποικίλων πληροφοριακών πηγών που υποστηρίζουν το αναλυτικό πρόγραµµα (curriculum enrichment),
ικανοποίηση πληροφοριακών αναγκών όλων των µαθητών (student-centered learning) (Hannesdottir 1995).
Αναφορικά µε τον χώρο στέγασης της σχολικής βιβλιοθήκης, η έρευνά µας έδειξε ότι,
σε µεγάλο αριθµό δηµοτικών σχολείων, η βιβλιοθήκη στεγάζεται στο διάδροµο. Το συγκεκριµένο εύρηµα κρίνεται ως αρνητικό, καθώς η εξασφάλιση κατάλληλου χώρου, ειδικά διαµορφωµένου, αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες για την αποτελεσµατική
και αποδοτική λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης (Σαΐτης και ά. 2002). Σύµφωνα, µάλιστα,
µε διεθνείς µελέτες (Salmon et al. 1996, Zweizig 1999), είναι σηµαντικό ο χώρος της βιβλιοθήκης να ικανοποιεί συγκεκριµένες προδιαγραφές, αναφορικά µε την έκταση (τετραγωνικά
µέτρα) και το σχεδιασµό (διαθέσιµες θέσεις µελέτης), προκειµένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες
της σχολικής κοινότητας, αλλά και να προσελκύει τα µέλη αυτής, για µελέτη, δηµιουργική
απασχόληση, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
(2003) έχει καθορίσει σαφή κριτήρια και αναλυτικές προδιαγραφές για το χώρο στέγασης
των σχολικών βιβλιοθηκών. Ωστόσο, στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµάνουµε, ότι, ενώ στα
σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχουν δηµιουργηθεί πεντακόσιες σύγχρονες σχολικές βιβλιοθήκες, µε προοπτική δηµιουργίας επιπλέον πεντακοσίωνxv, στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση δεν έχει υλοποιηθεί αντίστοιχο πρόγραµµα. Συνεπώς, η απουσία σωστών χωροταξικών συνθηκών για τη στέγαση της σχολικής βιβλιοθήκης, περίπου στο 1/3 των δηµοτικών
σχολείων του δείγµατος, πιθανό να οφείλεται στην έλλειψη: (α) ελεύθερου χώρου για τη διαµόρφωση και µετατροπή του σε βιβλιοθήκη, ή/και (β) οικονοµικών κονδυλίων για την εξασφάλιση κατάλληλων χωροταξικών συνθηκών, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΥΠΕΠΘ.
Το πρόβληµα έλλειψης εξειδικευµένου χώρου για τη σχολική βιβλιοθήκη, ίσως να
αντανακλά, ως ένα σηµείο, και το βαθµό αναγνώρισης της συµβολής της βιβλιοθήκης στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριµένα, παρόλο που στην Ελλάδα οι σχολικές βιβλιοθήκες
xv

Οι σχολικές αυτές βιβλιοθήκες δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση
και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση – Πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ Σχολικές Βιβλιοθήκες» του Β’ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ). Το αντίστοιχο πρόγραµµα του Γ’ ΚΠΣ επιδιώκει να επεκτείνει το έργο των σχολικών βιβλιοθηκών και να ιδρυθούν ακόµη 500 βιβλιοθήκες.
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διατηρούν µακρά παράδοση, µε τη νοµική τους κατοχύρωση από τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους το 1835xvi, στην κτιριακή υποδοµή πολλών δηµοτικών σχολείων του δείγµατός
µας παρατηρούµε ότι, ο χώρος της σχολικής βιβλιοθήκης, πιθανό δεν έχει προβλεφθεί, ή έχει
αξιοποιηθεί για διαφορετικό σκοπό, µε αποτέλεσµα η βιβλιοθήκη να στεγάζεται στο διάδροµο, σε αίθουσα διδασκαλίας, στο γραφείο της σχολικής διεύθυνσης, κτλ. Συνεπώς, παρατηρούµε ότι η σχολική βιβλιοθήκη υποβαθµίζεται, προκειµένου να καλυφθούν, χωροταξικά,
άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η κίνηση αυτή, ωστόσο, επηρεάζει καθοριστικά το βαθµό λειτουργίας της βιβλιοθήκης, καθώς και τις δυνατότητες συµβολής και υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, δεδοµένου ότι απουσιάζει ένα από τα σηµαντικότερα κριτήρια αποτελεσµατικής οργάνωσης: η σωστή κτιριακή υποδοµή.
Όσον αφορά στον χώρο στέγασης της σχολικής βιβλιοθήκης και στην οργανικότητα
του σχολείου, η οικοµετρική ανάλυση έδειξε ότι, όσο αυξάνεται η τελευταία, τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα η βιβλιοθήκη του σχολείου να στεγάζεται σε ειδική, ξεχωριστή, αίθουσα. Το φαινόµενο αυτό, ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι µεγάλες, σε οργανικότητα, σχολικές µονάδες διαθέτουν µεγαλύτερες κτιριακές εγκαταστάσεις, λόγω και του αυξηµένου αxvi

Το βασιλικό διάταγµα 8/20 Νοεµβρίου 1835 (ΦΕΚ 20/16.12.1835) προβλέπει την ίδρυση βιβλιοθηκών σε
κάθε δηµόσιο σχολείο για αξιοποίηση από εκπαιδευτικούς και µαθητές. Στη συνέχεια, εκδίδονται και άλλες νοµικές πράξεις, περισσότερο αναλυτικές, οι οποίες προβλέπουν και καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών βιβλιοθηκών. Χαρακτηριστικά, αναφέρουµε το βασιλικό διάταγµα της 28/10/1855 (ΦΕΚ 46/03.12.1855)
«Περί διαθέσεως των αγοραζοµένων ή δωρουµένων βιβλίων», το βασιλικό διάταγµα της 28/03/1869 (ΦΕΚ
20/25.04.1869) «Περί πλουτισµού των κατ επαρχίας βιβλιοθηκών», το νόµο 4397/1928, κεφάλαιο Ζ’, άρθρο 14
(ΦΕΚ 309/24.08.1929) «Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως» / «Ίδρυσις εργαστηρίων και σχολικών βιβλιοθηκών», ο οποίος στο άρθρο 14 κάνει µνεία των πιστώσεων που διατίθενται για ίδρυση και εµπλουτισµό σχολικών
βιβλιοθηκών, το νόµο 5911/1933, άρθρο 15 (ΦΕΚ 357/18.11.1933) «Περί διδακτικών βιβλίων», το νοµοθετικό
διάταγµα 749/1970, άρθρο 16 (ΦΕΚ 277/18.12.1970) «Περί διδακτικών βιβλίων», το νόµο 1824/1988, άρθρο 8
(ΦΕΚ 296/30.12.1988) «Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» / «Εργαστηριακός εξοπλισµός –
σχολικές βιβλιοθήκες», καθώς και το νόµο 3149/2003, κεφάλαιο ∆’, άρθρο 13, παράγραφος 18 (ΦΕΚ
141/10.06.2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, ∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» / «Άλλες διατάξεις» / «Θέµατα αρµοδιότητας ΥΠΕΠΘ».
∆εδοµένου ότι οι παραπάνω πράξεις αναφέρονται πρωτίστως σε θέµατα εµπλουτισµού των σχολικών βιβλιοθηκών, οι ακόλουθες νοµικές πράξεις προβλέπουν το ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών βιβλιοθηκών,
καθορίζοντας ζητήµατα διεύθυνσης, οικονοµικών, αρµοδιοτήτων, εµπλουτισµού, κτλ. Ειδικότερα, λοιπόν, αξίζει
να σηµείωσουµε το βασιλικό διάταγµα 30/11/1901 (ΦΕΚ 260/04.12.1901) «Περί σχολικών βιβλιοθηκών», την
υπουργική απόφαση 1747/22.12.1901 (ΦΕΚ 23/09.02.1902) «Κανονισµός των σχολικών βιβλιοθηκών», το νόµο
5045/1931, κεφάλαιο Ζ’, άρθρο 12 (ΦΕΚ 165/23.06.1931) «Περί των σχολικών βιβλίων» / «Σχολικαί βιβλιοθήκαι», το βασιλικό διάταγµα της 15/01/1949 (ΦΕΚ 22/21.01.1949) «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της βιβλιοθήκης των διδακτικών βιβλίων και των σχολικών εν γένει βιβλιοθηκών», καθώς και το νόµο 1566/1985, άρθρο
43 (ΦΕΚ 167/1985) «∆οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» / «Σχολικές βιβλιοθήκες». Επιπλέον, είναι σηµαντικό να αναφέρουµε και την απόφαση του ΥΠΕΠΘ (Ενιαίος ∆ιοικητικός Τοµέας Θεµάτων Σπουδών, Επιµόρφωσης και Καινοτοµιών, ∆ιεύθυνση ΣΕΠΕ∆, Τµήµα
Καινοτοµιών, Γραφείο Σχολικών Βιβλιοθηκών) µε αρ. πρωτ. 128800/Γ7/(Ες Φ.11/1240) / 19.11.2003, η οποία
καθορίζει αναλυτικά το πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών βιβλιοθηκών, ως προς το καθεστώς, τους σκοπούς
και στόχους, τις συλλογές και τους τρόπους απόκτησης νέου υλικού, την πρόσβαση στις τοπικές συλλογές αλλά
και στο διαδίκτυο, τους κανόνες φωτοτύπησης, το ωράριο λειτουργίας, τη στελέχωση και το οργανόγραµµα, τον
κώδικα συνεργασίας µε άλλες βιβλιοθήκες, καθώς και την χρήση της σχολικής βιβλιοθήκης από την τοπική κοινότητα.
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ριθµού µαθητών. Συνεπώς, είναι πιθανότερο να διαθέτουν ειδικό χώρο για τη στέγαση της
βιβλιοθήκης του σχολείου.
Σχετικά µε τα είδη τεχνολογικού εξοπλισµού, η έρευνά µας έδειξε ότι σε µεγάλο αριθµό σχολικών βιβλιοθηκών δεν υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής, ενώ ιδιαίτερα αισθητή
είναι η απουσία διαδικτύου και ενδοδικτύου στη συντριπτική πλειοψηφία των βιβλιοθηκών
του δείγµατός µας. Τα συγκεκριµένα ευρήµατα, τα οποία επιβεβαιώνονται και από την έρευνα των Σαΐτη και ά. (2002), αναδεικνύουν, αφενός µεν την έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισµού, αφετέρου την αδυναµία των σχολικών βιβλιοθηκών να αντεπεξέλθουν στο σύγχρονο
ρόλο τους. Συγκεκριµένα, όπως έχει ήδη επισηµανθεί, οι σχολικές βιβλιοθήκες πρέπει να διαµορφώσουν νέες συνθήκες λειτουργίας και να εκπληρώσουν νέους στόχους, δεδοµένου ότι
µετατρέπονται από αποθήκες απαρχαιωµένου αρχειακού υλικού σε σύγχρονα ενεργά κέντρα
πληροφόρησης, τα οποία στηρίζουν και ενδυναµώνουν τη µαθησιακή διαδικασία (Hopkins et
al. 1999). Οι αρχές της µαθητοκεντρικής µάθησης (student-centered learning), καθώς και η
ανάγκη για πληροφοριακό αλφαβητισµό (information literacy) αναζητούν από τις σχολικές
βιβλιοθήκες να αποτελέσουν τον πυρήνα παροχής πληροφοριακών ικανοτήτων, καθώς και
τον µοχλό υποστήριξης του αναλυτικού προγράµµατος.
Στο σηµείο αυτό, αξίζει να αναφερθούµε διεξοδικά στους νέους στόχους που καλείται
να εκπληρώσει η σύγχρονη σχολική βιβλιοθήκη, προκειµένου να συνειδητοποιήσουµε πληρέστερα το µέγεθος και τη σηµαντικότητα της εξασφάλισης κατάλληλης τεχνολογικής υποδοµής. Αναλυτικότερα, λοιπόν, η µαθητοκεντρική µάθηση (student-centered learning), η οποία εστιάζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε µαθητή, στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων, βάσει της προσωπικής έρευνας και αναζήτησης των διαθέσιµων πληροφοριών (resource based learning), σε θεµατικά αντικείµενα που ορίζει το αναλυτικό πρόγραµµα,
και οι εργασίες που καθορίζει ο επιβλέπων εκπαιδευτικός. Σύµφωνα µε τη µελέτη του Gibbs
(1992), µε τη µαθητοκεντρική µάθηση, οι µαθητές αποκτούν µεγαλύτερη αυτονοµία και περισσότερο έλεγχο της µαθησιακής διαδικασίας, ενώ παράλληλα καθορίζουν το πλαίσιο της
µελέτης τους, βάσει των ιδιαίτερων πληροφοριακών τους αναγκών. Οι Cook et al. (1998) καθορίζουν τους παρακάτω παράγοντες ως θετικά αποτελέσµατα της µαθητοκεντρικής µάθησης: (α) δυνατότητα επίλυσης προβληµάτων, (β) ικανότητα συνεργατικής µάθησης, (γ) γνώση της µαθησιακής διαδικασίας, (δ) διαρκής εξέλιξη και βελτίωση, (ε) γνώση από ποικίλες
πληροφοριακές πηγές, και (στ) διάδραση και επεξεργασία της πληροφορίας µέσω των νέων
τεχνολογιών.
Ωστόσο, για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, οι µαθητές είναι αναγκαίο να διέπονται από την ικανότητα της πληροφοριακής αναζήτησης, αλλά και την ικανότητα µεταφο185

