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ΠβρίλτΐΜ/η

Η διαρκώς αυξανόμενη χρήση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας σε όλο σχεδόν το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας 
σηματοδοτεί την έλευση μίας νέας εποχής με κύριο χαρακτηριστικό την 
ανάγκη χειρισμού της πληροφορίας και την ανανέωση της γνώσης με ταχείς 
ρυθμούς. Δημιουργούνται έτσι αυξημένες απαιτήσεις διαρκούς ενημέρωσης 
και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να αντιμετωπίσει την 
πρόκληση αυτή, προετοιμάζοντας τους αυριανούς πολίτες οι οποίοι θα 
κληθούν να ζήσουν σε μία κοινωνία διαρκούς ανανέωσης της γνώσης. Για το 
λόγο αυτό, είναι επιτακτική η ανάγκη μελέτης της διαφοροποίησης αποδοχής 
και αντίστασης των νέων και των ωρίμων ατόμων στην εκπαίδευση των 
Νέων Τεχνολογιών.

Πιο συγκεκριμένα, στις δύο πρώτες ενότητες του πρώτου μέρους της 
εργασίας αναλύεται ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση και η 
υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η συνέχεια που 
αποτελεί και το βασικό μέρος της διερευνά την ιδανική ηλικία εκμάθησης Η/Υ 
και τη διαφορετικότητα στη στάση των εφήβων και των ωρίμων ατόμων στα 
δεδομένα των Νέων Τεχνολογιών.

Τέλος, στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δύο 
ερευνών που διεξήχθησαν-την άνοιξη του 2000 και το φθινόπωρο του 2001- 
στα ΤΕΕ, στα ΚΕΚ και στο ΙΕΚ του ΟΑΕΔ Θεσσαλονίκης και Ωραιοκάστρου 
με θέμα τη στάση των «μικρών» και των «μεγάλων» έναντι των 
υπολογιστών.
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Εισαγωγή

Κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η αλματώδης ανάπτυξη της 
Πληροφορικής, της Τεχνολογίας των Υπολογιστών, της Μικροηλεκτρονικής 
και των Τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, συνέθεσαν αυτό που ονομάζουμε 
Τεχνολογική Επανάσταση. Οι επιπτώσεις έχουν γίνει αισθητές στην 
κοινωνία, στην εργασία, στην οικονομία και στην Εκπαίδευση και έχουν 
επέλθει σημαντικές μεταβολές στις δομές όλων των δραστηριοτήτων.

Στις ανεπτυγμένες πρωτίστως χώρες το πέρασμα από την βιομηχανική 
περίοδο (με διάρκεια ενός μόνο αιώνα) στη Μεταβιομηχανική είναι γεγονός, 
επιπλέον όμως κάθε χώρα με τον τρόπο της, ανάλογα με την ανάπτυξη της 
και την οργάνωση της, προσπαθεί να αφομοιώσει την εξέλιξη των 
προϊόντων των Νέων Τεχνολογιών. Τα προϊόντα κατακλύζουν τις αγορές, οι 
μηχανές εκτοπίζουν τους εργαζόμενους, η αγορά εργασίας αλλάζει 
χαρακτήρα, οι πληροφορίες και οι γνώσεις διαχέονται σε παγκόσμιο επίπεδο 
και ταυτόχρονα τείνουν να γίνουν προσβάσιμες στον καθένα μας, η 
παραδοσιακή πολιτική διαφοροποιείται και όπως είναι φυσικό νέα 
προβλήματα ανακύπτουν. Η κοινωνία της Πληροφορίας είναι προ των 
πυλών και οι προσεγγίσεις από πρόσωπα και ομάδες αρκετά 
διαφοροποιημένες έως και διαμετρικά αντίθετες. [17]

Ως εκ τούτου τα Εκπαιδευτικά συστήματα όλων των χωρών υφίστανται 
τους ανάλογους κραδασμούς και γίνεται προσπάθεια προσαρμογής τους. 
Στο παρελθόν, για παράδειγμα, οι πανεπιστημιακού επιπέδου γνώσεις ήταν 
αρκετές για όλη την διάρκεια της επαγγελματικής ζωής των αποφοίτων ενώ 
σήμερα οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται διαφοροποιούν δραματικά τα 
πράγματα με συνέπεια να προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη συνεχούς 
επιμόρφωσης και κατάρτισης και επικαιροποίησης των γνώσεων, εμπειριών 
και δεξιοτήτων που είχαν αποκτηθεί στο παρελθόν. Σήμερα, δεν αρκεί να 
μάθει κανείς «γράμματα» ή να σπουδάσει για να βρει δουλειά. Έχει 
υπολογιστεί ότι τον 21ο αιώνα, κατά μέσο όρο, κάθε εργαζόμενος θα αλλάξει 
έξι ή εφτά φορές επάγγελμα κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Αυτό έχει ως 
συνέπεια ότι το εκπαιδευτικό σύστημα, υπό την ευρεία του έννοια, κάθε 
χώρας, θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις τέτοιες οι οποίες 
θα δίδουν την ευκαιρία στους πολίτες να επιμορφώνονται σε συνεχή βάση. 
Επομένως, η κλασσική άποψη του παρελθόντος που όριζε ότι όλη η
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προσπάθεια μόρφωσης ολοκληρώνεται μετά το πέρας των σπουδών και 
από κει και πέρα ξεκινά η ένταξη στην αγορά εργασίας, αποτελεί παρελθόν.

