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Περίληψη
Από το 2010, το μάθημα ΤΠΕ έχει εισαχθεί σε όλα τα Δημοτικά σχολεία και δημιουργήθηκε η ανάγκη για την ύπαρξη και λειτουργία
εργαστηρίου πληροφορικής στο Δημοτικό, καθώς το μάθημα είναι εργαστηριακό. Ωστόσο, ενώ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υπάρχει ο
θεσμός του ΣΕΠΕΗΥ και οι απαραίτητες προδιαγραφές ενός εργαστηρίου πληροφορικής, κάτι τέτοιο ακόμα δεν έχει θεσμοθετηθεί στο
Δημοτικό. Μέσα από την επικοινωνία με άλλους συναδέλφους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαπιστώνουμε ότι πολλά δημοτικά σχολεία
στεγάζουν τους υπολογιστές τους σε αίθουσες μικρές, σε παλιές αποθήκες ή δεν υπάρχουν καθόλου υπολογιστές για τους μαθητές.
Επιπλέον, λόγω των ωρών που διδάσκεται στο Δημοτικό, οι εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης υπη ρετούν κατά κύριο λόγω σε
περισσότερα του ενός σχολεία Μέσα από αυτή την έρευνα θέλουμε να μετρήσουμε το μέσο όρο μαθητών, υπολογιστών και μεγέθους
αίθουσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επιπλέον, θέλουμε να δούμε στατιστικά που αφορούν το εργαστήριο
πληροφορικής όπως η γενιά των υπολογιστών που διαθέτουν, το λειτουργικό σύστημα των υπολογιστών, η ύπαρξη βιντεοπροβολέα,
τηλεόρασης ή διαδραστικού πίνακα καθώς και προγράμματος επόπτη για έλεγχο των υπολογιστών των μαθητών. Η έρευνα ξεκίνησε τ ο
Φεβρουάριο του 2022 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2022 και το ερωτηματολόγιο στάλθηκε στους εκπαιδευτικούς μέσα από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (ομάδες εκπαιδευτικών πληροφορικής, ΠΕΚΑΠ και άλλες).
Λέξεις κλειδιά: εργαστήριο πληροφορικής, ΤΠΕ στην εκπαίδευση, ποσοτική έρευνα.

Abstract
Since 2010, the ICT course has been introduced in all Primary Schools and the need has arisen for the existence and operation of an IT
laboratory in the Primary School, as the course is laboratory. However, while in Secondary Education there is the institution of SEPEIY and
the necessary specifications of an IT laboratory, something like this has not yet been institutionalized in the Primary School. Through
communication with other colleagues on social media we find that many elementary schools house their computers in small classrooms, in
old warehouses or there are no computers at all for students. In addition, due to the hours for this subject in Primary School, teachers in
Primary Education serve mainly due to more than one school. Through this research we want to measure the average number of students,
computers and room size in Primary and Secondary Education. In addition, we want to look at various other statistics related to the computer
lab such as the generation of computers they have, the computer operating system, the existence of a video projector, TV or i nteractive
whiteboard as well as a supervisor program to control students' computers. The research started in February 2022 and was completed in
March 2022 and the questionnaire was sent to teachers through social media (IT teacher groups, PEKAP and others).
KeyWords: computer lab, ICT, quantitative research.

Εισαγωγή
Τα μαθήματα της Πληροφορικής, των ΤΠΕ, του προγραμματισμού και πολλά ακόμη, που διδάσκονται από τους
εκπαιδευτικούς Πληροφορικής ΠΕ86, υπάρχουν εδώ και χρόνια στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Η διδασκαλία της
πληροφορικής και των ΤΠΕ ξεκίνησε στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, επεκτάθηκε στα ολοήμερα Δημοτικά σχολεία, στα
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Δημοτικά ΕΑΕΠ και σήμερα διδάσκεται το μάθημα ΤΠΕ στο πρόγραμμα του πρωινού ωρολογίου προγράμματος του
Δημοτικού σχολείου, σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Παρόλο που το μάθημα ΤΠΕ στο Δημοτικό διδάσκεται σε όλα τα
σχολεία από το 2010, στο πρωινό και ολοήμερο τμήμα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010), μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ΦΕΚ που
να ορίζει τις προδιαγραφές του εργαστηρίου πληροφορικής και να ορίζει τον υπεύθυνο ΣΕΠΕΗΥ με τις αρμοδιότητές του,
όπως υπάρχει αντίστοιχο ΦΕΚ για το Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και Επαγγελματική Εκπαίδευση (Επιλογή και αρμοδιότητες
Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών, 2021) και τις προδιαγραφές του εργαστηρίου
πληροφορικής, όπως ορίζονται για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. (Διόφαντος ΙΤΥΕ, 2015). Υπάρχει ο κανονισμός
λειτουργίας εργαστήριων πληροφορικής και υποστήριξης των ΤΠΕ των ολοήμερων Δημοτικών σχολείων που εφαρμόζουν
το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, από τον Νοέμβριο του 2011 (Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων, 2011). Στον κανονισμό αυτό αναφέρεται ο εξοπλισμός που πρέπει να υπάρχει (υπολογιστές,
ηλεκτρολογικό υλικό αλλά και έντυπο υλικό που τηρεί ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός), η διαμόρφωση του χώρου και η υγιεινή
της αίθουσας. Όταν το μάθημα ΤΠΕ μπήκε στο ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών όλων των Δημοτικών σχολείων της χώρας,
δεν υπήρξε αντίστοιχος κανονισμός εργαστηρίου πληροφορικής ή προδιαγραφές αυτού. Μέσα από συζητήσεις μεταξύ των
εκπαιδευτικών αλλά και μέσα από ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σχολεία στο Δημοτικό
όπου είτε δεν υπάρχει αίθουσα υπολογιστών ή υπολογιστές ή υπάρχουν ελάχιστοι υπολογιστές ή χρησιμοποιείται μια
αποθήκη ή μικρή αίθουσα για αίθουσα υπολογιστών. Η παρούσα έρευνα έγινε ώστε να απαντήσουμε σε διάφορα ερωτήματα
που αφορούν τον πλήθος των σχολείων όπου υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής και να κάνουμε σύγκριση ανά
βαθμίδα εκπαίδευσης και ανά Περιφερειακή Διεύθυνση. Σχετικά με το εργαστήριο πληροφορικής θέλουμε να έχουμε τα
τετραγωνικά μέτρα και το πλήθος υπολογιστών που αντιστοιχούν σε κάθε μαθητή καθώς και τον ηλεκτρολογικό και
τεχνολογικό εξοπλισμό των εργαστηρίων και να κάνουμε σύγκριση ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Τα στοιχεία αυτά, ιδανικά θα
μπορούσαμε να τα είχαμε διαθέσιμα μέσω εφαρμογών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου όπως το Κτηματολόγιο, αλλά, η
εφαρμογή αυτή ξεκίνησε το 2022 στα Δημοτικά σχολεία, αφορούσε εισαγωγή εξοπλισμού και δεν ήταν υποχρεωτική.