ράς των γνώσεων από τη µια περίπτωση στην άλλη (Kuhlthau 1996). Όπως χαρακτηριστικά
επισηµαίνει και ο Arko-Cobbah (2004), οι µαθητές από παθητικοί δέκτες της γνώσης πρέπει
να µετατραπούν σε ενεργοί εργάτες της µαθησιακής διαδικασίας. Επίσης, η µάθηση είναι σηµαντικό να οικοδοµείται µε την ενεργή συµµετοχή των µαθητών και τη συλλογή δεδοµένων
από ποικίλες πληροφοριακές πηγές, και όχι από τη µελέτη ενός και µόνο σχολικού βιβλίου.
Εποµένως, η απόκτηση πληροφοριακού αλφαβητισµού είναι εκείνη που ενδυναµώνει την µαθητοκεντρική µάθηση, καθώς παρέχει στους µαθητές τις απαραίτητες πληροφοριακές ικανότητες για τη δυνατότητα µάθησης από ποικίλες πηγές. Στο πλαίσιο αυτό, οι Williams et al.
(1997) προσδιορίζουν τα οφέλη του πληροφοριακού αλφαβητισµού ως εξής: (α) γνώση του
πότε χρειάζεται η αναζήτηση πληροφοριών, (β) ικανότητα προσδιορισµού του ποια πληροφορία επιλύει συγκεκριµένο πρόβληµα, και (γ) ικανότητα εντοπισµού, αξιολόγησης, οργάνωσης και αποτελεσµατικής αξιοποίησης των διαθέσιµων πληροφοριών. ∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι οι µαθητές καλούνται να συγκεντρώνουν πληροφορίες και να αναπτύσσουν τη δική
τους γνώµη, αναφορικά µε το, προς µελέτη, θέµα, καθώς το αναλυτικό πρόγραµµα µετατρέπεται από καθαρά συγκεντρωτικό, βασισµένο και περιορισµένο, µαθησιακά, στα σχολικά εγχειρίδια, σε αποκεντρωτικό, αξιοποιώντας τη µάθηση από ποικίλες πληροφοριακές πηγές
(Donham 1998).
Υπό το πρίσµα των νέων εκπαιδευτικών τάσεων (µαθητοκεντρική µάθηση – πληροφοριακός αλφαβητισµός), οι σχολικές βιβλιοθήκες είναι αναγκαίο να αναβαθµίσουν το πλαίσιο λειτουργίας τους και εξελιχθούν σε πληροφοριακά κέντρα (School Library Media
Centers), τα οποία παρέχουν πληροφοριακές υπηρεσίες, όπως (Craver 2002): (α) αυτοµατοποιηµένο κατάλογο του διαθέσιµου από τον χώρο της βιβλιοθήκης υλικού (έντυπου και οπτικοακουστικού), (β) συνδροµή σε επιστηµονικά περιοδικά, (γ) online εγκυκλοπαίδειες και λεξικά, (δ) δοκιµαστικές συνδροµές σε βάσεις δεδοµένων, (ε) βάσεις δεδοµένων εξειδικευµένες
σε συγκεκριµένες θεµατικές που υποστηρίζουν το αναλυτικό πρόγραµµα, (στ) καταλόγους
συλλογών άλλων βιβλιοθηκών µε δυνατότητα διαδανεισµού, (ζ) εκπαιδευτικές πύλες, και (η)
διάθεση «δωµατίων συζήτησης» για συνεργατική µάθηση.
Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν το κλειδί για την
υλοποίηση των σύγχρονων επιδιώξεων των σχολικών βιβλιοθηκών, και την ανάδειξή τους σε
πληροφορικά κέντρα του σχολείου (School Library Media Centers), καθώς διαθέτουν ηλεκτρονικά µέσα πληροφοριακής διαχείρισης, υποστηρίζουν την ανάπτυξη ψηφιακών συλλογών, και συνακόλουθα επιτρέπουν την παροχή πληροφοριών ανεξαρτήτως χρόνου, φυσικού
χώρου, µεγέθους συλλογής ή συγκεκριµένου πληροφοριακού συστήµατος, ενώ παράλληλα
διευρύνουν τους ορίζοντες και τις δραστηριότητες των βιβλιοθηκών, οι οποίες, παλαιότερα,
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ήταν απόλυτα περιορισµένες από τον χώρο, το µέγεθος της συλλογής και το ωράριο λειτουργίας τους (Craver 2002). Συνεπώς, οι νέες τεχνολογίες διευκολύνουν τις σχολικές βιβλιοθήκες
να µετατραπούν σε ενεργούς χώρους της σχολικής µονάδας, οι οποίες παρέχουν αναβαθµισµένες ποιοτικά υπηρεσίες που υποστηρίζουν και ενισχύουν τη µαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, οι νέες τεχνολογίες σπάνε τα γεωγραφικά και χρονικά δεσµά, και εξασφαλίζουν ευελιξία και άνοιγµα συλλογής. ∆ιαπιστώνουµε, εποµένως, ότι µε την απουσία της στοιχειώδους
τεχνολογικής υποδοµής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, διαδίκτυο, ενδοδίκτυο) από τις σχολικές
βιβλιοθήκες, η υλοποίηση όλων των παραπάνω δράσεων και στόχων είναι ουσιαστικά ανέφικτη.
Ως προς τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει η σχολική βιβλιοθήκη στην εκπαιδευτική κοινότητα, η έρευνά µας έδειξε ότι, οι βασικότερες υπηρεσίες που παρέχονται είναι, ο εντοπισµός και η ανάκτηση πληροφοριών µέσω βάσεων δεδοµένων, καθώς και η επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το αποτέλεσµα αυτό, το οποίο επιβεβαιώνει την
Υ11 ερευνητική µας υπόθεση, αν και φανερώνει τη στοιχειώδη και περιορισµένη λειτουργία
της βιβλιοθήκης στα σύγχρονα καθήκοντά της, ταυτόχρονα αναδεικνύει τη µεγάλη ανάγκη
της σχολικής κοινότητας για υποστήριξη της µαθησιακής διαδικασίας και του πληροφοριακού αλφαβητισµού, µε τη συνδροµή της βιβλιοθήκης στη δυνατότητα πρόσβασης και αξιοποίησης ποικίλων πληροφοριακών πηγών, αλλά και την αρωγή αυτής στην εξοικείωση των
µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας µε τα σύγχρονα τεχνολογικά µέσα και εργαλεία. Όπως
επισηµαίνει και ο Jakobsdσttir et al. (2004) οι σύγχρονες σχολικές βιβλιοθήκες µετατρέπονται
σταδιακά σε πληροφοριακά κέντρα που υποστηρίζουν και προωθούν την χρήση των ΤΠΕ στη
µαθησιακή διαδικασία, και συνακόλουθα αποτελούν τον πυρήνα τεχνολογικών αλλαγών στο
σχολικό χώρο.
Η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στις σχολικές βιβλιοθήκες για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών πηγάζει από οικονοµικούς, εκπαιδευτικούς, καθώς και τεχνολογικούς
παράγοντες (Craver 2002). Αναλυτικότερα, η διασύνδεση των σχολικών βιβλιοθηκών µέσω
διαδικτυακών συστηµάτων, η δυνατότητα ανταλλαγής µηχαναγνώσιµων δεδοµένων, καθώς
και η δυνατότητα πρόσβασης και παροχής ψηφιακής πληροφόρησης (ηλεκτρονικά περιοδικά)
συνεπάγονται τη µείωση κόστους επεξεργασίας της ίδιας πληροφορίας (περιορισµός ανθρώπινων ωρών εργασίας πάνω στο ίδιο αντικείµενο), τον περιορισµό του κόστους διατήρησης
και συντήρησης έντυπου υλικού, όπως επίσης και τη δυνατότητα αξιοποίησης του διαθέσιµου
φυσικού χώρου για άλλες δραστηριότητες (θέσεις χρηστών, αναγνωστήριο), πλην της φύλαξης έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού (η συλλογή µετατρέπεται σταδιακά από έντυπη σε
ψηφιακή).
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Επιπλέον, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της σχολικής βιβλιοθήκης ενισχύουν τις σύγχρονες µορφές εκπαίδευσης, µέσω της παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης (e-learning). Συγκεκριµένα, η σχολική βιβλιοθήκη δύναται να υποστηρίξει τη µάθηση
µέσω διαδικτύου, διαθέτοντας τα απαιτούµενα εκπαιδευτικά εργαλεία, τον αναγκαίο εξοπλισµό, αλλά και την τεχνογνωσία της χρήσης και αξιοποίησης αυτών. Εξάλλου, η ηλεκτρονική
εκπαίδευση παρέχει σηµαντικά οφέλη στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς δεν προϋποθέτει
φυσικό χώρο διδασκαλίας, οι µαθητές µπορούν, είτε να αξιοποιούν το διαθέσιµο εξοπλισµό
της βιβλιοθήκης, είτε να µαθαίνουν από το δικό τους φυσικό περιβάλλον, βάσει, πάντοτε, των
ιδιαίτερων εκπαιδευτικών τους αναγκών, δεν προκύπτουν προβλήµατα συµπεριφοράς και
πειθαρχίας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και την οικονοµικότερη λύση, καθώς η διάθεση χρηµάτων για νέες τεχνολογίες είναι αρκετά µικρότερη της δαπάνης για κτίρια (Morris 2005).
Τέλος, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχουν αναβαθµισµένες δυνατότητες πληροφόρησης, όπως ηλεκτρονική αναζήτηση, ηλεκτρονικό δανεισµό, διαδανεισµό µέσω διαδικτυακών υπηρεσιών, και άλλες. Οι υπηρεσίες αυτές συµβάλλουν στην εγκυρότερη, αµεσότερη και
πληρέστερη πληροφόρηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς εξασφαλίζουν ποιοτική
πρόσβαση των χρηστών στις διαθέσιµες πληροφορίες, ενώ παράλληλα εξοικονοµείται σηµαντικός χρόνος από την έρευνα µε χειροκίνητα µέσα αναζήτησης. Επιπρόσθετα, η παροχή υπηρεσιών µέσω διαδικτύου ενισχύει τις δραστηριότητες της βιβλιοθήκης, καθώς εκείνες δεν
περιορίζονται από χωροταξικές συνθήκες και ωράρια λειτουργίας, µε αποτέλεσµα η εκπαιδευτική κοινότητα να είναι σε θέση να προβαίνει σε πληροφοριακές αναζητήσεις, ανεξαρτήτως του φυσικού χώρου της βιβλιοθήκης.
Κατόπιν των παραπάνω, µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι µε την εισαγωγή των ΤΠΕ
και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι σχολικές βιβλιοθήκες µετατρέπονται σταδιακά
σε «υβριδικές»xvii, µε βασικό πλεονέκτηµα το γεγονός ότι δεν περιορίζονται από το χώρο, το
χρόνο, τη γεωγραφική τοποθεσία, ή από κάποιο συγκεκριµένο υπολογιστικό σύστηµα (Garlock et al. 1996). Επιπλέον, οι υβριδικές σχολικές βιβλιοθήκες (Blake 1996, Craver 2002): (α)
διαθέτουν online καθοδήγηση για το διαδίκτυο, συνδροµή σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων
και άδεια πρόσβασης και ανάκτησης πληροφοριών από καταλόγους άλλων βιβλιοθηκών, (β)
παρέχουν επιπρόσθετες πληροφοριακές πηγές που ενισχύουν τη µαθησιακή διαδικασία, (γ)
προµηθεύουν την εκπαιδευτική κοινότητα µε ιστοσελίδες που ενισχύουν τη µάθηση και εφοδιάζουν τους µαθητές µε ικανότητες κριτικής σκέψης, (δ) κατέχουν τα µέσα για την διάθεση