Σ’ αυτό το νέο περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται και το οποίο 
διαφοροποιεί σημαντικά τις συνθήκες ένταξης στην αγορά εργασίας αλλά και 
καθιστά ως βασικό συντελεστή παραγωγής τις γνώσεις, τις δεξιότητες και 
την κριτική σκέψη του ανθρώπινου παράγοντα, οι εξειδικευμένες μηχανές 
και το ευφυές λογισμικό αποτελούν τα εργαλεία του σύγχρονου 
εργαζόμενου, τα οποία έχει στη διάθεσή του και τα οποία καλείται να 
χρησιμοποιεί σύμφωνα με τις ικανότητές του και τη φαντασία του. 
Επομένως, οι ταχύτατες αυτές αλλαγές στη τεχνολογία μετατρέπουν τον 
παθητικό εργαζόμενο ενός συστήματος που είχε ήδη δρομολογηθεί, σε 
συντελεστή της παραγωγής που αναπτύσσει μια διαλεκτική σχέση με την 
τεχνολογία σύμφωνα με την κρίση και φαντασία του.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, το παραδοσιακό σχολείο που παθητικά μεταβίβαζε τη 
γνώση στους μαθητές επιβάλλεται να εκσυγχρονιστεί προκειμένου να 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και της 
κριτικής τους σκέψης. Αλλά και οι διαχωριστικές γραμμές που υπήρχαν 
μεταξύ του συστήματος εκπαίδευσης και του συστήματος κατάρτισης, πλέον 
δεν είναι τόσο καθαρά ορατές, διότι ο χώρος του σχολείου εμπεριέχει 
στοιχεία κατάρτισης και η κατάρτιση πρέπει να εμπεριέχει σύγχρονα στοιχεία 
βασικής παιδείας. Βέβαια γενικότερα, η αποτελεσματικότητα τόσο της 
εκπαίδευσης όσο και της κατάρτισης επηρεάζεται από την ευελιξία 
προσαρμογής και ανανέωσης των προγραμμάτων σπουδών και των 
μεθόδων διδασκαλίας. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο να εντοπίζονται οι 
επαγγελματικές απαιτήσεις σε κάθε κλάδο παραγωγής και να υπάρχει 
διασύνδεση του μηχανισμού παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων με τον 
μηχανισμό της αγοράς εργασίας και την πολιτεία. Το τριπολικό αυτό 
σύστημα μπορεί να διασφαλίσει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης 
ενός σύγχρονου μοντέλου εκπαίδευσης, το οποίο μέσω αλληλεπιδράσεων 
και συνεχούς ανταπόκρισης στα τρέχοντα δεδομένα, θα εκσυγχρονίζεται 
συνεχώς και θα ανταποκρίνεται στις εξελίξεις. [7]

Ειδικότερα, όσον αφορά τις γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της 
πληροφορικής τις οποίες αποκτούν οι σύγχρονοι άνθρωποι μέσω όποιας 
διαδικασίας τυπικής ή άτυπης μορφής, παρατηρούμε ότι ενώ κατά το 

παρελθόν τέτοιου είδους γνώση αποτελούσε προνόμιο για λίγους σήμερα 
αποτελεί συστατικό στοιχείο σχεδόν κάθε εργασίας. Αυτό συμβαίνει, διότι
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όπως τονίστηκε η τεχνολογία και οι δυνατότητες που προσφέρει αποτελούν 
πλέον το μέσο εργασίας, κι επομένως και η απόκτηση ανάλογων γνώσεων 
και δεξιοτήτων αποτελούν προσόν για τους περισσότερους εργαζόμενους ή 
αυτούς που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Επομένως, 
προκύπτει η ανάγκη υιοθέτησης διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης 
των γνώσεων και δεξιοτήτων στον ευρύτερο τομέα της πληροφορικής, ως 
μια διαδικασία η οποία θα δώσει περισσότερη διαφάνεια στα προσόντα των 
εργαζομένων ή υποψηφίων για εργασία.

Η εκπαίδευση και κατάρτιση γενικότερα, διαδραματίζουν ένα σημαντικό 
ρόλο στην απόκτηση σύγχρονων γνώσεων αλλά και οι όποιες 
ακολουθούμενες πρακτικές άτυπης εκπαίδευσης σε ατομικό επίπεδο, 
δημιουργούν το προφίλ του σύγχρονου ανθρώπου. [25]

-·Φ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
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Οι υπολογιστές στην εκπαίδευση

Όπως ήδη αναφέραμε οι Νέες Τεχνολογίες βρίσκονται παντού. Η 

σημασία τους στην καθημερινή μας ζωή είναι γενικά αποδεκτή, γι’ αυτό οι 
μαθητές πρέπει να μάθουν για το ρόλο των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 
και της Επικοινωνίας στον κόσμο και τις συνέπειες τους για το μέλλον τους. 
Είναι εξίσου σημαντικό οι μαθητές να μάθουν να χρησιμοποιούν όσα 
εργαλεία τους είναι διαθέσιμα. Παράλληλα θα πρέπει να αποκτήσουν κριτικό 
πνεύμα και να γίνουν αυτόνομοι χρήστες των Νέων Τεχνολογιών. [3]

Η αξία των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση

Οι υπολογιστές μπορούν να συνεισφέρουν θετικά όσον αφορά στη 
διδασκαλία και στη μάθηση. Οι μαθητές συχνά κερδίζουν στα ακόλουθα:

■ αποκτούν κίνητρα
■ παρουσιάζουν καλύτερα εργασίες και υλικό
■ αποκτούν ικανότητες για την απάντηση ερωτήσεων
■ επιλύουν προβλήματα
■ διαχειρίζονται πληροφορίες
■ εξοικειώνονται με τις τεχνικές μοντελοποίησης.

Οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν συχνά ότι ανάμεσα σε άλλα οφέλη η 
χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας οδηγεί σε:

■ αναθεώρηση στρατηγικών για τη διδασκαλία και τη μάθηση
■ περισσότερες ευκαιρίες διαφοροποίησης
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■ περισσότερες προσδοκίες από την πλευρά των μαθητών
■ περισσότερες ευκαιρίες για εξατομικευμένη διδασκαλία και ομαδική 

εργασία
■ καλύτερη κατανόηση του βαθμού μάθησης των μαθητών. [1]

Η αξία της ανάπτυξης δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες

Η πληροφορική αποτελεί πλέον από μόνη της μια παράμετρο “κλειδί” για 
τη διδασκαλία στα σχολεία μας. Χωρίς ένα σταθερό υπόβαθρο σε αυτόν τον 
τομέα, οι μαθητές θα είναι σε μειονεκτική θέση σε σχέση με άλλους που 
μπορούν να αξιοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες στο χώρο του σχολείου αλλά 
και σε ευρύτερους τομείς εργασίας. Είναι σαφές ότι η κοινωνία μας 
μεταβάλλεται ταχύτατα σε μια κοινωνία πληροφορίας, απαιτώντας από τους 
πολίτες της να έχουν εξοικειωθεί με τις διαθέσιμες πηγές πληροφοριών και 
με τη διαχείριση τους.

Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν πλήρως τις πηγές πληροφοριών, οι 
μαθητές χρειάζονται ευκαιρίες για να μπορέσουν να αναπτυχθούν:

■ η αυτοπεποίθηση και οι δεξιότητες στη χρήση των υπολογιστών και 
των περιφερειακών τους σε ένα ευρύ πλαίσιο περιπτώσεων

■ η γνώση της σημασίας και των ορίων των υπολογιστών και των 

εργαλείων της πληροφορικής στην κοινωνία
■ η εκτίμηση του εύρους των εφαρμογών των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης της Πληροφορικής στην επικοινωνία και τη διαχείριση 

πληροφοριών
■ ο έλεγχος και η μοντελοποίηση
■ η κατανόηση της συνεισφοράς των Νέων Τεχνολογιών στην επίλυση 

προβλημάτων με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο. [18]

Οι υπολογιστές ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ατομικές

ανάγκες και ικανότητες

Δεν μπορούν όλοι να μάθουν με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια ταχύτητα. 
Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να βρουν τρόπους παρουσίασης του υλικού 
διδασκαλίας με διαφορετικούς τρόπους για διαφορετικούς μαθητές, αλλά 
αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν 

σε αυτή την κατεύθυνση.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Σελίδα 10



ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ
Ένας υπολογιστής:

■ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ξεπεραστούν οι φυσικές 
ανικανότητες και να δώσει επιπλέον ευκαιρίες μάθησης στους 
μαθητές. Ακόμα και ο μαθητής που δεν μπορεί να παρακολουθήσει 
μαθήματα στη σχολική αίθουσα έχει τη δυνατότητα να μορφωθεί 
χρησιμοποιώντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

■ μπορεί να εργασθεί με ταχύτητα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των 
μαθητών και όχι με ένα κοινό ρυθμό

■ επιτρέπει σε ένα μαθητή να γυρίσει πίσω, να ζητήσει διευκρινίσεις 
και να κάνει λάθη χωρίς να τα βλέπουν οι άλλοι

■ επιτρέπει στο μαθητή να ξεκινήσει και να σταματήσει την εργασία του 
σε διαφορετικά σημεία

■ μπορεί να έχει άμεση θετική ανταπόκριση, έτσι ώστε ο μαθητής να 
γνωρίζει ότι βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, χωρίς να χρειάζεται 
να περιμένει τον εκπαιδευτικό για να διορθώσει την εργασία του, 
πριν να προχωρήσει στον επόμενο στόχο του

■ μπορεί να είναι απεριόριστα υπομονετικός, δεν κρίνει, πληροφορεί το 
μαθητή για την επιτυχία ή την αποτυχία, χωρίς να λέει αν ο μαθητής 
είναι καλός ή κακός

■ δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλες πηγές πληροφοριών, όπως 
ένα CD-ROM και ένα αλληλεπιδραστικό video, επιτρέποντας στο 
μαθητή να παίρνει πληροφορίες από μία πληθώρα πηγών, χωρίς να 
χρειάζεται να συμβουλευτεί τον εκπαιδευτικό. [6]

Επιπλέον τα πολυμέσα -multimedia- επιτρέπουν στους μαθητές να 
προσπελάσουν και να μελετήσουν πρωτότυπο υλικό με νέους τρόπους, οι 
οποίοι μπορεί να οδηγήσουν σε πιο αποδοτική εργασία και βαθύτερη 
κατανόηση. Πιο συγκεκριμένα:

■ οι μαθητές δεν περιορίζονται σε πηγές που βρίσκονται μέσα στα όρια 
της φυσικής τους πρόσβασης

■ οι εφημερίδες, τα μουσεία, οι αίθουσες τέχνης μπορούν να διαθέσουν 
τους θησαυρούς τους σε κάθε σχολική τάξη

■ οι ιδέες μπορούν να αναφερθούν και να παρουσιαστούν σε κείμενα, 
με εικόνες και ήχο

■ τα ευρετήρια εικόνων και τα συστήματα επιλογής επιτρέπουν εύκολη 

πρόσβαση σε πολύπλοκα υλικά
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■ τεράστιες ποσότητες πληροφοριών μπορούν να προσπελαστούν με 