Περιγραφή της έρευνας
Η έρευνα διεξήχθη από τις 8 Φεβρουαρίου 2022 ως και τη 1 Μαρτίου 2022 και σε αυτή συμμετείχαν 313 εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το δείγμα επιλέχθηκε με τη μέθοδο της δειγματοληψίας ευκολίας. Η
δειγματοληψία ευκολίας περιλαμβάνει την επιλογή ενός δείγματος συμμετεχόντων από τον πληθυσμό πηγής που
περιλαμβάνει όλους τους πιθανούς συμμετέχοντες. Ο τρόπος με τον οποίο επιλέχθηκε το δείγμα ήταν προσεκτικός, καθώς το
ίδιο το δείγμα θα έπρεπε να είναι ουσιαστικά αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνολικού πληθυσμού, καθώς στόχος είναι η
εξαγωγή συμπερασμάτων από τις απαντήσεις του δείγματος για το σύνολο του πληθυσμού. Σε δειγματοληψία ευκολίας, οι
ερευνητές συλλέγουν δεδομένα από άτομα στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση με τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση και τα
οποία έχουν μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και προθυμία να συμμετάσχουν στη μελέτη. (Galanis, 2017) Αξιοποιήθηκαν οι
ομάδες των εκπαιδευτικών στο Facebook στις οποίες συμμετέχουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί πληροφορικής. Το
ερωτηματολόγιο διαμοιράστηκε στις ομάδες και συμπληρώθηκε από τους εκπαιδευτικούς. Στόχος ήταν να συγκεντρώσουμε
όσο το δυνατόν περισσότερες απαντήσεις ώστε να είναι αξιόπιστα τα αποτελέσματα της έρευνας και να έχουμε δεδομένα
από τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο ίδιο ποσοστό. Στη συνέχεια, τα
αποτελέσματα του ερωτηματολογίου εξάχθηκαν σε ένα αρχείο excel και έγινε η επεξεργασία των δεδομένων. Αξιοποιώντας
συναρτήσεις, τύπους και γραφήματα της εφαρμογής αυτής και άλλων ιστοσελίδων στατιστικής ανάλυσης, απαντήθηκαν τα
ερωτήματα που τέθηκαν και έγινε η παρουσίαση των αποτελέσματα της έρευνας. Στη συνέχεια έγινε η συγγραφή του άρθρου
και η υποβολή του για κρίση.

Εργαλεία και ερευνητικά μέσα
Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με τις φόρμες Google. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, μια λίστα ερωτήσεων που
σχετίζονται με την έρευνα που είναι γνωστή ως «Ερωτηματολόγιο» προετοιμάζεται ηλεκτρονικά και αποστέλλεται στους
διάφορους πληροφοριοδότες μέσω του υπερσυνδέσμου του. Το ερωτηματολόγιο περιέχει ερωτήσεις και παρέχει χώρο για
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απαντήσεις ή επιλογή από μια λίστα απαντήσεων. Η εφαρμογή Google Forms είναι μια δωρεάν εφαρμογή και αρκετά
εύκολη και επιτρέπει σε έναν ερευνητή να συλλέγει πληροφορίες μέσω απλών φορμών Ιστού. Ένα από τα χρήσιμα
χαρακτηριστικά είναι ότι οι φόρμες θα αποθηκεύουν αυτόματα τα δεδομένα σε ένα Φύλλο Google. (Kumar & Naik, 2016).
Τα αποτελέσματα μπορούν να ληφθούν σε ένα αρχείο Excel και στη συνέχεια είναι εύκολο να διαχειριστούν. Για τη
δημιουργία των γραφημάτων αξιοποιήθηκε το λογιστικό βιβλίο Microsoft Excel καθώς και η ιστοσελίδα
https://datatab.net/statistics-calculator/charts. Για τη διεξαγωγή των t-tests για τον έλεγχο των υποθέσεων αξιοποιήθηκε η
εφαρμογή Microsoft Excel καθώς και οι ιστοσελίδες: https://www.socscistatistics.com/ και https://www.statskingdom.com/.
Επιπλέον, αξιοποιήθηκε η μηχανή αναζήτησης της Google για αναζήτηση της βιβλιογραφίας. Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται
στη σελίδα https://forms.gle/GjKz5ppkYD8rkeFR9.

