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Πεξίιεςε 

 

ε έλα ζρνιείν, ην έξγν ηνπ δηεπζπληή κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο δπλακηθφ αιιά 

ηαπηφρξνλα, ζχλζεην θαη απαηηεηηθφ. Ο εξγαζηαθφο φγθνο, πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη, 

πεξηιακβάλεη ηφζν παηδαγσγηθφ φζν θαη δηνηθεηηθφ έξγν. Δηδηθά φκσο γηα ηηο δηνηθεηηθέο 

εξγαζίεο,  ε πηνζέηεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσλίαο, νη νπνίεο 

αλαπηχζζνληαη ηαρέσο ηα ηειεπηαία ρξφληα, απνδεηθλχνληαη άθξσο βνεζεηηθέο. Οη 

αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν επεξεάδνληαη απφ 

πνιινχο παξάγνληεο, κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη ε εμνηθείσζε ζηε ρξήζε ησλ Ζ/Τ, ε 

ηθαλνπνίεζε, ε θηιηθφηεηα θαη ε επρξεζηία. Ζ κειέηε, ινηπφλ, ησλ αληηιήςεσλ, είλαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηελ απφθαζε γηα ηελ πηνζέηεζε ή κε ησλ παξαπάλσ 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη κε πνηφλ ηξφπν ζα πινπνηεζεί. 

  Σαπηφρξνλα, κειεηήζεθαλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ θαη 

ην θαηά πφζνλ ην πιηθφ πνπ παξέρνπλ απηέο, θαιχπηεη ηνπο ρξήζηεο, ηφζν πνζνηηθά φζν 

θαη πνηνηηθά, θαη αλ εληζρχεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζε ηη βαζκφ. Γηεξεπλψληαο 

απηά ηα ζηνηρεία βνεζνχληαη νη ζρεδηαζηέο θαη νη ζπληάθηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην λα 

βειηηψλνπλ ηηο παξνρέο ηνπο έηζη ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ. 

  Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ είλαη απηή 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν απεζηάιε ζε 117 δηεπζπληέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Σα ζηνηρεία αθνχ ζπιιέρζεθαλ, πνζνηηθνπνηήζεθαλ θαη θσδηθνπνηήζεθαλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε ζηαηηζηηθή ηνπο επεμεξγαζία κε ην πξφγξακκα SPSS 18.0. 

   Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο νδεγνχκαζηε ζε ζπκπεξάζκαηα ηφζν γηα ηελ 

πηνζέηεζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ φζν θαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ. Απφ ηε κηα, βιέπνπκε, φηη λαη κελ ε ρξήζε 

ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ζε κεγάιν βαζκφ ην δηνηθεηηθφ έξγν, ε εθαξκνγή ηεο 



v 

 

φκσο παξνπζηάδεη πξνθιήζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κεζνδηθά γηα ηελ 

επηηπρή κεηάβαζε απφ ηνλ αλαινγηθφ ηξφπν δηνίθεζεο ζηνλ ςεθηαθφ. Όζνλ αθνξά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ελψ ην πεξηερφκελν 

είλαη ηθαλνπνηεηηθφ ζε κεγάιν βαζκφ, ππάξρεη ελ ηνχηνηο ρψξνο γηα βειηίσζε. 
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The evaluation of websites of educational units, with emphasis 

on the utilization of Information and Communication 

Technologies (ICT) in their administrative work. 

 

Key Words: websites, ICT, administrative work, evaluation 

 

Abstract 

In a school, the work of the head teacher can be characterized as dynamic but at the same 

time, complex and demanding. The work volume, which is called to be faced, includes 

both pedagogical and administrative work. But especially for administrative work, the 

implement of Information and Communication Technologies, which are being developed 

rapidly in recent years, is proving to be highly helpful. Managers ' perceptions of the use of 

ICT in administrative work are influenced by many factors, some of which are familiarity 

in the use of computers, satisfaction, friendliness to the user and usability. Therefore, the 

study of perceptions is crucial in deciding whether or not to adopt the above technological 

means and how it will be implemented. 

  At the same time, the criteria of educational websites and whether the material they 

provide satisfies the users, both quantitatively and qualitatively, and whether it enhances 

the educational process and to what extent, have been evaluated. Exploring these elements 

helps the designers and authors of the content to improve their facilities and discover the 

needs of their visitors. 

  The method used to investigate the above data is that of the questionnaire which was sent 

to 117 directors of Secondary Education. The data were collected, quantified and encoded 

and then their statistical processing followed with the SPSS 18.0 program. 

   The results of the analysis lead to conclusions both for the adoption of ICT in the 

administrative work of school units and for the evaluation of educational websites. On the 

one hand, we see that although the use of ICT can greatly facilitate the administrative task, 

its implementation presents challenges that must be addressed methodically for the 

successful transition from the analog mode of administration to the digital one. Regarding 

the evaluation of educational websites, the evidence shows that while the content is largely 

satisfactory, there is still room for improvement.  
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Δηζαγσγή 

Αλακθηζβήηεηα, ζην βάζνο ησλ ρξφλσλ, ε εθπαίδεπζε έρεη επεξεαζηεί ζεκαληηθά απφ ηελ 

ηερλνινγηθή εμέιημε. Παξαδνζηαθά, ζηελ εθπαίδεπζε, ππήξμαλ ηα καζήκαηα δη' 

αιιεινγξαθίαο, ε εθπαηδεπηηθή ηειεφξαζε θαη  ξαδηφθσλν, ηα ζπζηήκαηα ηειεδηάζθεςεο 

φπσο θαη ε κεηάδνζε καζεκάησλ κέζσ δνξπθφξσλ, φπνπ νη πξνζδνθίεο σο πξνο ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο ξφιν, ζε θάπνηα επαιεζεχηεθαλ ελψ ζε θάπνηα άιια δηαςεχζηεθαλ. Ζ 

ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ Internet θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηελ ηειεπηαία 

εηθνζαεηία, άιιαμε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβαλφκαζηε ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη κπνξνχκε λα πνχκε πσο  βγάδεη εθηφο ζχγθξηζεο ηηο παξαπάλσ 

"παξαδνζηαθέο" ρξήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο. Δληζρχεηαη ζπλερψο ε αλνηθηή θαη ε εμ-

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαζψο απηφ είλαη εχθνια 

πξνζβάζηκν, κε πνιιέο εηθφλεο θαη κεγάιεο δπλαηφηεηεο απνζήθεπζεο θαη ελζσκάησζεο 

πνιιαπιψλ κέζσλ. Θα κπνξνχζακε λα παξνκνηάζνπκε ηελ αλζξψπηλε κλήκε κε ηελ 

νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο 

αλζξψπηλεο ζθέςεο λα πξνζνκνηαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο αλάθιεζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο. Σν δηαδίθηπν απνηειεί έλα πεξηβάιινλ ππεξκέζνπ πνπ, αλ αμηνπνηεζεί 

θαηάιιεια, κπνξεί λα έρεη ππνζηεξηθηηθφ θη εληζρπηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, 

παξαηαχηα, δελ κπνξεί λα δηδάμεη κφλν ηνπ (Νηθφιανο Αβνχξεο, Κσλζηαληίλνο νισκφο, 

Νηθφιανο Σζέιηνο, 2001). Σν δηαδίθηπν αλαπηχρζεθε ιφγσ ησλ λέσλ δπλαηνηήησλ 

επηθνηλσλίαο πνπ παξέρεη. Γηαθνξνπνηείηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηα ππφινηπα κέζα 

επηθνηλσλίαο θαζψο φινη νη ρξήζηεο ζεσξνχληαη ηζφηηκνη θαη φρη παζεηηθνί δέθηεο 

πιεξνθνξηψλ. Σν ζεκαληηθφ είλαη πσο κπνξνχλ λα έρνπλ ίζε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, 

ε νπνία κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε κνξθή θεηκέλνπ, εηθφλαο (θηλνχκελεο θαη κε), 

δηαδξαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ήρνπ θαη βίληεν, λα πινεγεζνχλ ζηηο ηζηνζειίδεο  πνπ 

επηζπκνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θαη δηθέο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην 

θχιν, ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπο (Heman, 1999). ην ζχγρξνλν 

θφζκν ην δηαδίθηπν πξνζθέξεη άπιεην φγθν πιεξνθνξηψλ, ησλ νπνίσλ ε νξζή αμηνιφγεζε 

ζα γίλεη κέζσ ηεο ζσζηά δνκεκέλεο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ (Έπζηκνο Γ., 

Φνχξιαξε ., 2003). Οη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί, αλαηξέρνπλ πιένλ ζην δηαδίθηπν 

αλαδεηψληαο εξγαιεία θαη ηδέεο γηα ηελ έξεπλά ηνπο, βηβιηνγξαθία,  πεγέο, δηαδηθηπαθνχο 

ρψξνπο επηκφξθσζεο θαη επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, θαζψο απηφ απνηειεί 
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πιένλ κία κεγάιε πεγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη δεδνκέλσλ (Charp, 1998). Πνιιέο απφ 

ηηο πεγέο άληιεζεο δεδνκέλσλ γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

απνηεινχλ πνηθίια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, έηνηκν δηδαθηηθφ πιηθφ, επηζηεκνληθέο 

δεκνζηεχζεηο, βάζεηο δεδνκέλσλ, ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, δηάθνξεο εθζέζεηο, αθφκε θαη 

δεκνζηεχκαηα. Γηα λα είλαη εθηθηή ε ζσζηή επηινγή θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ πνπ 

βξίζθνπλ, είλαη αλαγθαίν λα αλαπηπρζνχλ δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο ζην Internet φπσο θαη 

αμηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πιηθνχ πνπ ππάξρεη, θαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο αιιά 

θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο (Έπζηκνο Γ., Φνχξιαξε ., 2003). Ζ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ε 

πιεξνθφξεζε πνπ απέθηεζε παγθφζκηα κνξθή θαη νη ξαγδαίεο κεηαβνιέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, δηακφξθσζαλ ην ζχγρξνλν πιαίζην ζην νπνίν εληάρζεθαλ νη Σερλνινγίεο 

ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηελ εθπαίδεπζε. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο, θαζψο νη 

ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη σο εξγαιεία εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο ζηελ πξνψζεζε ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ησλ παηδαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ επηκέξνπο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

(Κσλζηαληηλίδεο, 2007) θαη παξάιιεια σο πνιπδηάζηαηα εξγαιεία δηνίθεζεο (European 

Schoolnet, 2006). Ζ δηεθπεξαίσζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ γίλεηαη κέζσ ησλ 

πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλσλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ, πνπ παξέρνληαη απφ ηηο ΣΠΔ θαη 

δηαζθαιίδνπλ απνηειεζκαηηθέο θαη απνδνηηθέο ππεξεζίεο, φπσο θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ 

ησλ ππεξεζηψλ εθπαηδεπηηθήο ζηήξημεο ζε επξχηεξν πιαίζην. (Schelin, 2003).  Οη ΣΠΔ 

είλαη πιένλ απαξαίηεηεο ζηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ κεγάινπ φγθνπ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, εμαζθαιίδνληαο ηνλ 

ειάρηζην ρξφλν θαη θφζηνο δηεθπεξαίσζεο, ηελ απινχζηεπζε ησλ θαζεκεξηλψλ 

δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο. (Μαθξήο & Βιαρφπνπινο, 2015). Ζ εκπέδσζε ηεο πιεξνθνξηθήο 

θνπιηνχξαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ αλσηέξσ. (Ζιηάδε, 2014). 

Δηδηθφηεξα, ην δηεπζπληηθφ πξνζσπηθφ θαζψο θαη φια ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο ζα πξέπεη λα επηκνξθσζνχλ κε ζηφρν ηελ απφθηεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ψζηε λα εληαρζνχλ κε επηηπρία νη ΣΠΔ 

ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΟΗ ΣΠΔ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

 

1.1 ΣΠΔ θαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

 

Με ηνλ φξν Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), κεηάθξαζε ηνπ 

Information Communication Technologies (ICT), αλαθεξφκαζηε ζηνλ ηξφπν πνπ 

ζπλδπάδεηαη ε θπβεξλεηηθή κε ηηο ηερλνινγίεο ησλ επηθνηλσληψλ. Αλαθεξφκαζηε δειαδή 

ζηελ επηζηξάηεπζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηε κεηάδνζε πιεξνθνξίαο. 

(Κφκεο θαη ζπλ. 2010). Ο φξνο έρεη δηπιή εξκελεία, κε ηε κία λα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πιηθνηερληθή ππνδνκή, φπσο ν Ζ/Τ, θαη ηελ άιιε λα αθνξά ηελ απνζηνιή ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηελ επεμεξγαζία ηεο.  (Κφκεο, 2004).  Οη ΣΠΔ, σο φξνο, εκπεξηέρνπλ ηηο 

ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνλ εμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο θαη 

ηειεπηθνηλσληψλ, ηα ξαδηνηειενπηηθά κέζα ελεκέξσζεο, ηηο βηβιηνζήθεο, ηα θέληξα 

ηεθκεξίσζεο, ηηο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο δηαδηθηχνπ, ηνπο παξφρνπο εκπνξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ 

νξηζκφ ησλ (Khan et al, 2012), πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ην 

1999.  

  ηε ζπλέρεηα, ν Moursung φξηζε ηηο ΣΠΔ σο φιν ην θάζκα απφ απινχο ππνινγηζηέο 

πξνζσπηθήο ρξήζεο έσο θαη πεξίπινθα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ππνινγηζηψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ην αληίζηνηρν ινγηζκηθφ ηνπο. 

πκπεξηιακβάλνληαη αθφκα ηα ηνπηθά θη επξχηεξα δίθηπα (νπηηθέο ίλεο, 

ηειεπηθνηλσληαθνί δνξπθφξνη), ζπζθεπέο απεηθφληζεο, κέζα απνζήθεπζεο πιεξνθνξίαο, 

ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα (ειεθηξνληθά θαη κεραληθά), ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη θηλεηά 

ηειέθσλα. (Khan et al, 2012). 

  Ζ ζπλερήο αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο νδεγεί 

ζε εθζεηηθή αχμεζε ηνπ φγθνπ ηεο πιεξνθνξίαο, κε απνηέιεζκα ε δηαρείξηζή ηνπο λα 

δπζθνιεχεη φιν θαη πεξηζζφηεξν. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη ηα κφλα πνπ 

κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ απηφ ηνλ φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ 
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απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά, ζην πιαίζην ελφο νξγαληζκνχ. (Απνζηνιάθεο θαη ζπλ., 

2015). 

  χκθσλα κε ηνλ Kroenke (2015) νη ΣΠΔ, απνηεινχλ έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

(information system) ελφο νξγαληζκνχ θαη ηαπηφρξνλα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

αιιειεπηδξνχλ νη άλζξσπνη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία απνζθνπψληαο λα 

ππνζηεξίμνπλ ηηο νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο.  

  Παξάιιεια κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη νη ΣΠΔ είλαη έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ πνπ 

ζπζρεηίδνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα δίθηπα πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπιινγή, ηε δηαινγή, ηελ επεμεξγαζία, ηελ δεκηνπξγία θαη ηε 

δηαλνκή δεδνκέλσλ, ηα νπνία θαηαιήγνπλ λα παξνπζηαζηνχλ σο πιεξνθνξίεο ζηα εγεηηθά 

ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα δεκηνπξγήζνπλ ηελ απαξαίηεηε 

πιεξνθφξεζε.  (Jessup &Valacich,  2008). 

  Ζ ιήςε απνθάζεσλ θαη ν έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ελφο νξγαληζκνχ ζηεξίδνληαη κέζσ ηεο 

δηαθίλεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Δπίζεο δηεπθνιχλεηαη, γηα ηα 

ζηειέρε, ε απεηθφληζε πνιχπινθσλ δεηεκάησλ θαη ζπλεπψο ε θαιχηεξε δηαρείξηζή ησλ. 

(Laudon & Laudon, 2009). 

  Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα εκπεξηέρεη ηνπο αλζξψπνπο , ηηο δηαδηθαζίεο, ηα δεδνκέλα, 

ηνλ πιηθφ εμνπιηζκφ θαη ην ινγηζκηθφ θαη έρεη σο ζθνπφ ηνπ ηνλ απνδνηηθφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλζξσπίλσλ αλαγθψλ θαη ηελ επεμεξγαζία φισλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ απηέο νη αλάγθεο. (Πηεξξαθέαο, 2018). 

Υξεηαδφκαζηε ηα «θαιά» πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, απηά δειαδή πνπ απαηηνχλ ινγηθφ 

θφζηνο, ρξφλν, θαη θαιή πνηφηεηα παξαγσγήο, θαζψο θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζηνπο 

ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο παξαγσγήο , ηεο ελεκέξσζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

ςπραγσγίαο. Ζ ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ αλαπηχρζεθε θαη αζρνιείηαη 

κε ηνλ θχθιν δσήο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, απφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

πξνβιεκάησλ έσο ηελ ιεηηνπξγία, ηελ ζπληήξεζε θαη ηε απφζπξζή ηνπ. (Πηεξξαθέαο, 

2018). 

  Οη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ 

ηεο ζπιινγήο αλεπεμέξγαζησλ (RAW) δεδνκέλσλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ, θαη ηεο εηζφδνπ ηνπο ζην ζχζηεκα. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο ζε ρξήζηκεο θαη 

θαηαλνήζηκεο πιεξνθνξίεο. Απηή ε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηελ δηελέξγεηα ινγηθψλ 

πξάμεσλ θαη ζπγθξηηηθψλ ππνινγηζκψλ. Σα δεδνκέλα απηά, αμηνπνηήζηκα πιένλ εμάγνληαη 
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ζε άιινπο απνδέθηεο νη νπνίνη πνηθίινπλ απφ αλζξψπνπο, κεραλέο έσο θαη εθαξκνγέο. Ζ 

δηαδηθαζία θιείλεη κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ δεδνκέλσλ ε νπνία ιεηηνπξγεί δηνξζσηηθά 

γηα λα απαιεηθζνχλ ηπρφλ κε επηηξεπηέο ηηκέο θαηά ηελ έμνδν ησλ δεδνκέλσλ. Σα ηειηθά 

δεδνκέλα δηαλέκνληαη ζηα αξκφδηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη 

δηφξζσζή ηνπο. (Μεηάθνο, 2015). 

  Γηα λα επηηεπρζεί ην κέγηζην απνηέιεζκα πξέπεη λα ιάβνπκε ππ‟ φςηλ θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.  πγθεθξηκέλα, αλαθεξφκαζηε ζηε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δηθηχνπ ρξεζηψλ, ηελ απαίηεζε επηθνηλσλίαο κε ηνλ ρξήζηε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαζψο θαη κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ζην κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ 

πνπ παξακέλεη θαη απαηηεί εηδηθνχο κεραληζκνχο απνζήθεπζεο νη νπνίνη εμαζθαιίδνπλ, 

ηνλ έιεγρν (auditing), ηελ αζθάιεηα (security), ηελ ηαπηνπνίεζε (authentication) θαη ηελ 

εμνπζηνδφηεζε (authorization). (Fowler&Gilfillan, 2003). ηνλ νξγαληζκφ ηα κέγηζηα 

νθέιε πξνέξρνληαη απφ ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

εθφζνλ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί αλαιπηηθά αλάγθεο ηνπ. 

 

1.2  Δίδε πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

 

Σα θπξηφηεξα θξηηήξηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ είλαη: 

 

1. Σν ππνζχζηεκα πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη κε βάζε ην νπνίν ππάξρεη ε εμήο δηάθξηζε: 

 Π Σκεκάησλ/Γηεπζχλζεσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ 

 Δπηρεηξεζηαθά Π 

 Γηεπηρεηξεκαηηθά Π 

2. Σελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη δηαθξίλνληαη ζε: 

 Π αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 Π ινγηζηηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

 Π πνπ πξνβιέπνπλ ηηο πσιήζεηο θαη θάλνπλ δηαρείξηζε πξντφλησλ θαη 

πειαηψλ.  

 Π ιεηηνπξγηψλ 

 Π παξαγσγήο 

3. Σελ ππνζηήξημε πνπ πξνζθέξνπλ θαη δηαθξίλνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο: 

 Λεηηνπξγηθά ,αθνξνχλ ηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο ή 
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νξγαληζκνχ 

 Γηνηθεηηθά, αθνξνχλ πξνγξακκαηηζκφ θαη έιεγρν ζε βξαρππξφζεζκν πιαίζην 

 ηξαηεγηθά, αθνξνχλ ηηο θξίζηκεο απνθάζεηο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο 

δηαδηθαζίεο 

πγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ην παξαπάλσ θξηηήξην ηεο ππνζηήξημεο ζε επηρεηξήζεηο ή 

νξγαληζκνχο ππάξρεη ν εμήο δηαρσξηζκφο: 

◊ πζηήκαηα Πιεξνθφξεζεο Γηνίθεζεο (Management Information Systems, MIS) πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν θαη ην δηνηθεηηθφ ζρεδηαζκφ 

◊ πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ (Decision Support Systems, DSS) πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ησλ ζηειερψλ. 

◊ πζηήκαηα Δπεμεξγαζίαο πλαιιαγψλ (Transaction Processing System,TPS) πνπ 

πξαγκαηψλνπλ ηηο ηαθηηθέο ζπλαιιαγέο θαη ην ιεηηνπξγηθφ θνκκάηη κηαο επηρείξεζεο. 

◊ πζηήκαηα Απηνκαηνπνίεζεο Γξαθείνπ (Office Automation Systems, OAS) πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ ζην γξαθείν. Απηά πεξηέρνπλ : 

επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ, e-mail , επεμεξγαζία θσηνγξαθίαο θαη ζπζηήκαηα 

πξνγξακκαηηζκνχ ηα νπνία εμππεξεηνχλ θαη απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη κεηψλνπλ ην πξφβιεκα ηεο γξαθεηνθξαηίαο.  

◊ πζηήκαηα Γλψζεο (Knowledge Work Systems, KWS), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

ζπγθεληξψλνπλ, απνζεθεχνπλ, αθνκνηψλνπλ θαη λα δηακνηξάδνπλ βαζηθέο γλψζεηο 

θαη εκπεηξία πνπ δελ πξέπεη λα ραζεί. (Υαηδειάκπξνπ, 2018). 

4. Σελ αξρηηεθηνληθή ηνπο θαη δηαθξίλνληαη ζε: 

 Π πνπ βαζίδνληαη ζε Mainframes ππνινγηζηέο 

 ε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο θαη  

 ε θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα. 

  Αθφκα κηα δηάθξηζε ηνπο γίλνληαη κε βάζε ηε ρξήζε ηνπο θαη ρσξίδνληαη ζε εζσηεξηθά 

θαη εμσζηξεθή. (Απνζηνιάθεο & ζπλεξγάηεο 2008).  

Σα εζσηεξηθά Π :  

• Τπνζηεξίδνπλ ηνλ νξγαληζκφ εζσηεξηθά. 

• Καηαγξάθνπλ φζα ζπκβαίλνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δεκφζην θνξέα 

• Σξνπνπνηνχλ ηα δεδνκέλα 

• Δμάγνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ θαη ελεκεξψλνπλ ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο 

• Οκαδνπνηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ επηιέγνπκε βαζηδφκελνη ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 
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θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ θαη ηέινο  

• Απηνκαηνπνηνχλ ηηο εξγαζηαθέο ξνέο κε ηε ζπκκεηνρή κεγάινπ αξηζκνχ 

εξγαδνκέλσλ. 

Απηά ηα ζπζηήκαηα είλαη αξθεηά πνιπζχλζεηα θαη ηδηαίηεξα θνζηνβφξα ζην λα 

πινπνηεζνχλ.  

Σα Δμσζηξεθή Π:  

• ζπληεινχλ ζηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ αλαθνξηθά κε 

ζέκαηα ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο 

• παξάιιεια παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλδηαιιαγήο ησλ πνιηηψλ κε ηνπο θνξείο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

• Γηαθξίλνληαη ζε:  

o πζηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ, 

o πζηήκαηα πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαιιαγψλ θαη  

o πζηήκαηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Γεκφζησλ Οξγαληζκψλ. 

  ηα πιαίζηα ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε ε αλάπηπμε ησλ Π. Παξάιιεια κε απηφ, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

δηαζχλδεζε απηψλ κε ηνπο Γεκφζηνπο νξγαληζκνχο, γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη ηα 

ζπζηήκαηα λα είλαη ζπκβαηά θαη δηαιεηηνπξγηθά. Σέινο, παξφιν πνπ ην ζχλνιν ησλ 

ελεξγεηψλ γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ δνκψλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

κεηεθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ (ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ) πνπ ππεξεηνχλ ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε ζηε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη δαηδαιψδεο θαη θνζηνβφξν δελ παχεη 

λα είλαη απαξαίηεην λα εθαξκνζηεί.   

 

1.3 Οη ΣΠΔ ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε 

 

Ωο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» (Information Society)  νξίδεηαη ε θνηλσληθή νξγάλσζε 

πνπ απνηειείηαη απφ δηαθνξνπνηεκέλεο βαζηθέο δνκέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

πηνζέηεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ θαη ηα αλαπηπγκέλα 

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Απηή ε λέα 

θνηλσληθή δνκή έρεη σο ζηφρν ηελ θαηάθηεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζε 

δηεζλέο επίπεδν αμηνπνηψληαο ηελ πιεξνθνξηθή δεκηνπξγηθά θαη παξαγσγηθά. (IT, 

Information Technology). (Beniger, 1986). Παξάιιεια ε δεκφζηα δηνίθεζε 
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κεηαζρεκαηίδεηαη ζηελ ειεθηξνληθή κνξθή κε ηελ πηνζέηεζε ησλ ΣΠΔ ηφζν ζηελ 

εζσηεξηθή ηεο ιεηηνπξγία φζν θαη ζηηο ζπλαιιαγέο ηεο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο. Δπίζεκα, ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε νξίδεηαη απφ ηελ ΔΔ ην 2003 σο «Ζ 

ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηε δεκφζηα 

δηνίθεζε ζε ζπλδπαζκφ κε νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη λέεο δεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, κε 

ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ, ηελ ελδπλάκσζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη 

ηελ ππνζηήξημε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ» (Torres et al., 2005,  Ntaliani et al., 

2006).Απηφο ν νξηζκφο θαλεξψλεη πσο ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε αλαθέξεηαη ζηε 

ζπζρέηηζε ησλ ΣΠΔ κε ηηο αιιαγέο ζηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηελ επηκφξθσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη φρη κφλν γηα ηηο λέεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. 

  Σαπηφρξνλα, ν νξηζκφο πνπ έδσζε ε Παγθφζκηα Σξάπεδα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηνπο 

ζθνπνχο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζεσξψληαο πσο απηή ππάξρεη κφλν φηαλ « ε 

θπβέξλεζε θαηέρεη θαη ρεηξίδεηαη ζπζηήκαηα ΣΠΔ πνπ κεηαηξέπνπλ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

πνιίηεο, ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη/ή άιινπο θξαηηθνχο νξγαληζκνχο ψζηε λα πξνσζεζεί ε 

ρεηξαθέηεζε ησλ πνιηηψλ, ε βειηίσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ε ελίζρπζε ηεο 

ινγνδνζίαο, ε αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ε βειηίσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο» (Mahaman et 

al,  2005). Ζ δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε, ε βειηίσζε ηεο ζρέζεο ησλ πνιηηψλ κε ην θξάηνο, 

ε ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ε ππνζηήξημε ησλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ είλαη νη 

ηειηθνί ζηφρνη ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ παξαπάλσ 

νξηζκφ. (European Commission Information Society, 2007). 

 

1 .4 Καηεγνξίεο Ζιεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

 

Γπν είλαη νη βαζηθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο ρσξίδνληαη νη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο (Booz Allen Hamilton, 2005). : 

 Απηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ  ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη απεπζχλνληαη: 

o ζηνπο πνιίηεο (G2C) 

o ζηηο επηρεηξήζεηο (G2B)  

o ζηνπο εξγαδφκελνπο (G2E) 

 Απηέο πνπ δηαρεηξίδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε Γηνίθεζε, ζε επίπεδν εζλψλ 

(G2G-national), πνπ δηαρεηξίδνληαη ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ 

νξγαληζκψλ ζε θξαηηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν θαζψο θαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν (G2G-international), θαη έρνπλ ην ξφιν ησλ εξγαιείσλ ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο 
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θαη ζηε δηπισκαηία. 