μεγάλη ταχύτητα
■ ηλεκτρονικές πηγές προσφέρουν στους μαθητές αναφορές που 

κάνουν τη χρήση των παραδοσιακών πηγών πιο αποτελεσματική
■ ικανότητες, όπως το “ξεφύλλισμα” των πληροφοριών, η αναζήτηση 

με τη χρήση λέξεων-κλειδιά, αναπτύσσονται με φυσικό τρόπο.
Καθώς δουλεύουν με μεγάλες συλλογές δεδομένων, οι μαθητές 

εξοικειώνονται με διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης της πληροφορίας. Η 
ομαδοποίηση, η οργάνωση και η ταξινόμηση γίνονται συνήθεια και 
οργανώνουν τη δουλειά τους με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Ακόμα συγκρίνοντας διαφορετικές πηγές πληροφοριών, όπως 
εφημερίδες και εγκυκλοπαίδειες, οι μαθητές κατανοούν τη σημασία της 
προσεκτικής αξιολόγησης των πηγών που χρησιμοποιούν. Έτσι, 
δημιουργούνται ερωτήματα σχετικά με το συγγραφέα των πληροφοριών και 
με το αν οι πληροφορίες βασίζονται σε γεγονότα ή σε προσωπικές 
γνώμες. [22]

Οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να μειώσουν την αποτυχία στο 

σχολείο

Πολλοί μαθητές, ιδιαίτερα οι ενήλικες και οι μεγαλύτεροι μαθητές που 
αισθάνονται ότι έχουν αποτύχει στο παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα, 
ανταποκρίνονται καλύτερα, όταν διορθώνονται από τον υπολογιστή.

Οι μαθητές διασκεδάζουν δουλεύοντας με τους υπολογιστές και 
συγκεντρώνονται περισσότερο από ό,τι θα συγκεντρώνονταν με το στυλό 
και το χαρτί. Το κίνητρο και η συγκέντρωση στη μάθηση είναι οι παράγοντες 
“κλειδιά” στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων.

Όταν οι μαθητές φαίνεται να αποτυγχάνουν, ασχολούνται με 
δραστηριότητες χαμηλότερου επιπέδου, δίνοντας και λαμβάνοντας τις 
απαιτούμενες πληροφορίες, ώστε να πάρουν τις σωστές απαντήσεις, μέχρι 
να βελτιώσουν τις βασικές δεξιότητές τους. Οι υπολογιστές μπορούν να 
προσφέρουν σε αυτούς τους μαθητές την ευκαιρία να δουλέψουν σε 
δραστηριότητες υψηλότερου επιπέδου, ψάχνοντας πληροφορίες και 
χρησιμοποιώντας τες στην επίλυση προβλημάτων. Έτσι μαθαίνουν να 
ανταλλάσσουν τις ιδέες τους, να θέτουν ερωτήσεις, να αναπτύσσουν κριτικό 

πνεύμα και παρακινούνται να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες, οι οποίες θα 
υποστηρίξουν αυτού του τύπου τη δραστηριότητα.
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Τα πολυμέσα μπορεί να παρουσιάσουν προβλήματα της πραγματικής 

ζωής που αντλούνται από τα προηγούμενα μαθήματα και την εμπειρία των 
μαθητών και να τα συνδέσουν με το συγκεκριμένο μάθημα. Οι πρακτικές 
εφαρμογές κάνουν το μάθημα πλουσιότερο, “διασκεδάζουν1’ το μαθητή και 
τον προκαλούν να συνεχίσει. [29]

Η πληροφορική συντελεί στην ανανέωση των μεθόδων 

διδασκαλίας

Η παρουσία ενός υπολογιστή στην τάξη ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς 
να χρησιμοποιούν περισσότερο τη φαντασία τους για να βρουν τρόπους για 
την αποτελεσματικότερη χρήση του. Η έρευνα προσδιορίζει τρεις μεθόδους 
προσέγγισης, τις οποίες χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί:

1) χρήση του υπολογιστή σαν ένα μηχάνημα-εκπαιδευτή, που επιτρέπει 
στους μαθητές να το χρησιμοποιούν μόνοι τους, συχνά ως 
ανταμοιβή για την καλή τους συμπεριφορά

2) χρήση εργαλείων λογισμικού, όπως επεξεργαστές κειμένου, για να 
υποστηρίξουν την υπάρχουσα μέθοδο διδασκαλίας

3) επινόηση νέων τρόπων διδασκαλίας ή εργασιών, των οποίων η 
υλοποίηση γίνεται εφικτή ή πιο εύκολη με τη χρήση υπολογιστή.

Συχνά οι μαθητές είναι πιο ικανοί από τους δασκάλους τους στη χρήση 
της τεχνολογίας. Οι εκπαιδευτικοί που δέχονται αυτή την αλλαγή στη σχέση 
τους μπορεί να τη χρησιμοποιήσουν για να κερδίσουν περισσότερο χρόνο 
για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας. Οι μαθητές μπορούν να 
ελέγχουν το ρυθμό με τον οποίο μαθαίνουν και να επιλέγουν τους τρόπους 
εργασίας τους με τους οποίους μαθαίνουν καλύτερα.

Η εύκολη πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός 
δεν ελέγχει πλέον και δεν περιορίζει την ποσότητα πληροφοριών με τις 
οποίες δουλεύει ο μαθητής, και ότι οι έρευνες μπορεί να καταλήξουν σε 
καινούργιες κατευθύνσεις.