Παρουσίαση της έρευνας
Θα ξεκινήσουμε από την παρουσίαση του ερωτηματολογίου, των ερωτήσεων και των διαθέσιμων απαντήσεων για επιλογή,
των ερωτημάτων που θέσαμε και θέλουμε να απαντήσουμε, θα παρουσιάσουμε τα δεδομένα και τους πίνακες από τις
απαντήσεις των συμμετεχόντων και τα αποτελέσματα της έρευνάς μας.

Το ερωτηματολόγιο
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 6 ενότητες.
Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις δημογραφικού τύπου σχετικά με τον εκπαιδευτικό και συγκεκριμένα τις
ερωτήσεις:
 Επιλέξτε τη βαθμίδα εκπαίδευσης όπου υπηρετείτε- Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση/ Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 Επιλέξτε την περιφερειακή διεύθυνση όπου υπηρετείτε- Αττικής/ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης/ Δυτικής Ελλάδας/
Δυτικής Μακεδονίας/ Ηπείρου/ Θεσσαλίας/ Ιονίων Νήσων/ Κεντρικής Μακεδονίας/ Κρήτης/ Ν.Β. Αιγαίου/ Ν.Ν.
Αιγαίου/ Πελοποννήσου/ Στερεάς Ελλάδος
 Σε πόσα σχολεία διδάσκετε; - 1/ 2/ 3/ 4/ 5
 Επιλέξτε την εργασιακή σας σχέση- Μόνιμη/ος/ Αναληρώτρια/ρωτής
 Συμπληρώστε το email σας αν επιθυμείτε να σας αποσταλούν τα αποτελέσματα της έρευνας. Το email σας θα
διατηρηθεί μέχρι τη δημοσίευση της έρευνας και μόνο για την αποστολή των αποτελεσμάτων της.- σύντομη
παράγραφος
Οι επόμενες 5 ενότητες περιλαμβάνουν ερωτήσεις σχετικά με το εργαστήριο πληροφορικής. Οι ενότητες περιλαμβάνουν
τις ίδιες ερωτήσεις ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να προσθέσει δεδομένα για μέχρι και 5 εργαστήρια
πληροφορικής. Οι ενότητες περιέχουν τις παρακάτω ερωτήσεις:
 Τι είδους εργαστήριο έχετε; Σε περίπτωση που έχετε κινητό εργαστήριο στις παρακάτω ερωτήσεις συμπληρώστε το
μέσο όρο τμ των αιθουσών. Αν δεν έχετε κινητό ή σταθερό εργαστήριο πληροφορικής επιλέξτε "άλλο"- Κινητό/
Σταθερό/ Δεν υπάρχει εργαστήριο πληροφορικής σταθερό ή κινητό- δεν έχω υπολογιστές/ άλλο
 Πόσα περίπου τμ είναι το εργαστήριο πληροφορικής στο σχολείο σου; Συμπλήρωσε μόνο τον αριθμό. Αν έχεις κινητό
εργαστήριο βάλε το μέσο όρο των τμ της αίθουσας διδασκαλίας. Αν δεν έχετε εργαστήριο κινητό ή σταθερό
συμπληρώστε 0 στα τμ- σύντομη παράγραφος
 Πόσους μαθητές δέχεται το εργαστήριο πληροφορικής κατά μέσο όρο; Συμπληρώστε μόνο τον αριθμό, πχ 21σύντομη παράγραφος.
 Πόσους υπολογιστές έχετε στο εργαστήριο πληροφορικής για τους μαθητές σας; Συμπληρώστε μόνο τον αριθμό, πχ
12- σύντομη παράγραφος.
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 Υπάρχει διαθέσιμος υπολογιστής για τον εκπαιδευτικό;- Ναι/ Όχι
 Υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο;- Ναι/ Όχι
 Έχετε βιντεοπροβολέα στο εργαστήριο;
 Έχετε διαδραστικό πίνακα στο εργαστήριο;
 Έχετε τηλεόραση στο εργαστήριο;
 Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα εποπτείας των υπολογιστών των μαθητών όπως veyon, italc, vnc κτλ;
 Τι λειτουργικό σύστημα έχουν οι υπολογιστές; Επιλέξτε σύμφωνα με την πλειοψηφία- Windows XP/ Windows 7/8/
Windows 10/11/ Ubuntu/ Raspbian/ Chrome OS
 Τι επεξεργαστή έχουν οι υπολογιστές σας; Επιλέξτε σύμφωνα με την πλειοψηφία- Athlon/ Celeron/ Core i3/ Core i5/
Core i7/ Core i9/ AMD Ryzen 3/ AMD Ryzen 5/ AMD Ryzen 7/ AMD Ryzen 9/ Raspberry Pi/ pentium 2/ pentium 4/
Core 2 Duo/ Άλλο.
 Έχετε άλλο εργαστήριο για οποίο θέλετε να προσθέσετε δεδομένα; - Ναι/ Όχι

Σκοπός της έρευνας- τα ερωτήματα
Τα ερωτήματα που θέλουμε να απαντήσουμε με αυτή την έρευνα είναι τα παρακάτω:


Ποιος είναι ο μέσος όρος αριθμού σχολείων όπου υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής και ποιος είναι αυτός
συνολικά, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, ανά εργασιακή σχέση και ανά Περιφερειακή Διεύθυνση; Υπάρχει στατιστικά
διαφορά ανάμεσα στον αριθμό των σχολείων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, των μόνιμων και των αναπληρωτών και στις Περιφερειακές διευθύνσεις;



