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Στάσεις των νηπιαγωγών δηµόσιων και ιδιωτικών
νηπιαγωγείων για τη χρήση του υπολογιστή στην
προσχολική τάξη

Νικολέττα Χριστοδούλου-Γκλιάου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Έφη Γουργιώτου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση των στάσεων και
απόψεων των νηπιαγωγών δηµόσιων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων σχετικά µε τον
ρόλο τους στη χρήση του Η/Υ στην τάξη. Το δείγµα απoτέλεσαν 32 νηπιαγωγοί,
26 δηµόσιων και 6 ιδιωτικών νηπιαγωγείων. Η επιλογή τους έγινε από ένα µεγα-
λύτερο δείγµα µε τυχαίο τρόπο. Ως ερευνητικό εργαλείο για τη συλλογή των δε-
δοµένων επιλέχθηκε το ερωτηµατολόγιο. Τα αποτελέσµατα ανέδειξαν τις θετικές
στάσεις όλων των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση του Η/Υ. Οι διαφοροποιήσεις που
παρατηρήθηκαν µεταξύ των νηπιαγωγών που εργάζονται σε διαφορετικό τύπο
σχολείου αφορούν στον εξοπλισµό µε υπεροχή των ιδιωτικών νηπιαγωγείων, την
πληρέστερη επιµόρφωση και αποτελεσµατικότερη χρήση του υπολογιστή µε υπε-
ροχή των δηµόσιων νηπιαγωγών, καθώς και τη µεγαλύτερη επιφυλακτικότητα των
νηπιαγωγών των ιδιωτικών νηπιαγωγείων όσον αφορά στην ένταξη του Η/Υ στην
προσχολική τάξη.

1. Εισαγωγή

Η εισαγωγή του υπολογιστή στο νηπιαγωγείο αποτελεί µια από τις σηµαντικές και-
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νοτοµίες των τελευταίων ετών στην εκπαίδευση των µικρών παιδιών. Σε πρώτη
φάση τα πλεονεκτήµατα της εισαγωγής του υπολογιστή στο νηπιαγωγείο σχετί-
ζονται µε την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων (Burg, 1984), σχολικής ετοιµότητας
(Hess & McGarvey, 1987), γλωσσικής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Clements
& Nastasi, 1985· Clements et al., 1993), ανάπτυξη αυτοπεποίθησης (Hyson, 1985),
δυνατότητα εξατοµικευµένης διδασκαλίας (Jonson & Lewman, 1986) και ολό-
πλευρης ανάπτυξης του παιδιού (Barnes & Hill, 1983· Cuffaro, 1984). Μέσα από
αυτές τις έρευνες αναδεικνύεται ότι ο υπολογιστής έχει κερδίσει την κοινωνική
και πρακτική αποδοχή και χρησιµότητα που του επιτρέπει να πρωταγωνιστεί τόσο
στη σχολική όσο και στην επαγγελµατική ζωή.

Κάθε νέα τεχνολογική µεταβολή, ωστόσο, προκαλεί σηµαντικές αλλαγές στον
τρόπο εργασίας και ζωής των ανθρώπων (Ράπτης & Ράπτη, 2001). Στο σχολείο,
ειδικότερα, µε την είσοδο του υπολογιστή αλλάζει το εκπαιδευτικό κλίµα της
τάξης και επαναοριοθετούνται οι σχέσεις εκπαιδευτικού και µαθητών (Κυρί-
δης, ∆ρόσος & Ντίνας, 2003, σ. 76). Αυτό δηµιουργεί µια σύγκρουση µε το εκ-
παιδευτικό προσωπικό (Kelly et al., 1985), αφού µεταξύ των παραγόντων που
είναι χρήσιµοι στην εισαγωγή αλλαγής στα εκπαιδευτικά συστήµατα υπογραµ-
µίζεται ο παράγοντας της ετοιµότητας του εκπαιδευτικού να υιοθετήσει και να
εφαρµόσει τη νέα καινοτοµία στη µαθησιακή διαδικασία (Fullan, 1991· Brum-
melhuis, 1995). Απαραίτητη προϋπόθεση, εποµένως, για την επιτυχία ενός εκ-
παιδευτικού προγράµµατος αποτελούν οι απόψεις, οι στάσεις και οι πρακτικές
των ίδιων των εκπαιδευτικών, αφού αυτοί επηρεάζουν µε τη σειρά τους τις στά-
σεις των παιδιών απέναντι στον υπολογιστή (Christensen & Knezek, 1996). Γι’
αυτόν τον σκοπό πολλές επιστηµονικές έρευνες έχουν στρέψει την προσοχή τους
στον ρόλο που διαδραµατίζουν οι στάσεις και οι συµπεριφορές των εκπαιδευ-
τικών στη χρήση του υπολογιστή στην εκπαίδευση (Tsitouridou & Vrizas, 2001).
Η υιοθέτηση αυτών των καινοτοµιών απαιτεί κατάλληλη επιµόρφωση (Baron,
1991 & Galloway, 1997 όπ. αναφ. στους Γκρίτση & συνεργάτες, 2000) και ανά-
πτυξη στάσεων και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν τις δυ-
νατότητες και τους περιορισµούς της τεχνολογίας και τη χρήση τους στην
καθηµερινή διδακτική πράξη. Στην Ελλάδα οι µελέτες για τις νέες τεχνολογίες
στο νηπιαγωγείο είναι λιγοστές, µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται επιτακτική η
ανάγκη διεξαγωγής περαιτέρω έρευνας για τις απόψεις των νηπιαγωγών σχε-
τικά µε τον υπολογιστή. Ειδικότερα, εµπειρικές µελέτες που επικεντρώνονται
στις στάσεις και αντιλήψεις των νηπιαγωγών, στη διερεύνηση παραγόντων που
συνδέονται ή επηρεάζουν άµεσα τις στάσεις και απόψεις τους και στον τρόπο
χρήσης εκπαιδευτικού λογισµικού στο νηπιαγωγείο, έχουν δείξει τα εξής: 