xvii

Με τον όρο «υβριδικές» αποκαλούνται οι βιβλιοθήκες, οι οποίες αξιοποιούν την τεχνολογία για την παροχή
και διασύνδεση πληροφοριακών πηγών, και των οποίων η συλλογή δεν αποτελείται µόνο από έντυπο, αλλά και
από ψηφιακό υλικό.
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και απόκτηση µηχαναγνώσιµων δεδοµένων, (ε) παρέχουν πληροφοριακούς πόρους που ενισχύουν και συµπληρώνουν την έντυπη συλλογή της βιβλιοθήκης, (στ) διαθέτουν πολιτική
αναφορικά µε τους στόχους, το πλαίσιο λειτουργίας και τις δραστηριότητες της βιβλιοθήκης,
(ζ) παράγουν θετική δηµοσιότητα για τις δραστηριότητες και προάγουν τις παροχές της σχολικής βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική κοινότητα, (η) παρέχουν δυνατότητα αποµακρυσµένης
πρόσβασης στο υλικό, στις υπηρεσίες και στα προγράµµατα της σχολικής βιβλιοθήκης, (θ)
διευκολύνουν την αξιοποίηση των συνδροµητικών βάσεων δεδοµένων, και (ι) αναπτύσσουν
συλλογή µε ιστοσελίδες που ανταποκρίνονται και ικανοποιούν τις πληροφοριακές ανάγκες
και απαιτήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας στα αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος.
Ωστόσο, το επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης και οργάνωσης των σχολικών βιβλιοθηκών ποικίλει και διαφοροποιείται σηµαντικά (Hannesdottir 1995). Η εξασφάλιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών έρχεται αντιµέτωπη µε εµπόδια που δυσχεραίνουν σηµαντικά την αποτελεσµατική αξιοποίηση των ΤΠΕ στις σχολικές βιβλιοθήκες. Οι παράγοντες που επηρεάζουν
σηµαντικά το επίπεδο και το βαθµό παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, δύνανται να προσδιοριστούν ως ακολούθως (Morris 2005): (α) οικονοµικοί πόροι, (β) τεχνολογική και διοικητική
υποστήριξη, καθώς και (γ) εξειδικευµένο προσωπικό. Για το λόγο αυτό, πολλές χώρες αναπτύσσουν προγράµµατα υποστήριξης των σχολικών βιβλιοθηκών, προκειµένου να τις ενισχύσουν µε πληροφοριακό υλικό και τεχνολογικό εξοπλισµό. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται
και το πρόγραµµα που αναφέραµε παραπάνω για τη δηµιουργία 500 σύγχρονων σχολικών
βιβλιοθηκών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Επίσης, στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής,
επενδύθηκαν, το 1998, 45 εκατοµµύρια δολάρια για την ενίσχυση της µάθησης µέσω των
σχολικών βιβλιοθηκών (Zweizig et al. 1999), µε απώτερο στόχο την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε σύγχρονα πληροφοριακά µέσα, την καλλιέργεια του πληροφοριακού
αλφαβητισµού, καθώς και την παροχή ποιοτικής και αποτελεσµατικής πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πληροφοριακές υπηρεσίες της σχολικής βιβλιοθήκης.
Αναφορικά µε τους τοµείς της σχολικής διοίκησης, στους οποίους η βιβλιοθήκη δύναται να βοηθήσει, η έρευνά µας έδειξε ότι η συµβολή στη διοικητική εργασία εστιάζεται, κυρίως, σε δύο βασικούς τοµείς: στη βάση δεδοµένων µαθητών/ µαθηµάτων και στην πληροφοριακή βάση δεδοµένων του ωρολογίου προγράµµατος. Το αποτέλεσµα αυτό, το οποίο επιβεβαιώνει την Υ12 ερευνητική µας υπόθεση, αντανακλά τη µεγάλη ανάγκη της σχολικής διοίκησης για υποστήριξη του έργου, ως προς την χρήση και αξιοποίηση βάσεων δεδοµένων. Εξάλλου, όπως έχουµε ήδη επισηµάνει, η σχολική βιβλιοθήκη διαθέτει την απαιτούµενη τεχνογνωσία για τη διαχείριση δεδοµένων σε πληροφοριακά συστήµατα, µε αποτέλεσµα να
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µπορεί να βοηθήσει σε σηµαντικό βαθµό στη διατήρηση και επεξεργασία των διοικητικών
δεδοµένων της σχολικής διοίκησης. Επιπλέον, δύναται να συµβάλει στην αναβάθµιση της
πληροφοριακής οργάνωσης, µέσω της υλοποίησης διεθνών προτύπων περιγραφής και διακίνησης της πληροφορίας, και συνακόλουθα της εξασφάλισης συµβατότητας, οµοιοµορφίας
και διαλειτουργικότητας.
Ενδεικτικό του βαθµού συµβολής της βιβλιοθήκης στη σχολική διοίκηση, είναι και το
αποτέλεσµα της έρευνάς µας, σύµφωνα µε το οποίο, η διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών του σχολείου πραγµατοποιούνται λιγότερο συχνά µέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή,
όταν η σχολική βιβλιοθήκη δε διαθέτει τεχνολογικό εξοπλισµό, ή όταν προσφέρει λιγότερες
ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην εκπαιδευτική κοινότητα. Όπως αναφέρει και ο Starkman (2007)
η σχολική βιβλιοθήκη µπορεί να βοηθήσει στην ένταξη της τεχνολογικής καινοτοµίας στο
σχολείο, επισηµαίνοντας, ωστόσο, ότι τα προσόντα και οι ικανότητες του υπεύθυνου της βιβλιοθήκης είναι εκείνα που καθορίζουν, πόσο οµαλά και παραγωγικά, θα µεταβεί το σχολείο
στη νέα πραγµατικότητα που προβάλλουν οι ΤΠΕ. Εξάλλου, ενδεικτική προς την κατεύθυνση
αυτή είναι και η αναφορά των Flanagan et al. (2003), ότι σε πολλά σχολεία «ανεπίσηµοι» καθοδηγητές προκύπτουν από τις σχολικές αίθουσες, τις σχολικές βιβλιοθήκες και τα εργαστήρια πληροφορικής, προκειµένου να αναλάβουν το σχεδιασµό της δράσης ένταξης των νέων
τεχνολογιών στο σχολικό γίγνεσθαι. Κατόπιν των παραπάνω διαπιστώνουµε, ότι οι σύγχρονες
σχολικές βιβλιοθήκες έχουν τη δυνατότητα και ικανότητα να συνεισφέρουν στον εκσυγχρονισµό της σχολικής διοίκησης, λόγω της τεχνογνωσίας τους, ωστόσο η συµβολή αυτή επιτυγχάνεται, εφόσον οι βιβλιοθήκες διαθέτουν εξειδικευµένο προσωπικό, µε γνώσεις στην πληροφοριακή διαχείριση, καθώς και επάρκεια τεχνολογικού και υλικοτεχνικού εξοπλισµού, σε
µέσα, εργαλεία, προγράµµατα, χώρους, κ.ά.
Σχετικά µε τις παραµέτρους που συντελούν στην αποτελεσµατική λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης, το δείγµα της έρευνάς µας έδειξε ότι οι τρεις κυριότεροι παράγοντες είναι
ο κατάλληλος χώρος, η οικονοµική ενίσχυση και το εξειδικευµένο προσωπικό. Το εύρηµα
αυτό έρχεται σε συµφωνία και µε τις διαπιστώσεις σχετικής έρευνας (Σαΐτης και ά. 2002),
στην οποία, οι προτάσεις των ερωτηθέντων για την καλή οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης του σχολείου, αναφέρονταν, µεταξύ άλλων, στη διάθεση ξεχωριστής αίθουσας, στην
εξασφάλιση πίστωσης, καθώς και στη στελέχωση των βιβλιοθηκών µε εξειδικευµένο προσωπικό. Εξάλλου, σχετική µελέτη (Bernhard et al. 2002), καθώς και οι διεθνείς προδιαγραφές
της International Federation of Library Association (IFLA)/ UNESCO (2002) για τις σχολικές
βιβλιοθήκες, προβάλλουν τα προαναφερόµενα ως µερικές από τις σηµαντικότερες παραµέτρους για την αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης.
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9. Στοιχεία για την Αποτελεσµατική Εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη ∆ιοίκηση του Σχολείου

Ως προς τις βασικές προϋποθέσεις που είναι αναγκαίο να εξασφαλιστούν, προκειµένου να καταστεί αποτελεσµατική η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική διοίκηση, τα ερευνητικά δεδοµένα έδειξαν ως σηµαντικότερη παράµετρο, από την πλευρά των διευθυντικών στελεχών, την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των νέων τεχνολογιών, και ακολουθούν µε σειρά κατάταξης: ο κατάλληλος χώρος για την εγκατάσταση του τεχνολογικού εξοπλισµού, ο προγραµµατισµός από το ΥΠΕΠΘ για την προµήθεια και συντήρηση του τεχνολογικού εξοπλισµού, η τοποθέτηση διοικητικού προσωπικού στη γραµµατεία των σχολικών
µονάδων, η τοποθέτηση εξειδικευµένου προσωπικού (βιβλιοθηκονόµου) στις σχολικές βιβλιοθήκες, η ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών για τη χρήση των ΤΠΕ, η δυνατότητα αναβάθµισης
υφιστάµενου τεχνολογικού εξοπλισµού, και τέλος η συγγραφή εγχειριδίου από το ΥΠΕΠΘ,
αναφορικά µε τη χρήση των ΤΠΕ και τη λειτουργία των προγραµµάτων του Η/Υ.
Από την πλευρά των εκπαιδευτικών, τα αποτελέσµατα της έρευνας ανέδειξαν τον
προγραµµατισµό από το ΥΠΕΠΘ για την προµήθεια και συντήρηση του τεχνολογικού εξοπλισµού ως πρώτο παράγοντα, και ακολουθούν µε σειρά κατάταξης: η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των νέων τεχνολογιών, ο κατάλληλος χώρος για την εγκατάσταση
του τεχνολογικού εξοπλισµού, η τοποθέτηση διοικητικού προσωπικού στη γραµµατεία των
σχολικών µονάδων, η ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών για τη χρήση των ΤΠΕ, η τοποθέτηση
εξειδικευµένου προσωπικού (βιβλιοθηκονόµου) στις σχολικές βιβλιοθήκες, η συγγραφή εγχειριδίου από το ΥΠΕΠΘ, αναφορικά µε τη χρήση των ΤΠΕ και τη λειτουργία των προγραµµάτων του Η/Υ, και τέλος η δυνατότητα αναβάθµισης υφιστάµενου τεχνολογικού εξοπλισµού.
Από τα παραπάνω ευρήµατα γίνεται σαφές ότι ποικίλοι παράγοντες συντελούν, άλλοτε σε µικρότερο και άλλοτε σε µεγαλύτερο βαθµό, στην εξασφάλιση της αποτελεσµατικής
ένταξης των νέων τεχνολογιών στο σχολικό χώρο. Πρακτικά, αυτό σηµαίνει ότι η εξασφάλιση ενός και µόνο παράγοντα δε συντελεί στην επιτυχή υιοθέτηση των τεχνολογικών καινοτοµιών στην καθηµερινή εργασία, αλλά συµβάλλει στην κατοχύρωση ενός σωστά οργανωµένου
πλαισίου για τη «µεταβολή» της διοίκησης, από την παραδοσιακή µορφή της, σ’ ένα αναβαθµισµένο τεχνολογικά περιβάλλον.
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10. Απόψεις Ερωτηθέντων για την Καλύτερη Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο Σχολείο

Σε ό,τι αφορά το γενικό ερώτηµα «τι έχετε να προτείνετε για την καλύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ», η έρευνά µας ανέδειξε ως κυριότερους παράγοντες αποτελεσµατικής χρήσης
των νέων τεχνολογιών:
 την τοποθέτηση διοικητικού προσωπικού για γραµµατειακή υποστήριξη
 την προµήθεια επαρκούς τεχνολογικού εξοπλισµού από κεντρικό φορέα της εκπαίδευσης
(π.χ. ΥΠΕΠΘ, ΟΣΚ), και τη συνεχή αναβάθµιση αυτού
 τη συνεχή, ολοκληρωµένη και υποχρεωτική επιµόρφωση όλων των εκπαιδευτικών και
των διευθυντικών στελεχών στη χρήση του Η/Υ
 την πρόσληψη βιβλιοθηκονόµου (τουλάχιστον για τις µεγάλες σχολικές µονάδες), είτε τον
ορισµό υπεύθυνου – εξειδικευµένου εκπαιδευτικού, µε µείωση του διδακτικού του ωραρίου για την οργάνωση και λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης.
Βέβαια, όπως αναφέραµε και παραπάνω, η επιτυχής ένταξη των ΤΠΕ αποτελεί συνέπεια ικανοποίησης σειράς παραγόντων, και όχι µονοµερούς πραγµάτωσης ενός και µόνο στόχου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

7

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Περίληψη

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα, στα οποία καταλήξαµε κατόπιν της ερµηνείας των ερευνητικών µας αποτελεσµάτων, και διατυπώνονται προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας εισαγωγής των ΤΠΕ στον εκπαιδευτικό χώρο, καθώς και για την αναβάθµιση της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών
στη σχολική διοίκηση και βιβλιοθήκη.