Πόσα είναι τα τετραγωνικά μέτρα ανά μαθητή που αντιστοιχούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση και υπάρχει στατιστικά διαφορά μεταξύ τους;



Πόσοι μαθητές αντιστοιχούν σε έναν υπολογιστή στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και υπάρχει
στατιστικά διαφορά μεταξύ τους;



Τι λειτουργικά συστήματα υπάρχουν εγκατεστημένα στους υπολογιστές των εργαστηρίων πληροφορικής; Είναι
εμπορικού ή ελεύθερου λογισμικού;



Τι γενιά επεξεργαστή έχουν οι υπολογιστές των εργαστηρίων πληροφορικής ώστε να δούμε την παλαιότητα των
μηχανημάτων και να συγκρίνουμε τους υπολογιστές στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση;

Αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία και τις παραπάνω ιστοσελίδες για την εξαγωγή των στατιστικών στοιχείων πήραμε
απαντήσεις στα ερωτήματά μας.

Απαντήσεις και παρουσίαση δεδομένων
Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεντρωμένες οι απαντήσεις των συμμετεχόντων σε κάθε ερώτηση, με πίνακες και
γραφήματα. Ορισμένοι συμμετέχοντες έδωσαν απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία ζητούσαν απάντηση με σύντομη
παράγραφο, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα, απάντησαν ότι έχουν αίθουσα 1500 τ.μ., ότι
έχουν μέσο όρο μαθητών 70 και παρόμοιες απαντήσεις, είτε από λάθος εισαγωγή είτε εσκεμμένα. Για να μην αλλοιωθεί το
αποτέλεσμα της έρευνας, διαγράφηκαν αυτές οι απαντήσεις και έτσι καταλήξαμε σε απαντήσεις από 305 συμμετέχοντες.
Ενότητα 1- Δημογραφικές ερωτήσεις- στατιστικά εκπαιδευτικού
Ερώτηση 1: Επιλέξτε τη βαθμίδα εκπαίδευσης όπου υπηρετείτε
Το δείγμα αποτελείται σχεδόν από ίσο ποσοστό εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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Πίνακας 1. Βαθμίδα υπηρέτησης εκπαιδευτικών
Θέση υπηρεσίας εκπαιδευτικών

Αριθμός

Ποσοστό %

Πρωτοβάθμια

156

51,1

Δευτεροβάθμια

149

48,9

Σύνολο

305

100.0

Ερώτηση 2: Επιλέξτε την περιφερειακή διεύθυνση όπου υπηρετείτε.
Πίνακας 2. Περιφερειακή Διεύθυνση υπηρέτησης εκπαιδευτικών
Θέση υπηρεσίας εκπαιδευτικών

Αριθμός

Ποσοστό %

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

15

4,92

Αττικής

103

33,77

Βορείου Αιγαίου

13

4,26

Δυτικής Ελλάδας

14

4,59

Δυτικής Μακεδονίας

10

3,28

Ηπείρου

3

0,98

Θεσσαλίας

18

5,9

Ιονίων Νήσων

9

2,95

Κεντρικής Μακεδονίας

49

16,07

Κρήτης

15

4,92

Πελοποννήσου

12

3,93

Στερεάς Ελλάδας

30

9,84

Νοτίου Αιγαίου

14

4,59

Σύνολο

305

100.0

Ερώτηση 3: Επιλέξτε την εργασιακή σας σχέση.
Πίνακας 3. Εργασιακή σχέση εκπαιδευτικών
Θέση υπηρεσίας εκπαιδευτικών

Αριθμός

Ποσοστό %

Μόνιμη/ος

238

77,7

Αναπληρώτρια/ ρωτής

67

22,3

Σύνολο

305

100.0

Ενότητα 2- Ερωτήσεις σχετικά με το εργαστήριο πληροφορικής.
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Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν δεδομένα για περισσότερα από ένα εργαστήρια καθώς πολλοί
μετακινούνται σε περισσότερα του ενός σχολεία ή έχουν περισσότερα του ενός εργαστήρια στο σχολείο τους όπως πχ στα
ΕΠΑΛ. Έτσι, καταλήξαμε σε δεδομένα από 490 εργαστήρια πληροφορικής, εκ των οποίων τα 201 είναι της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και τα 289 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ερώτηση 1: Τι είδους εργαστήριο έχετε; Σε περίπτωση που έχετε κινητό εργαστήριο στις παρακάτω ερωτήσεις
συμπληρώστε το μέσο όρο τμ των αιθουσών. Αν δεν έχετε κινητό ή σταθερό εργαστήριο πληροφορικής επιλέξτε "άλλο".

Σχήμα 1. Είδος εργαστηρίου
Ερώτηση 2: Πόσα περίπου τμ είναι το εργαστήριο πληροφορικής στο σχολείο σου; Συμπλήρωσε μόνο τον αριθμό. Αν
έχεις κινητό εργαστήριο βάλε το μέσο όρο των τμ της αίθουσας διδασκαλίας. Αν δεν έχετε εργαστήριο κινητό ή σταθερό
συμπληρώστε 0 στα τμ. Όπως βλέπουμε στον παρακάτω πίνακα η ελάχιστη τιμή είναι 0 για όσους δεν έχουν εργαστήριο
πληροφορικής ή κινητό εργαστήριο και το η μέγιστη τιμή είναι 100τμ. Ο μέσος όρος είναι 29,63τ.μ.