 

1.4.1 Σα νθέιε θαη νη παξάγνληεο αλάπηπμεο θαη επηηπρνύο κεηάβαζεο 

ζηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

 

Ζ εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε έρεη αιιάμεη άξδελ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηεο. Απηφ ζπλέβε θπξίσο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-

Governance) ε νπνία δηαρεηξίδεηαη πην απνηειεζκαηηθά ηα θνηλσληθά δεηήκαηα θαη επηιχεη 

ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πνιίηεο.(Απνζηνιάθεο θαη ζπλ.,2008). Ζ φιν θαη 

απμαλφκελε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ έθαλε ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο είηε πξφθεηηαη γηα 

εκπφξην είηε γηα δεκφζηνπο θνξείο πην νηθεία γηα ηνπο πνιίηεο. (Decman et al, 2010).Ζ 

αλάγθε γηα κείσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα φιν θαη εληεηλφκελα  

θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ηελ αλαπνηειεζκαηηθή δηνίθεζε, ηε δηαθζνξά θαη ηνπο ειιηπψο 

εθπαηδεπκέλνπο εξγαδνκέλνπο ψζεζε ηα θξάηε ζην λα εθαξκφζνπλ νξηδφληηα ηελ 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. (Torres et al., 2005), (Gant & Gant, 2002). πλνπηηθά, ε 

απνζηξνθή ησλ πνιηηψλ πξνο ηε δεκφζηα δηνίθεζε, ε γηγάλησζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ε 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη ε αικαηψδεο αχμεζε ηεο ρξήζεο 

ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ θαη δηθηχσλ είλαη νη θχξηνη παξάγνληεο γηα ηνπο νπνίνπο 

νδεγεζήθακε ζηελ πηνζέηεζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Σξείο είλαη νη θχξηνη 

παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρή κεηάβαζε ζηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απηνί είλαη νη 

νξγαληζκνί δεκφζηαο δηνίθεζεο, νη πνιίηεο πνπ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ θαη νη εξγαδφκελνη 

πνπ ηνπο ππεξεηνχλ. Οη κελ νξγαληζκνί θξίλεηαη απαξαίηεην λα έρνπλ εκπεδψζεη ζσζηά 

νξγαλσκέλεο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο γηαηί ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε εθαξκνγή ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θέξεη κε επηζπκεηά απνηειέζκαηα, φπσο επίζεο ηα ίδηα ηα 

ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη δηαιεηηνπξγηθά θαη λα εμαζθαιίδνπλ πςειά πξφηππα θαη 

πξνδηαγξαθέο. Όζνλ αθνξά ην πξνζσπηθφ, είλαη αλαγθαίν λα δνζνχλ θίλεηξα γηα ηελ 

επηκφξθσζε κε έκθαζε ζηελ εμεηδίθεπζε, ψζηε λα αληαπεμέιζεη ζην λέν ηξφπν 

δηαθπβέξλεζεο. Σέινο, νη πνιίηεο επηβάιιεηαη λα είλαη «ςεθηαθά εγγξάκκαηνη» δειαδή λα 

είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ επηθνηλσλία κέζσ ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ρξήζεο φισλ ησλ 

ςεθηαθψλ κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. 

  Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε είλαη 

πνιιαπιά. Αξρηθά, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαιείηαη λα 

δηαρεηξηζηεί ε δεκφζηα δηνίθεζε, παξέρεηαη εγθαίξσο ε πιεξνθνξία θαη ε ελεκέξσζε γηα 
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ηηο εξγαζίεο ησλ νξγαληζκψλ πνπ ππάγνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο δίλνληαο έηζη ηελ 

δπλαηφηεηα ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε λα ιακβάλεη απνθάζεηο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαη λα βειηηψλεη ηηο ππεξεζίεο ηεο απέλαληη ζηνπο πνιίηεο, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά. Απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ππαγσγή κεγάινπ κέξνπο ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ ζηηο πεξηθέξεηεο 

(απνθέληξσζε) (Παξαζθεπάο θαη ζπλ., 2015)., εθζπγρξνλίδνληαο έηζη ην θξάηνο πξάγκα 

πνπ θαζηζηά ηηο δηαδηθαζίεο απινχζηεξεο κε κείσζε ηεο δαπάλεο θαη αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σαπηφρξνλα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε ζρέζε ηνπ πνιίηε κε ην 

θξάηνο θαζψο δεκηνπξγείηαη ηζνηηκία θαη εληζρχεηαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο. Δπηπιένλ, 

ε χπαξμε ησλ λέσλ, εμαηνκηθεπκέλσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ σθειεί ηνπο πνιίηεο 

πνιπεπίπεδα, ιφγσ ηεο εχθνιεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

αλαβαζκηζκέλεο δνκέο κε απνηέιεζκα λα ζεκειηψλεηαη ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ γηα ην 

θξάηνο. Σέινο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ΣΠΔ, επηηπγράλεηαη ε θαηάξηηζε ησλ εγεηηθψλ 

ζηειερψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ειεθηξνληθή κεηαξξχζκηζε, 

βειηηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηφπν ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο θαη σθειψληαο ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε, κεηψλνληαο ην ςεθηαθφ ράζκα θαη εληζρχνληαο παξάιιεια θαη ηελ θνηλσληθή 

έληαμε ησλ πνιηηψλ. Σν θξάηνο αμηνπνηψληαο ηα δεκφζηα δεδνκέλα κέζσ ηεο παξαγσγήο 

δηαθφξσλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο, ζπιιέγεη θαη παξέρεη κεγάιν 

φγθν πιεξνθνξηψλ, θάηη πνπ είλαη ζεηηθφ θαη δηεπθνιχλεη ηνπο πνιίηεο θαη ζπκβάιιεη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. 

 

1.4.2 Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα 

 

Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη έλαο απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο απ ηνλ 

νπνίν εμαξηάηαη ε αλάπηπμε κηαο ρψξαο. ηελ ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα δηαθαίλεηαη 

ε ζπλερψο απμαλφκελε εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα πξνφδνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε έξεπλα 

ηνπ ΟΖΔ ην 2018, ε Διιάδα θαηέρεη ηελ 35
ε
 ζέζε ζηελ θαηάηαμε αλάπηπμεο ηεο 

Ζιεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (e-Government Development Index/ EGDI) θαη πζηεξεί 

θαηά 68% αλαθνξηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ πνιηηψλ ζηε ρξήζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο δείθηεο ηνπ Δπξσπατθνχ ςεθηαθνχ ζεκαηνινγίνπ. 

(Digital Scoreboard, 2019). ηελ Διιάδα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο 

πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζκνχ ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο κε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

ηελ θεληξηθή δηαδηθηπαθή πχιε (ΔΡΜΖ) , ην πξφγξακκα Γη@γεηα, ηηο νηθνλνκηθέο 
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ππεξεζίεο TAXIS, θαη ην πιεξνθνξηαθφ θαη δηνηθεηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα MySchool.  

Παξάιιεια φκσο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ νη παξαιείςεηο πνπ ελίζρπζαλ ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. (ηξαηεγηθή γηα ηελ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε 2014-2020 Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο).Αξρηθά, δελ αμηνπνηήζεθαλ πιήξσο νη ειεθηξνληθέο ππνδνκέο, 

θαηαθεξκαηίζηεθαλ θαη επηθαιχθζεθαλ ιεηηνπξγηθά ηα δεκφζηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα. Τπήξμαλ αθαηάιιειεο πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο ηνπ δεκνζίνπ, πνπ 

θαηέζηεζαλ ηηο ειεθηξνληθέο ππνδνκέο θνζηνβφξεο ζηε ρξήζε φπσο θαη ζηελ θηήζε ηνπο. 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δελ είραλ ηελ απαηηνχκελε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη 

δηαζχλδεζε. Σα έξγα θαη νη ππνδνκέο ήηαλ κεγαιχηεξα ζε κέγεζνο θαη πνιππινθφηεηα κε 

απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ δπζρέξεηα ζηε ρξήζε ηνπο θαη ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε λα 

μεπεξλάλε ηα νθέιε. Οη δηαγσληζκνί απφθηεζεο ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαζπζηεξνχζαλ 

κε απνηέιεζκα ην επηιεγφκελν πιηθφ ζηνλ ρξφλν απφθηεζεο λα είλαη μεπεξαζκέλν. 

Παξνπζηάδεηαη έιιεηςε ρξεκαηνδνηηθήο ππνζηήξημεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα δσήο ηνπο. Γε ζρεδηάζηεθαλ θεληξηθά θαη εληαία νη δνκέο ηεο δεκφζηαο 

Πιεξνθνξηθήο θαη δελ εθαξκφζηεθαλ θνηλά πξφηππα θαη πνιηηηθέο ζπκκφξθσζεο ζηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Σν θαλνληζηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην ήηαλ πνιχπινθν, φπσο επίζεο δελ 

ππήξρε επηηήξεζε, έιεγρνο θαη αλαηξνθνδφηεζε. Σέινο, παξαηεξήζεθε φηη ην εθάζηνηε 

θπβεξλεηηθφ επηηειείν πηνζεηνχζε δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο γεγνλφο πνπ επέθεξε σο 

απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε πνιηηηθήο θαη επηηειηθήο βνχιεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ 

θαη ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

   Ωο ζπλνιηθφ ζπκπέξαζκα ησλ άλσζη ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε απφ κφλε ηεο δελ είλαη ν ζηφρνο αιιά ην κέζν κε ην νπνίν νη πνιίηεο θαη νη 

επηρεηξήζεηο ζα απνιάβνπλ θαιχηεξεο ππεξεζίεο. Βιέπνληαο ηελ κεγάιε εηθφλα, 

ζπλδπάδεη ηελ πιεξνθνξηθή, ηηο επηθνηλσλίεο θαζψο θαη άιια επηζηεκνληθά πεδία πνπ 

απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ, πάλσ απ φια φκσο 

ζηεξίδεηαη ζε έλαλ εληαίν ηξφπν ζθέςεο θαη θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ απφ ηα αλψηαηα 

θιηκάθηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

 

1.5  Οη ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε 

 

Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηνκέα ηνπ δεκνζίνπ φπνπ φζα έρνπλ αλαθεξζεί σο 

πξνο ηε δεκφζηα δηνίθεζε  θαη ηε ζπκβνιή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε απηή, 
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βξίζθνπλ εθαξκνγή. 

  Οη ΣΠΔ, ζηελ εθπαίδεπζε, βξίζθνπλ ηνλ θαηάιιειν ηνκέα εθαξκνγήο ηνπο, φπνπ θαη 

θαηαιακβάλνπλ ζεκαληηθή ζέζε. Ζ ηερλνινγηθά εμειηγκέλε εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο γηα θάζε ρψξα πνπ κπνξεί λα ην εθαξκφζεη 

ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ. (Demir, 2006). ηφρνο ησλ ΣΠΔ είλαη λα αλαδεηρζνχλ θαη λα 

αμηνπνηεζνχλ πιήξσο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο , επηδξψληαο ζεηηθά ζηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, βειηηψλνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη επηθέξνληαο ηελ επεκεξία θαη 

κηα δηεπξπκέλε ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ, ζε φιε ηελ ειιεληθή θνηλσλία. (Καινγήξνπ, 2002). 

  Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα επηδξάζεη ζεηηθά ζην εθπαηδεπηηθφ ζχλνιν, λα έρεη ζεηηθή 

επίδξαζε ζηηο επηδφζεηο, ζηε δηδαζθαιία αθφκα ζηε δηνίθεζε θαη λα απειεπζεξψζεη ηηο 

κεηνλεθηηθέο θνηλφηεηεο, ζπκβάιινληαο ζην λα αλαπηπρζνχλ ζρεηηθέο δεμηφηεηεο. (Khan et 

al., 2012). Ζ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απνδεηθλχεηαη 

πνιχπινθε θαη εληνπίδεηαη: 

 ην νξγαλσηηθφ θαη δηνηθεηηθφ θνκκάηη, ζπκβάιινληαο ζηελ έξεπλα, ηε ζπιινγή θαη 

ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 ην ζχλνιν ησλ γλψζεσλ (πιεξνθνξηαθφ γξακκαηηζκφ) πνπ αθνκνηψλεη θάζε 

καζεηήο δίλνληάο ηνπ ηα εθφδηα γηα ηε κεηέπεηηα εξγαζία θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην 

θνηλσληθφ γίγλεζζαη. 

 ηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο, αμηνπνηψληαο ηα πξνγξάκκαηα εθείλα πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα ην θάζε κάζεκα. (Παλαγησηαθφπνπινο, 1998). 

  ηηο επξσπατθέο ρψξεο νη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη ήδε, εληαηηθά, ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ε 

ζπκβνιή ηνπο αλαγλσξίδεηαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν, θάηη πνπ αθφκα δελ κπνξεί λα εηπσζεί 

γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. (Μπίθνο & Σδηκφπνπινο, 2012). Απηφ γίλεηαη θαλεξφ 

θαη απφ ηελ θαηάηαμε ηεο ρψξαο καο ζε ρακειέο ζέζεηο ηελ θαηάηαμεο ησλ ςεθηαθψλ 

δεηθηψλ. (Digital Scoreboard).  

 

1.5.1 Οη ΣΠΔ σο εξγαιεία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

 

Οη ΣΠΔ εληάζζνληαη ζην δηδαθηηθφ θνκκάηη κε ηξία κνληέια: 

 Σν ηερλνθξαηηθφ, φπνπ ε πιεξνθνξηθή σο ζέκα, απνηειεί ην αληηθείκελν 

δηδαζθαιίαο 

 Σν νιηζηηθφ, ζην νπνίν νη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη σο δίαπινο κεηάδνζεο άιισλ 

γλσζηηθψλ πεδίσλ. 



13 

 

 Σν πξαγκαηνινγηθφ, φπνπ ζπλδπάδνληαη ηα δχν πξνεγνχκελα κνληέια. (ΗΣΤΔ 2014 : 

16-18). 

  Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο ηελ έρεη επεξεάζεη σο επί ην 

πιείζηνλ κε ζεηηθφ ηξφπν θαη ε επηξξνή ηνπο είλαη πνιπζρηδήο. Καηαξράο, παξαηεξείηαη 

αλαβάζκηζε ζηηο ζρέζεηο ησλ θαζεγεηψλ κε ηνπο καζεηέο, αιιά θαη ησλ καζεηψλ κεηαμχ 

ηνπο, θαζψο θαιιηεξγείηαη πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηελ κάζεζε. Σαπηφρξνλα, 

δεκηνπξγνχληαη λέα θίλεηξα γηα κάζεζε, θαιπηεξεχεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα 

αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο θαη απμάλεηαη ε ζπκκεηνρή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ε 

νπνία ζπληειείηαη κε θέληξν ηνλ καζεηή. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα 

αλαδεηήζεη θαηλνχξηα πεξηβάιινληα εθκάζεζεο γηα ην αληηθείκελν ην νπνίν ηνλ 

ελδηαθέξεη, (Depover et al., 2010β) ελψ ηαπηφρξνλα αλαπηχζζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ 

καζεηψλ, θαζψο νη ίδηνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαδηθαζία κάζεζήο ηνπο. (Stepp & 

Greany, 2002). Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο κηα αλεμάληιεηε πεγή 

πιηθνχ ην νπνίν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ελψ ζηνπο 

καζεηέο εμαζθαιίδεηαη ακεξφιεπηα πξφζβαζε ζηε κάζεζε. (Ράπηεο & Ράπηε, 2009). 

  Ωο επαθφινπζν ησλ αλσηέξσ, βιέπνπκε φηη γηα λα απνδψζνπλ νη ΣΠΔ ηα κέγηζηα ζηελ 

εθπαίδεπζε δελ αξθεί απιά λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηελ δηδαζθαιία φπσο γηλφηαλ 

παξαδνζηαθά αιιά ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηε βειηίσζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

ησλ κεξψλ (εθπαηδεπηέο-εθπαηδεπφκελνη) θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ηεο 

θξηηηθήο ζηάζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (θξηηηθφο γξακκαηηζκφο). Ζ επηηπρία, 

σζηφζν, ηεο εθαξκνγήο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη απνηέιεζκα πνιιψλ ζπλζεθψλ 

φπσο ε απφθηεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ απ‟ φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, ε πεξεηαίξσ θαη ζπλερήο κεηεθπαίδεπζε ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο εθπαίδεπζεο, 

ν θαζεκεξηλφο εθνδηαζκφο ησλ καζεηψλ κε εθπαηδεπηηθά κέζα θαη εξγαιεία, ε χπαξμε 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηέινο ε επθνιία πξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην λέν 

ηξφπν δηδαζθαιίαο. (Παλαγησηαθφπνπινο & Κνπηζνπξάθεο, 2005; Σάζζε, 2014). 

  Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ δηαδίθηπν σο κέζν αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο θαη πξνεηνηκαζίαο ηνπ 

πιηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ δηδαζθαιία. (Μηθξφπνπινο, 2006). Δλ ηνχηνηο, 

παξφιν πνπ είλαη ζεηηθά δηαθείκελνη ζηελ εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ θαη ζηε κεηεθπαίδεπζή 

ηνπο, ε ζηάζε ηνπο είλαη θξηηηθή ζηελ πεξεηαίξσ θαη πην επξεία πηνζέηεζε ηνπο 

(Βνζληάδνπ, 2001). ελψ δελ είλαη πξνζαξκνζηηθνί θαη επέιηθηνη ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ 

εθπαίδεπζε. (Jimoyiannis & Komis, 2006). 
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1.5.2 Οη ΣΠΔ σο εξγαιεία δηνίθεζεο 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί ζηε ζχγρξνλε επνρή έρνπλ δηηηή ππφζηαζε ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηφζν έκςπρα φζν θαη πιηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη θπζηθά θαη 

ςεθηαθά. Ζ δηαδηθαζία ηεο πηνζέηεζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ δηνηθεηηθή δηαδηθαζία ηεο 

εθπαίδεπζεο απνηειεί δχζθνιν έξγν θαζψο νη άκεζα εκπιεθφκελνη θαινχληαη λα: 

 Γηαρεηξηζηνχλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, δηαδηθαζία κε κεγάιεο απαηηήζεηο. 

 Φέξνπλ ζε ζπκβηβαζκφ ζηφρνπο πνπ αιιεινζπγθξνχνληαη. 

 Να πξνζαξκνζηνχλ ζε έλα ξεπζηφ πεξηβάιινλ 

 Να ινγνδνηνχλ ζηελ θνηλσλία 

 Να ιακβάλνπλ πνιπζχλζεηεο απνθάζεηο 

  Οη δείθηεο πνπ βαζκνλνκνχλ ηα αλσηέξσ δελ είλαη εχθνια κεηξήζηκνη κε απνηέιεζκα ε 

απφδνζε λα κελ κπνξεί λα αμηνινγεζεί κε αθξίβεηα. (Φεζάθεο & Λαδαθίδνπ, 2017). Ζ 

εθπαηδεπηηθή νξγάλσζε θαη δηνίθεζε εθζπγρξνλίδνληαη ελζσκαηψλνληαο ηηο ΣΠΔ ζην 

δηνηθεηηθφ θνκκάηη ηνπο. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηηο απινπζηεπκέλεο θαη επέιηθηεο 

θαζεκεξηλέο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ηηο πνηνηηθά βειηησκέλεο ππεξεζίεο, ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία θαη ηνλ εθ βάζξσλ αλαζρεδηαζκφ ηεο δηνίθεζεο. (Πξνθνπηάδνπ, 2009). Θα 

κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε, φζνλ αθνξά ηηο ΣΠΔ ζηε δηνίθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

νξγαληζκψλ, ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο εθαξκνγήο:  

 γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε 

 ειεθηξνληθή επηθνηλσλία 

 ε κεραλνξγάλσζε 

(Γεκνζζελίδεο & Υαηδήο, 2014). 

  πγθεθξηκέλα, νη πνιχπινθεο θαη ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο  γίλνληαη πην εχθνια 

δηαρεηξίζηκεο, ν θφξηνο εξγαζίαο θαη ε γξαθεηνθξαηία ειαηηψλνληαη, θαζψο δηαηεξείηαη  

ειεθηξνληθφ αξρείν ην νπνίν είλαη εχθνια πξνζβάζηκν κε απνηέιεζκα ε δηαδηθαζία 

αλαδήηεζεο, αληηγξαθήο, απνζηνιήο θαη γεληθφηεξα επαλαρξεζηκνπνίεζεο λα θαζίζηαηαη 

πνιχ πην εχθνιε. Ζ ρξήζε πνηθίισλ ινγηζκηθψλ ζηε ζχληαμε ππεξεζηαθψλ εγγξάθσλ έρεη 

σο απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ν ρξφλνο θαη ην θφζηνο κέζσ ηεο απαινηθήο ηεο ρεηξφγξαθεο 

δηαδηθαζίαο. πλέπεηα φισλ απηψλ είλαη ε βειηίσζε ηεο εξγαζηαθήο πνηφηεηαο, αχμεζε 

ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο κε άιια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, φπσο θαη ε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ ησλ 

δηεπζπληψλ βειηηψλνληαο ηε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. (Selwood, 2004). 

  Σα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ ηαρχηεξα 



15 

 

κε ηε ρξήζε ηζηνζειίδσλ θαη e-mail θαη πνιίηεο, νξγαληζκνί θαη θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο 

δηεπθνιχλνληαη θαζψο ηα αηηήκαηά ηνπο δηεθπεξαηψλνληαη ακεζφηεξα. Τπάξρεη πιένλ ε 

επηινγή, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ, ησλ ηειεδηαζθέςεσλ θαη ηεο αζχγρξνλεο 

επηθνηλσλίαο ε νπνία εθκεδελίδεη ηνλ νπνηνδήπνηε πεξηνξηζκφ ζε ρξφλν θαη ρψξν, ε 

ζρνιηθή δηνίθεζε γίλεηαη πην ππεχζπλε θαη δηαθαλήο σο πξνο ηηο εξγαζίεο ηεο θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν αμηνινγείηαη επθνιφηεξα. (Μπάθαο, 2009). 

  Ζ πηνζέηεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία έρεη πνιιαπιά θαη 

πνιπδηάζηαηα νθέιε. Καζψο ν θξίζηκνο παξάγνληαο απηήο ηεο κεηαζηξνθήο είλαη ε 

κνξθή ηεο πιεξνθνξίαο, ε νπνία απφ αλαινγηθή γίλεηαη ςεθηαθή, ζπλαθνινχζσο 

παξαηεξνχκε φηη αιιάδεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο ηελ δηαρεηξίδνληαη. 

Ζ παξαγσγή,  ε απνζήθεπζε, ε πξφζβαζε, ε αλάθιεζε, ε νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο 

φπσο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αλαιχνληαη ηα δεδνκέλα αιιάδνπλ ξηδηθά θαη γίλνληαη 

πνιχ ηαρχηεξα, αζθαιέζηεξα, πην αμηφπηζηα θαη κε κηθξφηεξν θφζηνο. Όια ηα παξαπάλσ 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή θη απνδνηηθή, 

ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ επθνιφηεξα απνθάζεηο, λα αμηνινγνχλ ηελ 

απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ, λα έρνπλ ακεζφηεξε επνπηεία ησλ δηαδηθαζηψλ θαη λα νξίδνπλ 

νξγαλσηηθά πξφηππα γηα ην ζρέδην εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα αλαπηπρζεί. (Haddad 

& Jurish, 2002). 

  Ο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο απνδίδεη θαιχηεξα φηαλ νη ζρνιηθνί πφξνη, νη αλζξψπηλνη 

θαζψο θαη ηα πιηθά δηαρεηξίδνληαη θαη θαηαλέκνληαη απνδνηηθφηεξα γεγνλφο ην νπνίν 

εμαζθαιίδεη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. ρεηηθά κε ην θνκκάηη ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο 

επηκφξθσζεο νη ΣΠΔ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο έγθαηξεο θαη έγθπξεο ελεκέξσζεο γηα ηα 

ππεξεζηαθά ζέκαηα, ηεο δηαθίλεζεο ππεξεζηαθψλ εγγξάθσλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ είηε κε ηελ αζχγρξνλε επηκφξθσζε είηε κε ηελ εμ 

απνζηάζεσο. Κάηη εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη πιένλ, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, 

ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνπο καζεηέο θαη δηάθνξα άιια ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεξνχληαη 

θαη παξαθνινπζνχληαη απφ εχρξεζηα δηαρεηξηζηηθά πεξηβάιινληα. (Παπαζαλαζίνπ, 2007). 

Δλ θαηαθιείδη, ζηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία ην δεηνχκελν είλαη ε ζπλερήο θαη έγθπξε 

πιεξνθφξεζε, ε νπνία πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηε, πνηνηηθή θαη λα ζρεηίδεηαη κε ην θάζε 

ζέκα. 

 

1.6  Σα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ηεο Δθπαίδεπζεο 
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Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο είλαη απηά πνπ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ 

απαίηεζε γηα πιεξνθφξεζε. Έρνληαο σο αληηθείκελν ηελ παξαγσγή πιεξνθνξηψλ, ηα Π 

ηεο εθπαίδεπζεο, ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην ζχλνιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κέζσ ηεο ιήςεο θαηάιιεισλ, ζηξαηεγηθά θαη ιεηηνπξγηθά, 

απνθάζεσλ. (ηαρηέαο, 2009).Ζ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθά 

νη ζρνιηθέο κνλάδεο είλαη λα εθπιεξψλνληαη νη ζηφρνη θαη λα θέξνληαη εηο πέξαο νη 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο. (αΐηεο, 

2008). Ωο εθαξκνγή ησλ Π ζηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηε 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία αλαιχνληαη φια ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί 

ειεθηξνληθά θαη αθνξνχλ ηε ζηνρνζεζία, νξγαλψλνληαη θαη αμηνπνηνχληαη φινη νη πφξνη 

απνηειεζκαηηθά, ειέγρνληαη νη απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο θαη ζέηνληαη  νξγαλσηηθά 

πξφηππα απφ ην δηνηθεηηθφ ηνκέα ηνπ ζρνιείνπ. (ηαρηέαο, 2009). ηελ πξάμε, κπνξνχκε 

λα ην εληνπίζνπκε, ζηε δηαδηθαζία ησλ εγγξαθψλ θαη ηελ έθδνζε καζεηηθψλ εληχπσλ, 

ζηνλ έιεγρν ηεο θνίηεζεο, ζηελ θαηαρψξεζε θαη εθηχπσζε ησλ βαζκνινγηψλ, ζηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ απνπζηψλ, ζηε ζχληαμε σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζην ζρεδηαζκφ 

πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ην δηνηθεηηθφ θνκκάηη. (Μαθξή & Βιαρφπνπινο, 2015). 

  Ζ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο κεραλνξγάλσζεο ζηελ εθπαίδεπζε επαλαπξνζδηνξίδεη ηνλ 

ξφιν ηεο δηεχζπλζεο θαη ζπλεπηθνπξεί ζηελ νξζφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

επηθνηλσλία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Δπίζεο, κεηαζρεκαηίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν δηακνηξάδνληαη θαη αμηνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα, εμάγνληαο πίλαθεο θαη γξαθήκαηα 

πνπ έρνπλ άθζνλεο πιεξνθνξίεο θαη εμνηθνλνκνχλ πνιχηηκν ρξφλν κέζσ ηεο αλάγλσζήο 

ηνπο. (Telem, 2003). 

  Αθφκε έλαο ξφινο ζηνλ νπνίν εληνπίδνπκε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ Π, είλαη ν ξφινο πνπ 

θαηέρνπλ ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. Απηφ αηηηνινγείηαη θαζψο νη δηεπζπληέο κπνξνχλ λα 

αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο, φζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ θνκκάηη, ψζηε λα αληηιεθζνχλ 

έγθαηξα θαη λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο πνπ ρξεηάδνληαη πεξεηαίξσ βνήζεηα. Σαπηφρξνλα, 

δεκηνπξγνχληαη βάζεηο δεδνκέλσλ φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία θαη επλνείηαη ε 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, κέζσ ζπγθξίζεσλ, εληφο δηαθφξσλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ. 

(Cristopher, 2003). Ζ δπλαηφηεηα ησλ Π γηα ηε δεκηνπξγία βάζεσλ κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί πνηθηινηξφπσο. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο είλαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε 

κεηαηξνπή ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ ζε εμειηγκέλα θέληξα φπνπ δηαρεηξίδνληαη 

δηνηθεηηθέο πιεξνθνξίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έγγξαθα ηα νπνία ήηαλ ζε αλαινγηθή κνξθή, 

ςεθηνπνηνχληαη θαη απνζεθεχνληαη κε αζθάιεηα εηο ην δηελεθέο θαη ηαπηφρξνλα 

επηηπγράλεηαη ε αμηφπηζηε, εχθνιε θαη άλεπ ρξνληθψλ θαη ρσξηθψλ πεξηνξηζκψλ, 
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πξφζβαζε ζε απηά κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ηνπο. (Πξνθνπηάδνπ, 2009). 

  Κιείλνληαο, είλαη άμην αλαθνξάο φηη ε εθαξκνγή ησλ Π ζηελ εθπαίδεπζε είλαη πιένλ 

επξέσο δηαδεδνκέλε, ρσξίο λα απνθιείνληαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Αξρηθά, ε κείσζε ηνπ 

απαηηνχκελνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ είλαη εκθαλήο θαη νδεγεί ζε αχμεζε ηεο αλεξγίαο. 

Δπίζεο, εθηφο απφ ην θφζηνο θηήζεο θαη ππνζηήξημεο, ην νπνίν είλαη πςειφ, εληνπίδνληαη θαη 

πξνβιήκαηα κε ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη δεηήκαηα ηδησηηθφηεηαο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (GDPR). (Παπνπηζάθεο, 2018). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΗΣΟΥΩΡΩΝ ΔΚΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΗΣΟΥΩΡΩΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ, ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΖΝ 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ (ΣΠΔ) ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ. 

 

 

2.1  Ζ δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηύνπ 

 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο, είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ 

καζεηψλ αιιά θαη ζε γεληθφηεξν πιαίζην, ησλ αλζξψπσλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ζε δηαθνξεηηθά κέξε θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρέο, θαη κπνξνχλ λα 

αληαιιάζζνπλ γλψκεο θαη ηδέεο αλεμάξηεηα απφ ην πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο 

ππφβαζξν. Παξάιιεια, ην δηαδίθηπν αλαπηχζζεη ζηνπο καζεηέο, επηθνηλσληαθέο θαη 

εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο θαζψο νη πιεξνθνξίεο θαη ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα είλαη πιένλ 

άκεζα πξνζβάζηκα. Οη βηβιηνζήθεο, ηα κνπζεία θαη νη πνηθίιεο βάζεηο δεδνκέλσλ γίλνληαη 

εχθνια επηζθέςηκεο θαη πιεξνθνξίεο, ζρέδηα καζεκάησλ θαη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο είλαη 

εχθνιν λα αλαζπξζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ αληηζηνίρσο. 