2. Συµπεράσµατα

Η παρούσα εργασία προσέγγισε το θέµα της χρηστικότητας των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη σχολική διοίκηση, και συνακόλουθα των παραγόντων που
συµβάλλουν στην τεχνολογική αναβάθµιση της διοικητικής εργασίας των σχολικών µονάδων
της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Παρόλο που το δείγµα της έρευνάς µας καλύπτει µεγάλο
φάσµα της ελληνικής πραγµατικότητας, η συγκεκριµένη µελέτη περιορίστηκε στις παραµέτρους που επηρεάζουν την αποτελεσµατική ένταξη των νέων τεχνολογιών στη σχολική διοίκηση. Συνεπώς, περαιτέρω έρευνα κρίνεται αναγκαία, προκειµένου να µελετηθούν ξεχωριστά
και αναλυτικά συγκεκριµένοι παράγοντες, αλλά και να διερευνηθούν, σε βάθος, οι διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν στην εισαγωγή των τεχνολογικών καινοτοµιών µεταξύ των
σχολείων της υπαίθρου και των αστικών κέντρων. Επιπλέον, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η
στατιστική ανάλυση και να θεωρηθεί γενική τάση, είναι αναγκαία η µελέτη περισσότερων
εµπειρικών δεδοµένων από τις εκπαιδευτικές περιφέρειες της χώρας µας, και φυσικά περισσότερων ερωτηµατολογίων, έτσι ώστε να ερευνηθούν σε βάθος οι προϋποθέσεις της αποτελεσµατικής και αποδοτικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.
Η διερεύνηση της τεχνολογικής κατάστασης της σχολικής διοίκησης και βιβλιοθήκης,
η οποία πραγµατοποιήθηκε στα προηγούµενα κεφάλαια, στηρίχθηκε στις αντιλήψεις και εκτιµήσεις των διευθυντικών στελεχών και των απλών εκπαιδευτικών των σχολικών µονάδων
της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας µας. Οι κύριοι τοµείς αναφοράς των απόψεων των
ερωτηθέντων του δείγµατός µας ήταν η επάρκεια του τεχνολογικού εξοπλισµού των σχολικών διευθύνσεων, ο βαθµός εξοικείωσης και το επίπεδο γνώσεων των διευθυντών/ προϊστα-
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µένων και των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες, η συχνότητα χρήσης και το όριο αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διοικητική εργασία, καθώς και η συµβολή της σχολικής βιβλιοθήκης
στα πληροφοριακά συστήµατα της διοίκησης. Η συνολική θεώρηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων, αλλά και η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των ευρηµάτων της έρευνάς µας, οδηγούν στη διατύπωση συγκεκριµένων πορισµάτων. Εξάλλου, όπως παρατηρεί και ο Selwyn
(2000), εάν οι νέες τεχνολογίες πρόκειται να αποτελέσουν αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινής εργασίας, είναι αναγκαίο να διαπιστώσουµε, αρχικά, πώς λειτουργεί, στην πράξη και
υπό τις υφιστάµενες τεχνολογικές συνθήκες, η εκπαίδευση.
Συνοψίζοντας, λοιπόν, τα ερευνητικά δεδοµένα, µπορούµε να διαπιστώσουµε, ότι οι
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών ασκούν µεγάλη επίδραση στον τρόπο και στη
µέθοδο διεκπεραίωσης των διοικητικών εργασιών του σχολείου. Συγκεκριµένα, οι ΤΠΕ συµβάλλουν στη διευκόλυνση της διαδικασίας διαχείρισης των διοικητικών πληροφοριών, αναβαθµίζοντας ποιοτικά τις συνθήκες πρόσβασης, τους κανόνες οργάνωσης, τις µεθόδους διακίνησης, καθώς και το επίπεδο χρήσης των διαθέσιµων πληροφοριών. Στο πλαίσιο αυτό, τα
µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας καλούνται να ενσωµατώσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά
µέσα και εργαλεία στην καθηµερινή τους εργασία, αποκοµίζοντας τόσο υπηρεσιακά (π.χ. εξοικονόµηση χρόνου από την επεξεργασία της ίδιας πληροφορίας), όσο διοικητικά (π.χ. γρήγορος εντοπισµός και έγκυρη ανάκτηση δεδοµένων), και οικονοµικά οφέλη (π.χ. περιορισµός
εκτυπωµένου χαρτιού, έξοδα υπηρεσιακής αλληλογραφίας).
Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για την αποτελεσµατική και αποδοτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ στη σχολική διοίκηση αποτελεί η εξασφάλιση σειράς παραµέτρων, όπως για παράδειγµα η παροχή ολοκληρωµένης και συνεχούς επιµόρφωσης στα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, η διάθεση των αναγκαίων οικονοµικών πόρων για την προµήθεια, συντήρηση, τεχνική
υποστήριξη και τεχνολογική αναβάθµιση του εξοπλισµού, η διασφάλιση σωστής κτιριακής
υποδοµής και σύγχρονων υλικοτεχνικών µέσων, κ.ά. Βέβαια, στη µετάβαση αυτή από την
«παραδοσιακή» στη «ψηφιακή» διοίκηση, σηµαντικό ρόλο µπορούν να διαδραµατίσουν και
οι σχολικές βιβλιοθήκες, οι οποίες δύνανται να συµβάλλουν µε την τεχνογνωσία τους στην
οµαλή ένταξη των τεχνολογικών καινοτοµιών στη διοίκηση του σχολείου.
Εντούτοις, η έρευνά µας ανέδειξε ότι µεταξύ της θεωρητικής προσέγγισης και της καθηµερινής διοικητικής πράξης υπάρχει αξιοσηµείωτη απόκλιση, καθώς, σύµφωνα µε τα ερευνητικά αποτελέσµατα, οι ΤΠΕ αξιοποιούνται µόνο για περιορισµένο είδος και αριθµό διοικητικών εργασιών, ενώ δεν υφίσταται ενιαίο και οµοιόµορφο πληροφοριακό σύστηµα διοίκησης, το οποίο να εξασφαλίζει συµβατότητα και διαλειτουργικότητα για τη διαχείριση, οργάνωση και ανταλλαγή µηχαναγνώσιµων πληροφοριακών δεδοµένων. Επιπλέον, ιδιαίτερα αι194