Σχήμα 2. Μέγεθος εργαστηρίου σε τ.μ.
Ερώτηση 3: Πόσους μαθητές δέχεται το εργαστήριο πληροφορικής κατά μέσο όρο; Συμπληρώστε μόνο τον αριθμό, πχ
21. Εδώ βλέπουμε ότι ο μέσος όρος είναι περίπου 18 μαθητές, η ανώτερη τιμή είναι 30 μαθητές και η κατώτερη 0 (από
συμμετέχοντα που δήλωσε ότι δεν έχει εργαστήριο πληροφορικής και εκ παραδρομής δεν ανέφερε το μέσο όρο των μαθητών
του στην τάξη- αίθουσα διδασκαλίας.
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Σχήμα 3. Μέσος αριθμός μαθητών ανά εργαστήριο
Ερώτηση 4: Πόσους υπολογιστές έχετε στο εργαστήριο πληροφορικής για τους μαθητές σας; Συμπληρώστε μόνο τον
αριθμό, πχ 12. Εδώ βλέπουμε ότι ο μέσος όρος είναι περίπου 11 υπολογιστές, η ανώτερη τιμή είναι 24 υπολογιστές και η
κατώτερη 0 (από συμμετέχοντα που δήλωσε ότι δεν έχει σταθερό ή κινητό εργαστήριο πληροφορικής.

Σχήμα 4. Μέσος αριθμός υπολογιστών ανά εργαστήριο
Ερώτηση 5: Υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο; Εδώ βλέπουμε έναν σχετικά μικρό αλλά όχι αμελητέο αριθμό εργαστηριών
όπου δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό καθώς το διαδίκτυο διδάσκεται στο μάθημα από
την Α’ Δημοτικού οπότε σε αυτά τα εργαστήρια δεν υπάρχει δυνατότητα να διδαχθεί εργαστηριακά αυτό το αντικείμενο.

Σχήμα 5. Σύνδεση στο διαδίκτυο
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Ερώτηση 6: Υπάρχει διαθέσιμος υπολογιστής για τον εκπαιδευτικό; Εδώ βλέπουμε ότι ένα στα πέντε εργαστήρια δεν
διαθέτει υπολογιστή για χρήση από τον εκπαιδευτικό.

Σχήμα 6. Διαθεσιμότητα υπολογιστή για εκπαιδευτικό
Ερώτηση 7: Έχετε βιντεοπροβολέα στο εργαστήριο; Εδώ βλέπουμε ότι περίπου ένα στα τρία εργαστήρια δεν διαθέτουν
βιντεοπροβολέα για χρήση από τον εκπαιδευτικό.

Σχήμα 7. Διαθεσιμότητα βιντεοπροβολέα
Ερώτηση 8: Έχετε διαδραστικό πίνακα στο εργαστήριο; Εδώ βλέπουμε ότι περίπου ένα στα πέντε εργαστήρια διαθέτει
διαδραστικό πίνακα.

Σχήμα 8. Διαθεσιμότητα υπολογιστή για εκπαιδευτικό
Ερώτηση 9: Έχετε τηλεόραση στο εργαστήριο; Εδώ βλέπουμε ότι ελάχιστα εργαστήρια διαθέτουν τηλεόραση.

Επιστημονικό Περιοδικό ΠΕΚΑΠ – Τεύχος 1 – Έτος 2022

56

Σχήμα 9. Διαθεσιμότητα τηλεόρασης
Ερώτηση 10: Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα εποπτείας των υπολογιστών των μαθητών όπως veyon, italc, vnc κτλ; Εδώ
βλέπουμε ότι περίπου τα μισά εργαστήρια πληροφορικής διαθέτουν πρόγραμμα εποπτείας των υπολογιστών των μαθητών.

Σχήμα 10. Διαθεσιμότητα λογισμικού επόπτη
Ερώτηση 11: Τι λειτουργικό σύστημα έχουν οι υπολογιστές; Επιλέξτε σύμφωνα με την πλειοψηφία. Εδώ βλέπουμε ότι το
μεγαλύτερο ποσοστό εργαστηρίων διαθέτει λειτουργικό σύστημα των Windows ενώ Ubuntu και Raspbian διαθέτει περίπου
το ένα δέκατο των εργαστηρίων δείχνοντας ότι βασίζονται στα εμπορικά προϊόντα. Επιπλέον, βλέπουμε ότι ακόμα και
σήμερα αρκετά εργαστήρια διαθέτουν υπολογιστές με windows XP.

Σχήμα 11. Λειτουργικό σύστημα υπολογιστών εργαστηρίου
Ερώτηση 12: Τι επεξεργαστή έχουν οι υπολογιστές σας; Επιλέξτε σύμφωνα με την πλειοψηφία
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Σχήμα 12. Επεξεργαστές υπολογιστών

Αποτελέσματα έρευνας
Προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα και να απαντηθούν τα ερωτήματα δημιουργήθηκαν και υπολογίστηκαν δύο
επιπλέον μεταβλητές που είναι τα τμ ανά μαθητή και ο αριθμός μαθητών ανά υπολογιστή. Οι μεταβλητές αυτές θα δείξουν
αν τα εργαστήρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι μικρότερα, μεγαλύτερα ή ίσα με της Δευτεροβάθμιας όσον αφορά
το χώρο ανά μαθητή και αν οι διαθέσιμοι υπολογιστές για τους μαθητές είναι ίσοι στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση. Η παρουσίαση ξεκινά από τα ερωτήματα που αφορούν τους εκπαιδευτικούς και το πλήθος των σχολείων όπου
υπηρετούν ανά βαθμίδα, περιφερειακή διεύθυνση και σχέση εργασίας και ολοκληρώνεται με τα ερωτήματα σχετικά με τα
εργαστήρια πληροφορικής. Για να ελεγθούν και να συγκριθούν οι μέσους όρους των δύο δειγμάτων μας διενεργήσαμε ένα ttest το οποίο γίνεται όταν θέλουμε να ελέγξουμε εάν δυο σύνολα δεδομένων διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, στην
περίπτωσή μας, το σύνολο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το σύνολο των εκπαιδευτικών της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στη συνέχεια των εργαστηρίων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το σύνολο των
εργαστηρίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτόν τον στατιστικό έλεγχο τον χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να
ελέγξουμε αν δύο σύνολα δεδομένων διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους και ελέγχει εάν ο μέσος όρος του ενός
πληθυσμού διαφέρει στατιστικά σημαντικά από τον μέσο όρο του άλλου πληθυσμού. (Kim, 2015)