  ην βαζηθφ εξψηεκα πνπ ηαιαλίδεη εξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, αλ θαη πψο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο ζηελ εθπαίδεπζε, έρνπλ 

αλαπηπρζεί επηρεηξήκαηα ηφζν ππέξ ηεο αμηνπνίεζεο φζν θαη πην επηθπιαθηηθά.  

 

2.1.1 Ζ αηζηόδνμε ζεώξεζε 

 

Σν δηαδίθηπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κάζεζε, 

θαζηζηψληαο ηε πεξηζζφηεξν πξνζηηή θαη πνηνηηθή θαζψο  απνηειεί κηα πνιχ πινχζηα 
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πεγή πιεξνθφξεζεο θαη ζπκβάιιεη ζε κηα ζχγρξνλε κνξθή δηδαζθαιίαο. (Reeves & 

Hedberg, 2003). Απηή ε πεγή πιεξνθφξεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θαζνδεγεηηθφ ξφιν 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβάιιεη ζην λα αλαπηχμνπλ θαη λα βειηηψζνπλ νη καζεηέο ηελ 

θξηηηθή ηνπο ζθέςε, λα κπνξνχλ επθνιφηεξα λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα θαη λα γίλνληαη 

πεξηζζφηεξν επηθνηλσληαθνί θαη ζπλεξγάζηκνη. (Owston, 1997). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ην δηαδίθηπν ππεξηεξεί έλαληη ησλ παξαδνζηαθψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο (εγθπθινπαίδεηεο, 

βηβιία, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά) ζηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνζθέξεη. 

  Απηφ εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν θάζε ρξήζηεο, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, κπνξεί λα έρεη 

πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία αλεμαξηήησο ρξνληθψλ θαη ρσξηθψλ πεξηνξηζκψλ, νη 

πιεξνθνξίεο πνπ αληιεί είλαη ελεκεξσκέλεο θαη παγθφζκηαο θιίκαθαο θαη ν ηξφπνο πνπ 

παξνπζηάδνληαη είλαη ειθπζηηθφο πξνο ηνλ ρξήζηε (εηθφλα, θείκελν, βίληεν, γξαθηθά). 

(Owston, 1997). Δπηπξνζζέησο, επλνείηαη ε επηθνηλσλία, ε ζπλεξγαζία θαη ε 

αιιειεπίδξαζε καζεηψλ-θαζεγεηψλ ρσξίο λα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ 

ηνπνζεζία ή ηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, γεγνλφο πνπ βνεζά ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη απφςεσλ θαη πξνσζεί ίζεο επθαηξίεο. Σαπηφρξνλα, κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ αλαπηχζζεηαη έλα δεκηνπξγηθφ πεξηβάιινλ ελεξγνχο κάζεζεο, φπνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο βειηηψλεηαη θαη θαιιηεξγεί λέεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο κέζσ ηεο επαθήο ηνπ 

κε επηκνξθσηηθφ πιηθφ πςεινχ επηπέδνπ. (Κνπζηνγηάλλεο, 2000). 

  Ο ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην δηαδίθηπν ζε δηδαθηηθφ θαη παηδαγσγηθφ επίπεδν 

δηαθνξνπνηεί ηηο ήδε ππάξρνπζεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαζψο νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αλαζεσξήζνπλ ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνπλ, ε 

εθπαηδεπηηθή δηδαζθαιία λα κελ πεξηνξίδεηαη απφ ην ρξφλν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπο ηνίρνπο 

ηεο αίζνπζαο θαη ηα καζεζηαθά εξγαιεία λα αλαδεηνχληαη ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. 

 

2.1.2  Ζ ζθεπηηθηζηηθή ζεώξεζε 

 

Ζ αλακθίβνια ζεηηθή επίδξαζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε, είλαη κία άπνςε πνπ δελ 

αζπάδνληαη φινη νη επηζηήκνλεο. Roschelle θαη Rea (1999).Καηαξράο, δηαθνξνπνηνχλ ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ πιηθνχ θαη ηελ εκπέδσζε ηεο γλψζεο κε ηελ απιή πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθνξία θαζψο απηή γηα λα γίλεη θηήκα ηνπ καζεηή απαηηείηαη πξνζπάζεηα απ‟ απηφλ 

θαη ην δηαδίθηπν έξρεηαη ζε δεχηεξν ξφιν. (Salomon, 2000). Αθφκε, επηζεκαίλεηαη πσο 

παξφιε ηελ επθνιία ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εδξαίσζε ηεο επηθνηλσλίαο είλαη ελ ηνχηνηο 

δχζθνιε ε δχκσζε κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θνηλψλ αληηιήςεσλ ζε απηφ ην πεξηβάιινλ. 
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Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε βειηίσζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ 

ακθηζβεηείηαη απφ πνιινχο, δηφηη ν ηεξάζηηνο φγθνο πιεξνθνξηψλ, πνπ θαηαθιχδνπλ ην 

δηαδίθηπν, είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα γίλεη αληηθείκελν δηαρείξηζεο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο ηελ βνήζεηα εηδηθνχ  εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ ζα ηνπο 

βνεζήζεη ζηελ νξγάλσζή ηνπ. 

 

2.2  Ο ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ 

 

Μέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ζε παγθφζκην επίπεδν, κπνξνχκε λα απνζεθεχνπκε θαη λα 

κεηαδίδνπκε δηάθνξεο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα, ηα νπνία δηακνηξάδνληαη ηαρχηαηα, ζε 

έλα κεγάιν θνηλφ πνπ ρξεζηκνπνηεί απηφ ην δίθηπν επηθνηλσλίαο. Έρεη αλαγλσξηζηεί ε 

παξαγσγηθή ηνπ αμία θαζψο φζνη έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν έρνπλ απηφκαηα θαη 

ζπκκεηνρή ζε δξψκελα ηνπ «πεξηβάιινληνο θφζκνπ». (Γθνβάξεο, 2002). Αθφκα, νη 

εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην δηαδίθηπν, ζπκβάιινπλ ζηελ ηερλνινγηθή 

αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο αλαπηχζζνληαο ζχγρξνλεο καζεζηαθέο 

κεζφδνπο θαζψο απνηεινχλ ηηο λεφηεξεο πξνζζήθεο ζηελ εθπαηδεπηηθή εξγαιεηνζήθε. Οη 

ρξήζηεο κέζσ φισλ ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ δχλαληαη λα αιιειεπηδξνχλ κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail), ζηηο πεξηπηψζεηο εμ απνζηάζεσο επηθνηλσλίαο λα 

κπνξνχλ λα δνχλε θαη λα αθνχζνπλ ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο θαη λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο 

θαη άιιν πιηθφ (θείκελν, βίληεν, θσηνγξαθίεο, εηθφλεο) απφ έλα παγθφζκην ελαπνζεηήξην. 

(Νηξελνγηάλλε, 2001). 

 

2.2.1 Οη εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο σο πεγή δεδνκέλσλ, πιεξνθνξηώλ 

θαη εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

 

Οη εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Αξρηθά, είλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη έρνπλ πξφζβαζε 

ζε πνηθίιεο απνζήθεο πιεξνθνξηψλ απ‟ φπνπ βξίζθνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη 

δεδνκέλα, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ αλαδήηεζε ζε δεκνζηεχζεηο, επηζηεκνληθά άξζξα, 

ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, νηθνλνκηθά θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, αθφκα θαη επίζθεςε ζε 

ςεθηαθά κνπζεία θη εθζέζεηο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα αλαζχξνπλ έηνηκν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

φπσο βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνζνκνίσζε θαηλνκέλσλ, παηρλίδηα θαη 



21 

 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα εμαζθήζνπλ δεμηφηεηεο θαη δηαγσλίζκαηα. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο ςεθηαθψλ κέζσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, πέξα απ‟ ηνλ κεγάιν φγθν ησλ πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζθέξεη ην 

δηαδίθηπν, είλαη ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπο κε ζηφρν ηελ κεηέπεηηα δηαζηαχξσζε, 

επεμεξγαζία θαη κειέηε ηνπο. Σέινο, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο 

απφ ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (καζεηέο θαη θαζεγεηέο) ψζηε λα είλαη ζε ζέζε 

λα αμηνινγνχλ ηηο πεγέο πιεξνθφξεζεο ηνπο ,ηζηνζειίδεο θαηά θχξην ιφγν, θαη λα 

απνξξίπηνπλ ηηο πεξηηηέο, άρξεζηεο αιιά θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο επηθίλδπλεο θαη 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα έξζνπλ ζε επαθή. 

 

2.2.2 Οη εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο σο κέζν ελεκέξσζεο, πξνβνιήο θαη 

δεκνζίεπζεο πιεξνθνξηώλ 

 

Ζ παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πξνο ηνπο ρξήζηεο είλαη ην έλα θνκκάηη ηεο 

απνζηνιήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ, ην άιιν, εμίζνπ ζεκαληηθφ, είλαη πνιπζρηδέο 

θαη πεξηιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ θάζε ρξήζηε 

(ζρνιείν/ παλεπηζηήκην), ηελ πξνψζεζε εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη εληφο 

ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εθάζηνηε ρξεζηψλ ηνπ ηζηνρψξνπ θαη ηέινο ε ιεηηνπξγία 

ηνπο σο πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο ζπλαδέιθσλ ηφζν εληφο Διιάδαο φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ. 

 

2.2.3 Οη εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο σο κέζν επηθνηλσλίαο 

 

Ζ επηθνηλσλία θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

είλαη νη πιένλ ζεκαληηθνί  παξάγνληεο επηηπρίαο ηεο εθπαίδεπζεο. Δίηε κε ζχγρξνλεο 

κνξθέο φπσο ηα chatrooms θαη audio & video conferences, είηε κε αζχγρξνλεο (e-mail, 

newsgroupθ.α.), ην δηαδίθηπν πξνζθέξεη πνιιέο ιχζεηο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. Με 

ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο νη κεηέρνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξνχλ θαη 

αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη ηδέεο αθφκα θαη αλ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο 

γεσγξαθηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηνρέο, λα έξζνπλ ζε επαθή θαη επηθνηλσλία κε 

δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο θαη θνηλφηεηεο θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ νκαδηθά ζε ηνπηθφ, 

εζληθφ αθφκα θαη δηεζλέο επίπεδν κε ζηφρν ηελ πξαγκάησζε θνηλψλ ζηφρσλ. Δπίζεο 

κπνξνχλ απφ θνηλνχ λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα ζρεηηδφκελα κε 
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νπνηνδήπνηε ζέκα θαη λα δηδαρζνχλ εμ απνζηάζεσο κέζσ ηειεδηαζθέςεσλ. (Καξακήλαο Η. 

2005). 

  Ζ δηαξθήο θαη αικαηψδεο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο έθεξε πνιιέο αλαηαξάμεηο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαζψο ππάξρεη δπζθνιία πξνζαξκνγήο ζε έλα δπλακηθφ θαη 

επκεηάβιεην πεξηβάιινλ. Κξίλεηαη ινηπφλ αλαγθαία ε επξχηεξε απνδνρή ησλ ςεθηαθψλ 

κέζσλ απφ ηελ θνηλφηεηα θαη ε πηνζέηεζε ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Γηα λα 

επηηεπρζεί ινηπφλ απηφ ζα πξέπεη λα δηαθξηζνχλ ηα πνηθίια γλσξίζκαηα θαη πνηφηεηεο πνπ 

θάλνπλ ηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο λα ιεηηνπξγνχλ σο καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα θαη ηηο θαζηζηνχλ πην απνδνηηθέο ζε ζρέζε κε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο αθφκα θαη αλ απηέο βαζίδνληαη ζηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζε πην 

πεξηνξηζκέλν βαζκφ φκσο. (Nachmias R., Mioduser D., Oren A., Lahav O. 1998). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΗΣΟΔΛΗΓΩΝ 

 

 

3.1  Ζ ζεκαληηθόηεηα ηεο αμηνιόγεζεο ηζηνζειίδσλ 

 

ηελ παξνχζα κειέηε, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απνηππσζεί ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί 

αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ νη εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο. Ζ 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ, αθνινπζψληαο ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν, έρεη 

γίλεη επθνιφηεξε θαη βνιηθφηεξε, κε απνηέιεζκα νη άκεζα εκπιεθφκελνη κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα αλαηξέρνπλ ζε πην ζπρλή βάζε ζην δηαδίθηπν, γηα ηελ 

ελεκέξσζή ηνπο. 

  Ο ζρεδηαζκφο απηψλ ησλ ηζηνζειίδσλ πξνζθέξεη βνήζεηα ζηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη 

καζαίλνπλ ηελ θαιχηεξε ρξήζε ησλ πιαηθφξκσλ κάζεζεο κέζσ ηεο παξνπζίαζεο απιψλ 

πιηθψλ εθκάζεζεο θαη κέζσ πξαθηηθψλ ηδεψλ ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

  Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην δηαδίθηπν ζπκβάιεη ζηε κάζεζε, ηε 

δηδαζθαιία θαη ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ, θξίλεηαη φιν θαη πην επηηαθηηθή, κε 

δεδνκέλν φηη ε δηαδηθηπαθή βνήζεηα εθαξκφδεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δίλαη 

ζεκαληηθφ πιένλ, λα ελζσκαησζεί ε αμηνιφγεζε ζηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο ηα νπνία 

έρνπλ βαζηζηεί ζε ηερλνινγηθέο κεζφδνπο. (Reeves & Hedberg, 2003). Απηφ, αλ θαη 

ζεκαληηθφ, θαζίζηαηαη δχζθνιν θαζψο ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ δε γίλεηαη απφ φινπο ηνπο 

ρξήζηεο κε ηνλ ίδην ηξφπν. Ζ αμηνιφγεζε, ζπλεπψο, πξέπεη λα γίλεη νπζηαζηηθά θαη 

απνηειεζκαηηθά, κε ηελ αλάπηπμε ελφο επέιηθηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα ιακβάλεη ππ‟ φςηλ 

ηηο δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο. 

  Γηα λα δεκηνπξγεζεί κία ζσζηά δνκεκέλε ηζηνζειίδα, ην θφζηνο είλαη πςειφ. Ο ξφινο 

ηνπ web manager είλαη λα δηαζθαιίζεη ζηνλ επελδπηή φηη ν ζρεδηαζκφο είλαη θαιφο θαη 

εμαζθαιίδεη απφδνζε ζην θεθάιαηφ ηνπ. Μία ηζηνζειίδα πξέπεη λα είλαη αθξηβήο θαη λα 

πξνζθέξεη ζηνλ επηζθέπηε εχθνιε πινήγεζε κέζσ ηνπ ζσζηνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ηαθηηθήο αμηνιφγεζεο ψζηε λα γίλεηαη θαηαιιειφηεξε, 

ρξεζηκφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ζην ρξήζηε. 
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  Ζ αμηνπηζηία ηεο ηζηνζειίδαο είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα επηινγήο ηεο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο ζα αμηνινγήζεη ην αλ θαη ζε πνην βαζκφ, ηα ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρνληαη 

είλαη πξνθαηεηιεκκέλα θαη θαιχπηνπλ απηά πνπ δεηάεη, ψζηε λα ηελ επηιέγεη αλάκεζα 

ζηηο ππφινηπεο σο πεγή άληιεζεο ζηνηρείσλ. Δίηε ηε ρξεζηκνπνηνχλ εθπαηδεπηηθνί, είηε 

καζεηέο θαη θνηηεηέο, αθφκε θαη νη γνλείο, ε αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

ζηνηρείσλ θαη ε εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηνπο, είλαη ηα θξηηήξηα πνπ ηνπο σζνχλ λα 

επηιέμνπλ. 

  Όηαλ είλαη γλσζηά ηα δεδνκέλα ησλ επηδφζεσλ κίαο ηζηνζειίδαο, ηφηε είλαη επθνιφηεξν 

λα βειηησζνχλ νη επηδφζεηο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Οη web managers έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο πνιιά κέηξα βειηίσζεο, πξνζπεξλψληαο ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηεο γλψκεο 

αιιά βαζηδφκελνη ζε έξεπλεο θαη δεδνκέλα.  

Σα ζηάδηα ηεο αμηνιφγεζεο είλαη: 

• Αλάιπζε ησλ εξσηεκάησλ κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ ζην εθάζηνηε δήηεκα. 

• Απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ αθνινπζψληαο ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή. 

• Γεκηνπξγία πιάλνπ αμηνιφγεζεο. 

• Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ. 

• Απφθαζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο έξεπλαο. 

  Όιεο νη εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζήο ηνπο αθνινπζνχλ ηα 

παξαπάλσ ζηάδηα, κε ην ρξνληθφ νξίδνληα ηεο θάζε θάζεο λα δηαθέξεη θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο λα νδεγνχλ ζηε δηαθνξνπνίεζε ελεξγεηψλ θαη ησλ ζρεδηαζηψλ αιιά 

θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπο. (Lam & McNaught, 2004). 

 

3.2  Αμηνιόγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζεκαληηθή θαη πνιπζχλζεηε. Γηα λα 

πξνβνχκε ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο εμεηάδνπκε έλλνηεο φπσο ηεο πνηφηεηαο, ηεο 

αθξίβεηαο θαη ηεο εηιηθξίλεηαο.  

  ηελ επνρή καο, έρνπλ δεκηνπξγεζεί θη εμαθνινπζνχλ λα δεκηνπξγνχληαη πνιιέο 

ηζηνζειίδεο, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη φιεο εμίζνπ απνδνηηθέο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο 

λα κελ θαζίζηαηαη δπλαηφ λα γίλεη απφ φινπο. Ωο απνηέιεζκα, αλαπηχζζνληαη δηάθνξα 

κνληέια αμηνιφγεζεο ηζηνζειίδσλ, ηα νπνία, αμηνινγνχλ ηνπο ζηφρνπο, ηηο δπλαηφηεηεο, 

ην ζθνπφ θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο ψζηε λα είλαη επηηπρεκέλεο. 
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  Όηαλ γίλεηαη ε αμηνιφγεζε, πξαγκαηνπνηείηαη κία δηαδηθαζία φπνπ ζπιιέγνληαη, 

αλαιχνληαη θαη αμηνινγνχληαη ηα δεδνκέλα ψζηε λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν 

αληαπνθξίλεηαη ε ηζηνζειίδα ζηνπο αξρηθνχο ηεο ζηφρνπο θαη αλ ζα αθνινπζεζεί θάπνηα 

πξαθηηθή ψζηε λα βειηηζηνπνηεζεί ε δηαρείξηζή ηεο. Παξάιιεια, φηαλ κία ηζηνζειίδα 

αμηνινγείηαη ζπζηεκαηηθά, κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη θαη ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο θαη λα βειηησζεί πνηνηηθά αλαθνξηθά κε ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο 

ή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη. Ζ αμηνιφγεζε είλαη κία αηέξκνλε δηαδηθαζία, θαηά ηελ 

νπνία αθνινπζείηαη ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή. 

 

3.3   Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ. 

 

Μέρξη πξφηηλνο, σο γλσζηηθφ αληηθείκελν, ε αμηνιφγεζε ηζηνζειίδσλ δελ είρε κειεηεζεί 

ζε κεγάιν βαζκφ. Τπάξρνπλ, θπξίσο, γεληθέο πεξηγξαθέο φζνλ αθνξά ηα πξφηππα 

αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην δηαδίθηπν, δεκηνπξγψληαο ηελ αλάγθε 

επηινγήο ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

ηζηνρψξσλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ηζηνρψξνπο πξέπεη λα αμηνινγνχληαη 

ζρνιαζηηθά θαζψο απεπζχλνληαη θαη ζε καζεηέο πνπ ιφγσ ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο ηνπο 

είλαη εχθνιν λα επεξεαζηνχλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ 

δεκνζηεχεηαη, κπνξεί λα έρεη νπνηαδήπνηε πεγή πξνέιεπζεο, ελ αληηζέζεη κε ην 

ζρνιαζηηθά ειεγκέλν πιηθφ πνπ πξνέξρεηαη απφ βηβιηνζήθεο θαη βηβιία θαη πεξηνδηθά, 

πξέπεη λα θηιηξάξεηαη πεξηζζφηεξν θαζψο νη πφξνη απηνί δελ ειέγρνληαη ζηε ζπρλφηεηα 

πνπ ζα έπξεπε.  

  Οη εθπαηδεπηηθνί θαη γεληθφηεξα νη ρξήζηεο, απνζθνπνχλ ζηε δηάλζεζε ηεο καζεζηαθήο 

δηδαζθαιίαο κέζσ ηνπ πιηθνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ. Σα θαηλφκελα ηεο 

παξαπιεξνθφξεζεο, ηεο παξαπιάλεζεο θαη ησλ ηερληθψλ δπζθνιηψλ πξνθαινχλ ζχγρπζε 

θαη άγρνο φρη κφλν ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο θνηηεηέο αιιά αθφκε θαη ζηνπο δηδάζθνληεο. 

Έηζη, πξνέθπςαλ ηα βαζηθά θξηηήξηα ζηα νπνία ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ε ε 

αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ, απφ ηνπο εηδηθνχο. 

 ην θνηλφ (audience) 

 ε αμηνπηζηία (credibility) 

 ε αθξίβεηα(accuracy)  

 ε αληηθεηκεληθφηεηα (objectivity) θαη  

 ε θάιπςε (coverage)  
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  Σαπηφρξνλα, φηαλ αμηνινγνχληαη νη ηερληθέο πηπρέο, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ θαη ε 

νπηηθή αηζζεηηθή (visual appeal), ε πινήγεζε (navigation) θαη ε πξνζβαζηκφηεηα 

(accessibility). 

  Σα παξαπάλσ θξηηήξηα πξέπεη λα κειεηεζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο δηάζηαζε θαζψο ε 

πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κάζεζεο απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην. Οη ηζηνζειίδεο 

θαηαζθεπάδνληαη ρσξίο λα δίλεηαη ν απαξαίηεηνο ρξφλνο γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο θαη δελ 

εμεηάδεηαη ε επήξεηά ηνπο ζηελ εξγαζία, ζηνλ ηξφπν δσήο θαη επαθή ησλ αλζξψπσλ κε ην 

πεξηβάιινλ. 

  Σα θξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ πνπ αλαιχνπκε, κπνξνχλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε νπνηνπδήπνηε ηζηνρψξνπ. Ζ 

ρξήζε ησλ θξηηεξίσλ καο βνεζά ζην δηαρσξηζκφ ησλ ζσζηά θαη κε αθξίβεηα 

ζρεδηαζκέλσλ ηζηνζειίδσλ απφ απηέο κε αλαθξίβεηεο θαη αθαηάιιειν ζρεδηαζκφ. Ωο 

«ηερληθέο πηπρέο» νξίδνπκε ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο ηθαλφηεηαο ησλ αηφκσλ σο πξνο 

ηελ πξφζβαζή ηνπο ζην πεξηερφκελν. Οη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβείο θαη λα 

παξνπζηάδνληαη κε εχθνιν ηξφπν έηζη ψζηε λα είλαη εχθνια αλαθηήζηκεο θαη λα 

κεηαθέξνληαη επηηπρψο. (Boklaschuk Κ., Caisse K., 2001). 

 

3.3.1 Ζ αμηνιόγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ Ηζηνζειίδσλ 

 

Ωο πεξηερφκελν νξίδνπκε ην «ζέκα ή ηηο ηδέεο πνπ βξίζθνληαη γξακκέλεο ή έρνπλ εηπσζεί» 

(Cambridge University Press, 2001).Σν δεηνχκελν ψζηε λα ζεσξείηαη κία εθπαηδεπηηθή 

ηζηνζειίδα πγηήο, είλαη ην πνηνηηθφ πεξηερφκελν ην νπνίν ζα έρεη ζπλέπεηεο θαη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. Καζεγεηέο θαη καζεηέο πξέπεη λα κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ην πφζν 

πνηνηηθφ είλαη ην πεξηερφκελν βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο  ηνπ θνηλνχ, ηεο αμηνπηζηίαο, ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο αθξίβεηαο. Σν αθαδεκατθφ επίπεδν θαη ε ζσζηή κίμε πφξσλ, 

δξαζηεξηνηήησλ θαη πιεξνθνξηψλ απνηεινχλ ηνπο δχν θχξηνπο παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο 

ζα πξέπεη λα κειεηήζνπλ νη ζρεδηαζηέο εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ φηαλ απεπζχλνληαη ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλφ. Οη ηζηνζειίδεο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ηελ εθάζηνηε 

εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. Δπίζεο, έλαο 

ζρεδηαζηήο, γηα λα θαζνξίζεη ην θνηλφ θαη ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο πξέπεη 

ζπλππνινγίζεη ηελ ζεσξία ηεο πνιιαπιήο επθπΐαο. Απηή αλαθέξεη πσο ην άζξνηζκα ηεο 

επθπΐαο ελφο αηφκνπ είλαη ζπληζηακέλε ηεο γλσζηηθήο ηνπ αλάπηπμεο, ε νπνία 

επηηπγράλεηαη κε ηε κνπζηθή, ηε γιψζζα, ηε ρσξνηαμηθή κεηαπνίεζε, ηε καζεκαηηθή 
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ινγηθή, ηε δηαπξνζσπηθή γλψζε, ηε ζσκαηηθή/θηλαηζζεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ 

ελδναηνκηθή γλψζε. πλεπψο, φπσο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία νη θαζεγεηέο ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο γηα ηνλ θάζε καζεηή ηνπο, έηζη 

θαη νη ηζηνζειίδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζαξκφδνπλ 

ην πεξηερφκελφ ηνπο αληίζηνηρα κε ην θνηλφ ηνπο. (Driscoll M. 2000). 

Κξηηήξηα: 

 

 Ζ αμηνπηζηία 

  Έλαο εθπαηδεπηηθφο ηζηνρψξνο πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηνο, θάηη πνπ ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη πξηλ αμηνινγεζεί γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ρξεζηκφηεηά ηνπ. Ζ αμηνπηζηία ηνπ 

κπνξεί λα αμηνινγεζεί πνηθηινηξφπσο. Αξρηθά, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί θαηά πφζν ην θάζε 

άηνκν είλαη θαηάιιειν γηα λα ζπκκεηέρεη ζηε ζχληαμε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηζηνζειίδαο. ηελ ηζηνζειίδα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηνηρεία φπσο ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ζπγγξαθέα 

κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ θαη ην ρηίζηκν ηεο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο 

ρξήζηεο. Όηαλ αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ ζπληάθηε ζηελ ηζηνζειίδα ν αλαγλψζηεο 

αηζζάλεηαη κία αζθάιεηα θαζψο ν ζπγγξαθέαο κπνξεί λα ππεξαζπηζηεί ηε γλψκε ηνπ θαη 

ηαπηφρξνλα, ηα ζηνηρεία ππφθεηληαη ζην θαζεζηψο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.  ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ην πεξηερφκελν δελ πηζηψλεηαη ζε θάπνην ζπληάθηε κε απνηέιεζκα νη ρξήζηεο 

λα κελ κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ πεξηερφκελν  ηνπ ίδηνπ ζπγγξαθέα φπσο επίζεο λα είλαη 

αδχλαηε ε αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ απφ ζπλαδέιθνπο ηνπ. Απηφ θάλεη ηηο πιεξνθνξίεο 

λα κελ είλαη εχθνια απνδεθηέο απφ ηνπο ρξήζηεο. (Boklaschuk. K., Caisse. K., 2001). 

Όηαλ αλαγξάθεηαη ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν θαη ε εκπεηξία ηνπ ζπγγξαθέα ν ρξήζηεο 

είλαη πηζαλφηεξν λα εκπηζηεπηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα βξεη.  

  Όηαλ πξφθεηηαη γηα ηε ρξήζε πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ζηελ ηάμε, νη 

εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ αθφκε πην απζηεξά ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ φπσο θαη ηνπ ζρεδηαζηή ηεο ηζηνζειίδαο. Δπίζεο, έλαο αμηφπηζηνο 

ζπγγξαθέαο, ζε αληίζεζε κε έλαλ αλαμηφπηζην, είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγάδεηαη θαη λα 

επνπηεχεη, κε ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα, ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο. Αθφκε, γηα λα 

κπνξεί ν ζπγγξαθέαο λα παξαθνινπζήζεη ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, θάλνληαο ηηο 

απαξαίηεηεο αιιαγέο, πξέπεη λα παξαθνινπζεί φια ηα ζρεηηθά κε ηελ ηζηνζειίδα, 

εξσηήκαηα πξνο απηφλ. Όηαλ ινηπφλ ν ζπληάθηεο, θαιεί ηνπο ρξήζηεο γηα ζρνιηαζκφ, 

έκκεζα δειψλεη πσο ην θχξην ελδηαθέξνλ ηνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο 

ελεκέξσζεο ηνπ ηζηνηφπνπ. (Boklaschuk K., Caisse K., 2001). 
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 Ζ αθξίβεηα  

   Αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν, ε αθξίβεηα νξίδεηαη κε δχν ηξφπνπο.  

⎯ Οη πιεξνθνξίεο δηαηππψλνληαη ζχκθσλα κε θάπνην αμίσκα ή πξφηππν. 