Οι μαθητές ερευνούν ιδέες μόνοι τους, με τους εκπαιδευτικούς έτοιμους 
να δώσουν νέες πληροφορίες, να κάνουν συνδέσεις με προηγούμενα 

μαθήματα ή να ανα-κατευθύνουν τη σκέψη, όταν η διαδικασία μάθησης έχει 
φτάσει σε αδιέξοδο. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές γίνονται συνεργάτες στη 
μάθηση, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή για να διερευνήσουν νέες 
περιοχές μαζί. [2]
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Οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν στην 

αποτελεσματική ομαδική εργασία

Επειδή οι υπολογιστές βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να δομήσουν την 
εργασία, να κατευθύνουν και να υποστηρίξουν τους μαθητές, η διαχείριση 
της ομαδικής εργασίας γίνεται ευκολότερη. Οι μαθητές που δουλεύουν σε 
μικρές ομάδες στον υπολογιστή, συνεργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. Με επίκεντρο τον υπολογιστή συζητούν ιδέες, ακούν άλλους και 
βασίζονται στην εμπειρία και στη γνώση ο ένας του άλλου.

Συχνά η διαδικασία επεξήγησης των σκέψεων τους στους άλλους 
βοηθάει κάθε ένα μαθητή να κατανοήσει και να μάθει με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα. Όταν η ικανότητα και η εμπειρία των μαθητών 
ταιριάζουν, η εργασία σε ζευγάρια μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα 
και να δημιουργεί λιγότερο άγχος για τη μάθηση. Η ευθύνη μοιράζεται και 
έτσι δημιουργείται ένα περιβάλλον, όπου η λάθος απάντηση δεν είναι 
πρόβλημα, όταν οι μαθητές μπορούν να αναλύσουν το γιατί και να μάθουν 
από τα ίδια τους τα λάθη. [5]

Υπολογιστές και άτομα με ειδικές ανάγκες

Οι Νέες Τεχνολογίες παρέχουν ευκαιρίες και μέσα για την ανάπτυξη των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες. Τα οφέλη αυτά έχουν και επισήμως 
αναγνωριστεί από πολλές χώρες και έχουν γίνει οι εξής διαπιστώσεις: "Είναι 
πολύ σημαντικό να ενδυναμωθεί η δυνατότητα των μαθητών να παίρνουν 
στα χέρια τους την ίδια τους τη μάθηση και να εργάζονται με τους δικούς 
τους ρυθμούς. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, ιδιαίτερα, 
διευκολύνονται με τη συχνή, υπομονετική και ευχάριστη επανάληψη, που 
σχεδιάζεται με σταδιακή αύξηση της δυσκολίας του έργου, με την 
πολυαισθητηριακή προσέγγιση στο γνωστικό υλικό, με την παροχή 
προτύπων επιθυμητής συμπεριφοράς. Μαθητές που έχουν φυσικές 
αδυναμίες συντονισμού, όρασης, ακοής κτλ., είναι δυνατόν, με ειδικά 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους τεχνολογικό υλικό, να αποκτήσουν 
σταδιακά πρόσβαση στο κοινό αναλυτικό πρόγραμμα, γεγονός που μειώνει 
το χάσμα της ισότητας ευκαιριών". [8]

Πολλές δημοσιεύσεις έχουν γίνει σχετικά με τα θετικά αποτελέσματα που 
είχαν προγράμματα διδασκαλίας παιδιών με "προβληματική συμπεριφορά" -

--W- ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
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όπως συνηθίζεται να αποκαλείται μία κατηγορία παιδιών, που απεχθάνονται 
τη σχολική εργασία, που δεν επιδεικνύουν την ενδεδειγμένη από τη σχολική 
παράδοση "καλή συμπεριφορά" και που συνήθως δεν έχουν καλές 
επιδόσεις- καθώς και τα παιδιά που χαρακτηρίζονται ως υπερκινητικά. Ο 
Haig (Hawkridge and Vincent, 1992), παραδείγματος χάριν, περιγράφει πως 
σε συνεργασία με την καθηγήτριά τους, ανέλαβε να εφαρμόσει ένα 
πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας δέκα παιδιών με προβληματική 
συμπεριφορά, που είχαν εγκαταλείψει τις σπουδές τους σε ένα σχολείο του 
Wakefield της Αγγλίας. Με τη χρήση της Logo, σε συνδυασμό και με άλλες 
δραστηριότητες, τα παιδιά αυτά κάλυψαν ορισμένα κενά που είχαν σε 
μαθηματικές γνώσεις, πραγματοποίησαν ένα project στο ηλεκτρονικό 
σύστημα φωτεινών σηματοδοτών της περιοχής και κατασκεύασαν παρόμοιο 
σύστημα με ηλεκτρονικούς μετρητές και βομβητές, το οποίο το συνέδεσαν 
με τον υπολογιστή τους στο σχολείο. Η πληροφορική γι' αυτούς τους 
μαθητές ήταν μια ασχολία με κύρος, η Logo παιχνίδι και οι ηλεκτρονικές τους 
κατασκευές πραγματικά κατορθώματα. [16]