σθητή είναι η απουσία τεχνικής υποστήριξης, τόσο για τη συντήρηση του διαθέσιµου εξοπλισµού, όσο και για τη δυνατότητα αναβάθµισης των υφιστάµενων µέσων σε ενιαίο εσωτερικό
δίκτυο διοικητικής εργασίας και ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Ακόµη, ενδιαφέρον παρουσιάζει
η απουσία οργανωµένου και θεµατικά εστιασµένου προγράµµατος κατάρτισης στην εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στη σχολική διοίκηση για όλα τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Εξάλλου, η εξοικείωση µε τα πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης, καθώς και οι τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες στον χειρισµό βάσεων δεδοµένων και διαδικτυακών εφαρµογών, αποτελούν καθοριστικές παραµέτρους για την αποτελεσµατική και αποδοτική εφαρµογή
των ΤΠΕ στη διοίκηση του σχολείου. Τέλος, τα ερευνητικά µας αποτελέσµατα ανέδειξαν την
αδυναµία των σχολικών βιβλιοθηκών να συνδράµουν στη µετάβαση της διοίκησης στη νέα
τεχνολογική πραγµατικότητα, καθώς η απουσία εξειδικευµένου προσωπικού, αναγκαίου εξοπλισµού, και κατάλληλης κτιριακής υποδοµής αποτελούν σηµαντικά εµπόδια για την υποστήριξη του διοικητικού προσωπικού.
Οι παραπάνω παράγοντες καθιστούν προβληµατική την ένταξη των ΤΠΕ στη σχολική
διοίκηση, δεδοµένου ότι, από τη µια πλευρά, το ανθρώπινο δυναµικό δεν κατέχει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες ή την απαιτούµενη τεχνογνωσία για την καθηµερινή και επαρκή αξιοποίηση των διαθέσιµων τεχνολογικών µέσων, και από την άλλη πλευρά, παρατηρούνται σηµαντικές ελλείψεις σε υλικοτεχνική και τεχνολογική υποδοµή, σε κτιριακές εγκαταστάσεις,
σε ζητήµατα τεχνικής υποστήριξης. Το πρόβληµα αυτό, πιθανό, να έχει τις ρίζες του στην
έλλειψη στρατηγικού προγραµµατισµού για όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης,
ο οποίος, ωστόσο, να λαµβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις της κάθε σχολικής µονάδας, αναφορικά µε την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη σχολική διοίκηση (οικονοµικοί πόροι, εξοπλισµός, υποδοµή, κατάρτιση ανθρώπινου δυναµικού, προµήθεια, συντήρηση και υποστήριξη πληροφοριακού συστήµατος σχολικής διοίκησης, κ. ά.). Εξάλλου,
όπως έχει ήδη επισηµανθεί, η υλοποίηση δηµόσιας στρατηγικής συµβάλλει σηµαντικά στην
αποτελεσµατική ένταξη των ΤΠΕ στη σχολική πραγµατικότητα, καθορίζοντας κανόνες και
αρχές για την εφαρµογή των καινοτόµων δράσεων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, αλλά,
βάσει των σχολικών χαρακτηριστικών γνωρισµάτων και των ιδιαίτερων αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό, η µέριµνα και ρύθµιση τεχνολογικών (π.χ. εξοπλισµός, λογισµικά προγράµµατα,
τεχνική υποστήριξη), οικονοµικών (π.χ. προµήθεια, αναβάθµιση και συντήρηση εξοπλισµού)
και εκπαιδευτικών ζητηµάτων (κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού) είναι καθοριστικής
σηµασίας για το βαθµό, το επίπεδο και την ποιότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διοικητική
πράξη.
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Συνεπώς, παρατηρούµε ότι, από τη µια πλευρά, η χρήση των νέων τεχνολογιών στη
σχολική διοίκηση είναι ζωτικής σηµασίας για την ποιοτική αναβάθµιση των διοικητικών υπηρεσιών, και από την άλλη, λόγω της έλλειψης βασικών προϋποθέσεων, τα διευθυντικά
στελέχη και οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να αξιοποιήσουν µε επάρκεια και πληρότητα το σύνολο των παρεχόµενων τεχνολογικών δυνατοτήτων προς όφελος της διοικητικής πράξης.
Με την έννοια αυτή, τα επιστηµονικά µας αποτελέσµατα επαλήθευσαν τις περισσότερες από τις επιµέρους ερευνητικές µας υποθέσεις, η ανάλυση των οποίων µας υπέδειξε ότι:
 Τα µικρά, σε οργανικότητα, δηµοτικά σχολεία, η πλειονότητα των οποίων εδρεύει, κυρίως, σε αγροτικές περιοχές, µειονεκτούν σε τεχνολογικό εξοπλισµό έναντι των µεγάλων
σχολείων που εδρεύουν σε αστικά και ηµιαστικά κέντρα. Το φαινόµενο αυτό αποτελεί
ανασταλτικό παράγοντα για την ισότιµη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σχολική
διοίκηση όλων των µονάδων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως γεωγραφικής
τοποθεσίας και µεγέθους. Επιπλέον, θεωρείται εµπόδιο στη δυνατότητα διασύνδεσης όλων των σχολικών µονάδων σε ενιαίο και συµβατό δίκτυο επικοινωνίας και συνεργασίας.
Η διαφοροποίηση αυτή, πιθανό, να πηγάζει από την έλλειψη, είτε κεντρικής στρατηγικής
για τη διάθεση τεχνολογικών µέσων και εργαλείων στα δηµοτικά σχολεία της χώρας, είτε
οικονοµικών πόρων και κονδυλίων για την προµήθεια ή την αναβάθµιση του τεχνολογικού εξοπλισµού, είτε ενδιαφέροντος από την πλευρά του διευθυντή/ προϊσταµένου για
την εξασφάλιση των αναγκαίων τεχνολογικών µέσων και εργαλείων.
 Με τη συνδροµή προγραµµάτων, όπως είναι, για παράδειγµα, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», η συντριπτική πλειοψηφία των δηµοτικών σχολείων διαθέτει επαρκή τεχνολογικό εξοπλισµό για την κάλυψη των αναγκών της σχολικής
διοίκησης. Επιπλέον, σχεδόν όλα τα διευθυντικά στελέχη διαθέτουν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για τη διεκπεραίωση των διοικητικών πράξεων, ο οποίος, κατά κύριο
λόγο, είναι τοποθετηµένος στο γραφείο του διευθυντή/ προϊστάµενου, γεγονός που αναδεικνύει τη δυνατότητα άµεσης πρόσβασης και χρήσης του διαθέσιµου εξοπλισµού. Στο
πλαίσιο αυτό, αρκετά ικανοποιηµένοι, από τα υφιστάµενα τεχνολογικά µέσα, εργαλεία
και προγράµµατα, δηλώνουν οι ερωτηθέντες του δείγµατός µας.
 Παρά την επάρκεια εξοπλισµού που παρατηρήθηκε, ιδιαίτερα αισθητή, από την πλειονότητα των σχολικών µονάδων, είναι η απουσία εσωτερικού δικτύου για τη διασύνδεση όλων των υπολογιστών. Το γεγονός αυτό συµβάλλει αρνητικά στη δυνατότητα καθιέρωσης
και ανάπτυξης προηγµένων, τεχνολογικά, ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την οργάνωση,
διαχείριση και διακίνηση των πληροφοριακών πόρων σε ενιαίο πυρήνα δεδοµένων, µε
σηµαντικά οφέλη: τη διευκόλυνση της επικοινωνίας µεταξύ των µελών της εκπαιδευτικής
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κοινότητας, την αποφυγή επανάληψης της ίδιας εργασίας από διαφορετικούς ανθρώπους,
την άµεση και έγκυρη διάθεση πληροφοριών, ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου, την ανταλλαγή εκπαιδευτικών εφαρµογών βέλτιστης πρακτικής, κ. ά. Η έλλειψη εσωτερικού
δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας, ίσως, να οφείλεται στην απουσία συνεχούς και
έγκυρης τεχνικής υποστήριξης, δεδοµένου ότι µία στις δύο σχολικές µονάδες δε διαθέτει
υπεύθυνο τεχνικό για τη συντήρηση και επισκευή του διαθέσιµου σχολικού εξοπλισµού.
Ωστόσο, η εγκατάσταση και διατήρηση εσωτερικού δικτύου, απαιτεί εξειδικευµένες τεχνολογικές γνώσεις, και συνεπώς εξειδικευµένο προσωπικό για την υποστήριξή του και
την αποδοτική λειτουργία του. Επιπλέον, η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης δύναται να επηρεάσει αρνητικά το βαθµό αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, καθώς οι εκπαιδευτικοί
αισθάνονται ανησυχία και επιφυλακτικότητα για το ενδεχόµενο αντιµετώπισης τεχνικής
βλάβης ή δυσλειτουργίας.
 Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων διευθυντών/ προϊσταµένων και εκπαιδευτικών κρίνει ιδιαίτερα σηµαντική τη συµβολή των ΤΠΕ στη διοικητική πράξη. Το γεγονός
αυτό αναδεικνύει τη θετική στάση που διατηρούν τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας
για τις νέες τεχνολογίες, καθώς αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήµατα από την αξιοποίηση ηλεκτρονικών διοικητικών υπηρεσιών. Το συγκεκριµένο αποτέλεσµα θεωρείται ένας από
τους σηµαντικότερους παράγοντες για την αποτελεσµατική και αποδοτική χρήση των
ΤΠΕ, καθώς η κουλτούρα και οι απόψεις των διευθυντικών στελεχών και των εκπαιδευτικών καθορίζουν το βαθµό και το επίπεδο αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογικών καινοτοµιών στην καθηµερινή εργασία. Εξάλλου, όσο πιο χρήσιµη και ωφέλιµη θεωρούν οι
ερωτηθέντες την ένταξη των ΤΠΕ στη σχολική διοίκηση, τόσο περισσότερο εξοικειωµένοι είναι µε την χρήση των νέων τεχνολογιών, καθώς η αναγνώριση των οφελών που αποκοµίζουν από τις ΤΠΕ ενδυναµώνει το ενδιαφέρον τους για την ενασχόλησή τους µε τις
νέες τεχνολογίες και την εφαρµογή αυτών στην καθηµερινή πρακτική.
 Περίπου µία στις δύο σχολικές µονάδες του δείγµατός µας κρίνει ότι η ολιγόχρονη παραµονή των διευθυντικών στελεχών σ’ ένα σχολείο επηρεάζει αρνητικά την εισαγωγή των
νέων τεχνολογιών στη σχολική διοίκηση. Η διαπίστωση αυτή αναδεικνύει το πρόβληµα
της κινητικότητας των εκπαιδευτικών, το οποίο πηγάζει από οικογενειακούς (π.χ. συνυπηρέτηση συζύγων), γεωγραφικούς (π.χ. τοποθεσία σχολείου), καθώς και διοικητικούς
λόγους (π.χ. θητεία διευθυντών). Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η τακτική αλλαγή διευθυντών/ προϊσταµένων επηρεάζει την οµαλή λειτουργία του σχολείου, δεδοµένου ότι προκαλείται αναστάτωση, διασπάται η συνοχή και το κοινό όραµα για την επίτευξη στόχων,
καθώς και δεν ευνοείται η καλλιέργεια αισθήµατος ευθύνης από την πλευρά του διευθυ197

ντή. Σε γενικές γραµµές, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε, ότι η ολιγόχρονη παραµονή
ενός διευθυντή σε µια σχολική µονάδα αποτελεί εµπόδιο στο ενδιαφέρον για την υπέρβαση προβληµάτων που προκύπτουν από την εισαγωγή των ΤΠΕ στη σχολική διοίκηση, καθώς και στην προσπάθεια για την καλλιέργεια κοινών στόχων και κοινού οράµατος για τη
βελτίωση των διοικητικών συνθηκών και την αναβάθµιση των διοικητικών υπηρεσιών.
 Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων διευθυντικών στελεχών και εκπαιδευτικών του δείγµατος
της έρευνάς µας είναι αρκετά εξοικειωµένη µε την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή,
γεγονός, το οποίο συµβάλλει σηµαντικά στην αποτελεσµατική και αποδοτική εισαγωγή
των νέων τεχνολογιών στη σχολική διοίκηση. Η εξοικείωση υποδηλώνει την κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες, µε τη σειρά τους, συµβάλλουν στην καλλιέργεια αισθήµατος εµπιστοσύνης και ικανότητας χειρισµού των σύγχρονων τεχνολογικών µέσων. Επιπλέον, η εξοικείωση επηρεάζει το βαθµό και το επίπεδο αξιοποίησης των διαθέσιµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αλλά και την αντίληψη και στάση των εκπαιδευτικών έναντι των
ΤΠΕ, περιορίζοντας το φαινόµενο της τεχνοφοβίας. Ωστόσο, οι άνδρες εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται περισσότερο εξοικειωµένοι µε τις νέες τεχνολογίες, απ’ ότι οι γυναίκες συνάδελφοί τους. Το γεγονός αυτό, πιθανό, να επηρεάζει την ανάληψη διευθυντικών θέσεων
από τις γυναίκες, καθώς ο διευθυντής µιας σύγχρονης σχολικής µονάδας καλείται, µεταξύ
άλλων, να διαχειριστεί και θέµατα τεχνολογίας, αρµοδιότητα, η οποία απαιτεί την κατοχή
επαρκών τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Επιπλέον, οι νεότεροι, σε ηλικία, εκπαιδευτικοί έχουν µεγαλύτερη εξοικείωση µε τις ΤΠΕ σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς από
50 ετών και άνω. Μια πιθανή αιτία για το αποτέλεσµα αυτό είναι ότι οι προχωρηµένοι, σε
ηλικία, εκπαιδευτικοί δεν παρουσιάζουν το ίδιο ενδιαφέρον όπως οι νέοι συνάδελφοι
τους, λόγω και της επικείµενης αποχώρησης, λόγω συνταξιοδότησης, από την ενεργό
δράση. Επίσης, οι νέοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται πιο κοντά στον χρόνο αποφοίτηση τους
από τις αρµόδιες πανεπιστηµιακές σχολές, έχοντας παρακολουθήσει, στο πλαίσιο των
προγραµµάτων σπουδών, ανάλογα µαθήµατα για τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.
 Η παρακολούθηση επιµορφωτικών σεµιναρίων στις νέες τεχνολογίες αποτελεί έναν από
τους κυριότερους λόγους αποδοτικής και αποτελεσµατικής χρήσης των νέων τεχνολογιών. Η συνεχής, ολοκληρωµένη, σωστά οργανωµένη και επί το έργω κατάρτιση των διευθυντών/ προϊσταµένων και των εκπαιδευτικών αποτελεί σηµαντική παράµετρο της επιµόρφωσης στις ΤΠΕ, οι οποίες αναζητούν επάρκεια γνώσεων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλλά και στη διαχείριση πληροφοριακών δεδοµένων.
 Η συντριπτική πλειονότητα των σχολικών µονάδων χρησιµοποιεί τακτικά τον τεχνολογικό εξοπλισµό για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών του σχολείου. Ωστόσο, η
198