⎯ Σν πεξηερφκελν έρεη πεξάζεη απφ ζπληαθηηθφ θαη γξακκαηηθφ έιεγρν. 

Όπσο θαη ζηελ αμηνπηζηία, έηζη θαη ζηελ αθξίβεηα, ζεκαληηθφ παξάγνληα απνηειεί ε 

χπαξμε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ, ηνπ ππνβάζξνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ηνπ 

ζπγγξαθέα θαζψο ε απνπζία απηψλ νδεγεί ην ρξήζηε ζε εχξεζε άιισλ πεγψλ 

ππνζηήξημεο ηνπ ζπληάθηε. Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αθξίβεηαο κηαο εθπαηδεπηηθήο ηζηνζειίδαο είλαη ε απαζρφιεζε ηνπ ζπγγξαθέα ζε έλα 

επξέσο αλαγλσξηζκέλν ίδξπκα ή ζε κία αμηφπηζηε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε. πλεπψο, ην 

πεδίν δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπληάθηε, θαη ε ζέζε ζηελ νπνία εξγάδεηαη, επεξεάδνπλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ δεκνζηνπνηεί.  

  Κάηη πνπ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί είλαη ην γεγνλφο φηη παξφιν πνπ κία εθπαηδεπηηθή 

ηζηνζειίδα κπνξεί λα παξνπζηάδεη έιιεηςε αθξίβεηαο πεξηερνκέλνπ, απηφ κπνξεί εχθνια 

λα αληηζηαζκηζηεί απφ ην ζρεδηαζηή ηεο ηζηνζειίδαο, κε ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ θαη κέζσλ 

πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ ρξήζηε. Βιέπνπκε έηζη, ηε δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηνπ ζρεδηαζηή-ππεχζπλνπ ζπληήξεζεο κηαο ηζηνζειίδαο θαη ην 

πσο ε αμηνιφγεζε ηεο αθξίβεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηε ζρεδίαζή ηεο, κε έκθαζε απνθιεηζηηθά ζην πεξηερφκελν.     

Ο ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη ε ηζηνζειίδα είλαη έλα αθφκε θξηηήξην γηα ην νπνίν 

αμηνινγείηαη ε αθξίβεηά ηεο, δειαδή νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζα πξέπεη λα 

ηαπηίδνληαη κε ην δεισκέλν ζηφρν ηνπ ηζηνρψξνπ. Σέινο, ν ζπληαθηηθφο θαη γξακκαηηθφο 

έιεγρνο είλαη έλα αθφκα ζηνηρείν αθξίβεηαο, κηαο θαη ζηηο έληππεο κνξθέο πεξηερνκέλνπ 

(εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, βηβιία) γηλφηαλ ζπρλέο αλαζεσξήζεηο κε απνηέιεζκα λα 

εμαιείθνληαη νη αλαθξίβεηεο, πξάγκα πνπ δε ζπκβαίλεη θαη‟ αλάγθε ζηα ςεθηαθά κέζα. 

 Ζ αληηθεηκεληθόηεηα 

  Θεσξείηαη δεδνκέλν φηη νη εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο πξέπεη λα έρνπλ απαιιαρζεί απφ 

θάζε κνξθή πξνθαηάιεςεο, φπσο πρ πνιηηηθέο, ζεμηζηηθέο, θπιεηηθέο θαη 

εκπνξηθέο.«Τπάξρνπλ ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ ιέμεηο κε ζθνπφ ην πείζνπλ θαη φρη λα 

ελεκεξψζνπλ», ζχκθσλα κε ηνλ Schrock. πλεπψο, κηα ηζηνζειίδα κε δηδαθηηθφ ζθνπφ, 

επηβάιιεηαη λα απέρεη απφ ηελ νπνηαδήπνηε πξνθαηάιεςε ή ηνπιάρηζηνλ, λα γίλεηαη 

ζαθήο αλαθνξά απφ ην ζπληάθηε, ψζηε λα κπνξεί ην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ λα απνκνλσζεί 

ή λα ηεζεί πξνο ζπδήηεζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. (Schrock K., 2001). 
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  Ζ πξνζσπηθή γλψκε ηνπ ζπληάθηε, αλεμάξηεηα αλ απηή βαζίδεηαη είηε ζε ινγηθή, είηε ζε 

έξεπλα, είηε ζε κειέηε, ζα πξέπεη λα γίλεηαη δηαθξηηή θαη μεθάζαξε κε ζαθήλεηα θαη λα 

μερσξίδεη απφ ηα γεγνλφηα. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δηακνηξάδνληαη ζην δηαδίθηπν ζα πξέπεη 

λα δηαηππψλνληαη κε ζεηηθφ ή νπδέηεξν ηφλν θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα 

πεξηέρνπλ κίζνο ή αζέβεηα πξνο έλα πξφζσπν ή νκάδα αλζξψπσλ. Έλαο αθφκα 

παξάγνληαο πνπ ζα κπνξνχζε λα ππνλνκεχζεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα κηαο ηζηνζειίδαο 

είλαη ε εκπινθή ηνπ ζπληάθηε κε θάπνηνλ νξγαληζκφ γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. Ζ ζχλδεζε νξγαλψζεσλ ή εηαηξεηψλ κε κεγάιεο 

εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αμηνπηζηία ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπο εμαηηίαο ησλ νηνλεί κεγάισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ δηαηίζεληαη γηα δηαθεκίζεηο, 

Ωζηφζν, θάηη ηέηνην κπνξεί λα αθήζεη αλεπεξέαζην ην πεξηερφκελν θαη νη πφξνη λα 

δηαηεζνχλ απνθιεηζηηθά ζηελ νξγάλσζε, ηε δηνίθεζε θαη ηε δηαθήκηζε ησλ ηζηνζειίδσλ. 

Έλαο πξαθηηθφο ηξφπνο λα  αμηνινγεζεί ε αληηθεηκεληθφηεηα ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ 

ηζηφηνπν, είλαη εμεηάζνπκε ην URL (uniform resource locator), ην νπνίν είλαη ε 

ειεθηξνληθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη παξέρεη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνλ νξγαληζκφ πνπ 

βξίζθεηαη πίζσ απφ ηνλ ηζηνρψξν. (Landsberger, 2000). Οη  δηαδηθηπαθνί ηφπνη πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί απφ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα κε αλαγλψξηζε, φπσο θαη απφ θπβεξλεηηθνχο 

νξγαληζκνχο, έρνπλ εμεηαζηεί σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηά ηνπο, ψζηε λα 

παξέρνπλ αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε.  πλεπψο, ε επηβεβαίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ κέζσ 

έξεπλαο θαη ρξήζεο πεγψλ, θξίλεηαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. (Boklaschuk K., Caisse K., 

2001). 

 Ζ θάιπςε  

  ηελ αλάπηπμε κίαο εθπαηδεπηηθήο ηζηνζειίδαο, θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν ε θάιπςε, ε 

νπνία αθνξά ηνλ θαηάιιειν ηξφπν δηάζεζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηελ εξεπλεηηθή αθξίβεηα 

φζσλ εκπιέθνληαη κε ην ζέκα. Ο θπξηφηεξνο παξάγνληαο αμηνιφγεζεο ηεο θάιπςεο ηεο 

ηζηνζειίδαο είλαη ην πεδίν ζην νπνίν εθαξκφδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη. Μία 

ηζηνζειίδα κε ζσζηφ ζρεδηαζκφ, νθείιεη λα πεξηγξάθεη ην γλσζηηθφ πεδίν ζην νπνίν 

βξίζθνπλ εθαξκνγή νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη. Αλάινγα κε ην γλσζηηθφ θαη 

αθαδεκατθφ επίπεδν φπσο θαη κε ηνλ ρξφλν πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα αθηεξψζεη έλαο 

εθπαηδεπηηθφο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, νη ηζηνζειίδεο κπνξνχλ λα θαιχςνπλ έλα ζέκα, 

κεξηθψο ή πιήξσο. 

  Παξάιιεια κε ην θχξην ζέκα πνπ θαιχπηεη κία εθπαηδεπηηθή ηζηνζειίδα θαη ηηο 

επηζπκίεο ησλ ρξεζηψλ ηεο, είλαη απαξαίηεην λα πεξηιακβάλεη θη άιιεο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ ζέκαηνο, θαζψο  θαη ηνπο 
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ζπλδέζκνπο πνπ νδεγνχλ ζηηο αληίζηνηρεο πεγέο.  Αλ νη πεγέο έρνπλ αλαθεξζεί νξζά απφ 

ηνπο ζπγγξαθείο, ηφηε ε πξφζβαζε απφ ηνπο ρξήζηεο ζε απηέο είλαη  επθνιφηεξε, ηνπο 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ηηο αμηνινγήζνπλ σο πξνο αθξίβεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο, θαη 

αλνίγεη ηελ πφξηα ζε κία πην πινχζηα γθάκα πεγψλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα πνπ ζέινπλ λα 

θαιχςνπλ. 

  Σέινο, φινη νη δηαδηθηπαθνί ηζηνρψξνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηεξνχλ ηνπο λφκνπο 

ζρεηηθά κε ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Απηφ είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ λα εμαζθαιίδεηαη 

θαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο, κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θπξίσο θαηά ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. (Schrock 2001).  

 

3.3.2 Ζ αμηνιόγεζε ησλ ηερληθώλ πηπρώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηζηνζειίδσλ 

 

Ωο ηερληθέο πηπρέο, νξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη ψζηε έλα άηνκν λα κπνξεί 

λα αληιεί πιεξνθνξίεο απφ κία ηζηνζειίδα. Ζ επηηπρήο αλάθηεζε θαη κεηαθνξά ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην δηαδίθηπν γίλεηαη φηαλ νη πιεξνθνξίεο 

παξνπζηάδνληαη κε ειθπζηηθφ ηξφπν, είλαη πξνζηηέο θαη ε πινήγεζε ζην πεξηβάιινλ 

γίλεηαη κε επθνιία. Μία ηζηνζειίδα είλαη απηή πνπ δηακνξθψλεη, ζην ρξήζηε, ηελ πξψηε 

εηθφλα γηα ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ή νξγαληζκφ γηα ηνλ νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί, κε 

απνηέιεζκα είηε λα θξαηήζεη ην ρξήζηε είηε λα ηνλ σζήζεη ζηελ αλαδήηεζε θάπνηαο 

άιιεο, κε ηα θξηηήξηα ηεο επηινγήο λα πνηθίινπλ.  

 Ζ νπηηθναθνπζηηθή αηζζεηηθή  

  Έλαο εθπαηδεπηηθφο ηζηνρψξνο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζεγκέλνο θαη ε εκθάληζή ηνπ λα 

είλαη ειθπζηηθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα λα γίλεη κία ηζηνζειίδα νπηηθά ειθπζηηθή, ζα 

πξέπεη λα έρνπλ επελδπζεί θάπνηα ρξήκαηα θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γξαθηθά (νπηηθά θαη 

ερεηηθά εθέ) ψζηε λα εληζρχεηαη ν αληίθηππνο πνπ έρνπλ νη πιεξνθνξίεο ζηνλ θάζε 

ρξήζηε θαη ην πεξηερφκελφ ηεο λα είλαη θαηαλνεηφ. (Oasis, 2001). Δπίζεο, φηαλ ην θείκελν 

θαη ηα γξαθηθά έρνπλ ζπλδπαζηεί κε ζσζηφ ηξφπν ηφηε νη ρξήζηεο ελζαξξχλνληαη λα 

εμεξεπλήζνπλ πεξαηηέξσ ηνλ ηζηφηνπν θαη λα κε θχγνπλ απφ απηφλ. Αθφκε, είλαη 

ζεκαληηθφ, γηα φζεο ηζηνζειίδεο έρνπλ σο θνηλφ ηνπο λεαξφ θφζκν, λα έρνπλ πεξηζζφηεξα 

γξαθηθά, ηα νπνία ζα ελεκεξψλνληαη ζπλερψο, θαζψο θαη ρξψκαηα. Αλάινγα κε ην λεαξφ 

ηεο ειηθίαο ησλ ρξεζηψλ, κπνξεί θαη λα κε δηαβάδνπλ αθφκε, ζπλεπψο ην θείκελν 

ζπκπιεξψλεηαη ή αθφκε θαη αληηθαζίζηαηαη κέζσ ηεο γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο ηνπ 
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πεξηερνκέλνπ, εληζρχνληαο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Απφ ηε άιιε, φηαλ κηα εθπαηδεπηηθή 

ηζηνζειίδα „„θνξηψλεηαη‟‟ κε πνιιά γξαθηθά, απηφ απμάλεη ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ 

αξρείνπ κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ν ρξφλνο θφξησζεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, 

γεγνλφο πνπ πηζαλψο λα απνηξέςεη ην ρξήζηε απφ ηε ιήςε ηνπ. 

 Ζ πινήγεζε σο θξηηήξην 

  Με ηνλ φξν "πινήγεζε" αλαθεξφκαζηε ζην πφζν εχθνιν ή κε είλαη λα θηλεζεί έλαο 

ρξήζηεο ζε κία εθπαηδεπηηθή ηζηνζειίδα, θάηη ην νπνίν είλαη ζεκαληηθφ θαη απαηηείηαη λα 

αμηνινγεζεί. Ζ δχζθνιε πεξηήγεζε ζεκαίλεη πσο ν ρξήζηεο πηζαλψο ζα εγθαηαιείςεη ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ. Όηαλ κία ηζηνζειίδα έρεη ζρεδηαζηεί ζσζηά θαη ζεσξείηαη ηζρπξή 

αλαθνξηθά κε ηελ επθνιία ηεο πινήγεζήο ηεο, ηφηε απνηειείηαη απφ ηελ αξρηθή ή θχξηα 

ζειίδα, πνπ απνηειεί ηε βάζε γηα πεξαηηέξσ αλαδήηεζε θαζψο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

ππφινηπε ηζηνζειίδα θαη έρεη κία γεληθή κνξθή πνπ πεξηιακβάλεη έλαλ πίλαθα 

πεξηερνκέλσλ, ην επξεηήξην θαη έλα ράξηε ή έλα εηδηθά ζρεδηαζκέλν ζχλνιν θνπκπηψλ. 

(Oasis, 2001). Δλ ζπλερεία, ην θάζε επηκέξνπο ηκήκα ηνπ ηζηνρψξνπ πξέπεη λα έρεη άκεζε 

ζχλδεζε κε ηελ αξρηθή ζειίδα θάλνληαο εχθνιε ηελ επηζηξνθή εθεί θαη λα παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα θηιηθήο πινήγεζεο. Φηιηθή πινήγεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηζηνρψξνπ 

ζεσξείηαη εθείλε φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί απφ ην ρξήζηκν πεξηερφκελν έσο ηελ αξρηθή 

ζειίδα λα βξεζεί κε ηξία θιηθ ην πνιχ, θαζψο θάηη πεξηζζφηεξν νδεγεί ζε πηζαλή 

απφζπαζε πξνζνρήο θαη απψιεηαο ελδηαθέξνληνο. (Oregon Public Education Network, 

2001). 

  Έλαο εθπαηδεπηηθφο έρεη σο θχξην κέιεκά ηνπ, κε ηελ αμηνιφγεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

ηζηνηφπνπ, ηελ εχξεζε νξζψλ πιεξνθνξηψλ. Σν πεξηερφκελν, ζπλεπψο, πξέπεη λα είλαη 

εχθνια θαη γξήγνξα πξνζβάζηκν, νη ζχλδεζκνη λα ιεηηνπξγνχλ ζηέιλνληαο ηνπο ρξήζηεο 

ζε αζθαιείο θαη έγθπξεο πιεξνθνξίεο θαη λα ππάξρεη ζαθήο θαζνξηζκφο πεξηερνκέλνπ θαη 

θνηλνχ ηνπ ηζηνηφπνπ, ψζηε λα επηηεπρζεί ην ίδην θαη κε ην πεξηερφκελν ησλ ζπλδέζεσλ ην 

νπνίν πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζε παλνκνηφηππνπο ρξήζηεο. Όηαλ ζπκβαίλεη, αθελφο ν 

ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξεο πεγέο, παξφκνηεο κε εθείλεο πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα, αθεηέξνπ νη λέεο πιεξνθνξίεο εληζρχνπλ θη επηβεβαηψλνπλ ην 

αξρηθφ πεξηερφκελν. 

  Ζ θάζε ζειίδα ελφο ηζηνηφπνπ πξέπεη λα εκθαλίδεη έλαλ ηίηιν ζηελ θνξπθή ηεο, 

θαηεπζχλνληαο ην ρξήζηε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηά. Οη εθπαηδεπηηθνί ηζηνρψξνη 

κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ πεξηερφκελν πνπ αθνξά δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ (πρ 

εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, θνηηεηέο, γνλείο), ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη θαηεγνξηνπνηεκέλν 

θαη λα γίλεηαη εχθνια θαη κε ζαθήλεηα δηαθξηηφ. Γηαθνξεηηθά, ζε πεξηπηψζεηο 
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ηζηνζειίδσλ φπνπ ε νξηνζέηεζε δελ είλαη εκθαλήο, νη ρξήζηεο κπνξεί λα αληιήζνπλ θαη 

λα εμεηάζνπλ ιάζνο πιεξνθνξίεο, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί δπζαξέζθεηα θαη ζχγρπζε θαη 

πηζαλή εγθαηάιεηςε ηεο ηζηνζειίδαο. Έλα πνιχ ζεκαληηθφ θξηηήξην πινήγεζεο είλαη ην 

θαηά ην πφζν νη ίδηνη νη ζρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εχθνια ηε 

ζειίδα πνπ ζρεδηάδνπλ γηαηί αλ δε ζπκβαίλεη απηφ ζεκαίλεη φηη νχηε νη ρξήζηεο ζα 

κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζε απηή.  

 Ζ πξνζβαζηκόηεηα σο θξηηήξην 

  εκαληηθφ ξφιν ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο παίδεη ε 

πξνζβαζηκφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη πιεξνθνξίεο πνπ δηακνηξάδνληαη 

ζα πξέπεη λα είλαη  αλαγλψζηκεο απφ φια ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ηφζν ζε πιηθφ 

επίπεδν φζν θαη ζε ινγηζκηθφ. Οη ηζηνζειίδεο κε ηπρφλ πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηηο 

εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα ην 

αλαθέξνπλ ζαθψο θαη λα πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηνπο νξγαληζκνχο ή ηνπο 

κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο ησλ νπνίσλ ηα ζπζηήκαηα δελ ππνζηεξίδνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

εθαξκνγέο. (Schrock, 2001). 

  Έλαο αθφκα παξάγνληαο πξνζβαζηκφηεηαο είλαη ν ρξφλνο πξφζβαζεο ζηελ ηζηνζειίδαο 

θαη ε θαηά ην δπλαηφλ κείσζή ηνπ ζην ειάρηζην. Παξφιν πνπ νη εηθφλεο θαη ηα γξαθηθά 

κπνξεί λα είλαη θηιηθά πξνο ηνλ ρξήζηε, κεγεζχλνπλ ηνλ φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξέπεη λα κεηαθνξησζνχλ γεγνλφο πνπ απμάλεη ηνλ ρξφλν πξνζπέιαζεο ζηελ ηζηνζειίδα 

πξάγκα πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπ πξνθαιεί δπζρέξεηα θαη απνζηξνθή πξνο ηελ ρξήζε ηεο. ε 

πεξίπησζε πνπ ε ηζηνζειίδα πεξηέρεη αξρεία ηα νπνία απμάλνπλ ηνλ ρξφλν θφξησζεο, ζα 

ήηαλ θαιφ λα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε κε ζρεηηθή εηδνπνίεζε. (The Oregon Public 

Education Network, 2001). 

  Ο νηθνλνκηθφο παξάγνληαο είλαη θάηη ην νπνίν επίζεο επεξεάδεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα 

κηαο ηζηνζειίδαο. ε έλα ηδαληθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο νη εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο δε 

δεκηνπξγνχληαη κε ζηφρν ην θέξδνο αιιά κε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ εθπαίδεπζε. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ελ ηνχηνηο, πνιιέο ηζηνζειίδεο δεκηνπξγνχληαη απφ επηρεηξήζεηο θαη ην 

νηθνλνκηθφ είλαη έλα βαζηθφ θίλεηξν. Κάηη ηέηνην επεξεάδεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα φπσο 

είδακε πην πάλσ αιιά θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. Αθελφο κελ, 

κπνξεί λα απαηηείηαη έλα ρξεκαηηθφ πνζφ (ζπλδξνκή) γηα ηελ πξφζβαζε ζε απηή θαζ‟ 

νινθιεξίαλ ή ζε έλα κέξνο ηεο, αθεηέξνπ δε, ελδέρεηαη λα δεηνχληαη ηα πξνζσπηθά 

ζηνηρεία (νλνκαηεπψλπκν θαη e-mail) ησλ ρξεζηψλ κε ζηφρν ηελ κεηέπεηηα εκπνξηθή ηνπο 

ρξήζε. (Schrock, 2001). 

  πλνπηηθά, ηα θξηηήξηα δηαρσξίδνληαη ζε δχν θπξίσο κέξε: 
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 Σν πεξηερφκελν 

 Σηο ηερληθέο πηπρέο 

  Απηφο ν δηαρσξηζκφο απνηειεί ηε βάζε γηα ηα ππφινηπα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηζηνηφπσλ. Οη ρξήζηεο βαζίδνληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ ηζηνζειίδεο πνπ  έρνπλ ζσζηφ ζρεδηαζκφ θαη έγθπξν 

πεξηερφκελν, ζε αληίζεζε κε θάπνηεο πνπ έρνπλ αλαθξίβεηεο θαη δελ παξέρνπλ θακία 

δηεπθφιπλζε ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. ηε ζπλέρεηα, παξαζέηνπκε ηα νθηψ θξηηήξηα 

ζηα νπνία βαζίδεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνηφπσλ. 

1. Κνηλφ: Σν πεξηερφκελν επηιέγεηαη θαη είλαη αληίζηνηρν κε ην αθαδεκατθφ επίπεδν 

ηνπ θνηλνχ – ζηφρνπ, ην νπνίν έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ δεισζεί μεθάζαξα. 

Παξάιιεια, νη καζεηέο απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα κάζεζεο κέζσ δηαθνξεηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ. 

2. Αμηνπηζηία: Ο ηζηφηνπνο ζεσξείηαη αμηφπηζηνο φηαλ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο 

πηζηνπνηήζεηο γηα ην ζπγγξαθέα ψζηε λα κπνξεί λα ζπληάμεη έγθπξν θαη αμηφινγν 

πεξηερφκελν, φηαλ ην φλνκά ηνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα θαη φηαλ ζπγγξαθέαο θαη 

ζρεδηαζηήο παξέρνπλ αμηνπηζηία θαη είλαη εχθνιν λα επηθνηλσλήζεη θάπνηνο καδί 

ηνπο. 

3. Αθξίβεηα: Γηα λα ζεσξεζεί αθξηβήο ν ηζηφηνπνο πξέπεη λα είλαη μεθάζαξνο ν 

δηαρσξηζκφο ζρεδηαζηή θαη ζπγγξαθέα θαη λα αλαθέξεηαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

ηνπ ηειεπηαίνπ. Ζ γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη νξζά θαη ε 

ηζηνζειίδα  λα εμππεξεηεί ην ζηφρν γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε. 

4. Αληηθεηκεληθφηεηα: Σν πεξηερφκελν πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλν απφ νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο πξνθαηάιεςε (θπιεηηθή, πνιηηηθή, εκπνξηθή, ζεμνπαιηθή) θαη λα δηαηεξεί 

κία ζεηηθή ή νπδέηεξε κνξθή. ε πεξίπησζε πξνζσπηθήο ηνπνζέηεζεο, απηφ πξέπεη 

λα γίλεηαη ζαθέο, φπσο θαη αλ ηπρφλ ππάξρνπλ ζπλεξγαζίεο κε επηρεηξήζεηο ή 

νξγαληζκνχο. 

5. Κάιπςε: Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ππεξεηνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, ν 

νπνίνο πξέπεη θαη λα γίλεηαη γλσζηφο, θαη φηαλ παξαηίζεληαη θαη κε ζσζηφ ηξφπν, ε 

βάζε δεδνκέλσλ ζηελ νπνία ππάξρεη πξφζβαζε κεγεζχλεηαη. Αθφκε, πξέπεη λα είλαη 

ζαθείο ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο θαη ηειεπηαίαο ελεκέξσζεο. 

6. Αηζζεηηθή: Σα ρξψκαηα θαη ηα γξαθηθά εληζρχνπλ κία ηζηνζειίδα, ε ρξήζε ηνπο 

φκσο πξέπεη λα γίλεηαη δηαηεξψληαο ηελ ηζνξξνπία κε ην ππάξρνλ θείκελν. 

7. Πινήγεζε: Ζ αξρηθή ζειίδα θαη ηα ππφινηπα κέξε ζπλδένληαη απεπζείαο, κε ηηο 
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ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο λα απέρνπλ απφ απηή έσο ηξία θιηθ maximum. Σα linkπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ελεξγά, ελεκεξσκέλα θη έγθπξα θαη ππάξρνπλ ηίηινη ζε θάζε 

ζειίδα ή ηκήκα ηεο.  

8. Πξνζβαζηκφηεηα: Αλ γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε ηζηνζειίδα απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλν 

ινγηζκηθφ, απηφ πξέπεη λα είλαη μεθάζαξν εμαξρήο. Δπίζεο, απαηηείηαη επηινγή 

θεηκέλνπ γηα άηνκα κε ζέκαηα φξαζεο, ν ρξφλνο θφξησζεο θαη θαηεβάζκαηνο 

αξρείνπ λα είλαη κηθξφο εηδάιισο λα ελεκεξψλνληαη νη ρξήζηεο θαη ε πξφζβαζε λα 

κπνξεί λα γίλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ή ηελ θαηαβνιή θάπνηαο 

ζπλδξνκήο. 

3.4  Απνηειέζκαηα πξνεγνπκέλσλ εξεπλώλ 

 

Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο έξεπλεο ζηε ρψξα καο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ θνκκάηη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηξφπν ηα 

αληηιακβάλνληαη θαη ηα αληηκεησπίδνπλ νη δηεπζπληέο. Ζ ζεκαηνινγία ησλ πεξηζζφηεξσλ 

ζηξέθεηαη γχξσ απφ ηηο απφςεηο πεξί ηεο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ, ησλ 

δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα MySchool θαη ε εηζαγσγή 

ηνπ ζην δηνηθεηηθφ εμνπιηζκφ ησλ ζρνιείσλ επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ αχμεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ εξεπλψλ. 

  Ο Παπαδάθεο (2010) κε ηελ έξεπλά ηνπ αλέδεημε φηη νη δηεπζπληέο είλαη ζεηηθά 

δηαθείκελνη σο πξνο ηελ πηνζέηεζε ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ ζηε δηνίθεζε θαη επειπηζηνχλ 

φηη ε ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν ζα είλαη ζεκαληηθή. Φάλεθε, επίζεο, φηη ε 

ελζσκάησζε ζηε δηδαζθαιία  επεξεάδεηαη απφ ηε ζηάζε ησλ δηεπζπληψλ σο πξνο ηηο 

ΣΠΔ. Σέινο, ε ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ ΣΠΔ απφ ηνπο δηεπζπληέο επεξεάδεη επλντθά ηε 

ζηάζε ηνπο  ε νπνία επηξξσλχεηαη απφ ηελ ηερλνινγηθή ηνπο θαηάξηηζε.  

  Ζ Δγγνλίδνπ, κε ηελ έξεπλά ηεο ην 2011, θαη κε δείγκα πεξί ηνπο 102 εθπαηδεπηηθνχο απφ 

ην λνκφ Ζκαζίαο, θαηέιεμε ζην απνηέιεζκα φηη ππάξρεη αλάγθε επηκφξθσζεο φινπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ θαη ηεο 

ελίζρπζεο ησλ ζρνιείσλ κε ηνλ αληίζηνηρν πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ κε ζηφρν ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο επηζπκίαο ηνπο γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε 

δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ.  

   ε αθφκε κία παξφκνηα έξεπλα, ν Πνηακηάο (2012), κεηά απφ κειέηε πεξίπησζεο ζε 

ζρνιηθή κνλάδα, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ δηεπζπληή, κε ηνλ 

ππνδηεπζπληή θαη κε θάπνηνπο πξσηνπφξνπο εθπαηδεπηηθνχο, εηζήρζεζαλ θαηλνηνκίεο 
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κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ θαη παξάιιεια επεηεχρζε ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ήζνπο 

θαη ηνπ θιίκαηνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε παηδαγσγηθφ θαη ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν. 

  Ζ Σζνπδή (2018), ζε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ ειηθία θαη ηε ζηάζε ησλ δηεπζπληψλ σο πξνο 

ηε δηνίθεζε, δηαπίζησζε ηελ έιιεηςε εμνηθείσζεο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο άλσ ησλ 41 εηψλ, ζε αληίζεζε κε ηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο, φπνπ ε ζηάζε 

ηνπο γηα ηελ επηκφξθσζε θαη ηηο θαηλνχξηεο ηερλνινγίεο, είλαη ζεηηθή. 

  ε έξεπλα ηεο Μαληαιηά ην 2018 φπνπ δηεξεπλήζεθαλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δηεπζπληηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο αλά ηελ Διιάδα, δηαπηζηψζεθε φηη ζχζζσκν ην πξνζσπηθφ έρεη ζεηηθή ζηάζε 

φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο ε 

ελεκέξσζε γίλεηαη ακεζφηεξα θαη πιεξέζηεξα, ε γξαθεηνθξαηία θαη ην θφζηνο κεηψλνληαη 

θαη βειηηψλεηαη ε πξνβνιή ηνπ ζρνιείνπ θαη ην δηνηθεηηθφ έξγν. 