Ερώτημα 1
Ποιος είναι ο μέσος όρος αριθμού σχολείων που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής και ποιος είναι αυτός συνολικά,
ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, ανά εργασιακή σχέση και ανά Περιφερειακή Διεύθυνση; Υπάρχει στατιστικά διαφορά ανάμεσα
στον αριθμό των σχολείων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των μόνιμων και
των αναπληρωτών και στις Περιφερειακές διευθύνσεις;
Ταξινομώντας τα δεδομένα μας ανά πεδίο καταλήγουμε στα παρακάτω γραφήματα
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Σχήμα 13. Πλήθος σχολείων ανά βαθμίδα
Για να επιβεβαιώσουμε ή να απορρίψουμε την υπόθεσή μας ότι ο μέσος όρος των σχολείων όπου υπηρετούν οι
εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ίσος με το μέσο όρος των σχολείων όπου υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκτελέσαμε ένα t-test για δύο ανεξάρτητα δείγματα, αυτό των εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας και εκείνο των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας. Η τιμή t είναι -8.87353. Η τιμή p- είναι < .00001
αποδεικνύοντας ότι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπηρετούν σε περισσότερα σχολεία από αυτούς της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά 41% περίπου περισσότερα σχολεία, δηλαδή περίπου σε ένα περισσότερο σχολείο. Αυτό
το περιμέναμε καθώς το μάθημα ΤΠΕ στο Δημοτικό είναι μονόωρο ενώ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι πολύ
περισσότερες οι ώρες κατά μέσο όρο, ιδιαίτερα στο μάθημα κατεύθυνσης στο Λύκειο και στα μαθήματα ειδικότητας στα
ΕΠΑΛ.

Σχήμα 14. Πλήθος σχολείων ανά εργασιακή σχέση
Για να επιβεβαιώσουμε ή να απορρίψουμε την υπόθεσή μας ότι ο μέσος όρος των σχολείων όπου υπηρετούν οι μόνιμοι
εκπαιδευτικοί είναι ίσος με το μέσο όρος των σχολείων όπου υπηρετούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εκτελέσαμε ένα t-test
για δύο ανεξάρτητα δείγματα, αυτό των μόνιμων εκπαιδευτικών και εκείνο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Η τιμή t είναι
8.32744 και η τιμή p είναι < .00001 αποδεικνύοντας ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε περισσότερα σχολεία
από τους μόνιμους κατά 41% περίπου περισσότερα σχολεία, δηλαδή περίπου σε 1,2 περισσότερο σχολείο.
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Σχήμα 15. Πλήθος σχολείων ανά περιφερειακή διεύθυνση
Παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί της Αττικής, των Ιονίων Νήσων και της Ηπείρου υπηρετούν κατά μέσο όρο σε
λιγότερα. Για να επιβεβαιώσουμε ή να απορρίψουμε την υπόθεσή μας ότι ο μέσος όρος των σχολείων όπου υπηρετούν οι
εκπαιδευτικοί της Αττικής, των Ιονίων Νήσων και της Ηπείρου είναι ίσος με το μέσο όρο των σχολείων όπου υπηρετούν οι
εκπαιδευτικοί των υπόλοιπων περιφερειών, εκτελέσαμε ένα t-test για δύο ανεξάρτητα δείγματα. Η τιμή t είναι –4,4035. Η
τιμή p- είναι < .00001 αποδεικνύοντας ότι οι εκπαιδευτικοί της Αττικής, των Ιονίων Νήσων και της Ηπείρου υπηρετούν σε
λιγότερα σχολεία από αυτούς των υπόλοιπων περιφερειών.

Ερώτημα 2
Πόσα είναι τα τετραγωνικά μέτρα ανά μαθητή που αντιστοιχούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και
υπάρχει στατιστικά διαφορά μεταξύ τους;
Ταξινομώντας τα δεδομένα μας ανά πεδίο καταλήγουμε στα παρακάτω γραφήματα

Σχήμα 16. τμ ανά μαθητή και ανά βαθμίδα
Ο μέσος όρος των τμ ανά μαθητή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι 1,47 ενώ στη Δευτεροβάθμια 2,36 που είναι
περίπου 1 τμ διαφορά και συγκεκριμένα 37% μεγαλύτερος χώρος. Για να επιβεβαιώσουμε ή να απορρίψουμε την υπόθεσή
μας ότι ο μέσος όρος των τμ που αντιστοιχούν σε κάθε μαθητή στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι ίσος
διεξήγα ένα t τεστ για δύο ανεξάρτητα δείγματα. Η τιμή p- είναι 0.9335αποδεικνύοντας ότι παρόλο που φαίνεται ότι υπάρχει
σχετικά μεγάλη διαφορά στις μέσες τιμές, τελικά, στατιστικά, η διαφορά αυτή είναι μη σημαντική.
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Ερώτημα 3
Πόσοι μαθητές αντιστοιχούν σε έναν υπολογιστή στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και υπάρχει
στατιστικά διαφορά μεταξύ τους;
Ταξινομώντας τα δεδομένα μας ανά πεδίο καταλήγουμε στα παρακάτω γραφήματα