αξιοποίηση αυτή αναφέρεται κυρίως στη δακτυλογράφηση εγγράφων, στην τήρηση του
ωρολογίου προγράµµατος και στην αποστολή µηνυµάτων µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Μόνο στα µισά, περίπου, δηµοτικά σχολεία του δείγµατός µας, αξιοποιούνται
οι δυνατότητες των βάσεων δεδοµένων για την τήρηση και παρακολούθηση των διοικητικών δεδοµένων, όπως είναι, για παράδειγµα, το ηλεκτρονικό αρχείο µαθητών ή ο ηλεκτρονικός φάκελος της σχολικής νοµοθεσίας, ενώ µόνο στο ένα δέκατο των σχολικών
µονάδων διατηρείται ηλεκτρονικό πρωτόκολλο για τη διαχείριση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας. Το γεγονός αυτό, πιθανό να οφείλεται στην έλλειψη γνώσεων, από την πλευρά των διευθυντικών στελεχών και των εκπαιδευτικών, για πιο εξειδικευµένες χρήσεις
του ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως είναι η αξιοποίηση βάσεων δεδοµένων και πληροφοριακών συστηµάτων για τη διαχείριση και οργάνωση της διοικητικής πληροφορίας.
 Η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι αρκετά συνηθισµένη στα δηµοτικά σχολεία της χώρας µας για την επικοινωνία µε την Προϊσταµένη Αρχή ή µε τα διευθυντικά
στελέχη άλλων σχολείων. Το γεγονός αυτό συµβάλλει σηµαντικά στην εξασφάλιση άµεσης και γρήγορης επικοινωνίας. Ωστόσο, η αξιοποίησή του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
για την επικοινωνία µε γονείς/ κηδεµόνες παρουσιάζεται ιδιαίτερα περιορισµένη, παρόλο
που θα µπορούσε να συµβάλλει στην έγκυρη και ταχεία ενηµέρωση των γονέων/ κηδεµόνων για τη σχολική πρόοδο των µαθητών, ανεξαρτήτως γεωγραφικών και χρονικών παραµέτρων. Το γεγονός αυτό, ίσως, να οφείλεται στην έλλειψη κατάλληλου εξοπλισµού
ή/και στην απουσία τεχνολογικών γνώσεων, από την πλευρά των γονέων/ κηδεµόνων.
 Η ύπαρξη σχολικής ιστοσελίδας απουσιάζει από τα περισσότερα δηµοτικά σχολεία του
δείγµατός µας. Το γεγονός αυτό µπορεί να πηγάζει από την απουσία γνώσεων ή την έλλειψη ενδιαφέροντος του διευθυντή/ προϊσταµένου, αναφορικά µε τη χρησιµότητα δηµιουργίας και συντήρησης σχολικού δικτυακού τόπου. Επίσης, στα σχολεία που διαθέτουν
ιστοσελίδα, εκείνη χρησιµοποιείται κυρίως για την παροχή γενικών ή εκπαιδευτικών πληροφοριών, ενώ δεν αξιοποιείται, σχεδόν καθόλου, για τη διαδικτυακή επικοινωνία και συνεργασία µε γονείς/ κηδεµόνες (π.χ. αναλυτικές αναφορές προόδου- βαθµοί, απουσίες,
κ.ά.) και µαθητές (π.χ. διδακτέα ύλη, βιβλιογραφία µαθηµάτων, κ.ά.). Το φαινόµενο αυτό
έχει ως αποτέλεσµα τη µη αξιοποίηση των δικτυακών τόπων για τη σύνδεση του σχολείου
µε το σπίτι και τη δυνατότητα παροχής πληροφοριακών πόρων εκτός του σχολικού περιβάλλοντος και του ωραρίου.
 Παρόλο που στη συντριπτική πλειονότητα των σχολικών µονάδων υπάρχει βιβλιοθήκη,
σε µεγάλο αριθµό σχολείων εκείνη στεγάζεται, είτε στο διάδροµο, είτε «φιλοξενούµενη»
σε χώρους, όπως η αίθουσα διδασκαλίας. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει το µεγάλο κτιρια199

κό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν πολλές σχολικές βιβλιοθήκες, το οποίο, ωστόσο, επηρεάζει αρνητικά την οργάνωση και λειτουργία τους, δεδοµένου ότι η ύπαρξη ειδικού χώρου, µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες για την αποτελεσµατική και αποδοτική παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών στην εκπαιδευτική κοινότητα. Το φαινόµενο αυτό, µπορεί να οφείλεται, είτε στην απουσία ελεύθερου σχολικού χώρου για τη µετατροπή του σε βιβλιοθήκη, είτε στην έλλειψη οικονοµικών πόρων για την εξασφάλιση των αναγκαίων χωροταξικών συνθηκών. Εξάλλου, πολλές φορές, ο χώρος της βιβλιοθήκης µπορεί να παραχωρηθεί για την κάλυψη άλλων σχολικών δραστηριοτήτων, υποβαθµίζοντας, όµως, µε τον τρόπο αυτό, το ρόλο και τη συµβολή της βιβλιοθήκης στη µαθησιακή και διδακτική πράξη.
 Σε µεγάλο αριθµό σχολικών βιβλιοθηκών απουσιάζει ο αναγκαίος τεχνολογικός εξοπλισµός για τη σωστή και ολοκληρωµένη παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών. Η έλλειψη
ηλεκτρονικού υπολογιστή και εσωτερικού δικτύου επηρεάζουν αρνητικά τη µετάβαση
των βιβλιοθηκών στη νέα εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας, στην οποία µετατρέπονται σε σύγχρονα και ενεργά κέντρα πληροφόρησης, καθώς αδυνατούν να αντεπεξέλθουν
στα ποιοτικά και τεχνολογικά αναβαθµισµένα τους καθήκοντα, όπως στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στην υποστήριξη της µαθητοκεντρικής µάθησης και του αναλυτικού προγράµµατος, στη συµβολή του πληροφοριακού αλφαβητισµού των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
 Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν οι σχολικές βιβλιοθήκες αναφέρονται κυρίως
στον εντοπισµό και στην ανάκτηση πληροφοριών από βάσεις δεδοµένων, καθώς και στην
επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ενώ δεν αξιοποιούν διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως είναι, για παράδειγµα, ο ηλεκτρονικός διαδανεισµός. Το φαινόµενο αυτό πιθανό να πηγάζει από την έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού που να κατέχει την απαιτούµενη τεχνογνωσία για τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ωστόσο, µε την προϋπόθεση της εξασφάλισης αναγκαίων παραµέτρων (π.χ. κατάλληλος χώρος, απαιτούµενος
εξοπλισµός, εξειδικευµένο προσωπικό), οι σχολικές βιβλιοθήκες δύνανται να συµβάλλουν στον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό της σχολικής διοίκησης, αλλά και στην οργάνωση
και διαχείριση των διοικητικών πόρων σε ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα.
Συµπερασµατικά, όλες οι παραπάνω επισηµάνσεις αναδεικνύουν την ανάγκη εξασφάλισης ενός σύγχρονου σχολείου, στο οποίο οι νέες τεχνολογίες συµβάλλουν στην παροχή αναβαθµισµένων διοικητικών υπηρεσιών. Τα ερευνητικά αποτελέσµατα, όµως, της παρούσας
εργασίας έδειξαν ότι οι σχολικές µονάδες έχουν να αντιµετωπίσουν πληθώρα προβληµάτων,
µεταξύ των οποίων είναι η έλλειψη κονδυλίων για την τακτική προµήθεια, συντήρηση και
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αναβάθµιση του τεχνολογικού εξοπλισµού, η απουσία εξειδικευµένου προσωπικού, καθώς
και η αδυναµία των σχολικών βιβλιοθηκών να αντεπεξέλθουν στο σύγχρονο ρόλο τους. Με
άλλα λόγια, η ένταξη των ΤΠΕ στο σχολικό γίγνεσθαι αναφέρεται σε πληθώρα παραγόντων
που είναι αναγκαίο να ικανοποιηθούν, προκειµένου η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών να
χαρακτηρίζεται ως αποδοτική και αποτελεσµατική. Οι προβληµατισµοί αυτοί αναδεικνύουν
την ανάγκη αλλαγής της σχολικής στρατηγικής και κουλτούρας, τόσο από την πλευρά της
Πολιτείας, όσο και από την πλευρά των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

3. Προτάσεις

Κατόπιν των προαναφερόµενων διαπιστώσεων, το ερώτηµα που προκύπτει είναι τι
πρέπει να γίνει, προκειµένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής και ποιοτική εισαγωγή και αφοµοίωση των νέων τεχνολογιών στα σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στη χώρα µας; Όπως
έχουµε ήδη επισηµάνει, η αποτελεσµατική ένταξη των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό χώρο προϋποθέτει την ικανοποίηση σειράς παραγόντων. Αναλυτικότερα:
 Ως προς τον καλύτερο και πληρέστερο εξοπλισµό όλων των σχολικών µονάδων, αστικών
και αγροτικών, ολιγοθέσιων και πολυθέσιων, κρίνεται αναγκαία:
η θέσπιση και υιοθέτηση ενιαίας κεντρικής πολιτικής για τον προγραµµατισµό και την
προµήθεια τεχνολογικού εξοπλισµού,
η χάραξη σχολικής πολιτικής, η οποία να προσδιορίζει αναλυτικά τους στόχους και
τις µεθόδους επίτευξης αυτών, λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του σχολείου,
η οικονοµική ενίσχυση των σχολικών µονάδων, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών τους, προκειµένου να δύνανται να αντιµετωπίσουν ζητήµατα, όπως
είναι, για παράδειγµα, η αναβάθµιση του υφιστάµενου εξοπλισµού, η διαµόρφωση
κατάλληλων υποδοµών για τη στέγαση και αποδοτική λειτουργία των διαθέσιµων τεχνολογικών µέσων και εργαλείων (καλή προσβασιµότητα, χρηστικότητα χώρου), και
η παροχή συνεχούς, άµεσης και ποιοτικής τεχνικής υποστήριξης για τη συντήρηση
του εξοπλισµού, αλλά και την αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων και δυσλειτουργιών.
 Αναφορικά µε τη στελέχωση των δηµοτικών σχολείων, θεωρείται καθοριστική:
η µείωση του φαινοµένου της ολιγόχρονης παραµονής των διευθυντικών στελεχών σ’
ένα σχολείο,
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η επιλογή διευθυντών/ προϊσταµένων, βάσει των ικανοτήτων και γνώσεων τους, προκειµένου να δύνανται να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες διοικητικές και τεχνολογικές
ανάγκες των δηµοτικών σχολείων,
η εξασφάλιση εξειδικευµένου, σε θέµατα πληροφοριακής διαχείρισης, µέσω των νέων
τεχνολογιών, προσωπικού για τη γραµµατειακή υποστήριξη, και
η παροχή κινήτρων, τόσο στα διευθυντικά στελέχη, όσο και στους εκπαιδευτικούς,
προκειµένου να καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον τους, αλλά και να αποκτήσουν την αναγκαία γνώση, για την εφαρµογή των ΤΠΕ στην καθηµερινή εργασία.
 Σχετικά µε την παρεχόµενη εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες, τα προγράµµατα κατάρτισης στις ΤΠΕ είναι αναγκαίο:
να λαµβάνουν ιδιαίτερη µέριµνα για τον χρόνο και τη διάρκεια διεξαγωγής τους, το
περιεχόµενο και την έκταση της διδακτέας ύλης, την οµοιοµορφία και το επίπεδο
γνώσεων της οµάδας παρακολούθησης, καθώς και τη συνεχή υποστήριξη των εκπαιδευτικών και µετά το πέρας των σεµιναρίων,
να απευθύνονται στο σύνολο των διευθυντικών στελεχών και εκπαιδευτικών, ώστε να
µην παρατηρούνται φαινόµενα µη αποδοχής αίτησης για παρακολούθηση σεµιναρίου
κατάρτισης, και
να προβλέπουν τη συνεχή κατάρτιση, και υποστήριξη των διευθυντικών στελεχών και
των εκπαιδευτικών, σε θέµατα προµήθειας, συντήρησης και αποδοτικής χρήσης του
τεχνολογικού εξοπλισµού, προς όφελος της διοικητικής εργασίας.
 Σε ό,τι αφορά την οργάνωση και λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών, είναι καθοριστικής σηµασίας κατέχει:
η διαµόρφωση ειδικού χώρου, σύµφωνα µε τις διεθνείς και τις εθνικές προδιαγραφές
κτιριακής υποδοµής,
η προµήθεια σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού για την υποστήριξη διαδικτυακών
υπηρεσιών και την παροχή ηλεκτρονικών και ψηφιακών µέσων πληροφόρησης, και
η εξασφάλιση εξειδικευµένου προσωπικού.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
(Συµπληρώνεται από διευθυντές (-ριες) ή προϊσταµένους (-νες) σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Οι απαντήσεις είναι εµπιστευτικές και θα χρησιµοποιηθούν µόνο για ερευνητικούς
σκοπούς. Η έρευνά µας στοχεύει στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διοίκηση της σχολικής µονάδας).
Ηµεροµηνία …/ … /200_
Α΄. Γενικά Στοιχεία
Οργανικότητα σχολείου: …………/θέσιο
Ολοήµερο:

Ναι

Νοµός: ………………………………………

Όχι

Περιοχή Σχολεί- α. από 50-1999 κατοίκους
ου:
β. από 2000-9999 κατοίκους
γ. από 10000 και άνω κατοίκους
Αριθµός µαθητών (σχ. έτους 2006-2007): ………………………………….
Β΄. ∆ηµογραφικά Στοιχεία
1. Φύλο: Άνδρας

Γυναίκα

2. Οικογενειακή Κατάσταση:

α. Έγγαµος
β. Άγαµος
γ. ∆ιαζευγµένος

3. Ηλικία:

α. 25-35
β. 36-50
γ. 50 και άνω

4. Χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευ- α. συνολικά
ση:
β. στο σχολείο που υπηρετείτε τώρα
5. Χρόνια υπηρεσίας ως διευθυντής/ντρια (προϊστάµενος /νη) στο σχολείο που υπηρετείτε τώρα:

Γ. Στοιχεία Τεχνολογικού Εξοπλισµού του Σχολείου
6. Ποια από τα παρακάτω είδη τεχνολογικού εξοπλισµού διαθέτει το σχολείο σας για διοικητική χρήση; (Σηµειώστε µε Χ ό,τι υπάρχει).
α. ηλεκτρονικούς υπολογιστές
β. fax
γ. εσωτερικό δίκτυο (intranet)xviii
δ. διαδίκτυο (internet)
ε. φωτοτυπικό
στ. Video-Projector
ζ. άλλο ……………………………

xviii

Με τον όρο «εσωτερικό δίκτυο (intranet)» εννοούµε τη δυνατότητα διασύνδεσης όλων των υπολογιστών, ώστε να επιτυγχάνεται η επικοινωνία τους και η κοινή χρήση αρχείων και προγραµµάτων.
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7. Σε ποιο βαθµό είστε ικανοποιηµένος(η) από τον υπάρχοντα τεχνολογικό εξοπλισµό του
σχολείου σας;
Πάρα Πολύ
Αρκετά
Λίγο
Καθόλου
8. Πόσο χρήσιµη θεωρείτε την εισαγωγή των ΤΠΕ στη διοίκηση του σχολείου;
Πάρα Πολύ
Αρκετά
Λίγο
Καθόλου
9. Ως διευθυντής (-ρια) (ή προϊστάµενος /νη) σχολείου διαθέτετε Η/ Υ;
Ναι

Όχι

10. Αν η απάντησή σας είναι "Ναι" πού έχει εγκατασταθεί; (Σηµειώστε µε Χ ό,τι από τα
παρακάτω ισχύει).
α. στο γραφείο σας
β. στο γραφείο διδασκόντων
γ. σε αίθουσα διδασκαλίας
δ. άλλο, πού; ……………………………………………………
11.Αν η απάντησή σας είναι "Όχι", σε ποιο (ποιους) λόγο (-ους) αποδίδετε την έλλειψη
του Η/Υ; (Σηµειώστε µε Χ ό,τι επιλέξετε).
α. στις περιορισµένες πιστώσεις
β. στην έλλειψη προγραµµατισµού διάθεσης Η/Υ από το ΥΠΕΠΘ
γ. στην αναποτελεσµατικότητα της σχολικής επιτροπής
δ. στο µειωµένο ενδιαφέρον του (της) διευθυντή (-ριας) σχολείου
ε. άλλο, τι; ………………………………………………………………………………..
12. Συµφωνείτε µε την άποψη ότι η ολιγόχρονη παραµονή του διευθυντή (-ριας) ή προϊσταµένου (-νης) στο ίδιο σχολείο περιορίζει το ενδιαφέρον του (της) για την προµήθεια σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού;
Πάρα Πολύ
Αρκετά
Λίγο
Καθόλου
13.Υπάρχουν στο σχολείο σας υπολογιστές που δεν χρησιµοποιούνται, γιατί; (Σηµειώστε
µε Χ ό,τι ισχύει).
α. είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης
β. παραµένουν αναξιοποίητοι από το εκπαιδευτικό προσωπικό
γ. δεν είναι συνδεδεµένοι
δ. δεν υπάρχει χώρος εγκατάστασης
ε. κανένας από τους διδάσκοντες δεν γνωρίζει τη χρήση τους
στ. άλλο, τι; ……………………………………………………………………
14. Υπάρχει υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη του σχολικού εξοπλισµού;
Ναι

Όχι

15.Αν η απάντησή σας είναι "Όχι", ποια διαδικασία ακολουθείτε για την τεχνική υποστήριξη;
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

∆. Γνώσεις - Χειρισµός Τεχνολογικού Εξοπλισµού
16.Σε ποιο βαθµό είστε εξοικειωµένος (-η) µε τη χρήση του Η/ Υ;
Πάρα Πολύ
Αρκετά
Λίγο
Καθόλου
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17. Αν η απάντησή σας είναι "Πάρα Πολύ – Αρκετά", σε ποιους λόγους αποδίδετε την καλή
χρήση του Η/Υ; (Συµπληρώστε µε Χ ό,τι από τα παρακάτω ισχύει).
α. στην παρακολούθηση επιµορφωτικών σεµιναρίων του ΥΠΕΠΘ
β. στην παρακολούθηση σεµιναρίων σε ιδιωτικό επιµορφωτικό
κέντρο
γ. στην απόκτηση πτυχίου από τµήµα πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ
δ. από προσωπικό ενδιαφέρον
ε. άλλο, τι; …………………………………………………………………………
18. Αν η απάντησή σας στην ερώτηση 16 είναι "Λίγο – Καθόλου", σε ποιους λόγους αποδίδετε τις περιορισµένες γνώσεις σας σε θέµατα Η/Υ; (Σηµειώστε µε Χ ό,τι επιλέξετε).
α. δεν παρακολουθήσατε επιµορφωτικό σεµινάριο
γιατί δεν υπήρξε ανάλογο πρόγραµµα στην περιοχή σας
β. δεν παρακολουθήσατε σχετικό σεµινάριο
γιατί δεν σας ενδιαφέρει η χρήση του Η/Υ
γ. κάνατε αίτηση και δεν έγινε δεκτή από την αρµόδια υπηρεσία
δ. άλλο, τι; …………………………………………………………………………

Ε. Χρήση του Τεχνολογικού Εξοπλισµού για ∆ιοικητικές Εργασίες
19. Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε τον τεχνολογικό εξοπλισµό για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών;
Πάντα
Συχνά
Μερικές φορές
Σπάνια
Ποτέ
20. Ποιες από τις παρακάτω διοικητικές εργασίες πραγµατοποιούνται µέσω του Η/Υ; (Σηµειώστε µε Χ ό,τι ισχύει).
α. η χρήση και λειτουργία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
β. το ηλεκτρονικό αρχείο (π.χ. διατήρηση µαθητολογίου, βαθµολογία
µαθητών, τίτλους σπουδών κ.ά.)
γ. η ύπαρξη ηλεκτρονικού φακέλου µε τη σχολική νοµοθεσία
δ. η δακτυλογράφηση/ εκτύπωση εγγράφων
ε. το ωρολόγιο πρόγραµµα/ αριθµός εκπαιδευτικών/στατιστικά στοιχεία
στ. πρωτόκολλο
ζ. άλλο, τι;………………………………………………………………………………..
21.Η παραπάνω διοικητική εργασία του σχολείου σας από ποιον (ποιους) πραγµατοποιείται;
Ναι
Μερικές φορές
Όχι
α. από το διευθυντή (-ρια)
β. από τον υποδιευθυντή (-ρια)
γ. από συγκεκριµένο εκπαιδευτικό
δ. από κάθε εκπαιδευτικό που είναι υπεύθυνος
για συγκεκριµένη διοικητική εργασία
ε. άλλο, τι; …………………………………………………
22.Αξιοποιείτε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) του σχολείου σας για την επικοινωνία; (Συµπληρώνεται από τους δ/ντές (-ριες) που έχουν e-mail και βάζουν Χ σε ό,τι από
τα παρακάτω ισχύει).
Ναι Μερικές φορές Όχι
α. µε διευθυντές (-ριες) άλλων σχολείων για διοικητικά θέµατα
β. µε το Γραφείο Π.Ε. που ανήκει το σχολείο σας
γ. µε γονείς/κηδεµόνες για την οργάνωση
συγκεντρώσεων/ εκδηλώσεων κ.λπ.
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δ. µε κοινωφελή ιδρύµατα (π.χ. µουσεία)
για διοργάνωση επισκέψεων κ.λπ.
ε. άλλο, τι; ……………………………………………………………
23. Το σχολείο σας αξιοποιεί τη δυνατότητα συνδροµών σε ηλεκτρονικές βάσεις (π.χ. Εθνικού Τυπογραφείου για τη συλλογή της σχολικής νοµοθεσίας) για εύρεση πληροφοριών;
Ναι

Όχι

24. Το σχολείο σας έχει ιστοσελίδα;
Ναι

Όχι

25. Αν η απάντησή σας είναι "Ναι", πώς αξιοποιείτε την ιστοσελίδα του σχολείου σας; (Σηµειώστε µε Χ ό,τι από τα παρακάτω ισχύει).
α. παρέχοντας πληροφορίες στους γονείς για την πρόοδο των µαθητών
β. πληροφορίες που ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτικούς
γ. παρέχοντας πληροφορίες (π.χ. σε γονείς και κηδεµόνες, ΟΤΑ κ.ά.)
γενικού ενδιαφέροντος (π.χ. για εκδηλώσεις, νέα κ.ά.)
δ. άλλο, τι ……………………………………………………………………………………

ΣΤ. Στοιχεία Λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης
26. Το σχολείο σας διαθέτει σχολική βιβλιοθήκη;
Ναι

Όχι

27. Αν η απάντησή σας είναι "Ναι", πού στεγάζεται: (Σηµειώστε µε Χ ό,τι από τα παρακάτω
ισχύει).
α. σε ξεχωριστή ειδική αίθουσα
β. στο γραφείο του διευθυντή
γ. στο διάδροµο
δ. στο γραφείο διδασκόντων
ε. αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
στ. άλλο, πού;……………………………………………………………………
28. Ποια από τα παρακάτω είδη τεχνολογικού εξοπλισµού διαθέτει η βιβλιοθήκη του σχολείου σας; (Σηµειώστε µε Χ ό,τι από τα παρακάτω ισχύει).
α. Η/Υ
β. internet
γ. intranet
δ. άλλο, τι; ………………………………………
29. Ποιες από τις παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες προσφέρει η σχολική βιβλιοθήκη
στην εκπαιδευτική κοινότητα; (Σηµειώστε µε Χ ό,τι από τα παρακάτω ισχύει).
α. εντοπισµός και ανάκτηση πληροφοριών µέσω βάσεων δεδοµένων
β. ηλεκτρονικός δανεισµός µε άλλες βιβλιοθήκες
γ. επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
δ. άλλο, τι; ……………………………………………………………………………….
30. Η σχολική σας βιβλιοθήκη, εκτός της οργάνωσης του εκπαιδευτικού υλικού, σε ποιους
από τους παρακάτω τοµείς της ηλεκτρονικής επεξεργασίας πληροφοριών βοηθάει τη
σχολική διοίκηση; (Σηµειώστε µε Χ ό,τι από τα παρακάτω ισχύει).
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α. στη βάση δεδοµένων µαθητών / µαθηµάτων
β. στο ηλεκτρονικό αρχείο σχολικής νοµοθεσίας
γ. στην πληροφοριακή βάση δεδοµένων ωρολογίου προγράµµατος
δ. στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
ε. άλλο ……………………………………………………………………………
31. Ποιοι από τους ακόλουθους παράγοντες συντελούν στην αποτελεσµατική λειτουργία
της σχολικής βιβλιοθήκης; (Σηµειώστε κατά σειρά προτεραιότητας, π.χ. 1, 2, 3, … τους
παρακάτω παράγοντες).
α. ωράριο λειτουργίας
β. εξειδικευµένο προσωπικό
γ. κατάλληλος χώρος
δ. οικονοµική ενίσχυση (χρηµατοδότηση)
ε. συλλογή αναγκαίου και κατάλληλου υλικού
στ. άλλο………………………………………………………………

Ζ. Προϋποθέσεις για την Αποτελεσµατική Εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη ∆ιοίκηση του Σχολείου
32. Ποιοι από τους ακόλουθους παράγοντες συµβάλλουν στην αποτελεσµατική εισαγωγή
και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική διοίκηση; (Σηµειώστε κατά σειρά προτεραιότητας,
π.χ. 1, 2, 3, … τους παρακάτω παράγοντες).
α. Κατάλληλος χώρος για την εγκατάσταση του τεχνολογικού εξοπλισµού
β. Προγραµµατισµός από το ΥΠΕΠΘ για την προµήθεια και συντήρηση τεχνολογικού εξοπλισµού
γ. Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
δ. Ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών για τη χρήση των ΤΠΕ
ε. Συγγραφή εγχειριδίου οδηγιών από το ΥΠΕΠΘ αναφορικά µε τη χρήση των ΤΠΕ και τη
λειτουργία των προγραµµάτων των Η/Υ
στ. Τοποθέτηση εξειδικευµένου προσωπικού (βιβλιοθηκονόµου) στις σχολικές βιβλιοθήκες
ζ. Τοποθέτηση διοικητικού προσωπικού στη γραµµατεία των σχολικών µονάδων
η. ∆υνατότητα αναβάθµισης υφιστάµενου τεχνολογικού εξοπλισµού
θ. άλλο, τι; ……………………………………………………………………………………………………………