  Ζ Παπινρξήζηνπ (2019), αλαιχνληαο ηα πξνζσπηθά θαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη ηε ζηάζε θαη ηελ άπνςε ηνπο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

θαηαιήγεη φηη ην θχιν ησλ ππνθεηκέλσλ, ζε αληίζεζε κε ηελ ειηθία ηνπο, δελ επεξεάδεη ηηο 

απαληήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα γηα ηελ 

ειηθία, ζην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ε έξεπλα ηνπ Καιηζά (2013) ζηελ νπνία είλαη 

εκθαλήο ε ζεηηθή ζηάζε πνπ έρνπλ νη λεφηεξνη ζε ειηθία δηεπζπληέο ελ αληηζέζεη κε ηνπο 

πην ειηθησκέλνπο. Άιιε κηα, παιηφηεξε, έξεπλα ηνπ Σδηκνγηάλλε θαη ηνπ Κφκε ην 2004 

έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη απηά ηα επξήκαηα ζηελ νπνία ελψ ην θχιν, ε ζέζε 

(δηεπζπληήο/ππνδηεπζπληήο), ε πεξηνρή ή ν ηχπνο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα πξνζφληα δελ έρνπλ 

θακία ζπζρέηηζε, ε ειηθία ελ ηνχηνηο θαη εηδηθφηεξα ε πξνζέγγηζε ηεο ειηθίαο 

ζπληαμηνδφηεζεο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην αλ ν εθάζηνηε δηεπζπληήο/ξηα είλαη αλνηθηφο 

ζηελ πηνζέηεζε ησλ ΣΠΔ.  

  ε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ, ν Μαθξίδεο 

(2011) θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη απφςεηο ησλ ρξεζηψλ παξνπζηάδνπλ ζπζρεηίζεηο 

νη νπνίεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα ζε 

ζρέζε κε ηα γξαθηθά, ηα πεξηερφκελα θαη ηελ εθπαηδεπηηθή αμία, ηελ επθνιία ρξήζεο ηεο 

ηζηνζειίδαο ελ ζπζρεηίζεη κε ηα γξαθηθά θαη ηέινο ηελ πηζαλή επαλεπίζθεςε ηεο 

ηζηνζειίδαο αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ γξαθηθψλ, ην πεξηερφκελν, ηελ πνηφηεηα ηεο 

δνκήο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ εθπαηδεπηηθή αμία. Δίλαη ηέινο ζεκαληηθφ λα 

ζεκεηψζνπκε φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ κε ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπο. 
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   Ζ Layla Hasan (2014) ζηε δηθή ηεο έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ επηθεληξψλεηαη ζηε ζρεηηθή ζεκαζία ησλ εηδηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζρεδηαζκνχ ζηα νπνία πξέπεη λα εζηηάζνπκε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ή / θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρξεζηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη ην πεξηερφκελν θαη ε πινήγεζε ήηαλ νη πην ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο ζρεδηαζκνχ 

αλαθνξηθά κε ηε ρξεζηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ απφ ηε νπηηθή ησλ 

καζεηψλ. Αληίζεηα νη ιηγφηεξν ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο ήηαλ θαηά ζεηξά, ε επθνιία 

ρξήζεο, ε επηθνηλσλία, ν ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε / αξρηηεθηνληθή. Δπίζεο, ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ φζνλ αθνξά κφλν κηα θαηεγνξία: ην πεξηερφκελν. Οη γπλαίθεο ην ζεσξνχζαλ σο 

ηελ πην ζεκαληηθή θαηεγνξία ελψ νη άληξεο ηε ζεσξνχζαλ σο ηε δεχηεξε πην ζεκαληηθή. 

Απηή ε έξεπλα απαζρνινχζε ηνπο θνηηεηέο γηα λα αμηνινγήζνπλ ηε ρξεζηηθφηεηα ελλέα 

ηζηφηνπσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ηνξδαλίαο πνπ πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη ζηε 

ζπλέρεηα ππνινγίζηεθε ε ζπλνιηθή βαζκνινγία επρξεζηίαο. Οη καζεηέο θιήζεθαλ επίζεο 

λα παξέρνπλ πνηνηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ ηνπο άξεζαλ θαη δελ ηνπο άξεζαλ 

ζηηο πξναλαθεξζείζεο ηζηνζειίδεο. Γεληθά, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε πιεηνςεθία 

ησλ καζεηψλ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλε κε ηε ρξεζηηθφηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ηνξδαλίαο. πγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη καζεηέο 

ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε ην πεξηερφκελν θαη ηελ πινήγεζε (επθνιία ρξήζεο) ησλ 

δνθηκαζκέλσλ ηζηφηνπσλ θαη ήηαλ δπζαξεζηεκέλνη κε ην ζρεδηαζκφ ησλ ηζηνζειίδσλ. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ παξέρνληαη απφ απηή ηελ έξεπλα πξνζθέξνπλ ζηνπο ζρεδηαζηέο/ 

θαηφρνπο ησλ ππφ εμέηαζε παλεπηζηεκηαθψλ ηζηνζειίδσλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

δπλαηά θαη αδχλακα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

4.1 εκαληηθόηεηα-πξσηνηππία 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ θαη πξσηνηππία θαζψο κειεηάκε 

δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηά covid-19 πεξίνδν. Όπσο είλαη γλσζηφ ε παλδεκία 

ηνπ covid-19 έρεη επεξεάζεη ηηο δσέο καο θαη έρεη επηθέξεη πνιιέο αιιαγέο ζε πνιινχο 

ηνκείο ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα κειεηήζνπκε ηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν θαη ηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο πνπ δηεμήρζε ε 

έξεπλα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ δηφηη, παξφιν πνπ κπνξεί λα κελ απνηππψζεη ελ ζπλφισ 

ηελ κεηαζηξνθή ησλ ζηάζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ελ ηνχηνηο βξίζθεη ηνπο 

εξσηψκελνπο αθξηβψο επάλσ ζηε δηαδηθαζία ηεο πηνζέηεζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

 

4.2 θνπόο - ηόρνη έξεπλαο 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δελ έρεη σο ζηφρν ηελ επίιπζε ελφο δηαθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο. 

θνπφο ηεο είλαη λα πξνζεγγίζεη πνηνηηθά ην δήηεκα θαη λα εληνπίζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ ζηε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ θαη λα βξεη ιχζεηο νη νπνίεο ζα 

πινπνηεζνχλ απφ ηνπο αξκφδηνπο – ζρεδηαζηέο, δεκηνπξγνχο πεξηερνκέλνπ. Κχξην κέιεκα 

είλαη ε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο φισλ ησλ 

παξαγφλησλ απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε αλάπηπμή ηνπο. Δπίζεο, εμεηάδνπκε ηελ ζηάζε 

θαη ηηο απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξίαο θη Δπηθνηλσλίαο ζην δηνηθεηηθφ ηνπο έξγν, ηε δηεξεχλεζε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο 

άπνςεο πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε πνπ έρνπλ ιάβεη επί ηνπ ζέκαηνο.  
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  Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλνπλ: 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ησλ επηζθεπηψλ απηψλ ησλ ηζηνζειίδσλ. 

 Ζ αλάιπζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο, ε 

ρξήζε ηνπο θαη ην κέγεζνο ηεο επίδξαζεο πνπ έρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

 Ο εληνπηζκφο ησλ ζεκείσλ πνπ ππεξηεξνχλ θαη πζηεξνχλ νη εθπαηδεπηηθέο 

ηζηνζειίδεο. 

 Ο ζπζρεηηζκφο ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(ειηθία, θχιν, ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη δηνηθεηηθήο εκπεηξίαο, πεξηνρή 

εξγαζίαο , επίπεδν κφξθσζεο, ζέζε θ.α.) κε ηηο απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο. 

 

4.3  Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο  

Μέζσ απηήο ηεο έξεπλαο αλακέλεηαη ε επηβεβαίσζε ησλ εμήο εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ: 

1. Ζ ειηθία δηαθνξνπνηεί ηηο απαληήζεηο σο πξνο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ. 

2.  Οη αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο επεξεάδνληαη απφ 

ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή. 

3. Ζ πηζηνπνηεκέλε γλψζε Ζ/Τ δηαθνξνπνηεί ηηο απαληήζεηο σο πξνο ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ. 

4. Ζ ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε απμήζεθε κεηά ηελ παλδεκία ηνπ 

covid-19.  

  Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο αλακέλεηαη λα γίλνπλ ε αθνξκή ψζηε λα 

ππάξμνπλ κειινληηθέο έξεπλεο, κε εκβάζπλζε ζε δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

αμηνιφγεζεο ηζηνρψξσλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ κε έκθαζε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζην δηνηθεηηθφ έξγν ηνπο. 

 

4.4  πκκεηέρνληεο 

 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 117 δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Δθπαίδεπζεο πνπ ππεξεηνχλ 

ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Σν εξσηεκαηνιφγην θνηλνπνηήζεθε ζε δηεπζπληέο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε φιε ηε ρψξα κέζσ e-mail, φπνπ επηζπλάπηνληαλ ν 

ζχλδεζκνο γηα ηελ πιαηθφξκα ηνπ Googleforms. 
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4.5  Δξεπλεηηθό εξγαιείν 

 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έγηλε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ  

ην νπνίν πεξηείρε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, κέζνδνο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ 

πνζνηηθνπνίεζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Σν εξσηεκαηνιφγην πξνζθέξεη ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν ζπιινγήο κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ νη 

νπνίεο πξέπεη λα θσδηθνπνηεζνχλ θαη δηεπθνιχλεηαη ε εθαξκνγή πνιιψλ κεζφδσλ 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. 

   ηελ παξνχζα έξεπλα ην εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ  ηξία κέξε. Σν πξψην, έρεη σο 

ζηφρν ηε ζπγθέληξσζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία εξγάδνληαη, ηελ επηκφξθσζε πνπ 

έρνπλ ιάβεη θ.α. ηα επφκελα κέξε έγηλε ρξήζε δχν, δηαθνξεηηθήο ζεκαηνινγίαο, 

εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία δηεξεπλνχλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ 

ηζηνρψξσλ θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην δεχηεξν θαη ην ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

βαζηδφκελα ζηα  «Αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ» (Μαθξίδεο, 2011) θαη 

«ηάζεηο θαη απφςεηο δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γηα ηηο ΣΠΔ ζηε δηνίθεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ», αληίζηνηρα. 

(Παπινρξήζηνπ, 2019). Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ απνηειείηαη απφ 29 πξνηάζεηο/δειψζεηο, νη νπνίεο είραλ σο 

δπλαηφηεηα απάληεζεο είηε ΝΑΗ / ΟΥΗ, είηε επηινγήο κίαο απάληεζεο, είηε κε βαζκνινγία. 

Απφ ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην έρνπλ αθαηξεζεί 10 εξσηήζεηο θη έλα ππνεξψηεκα 

θαη ζηε ζπλέρεηα αλαπξνζαξκφζηεθε  ζε κηα 4βαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert, φπνπ ην «1» 

«δηαθσλψ απφιπηα», φπνπ ην 2 «δηαθσλψ», φπνπ ην «3» «ζπκθσλψ» θαη φπνπ ην «4» 

«ζπκθσλψ απφιπηα» θαη απνηειείηαη απφ 42 εξσηήζεηο / δειψζεηο. Οη εξσηήζεηο πνπ 

έρνπλ αθαηξεζεί είλαη νη αθφινπζεο:  

1. Πνην είλαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ζην νπνίν εζηηάδεη ν εθπαηδεπηηθφο δηαδηθηπαθφο 

ηφπνο πνπ επηζθέπηεζηε ζπλήζσο,  

2. Ο εθπαηδεπηηθφο ρψξνο πνπ επηζθέπηεζηε αλαθέξεη ζηελ αξρηθή ηνπ ζειίδα ην 

αθαδεκατθφ επίπεδν ζην νπνίν εζηηάδεη,  

3. Παξαηεξήζαηε πνηέ θάπνηνπ είδνπο πξνθαηάιεςε θαηά ηελ αλάγλσζε θάπνηαο 

πιεξνθνξίαο (εκπνξηθή, θπιεηηθή, πνιηηηθή, ζεμηζηηθή),  

4. Αλ λαη, ηη είδνπο πξνθαηάιεςε ζπλαληήζαηε,  
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5. Σν χθνο ηεο πιεξνθνξίαο ήηαλ: (ζεηηθφ/νπδέηεξν/αξλεηηθφ) 

6. Αλ λαη, νλνκάζηε ηνλ νξγαληζκφ (ν νπνίνο, εθπαηδεπηηθφο ρψξνο, ζπλεξγάδεηαη κε 

άιινπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο), 

7. Οη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο είλαη παξαπάλσ απφ 3 θιηθ καθξηά απφ ηελ αξρηθή ζειίδα, 

8. Τπάξρνπλ ηπρφλ εηδηθέο απαηηήζεηο ινγηζκηθνχ γηα λα πεξηεγεζείηε ζην πεξηερφκελν 

ηνπ ηζηνρψξνπ, 

9. Αλ λαη, παξαθαινχκε λα αλαθέξεηε ην ινγηζκηθφ, 

10. Έρεηε ελαζρνιεζεί πνηέ ή ελαζρνιείζηε κε ηελ εθπαίδεπζε, 

11. Με ηη αζρνιείζηε; 

  ρεηηθά κε ηνλ δείθηε αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ησλ  δειψζεσλ ηεο θιίκαθαο 

αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ, δείρλεη πνιχ πςειή αμηνπηζηία (Βιέπε 

πίλαθα 1.1 γηα δείθηε εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο). ε απηφ ην θνκκάηη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ππάξρνπλ θάπνηεο ελφηεηεο πνπ είλαη δηαθξηηέο, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα θιίκαθα κέηξεζεο 

θαη αλαθέξνληαη ζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ, δεκηνπξγψληαο ηηο ππνθιίκαθεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Έηζη, 9 εξσηήζεηο εληάζζνληαη ζην “Κνηλφ- Αθξίβεηα”, 4 εξσηήζεηο 

ζηελ “Αμηνπηζηία- Αληηθεηκεληθφηεηα”, 13 εξσηήζεηο ζηελ “Κάιπςε”, 3 εξσηήζεηο ζηελ 

“Αηζζεηηθή”, 7 εξσηήζεηο ζηελ “Πινήγεζε” θαη ηέινο, 6 εξσηήζεηο ζηελ 

“Πξνζβαζηκφηεηα”. 

  Σέινο, ζην 3ν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κε ζέκα ηηο αληηιήςεηο δηεπζπληψλ γηα ηε 

ρξήζε ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν, έρεη αλαπξνζαξκνζηεί ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο 

Παπινρξήζηνπ (2019), ην νπνίν αξρηθά απνηειoχληαλ απφ 39 εξσηήζεηο / δειψζεηο 

αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ, κε ηηο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ λα είλαη ηχπνπ Likert κε 

πεληάβαζκε θιίκαθα δηαθχκαλζεο, νη νπνίεο θσδηθνπνηνχλ ηα εξσηήκαηα, ζπληεινχλ 

ζηελ θαηαλφεζε θαη ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ. (Cohen & Manion, 

1994). Οη εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ εμάγνπλ πνηνηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη 

ζπκπεξάζκαηα. Ζ αλαπξνζαξκνγή έγηλε ζε κηα 4βαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert, φπνπ ην 

«1» «δηαθσλψ απφιπηα», φπνπ ην 2 «δηαθσλψ», φπνπ ην «3» «ζπκθσλψ» θαη φπνπ ην «4» 

«ζπκθσλψ απφιπηα» θαη απνηειείηαη, κεηά ηελ επεμεξγαζία, απφ 14 εξσηήζεηο. Απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην έρνπκε ζπκπεξηιάβεη ηηο ελφηεηεο Α θαη Β, κε βάζε ηε 

δνκή ηνπ, θη έρνπκε αθαηξέζεη ηηο ελφηεηεο Γ θαη Γ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηκφξθσζε 

ησλ δηεπζπληψλ πάλσ ζηα ΣΠΔ θαη κε ηελ πιαηθφξκα MySchool, αληίζηνηρα. 
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4.6   ρεδηαζκόο - Γηαδηθαζία δηεμαγσγήο έξεπλαο 

 

Απνζθνπψληαο ζηελ αξρή ηεο έξεπλαο πξψηα επηιέρζεθε ην θαηάιιειν εξσηεκαηνιφγην 

αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ ηζηνρψξσλ θαη ηηο Αληηιήςεηο ησλ 

δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν. Ζ αλαδήηεζε θιηκάθσλ κέηξεζεο 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνρψξσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληψλ 

θαηέιεμε ζηελ εχξεζε πνιιψλ εξσηεκαηνινγίσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα 

απνηππψζνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν 

φπσο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνρψξσλ. Ζ έθηαζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ζρεηηθά κηθξή, 56 εξσηήζεηο, θαζηζηψληαο ηε ζπκπιήξσζή ηνπ 

ζχληνκε θαη μεθνχξαζηε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Μαδί κε ηηο εξσηήζεηο πνπ 

πξνζηέζεθαλ θαη ζρεηίδνληαη  κε ηα  βηνγξαθηθά,  ηα δεκνγξαθηθά, θαη ηα επαγγεικαηηθά 

ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην εξσηεκαηνιφγην δηακνξθψζεθε ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ. 

Σέινο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηνχληαη κε 

ερεκχζεηα θαη ε ζπκκεηνρή έγηλε αλψλπκα.  

  Ζ επφκελε θάζε πεξηιακβάλεη ηελ θνηλνπνίεζε, κέζσ e-mail, ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ φια ηα κέξε ηεο Διιάδαο.  Ζ ιίζηα 

θνηλνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ απφ ηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ην θνηλνπνηεζέλ πιηθφ απνηειείηαη απφ κηα πεξηγξαθή ηνπ 

ζθνπνχ θαη ηεο θχζεο ηεο έξεπλαο, ηα ζηνηρεία ηνπ εξεπλεηή θαη έλαλ ζχλδεζκν πνπ ηνπο 

νδεγνχζε ζηε θφξκα ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (googleforms). Ζ δηαδηθαζία 

ηεο θνηλνπνίεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ μεθίλεζε ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Απξηιίνπ θαη 

νινθιεξψζεθε ζηα κέζα Μαΐνπ ηνπ 2022. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο νη απαληήζεηο 

θσδηθνπνηήζεθαλ γηα ηελ πεξεηαίξσ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζή ηνπο κε ην 

ινγηζκηθφ SPSS 20. 

 

4.7  ηαηηζηηθή αλάιπζε 

 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε κέζε ηηκή (mean)  θαη ε ηππηθή απφθιηζε (standard deviation SD), 

ελψ γηα ηηο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο έγηλε ρξήζε ησλ απφιπησλ ζπρλνηήησλ (N) θαη ησλ 

ζρεηηθψλ (%). Γηα λα γίλεη ζχγθξηζε ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ δχν νκάδσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ηεζη Wilcoxon-Mann Whitney, ελψ γηα πεξηζζφηεξεο ησλ δπν 
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νκάδσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ν κε παξακεηξηθφο έιεγρνο Kruskal Wallis. Ο έιεγρνο 

ζπζρέηηζεο πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ έγηλε κέζσ ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson (r) ν 

νπνίνο φηαλ ιακβάλεη ηηκέο απφ 0.1-0.3 ε ζπζρέηηζε ζεσξείηαη ρακειή, φηαλ παίξλεη ηηκέο 

ζην δηάζηεκα 0.31-0.5 είλαη κέηξηα ελψ απφ 0.5 θαη πάλσ, ζεσξείηαη πςειή. Ζ κέηξεζε 

ηεο εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο έγηλε κέζσ ηνπ ζπληειεζηή Cronbach‟s-alpha, ην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο είλαη ακθίπιεπξν θαη ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα νξίζηεθε ζην 0.05. Γηα 

ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ SPSS 20. 

4.8  Έιεγρνο αμηνπηζηίαο 

 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο ην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζα πξέπεη λα 

πιεξεί ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αμηνπηζηίαο γηα θάζε κηα απφ ηηο κεηαβιεηέο ηνπ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη απαληήζεηο είλαη απαξαίηεην λα είλαη ζπλεπήο φηαλ απνηππψλνπλ έλα 

θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ. ηα πιαίζηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ εμεηάδνπκε έρεη γίλεη 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ ζε ελφηεηεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ θνηλή θιίκαθα 

κέηξεζεο γηα ηελ θαηαγξαθή ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ.  

  Γηα ηνλ έιεγρν ηεο εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα θάζε ππνθαηεγνξία 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ειέγρνπ κέζσ ηνπ δείθηε Cronbach‟s alpha. Σα απνηειέζκαηα 

εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.1 

 

 

 Αξηζκφο 

εξσηεκάησλ 

Γείθηεο εζσηεξηθήο 

αμηνπηζηίαο 

(Cronbach‟s alpha) 

Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ 

ηζηνρψξσλ 

42 .926 

Αληηιήςεηο δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε 

ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν 

14 .735 

Κνηλφ-Αθξίβεηα 9 .735 

Αμηνπηζηία-Αληηθεηκεληθφηεηα 4 .721 

Κάιπςε 13 .781 

Αηζζεηηθή 3 .785 

Πινήγεζε 7 .700 

Πξνζβαζηκφηεηα 6 .719 

Πίλαθαο 4.1 

Γείθηεο εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο 
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   Όπσο βιέπνπκε απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ν δείθηεο Cronbach‟s alpha είλαη 

κεγαιχηεξνο ηνπ 0.7 γηα θάζε νκάδα εξσηήζεσλ, ην νπνίν ζεκαίλεη πσο ν δείθηεο 

εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο είλαη κεγάινο (α>0,7). ε απηή ηελ πεξίπησζε, εμαζθαιίδεηαη ε 

αμηνπηζηία, θαη ε νκαδνπνίεζε πεηπραίλεη ηε κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε φκνην 

ηξφπν. Απφ απηφ ζπκπεξαίλνπκε φηη είλαη εθηθηή ε δεκηνπξγία εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ  

γηα θάζε θαηεγνξία δειψζεσλ. 

  ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξνθεηκέλε έξεπλα ππάξρνπλ θάπνηεο 

ελφηεηεο εξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα θιίκαθα κέηξεζεο γηα ηελ θαηαγξαθή 

ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ. Απηέο νη ελφηεηεο ρσξίδνπλ ην πξψην εξσηεκαηνιφγην ζε 

ππνθιίκαθεο πνπ αθνξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνρψξσλ 

θαη καδί κε ηηο δχν θχξηεο κεηαβιεηέο (απηέο ησλ Κξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ 

ηζηνρψξσλ θαη ησλ Αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ 

έξγν) δεκηνπξγνχλ ηηο αθφινπζεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο: 

 Κνηλφ-Αθξίβεηα (Δξσηήζεηο 1,5,6,11,22,23,39,40,41 – 1
ν
 εξσηεκαηνιφγην). 

 Αμηνπηζηία – Αληηθεηκεληθφηεηα (Δξσηήζεηο 2,8,9,13 – 1
ν
 εξσηεκαηνιφγην). 

 Κάιπςε (Δξσηήζεηο 3,4,7,10,12,14,28,29,31,35,36,37,38 – 1
ν
 εξσηεκαηνιφγην). 

 Αηζζεηηθή (Δξσηήζεηο 24,25,26 – 1
ν
 εξσηεκαηνιφγην). 

 Πινήγεζε (Δξσηήζεηο 19,20,21,27,30,34,42 – 1
ν
 εξσηεκαηνιφγην). 

 Πξνζβαζηκφηεηα (Δξσηήζεηο 15,16,17,18,32,33– 1
ν
 εξσηεκαηνιφγην). 

  Βαζηδφκελνη ζηε δηαηχπσζε πνπ αθνινπζήζεθε ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ψζηε λα εμάγνπκε αμηφπηζηα απνηειέζκαηα, ζην 2ν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν 

ζρεηίδεηαη κε ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην 

δηνηθεηηθφ έξγν, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αληηζηξνθή ησλ παξαθάησ εξσηήζεσλ: 2.4, 2.9, 

2.11, 2.12, 2.13. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

 

5.1 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή 

 

ηελ αξρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αλαιχζεθαλ πεξηγξαθηθά νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

ηεο έξεπλαο, πνπ απνηππψλνπλ ηα επαγγεικαηηθά θαη δεκνγξαθηθά  ζηνηρεία ησλ 

δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. πγθεθξηκέλα, απηέο νη 

κεηαβιεηέο είλαη ε ειηθία, ην θχιν, ν ηφπνο εξγαζίαο – δηακνλήο, ε εξγαζηαθή 

πξνυπεξεζία, ε πξνυπεξεζία ηνπο σο δηεπζπληέο, ην επίπεδν ζπνπδψλ, ε χπαξμε 

πηζηνπνίεζεο ζηε γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ, ην εάλ ππάξρεη επηκφξθσζε ζηηο ΣΠΔ αλαθνξηθά 

κε ηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία, εάλ ππάξρεη αλάγθε γηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζηηο 

ΣΠΔ αλαθνξηθά κε ηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία, ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ νξγάλσζε θαη 

δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ πξηλ θαη κεηά ηελ παλδεκία covid-19, ε εμνηθείσζε ηνπο ζηηο ΣΠΔ 

πξηλ θαη κεηά ηελ παλδεκία covid-19, ε επάξθεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζην 

ζρνιείν θαη ν εθηηκψκελνο βαζκφο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηηο θαηεγνξίεο ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο 

νξγάλσζεο, ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, πνηνο ζεσξείηαη φηη πξέπεη λα είλαη θαη 

πνηνο φλησο είλαη ν ζθνπφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ σο πξνο ηε δηδαζθαιία, ηελ 

νξγάλσζε, ηε δηνίθεζε θαη ηελ επηθνηλσλία, ε ζπρλφηεηα ελεκέξσζεο ηνπ εθάζηνηε 

δηαδηθηπαθνχ ηζηνηφπνπ θαη ηέινο, ε χπαξμε ή κε θάπνηνπ κελχκαηνο ελεκέξσζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο. 

 

Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

  ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 117 δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο απφ ηνπο νπνίνπο νη 54 ήηαλ γπλαίθεο (46,2% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο) θαη 

νη 63 ήηαλ άλδξεο (53,8% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο) (Γηάγξακκα 5.1). 
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Γηάγξακκα 5.1 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ην θύιν 

 

 

  Ζ δηάκεζνο ηεο ειηθίαο ησλ δηεπζπληψλ ήηαλ ηα 50-59 έηε. Πην ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ 

ησλ 30-39 εηψλ ήηαλ 2 άηνκα, κεηαμχ ησλ 40-49 εηψλ ήηαλ 16 άηνκα, κεηαμχ ησλ 50-59 

ήηαλ 64 άηνκα θαη απφ 60 εηψλ θη άλσ ήηαλ 35 άηνκα. (Γηάγξακκα 5.2).  

 

Γηάγξακκα 5.2 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 

 

 

  ε ζρέζε κε ηα έηε ηεο εξγαζηαθήο πξνυπεξεζίαο, 2 δηεπζπληέο έρνπλ απφ 1-5 έηε 

(1,7%), 2 δηεπζπληέο έρνπλ 11-15 έηε (1,7%), 112 δηεπζπληέο 16 θη άλσ έηε (95,7%) θαη 1 

δηεπζπληήο έρεη 6-10 έηε (0,9%) (Γηάγξακκα 5.3). Παξαηεξνχκε ζπλεπψο, φηη άηνκα 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη κε πνιιά ρξφληα πξνυπεξεζίαο, είλαη εθείλα πνπ ζα δείμνπλ 
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κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαη ζα ζπκκεηάζρνπλ πεξηζζφηεξν θαη πην ελεξγά ζε εξεπλεηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο λεφηεξνπο ζε ειηθία θαη κε ιηγφηεξε πξνυπεξεζία. 

 

 
Γηάγξακκα 5.3 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηα έηε ζπλνιηθήο εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο. 

 

  ε ζρέζε κε ηα έηε ηεο εξγαζηαθήο πξνυπεξεζίαο σο δηεπζπληήο, 61 δηεπζπληέο έρνπλ 1-

5 έηε (52,1%), 22 έρνπλ 11-15 έηε (18,8%), 14 έρνπλ 16 θη άλσ έηε (12%) θαη 20 έρνπλ 6-

10 έηε (17,1%) (Γηάγξακκα 5.4). Δμεηάδνληαο πνηα απφ ηα άηνκα πνπ καο απάληεζαλ, 

έρνπλ κεγάιε πξνυπεξεζία σο δηεπζπληέο ζε ζρνιεία, δηαπηζηψζακε πσο εθείλε ηα άηνκα 

κε ηε κηθξφηεξε, ζε έηε, πξνυπεξεζία σο δηεπζπληέο, ήηαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

δείγκαηφο καο. Σαπηφρξνλα, βιέπνπκε φηη ε πιεηνςεθία εξγάδεηαη θαη δηακέλεη ζε κεγάιν 

αζηηθφ θέληξν. 
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Γηάγξακκα 5.4 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηα έηε εξγαζηαθήο Πξνϋπεξεζίαο σο Γηεπζπληήο. 