Σχήμα 17. Πλήθος μαθητών ανά υπολογιστή
Ο μέσος όρος των μαθητών για έναν υπολογιστή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι 1,89 ενώ στη Δευτεροβάθμια 1,55
που δείχνει ότι στους μαθητές στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντιστοιχούν περισσότεροι υπολογιστές χωρίς όμως να
φαίνεται μεγάλη η διαφορά. Για να επιβεβαιώσουμε ή να απορρίψουμε την υπόθεσή μας ότι ο μέσος όρος των μαθητών ανά
υπολογιστή στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι ίσος, διεξήγα ένα t τεστ για δύο ανεξάρτητα δείγματα. Η
τιμή p- είναι 0.954476 αποδεικνύοντας ότι παρόλο που υπάρχει διαφορά στους μέσους όρους και στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευσης αντιστοιχούν περίπου 20% περισσότεροι μαθητές ανά υπολογιστή, η διαφορά του πλήθους των μαθητών ανά
υπολογιστή στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι μη σημαντική.

Ερώτημα 4
Τι είδους λειτουργικά συστήματα έχουν οι υπολογιστές των εργαστηρίων Πληροφορικής; Είναι ανοιχτού και ελεύθερου
κώδικά ή είναι εμπορικά προϊόντα;
Σύμφωνα με το σχήμα 11 βλέπουμε ότι από τα 490 εργαστήρια υπολογιστών (κινητά ή σταθερά), μόνο 64 εργαστήρια
υπολογιστών διαθέτουν λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα, δηλαδή το 13% των εργαστηριών. Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι περίπου 11% των εργαστηριών έχει λειτουργικό σύστημα Windows XP.

Ερώτημα 5
Τι γενιές επεξεργαστών έχουν οι υπολογιστές στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και υπάρχει στατιστικά
διαφορά μεταξύ τους;
Για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα, ομαδοποιήσαμε τους τύπους επεξεργαστών σε νεότερης και παλαιότερης γενιάς
και ταξινομώντας τα δεδομένα μας καταλήγουμε στα παρακάτω γραφήματα
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Σχήμα 18. Γενιά επεξεργαστών και βαθμίδα εκπαίδευσης.
Για να ελέγξω αν υπάρχει διαφορά διεξήχθη ένα Chi-Square -x2 τεστ στα δύο αυτά δείγματα (Μπάγκος, 2015). Το
στατιστικό x-τετράγωνο είναι 7,5395. Η τιμή p είναι 0,006036 που είναι πολύ μικρότερο από το 0,05, αποδεικνύοντας ότι οι
υπολογιστές των εργαστηρίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό νεότερης γενιάς από τους
υπολογιστές των εργαστηρίων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σχήμα 19. Chi-Square Calculator- Γενιά επεξεργαστών και βαθμίδα εκπαίδευσης.

Συζήτηση για τα αποτελέσματα της έρευνας
Η παρούσα έρευνα ανέδειξε ως ένα βαθμό τις διαφορές των εργαστηρίων Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και παράλληλα προσθέτει πληροφορίες στα υπάρχουσα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αναζητώντας άλλες έρευνες και στατιστικά στο διαδίκτυο βρίσκουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που διεξήχθη
από την κ. Τσιλέμου Ελένη το 2019 και δημοσιεύτηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ελλάδα- Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση
Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία». Η εισήγηση είχε τίτλο «Οι Νέες Τεχνολογίες
(ΤΠΕ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η Περίπτωση των Δημοτικών Σχολείων της Π.Ε. Ευβοίας, στην Περιφέρεια της
Στερεάς Ελλάδας». Σκοπός της εισήγησης αυτής ήταν η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα Δημόσια Δημοτικά
Σχολεία της Π.Ε. Εύβοιας, σχετικά με την υλικοτεχνική υποδομή και τον εξοπλισμό ΤΠΕ (Η/Υ και Πολυμέσα) που
διαθέτουν και την αξιοποίησή τους. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, σε επίπεδο Π.Ε. Εύβοιας, σχεδόν τα μισά Δημοτικά
Σχολεία (56,6%) φαίνεται πως διαθέτουν Εργαστήριο Πληροφορικής ενώ στην παρούσα Πανελλαδική μας έρευνα βλέπουμε
ότι το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί μετά από 3 περίπου χρόνια και βλέπουμε ότι μόνο πέντε 5 σχολεία δεν διαθέτουν
εργαστήριο πληροφορικής, κινητό ή σταθερό από τα 289, καταλήγοντας στο ποσοστό 98% των Δημοτικών σχολείων. Αυτό
φανερώνει τις προσπάθειες των υπευθύνων των σχολείων στην δημιουργία και διατήρηση ενός εργαστηρίου πληροφορικής.
Σύμφωνα επίσης με την έρευνα της κυρίας Τσιλέμου, σε κάθε μαθητή στο εργαστήριο Πληροφορικής αντιστοιχούν περίπου
0,2 τ.μ. ενώ στην παρούσα έρευνα έχουμε 1,46 τ.μ. ανά μαθητή κατά μέσο όρο, δείχνοντας μια μεγάλη αύξηση της τάξεως
του 730%. Φαίνεται λοιπόν, ότι γίνονται προσπάθειες για τη βελτίωση του χώρου όπου οι μαθητές διδάσκονται το μάθημα
ΤΠΕ στο Δημοτικό και τη βελτίωση του εξοπλισμού του.
Επίσης, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019, ο μέσος
αριθμός των μαθητών ανά υπολογιστή σε όλο το σχολείο είναι 8 μαθητές/ υπολογιστή ενώ στην Ελλάδα ήταν 19 μαθητές/
υπολογιστή (data.europa.eu, 2019). Στην παρούσα έρευνά μας δεν υπήρχε διαθέσιμο πεδίο συμπλήρωσης του συνολικού
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αριθμού των μαθητών και των υπολογιστών του σχολείου και έτσι δεν μπορεί να γίνει μια ασφαλής σύγκριση. Ασφαλής
σύγκριση θα μπορούσε να γίνει μέσω των δεδομένων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και της διαδικασίας καταγραφής
του εξοπλισμού όταν αυτή ολοκληρωθεί και υπάρξουν στατιστικά στοιχεία που θα δημοσιευθούν.
Από τον Ιανουάριο του 2022 έχει ζητηθεί από τα Δημοτικά σχολεία της χώρας η καταγραφή του εξοπλισμού τους στην
εφαρμογή inventory του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Η συγκεκριμένη εφαρμογή που λειτουργεί στη διεύθυνση
http://inventory.sch.gr απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα και στις αντίστοιχες διοικητικές μονάδες του ΠΣΔ,
εξασφαλίζοντας την ηλεκτρονική καταγραφή του ΤΠΕ εξοπλισµού των σχολικών και διοικητικών μονάδων