Σημερινή κατάσταση σε σγέση ιιε τις Νέες 
Τεγνολογιες στην εκπαίδευση

Τα περισσότερα κράτη έχουν αντιληφθεί τη χρησιμότητα των 
υπολογιστών στην διαδικασία της μάθησης και εδώ και χρόνια έχουν 
δεσμεύσει ένα κομμάτι του προϋπολογισμού τους στον εκσυγχρονισμό της 
εκπαίδευσης μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα το μάθημα της Πληροφορικής σαν αντικείμενο μάθησης, 
εισήχθη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το 1984 σε πειραματικό στάδιο, 
αρχικά σε μερικά σχολεία. Σήμερα το μάθημα διδάσκεται στο 85% περίπου 
των Γυμνασίων. [21] Εξ αυτών, μόλις το 22% είχε σύνδεση με το Internet 
κατά τη σχολική περίοδο 1999-2000, ενώ το 1998-1999 ήταν συνδεδεμένα 
με το διαδίκτυο μόνο 300 γυμνάσια από τα 1845 -ποσοστό 16%. Από τα 
στοιχεία αυτά προκύπτει ότι μέσα σ’ ένα χρόνο ο αριθμός των Γυμνασίων 

που είχε σύνδεση με το Internet αυξήθηκε κατά 6%.Στα Ενιαία Λύκεια από 
την άλλη, το μάθημα των υπολογιστών διδάσκεται στο 76% των σχολείων. 

Τη περίοδο 1998-1999 είχαν σύνδεση με το Internet 124 Ενιαία Λύκεια -
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ποσοστό 10%, ενώ το επόμενο έτος ο αριθμός αυξήθηκε στο 14%. Η 
μεγαλύτερη όμως αύξηση παρατηρείται -σε ότι αφορά τη σύνδεση με το 
διαδίκτυο- στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ), όπου μέσα σ’ 
ένα χρόνο οι συνδέσεις αυξήθηκαν κατά 13%. Πιο συγκεκριμένα από το 
11% κατά τη χρονιά 1999 που αντιστοιχεί σε 427 σχολεία συνολικά, το 
ποσοστό αυξήθηκε στο 24% το έτος 2000 και περισσότερα από 104 
εκπαιδευτήρια είχαν σύνδεση με το Internet. [28]

-|§: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

1 ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΟΛΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 423 (22%) 1.526 (78%) 1.949

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 170(14%) 1.024 (86%) 1.194

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 9 (5%) 168 (95%) 177

ΖΕΚ 3(1%) 205 (99%) 208

ΤΕΕ 104 (24%) 323 (76%) 427

ΣΥΝΟΛΟ 709 (18%) 3.246 (82%) 3.955

Πίνακας 1: Σχολεία με σύνδεση στο Internet στην Ελλάδα.

Παράλληλα πολλά προγράμματα βρίσκονται σε εξέλιξη, 
χρηματοδοτούμενα κατά κύριο λόγο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από 
τα πιο σημαντικά είναι η «ΟΔΥΣΣΕΙΑ». Το πρόγραμμα αυτό χωρίζεται σε έξι 

βασικά μέρη που καλούνται δράσεις της:
> ΔΡΑΣΗ 1: Πιλοτική αξιοποίηση δικτυακής και υπολογιστικής 

υποδομής
> ΔΡΑΣΗ 2: Ανάπτυξη και προσαρμογή εκπαιδευτικού λογισμικού
> ΔΡΑΣΗ 3: Προμήθεια, ανάπτυξη και υποστήριξη δικτυακής και 

υπολογιστικής υποδομής σε ευρεία κλίμακα
> ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση, επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών
> ΔΡΑΣΗ 5: Εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτομιών
> ΔΡΑΣΗ 6: Υποστηρικτικές δράσεις.

Στη δράση 1 τα έργα αναφέρονται στο σχεδίασμά, ανάπτυξη και πιλοτική 

λειτουργία:

• 60 σχολικών εργαστηρίων υποστήριξης μαθημάτων ενός
ολοκληρωμένου δικτύου Γυμνασίων στις περιοχές της Αχάίας, της 
Θράκης και τμήματος των Αιγαιοπελαγίτικων νησιών
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• σε 15 σχολεία Δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης

• σε 15 Ενιαία Λύκεια

• σε 10 Ειδικά Σχολεία για μαθητές με ειδικές ανάγκες

• σε 15 Δημοτικά σχολεία στην Θεσσαλία, Κρήτη και στην Αθήνα

• σε 70 μικρά και απομακρυσμένα σχολεία
Η δράση 2 στοχεύει στην αναβάθμιση του υπολογιστή στο σχολείο σε 

απαραίτητο βοήθημα υποστήριξης της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας 
για:

• τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων γενικής παιδείας

• την εμβάθυνση σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος όπως ο 
πολιτισμός και το περιβάλλον

• την επαγγελματική κατάρτιση σε ειδικευμένα αντικείμενα.
Η δράση 3 αποσκοπεί:

• στη δημιουργία 300 σχολικών εργαστηρίων υποστήριξης μαθημάτων 
στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

• στη δικτύωση των σχολικών εργαστηρίων μεταξύ τους, με 
παράλληλη ελεγχόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο και ταυτόχρονα με 
φορείς, όπως το Υπουργείο Παιδείας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και 
περιφερειακές Διευθύνσεις

• και στη συντήρηση και ανανέωση του εργαστηριακού και δικτυακού 
εξοπλισμού. [4]

Από την άλλη, παράγοντας κλειδί για την επιτυχία της εισαγωγής των 
υπολογιστών και των δικτύων ως εργαλείων μάθησης στην εκπαίδευση είναι 
οι εκπαιδευτικοί. Για την αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών 
τεχνολογιών απαιτείται ειδικού τύπου επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 
εστιασμένη όχι τόσο σε τεχνικά θέματα, όσο σε θέματα παιδαγωγικής 
αξιοποίησης των τεχνολογιών και της νέας διδακτικής αντίληψης για τον 
ρόλο του εκπαιδευτικού που συνεπάγονται. Αυτό είναι και ο λόγος ύπαρξης 
της δράσης 4. [9]

Όσον αφορά την δράση 5, αυτή στοχεύει στην διεξαγωγή 
δραστηριοτήτων που θα υποδείξουν καινούργιες χρήσεις των τεχνολογιών 

στη γενική εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση, αξιολογώντας την 
καταλληλότητά τους από εκπαιδευτική άποψη και μελετώντας την 

αποτελεσματικότητα της ένταξής τους στα σχολεία.