Στην έρευνά τους οι Κόµης και Τζαβάρα (2004) διερεύνησαν τις αναπαραστά-
σεις και στάσεις σε ένα δείγµα µελλοντικών νηπιαγωγών σχετικά µε τον ρόλο τους
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κατά τη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού και πόσο αυτές επηρεάζονται από τη
γνώση, τον βαθµό εµπειρίας, την ύπαρξη υπολογιστή στο σπίτι και τη συχνότητα
χρήσης του. Μέσα από την ανάλυση των δεδοµένων αναδείχθηκε ότι κάποιες οµά-
δες φοιτητών χαρακτηρίζονται από µια γενικότερη επιφύλαξη απέναντι στην ει-
σαγωγή του υπολογιστή στο νηπιαγωγείο, όχι όµως µε εντελώς αρνητική στάση.
Οι ανεξάρτητες µεταβλητές που µελετήθηκαν (γνώση, εµπειρία, ύπαρξη και συ-
χνότητα χρήσης υπολογιστή) φαίνεται να επηρεάζουν τη στάση των φοιτητών. Ει-
δικότερα, όσο πιο αυξηµένες ήταν οι γνώσεις και οι εµπειρίες τόσο πιο
συγκροτηµένες και θετικά εστιασµένες παρουσιάστηκαν οι στάσεις τους στη χρήση
του υπολογιστή. 

Μελλοντικοί νηπιαγωγοί αποτέλεσαν το δείγµα και στην έρευνα των Tsitouri-
dou και Vrizas (2001), ενώ ο σκοπός και σε αυτή τη µελέτη ήταν οι στάσεις των
φοιτητών προσχολικής εκπαίδευσης προς τον Η/Υ. Οι ερευνητές χρησιµοποίησαν
τυχαίο δείγµα 133 φοιτητριών. Οι στάσεις τους απέναντι στις νέες τεχνολογίες απο-
τέλεσαν την εξαρτηµένη µεταβλητή, ενώ το κοινωνικοπολιτιστικό υπόβαθρο της
οικογένειας, η κατοχή και πρόσβαση στο διαδίκτυο και οι προηγούµενες γνώσεις
και εµπειρία τις ανεξάρτητες µεταβλητές. Τα αποτελέσµατα ανέδειξαν τη θετική
στάση των φοιτητών προς τον Η/Υ, αν και παρατηρήθηκαν και κάποια συµπτώ-
µατα ανησυχίας. Οι γενικά θετικές στάσεις συνδέονται άµεσα µε την επίδραση των
ανεξάρτητων µεταβλητών, σηµαντικότερη από τις οποίες αναδείχθηκε η προηγού-
µενη γνώση και εµπειρία στη χρήση του υπολογιστή, γεγονός που επαληθεύει τα
αποτελέσµατα της προηγούµενης έρευνας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η µελέτη των Γκρίτση, Καµπεζά και Κότσαρη
(2000), η οποία διερευνά τη θετική επίδραση που µπορούν να ασκήσουν οι γνώσεις
και η ευχέρεια χρήσης του υπολογιστή στην άποψη των νηπιαγωγών σχετικά µε
την ηλικία της πρώτης επαφής των παιδιών µε τον Η/Υ. Ακόµα, εξετάζει τις επι-
δράσεις που ασκούν στις στάσεις των νηπιαγωγών ορισµένα δηµογραφικά και εκ-
παιδευτικά χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, η προϋπηρεσία, η παρακολούθηση
κάποιου επιµορφωτικού προγράµµατος, η γνώση εκπαιδευτικού λογισµικού ή η
ενηµέρωση µέσω διαφόρων εντύπων για τον Η/Υ. Το δείγµα της έρευνας αποτέ-
λεσαν 106 νηπιαγωγοί δηµόσιων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων της Πάτρας. Από την
ανάλυση των δεδοµένων φάνηκε ότι όσο περισσότερο είναι εξοικειωµένοι οι εκ-
παιδευτικοί µε τον υπολογιστή τόσο καλύτερα γνωρίζουν τις δυνατότητές του και
µπορούν να τον αξιοποιήσουν προσαρµόζοντάς τον στις ανάγκες των παιδιών. Η
αρνητική στάση για την εισαγωγή του υπολογιστή στο νηπιαγωγείο συνδυάστηκε
άµεσα µε την ηλικία, την προϋπηρεσία των νηπιαγωγών και την έλλειψη κάποιου
επιµορφωτικού προγράµµατος. Τέλος, η δυνατότητα χρήσης εκπαιδευτικού λογι-
σµικού µε συστηµατικό τρόπο φαίνεται να επηρεάζει θετικά τις απόψεις των νη-
πιαγωγών για την εισαγωγή του Η/Υ στο νηπιαγωγείο.
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Τις ίδιες υποθέσεις µε τους προηγούµενους ερευνητές διατύπωσαν στην
έρευνά τους και οι Ζαράνης και Οικονοµίδης (2005). ∆ιερεύνησαν τις απόψεις
των νηπιαγωγών για τις δυνατότητες χρήσης του Η/Υ στο νηπιαγωγείο και τις επι-
δράσεις που ασκούν σε αυτές ορισµένα δηµογραφικά και εκπαιδευτικά χαρα-
κτηριστικά. Οι απόψεις των νηπιαγωγών αποτέλεσαν την εξαρτηµένη µεταβλητή,
ενώ οι βασικές σπουδές, οι προηγούµενες γνώσεις και εµπειρία, επιµόρφωση, έτη
διδακτικής προϋπηρεσίας, γεωγραφική περιοχή νηπιαγωγείου και εξοπλισµός του
µε υπολογιστή τις ανεξάρτητες µεταβλητές. Από την παρουσίαση των αποτελε-
σµάτων αναδείχθηκε ότι οι νηπιαγωγοί θεωρούν τον υπολογιστή ως ένα µηχά-
νηµα µε πολλές δυνατότητες. Ωστόσο, κυριαρχούνται από την αίσθηση ότι
µπορούν να τον χρησιµοποιούν περισσότερο οι ενήλικες κι όχι τα παιδιά. Ένα
σηµαντικό στοιχείο που προέκυψε, επίσης, από την ανάλυση των αποτελεσµάτων
ήταν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα δηµογραφικά στοιχεία των νηπιαγω-
γών δεν σχετίζονται µε τις απόψεις τους για τη χρήση του υπολογιστή στο νηπια-
γωγείο, γεγονός που διαφοροποιεί τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας µε αυτά
που έχουν ήδη αναφερθεί ανωτέρω.