για τους

μαθητές και τον εκπαιδευτικό. Η καταγραφή αυτή ωστόσο δεν ήταν υποχρεωτική, η διαδικασία απαιτούσε μόνο την
εισαγωγή του εξοπλισμού και όχι την απογραφή του και μέχρι σήμερα (Μάιος 2022) δεν έχουμε διαθέσιμα στατιστικά από
τα σχολεία της Πρωτοβάθμια και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, 2022).
Παρατηρούμε λοιπόν, ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός υπολογιστών ανά μαθητή και ότι αυξήθηκε ο αριθμός των
τετραγωνικών μέτρων ανά μαθητή στην αίθουσα υπολογιστών. Γενικά βλέπουμε να υπάρχει μια βελτίωση από τότε που
άρχισε να διδάσκεται το μάθημα των ΤΠΕ σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία μέχρι και σήμερα ελπίζοντας ότι αυτή θα συνεχιστεί.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παράλληλα εξήγγειλε την προμήθεια διαδραστικών πινάκων σε όλα τα σχολεία
και στις αίθουσες υπολογιστών, προμήθεια σετ ρομποτικής, επιπλέον επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες,
παροχή ταμπλετών και φορητών υπολογιστών σε σχολεία, συνέχιση αναβάθμισης ηλεκτρονικού εξοπλισμού σχολικών
μονάδων, παροχή εξοπλισμού και ψηφιακών εργαλείων για σχολεία Ειδικής Αγωγής και για σχολεία Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, μαζική αναβάθμιση των συνδέσεων των σχολείων σε VDSL και δίκτυα οπτικών ινών και ψηφιοποίηση
διαδικασιών, γεγονός που θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση των εργαστηρίων πληροφορικής στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2022).

Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας, καταλήγουμε ότι στατιστικά, ο αριθμός των τμ ανά μαθητή και ο αριθμός μαθητών ανά υπολογιστή στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, παρόλο που διαφέρει στη μέση τιμή, αυτή η διαφορά δεν είναι στατιστικά
σημαντική. Επιπλέον, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπηρετούν κατά μέσο
όρο σε περισσότερα σχολεία από τους μόνιμους και τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι
εκπαιδευτικοί της Αττικής, των Ιονίων Νήσων και της Ηπείρου υπηρετούν κατά μέσο όρο σε λιγότερα σχολεία από τους
εκπαιδευτικούς των άλλων περιφερειακών διευθύνσεων ενώ οι υπολογιστές των εργαστηρίων της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης είναι νεότερης γενιάς κατά μέσο όρο σε σχέση με τους υπολογιστές των εργαστηρίων της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης. Είναι λυπηρό που το 2022 υπάρχουν εργαστήρια πληροφορικής χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, με υπολογιστές
με windows XP, με επεξεργαστές Pentium ή υπάρχουν σχολεία που δεν διαθέτουν υπολογιστές για τους μαθητές και έτσι το
μάθημα να μη μπορεί να γίνει όπως ορίζεται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό. Να
σημειώσουμε, ότι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το μάθημα ΤΠΕ δεν υπάρχει βιβλίο μαθητή και έτσι ο εκπαιδευτικός
καλείται να δημιουργήσει δικές του σημειώσεις. Πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών της πληροφορικής, πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η ύπαρξη ενός ασφαλούς και εκσυγχρονισμένου εργαστηρίου πληροφορικής, με
σύνδεση στο διαδίκτυο και ό,τι άλλο απαιτείται για τη σωστή λειτουργία και διεξαγωγή ενός εργαστηριακού μαθήματος.
Ιδιαίτερα, για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αίτημα των εκπαιδευτικών είναι ο ορισμός του υπεύθυνου εργαστηρίου
Πληροφορικής με ΦΕΚ όπου θα υπάρχουν παράλληλα και οι προδιαγραφές ενός εργαστηρίου πληροφορικής όπως υπάρχει
και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή αυτό θα γίνει πραγματικότητα.
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