"Ip ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
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Τέλος, η δράση 6 αποσκοπεί στην παρακολούθηση και στην υποστήριξη 

της Ενέργειας και στον διαρκή συντονισμό της με άλλες ενέργειες ώστε η 
συνολική προσπάθεια εισαγωγής και αξιοποίησης των υπολογιστικών και 
δικτυακών τεχνολογιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να έχει θετικά 
αποτελέσματα.

Έρευνα μεταξύ της Ελλάδας, Ολλανδίας και Σουηδίας

Στα πλαίσια του προγράμματος «Astrolavos-Leonardo Da Vinci», 
διεξήχθη μια συγκριτική έρευνα μεταξύ των χωρών Ελλάδας, Ολλανδίας και 
Σουηδίας σχετικά με τη διδασκαλία της πληροφορικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν προκύπτουν ορισμένες 
χρήσιμες παρατηρήσεις σε σχέση με την εκπαίδευση και επαγγελματική 
κατάρτιση στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των εφαρμογών της, στις 
παραπάνω χώρες. Αρκετά είναι τα επί μέρους στοιχεία τα οποία τονίζουν τη 
διαφορετικότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων των τριών χωρών, τα 
οποία προκύπτουν ως συνέπεια των διαφορετικών κοινωνικών, 
πολιτιστικών και οικονομικών δομών των χωρών. Ειδικότερα, τα στοιχεία τα 
οποία προκύπτουν για την εκπαίδευση και κατάρτιση στην πληροφορική 
συνοψίζονται στα παρακάτω:

S Η πρώτη επαφή των μαθητών με τους υπολογιστές και τις 
εφαρμογές τους διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Στις χώρες 
Σουηδία και Ολλανδία παρέχεται ικανοποιητικός εξοπλισμός 
υπολογιστών από τις πρώτες τάξεις του πρώτου επιπέδου 
εκπαίδευσης σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου οι μαθητές αποκτούν 
την πρώτη εξοικείωση στο Γυμνάσιο.

S Ειδίκευση στην πληροφορική και πρώτος επαγγελματικός τίτλος δεν 
προσφέρεται στα γενικής κατεύθυνσης σχολεία Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Εξαίρεση αποτελούν στην Ελλάδα τα ΤΕΕ (Τεχνικά 
Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια), τα οποία παρέχουν εξειδίκευση και 
σχετικό τίτλο από τον Τομέα Πληροφορικής και Δικτύων, μετά την 
ολοκλήρωση του Α’ ή/ και Β’ Κύκλου. Επίσης, τα Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης -ΙΕΚ- τα οποία αποτελούν 
μετάδευτεροβάθμια σχολεία επαγγελματικής κατάρτισης, παρέχουν 
στους καταρτιζόμενους «Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης». 

Από την άλλη, τα δεύτερου επιπέδου σχολεία στην Σουηδία και 
Ολλανδία δεν παρέχουν εξειδικευμένο τίτλο στην πληροφορική. Στη

--W ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
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Σουηδία και στην Ολλανδία, ανάλογα με τα μαθήματα που έχει 
επιλέξει να παρακολουθήσει ένας μαθητής στα σχολεία της ενιαίας 
κατώτερης και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μπορεί να 
ισχυριστεί ότι διαθέτει γνώσεις πληροφορικής, οι οποίες 
αποδεικνύονται από την αναλυτική λίστα των μαθημάτων που έχει 
παρακολουθήσει επιτυχώς.

Υ Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στον εξοπλισμό των σχολείων με 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές ανάμεσα στις τρεις χώρες. Στη Σουηδία 
διατίθεται ένας ικανός αριθμός υπολογιστών σε όλα τα επίπεδα 
εκπαίδευσης ξεκινώντας από το πρώτο επίπεδο. Αντίστοιχα, στην 
Ολλανδία υπάρχει γενικότερα η τάση τα σχολεία να αυξάνουν και να 
βελτιώνουν συνεχώς τον εξοπλισμό που διαθέτουν. Ενώ στην 
Ελλάδα δεν προβλέπεται εκπαίδευση με υπολογιστές στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, υπάρχει όμως σχετική πρόβλεψη στο 
Γυμνάσιο και το Ενιαίο Λύκειο καθώς και στα ΤΕΕ και ΙΕΚ.

Υ Το πρόγραμμα διδασκαλίας διαμορφώνεται με μια σχετική ελευθερία 
στην Σουηδία και Ολλανδία σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου το 
πρόγραμμα διδασκαλίας, ακολουθεί υποχρεωτικά την ύλη που έχει 
περιγράφει το Υπουργείο Παιδείας.