Τέλος, οι Κυρίδης, ∆ρόσος, Ντίνας, Μαρσέλλου και Νικούση (2003) στη µελέτη
τους σχετικά µε τον τρόπο σκέψης και έκφρασης των νηπιαγωγών για την ενδεχό-
µενη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο νηπιαγωγείο έδειξαν ότι οι νηπιαγω-
γοί αντιλαµβάνονται τη σκοπιµότητα της ένταξης του Η/Υ στο νηπιαγωγείο και
αναγνωρίζουν τις πολλαπλές δυνατότητες που µπορεί να προσφέρει τόσο στα παι-
διά όσο και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Οι δυνατότητες που µπορεί να προ-
σφέρει ο υπολογιστής στα παιδιά, διαφοροποιούν τα αποτελέσµατα αυτής της
έρευνας από την προηγούµενη, όπου η αξιοποίηση του υπολογιστή στην εκπαι-
δευτική διαδικασία συνδέθηκε περισσότερο µε τους ενήλικες.

Συνοψίζοντας, µπορούµε να πούµε ότι τόσο οι φοιτήτριες όσο και οι νηπιαγω-
γοί αντιλαµβάνονται τη σκοπιµότητα της ένταξης του υπολογιστή στο νηπιαγωγείο
και παρουσιάζουν θετική στάση, η οποία επηρεάζει τις συνθήκες για αποτελε-
σµατική χρήση του υπολογιστή σε αυτό και συνδέεται µε κάποιες µεταβλητές όπως
προηγούµενη γνώση και εµπειρία, επιµόρφωση στη χρήση εκπαιδευτικού λογι-
σµικού, κατοχή υπολογιστή. Η συσχέτιση θετικής στάσης και ανεξάρτητων µετα-
βλητών σε µια από τις έρευνες που µελετήσαµε (Ζαράνης & Οικονοµίδης, 2005)
δεν αποδεικνύεται. Αντίθετα, φαίνεται να υπερισχύει η γενικευµένη πίστη στην
παντοδυναµία του υπολογιστή αντί των δηµογραφικών χαρακτηριστικών. Το απο-
τέλεσµα αυτό διαφοροποιεί τη συγκεκριµένη έρευνα και από παλαιότερες έρευνες
(Koohang, 1987· Koohang, 1989, όπ. αναφ. στο Κόµης & Τζαβάρα, 2004). Σε όλες
τις έρευνες που περιγράφηκαν οι νηπιαγωγοί αναγνωρίζουν τις πολλαπλές δυνα-
τότητες που µπορεί να προσφέρει ο υπολογιστής στις ίδιες, ως διδακτικό και προ-
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σωπικό εργαλείο, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από άλλους ερευνητές (Κυρί-
δης & συνεργάτες, 2003). Μια διαφοροποίηση παρατηρείται όσον αφορά στη δυ-
νατότητα χρήσης του υπολογιστή από τα νήπια, αφού οι νηπιαγωγοί σε µια έρευνα
(Ζαράνης & Οικονοµίδης, 2005) κυριαρχούνται από την αίσθηση πως µπορούν να
χρησιµοποιούν τον υπολογιστή µόνο οι ενήλικες κι όχι τα µικρά παιδιά. 

2. Μεθοδολογικές προκλήσεις για περαιτέρω µελέτη του θέµατος

Τα περισσότερα δεδοµένα που προέκυψαν από τις έρευνες αποδέχονται τις στά-
σεις και τις απόψεις των νηπιαγωγών προς τον Η/Υ ως σηµαντικό παράγοντα για
τη χρήση και ενσωµάτωσή του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα, οι θετι-
κές στάσεις συνδέονται άµεσα µε την ικανότητα χρήσης του υπολογιστή ως µαθη-
σιακού εργαλείου. Ωστόσο, αν και εκφράζουν τις θετικές στάσεις των νηπιαγωγών
για τον Η/Υ δεν αποδεικνύουν µε τα αποτελέσµατά τους ξεκάθαρη στάση και απο-
δοχή των νηπιαγωγών όσον αφορά τρόπους αξιοποίησης του υπολογιστή ή ενσω-
µάτωσή του και χρήση του ως εργαλείου µάθησης. ∆ιαφαίνεται, δηλαδή, µια
ανησυχία και έλλειψη άνεσης στη χρήση του, που συνδέεται άµεσα µε παράγοντες
όπως ηλικία, προϋπηρεσία, προηγούµενη γνώση, εµπειρία, επιµόρφωση κ.ά. Στο
πλαίσιο αυτό η δική µας ερευνητική προσπάθεια επιχειρεί να διερευνήσει τυχόν
διαφοροποίηση των στάσεων των νηπιαγωγών που εργάζονται σε ιδιωτικά νηπια-
γωγεία για τον Η/Υ και σύνδεσή τους µε τους προαναφερθέντες παράγοντες. 

Σκοπός και υποθέσεις της έρευνας

Με βάση τα αποτελέσµατα των ερευνών και όσων έχουν λεχθεί σχετικά µε τη σύν-
δεση θετικής στάσης και χρήσης του Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία και πα-
ραγόντων όπως προηγούµενη γνώση, εµπειρία, επιµόρφωση, τίθεται το ερώτηµα αν
οι νηπιαγωγοί που εργάζονται σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία είναι περισσότερο εξοι-
κειωµένες και δεκτικές µε τη χρήση του υπολογιστή και αν υιοθετούν πιο γρήγορα
καινοτοµίες όπως οι νέες τεχνολογίες, µε αποτέλεσµα να προετοιµάζονται γρηγο-
ρότερα και πιο συστηµατικά για την ενσωµάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία. Στόχος, εποµένως, της παρούσας µελέτης είναι να αναδείξει αν
παρατηρείται διαφοροποίηση στις στάσεις και απόψεις των νηπιαγωγών δηµόσιων
και ιδιωτικών νηπιαγωγείων για τον υπολογιστή και την αποτελεσµατική του χρήση
στο νηπιαγωγείο.