Η. Προτάσεις Ερωτηθέντων ∆ιευθυντικών Στελεχών
33.Τι έχετε να προτείνετε για την καλύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ:
α. ως προς την αξιοποίηση του Τεχνολογικού Εξοπλισµού για διοικητικές εργασίες (π.χ. δακτυλογράφηση/εκτύπωση εγγράφων) του σχολείου;
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
β. ως προς την προµήθεια του τεχνολογικού εξοπλισµού;
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
γ. ως προς την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση του Η/Υ;
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
δ. ως προς την οργάνωση και λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης;
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

(Συµπληρώνεται από απλούς εκπαιδευτικούς σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η
έρευνά µας στοχεύει στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη
διοίκηση της σχολικής µονάδας Οι απαντήσεις είναι εµπιστευτικές και θα χρησιµοποιηθούν µόνο για
ερευνητικούς σκοπούς.).
Ηµεροµηνία …/ … /200_
Α΄. Γενικά Στοιχεία
Οργανικότητα σχολείου: …………/θέσιο
Ολοήµερο:

Ναι

Νοµός: ………………………………………

Όχι

Περιοχή Σχολεί- α. από 50-1999 κατοίκους
ου:
β. από 2000-9999 κατοίκους
γ. από 10000 και άνω κατοίκους
Β΄. ∆ηµογραφικά Στοιχεία
3. Φύλο: Άνδρας

Γυναίκα

4. Οικογενειακή Κατάσταση:

α. Έγγαµος
β. Άγαµος
γ. ∆ιαζευγµένος

3. Ηλικία:

α. 25-35
β. 36-50
γ. 50 και άνω

7. Χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευ- α. συνολικά
ση:
β. στο σχολείο που υπηρετείτε τώρα

Γ. Στοιχεία Τεχνολογικού Εξοπλισµού του Σχολείου
8. Ποια από τα παρακάτω είδη τεχνολογικού εξοπλισµού διαθέτει το σχολείο σας για διοικητική χρήση; (Σηµειώστε µε Χ ό,τι υπάρχει).
α. ηλεκτρονικούς υπολογιστές
β. fax
γ. εσωτερικό δίκτυο (intranet)xix
δ. διαδίκτυο (internet)
ε. φωτοτυπικό
στ. Video-Projector
ζ. άλλο ……………………………
6. Σε ποιο βαθµό είστε ικανοποιηµένος(-η) από τον υπάρχοντα τεχνολογικό εξοπλισµό
του σχολείου σας;
Πάρα Πολύ
Αρκετά
Λίγο
Καθόλου
xix

Με τον όρο «εσωτερικό δίκτυο (intranet)» εννοούµε τη δυνατότητα διασύνδεσης όλων των υπολογιστών, ώστε να επιτυγχάνεται η επικοινωνία τους και η κοινή χρήση αρχείων και προγραµµάτων.
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7. Πόσο χρήσιµη θεωρείτε την εισαγωγή των ΤΠΕ στη διοίκηση του σχολείου;
Πάρα Πολύ
Αρκετά
Λίγο
Καθόλου
8. Συµφωνείτε µε την άποψη ότι η ολιγόχρονη παραµονή του διευθυντή (-ριας) ή προϊσταµένου (-νης) στο ίδιο σχολείο περιορίζει το ενδιαφέρον του (της) για την προµήθεια σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού;
Πάρα Πολύ
Αρκετά
Λίγο
Καθόλου

∆. Γνώσεις - Χειρισµός Τεχνολογικού Εξοπλισµού
9.Σε ποιο βαθµό είστε εξοικειωµένος (-η) µε τη χρήση του Η/ Υ;
Πάρα Πολύ
Αρκετά
Λίγο
Καθόλου
10. Αν η απάντησή σας είναι "Πάρα Πολύ – Αρκετά", σε ποιους λόγους αποδίδετε την καλή
χρήση του Η/Υ; (Συµπληρώστε µε Χ ό,τι από τα παρακάτω ισχύει).
α. στην παρακολούθηση επιµορφωτικών σεµιναρίων του ΥΠΕΠΘ
β. στην παρακολούθηση σεµιναρίων σε ιδιωτικό επιµορφωτικό
κέντρο
γ. στην απόκτηση πτυχίου από τµήµα πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ
δ. από προσωπικό ενδιαφέρον
ε. άλλο, τι; …………………………………………………………………………
11. Αν η απάντησή σας στην ερώτηση 9 είναι "Λίγο – Καθόλου", σε ποιους λόγους αποδίδετε τις περιορισµένες γνώσεις σας σε θέµατα Η/Υ; (Σηµειώστε µε Χ ό,τι επιλέξετε).
α. δεν παρακολουθήσατε επιµορφωτικό σεµινάριο
γιατί δεν υπήρξε ανάλογο πρόγραµµα στην περιοχή σας
β. δεν παρακολουθήσατε σχετικό σεµινάριο
γιατί δεν σας ενδιαφέρει η χρήση του Η/Υ
γ. κάνατε αίτηση και δεν έγινε δεκτή από την αρµόδια υπηρεσία
δ. άλλο, τι; …………………………………………………………………………

Ε. Χρήση του Τεχνολογικού Εξοπλισµού για ∆ιοικητικές Εργασίες
12. Πόσο συχνά χρησιµοποιείτε τον τεχνολογικό εξοπλισµό για τη διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών του σχολείου σας;
Πάντα
Συχνά
Μερικές φορές
Σπάνια
Ποτέ
13. Ποιες από τις παρακάτω διοικητικές εργασίες πραγµατοποιούνται µέσω του Η/Υ στο
σχολείο σας; (Σηµειώστε µε Χ ό,τι ισχύει).
α. η χρήση και λειτουργία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
β. το ηλεκτρονικό αρχείο (π.χ. διατήρηση µαθητολογίου, βαθµολογία
µαθητών, τίτλους σπουδών κ.ά.)
γ. η ύπαρξη ηλεκτρονικού φακέλου µε τη σχολική νοµοθεσία
δ. η δακτυλογράφηση/ εκτύπωση εγγράφων
ε. το ωρολόγιο πρόγραµµα/ αριθµός εκπαιδευτικών/στατιστικά στοιχεία
στ. πρωτόκολλο
ζ. άλλο, τι;………………………………………………………………………………..
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14.Η παραπάνω διοικητική εργασία του σχολείου σας από ποιον (ποιους) πραγµατοποιείται;
Ναι
Μερικές φορές
Όχι
α. από το διευθυντή (-ρια)
β. από τον υποδιευθυντή (-ρια)
γ. από συγκεκριµένο εκπαιδευτικό
δ. από κάθε εκπαιδευτικό που είναι υπεύθυνος
για συγκεκριµένη διοικητική εργασία
ε. άλλο, τι; …………………………………………………
15. Το σχολείο σας έχει ιστοσελίδα;
Ναι

Όχι

16. Αν η απάντησή σας είναι "Ναι", πώς αξιοποιείτε την ιστοσελίδα του σχολείου σας; (Σηµειώστε µε Χ ό,τι από τα παρακάτω ισχύει).
α. παρέχοντας πληροφορίες στους γονείς για την πρόοδο των µαθητών
β. πληροφορίες που ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτικούς
γ. παρέχοντας πληροφορίες (π.χ. σε γονείς και κηδεµόνες, ΟΤΑ κ.ά.)
γενικού ενδιαφέροντος (π.χ. για εκδηλώσεις, νέα κ.ά.)
δ. άλλο, τι ……………………………………………………………………………………

ΣΤ. Στοιχεία Λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης
17. Το σχολείο σας διαθέτει σχολική βιβλιοθήκη;
Ναι

Όχι

18. Αν η απάντησή σας είναι "Ναι", πού στεγάζεται; (Σηµειώστε µε Χ ό,τι από τα παρακάτω
ισχύει).
α. σε ξεχωριστή ειδική αίθουσα
β. στο γραφείο του διευθυντή
γ. στο διάδροµο
δ. στο γραφείο διδασκόντων
ε. άλλο, πού;………………………………………………………………………..
19. Ποια από τα παρακάτω είδη τεχνολογικού εξοπλισµού διαθέτει η βιβλιοθήκη του σχολείου σας; (Σηµειώστε µε Χ ό,τι από τα παρακάτω ισχύει).
α. Η/Υ
β. internet
γ. intranet
δ. άλλο, τι; ………………………………………………………………………….
20. Ποιες από τις παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες προσφέρει η σχολική βιβλιοθήκη
στην εκπαιδευτική κοινότητα; (Σηµειώστε µε Χ ό,τι από τα παρακάτω ισχύει).
α. εντοπισµός και ανάκτηση πληροφοριών µέσω βάσεων δεδοµένων
β. ηλεκτρονικός δανεισµός µε άλλες βιβλιοθήκες
γ. επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
δ. άλλο, τι; ……………………………………………………………………………….

211

21. Η σχολική σας βιβλιοθήκη, εκτός της οργάνωσης του εκπαιδευτικού υλικού, σε ποιους
από τους παρακάτω τοµείς της ηλεκτρονικής επεξεργασίας πληροφοριών βοηθάει τη
σχολική διοίκηση; (Σηµειώστε µε Χ ό,τι από τα παρακάτω ισχύει).
α. στη βάση δεδοµένων µαθητών / µαθηµάτων
β. στο ηλεκτρονικό αρχείο σχολικής νοµοθεσίας
γ. στην πληροφοριακή βάση δεδοµένων ωρολογίου προγράµµατος
δ. στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
ε. άλλο ……………………………………………………………………………
22. Ποιοι από τους ακόλουθους παράγοντες συντελούν στην αποτελεσµατική λειτουργία
της σχολικής βιβλιοθήκης; (Σηµειώστε κατά σειρά προτεραιότητας, π.χ. 1, 2, 3, … τους
παρακάτω παράγοντες).
α. ωράριο λειτουργίας
β. εξειδικευµένο προσωπικό
γ. κατάλληλος χώρος
δ. οικονοµική ενίσχυση (χρηµατοδότηση)
ε. συλλογή αναγκαίου και κατάλληλου υλικού
στ. άλλο, τι;
……………………………………………………………………………………

Ζ. Προϋποθέσεις για την Αποτελεσµατική Εισαγωγή των ΤΠΕ στη ∆ιοίκηση του Σχολείου
23. Ποιοι από τους ακόλουθους παράγοντες συµβάλλουν στην αποτελεσµατική εισαγωγή
και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική διοίκηση; (Σηµειώστε κατά σειρά προτεραιότητας, π.χ. 1, 2, 3, … τους παρακάτω παράγοντες).
α. Κατάλληλος χώρος για την εγκατάσταση του τεχνολογικού εξοπλισµού
β. Προγραµµατισµός από το ΥΠΕΠΘ για την προµήθεια και συντήρηση τεχνολογικού εξοπλισµού
γ. Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
δ. Ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών για τη χρήση των ΤΠΕ
ε. Συγγραφή εγχειριδίου οδηγιών από το ΥΠΕΠΘ αναφορικά µε τη χρήση των ΤΠΕ και τη
λειτουργία των προγραµµάτων των Η/Υ
στ. Τοποθέτηση εξειδικευµένου προσωπικού (βιβλιοθηκονόµου) στις σχολικές βιβλιοθήκες
ζ. Τοποθέτηση διοικητικού προσωπικού στη γραµµατεία των σχολικών µονάδων
η. ∆υνατότητα αναβάθµισης υφιστάµενου τεχνολογικού εξοπλισµού
θ. άλλο, τι; ……………………………………………………………………………………………………………

Η. Προτάσεις Ερωτηθέντων Εκπαιδευτικών
24. Τι έχετε να προτείνετε για την καλύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ:
α. ως προς την αξιοποίηση του Τεχνολογικού Εξοπλισµού για διοικητικές εργασίες (π.χ. δακτυλογράφηση/εκτύπωση εγγράφων) του σχολείου;
…………………………………………………………………………………………………………………………….
β. ως προς την προµήθεια του τεχνολογικού εξοπλισµού;
…………………………………………………………………………………………………………………………….
γ. ως προς την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση του Η/Υ;
……………………………………………………………………………………………………………………………
δ. ως προς την οργάνωση και λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης;
…………………………………………………………………………………………………………………………….
ε. άλλο
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
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