 

  Όζνλ αθνξά ηνλ ηφπν εξγαζίαο – δηακνλήο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 16 

εξγάδνληαη ζε αγξνηηθή πεξηνρή (2.000> θάηνηθνη)(13,7%), 22 εξγάδνληαη ζε εκηαζηηθή 

πεξηνρή (2.000-10.000 θάηνηθνη) (18.8%) θαη 79 εξγάδνληαη ζε κεγάιν αζηηθφ θέληξν 

(>10.000 θάηνηθνη)(67.5%) (Γηάγξακκα 5.5).  

 

 
 

Γηάγξακκα 5.5 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηνλ ηόπν εξγαζίαο – δηακνλήο ησλ δηεπζπληώλ 

 

  ε ζρέζε κε ην ζρνιείν πνπ είλαη δηεπζπληέο θαίλεηαη πσο, 65 είλαη δηεπζπληέο ζε 

γπκλάζην (55,6%) θαη 52 είλαη δηεπζπληέο ζε ιχθεην (44,4) (Γηάγξακκα 5.6). 
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Γηάγξακκα 5.6 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ην ζρνιείν ησλ δηεπζπληώλ. 

 

   

  ε ζρέζε κε ηo αλψηεξν επίπεδν ζπνπδψλ ησλ δηεπζπληψλ θαίλεηαη πσο, 28 δηεπζπληέο 

θαηέρνπλ ην βαζηθφ πηπρίν (23,9%), 4 δηεπζπληέο θαηέρνπλ δεχηεξν πηπρίν (3,4%), 20 

δηεπζπληέο θαηέρνπλ δηδαθηνξηθφ (17,1%), 3 δηεπζπληέο θαηέρνπλ θάπνηα Δπηκφξθσζε 

(ΑΠΑΗΣΔ, ΔΛΔΣΔ, ΔΛΜΔ/ΔΛΓΔ, ΠΑΣΔ)(2.6%) θαη 62 δηεπζπληέο θαηέρνπλ 

κεηαπηπρηαθφ (53%) (Γηάγξακκα 5.7). ε εξψηεζε γηα ην ζρνιείν ζην νπνίν είλαη 

δηεπζπληέο, φπσο θαη ζε πηζαλή πεξαηηέξσ επηκφξθσζε, επηθξαηνχλ ιίγν παξαπάλσ νη 

δηεπζπληέο ζε ιχθεηα, αλ θαη είλαη ζρεδφλ κνηξαζκέλα ηα απνηειέζκαηα, θαη νη 

πεξηζζφηεξνη είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, κε επφκελνπο ζηε ιίζηα, 

φζνπο έρνπλ κφλν βαζηθφ πηπρίν. 

 

 

Γηάγξακκα 5.7 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ην αλώηεξν επίπεδν ζπνπδώλ ησλ δηεπζπληώλ. 

 

Πηζηνπνηεκέλε γλψζε ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 
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Όπσο δηαπηζηψλεηαη θαη ζην δηάγξακκα ζπρλνηήησλ, ζρεδφλ ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία κε 116 δηεπζπληέο (99,1%) δήισζαλ πσο έρεη πηζηνπνηεκέλε γλψζε ρεηξηζκνχ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη κφλν 1 δηεπζπληήο (0,9%) δήισζε πσο δελ έρεη θάπνηα 

πηζηνπνίεζε. (Γηάγξακκα 5.8). Παξφια απηά φκσο, παξαηεξείηαη πσο νη 98 δηεπζπληέο 

(83,8%) δήισζαλ πσο ληψζνπλ ηελ αλάγθε λα παξαθνινπζήζνπλ επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία, ελψ κφλν 19 

δηεπζπληέο (16,2%) ζεσξνχλ πσο δελ ρξεηάδνληαη θάπνηα επηκφξθσζε, αλάγθε πνπ 

πηζαλψο εληάζεθε ιφγσ ηεο παλδεκίαο covid-19, φπνπ λαη κε ήηαλ απαξαίηεηεο νη γλψζεηο 

ρεηξηζκνχ Ζ/Τ αιιά νη δηαδηθαζίεο ήηαλ απαηηεηηθέο θαη νη φπνηεο αδπλακίεο θαη 

ειιείςεηο, εξρφηαλ ζηελ επηθάλεηα. (Γηάγξακκα 5.9). 

 
Γηάγξακκα 5.8 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηελ πηζηνπνηεκέλε γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ. 
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Γηάγξακκα 5.9 

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ γηα ηελ αλάγθε επηκόξθσζεο ζε πξνγξάκκαηα αμηνπνίεζεο 

ησλ ΣΠΔ ζηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία. 

 

 

Δμνηθείσζε κε ηελ ρξήζε ΣΠΔ πξηλ θαη κεηά ηελ παλδεκία covid-19 

 

  Όζνλ αθνξά ηελ εμνηθείσζε ησλ δηεπζπληψλ κε ηε ρξήζε ΣΠΔ πξηλ ηελ παλδεκία covid-

19, 1 δήισζε πσο δελ είρε θαζφινπ εμνηθείσζε κε ηηο ΣΠΔ (0,9%), 70 δηεπζπληέο 

δήισζαλ πσο είραλ κεγάιε εμνηθείσζε (59,8%), 40 δήισζαλ πσο είραλ κέηξηα εμνηθείσζε 

(34,2%) θαη 6 δήισζαλ πσο είραλ κηθξή εμνηθείσζε (5,1%) (Γηάγξακκα 5.10). 

Όζνλ αθνξά ηελ εμνηθείσζε ησλ δηεπζπληψλ κε ηε ρξήζε ΣΠΔ κεηά ηελ παλδεκία 

covid-19, 1 δηεπζπληήο δήισζε πσο δελ είρε θαζφινπ εμνηθείσζε (0,9%), 88 δηεπζπληέο 

δήισζαλ πσο είραλ κεγάιε εμνηθείσζε (75,2%), 24 δήισζαλ πσο είραλ κέηξηα (20,5%) 

θαη 4 δήισζαλ πσο είραλ κηθξή (3,4%) (Γηάγξακκα 5.11). 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ πσο κεηά ηελ παλδεκία covid-19 ππήξμε αχμεζε θαηά 25,75% ζε 

απηνχο πνπ είραλ κεγάιε εμνηθείσζε, κείσζε θαηά 40,1% ζε απηνχο πνπ είραλ κέηξηα, 

κείσζε θαηά 33,3% ζε απηνχο πνπ είραλ κηθξή ελψ δελ παξαηεξείηε κεηαβνιή ζε φζνπο 

δελ είραλ θαζφινπ εμνηθείσζε. Ζ παλδεκία covid-19 κπνξεί λα κελ ήηαλ θαζνξηζηηθή 

αλαθνξηθά κε ηελ εμνηθείσζε ησλ δηεπζπληψλ σο πξνο ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ, παξφιαπηα 

θαίλεηαη πψο βνήζεζε ζηελ πεξαηηέξσ άλεζε ησλ ρξεζηψλ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ήδε 

ππάξρνπζαο γλψζεο. 
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Γηάγξακκα 5.10 

Δμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. πξηλ ηελ παλδεκία covid-19 

 

 
Γηάγξακκα 5.11 

Δμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. κεηά ηελ παλδεκία covid-19 
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Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ πξηλ θαη κεηά ηελ παλδεκία 

covid-19 

 

ρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ πξηλ ηελ 

παλδεκία covid-19, 2 απάληεζαλ πσο δελ έθαλαλ θαζφινπ ρξήζε ησλ ΣΠΔ (1,7%), 69 

δηεπζπληέο απάληεζαλ πσο έθαλαλ κεγάιε ρξήζε ΣΠΔ (59%), 41 απάληεζαλ πσο έθαλαλ 

κέηξηα ρξήζε ΣΠΔ (35%) θαη 5 απάληεζαλ πσο έθαλαλ κηθξή ρξήζε ΣΠΔ (4,3%) 

(Γηάγξακκα 5.12). 

ρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ κεηά ηελ 

παλδεκία covid-19, 1 δηεπζπληήο απάληεζε πσο δελ έθαλε θαζφινπ ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

(0,9%), 91 δηεπζπληέο απάληεζαλ πσο έθαλαλ κεγάιε ρξήζε ΣΠΔ (77,8%), 24 απάληεζαλ 

πσο έθαλαλ κέηξηα ρξήζε ΣΠΔ (20,5%) θαη 1 απάληεζε πσο έθαλε κηθξή ρξήζε ΣΠΔ 

(0,9%) (Γηάγξακκα 5.13). 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ πσο κεηά ηελ παλδεκία covid-19 κεηψζεθαλ θαηά 100% φζνη δελ 

έθαλαλ θαζφινπ ρξήζε ησλ ΣΠΔ, απμήζεθαλ θαηά 31,88% απηνί πνπ έθαλαλ κεγάιε 

ρξήζε ΣΠΔ, κεηψζεθαλ θαηά 41,46% απηνί πνπ έθαλαλ κέηξηα ρξήζε ΣΠΔ θαη κεηψζεθαλ 

θαηά 80% απηνί πνπ έθαλαλ κηθξή ρξήζε ΣΠΔ. 

 

 
Γηάγξακκα 5.12 
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Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ πξηλ ηελ παλδεκία covid-19 

 

 

 

 

 

 
 

Γηάγξακκα 5.13 

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ κεηά ηελ παλδεκία covid-19 

 

 

Δπάξθεηα ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ρξήζε ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

 

Όζνλ αθνξά ηελ επάξθεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, 56 

(47,9%) δηεπζπληέο ζεσξνχλ πσο ην ζρνιείν πνπ ππεξεηνχλ έρεη κεξηθή επάξθεηα 

εμνπιηζκνχ, 57 (48,7%) δηεπζπληέο ζεσξνχλ πσο έρεη επάξθεηα εμνπιηζκνχ θαη 4 (3,4%) 

δηεπζπληέο ζεσξνχλ πσο δελ έρεη επάξθεηα. (Γηάγξακκα 5.14). πλεπψο, ηα απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ πσο νη ζρνιηθέο κνλάδεο θαίλεηαη λα είλαη ηερλνινγηθά εμνπιηζκέλεο ζε ηέηνην 

βαζκφ πνπ λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ επαξθψο έσο ηθαλνπνηεηηθά. 

 



54 

 

 

Γηάγξακκα 5.14 

Δπάξθεηα ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

 

 
Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηνλ ηνκέα ηεο Γηδαζθαιίαο 

 
Όζνλ αθνξά ην βαζκφ ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζηνλ ηνκέα ηεο 

Γηδαζθαιίαο, 1 δηεπζπληήο (0,9%) ζεσξεί πσο δελ γίλεηαη θαζφινπ ρξήζε, 21 δηεπζπληέο 

(17,9%) ζεσξνχλ πσο γίλεηαη ρξήζε ζε κεγάιν βαζκφ, 63  δηεπζπληέο (53,8%)ζεσξνχλ 

πσο γίλεηαη ρξήζε ζε κέηξην βαζκφ θαη 32 δηεπζπληέο (27,4%) ζεσξνχλ πσο γίλεηαη ρξήζε 

ζε κηθξφ βαζκφ (Γηάγξακκα 5.15). Δλψ θαίλεηαη λα ππάξρεη ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο, 

ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο ε ρξήζε ηνπ είλαη απφ κέηξηα έσο ειιηπήο ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο, φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο δηδαζθαιίαο. 

 



55 

 

 

Γηάγξακκα 5.15 

Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηνλ ηνκέα ηεο Γηδαζθαιίαο 

 

 

Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηνλ ηνκέα ηεο Οξγάλσζεο 

 
Όζνλ αθνξά ην βαζκφ ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζηνλ ηνκέα ηεο Οξγάλσζεο, 3 

δηεπζπληέο (2,6%) ζεσξνχλ πσο δελ γίλεηαη θαζφινπ ρξήζε, 68 δηεπζπληέο (58,1%) 

ζεσξνχλ πσο γίλεηαη ρξήζε ζε κεγάιν βαζκφ, 37  δηεπζπληέο (31,6%) ζεσξνχλ πσο γίλεηαη 

ρξήζε ζε κέηξην βαζκφ θαη 9 δηεπζπληέο (7,7%) ζεσξνχλ πσο γίλεηαη ρξήζε ζε κηθξφ βαζκφ 

(Γηάγξακκα 5.16). ηνλ ηνκέα ηηο νξγάλσζεο, ηα απνηειέζκαηα είλαη παξφκνηα κε απηά ηνπ 

ηνκέα ηεο δηδαζθαιίαο, φπνπ θαη πάιη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαίλεηαη λα είλαη απφ κέηξηα έσο 

ειάρηζηε. 
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Γηάγξακκα 5.16 

Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηνλ ηνκέα ηεο Οξγάλσζεο 

 

Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηνλ ηνκέα ηεο Γηνίθεζεο 

 
Όζνλ αθνξά ην βαζκφ ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζηνλ ηνκέα ηεο Γηνίθεζεο, 3 

δηεπζπληέο (2,6%) ζεσξνχλ πσο δελ γίλεηαη θαζφινπ ρξήζε, 84 δηεπζπληέο (71,8%) 

ζεσξνχλ πσο γίλεηαη ρξήζε ζε κεγάιν βαζκφ, 27  δηεπζπληέο (23,1%) ζεσξνχλ πσο 

γίλεηαη ρξήζε ζε κέηξην βαζκφ θαη 3 δηεπζπληέο (2,6%) ζεσξνχλ πσο γίλεηαη ρξήζε ζε 

κηθξφ βαζκφ (Γηάγξακκα 5.17).  

 

Γηάγξακκα 5.17 

Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηνλ ηνκέα ηεο Γηνίθεζεο 
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Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηνλ ηνκέα ηεο Δπηθνηλσλίαο 

 
Όζνλ αθνξά ην βαζκφ ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή κνλάδα ζηνλ ηνκέα ηεο 

Δπηθνηλσλίαο, 1 δηεπζπληήο (0,9%) ζεσξεί πσο δελ γίλεηαη θαζφινπ ρξήζε, 96 δηεπζπληέο 

(82,1%) ζεσξνχλ πσο γίλεηαη ρξήζε ζε κεγάιν βαζκφ, 16  δηεπζπληέο (13,7%) ζεσξνχλ 

πσο γίλεηαη ρξήζε ζε κέηξην βαζκφ θαη 4 δηεπζπληέο (3,4%) ζεσξνχλ πσο γίλεηαη ρξήζε 

ζε κηθξφ βαζκφ (Γηάγξακκα 5.18). ην δηνηθεηηθφ θνκκάηη, φπσο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

επηθνηλσλίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηα απνηειέζκαηα δηαθνξνπνηνχληαη θαη ε ρξήζε 

ησλ ΣΠΔ θαίλεηαη λα γίλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 

 

 

Γηάγξακκα 5.18 

Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηνλ ηνκέα ηεο Δπηθνηλσλίαο 

 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, πξνθχπηεη φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ιακβάλεη ρψξα ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ επηθνηλσλία, κεηά ζηε δηνίθεζε, κεηά ζηελ νξγάλσζε θαη ηέινο 

ζηε δηδαζθαιία. Αληίζεηα, ζηε δηδαζθαιία, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(53,85%), ζεσξεί φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ γίλεηαη ζε κέηξην βαζκφ, κε ηηο θαηεγνξίεο ηεο 

νξγάλσζεο, ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, λα αθνινπζνχλ κε ηε ζεηξά. Άμην 

αλαθνξάο είλαη ην γεγνλφο φηη πεξίπνπ ην ¼ (27,35%) ησλ δηεπζπληψλ πηζηεχεη φηη ε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία γίλεηαη ζε κηθξφ βαζκφ. 
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Βαζκφο επηθέληξσζεο εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Γηδαζθαιίαο 

 
Όζνλ αθνξά ην βαζκφ επηθέληξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

Γηδαζθαιίαο, 1 δηεπζπληήο (0,9%) ζεσξεί πσο νη εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο δελ ρξεηάδεηαη 

λα επηθεληξψλνληαη θαζφινπ ζην παξαπάλσ ηνκέα, 65 δηεπζπληέο (55,6%) ζεσξνχλ πσο 

ρξεηάδεηαη λα επηθεληξψλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ, 42  δηεπζπληέο (35,9%) ζεσξνχλ πσο 

ρξεηάδεηαη λα επηθεληξψλνληαη ζε κέηξην βαζκφ θαη 9 δηεπζπληέο (7,7%) ζεσξνχλ πσο 

ρξεηάδεηαη λα επηθεληξψλνληαη ζε κηθξφ βαζκφ (Γηάγξακκα 5.19).  

 

Γηάγξακκα  5.19 

Βαζκόο επηθέληξσζεο εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Γηδαζθαιίαο 

 

Βαζκφο επηθέληξσζεο εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Οξγάλσζεο 

 
Όζνλ αθνξά ην βαζκφ επηθέληξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

Οξγάλσζεο,73 δηεπζπληέο (62,4%) ζεσξνχλ πσο ρξεηάδεηαη λα επηθεληξψλνληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ, 35  δηεπζπληέο (29,9%) ζεσξνχλ πσο ρξεηάδεηαη λα επηθεληξψλνληαη ζε κέηξην 

βαζκφ θαη 9 δηεπζπληέο (7,7%) ζεσξνχλ πσο ρξεηάδεηαη λα επηθεληξψλνληαη ζε κηθξφ 

βαζκφ (Γηάγξακκα 5.20). 
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Γηάγξακκα 5.20 

Βαζκόο επηθέληξσζεο εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Οξγάλσζεο 

 

Βαζκφο επηθέληξσζεο εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Γηνίθεζεο 

 
Όζνλ αθνξά ην βαζκφ επηθέληξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

Γηνίθεζεο, 74 δηεπζπληέο (63,2%) ζεσξνχλ πσο ρξεηάδεηαη λα επηθεληξψλνληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ, 35  δηεπζπληέο (29,9%) ζεσξνχλ πσο ρξεηάδεηαη λα επηθεληξψλνληαη ζε κέηξην 

βαζκφ θαη 8 δηεπζπληέο (6,8%) ζεσξνχλ πσο ρξεηάδεηαη λα επηθεληξψλνληαη ζε κηθξφ 

βαζκφ (Γηάγξακκα 5.21). 

 

Γηάγξακκα 5.21 

Βαζκόο επηθέληξσζεο εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Γηνίθεζεο 
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Βαζκφο επηθέληξσζεο εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Δπηθνηλσλίαο 

 
Όζνλ αθνξά ην βαζκφ επηθέληξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

Δπηθνηλσλίαο, 91 δηεπζπληέο (77,8%) ζεσξνχλ πσο ρξεηάδεηαη λα επηθεληξψλνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ, 23  δηεπζπληέο (19,7%) ζεσξνχλ πσο ρξεηάδεηαη λα επηθεληξψλνληαη ζε 

κέηξην βαζκφ θαη 3 δηεπζπληέο (2,6%) ζεσξνχλ πσο ρξεηάδεηαη λα επηθεληξψλνληαη ζε 

κηθξφ βαζκφ (Γηάγξακκα 5.22). 

 

Γηάγξακκα 5.22 

Βαζκόο επηθέληξσζεο εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Δπηθνηλσλίαο 

 

Απφ ηα παξαπάλσ βιέπνπκε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζηεχνπλ πσο νη 

εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζηελ 

επηθνηλσλία θαη ζηε δηνίθεζε θαη ζηελ νξγάλσζε θαη ζηε δηδαζθαιία κε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο (77.78%) λα ζπκθσλνχλ φηη ην θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο είλαη 

ην πην ζεκαληηθφ, νη ηνκείο ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο αθνινπζνχλ κε παξφκνηα 

πνζνζηά (~63%) ελψ νη κηζνί πεξίπνπ (55.56%) λα ζεσξνχλ φηη νη εθπαηδεπηηθέο 

ηζηνζειίδεο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηε δηδαζθαιία.  

 

Βαζκφο επηζθεςηκφηεηαο εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ φπνπ επηζθέπηνληαη νη δηεπζπληέο 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 
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Δθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο κε ζέκα ηε Γηδαζθαιία 

 
Γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο κε ζέκα ηε Γηδαζθαιίαο θαίλεηαη πσο, 6 δηεπζπληέο 

(5,1%) δελ ηηο επηζθέπηνληαη θαζφινπ, 55 δηεπζπληέο (47%) ηηο επηζθέπηνληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ, 41 δηεπζπληέο (35%) ηηο επηζθέπηνληαη ζε κέηξην βαζκφ θαη 15 δηεπζπληέο (12,8%) 

ηηο επηζθέπηνληαη ζε κηθξφ βαζκφ (Γηάγξακκα 5.23).  

 

Γηάγξακκα 5.23 

Βαζκόο επηζθεςηκόηεηαο εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ κε ζέκα ηε 

Γηδαζθαιία 

 

Δθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο κε ζέκα ηελ Οξγάλσζε 

 
Γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο κε ζέκα ηελ Οξγάλσζε θαίλεηαη πσο,5δηεπζπληέο 

(4,3%) δελ ηηο επηζθέπηνληαη θαζφινπ, 37 δηεπζπληέο (31,6%) ηηο επηζθέπηνληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ, 49 δηεπζπληέο (41,9%) ηηο επηζθέπηνληαη ζε κέηξην βαζκφ θαη 26 δηεπζπληέο 

(22,2%) ηηο επηζθέπηνληαη ζε κηθξφ βαζκφ (Γηάγξακκα 5.24). 
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Γηάγξακκα 5.24 

Βαζκόο επηζθεςηκόηεηαο εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ κε ζέκα ηελ 

Οξγάλσζε 

 

Δθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο κε ζέκα ηε Γηνίθεζε 

 
Γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο κε ζέκα ηε Γηνίθεζε θαίλεηαη πσο, 5δηεπζπληέο (4,3%) 

δελ ηηο επηζθέπηνληαη θαζφινπ, 52 δηεπζπληέο (44,4%) ηηο επηζθέπηνληαη ζε κεγάιν βαζκφ, 

37 δηεπζπληέο (31,6%) ηηο επηζθέπηνληαη ζε κέηξην βαζκφ θαη 23 δηεπζπληέο (19,7%) ηηο 

επηζθέπηνληαη ζε κηθξφ βαζκφ (Γηάγξακκα 5.25). 

 

Γηάγξακκα 5.25 
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Βαζκόο επηζθεςηκόηεηαο εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ κε ζέκα ηε 

Γηνίθεζε 

 

Δθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο κε ζέκα ηελ Δπηθνηλσλία 

 
Γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο κε ζέκα ηελ Δπηθνηλσλία θαίλεηαη πσο, 5 δηεπζπληέο 

(4,3%) δελ ηηο επηζθέπηνληαη θαζφινπ, 59 δηεπζπληέο (50,4%) ηηο επηζθέπηνληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ, 39 δηεπζπληέο (33,3%) ηηο επηζθέπηνληαη ζε κέηξην βαζκφ θαη 14 δηεπζπληέο (12%) 

ηηο επηζθέπηνληαη ζε κηθξφ βαζκφ (Γηάγξακκα 5.26). 

 

Γηάγξακκα 5.26 

Βαζκόο επηζθεςηκόηεηαο εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ κε ζέκα ηελ 

Δπηθνηλσλία 

 

Με βάζε ηελ αλάιπζε γηα ηνλ ζθνπφ πνπ επηζθέπηνληαη νη δηεπζπληέο ηηο εθπαηδεπηηθέο 

ηζηνζειίδεο, βιέπνπκε φηη νη κηζνί απφ απηνχο (50.43%) ζπκθσλνχλ πσο ε επηθνηλσλία, 

αλάκεζα ζηηο άιιεο θαηεγνξίεο, είλαη ν ιφγνο πνπ επηζθέπηνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο, κε ηηο θαηεγνξίεο ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο 

νξγάλσζεο λα αθνινπζνχλ αληίζηνηρα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε νξγάλσζε, σο 

θαηεγνξία εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ, είλαη απηή πνπ παξνπζηάδεη κηθξφηεξν βαζκφ 

επηζθεςηκφηεηαο κηαο θαη ην 22.2% δειψλεη πσο ηηο επηζθέπηεηαη ζε κηθξφ βαζκφ γηα 

απηφ ην ζέκα. Σν ελδηαθέξνλ, ινηπφλ, ησλ δηεπζπληψλ, αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ 

ηζηνζειίδσλ πνπ επηζθέπηνληαη είλαη κεγαιχηεξν γηα ηζηνζειίδεο κε εθπαηδεπηηθφ, 
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δηνηθεηηθφ θαη επηθνηλσληαθφ θνκκάηη, θαη κεηψλεηαη ζε έλα βαζκφ, πξνο ηηο ηζηνζειίδεο 

κε νξγαλσηηθφ πεξηερφκελν. 

 

 

Βαζκφο ελεκέξσζεο εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ φπνπ επηζθέπηνληαη νη 

δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

 

Όζνλ αθνξά ην πφζν ζπρλά ελεκεξψλεηαη ν εθπαηδεπηηθφο δηαδηθηπαθφο ηφπνο πνπ 

επηζθέπηνληαη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ παξαηεξείηαη πσο, 36 δηεπζπληέο 

(30,8%) δήισζαλ πσο ελεκεξψλεηαη θαζεκεξηλά, 10 δηεπζπληέο (8,5%) δήισζαλ πσο 

ελεκεξψλεηαη ζπάληα θαη 71 δηεπζπληέο (60,7%) δήισζαλ πσο ελεκεξψλεηαη (Γηάγξακκα 

5.27). Δπίζεο, 57 δηεπζπληέο (48,7%) δήισζαλ πσο ππάξρεη θάπνην κήλπκα ην νπνίν 

θαζηζηά ζαθέο ζηνπο επηζθέπηεο ησλ ηζηνζειίδσλ φηη ην πεξηερφκελν ελεκεξψζεθε, ελψ 

60 δηεπζπληέο (51,3%) δήισζαλ πσο δελ ππάξρεη θάπνην κήλπκα (Γηάγξακκα 5.28). 

 

 

Γηάγξακκα 5.27 

Βαζκόο ελεκέξσζεο εθπαηδεπηηθώλ δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ 
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Γηάγξακκα 5.28 

Ύπαξμε κελύκαηνο ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ 

 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ θαηαιήγνπκε πσο απηφ ελεκεξψλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

πνζνζηφ κηαο θαη ην 60.68% ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη πσο ελεκεξψλεηαη ζπρλά θαη ην 

30.77% θαζεκεξηλά. Δθεί πνπ δηράδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο είλαη ζην αλ ππάξρεη κήλπκα 

πνπ λα δειψλεη κε ζαθήλεηα φηη ην πεξηερφκελν έρεη ελεκεξσζεί κε ην 51.28% λα δειψλεη 

πσο απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα κελχκαηα απνπζηάδνπλ απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο θαη 

αληίζεηα ην 48.72% λα ιέεη πσο είλαη ππαξθηά. 

 

 

5.2 Δπαγσγηθή ζηαηηζηηθή 

 

Δξσηεκαηνιόγην 1: 

Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο Δθπαηδεπηηθψλ Ηζηνρψξσλ 

 

Δπίδξαζε ηνπ θχινπ σο πξνο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνρψξσλ απφ 

ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 
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Γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηνπ θχινπ σο πξνο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηζηνρψξσλ απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ν έιεγρνο Wilcoxon-Mann-Whitney γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα (Πίλαθαο 5.1). 

 

Πίλαθαο 5.1 

Έιεγρνο δηαθνξάο κέζσλ ηηκώλ ησλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηζηνρώξσλ ζε ζρέζε κε ην θύιν 

 
Γηα ηα θξηηήξηα Κνηλφ-Αθξίβεηα παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0.01 (p-

value=0.006), oπφηε απνξξίπηνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 1% επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 1%. Γηα ηα θξηηήξηα Αμηνπηζηία-Αληηθεηκεληθφηεηα 

παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0.05 θαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.01 (p-

value=0.024), oπφηε απνξξίπηνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 5% επίπεδν 
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εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 5%. Γηα ην θξηηήξην Κάιπςε παξαηεξείηαη πσο ην p-

value είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0.05 θαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.01 (p-value=0.018), oπφηε 

απνξξίπηνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 5% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο 5%. Γηα ην θξηηήξην Αηζζεηηθή παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη 

κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-value=0.674), oπφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ H0 (φηη νη 

κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ 

κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. Γηα ην 

θξηηήξην Πινήγεζε παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0.1 θαη κεγαιχηεξν 

ηνπ 0.05 (p-value=0.064), oπφηε απνξξίπηνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% 

επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. Γηα ην θξηηήξην Πξνζβαζηκφηεηα παξαηεξείηαη 

πσο ην p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-value=0.308), oπφηε δελ κπνξνχκε λα 

απνξξίςνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο 10% (Πίλαθαο 5.1). 

 

Δπίδξαζε ηεο ειηθίαο σο πξνο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνρψξσλ 

απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηεο ειηθίαο σο πξνο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηζηνρψξσλ απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ν έιεγρνο Kruskal Wallis γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα (Πίλαθαο 5.2). 
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Πίλαθαο 5.2 

Έιεγρνο δηαθνξάο κέζσλ ηηκώλ ησλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηζηνρώξσλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία 

 
Γηα ηα θξηηήξηα Κνηλφ-Αθξίβεηα παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0.05 θαη 

κεγαιχηεξν ηνπ 0.01 (p-value=0.024), oπφηε απνξξίπηνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) 

ζην 5% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 5%. Γηα ηα θξηηήξηα Αμηνπηζηία-

Αληηθεηκεληθφηεηα παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0.1 θαη κεγαιχηεξν 

ηνπ 0.05 (p-value=0.060), oπφηε απνξξίπηνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% 

επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. Γηα ην θξηηήξην Κάιπςε παξαηεξείηαη πσο ην 

p-value είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0.1 θαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.05 (p-value=0.069), oπφηε 

απνξξίπηνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο 10%.Γηα ην θξηηήξην Αηζζεηηθή παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ 0.1 θαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.05 (p-value=0.094), oπφηε απνξξίπηνπκε ηελ H0 
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(φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά 

ησλ κέζσλ ηηκψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%.Γηα ην 

θξηηήξην Πινήγεζε παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-

value=0.349), oπφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 

10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. Γηα ην θξηηήξην Πξνζβαζηκφηεηα 

παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-value=0.181), oπφηε δελ 

κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. 

Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε 

επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10% (Πίλαθαο 5.2). 

 

Δπίδξαζε ηεο εξγαζηαθήο πξνυπεξεζίαο σο δηεπζπληήο σο πξνο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνρψξσλ απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηεο εξγαζηαθήο πξνυπεξεζίαο σο δηεπζπληήο σο πξνο ηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνρψξσλ απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο Kruskal Wallis γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα (Πίλαθαο 

5.3). 
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Πίλαθαο 5.3 

Έιεγρνο δηαθνξάο κέζσλ ηηκώλ ησλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηζηνρώξσλ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζηαθή πξνϋπεξεζία σο δηεπζπληήο 

 
Γηα ηα θξηηήξηα Κνηλφ-Αθξίβεηα παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0.1 θαη 

κεγαιχηεξν ηνπ 0.05 (p-value=0.053), oπφηε απνξξίπηνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) 

ζην 10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. Γηα ηα θξηηήξηα Αμηνπηζηία-

Αληηθεηκεληθφηεηα παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0.1 θαη κεγαιχηεξν 

ηνπ 0.05 (p-value=0.057), oπφηε απνξξίπηνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% 

επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. Γηα ην θξηηήξην Κάιπςε παξαηεξείηαη πσο ην 

p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-value=0.247), oπφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε 

ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε 

δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. 

Γηα ην θξηηήξην Αηζζεηηθή παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-

value=0.522), oπφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 

10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη 
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ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. Γηα ην θξηηήξην Πινήγεζε 

παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-value=0.986), oπφηε δελ 

κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. 

Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε 

επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. Γηα ην θξηηήξην Πξνζβαζηκφηεηα παξαηεξείηαη πσο ην p-

value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-value=0.144), oπφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ 

H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά 

ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10% (Πίλαθαο 

5.3). 

 

Δπίδξαζε ηνπ ηφπνπ εξγαζίαο-δηαλνκήο σο πξνο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηζηνρψξσλ απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηνπ ηφπνπ εξγαζίαο-δηακνλήο σο πξνο ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνρψξσλ απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο Kruskal Wallis γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα (Πίλαθαο 5.4). 
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Πίλαθαο 5.4 

Έιεγρνο δηαθνξάο κέζσλ ηηκώλ ησλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηζηνρώξσλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηόπν εξγαζίαο-δηακνλήο 

 
Γηα ηα θξηηήξηα Κνηλφ-Αθξίβεηα παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1(p-

value=0.224), oπφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 

10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. Γηα ηα θξηηήξηα Αμηνπηζηία-

Αληηθεηκεληθφηεηα παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0.1 θαη κεγαιχηεξν 

ηνπ 0.05 (p-value=0.069), oπφηε απνξξίπηνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% 

επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. Γηα ην θξηηήξην Κάιπςε παξαηεξείηαη πσο ην 

p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-value=0.602), oπφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε 

ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε 

δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. 

Γηα ην θξηηήξην Αηζζεηηθή παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0.1 θαη 
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κεγαιχηεξν ηνπ 0.05 (p-value=0.054), oπφηε απνξξίπηνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) 

ζην 10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. Γηα ην θξηηήξην Πινήγεζε 

παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-value=0.583), oπφηε δελ 

κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. 

Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε 

επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. Γηα ην θξηηήξην Πξνζβαζηκφηεηα παξαηεξείηαη πσο ην p-

value είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0.01 (p-value=0.006), oπφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ 

H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 1% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά 

ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 1% (Πίλαθαο 

5.4). 

 

Δπίδξαζε ηνπ αλψηεξνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ σο πξνο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηζηνρψξσλ απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηνπ αλψηεξνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ σο πξνο ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνρψξσλ απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο Kruskal Wallis γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα (Πίλαθαο 5.5). 
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Πίλαθαο 5.5 

Έιεγρνο δηαθνξάο κέζσλ ηηκώλ ησλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηζηνρώξσλ ζε ζρέζε κε ην αλώηεξν επίπεδν ζπνπδώλ 

 
Γηα ηα θξηηήξηα Κνηλφ-Αθξίβεηα παξαηεξείηαη πσο ην p-valueείλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1(p-

value=0.711), oπφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 

10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%.Γηα ηα θξηηήξηα Αμηνπηζηία-

Αληηθεηκεληθφηεηα παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1(p-value=0.999), 

oπφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. Γηα ην θξηηήξην Κάιπςε παξαηεξείηαη πσο ην 

p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-value=0.939), oπφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε 

ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε 

δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. 

Γηα ην θξηηήξην Αηζζεηηθή παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-

value=0.658), oπφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 
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10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. Γηα ην θξηηήξην Πινήγεζε 

παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-value=0.722), oπφηε δελ 

κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. 

Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε 

επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. Γηα ην θξηηήξην Πξνζβαζηκφηεηα παξαηεξείηαη πσο ην p-

value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-value=0.649), oπφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ 

H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά 

ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10% (Πίλαθαο 

5.5). 

 

Δπίδξαζε ηεο πηζηνπνηεκέλεο γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ σο πξνο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνρψξσλ απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηεο πηζηνπνηεκέλεο γλψζεηο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ σο πξνο ηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνρψξσλ απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο Wilcoxon-Mann-Whitney γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα 

(Πίλαθαο 5.6). 
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Πίλαθαο 5.6 

Έιεγρνο δηαθνξάο κέζσλ ηηκώλ ησλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηζηνρώξσλ ζε ζρέζε κε ηελ πηζηνπνηεκέλε γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ 

 
Γηα ηα θξηηήξηα Κνηλφ-Αθξίβεηα παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-

value=0.735), oπφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 

10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. Γηα ηα θξηηήξηα Αμηνπηζηία-

Αληηθεηκεληθφηεηα παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-

value=0.786), oπφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 

10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. Γηα ην θξηηήξην Κάιπςε 

παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-value=0.684), oπφηε δελ 

κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. 
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Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε 

επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. Γηα ην θξηηήξην Αηζζεηηθή παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη 

κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-value=0.718), oπφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ H0 (φηη νη 

κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ 

κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. Γηα ην 

θξηηήξην Πινήγεζε παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-

value=0.496), oπφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 

10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. Γηα ην θξηηήξην Πξνζβαζηκφηεηα 

παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-value=0.513), oπφηε δελ 

κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. 

Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε 

επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10% (Πίλαθαο 5.6). 

 

Δπίδξαζε ηεο αλάγθεο επηκφξθσζεο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία 

σο πξνο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνρψξσλ απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηεο αλάγθεο επηκφξθσζεο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε 

δηνηθεηηθή δηαδηθαζία σο πξνο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνρψξσλ 

απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο Wilcoxon-

Mann-Whitney γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα (Πίλαθαο 5.7). 
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Πίλαθαο 5.7 

Έιεγρνο δηαθνξάο κέζσλ ηηκώλ ησλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηζηνρώξσλ ζε ζρέζε κε ηελ αλάγθε επηκόξθσζεο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε 

δηνηθεηηθή δηαδηθαζία 

 
Γηα ηα θξηηήξηα Κνηλφ-Αθξίβεηα παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1(p-

value=0.339), oπφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 

10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. Γηα ηα θξηηήξηα Αμηνπηζηία-

Αληηθεηκεληθφηεηα παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1(p-value=0.931), 

oπφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%.Γηα ην θξηηήξην Κάιπςε παξαηεξείηαη πσο ην p-

value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-value=0.181), oπφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ 
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H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά 

ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%.Γηα ην 

θξηηήξην Αηζζεηηθή παξαηεξείηαη πσο ην p-valueείλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-

value=0.738), oπφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 

10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. Γηα ην θξηηήξην Πινήγεζε 

παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-value=0.249), oπφηε δελ 

κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. 

Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε 

επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%.Γηα ην θξηηήξην Πξνζβαζηκφηεηα παξαηεξείηαη πσο ην p-value 

είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-value=0.273), oπφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ H0 

(φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά 

ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10% (Πίλαθαο 

5.7). 

 

Δπίδξαζε ηεο επάξθεηαο ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηε δηνηθεηηθή 

δηαδηθαζία σο πξνο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνρψξσλ απφ ηνπο 

δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηεο επάξθεηαο ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ζηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία σο πξνο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηζηνρψξσλ απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο 

Kruskal Wallis γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα (Πίλαθαο 5.8). 
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Πίλαθαο 5.8 

Έιεγρνο δηαθνξάο κέζσλ ηηκώλ ησλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηζηνρώξσλ ζε ζρέζε κε ηελ επάξθεηα ηνπ ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο 

 
Γηα ηα θξηηήξηα Κνηλφ-Αθξίβεηα παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1(p-

value=0.181), oπφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 

10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. Γηα ηα θξηηήξηα Αμηνπηζηία-

Αληηθεηκεληθφηεηα παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1(p-value=0.373), 

oπφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%.Γηα ην θξηηήξην Κάιπςε παξαηεξείηαη πσο ην p-

valueείλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.01 θαη κηθξφηεξν ηνπ 0.05 (p-value=0.040), oπφηε 
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απνξξίπηνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 5% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο 5%. Γηα ην θξηηήξην Αηζζεηηθή παξαηεξείηαη πσο ην p-valueείλαη 

κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-value=0.371), oπφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ H0 (φηη νη 

κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ 

κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. Γηα ην 

θξηηήξην Πινήγεζε παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-

value=0.229), oπφηε δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 

10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10%. Γηα ην θξηηήξην Πξνζβαζηκφηεηα 

παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-value=0.255), oπφηε δελ 

κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ H0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν εκπηζηνζχλεο. 

Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε 

επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10% (Πίλαθαο 5.8).  

 

Δξσηεκαηνιόγην 2: 

 

Δπίδξαζε θχινπ πάλσ ζηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην 

δηνηθεηηθφ έξγν.  

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηνπ θχινπ πάλσ ζηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο Wilcoxon-Mann-

Whitney γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα (Πίλαθαο 5.9). 
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Πίλαθαο 5.9 

Έιεγρνο δηαθνξάο κέζσλ ηηκώλ ηεο κεηαβιεηήο ησλ αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληώλ γηα 

ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθό έξγν ζε ζρέζε κε ην θύιν.

 

Γηα ηε κεηαβιεηή ησλ αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν 

παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-value=0.795), φπνηε δελ 

κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ ππφζεζε Ζ0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10% (Πίλαθαο 5.9). 

 

Δπίδξαζε ηεο ειηθίαο πάλσ ζηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην 

δηνηθεηηθφ έξγν 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηεο ειηθίαο πάλσ ζηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο Kruskal Wallis γηα 

αλεμάξηεηα δείγκαηα (Πίλαθαο 5.10). 
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Πίλαθαο 5.10 

Έιεγρνο δηαθνξάο κέζσλ ηηκώλ ηεο κεηαβιεηήο ησλ αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληώλ γηα 

ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθό έξγν ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία. 

 

Γηα ηε κεηαβιεηή ησλ αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν 

παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη  κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-value=0.437), φπνηε δελ 

κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ ππφζεζε Ζ0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10% (Πίλαθαο 5.10). 

 

Δπίδξαζε ηεο εξγαζηαθήο πξνυπεξεζίαο σο δηεπζπληήο πάλσ ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηεο εξγαζηαθήο πξνυπεξεζίαο πάλσ ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο 

Kruskal Wallis γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα (Πίλαθαο 5.11). 
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Πίλαθαο 5.11 

Έιεγρνο δηαθνξάο κέζσλ ηηκώλ ηεο κεηαβιεηήο ησλ αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληώλ γηα 

ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθό έξγν ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζηαθή πξνϋπεξεζία. 

 

Γηα ηε κεηαβιεηή ησλ αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν 

παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη  κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-value=0.947), φπνηε δελ 

κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ ππφζεζε Ζ0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10% (Πίλαθαο 5.11). 

 

Δπίδξαζε ηνπ ηφπνπ εξγαζίαο-δηακνλήο πάλσ ζηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηνπ ηφπνπ εξγαζίαο-δηακνλήο πάλσ ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο 

Kruskal Wallis γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα (Πίλαθαο 5.12). 

 



85 

 

Πίλαθαο 5.12 

Έιεγρνο δηαθνξάο κέζσλ ηηκώλ ηεο κεηαβιεηήο ησλ αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληώλ γηα 

ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθό έξγν ζε ζρέζε κε ηνλ ηόπν εξγαζίαο-δηακνλήο. 

 

Γηα ηε κεηαβιεηή ησλ αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν 

παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.01 θαη κηθξφηεξν ηνπ 0.05 (p-

value=0.036), φπνηε απνξξίπηνπκε ηελ ππφζεζε Ζ0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 5% 

επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 5% (Πίλαθαο 5.12). 

 

Δπίδξαζε ηνπ αλψηεξνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ πάλσ ζηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν. 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηνπ αλψηεξνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ πάλσ ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο 

Kruskal Wallis γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα (Πίλαθαο 5.13). 
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Πίλαθαο 5.13 

Έιεγρνο δηαθνξάο κέζσλ ηηκώλ ηεο κεηαβιεηήο ησλ αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληώλ γηα 

ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθό έξγν ζε ζρέζε κε ην αλώηεξν επίπεδν ζπνπδώλ.

 

Γηα ηε κεηαβιεηή ησλ αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν 

παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη  κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-value=0.110), φπνηε δελ 

κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ ππφζεζε Ζ0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10% (Πίλαθαο 5.13). 

 

Δπίδξαζε ηεο πηζηνπνηεκέλεο γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ πάλσ ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηεο πηζηνπνηεκέλεο γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ πάλσ ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν πξαγκαηνπνηήζεθε 

ν έιεγρνο Wilcoxon-Mann-Whitney γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα (Πίλαθαο 5.14). 
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Πίλαθαο 5.14 

Έιεγρνο δηαθνξάο κέζσλ ηηκώλ ηεο κεηαβιεηήο ησλ αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληώλ γηα 

ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθό έξγν ζε ζρέζε κε ηελ πηζηνπνηεκέλε γλώζε 

ρεηξηζκνύ Ζ/Τ. 

 

Γηα ηε κεηαβιεηή ησλ αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν 

παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.05 θαη κηθξφηεξν ηνπ 0.1 (p-

value=0.085), φπνηε απνξξίπηνπκε ηελ ππφζεζε Ζ0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% 

επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10% (Πίλαθαο 5.14). 

 

Δπίδξαζε ηεο αλάγθεο γηα επηκφξθσζε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηνηθεηηθή 

δηαδηθαζία πάλσ ζηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ 

έξγν. 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηεο αλάγθεο γηα επηκφξθσζε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε 

δηνηθεηηθή δηαδηθαζία πάλσ ζηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην 

δηνηθεηηθφ έξγν πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο Wilcoxon-Mann-Whitney γηα αλεμάξηεηα 

δείγκαηα (Πίλαθαο 5.15). 
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Πίλαθαο 5.15 

Έιεγρνο δηαθνξάο κέζσλ ηηκώλ ηεο κεηαβιεηήο ησλ αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληώλ γηα 

ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθό έξγν ζε ζρέζε κε ηελ αλάγθε επηκόξθσζεο ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία. 

 

Γηα ηε κεηαβιεηή ησλ αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν 

παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-value=0.571), φπνηε δελ 

κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ ππφζεζε Ζ0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10% (Πίλαθαο 5.15). 

 

Δπίδξαζε ηεο επάξθεηαο ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πάλσ ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν. 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηεο επάξθεηαο ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο πάλσ ζηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο Kruskal Wallis γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα (Πίλαθαο 5.16). 
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Πίλαθαο 5.16 

Έιεγρνο δηαθνξάο κέζσλ ηηκώλ ηεο κεηαβιεηήο ησλ αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληώλ γηα 

ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθό έξγν ζε ζρέζε κε ηελ επάξθεηα ηνπ ηερλνινγηθνύ 

εμνπιηζκνύ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο

 

Γηα ηε κεηαβιεηή ησλ αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν 

παξαηεξείηαη πσο ην p-value είλαη  κεγαιχηεξν ηνπ 0.1 (p-value=0.571), φπνηε δελ 

κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ ππφζεζε Ζ0 (φηη νη κέζνη είλαη ίζνη) ζην 10% επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκψλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 10% (Πίλαθαο 5.16). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

 

6.1 πκπεξάζκαηα 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα δηεμήρζε αθνχ άιιαμε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο απνηέιεζκα ηεο παλδεκίαο covid-19. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα, 

ε έξεπλα απηή λα βαζηζηεί ζηα εξγαιεία θαη ηε κεζνδνινγία πξν παλδεκίαο εληνχηνηο 

πξνζαξκφζηεθε ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Απηφ καο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα κεηξήζνπκε ηελ 

επίδξαζε ηεο βεβηαζκέλεο κεηάβαζεο ζηελ πηνζέηεζε ησλ ΣΠΔ ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

φζν θαη ησλ δηεπζπληψλ ζην δηνηθεηηθφ θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο. Με ηα αθφινπζα 

ζπκπεξάζκαηα επηρεηξείηαη ε εξκελεία ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ θαη ν ηξφπνο πνπ 

απηέο ζπλδένληαη κε ηε ζεσξία ηεο επηζηήκεο θαη ηελ πείξα πνπ πεγάδεη απφ ηε 

βηβιηνγξαθία. Δπηπξνζζέησο, αλαιχεηαη ε ζπκβνιή ηεο θαη ε ηπρφλ αμηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ απηή, επηζεκαίλνληαο ηαπηφρξνλα ηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ πξνέθπςαλ ζηελ πνξεία ηεο. 

  πγθεθξηκέλα, κειεηάηαη ε επίδξαζε πνπ έρνπλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (θχιν, 

ειηθία, πξνυπεξεζία, ηφπνο εξγαζίαο, επίπεδν ζπνπδψλ, αλάγθε επηκφξθσζεο, 

πηζηνπνηεκέλε γλψζε ρξήζεο Ζ/Τ, επάξθεηα ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ) ησλ εξσηεζέλησλ 

(δηεπζπληψλ) ζηηο απαληήζεηο πνπ δίλνπλ αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ ηζηνρψξσλ (Κνηλφ-Αθξίβεηα, Αμηνπηζηία-Αληηθεηκεληθφηεηα, Κάιπςε, 

Αηζζεηηθή, Πινήγεζε, Πξνζβαζηκφηεηα), κε βάζε ηα νπνία έρεη θαηεγνξηνπνηεζεί ην 

πξψην εξσηεκαηνιφγην. Δπίζεο, αλαιχεηαη ε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε 

ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν κε ηελ επίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, θαζψο κειεηψληαη ππφ 

ην πξίζκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Διιάδαο. 
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  Αλαθνξηθά κε ηηο παξαγσγηθέο αλαιχζεηο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δηεπζπληψλ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ απάληεζε πσο ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ΣΠΔ, ζηνπο 

ηνκείο ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο δηνίθεζεο, πξηλ ηελ παλδεκία covid-19 ελψ κεηά ηελ 

παλδεκία κφλν έλαο ήηαλ ν δηεπζπληήο πνπ απάληεζε φηη ζπλερίδεη λα κελ θάλεη ρξήζε. 

Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε βηβιηνγξαθία ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο (Παπινρξήζηνπ, 

2019). Απηφ ζα κπνξνχζε λα ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο 

φιν ην εθπαηδεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ έξγν ιάκβαλε ρψξα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ΣΠΔ 

νπφηε ήηαλ επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο ρξήζεο θη εμνηθείσζεο κε απηά (Μπακηαηδή, 2020).  

Παξάιιεια, νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο ζεσξνχλ πσο ν ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα φπνπ ππεξεηνχλ είλαη επαξθήο. Απηφ επηζεκαίλεηαη θαη ζηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζε πξνεγνχκελε έξεπλα (Μαθξή θαη Βιαρφπνπινο, 2015). 

Καζψο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζηελ παλδεκία covid-19 νη δηεπζπληέο αλαγθάζηεθαλ λα 

αθνινπζήζνπλ ηα λέα δεδνκέλα ζην δηνηθεηηθφ θνκκάηη, ε επάξθεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ίζσο έπαημε ξφιν ζηελ ακεζφηεξε πξνζαξκνγή ηνπο ζε απηφ.  

  ηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο, βιέπνπκε φηη νη δηεπζπληέο ζπκθσλνχλ, ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο, γηα ην βαζκφ ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηνπο ηνκείο ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο νξγάλσζεο, ηεο 

δηνίθεζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. Δπίζεο βιέπνπκε φηη έρνπλ ηελ ίδηα άπνςε γηα ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο επηθεληξψλνληαη ζηνπο ίδηνπο ηνκείο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πξάγκα αλακελφκελν θαη επαιεζεχζηκν απφ ηελ εκπεηξία, κηαο 

θη έλαο ιεηηνπξγφο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη επφκελν λα απνδεηά κηα εθπαηδεπηηθή 

ηζηνζειίδα λα επηθεληξψλεηαη ζηνπο ηνκείο φπνπ εθαξκφδεη ηηο ΣΠΔ. Κάηη παξεκθεξέο 

έρεη κειεηεζεί θαη ζε πξνεγνχκελε έξεπλα (Μαθξίδεο, 2011) αιιά ρξήδεη πεξηζζφηεξεο 

έξεπλαο ιφγσ έιιεηςεο πεγψλ.  

  Απφ ηελ έξεπλα παξαηεξνχκε φηη νη δηεπζπληέο επηζθέπηνληαη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

ηζηνζειίδεο κε ζηφρν ηε δηδαζθαιία, ηε δηνίθεζε θαη ηελ επηθνηλσλία, ζε κεγάιν βαζκφ, 

ελψ κε ζηφρν ηελ νξγάλσζε, ζε κεζαίν βαζκφ, θάηη πνπ ήηαλ αλακελφκελν θαζψο νη 

δηεπζπληέο δε ζα πξνηηκήζνπλ ηζηνζειίδεο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ άιια 

ζα ζηξαθνχλ ζε πην εμεηδηθεπκέλα ινγηζκηθά. ε βηβιηνγξαθία πνπ αζρνιείηαη αληίζηνηρα 

κε απηφ ην ζέκα, αιιά ζηελ πξν covid πεξίνδν, βιέπνπκε φηη ν θχξηνο ιφγνο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο, είλαη ε ελεκέξσζε αληί ηεο δηδαζθαιίαο, 

φπσο ζα πεξηκέλακε, αθήλνληαο ηνλ ηνκέα ηεο νξγάλσζεο εληειψο εθηφο θάδξνπ. 

(Μαθξίδεο, 2011). Αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα ελεκέξσζεο ηνπ ηζηφηνπνπ πνπ 

επηζθέπηνληαη νη εξσηεζέληεο, βιέπνπκε φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ελεκεξψλεηαη ζπρλά ή 

θαη θαζεκεξηλά, ελψ δελ ππάξρεη μεθάζαξε απάληεζε ζην αλ ππάξρεη κήλπκα πνπ 
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ελεκεξψλεη γηα ην αλ ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο έρεη ελεκεξσζεί. Γηα ηε ζπρλή θαη 

άκεζε ελεκέξσζε ησλ ηζηνηφπσλ ππάξρνπλ αλαθνξέο πνπ ην επηβεβαηψλνπλ θαη ζε άιιε 

βηβιηνγξαθία. (Mori, S., Yamaguchi Whitaker, I., & de Fatima Marin, H., 2013). 

  Ωο πξνο ηηο επαγσγηθέο αλαιχζεηο, αξρηθά, λα αλαθέξνπκε πσο ηα θξηηήξηα Κνηλφ θαη 

Αθξίβεηα, νκαδνπνηήζεθαλ θαζψο καο ελδηέθεξε ε ζρέζε πνπ έρεη ην θνηλφ πνπ 

απεπζχλεηαη ην πεξηερφκελν ζε ζπλδπαζκφ κε ην πφζν αθξηβέο είλαη απηφ. Αθφκε, νη 

κεηαβιεηέο Αμηνπηζηία θαη Αληηθεηκεληθφηεηα, αληηκεησπίδνληαη σο κία θαζψο δξνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθά θαη δε ζα ππήξρε θακία επηπιένλ εξεπλεηηθή αμία αλ κειεηηφηαλ 

μερσξηζηά. Αξρηθά, βιέπνπκε φηη ην θχιν ησλ δηεπζπληψλ δηαθνξνπνηεί ηηο απαληήζεηο 

ηνπο αλαθνξηθά κε ηα νκαδνπνηεκέλα θξηηήξηα Κνηλφ-Αθξίβεηα θαη Αμηνπηζηία-

Αληηθεηκεληθφηεηα, φπσο θαη κε ην θξηηήξην ηεο Κάιπςεο θαη ηεο Πινήγεζεο. Γηα ηα 

θξηηήξηα ηεο Αηζζεηηθήο θαη ηεο Πξνζβαζηκφηεηαο, παξαηεξνχκε φηη ζηηο απαληήζεηο ησλ 

δηεπζπληψλ ην θχιν ηνπο δελ πξνθαιεί θακία αιιαγή. Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη 

αλακελφκελα θαζψο απφ ηε βηβιηνγξαθία πξνθχπηνπλ έξεπλεο φπνπ ε ειηθία επεξεάδεη ηηο 

αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ απνηεινχλ θνκκάηη ηνπο. (Μαληνχ, 2019; ηαρηέαο, 2012). Δλ 

ζπλερεία, κειεηήζακε ηελ δηαθνξνπνίεζε πνπ πηζαλψο πξνθχπηεη, ζηηο απαληήζεηο πνπ 

έδσζε ην δείγκα καο, απφ ηελ ειηθία. Δθεί παξαηεξνχκε φηη ε ειηθία δελ επηδξά θαζφινπ 

ζηα θξηηήξηα ηεο Πινήγεζεο θαη ηεο Πξνζβαζηκφηεηαο. Αληίζεηα, ζηα θξηηήξηα Κνηλφ-

Αθξίβεηα, Αμηνπηζηία-Αληηθεηκεληθφηεηα, Κάιπςε θαη Αηζζεηηθή, θαίλεηαη πσο  ε ειηθία 

παίδεη ξφιν αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο ηνπ δείγκαηφο καο. Δλψ ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

δηεπζπληψλ θαίλεηαη λα κελ έρεη θακία επίδξαζε ε ειηθία, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ζε 

θάπνηα απφ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαίλεηαη λα επηδξά. Απηφ κπνξεί λα εμεγείηαη θαζψο 

νη απαηηήζεηο ηεο Πινήγεζεο θαη ηεο Πξνζβαζηκφηεηαο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ίδηεο γηα 

φιεο ηηο ειηθίεο ελψ νη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία αμηνινγνχλ ηηο ηζηνζειίδεο δηαθνξεηηθέο 

ειηθίεο αιιάδνπλ  αλάινγα κε ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε ηζηνζειίδα, ηελ αθξίβεηα 

ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ ζπληάθηε, ηελ θάιπςε 

ηνπ ζέκαηνο πνπ αλαδεηνχλ θαη ηελ αηζζεηηθή κε ηελ νπνία απηφ παξνπζηάδεηαη. 

Παξφιαπηα, ιφγσ έιιεηςεο βηβιηνγξαθίαο, απηφ είλαη θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί 

παξαπάλσ. 