Οι υποθέσεις της έρευνας είναι οι εξής:

α) Υπάρχει διαφοροποίηση ανάµεσα στις νηπιαγωγούς των δηµόσιων και ιδιω-
τικών νηπιαγωγείων όσον αφορά στις ποικίλες δυνατότητες χρήσης του Η/Υ
στο νηπιαγωγείο;

Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων

152

13XRISTODOULOY:Layout 1  6/22/09  2:58 PM  Page 152



β) Στην αντιµετώπιση των καινοτοµιών όπως οι νέες τεχνολογίες, οι νηπιαγω-
γοί των ιδιωτικών νηπιαγωγείων είναι περισσότερο δεκτικές κι έχουν πιο θε-
τική στάση απέναντι στις αλλαγές σε σύγκριση µε τις νηπιαγωγούς των
δηµόσιων νηπιαγωγείων;

γ) Οι νηπιαγωγοί των ιδιωτικών νηπιαγωγείων διαθέτουν περισσότερες γνώ-
σεις σχετικά µε τον υπολογιστή και τη χρήση λογισµικού, κατάλληλο εξοπλι-
σµό στο νηπιαγωγείο, διαρκή ενηµέρωση και πληρέστερη επιµόρφωση σε
θέµατα νέων τεχνολογιών;

δ) Οι απόψεις των νηπιαγωγών δηµόσιων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων, όσον
αφορά στις δυνατότητες χρήσης του υπολογιστή επηρεάζονται σηµαντικά
από την ηλικία, τις βασικές σπουδές και την προϋπηρεσία τους;

Μεθοδολογία της έρευνας

Ως προσφορότερο εργαλείο για τη συλλογή πληροφοριών που µπορούν να αξιο-
ποιηθούν επιλέχθηκε το ερωτηµατολόγιο (Βάµβουκας, 1988· Bell 1997· Cohen &
Manion 1997· Javeau 2000). Το ερωτηµατολόγιο που σχεδιάσαµε είναι ένα ερω-
τηµατολόγιο το οποίο περιέχει ποικιλία ερωτήσεων, όπως ερωτήσεις διαζευκτικές
ή διχοτοµικές, ερωτήσεις οι οποίες ζητούν ποσοτικές ή ποιοτικές επιλογές και
απαιτούν µονολεκτική απάντηση, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από τις οποίες ο
ερωτώµενος καλείται να επιλέξει µια δεδοµένη απάντηση και ερωτήσεις προκω-
δικοποιηµένες, δηλαδή ερωτήσεις οι απαντήσεις των οποίων µπορούν άµεσα να
µετατραπούν σε βαθµολογία µε αντικειµενικό τρόπο. 

Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 32 νηπιαγωγοί, 26 δηµόσιων και 6 ιδιωτικών
νηπιαγωγείων κατ' αναλογία από την περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής η οποία
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Η επιλογή των εκπαιδευτικών έγινε µε τυχαίο τρόπο.
Το ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε στους συµµετέχοντες στον τόπο εργασίας τους
και συνοδεύτηκε από µια επιστολή, στην οποία εξηγούσαµε τον σκοπό της έρευνας,
τη συµβολή της στον χώρο της εκπαίδευσης και τη συµβολή των συµµετεχόντων σε
αυτήν. 

Αποτελέσµατα της έρευνας

Το δείγµα του ερωτηµατολογίου

Στην έρευνα συµµετείχαν συνολικά 32 νηπιαγωγοί οι οποίοι υπηρετούν σε νηπια-
γωγεία της Θεσσαλονίκης. Από αυτούς 6 υπηρετούν σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία και
26 σε δηµόσια.
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Προσωπικά χαρακτηριστικά του δείγµατος

Οι περισσότεροι νηπιαγωγοί (ποσοστό 50%) είναι ηλικίας από 31-40 ετών, το 25%
είναι ηλικίας από 21-30 και ένα ίσο ποσοστό ηλικίας από 41-60 ετών. Σε ό,τι αφορά
τα χρόνια υπηρεσίας τους, το 50% των νηπιαγωγών υπηρετεί το πολύ 5 χρόνια, το
25% του δείγµατος υπηρετεί από 6-10 χρόνια και ένα ίσο ποσοστό από 11-30 χρό-
νια. Οι περισσότεροι νηπιαγωγοί του δείγµατος (65,8%) έχουν πτυχίο Πανεπιστη-
µίου, ένα ποσοστό 31,1% έχει πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών, ενώ µόνο µία
εκπαιδευτικός έχει αποκτήσει και τα δύο πτυχία. Παράλληλα, σηµαντική είναι η
διαπίστωση ότι 22 από τους 26 εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε δηµόσια νηπια-
γωγεία έχουν παρακολουθήσει έναν ή και περισσότερους κύκλους επιµόρφωσης,
ενώ µόνο 2 από τους 6 νηπιαγωγούς έχουν παρακολουθήσει κάποια επιµόρφωση
(Παράρτηµα, πίνακας 1).

Όσον αφορά στην κτιριακή υποδοµή των σχολείων, το 50% των τάξεων των νη-
πιαγωγείων καλύπτει ένα εµβαδόν από 25-40 τ.µ., ενώ το υπόλοιπο 50% από 45-400
τ.µ. ∆εν µπορούµε όµως να διαπιστώσουµε αν υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ δη-
µόσιων και ιδιωτικών ως προς το εµβαδόν, διότι 4 από τους 6 νηπιαγωγούς που ερ-
γάζονται στα ιδιωτικά δεν απάντησαν στη συγκεκριµένη ερώτηση (πίνακας 2). 

Γνώσεις των νηπιαγωγών για τους Η/Υ

Οι περισσότεροι νηπιαγωγοί του δείγµατος (87,5%) δηλώνουν ότι γνωρίζουν τον
χειρισµό του Η/Υ. Από τους 28 νηπιαγωγούς, οι 24 εργάζονται σε δηµόσια νηπια-
γωγεία και οι 4 σε ιδιωτικά. ∆ηλαδή παρατηρούµε όπως και µε την επιµόρφωση ότι
οι εκπαιδευτικοί των δηµόσιων υπερτερούν σε γνώσεις.

Οι περισσότεροι νηπιαγωγοί (37,5%) απέκτησαν τις γνώσεις τους γύρω από
τους υπολογιστές παρακολουθώντας διάφορα επιµορφωτικά σεµινάρια. Κυρίως
γνωρίζουν να χρησιµοποιούν τα προγράµµατα Word (84,4%), Excel (50%), πλοή-
γησης στο διαδίκτυο (56,3%) και Power  Point (25%). Ένα σηµαντικό ποσοστό
εξ αυτών διαθέτει πτυχίο παρακολούθησης προγράµµατος από δηµόσιο φορέα.
Αντίθετα µε τις γνώσεις των εκπαιδευτικών, αποθαρρυντικό είναι το γεγονός της
περιορισµένης διάθεσης Η/Υ στα νηπιαγωγεία. Έτσι, ένα ποσοστό 59,4% των
τάξεων δεν διαθέτει Η/Υ. Σηµαντικό είναι το εύρηµα ότι και τα 6 ιδιωτικά νη-
πιαγωγεία διαθέτουν Η/Υ. Υπάρχει δηλαδή µία σηµαντική συσχέτιση µεταξύ
τύπου νηπιαγωγείου και ύπαρξης Η/Υ στο νηπιαγωγείο (Χ2=10,793, df=1,
p=,002), γεγονός που επιβεβαιώνει την αρχική µας υπόθεση για τον καλύτερο
εξοπλισµό των ιδιωτικών νηπιαγωγείων (πίνακας 3).

Η ύπαρξη υπολογιστών στα νηπιαγωγεία συµπληρώνεται από εκτυπωτή
(40,6%), σύνδεση µε το διαδίκτυο (28,1%), σαρωτή (25%) και δυνατότητα χρήσης
CD Rom (40,6%). ∆υστυχώς οι περισσότεροι νηπιαγωγοί (75%) δεν είχαν τη δυ-
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νατότητα να παρακολουθήσουν κάποιο εξειδικευµένο πρόγραµµα παιδαγωγικής
και διδακτικής εφαρµογής του Η/Υ στο νηπιαγωγείο, εκτός από ένα µικρό ποσο-
στό (21,9%) που επιµορφώθηκε είτε κατά τη διάρκεια των σπουδών του είτε µέσα
στο σχολείο του. Ένα µεγάλο ποσοστό (37,5%) χρησιµοποιεί σπάνια τον υπολο-
γιστή, ένα µικρότερο ποσοστό (31,3%) συχνά, ενώ πολύ συχνά χρησιµοποιεί υπο-
λογιστή µόνο το 18,8% (πίνακας 4).

Επιφυλάξεις των νηπιαγωγών για την εισαγωγή του Η/Υ στο νηπιαγωγείο

Κατά γενική οµολογία (96,9%) οι νηπιαγωγοί έχουν θετική στάση στο αν ο Η/Υ
έχει θέση στην τάξη του νηπιαγωγείου, υπό την προϋπόθεση ότι οι νηπιαγωγοί θα
επιµορφώνονται συνεχώς (78,1%), θα υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισµός (81,3%)
και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισµικά (56,3%), καθώς και κατάλληλη κτιριακή
υποδοµή (37,5%). 

Παρ’ όλη όµως τη θετική τους στάση αρκετοί νηπιαγωγοί (37,5%) κρατούν κά-
ποιες επιφυλάξεις ως προς την εισαγωγή του Η/Υ στην τάξη τους, χωρίς ωστόσο
να ερµηνεύουν αυτές τις επιφυλάξεις τους. (Από τους 12 εκπαιδευτικούς που
απαντούν επιφυλακτικά οι 9 δεν είναι βέβαιοι για τις συγκεκριµένες επιφυλάξεις
που δηλώνονται στο ερωτηµατολόγιο).

Στάσεις των νηπιαγωγών για τις δυνατότητες χρήσης που προσφέρει ο Η/Υ στο νη-
πιαγωγείο

Οι δυνατότητες χρήσης Η/Υ στο νηπιαγωγείο επικεντρώνονται στην ανάπτυξη στό-
χων του Αναλυτικού Προγράµµατος (84,4%), τη διεξαγωγή διοικητικών εργασιών
(96,9%), την προσπάθεια ανεύρεσης εποπτικού υλικού (96,9%), την ενηµέρωση
(93,9%) και τα παιχνίδια (72%).

Στάσεις των νηπιαγωγών για τη χρηστικότητα του Η/Υ κατά τη διάρκεια της διδα-
σκαλίας

Όσον αφορά στη χρήση του Η/Υ κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ένα συντρι-
πτικό ποσοστό 84,4% έχει την άποψη ότι ο Η/Υ διευκολύνει την προσέγγιση και
επίτευξη στόχων από διαφορετικές µαθησιακές περιοχές και καθιστά τη διδα-
σκαλία ενδιαφέρουσα, ενώ ένα ανάλογο ποσοστό διαφωνεί µε την άποψη ότι
υποκαθιστά το έργο των εκπαιδευτικών. Σηµαντικό είναι και το ποσοστό
(56,2%) αυτών που διαφωνούν µε την άποψη ότι η ενασχόληση µε τους Η/Υ πε-
ριορίζει τις αλληλεπιδράσεις νηπιαγωγών-παιδιών. Η θετική στάση των νη-
πιαγωγών επιβεβαιώνεται και από ένα σηµαντικό ποσοστό (68,8%) που
δηλώνει ότι η ενασχόληση επιδρά στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, ενώ
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ένα εξίσου σηµαντικό ποσοστό (74,1%) διαφωνεί µε την άποψη ότι σχολει-
οποιεί το νηπιαγωγείο.