  Δμεηάδνληαο ηελ επίδξαζε ηεο εξγαζηαθήο πξνυπεξεζίαο σο δηεπζπληήο, δηαπηζηψζακε 

πσο κφλν ηα νκαδνπνηεκέλα θξηηήξηα Κνηλφ-Αθξίβεηα θαη Αμηνπηζηία-Αληηθεηκεληθφηεηα, 

είλαη απηά πνπ θαίλεηαη πσο έρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ. Σα 

ππφινηπα θξηηήξηα, δειαδή ε Κάιπςε, ε Αηζζεηηθή, ε Πινήγεζε θαη ε Πξνζβαζηκφηεηα, 
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δε θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη απφ ηηο απαληήζεηο. Σν Κνηλφ θαη ε Αθξίβεηα σο θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο αλακέλεηαη λα επεξεάδνληαη απφ ηα έηε πξνυπεξεζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ εθάζηνηε ηζηνζειίδα θαζψο φζν ηα έηε πξνυπεξεζίαο απμάλνληαη, ν 

ρξήζηεο εληάζζεηαη ζε δηαθνξεηηθφ θνηλφ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηά 

δηαθνξνπνηνχληαη πνηνηηθά αλάινγα κε ηα έηε πξνυπεξεζίαο. Αλακέλεηαη επίζεο λα 

αλαδεηνχλ πην αμηφπηζηνπο θαη αληηθεηκεληθνχο ζπληάθηεο. Τπάξρνπλ θάπνηεο ζρεηηθέο 

αλαθνξέο ζηε βηβιηνγξαθία. (Παπαδάθεο, ., Παξαζθεπάο, Α., Φαηζέα, Α., Κεξθίξε, Σ., 

Μπίηζεο, Υ., & Σδηκφπνπινο, Ν., 2015). Ο ηφπνο εξγαζίαο-δηακνλήο θαίλεηαη λα 

επεξεάδεη ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη δηεπζπληέο σο πξνο ηα θξηηήξηα ηεο Αμηνπηζηίαο-

Αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο Αηζζεηηθήο θαη ηεο Πξνζβαζηκφηεηαο, ελψ δελ παξαηεξείηαη 

θάπνηα αιιαγή ζηα θξηηήξηα Κνηλφ-Αθξίβεηα, Κάιπςε θαη Πινήγεζε. Απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο θαηαγξαθέο θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ζπκπεξαίλνπκε 

φηη δελ ππάξρεη θάπνηα εκθαλήο εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ νχηε κπνξνχκε λα 

αλαηξέμνπκε ζηε βηβιηνγξαθία, αιιά ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ έξεπλα ψζηε λα θαηαιήμνπκε 

ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Σαπηφρξνλα, εμεηάδνληαο θαη ην αλψηεξν επίπεδν ζπνπδψλ 

ησλ δηεπζπληψλ φπσο θαη ηελ πηζηνπνηεκέλε γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ, είλαη αμηνζεκείσην ην 

γεγνλφο φηη δε θαίλεηαη λα επεξεάδεη θαλέλα θξηηήξην αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηζηνζειίδσλ σο πξνο ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ. Με βάζε ηε βηβιηνγξαθία, ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ζρεδηάδνληαη νη ηζηνζειίδεο είλαη ηέηνηνο ψζηε λα είλαη εχθνιεο ζηε ρξήζε, 

πξάγκα πνπ ηηο θαζηζηά πξνζβάζηκεο αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ εμνηθείσζεο ρξήζεο Ζ/Τ 

θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ έρεη ν ρξήζηεο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο. (Μαθξίδεο, 2011; Παπαδάθεο, ., Παξαζθεπάο, Α., 

Φαηζέα, Α., Κεξθίξε, Σ., Μπίηζεο, Υ., & Σδηκφπνπινο, Ν., 2015).  Ζ αλάγθε 

επηκφξθσζεο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία, δε θαίλεηαη λα 

δηαθνξνπνηεί ηηο απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη επίδξαζε ζε 

θαλέλα απφ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα είλαη αλακελφκελν 

θαζψο αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

εηδηθά ζρεδηαζκέλεο εθαξκνγέο, ζπλεπψο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ 

ηζηνζειίδσλ είλαη ινγηθφ λα κελ επεξεάδνληαη. (Μαξθαληψλεο θαη αξαθίδνπ, 2009; 

Amanatidis, N., 2008) Ωο πξνο ηελ επάξθεηα ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο παξαηεξνχκε φηη κφλν ζην θξηηήξην Κάιπςε θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη νη 

απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ. Διέγρνληαο ηα ππφινηπα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, 

δηαπηζηψλνπκε πσο νη απαληήζεηο δε δηαθνξνπνηνχληαη. Σν ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα δελ 

κπνξεί λα εξκελεπζεί κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία καο θαη δελ ήηαλ θαη αλακελφκελν, 



94 

 

ζπλεπψο ρξήδεη πεξαηηέξσ κειέηεο. 

  πλερίδνληαο ζηελ αλάιπζε ηνπ δεχηεξνπ εξσηεκαηνινγίνπ, βιέπνπκε φηη νη αληηιήςεηο 

ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ ρξήζε ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν δε ζρεηίδνληαη κε ην θχιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, θάηη ην νπνίν θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη απφ πξνεγνχκελε έξεπλα 

(Παπαγηάλλε, 2018) αληίζεηα κε ηελ έξεπλα ηεο Μαληνχ (2019), ζηελ νπνία θαίλεηαη φηη 

ην θχιν ηηο επεξεάδεη.  Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία, θαη ην πψο απηή ζρεηίδεηαη κε ηηο 

αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ ρξήζε ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν, βιέπνπκε φηη δελ 

ππάξρεη θάπνηα ζπζρέηηζε, ζπκπέξαζκα κε ην νπνίν ζπκθσλεί θαη ε βηβιηνγξαθία 

(Παπαδάθεο, 2010). Γηα ηελ εξγαζηαθή πξνυπεξεζία επίζεο δε βξέζεθε θάπνηα ζπζρέηηζε 

κε ηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ ρξήζε ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν, θάηη πνπ δελ 

επηβεβαηψλεη ε βηβιηνγξαθία (Μαληνχ, 2019). Αληίζεηα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο 

κεηαβιεηέο, ε έξεπλά καο δείρλεη φηη ν ηφπνο εξγαζίαο-δηακνλήο, ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά κε 

ηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ ρξήζε ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν, ζπκπέξαζκα φκσο 

πνπ θαίλεηαη λα κελ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ ππφινηπε βηβιηνγξαθία (Παπινρξήζηνπ, 

2019).  

  Σν αλψηεξν επίπεδν ζπνπδψλ, δε δηαθνξνπνηεί ηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ 

ρξήζε ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ έξεπλα ηεο Μαληνχ 

(2019) ελψ απνξξίπηεηαη απφ ηελ έξεπλα ηεο Παπινρξήζηνπ (2019). Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ην φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο πηζηνπνηεκέλεο γλψζεο Ζ/Τ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ 

ρξήζε ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν , ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε κία κφλν απάληεζε πνπ 

δηαθνξνπνηήζεθε δηακφξθσζε απηφ ην απνηέιεζκα, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχκε λα 

ην ζεσξήζνπκε αληηπξνζσπεπηηθφ. H παλδεκία covid-19 αλάγθαζε φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ζέινληαο θαη κε λα έξζνπλ ζε επαθή θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, γεγνλφο πνπ 

ηνπο νδήγεζε λα επηκνξθσζνχλ ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο 

πεγέο (Pokhrel, S. and Chhetri, R., 2021). Δπηπξνζζέησο, βιέπνπκε φηη ε αλάγθε 

επηκφξθσζεο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία, δε ζρεηίδεηαη κε ηηο 

αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ ρξήζε ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν, ζπκπέξαζκα ζην 

νπνίν ζπκθσλεί ε Παπινρξήζηνπ (2019) θαη νη Μαξθαληψλεο θαη αξαθίδνπ (2009). 

Σέινο, ε επάξθεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, θαίλεηαη σο δελ 

επεξεάδεη ηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ γηα ηελ ρξήζε ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν, 

ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη θαη ε Παπαγηάλλε (2018).   

  Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ θάπνηεο απφ ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ 
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ζέζακε ζηελ αξρή ηεο έξεπλαο. Αξρηθά, ε πξψηε εξεπλεηηθή ππφζεζε αθνξνχζε ην αλ ε 

ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ επεξεάδεη ηηο αλάγθεο ηνπο απφ ηηο  εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε βιέπνπκε φηη ε ειηθία, δηαθνξνπνηεί 

ηηο απαληήζεηο ζηα πεξηζζφηεξα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ. 

Παξφιαπηα, θαζψο δελ δηαθνξνπνηνχληαη νη απαληήζεηο ζε φια ηα θξηηήξηα, ε ππφζεζε 

απνξξίπηεηαη. Ζ δεχηεξε αθνξνχζε ην αλ νη αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο επεξεάδνληαη απφ ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή. Δδψ νη 

απαληήζεηο πνπ ιάβακε δείρλνπλ φηη θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα επεξεάδνληαη, ζπλεπψο 

θαζψο δηαθνξνπνηνχληαη νη απαληήζεηο ζε θάπνηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ 

εμεηάζηεθαλ, ε ππφζεζε δελ επηβεβαηψλεηαη. Ζ ηξίηε αθνξνχζε ην αλ ε πηζηνπνηεκέλε 

γλψζε Ζ/Τ δηαθνξνπνηεί ηηο απαληήζεηο σο πξνο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ 

ηζηνζειίδσλ. Οη απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έδεημαλ φηη απηέο δελ δηαθνξνπνηνχληαη 

ζε φια ηα θξηηήξηα, ζπλεπψο ε ππφζεζε απνξξίπηεηαη. Ζ ηειεπηαία εξεπλεηηθή ππφζεζε 

δήισλε πσο ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε απμήζεθε κεηά ηελ παλδεκία 

ηνπ covid-19, θάηη ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε. 

   

                                                                                                                                                                             

6.2 Πεξηνξηζκνί ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα έδσζε βάζε ζηε δηεξεχλεζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηζηνρψξσλ θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζην δηνηθεηηθφ έξγν ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αλέιπζε ηελ ζρέζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

εξσηεζέλησλ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζην δηνηθεηηθφ έξγν θαη ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο έγηλε έιεγρνο 

ηεο εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο θαη εμσηεξηθήο εγθπξφηεηαο έηζη ψζηε ηα απνηειέζκαηα θαη 

ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα εμαρζνχλ λα είλαη έγθπξα θαη αμηφπηζηα. Δλ ηνχηνηο ζα πξέπεη 

λα ζεκεησζνχλ νη φπνηνη πεξηνξηζκνί ζπλαληήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεθπεξαίσζήο ηεο. 

  Καη‟ αξράο, νη πξνηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη δχζθνιν λα γεληθεπηνχλ 

επεηδή ην δείγκα, αλ θαη είλαη ζηαηηζηηθά ηπραίν, δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ  ιφγσ ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη παξφιν 

πνπ ην εξσηεκαηνιφγην εζηάιε θαη ζε δηεπζπληέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε 

ζπκκέηνρε ήηαλ αλεπαξθήο ζε απηή ηελ θαηεγνξία ζπκκεηερφλησλ γεγνλφο πνπ νδήγεζε 
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ζηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηελ έξεπλα. Παξφια απηά απφ ην παξφλ ζηαηηζηηθφ δείγκα, 

κπνξνχκε λα αληιήζνπκε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο έηζη ψζηε λα ειέγμνπκε  θαη λα 

αλαιχζνπκε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, λα αλαδείμνπκε, σο έλα βαζκφ, ηάζεηο νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα γεληθεπηνχλ κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζην κέιινλ, κε 

έξεπλεο νη νπνίεο ζα έρνπλ κεγαιχηεξν δείγκα εθπαηδεπηηθψλ. 

  Άιιν έλα ζηνηρείν ην νπνίν δπζρέξαλε ηελ έξεπλα, έρεη λα θάλεη κε ηε πεξίνδν πνπ 

έιαβε ρψξν απηή, δειαδή ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο ηνπ covid-19. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

θαξαληίλα θαη κεηά απφ απηή, ηα κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ 

θαηέζηεζαλ απφ δχζθνιν έσο αδχλαην ην λα κνηξαζηνχλ εξσηεκαηνιφγηα δηα δψζεο 

αθήλνληαο σο κφλν κέζν πξνζέγγηζεο ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, γεγνλφο πνπ κείσζε 

ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

  Σέινο, γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε απνθιεηζηηθά ε πνζνηηθή 

κέζνδνο. Δλδερνκέλσο ε ρξήζε κηθηψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηφζν πνζνηηθέο 

φζν θαη πνηνηηθέο κεζφδνπο, ζα κπνξνχζε-αμηνπνηψληαο ηα πιενλεθηήκαηα θάζε κεζφδνπ- 

λα απαιείςεη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θάζε κηαο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ λα 

ήηαλ δηαθνξεηηθά. Απηή ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

αληηθείκελν κειέηεο θαη λα γίλεη αθεηεξία γηα πεξηζζφηεξεο έξεπλεο κε πνηθίια 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα γηα ηνπο εξεπλεηέο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ απηή ηε θαηεχζπλζε. 

   

6.3 Πξνηάζεηο θαη πεξαηηέξσ έξεπλα  

 

ην κέιινλ, νη εξεπλεηέο ζα κπνξνχζαλ λα ζηνρεχζνπλ ζηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο θαη ζε 

άιιεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. Θα κπνξνχζαλ δειαδή λα απνηππψζνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ 

δηεπζπληψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ έξγν, 

φπσο θαη ησλ θαζεγεηψλ αληίζηνηρα. Άιισζηε ην ζέκα αθνξά ηε δηνίθεζε φισλ ησλ 

βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο. Δπίζεο,  ζα παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ ε κειέηε ηνπ θαηά πφζνλ ηα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θη επηκφξθσζεο ησλ δηεπζπληψλ, γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ ΣΠΔ 

ζην δηνηθεηηθφ θνκκάηη, είλαη ρξήζηκα θαη ζπλαθή, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

απηά εμειίζζνληαη γηα λα θαιχςνπλ ηηο κειινληηθέο αλάγθεο. Δπηπξνζζέησο ε έιιεηςε 

δεδνκέλσλ πνπ αθνξά ηε ζπζρέηηζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ 

ηζηνζειίδσλ κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα 

αθεηεξία γηα ηεο πεξαηηέξσ έξεπλα ζε απηφ ην πεδίν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επίδξαζε ηεο 

ειηθίαο, ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ησλ εξσηεζέλησλ θαη ε επάξθεηα ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 
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ηεο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο θαίλεηαη πσο δελ έρεη δηεξεπλεζεί ζηελ αληίζηνηρε 

βηβιηνγξαθία  θαζηζηψληαο ηελ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ πεδίν έξεπλαο. Ζ παλδεκία ηνπ 

covid-19 δελ άθεζε αλεπεξέαζην θαλέλα ηνκέα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη ε 

εθπαίδεπζε δελ απνηειεί εμαίξεζε. πλεπψο, ε επίδξαζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη 

ζεκαληηθή θαη ε κειέηε ηεο παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ κηαο θαη άιιαμε 

νινθιεξσηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη νη 

καζεηέο/θνηηεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ εθπαίδεπζε θαη κεηέρνπλ ζε απηή. Ζ αλαγθαζηηθή 

κεηαζηξνθή ζηα ζχγρξνλα κέζα κπνξεί λα δπζρέξαλε απηνχο πνπ δελ είραλ ηδηαίηεξε 

επαθή κε απηά, σζηφζν δνθίκαζε ηα κέζα, έθεξε ζηελ επηθάλεηα ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη ε 

νινθιεξσηηθή εθαξκνγή ηνπο ήηαλ κηα κνλαδηθή επθαηξία γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπο. 

Ζ δηεξεχλεζε απηψλ ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζα καο νδεγήζεη αθελφο κελ ζε θαιχηεξα 

ζπζηήκαηα ηα νπνία ζα έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε, αθεηέξνπ δε 

ζα δεκηνπξγήζνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ κέιινληνο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

 

 
 

Σν παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην απεπζχλεηαη ζε Γηεπζπληέο θαη θαζεγεηέο ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζε κία πξνζπάζεηα 

ζπιινγήο ζηνηρείσλ κε ζθνπφ ηελ δηεμαγσγή έξεπλαο γηα ηελ δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία 

ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε αμηνιόγεζε ηζηνρώξσλ εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ, κε 

έκθαζε ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) 

ζην δηνηθεηηθό έξγν ηνπο. Θα ζαο παξαθαινχζα ζεξκά γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηήζεσλ ηνπ παξαθάησ εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο ε ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηεμαγσγή ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο θξίλεηαη νπζηαζηηθή. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή 

ιάζνο απαληήζεηο, ην εξσηεκαηνιφγην είλαη εκπηζηεπηηθφ θαη αλψλπκν θαη ν ρξφλνο 

ζπκπιήξσζήο ηνπ είλαη 8-9 ιεπηά. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα θαζαξά εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, ηεξψληαο 

ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα. Δάλ έρεηε νπνηαδήπνηε απνξία ή επηζπκείηε λα ελεκεξσζείηε γηα 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, παξαθαινχκε λα επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ. αο 

επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ην ρξφλν ζαο. 

 

Εαθεηξίδε Μ., Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα –ΠΑΠΔΗ ( michaela_zaf@hotmail.com ) 
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ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

Δλόηεηα Α 

Βάιηε έλα  Υ  κέζα ζην θνπηάθη ηεο απάληεζήο ζαο. 

 

Φύιν:   Άλδξαο    Γπλαίθα 

Ζιηθία:   Μέρξη 29    30-39    40-49   50-59   πάλσ απφ 60  

Υξόληα εξγαζηαθήο Πξνϋπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε:  1-5    6-10    11-15  

 16 θη άλσ 

Δξγαζηαθή Πξνϋπεξεζία σο Γηεπζπληήο:   1-5    6-10    11-15    16 θη άλσ 

Σν ζρνιείν βξίζθεηαη ζε πεξηνρή:   Μεγάιν αζηηθφ θέληξν (>10.000 θάηνηθνη)  

 Ζκηαζηηθή πεξηνρή (2.000-10.000 θάηνηθνη) 

 Αγξνηηθή πεξηνρή (2.000> θάηνηθνη) 

Αλώηεξν επίπεδν ζπνπδώλ:  Βαζηθφ πηπρίν 

 Δπηκφξθσζε (ΑΠΑΗΣΔ, ΔΛΔΣΔ, ΔΛΜΔ/ΔΛΓΔ, 

ΠΑΣΔ)  

 Γεχηεξν πηπρίν   

 Μεηαπηπρηαθφ  

 Γηδαθηνξηθφ  

Έρεηε πηζηνπνηεκέλε γλώζε ρεηξηζκνύ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή: Ναη   Όρη 

Τπάξρεη αλάγθε από επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηε 

δηνηθεηηθή δηαδηθαζία; Ναη   Όρη 

Θεσξείηε πσο πξηλ ηελ παλδεκία covid-19 ππήξρε εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ησλ 

Σ.Π.Δ.:   Καζφινπ    Μηθξή    Μέηξηα    Μεγάιε 

Θεσξείηε πώο κεηά ηελ παλδεκία covid-19 ππάξρεη εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ησλ 

Σ.Π.Δ. :   Καζφινπ    Μηθξή    Μέηξηα    Μεγάιε 

Θεσξείηε πώο πξηλ ηελ παλδεκία covid-19 ρξεζηκνπνηνύληαλ νη Σ.Π.Δ. ζηελ 

νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ: 

 Καζφινπ    Μηθξή    Μέηξηα    Μεγάιε 

Θεσξείηε πώο κεηά ηελ παλδεκία covid-19 ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη Σ.Π.Δ. ζηελ 

νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ: 

 Καζφινπ    Μηθξή    Μέηξηα    Μεγάιε 

Δίλαη επαξθήο ν ηερλνινγηθόο εμνπιηζκόο ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ βξίζθεζηε:  
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 Ναη    Μεξηθή    Όρη 

ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη  γίλεηαη ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα 

ζηνπο παξαθάησ ηνκείο; 

 Γηδαζθαιία:  Καζφινπ    Μηθξφ    Μέηξην    Μεγάιν 

 Οξγάλσζε:   Καζφινπ    Μηθξφ   Μέηξην    Μεγάιν 

 Γηνίθεζε:   Καζφινπ    Μηθξφ    Μέηξην    Μεγάιν 

 Δπηθνηλσλία:   Καζφινπ    Μηθξφ    Μέηξην    Μεγάιν 

Πνηνο πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα είλαη ν ζθνπόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ; 

 Γηδαζθαιία:  Καζφινπ    Μηθξφ    Μέηξην    Μεγάιν 

 Οξγάλσζε:   Καζφινπ    Μηθξφ   Μέηξην    Μεγάιν 

 Γηνίθεζε:   Καζφινπ    Μηθξφ    Μέηξην    Μεγάιν 

 Δπηθνηλσλία:   Καζφινπ    Μηθξφ    Μέηξην    Μεγάιν 

Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ πνπ επηζθέπηεζηε ζπλήζσο; 

 Γηδαζθαιία:  Καζφινπ    Μηθξφ    Μέηξην    Μεγάιν 

 Οξγάλσζε:   Καζφινπ    Μηθξφ   Μέηξην    Μεγάιν 

 Γηνίθεζε:   Καζφινπ    Μηθξφ    Μέηξην    Μεγάιν 

 Δπηθνηλσλία:   Καζφινπ    Μηθξφ    Μέηξην    Μεγάιν 

Πόζν ζπρλά ελεκεξώλεηαη ν εθπαηδεπηηθόο δηαδηθηπαθόο ηόπνο πνπ επηζθέπηεζηε;  

 Καζφινπ    πάληα    πρλά    Καζεκεξηλά 

Τπάξρεη θάπνην κήλπκα ην νπνίν θαζηζηά ζαθέο ζηνπο επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο 

όηη ην πεξηερόκελν ελεκεξώζεθε;  Ναη    Όρη 

 

 

Δλόηεηα Β 

Δπηζεκαίλεηαη πσο ν θαζέλαο έρεη ηηο δηθέο ηνπ, πξνζσπηθέο, απφςεηο θαη ζηάζεηο, ζπλεπψο 

δελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο. Παξαθαιείζζε λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά 
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ηελ θάζε πξφηαζε θαη λα πξνζπαζήζεηε λα απαληήζεηε κε ηελ πξψηε απζφξκεηε απάληεζε 

πνπ ζαο έξρεηαη ζην κπαιφ κε απφιπηε εηιηθξίλεηα.  

Δπηιέμηε ηνλ αξηζκφ πνπ εθθξάδεη ηελ απάληεζε πνπ ζέιεηε λα δψζεηε. 

1= Γηαθσλψ απφιπηα, 2= Γηαθσλψ, 3= πκθσλψ, 4= πκθσλψ απφιπηα 

1 Τπάξρεη εκθαλήο δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο 

ηζηνζειίδαο  θαη ηνπ ζπληάθηε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

    

2 Οη πιεξνθνξίεο θαη ε ζχληαμε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

ηζηνζειίδαο πξνέξρνληαη απφ θαηάιιεια πηζηνπνηεκέλν 

ζπγγξαθέα. 

    

3 Οη πιεξνθνξίεο πνπ δεηάηε έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο 

ιεπηνκέξεηεο. 

    

4 Οη πιεξνθνξίεο πνπ δεηάηε είλαη θαηαλνεηέο.     

5 Αλαθέξνληαη νη πεγέο κε βάζε ηηο νπνίεο ζπληάρζεθε ην 

πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο. 

    

6 Γελ εληνπίζαηε ζπληαθηηθά ή γξακκαηηθά ζθάικαηα ζην 

πεξηερφκελν. 

    

7 Πηζαλέο εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ απαληψληαη απφ ην ζπληάθηε ηεο 

πιεξνθνξίαο.  

    

8 Τπάξρεη αμηνπηζηία πξνο ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη παξέρνληαη 

πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο. 

    

9 Τπάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρψξσλ πνπ 

επηζθέπηεζηε κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο; 

    

10 Ο ζηφρνο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηζηνζειίδαο πνπ επηζθέπηεζηε 

γίλεηαη μεθάζαξνο κέζσ ηεο πιεξνθνξίαο πνπ παξαηίζεηαη ζε 

απηή. 

    

11 Οη ζηφρνη θαη ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο ζπκβαδίδνπλ.     

12 Ζ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πιεξνθνξίαο είλαη ζαθήο.     

13 Οη απφςεηο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ δηθηπαθνχ 

ηφπνπ είλαη εκπεξηζηαησκέλεο. 

    

14 Τπάξρεη πξφζβαζε θαη ζε κεγαιχηεξεο βάζεηο δεδνκέλσλ.     

15 Ζ εκθάληζε ηεο ηζηνζειίδαο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα 

κε ηνπο ρξήζηεο ηεο. 

    

16 Γηεπθνιχλνληαη άηνκα ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθψλ αλαγθψλ 

(δπζθνιίεο ζε φξαζε, αθνή θιπ) φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηεο 

ηζηνζειίδαο. 

    

17 Ζ ηζηνζειίδα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κεηάθξαζήο ηεο θαη ζε 

άιιεο γιψζζεο. 

    

18 Μέιε κεηνλνηήησλ πνπ θαηνηθνχλ ζηε ρψξα έρνπλ πξφζβαζε 

ζηελ πιεξνθνξία. 

    

19 Τπάξρεη εχθνιε πινήγεζε.     

20 Τπάξρεη ράξηεο πινήγεζεο ηεο ηζηνζειίδαο.     

21 Τπάξρεη ιίζηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.     

22 Απνζηέιινληαη ελεκεξσηηθά δειηία.      

23 Τπάξρεη θνηλφηεηα επηζθεπηψλ γηα ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη 

ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο (forum). 
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24 Θεσξείηε φηη ε ρξήζε ρξσκάησλ θαη γξαθηθψλ είλαη επεξγεηηθή 

σο πξνο ηελ αηζζεηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνρψξσλ; 

    

25 Πηζηεχεηε φηη ε χπαξμε ησλ γξαθηθψλ θαη ησλ ρξσκάησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ πνπ επηζθέπηεζηε ζπκβάιινπλ ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο ραξαθηήξα; 

    

26 Σν θείκελν θαη ηα γξαθηθά έρνπλ ηελ απαξαίηεηε ηζνξξνπία 

κεηαμχ ηνπο, πνπ λα αληηζηνηρεί ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ θνηλνχ ζην 

νπνίν απεπζχλεηαη ν δηθηπαθφο ηφπνο; 

    

27 ηελ αξρηθή ζειίδα πεξηιακβάλνληαη απεπζείαο ζπλδέζεηο κε ηα 

ππφινηπα κέξε ηεο ηζηνζειίδαο; 

    

28 Δίλαη φια ηα κέξε ηεο ηζηνζειίδαο εμίζνπ ελεκεξσκέλα θαη 

ελεξγά; 

    

29 Ζ ρξήζε ησλ ζπλδέζκσλ νδεγεί ζε ρξήζηκεο θη ελεκεξσκέλεο 

πιεξνθνξίεο; 

    

30 Γηα θάζε ηκήκα ηνπ ηζηνρψξνπ ππάξρεη θη έλαο μερσξηζηφο, 

δηθφο ηνπ ηίηινο. 

    

31 Τπάξρνπλ αλαδπφκελα παξάζπξα ή δηαθεκίζεηο.     

32 Ο ρξφλνο θφξησζεο ηεο ηζηνζειίδαο ζεσξείηαη θαλνληθφο θαη 

ηθαλνπνηεηηθφο. 

    

33 Ο ρξφλνο θαηεβάζκαηνο ελφο αξρείνπ είλαη εκθαλήο.     

34 Ζ πξφζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα είλαη ειεχζεξε.     

35 Γηα λα πεξηεγεζείηε ζηελ ηζηνζειίδα ρξεηάδεηαη ε εγγξαθή ζαο 

κε θαηαβνιή ησλ πξνζσπηθψλ ζαο ζηνηρείσλ. 

    

36 Ο εθπαηδεπηηθφο δηθηπαθφο ηφπνο πνπ επηζθέπηεζηε εμππεξεηεί 

ηε γλσζηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

    

37 Αληηζηνηρεί ζ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.     

38 Καιχπηεη ην επίπεδν ησλ καζεηψλ.     

39 Λεηηνπξγεί ελζαξξπληηθά σο πξνο ηνπο καζεηέο θαη ηελ 

εκπινθή ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

    

40 Πξνσζείηαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ.     

41 Δλεξγνπνηεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ.     

42 Ζ ηζηνζειίδα γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ρξεηάδεηαη νηθνλνκηθή 

ζπλδξνκή. 

    

   (Μαθξίδεο Κσλ/λνο, 2011) 

1 Οη δηνηθεηηθέο ζαο εξγαζίεο ζε πνην βαζκφ νξγαλψλνληαη 

θαιχηεξα κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ; 

    

2 Οη γλψζεηο ζαο ζηηο ΣΠΔ γηα ηελ άζθεζε δηνηθεηηθψλ 

θαζεθφλησλ είλαη επαξθείο. 

    

3 Οη ΣΠΔ είλαη απαξαίηεηεο ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ ζαο.     

4 Υξεζηκνπνηείηε ηηο ΣΠΔ ζε κηθξφ βαζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζαο θαζεθφλησλ. 

    

5 Οη δηεπζπληέο είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ επαξθείο γλψζεηο 

ΣΠΔ. 

    

6 Θεσξείηε πσο ελζαξξχλεηαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ζαο γηα δηνηθεηηθέο εξγαζίεο. 

    

7 Με ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ κεηψλεηαη ν ρξφλνο θαη ν θφπνο πνπ 

θαηαβάιιεηε. 

    

8 Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ σο ηδέα ζαο είλαη επράξηζηε.     
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9 Ζ πιεξνθφξεζε πνπ ππάξρεη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ είλαη 

ειιηπήο. 

    

10 Οπνηαδήπνηε πιεξνθνξία βξίζθεηαη άκεζα κε ηε ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ. 

    

11 Γελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζην δηνηθεηηθφ ζαο 

έξγν. 

    

12 Οη ΣΠΔ πεξηζζφηεξν δπζθνιεχνπλ παξά δηεπθνιχλνπλ ην 

δηνηθεηηθφ ζαο έξγν. 

    

13 Νηψζεηε πην αζθαιείο αλ ρξεζηκνπνηείηε ηηο ΣΠΔ κε άιινπο 

γλψζηεο ή ζπλαδέιθνπο πιεξνθνξηθήο. 

    

14 „Έρεηε ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ΣΠΔ ζηε δηνίθεζε απνηειεζκαηηθά. 

    

(Παπινρξήζηνπ Μαξία, 2019) 

Διέγμηε εάλ απαληήζαηε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο! 

Δπραξηζηψ πνιχ γηα ηε ζπλεξγαζία!  
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