Στάσεις των νηπιαγωγών για τη χρησιµότητα του Η/Υ στα νήπια

Στην ερώτηση αν τα νήπια χρησιµοποιούν τον Η/Υ, ένα ποσοστό 59,3% από τις νη-
πιαγωγούς του δείγµατος απαντούν θετικά και ένα µικρότερο 40,7% αρνητικά.
Μεγάλο είναι και το ποσοστό, 46,9%, αφενός αυτών που πιστεύουν ότι η χρήση
του Η/Υ από τα παιδιά συµβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους και αφετέρου
αυτών, 37,5%, που διαφωνούν µε την άποψη ότι περιορίζει τη δηµιουργικότητα
των παιδιών. Επιπροσθέτως, ένα ποσοστό 43,8% πιστεύει ότι παρέχει τη δυνατό-
τητα ανάληψης πρωτοβουλιών κι ένα εξίσου σηµαντικό ποσοστό 43,7% θεωρεί ότι
προσφέρει χαρά και ευχαρίστηση στα παιδιά. Τέλος, το 1/3 περίπου των νηπιαγω-
γών (31,2%) αποδέχεται ότι η χρήση Η/Υ αποδυναµώνει τις αλληλεπιδράσεις µε-
ταξύ των παιδιών.

Ο µέσος όρος επιφυλακτικότητας των νηπιαγωγών που εργάζονται σε ιδιωτικά
νηπιαγωγεία όσον αφορά στην εισαγωγή του Η/Υ στο νηπιαγωγείο (Μ=20, τυπ.
απόκλιση= ,000) είναι σηµαντικά υψηλότερος (t= -4,782, df= 23, p διπλής ουράς=
,000) από αυτόν των νηπιαγωγών που εργάζονται σε δηµόσια νηπιαγωγεία (Μ=
17,46, τυπ. απόκλιση= 2,604) (πίνακας 4). ∆εν παρατηρήθηκε άλλη στατιστικά ση-
µαντική διαφορά στις στάσεις των νηπιαγωγών σε σχέση µε τον τύπο του σχολείου
στο οποίο εργάζονται  (πίνακας 5).

Συζήτηση

Η έρευνα µε τη χρήση ερωτηµατολογίου επέτρεψε την καταγραφή συγκεκριµένων
αντιλήψεων και απόψεων σχετικά µε πρακτικά και θεωρητικά ζητήµατα της χρή-
σης του Η/Υ στην προσχολική τάξη. Όλοι οι νηπιαγωγοί τόσο των δηµόσιων όσο
και των ιδιωτικών νηπιαγωγείων εκφράζουν θετική στάση για την ένταξη του Η/Υ,
εύρηµα που έχει γίνει αποδεκτό κι από άλλους ερευνητές (Γκρίτση & συνεργάτες,
2000· Tsitouridou & Vrizas, 2001· Κυρίδης & συνεργάτες, 2003· Κόµης & Τζαβάρα,
2004· Ζαράνης & Οικονοµίδης, 2005). ∆εν παρουσιάστηκε καµία διαφοροποίηση
µεταξύ των νηπιαγωγών όσον αφορά στον τύπο σχολείου και τη στάση τους προς
τον υπολογιστή, γεγονός που δεν επαληθεύει την αρχική µας υπόθεση.

∆εν παρουσιάστηκε διαφοροποίηση ούτε στην υιοθέτηση καινοτοµιών εκ µέ-
ρους των νηπιαγωγών σε σχέση µε τον τύπο του σχολείου. Όπως προκύπτει από τα
δεδοµένα όλοι οι νηπιαγωγοί έχουν θετική στάση όσον αφορά στις δυνατότητες
χρήσης του υπολογιστή και αξιοποίησής του στη διάρκεια της διδασκαλίας τόσο
από τις ίδιες όσο και από τα παιδιά, εύρηµα που δεν επαληθεύει την αρχική µας
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υπόθεση. Ωστόσο, παρά τη θετική τους στάση αρκετές κρατούν επιφυλάξεις ως
προς την εισαγωγή του Η/Υ στην τάξη, χωρίς  όµως να επεξηγούν αυτές τις επι-
φυλάξεις τους. Η δική µας έρευνα δεν επιβεβαίωσε αποτελέσµατα προηγούµενων
ερευνών (Κυρίδης & συνεργάτες, 2003) που συσχετίζουν την επιφυλακτικότητα µε
την ηλικία, τα χρόνια εµπειρίας και την προϋπηρεσία. Αντίθετα, στην παρούσα
έρευνα παρατηρήθηκε ότι ο µέσος όρος επιφυλακτικότητας των νηπιαγωγών που
εργάζονται σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία είναι υψηλότερος αυτών που εργάζονται σε
δηµόσια όσον αφορά στην εισαγωγή του Η/Υ στην τάξη. Επίσης, από τα δεδοµένα
δεν προέκυψε σηµαντική στατιστικά διαφορά µεταξύ θετικής στάσης και ανεξάρ-
τητων µεταβλητών όπως ηλικία, βασικές σπουδές, προϋπηρεσία, γεγονός που δια-
φοροποιεί την έρευνά µας από άλλες παλαιότερες (Γκρίτση & συνεργάτες, 2000·
Tsitouridou & Vrizas, 2001· Κυρίδης & συνεργάτες, 2003· Κόµης & Τζαβάρα,
2004), ενώ επαληθεύει τα ευρήµατα µιας έρευνας (Ζαράνης & Οικονοµίδης, 2005).

Οι περισσότεροι νηπιαγωγοί γνωρίζουν τον χειρισµό του Η/Υ. Ωστόσο, ση-
µαντική είναι η διαπίστωση ότι οι νηπιαγωγοί των δηµόσιων νηπιαγωγείων υπερ-
τερούν στον χειρισµό του υπολογιστή και στην παρακολούθηση επιµορφωτικών
σεµιναρίων σε σχέση µε τις νηπιαγωγούς των ιδιωτικών, γεγονός που έρχεται σε
αντίθεση µε την αρχική µας υπόθεση. Ένα σηµαντικό θέµα που αναδύθηκε από την
έρευνα είναι η έλλειψη κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισµού, γεγονός που έχει
επισηµανθεί και σε παλαιότερες έρευνες (Κυρίδης & συνεργάτες, 2003) και απο-
τελεί ανασχετικό παράγοντα αποδοχής της εισαγωγής του Η/Υ στην τάξη. ∆ιαπι-
στώθηκε ακόµα σηµαντική στατιστική εξάρτηση µεταξύ τύπου νηπιαγωγείου και
ύπαρξης υπολογιστή στο νηπιαγωγείο, εύρηµα που επιβεβαιώνει την αρχική µας
υπόθεση για τον καλύτερο εξοπλισµό των ιδιωτικών νηπιαγωγείων.

Καταληκτικά, θα λέγαµε ότι µέσα από την ερευνητική αυτή προσπάθεια φά-
νηκε ότι όλοι οι νηπιαγωγοί ανεξάρτητα του τύπου του νηπιαγωγείου δεν αντιµε-
τωπίζουν αρνητικά τον Η/Υ. Αντίθετα, φάνηκε ότι οι νηπιαγωγοί είναι ιδεολογικά
προετοιµασµένες να υποδεχθούν και να αξιοποιήσουν τον Η/Υ µε τον καλύτερο
τρόπο µε την προϋπόθεση ότι οι ίδιες θα επιµορφωθούν και θα υπάρξει κατάλλη-
λος εξοπλισµός, κτιριακή υποδοµή και λογισµικά.

Τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας, αν και είναι ενδιαφέροντα, προέρχονται
από ένα µικρό δείγµα το οποίο αποτελείται από νηπιαγωγούς µιας συγκεκριµένης
γεωγραφικής περιοχής, γεγονός που περιορίζει τη γενίκευση των αποτελεσµάτων.
Θεωρούµε, ωστόσο, ότι συνέβαλε στην καλύτερη προσέγγιση των προβληµάτων
που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί όσον αφορά στις γνώσεις και στην αξιοποίηση
του Η/Υ στην τάξη. Προτάσεις για µελλοντική έρευνα περιλαµβάνουν τη χρήση
µεγαλύτερου και αντιπροσωπευτικότερου δείγµατος. Επιπροσθέτως, η παρούσα
έρευνα υποδεικνύει και νέες κατευθύνσεις για µελλοντικές προεκτάσεις, όπως παι-
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δαγωγική αξιοποίηση του Η/Υ σε συγκεκριµένες γνωστικές περιοχές του προ-
γράµµατος του νηπιαγωγείου ή επίδραση του Η/Υ στις διαπροσωπικές σχέσεις των
µικρών παιδιών. 
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Πίνακας 1  Κατανοµή συχνοτήτων των νηπιαγωγών του δείγµατος κατά ηλικιακή οµάδα,
χρόνια υπηρεσίας

Ηλικία Ν % Χρόνια υπηρεσίας Ν %

21-30 8 25% 1-5 16 50%

31-40 16 50% 6-10 8 25%

41-60 8 25% 11-30 8 25%

Σύνολο 32 100% 32 100%

Πίνακας 2  Κατανοµή συχνοτήτων των νηπιαγωγών του δείγµατος σχετικά µε το επίπεδο
σπουδών, την παρακολούθηση κύκλων επιµόρφωσης, τον τύπο σχολείου και
γνώσης Η/Υ

Τύπος σχολείου Σπουδές Επιµόρφωση Γνώση Η/Υ

Πανεπιστήµιο Σχολή ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν

∆ηµόσια 26 16 10 22 4 24 2

Ιδιωτικά 6 5 1 2 4 2 4

21 11 24 8 26 6

Σύνολο 32 32 32 32

Πίνακας 3  Κατανοµή συχνοτήτων των νηπιαγωγών του δείγµατος σχετικά µε τη γνώση
χρήσης Η/Υ, ύπαρξης υπολογιστή στο νηπιαγωγείο και συχνότητα χρήσης του

Τύπος Γνώση Σύνολο Ύπαρξη Σύνολο Συχνότητα χρήσης Η/Υ
σχολείου Η/Υ Η/Υ

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Σπάνια Συχνά Αρκετά Πολύ Missing
συχνά συχνά Values

Ιδιωτικά 6 0 6 4 2 6 3 2 1 0

∆ηµόσια 7 19 26 24 2 26 9 8 2 6 1

13 19 28 4 12 10 3 6 1

Σύνολο 32 32
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Πίνακας 4  Συνάφεια µεταξύ του τύπου του νηπιαγωγείου και του αν διαθέτει Η/Υ

Ύπαρξη Η/Υ στο νηπιαγωγείο Σύνολο
ΝΑΙ ΟΧΙ

ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟ 7 19 26

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 6 0 6

Σύνολο 13 19 32

Χ2= 10,793, df= 1, p= ,002

Πίνακας 5 Σύγκριση µέσων όρων των δεικτών επιφυλακτικότητας, χρήσης Η/Υ στο νηπιαγω-
γείο, χρησιµότητας του Η/Υ στη διδασκαλία, χρησιµότητας του Η/Υ για τα νήπια

ΤΥΠΟΣ Ν Μέσος Τυπική Τυπικό
ΣΧΟΛΕΙΟΥ όρος Απόκλιση σφάλµα

∆ΕΙΚΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟ 24 17,46 2,604 ,532
ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 6 20,00 ,000 ,000

∆ΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ∆ΗΜΟΣΙΟ 25 9,68 3,105 ,621
ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 6 8,83 1,169 ,477

∆ΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. ∆ΗΜΟΣΙΟ 23 12,43 1,927 ,402
ΤΟΥ Η/Υ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 6 10,50 2,074 ,847

∆ΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟ 13 11,92 3,013 ,836
ΤΟΥ Η/Υ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 6 9,50 2,510 1,025

t-test  για τη σύγκριση των µέσων όρων
Βαθµοί Επίπεδο ∆ιαφορά

T ελευθερίας σηµαντικότητας µέσων
διπλής ουράς

∆ΕΙΚΤΗΣ Ίσες -2,359 28 ,026 -2,542
ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ διακυµάνσεις

(Ι.δ.)
Άνισες -4,782 23 ,000 -2,542

διακυµάνσεις
(Α.δ.)

∆ΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ Ι.δ. ,650 29 ,521 ,847
ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Α. δ. 1,081 22,707 ,291 ,847

∆ΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. Ι.δ. 2,159 27 ,040 1,935
ΤΟΥ Η/Υ ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ Α. δ. 2,065 7,420 ,076 1,935

∆ΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ι.δ. 1,708 17 ,106 2,423
ΤΟΥ Η/Υ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑ Α. δ. 1,833 11,704 ,92 2,423
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
XΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. ΗΛΙΚΙΑ: � 23-33 � 34-44 � 45-55 � 55+

2. ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ:

� 1-5 � 6-10 � 11-15 � 16-20 � ΠΑΝΩ ΑΠΟ 21

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ:

� ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ � ΣΧΟΛΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

4. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ:

� ΠΕΚ � ΣΕΛ∆Ε � Μ∆∆Ε � ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
� ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ � ΑΛΛΗ (ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ………………………)

5. ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΑΣ

� 25 τ.µ. � 25-35τ.µ. � 36-45 τ.µ. � ΠΑΝΩ ΑΠΟ   45τ.µ.

6. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ Η/Υ;

� ΝΑΙ � ΟΧΙ

ΑΝ ΝΑΙ, ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΑΤΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ;

� ΕΙΜΑΙ ΑΥΤΟ∆Ι∆ΑΚΤΗ
� ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
� ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
� ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΕΠΘ (ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ)
� ΑΛΛΟ……………

7. ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ;

� WORD � EXCEL � INTERNET
� POWER POINT � COREL PHOTO SHOP
� ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΜΕΣΑ � ΑΛΛΟ………………………..

8. ∆ΙΑΘΕΤΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΤΥΧΙΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ Η/Υ;

� ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑ
� ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
� ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
� ECDL

9. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ Η/Υ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΣ;

� ΝΑΙ � ΟΧΙ
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ΑΝ ΝΑΙ, ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΑΝ Ο Η/Υ ΣΑΣ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ:

� ΕΚΤΥΠΩΤΗ � ΣΑΡΩΤΗ                             
� ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ INTERNET � ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ CD ROM

10. ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ Η/Υ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ;

� ΝΑΙ � ΟΧΙ

ΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΤΕ;
� ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
� ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΠΕΚ, Μ∆∆Ε)
� ΣΕ ΕΝ∆ΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
� ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ/ΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
� ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
� ΑΠΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
� ΑΛΛΟ………….

11. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ Η/Υ;

� ΣΠΑΝΙΑ � ΣΥΧΝΑ � ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΧΝΑ � ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ

12. ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ Η/Υ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ CD ROM ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ
ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ;

� ΚΑΘΟΛΟΥ � ΕΛΑΧΙΣΤΑ
� ΑΡΚΕΤΑ � ΠΟΛΛΑ

13. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Ο Η/Υ ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ;

� ΝΑΙ � ΟΧΙ

14. ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ Η/Υ
ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ;

� ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
� ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
� ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ
� ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
� ΑΛΛΟ…………………………….

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Η/Υ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΚΥΚΛΩΣΤΕ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ (1=ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΩΣ, 2= ΣΥΜΦΩΝΩ,
3= ∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ ΒΕΒΑΙΟΣ/Η, 4= ∆ΙΑΦΩΝΩ, 5= ∆ΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΩΣ)

15. ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ Η/Υ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ;
� ΝΑΙ � ΟΧΙ
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ΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΑΣ;

ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ ∆ΙΑΦΩΝΩ ∆ΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΒΕΒΑΙΟΣ/H ΑΠΟΛΥΤΩΣ

ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 1 2 3 4 5
ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΠΙΑΚΗ 
ΗΛΙΚΙΑ

ΕΠΙΤΕΙΝΕΙ ΤΙΣ 1 2 3 4 5
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
ΑΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ 1 2 3 4 5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΑΠΟ∆ΥΝΑΜΩΝΕΙ 1 2 3 4 5
ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ 

16. Ο Η/Υ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ ∆ΙΑΦΩΝΩ ∆ΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΒΕΒΑΙΟΣ/H ΑΠΟΛΥΤΩΣ

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 1 2 3 4 5
ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1 2 3 4 5
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ/ΑΝΕΥΡΕΣΗ 1 2 3 4 5
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ/

ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 2 3 4 5

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1 2 3 4 5

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ 1 2 3 4 5
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17. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Υ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ:

ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ ∆ΙΑΦΩΝΩ ∆ΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΒΕΒΑΙΟΣ/H ΑΠΟΛΥΤΩΣ

∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ 1 2 3 4 5
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ 
ΑΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗ 1 2 3 4 5
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΠΙΟ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ

ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ 1 2 3 4 5
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ 1 2 3 4 5
ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ–ΠΑΙ∆ΙΩΝ

ΕΠΙ∆ΡΑ ΣΤΗΝ 1 2 3 4 5
ΟΛΟΠΛΕΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟΠΟΙΕΙ ΤΟ 1 2 3 4 5
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

18. ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ Η/Υ; � ΝΑΙ  � ΟΧΙ
ΑΝ ΝΑΙ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Υ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ:

ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ ∆ΙΑΦΩΝΩ ∆ΙΑΦΩΝΩ
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΒΕΒΑΙΟΣ/H ΑΠΟΛΥΤΩΣ

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ 1 2 3 4 5
ΟΛΟΠΛΕΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ 1 2 3 4 5
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 1 2 3 4 5
ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΧΑΡΑ ΚΑΙ 1 2 3 4 5
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

ΑΠΟ∆ΥΝΑΜΩΝΕΙ ΤΙΣ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 1 2 3 4 5
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
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