Υ Η άτυπη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην 
πληροφορική κυρίως προσφέρεται από τον ιδιωτικό τομέα αλλά 
παρατηρούνται διαφορές ανάμεσα στις τρεις χώρες. Στην Ελλάδα, η 
άτυπη εκπαίδευση και κατάρτιση στην πληροφορική παρέχεται από 
τα ιδιωτικής πρωτοβουλίας Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ), 
τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), από τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και εταιρείες καθώς και από κλαδικούς οργανισμούς ή 
φορείς. Στην Σουηδία άτυπη επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση παρέχεται από ιδιωτικές εταιρείες και οργανισμούς, οι 
οποίοι διοργανώνουν σύντομης διάρκειας σεμινάρια έναντι αμοιβής. 
Στην Ολλανδία, η άτυπη επαγγελματική εκπαίδευση στην 
πληροφορική ελέγχεται κυρίως από την Ένωση (VOI), η οποία έχει 
ως μέλη της ιδιωτικά ινστιτούτα τα οποία ειδικεύονται στην 
προώθηση της κατάρτισης στην πληροφορική. [25]

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
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Σελίδα 19



ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ

Ιδανική ηλικία

Η συνεχιζόμενη εξάττλωση της χρήσης των υπολογιστών σ’ όλες τις 
βαθμίδες εκπαίδευσης και στη παγκόσμια αγορά, δημιουργεί αρκετά 
ερωτηματικά σχετικά με τη σωστή ηλικία εκμάθησης τους αλλά και 
γενικότερα με τη στάση των μικρών και των μεγάλων απέναντι σ’ αυτή τη 
νέα πραγματικότητα.

Όσο αφορά τη σωστή ηλικία που οι μαθητές πρέπει να ξεκινάνε να 
χρησιμοποιούνε υπολογιστές στη διαδικασία της μάθησης, υπάρχουν 
αρκετές διφορούμενες απόψεις. Σύμφωνα με τους Valdemar W.Setzer και 
Lowell Monke Καθηγητές Πανεπιστημίου στη Βραζιλία και στις Ηνωμένες 
Πολιτείες αντίστοιχα, καλό θα ήταν οι μαθητές να μην χρησιμοποιούν 
υπολογιστές πριν από την ηλικία των 11 χρονών. Θεωρούν ότι η 
αναγκαιότητα της χρήσης Η/Υ από μικρή ηλικία είναι μύθος, ενώ παράλληλα 
προτείνουν το υλικό μέρος του υπολογιστή να διδάσκεται γύρω στην ηλικία 
των 15-16 χρονών και το λογισμικό μέρος του -προγράμματα- στην ηλικία 
των 17 χρονών. [12]

Υπάρχει και η αντίθετη πλευρά, ο Κώστας Σιαμέλης δημοσίευσε ένα 
άρθρο στο Internet, στις 6 Απριλίου 1998, στο οποίο αναφέρει ένα 
παράδειγμα σωστής χρήσης του Internet στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, 
μικροί μαθητές δημοτικών σχολείων από Ελλάδα, Γερμανία και Κίνα ήρθαν 
σ’ επαφή μέσω του διαδικτύου και δούλεψαν από κοινού πάνω στο ίδιο 
θέμα χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους. "Τα παιδιά παρά το γεγονός ότι 
δεν έχουν τη δυνατότητα να έρχονται σε καθημερινή επαφή με το Internet", 
δήλωσε ο δάσκαλος του δημοτικού σχολείου Μεγαπλάτανου και υπεύθυνος 
της προσπάθειας, Γρηγόρης Φιλιππιάδης, "έδειξαν από την αρχή μεγάλο 
ενδιαφέρον για την προσπάθεια". Και συνέχισε: "είχαν εξοικειωθεί ως ένα 
βαθμό από το φθινόπωρο όπου μέσω του δικού μου υπολογιστή 
αναπτύξαμε αλληλογραφία στο e-mail". Ο κ. Φιλιππιάδης επισημαίνει πως 
ενώ στο εξωτερικό από μικρή ηλικία ξεκινά στα σχολεία η εκμάθηση της 
χρήσης του δικτύου, στην Ελλάδα δεν διδάσκεται. Ερωτηθείς για το κατά 
πόσο είναι επικίνδυνο μικροί μαθητές να έχουν πρόσβαση σε ένα τεράστιο 
δίκτυο, που περιέχει και βίαια και άσεμνα sites ο δάσκαλος ήταν σαφής: "Αν 

τα παιδιά μάθουν την πραγματική χρηστικότητα του δικτύου, θα πάψουν να 
το χρησιμοποιούν σαν παιχνίδι και θα το χρησιμοποιούν ως πηγή γνώσεων 
και πληροφοριών. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να τα κατευθύνει το
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σχολείο. Άλλωστε στα σχολεία των Ηνωμένων Πολιτειών οι υπολογιστές δεν 
ανοίγουν στο Internet παρά μόνο στα επιμορφωτικά sites". [26]

~W ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΑΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Στάση των ανθρώπων έναντι των Νέων 
Τεγνολογιών

Ορισμός στάσης

Ο δόκιμος όρος «στάση» (attitude) θεωρείται ότι προέρχεται από την 
λατινική λέξη “aptitudo”, η οποία σημαίνει «ικανότητα» . Αυτός είναι και ο 
λόγος που κατά την αρχική χρήση του όρου η στάση θεωρούνται ότι 
καθιστούσε κάποιον ικανό να εμπλακεί στην εκτέλεση κάποιου έργου. Με 
την εξέλιξη της κοινωνικής ψυχολογίας διευκρινίστηκε ότι η στάση είναι μια 
υποθετική μεταβλητή, καθώς δεν μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα, αλλά 
προκύπτει από συναισθηματικές αντιδράσεις, γλωσσικές εκφράσεις και 
παρατηρούμενη συμπεριφορά απέναντι σε συγκεκριμένα αντικείμενα, 
πρόσωπα ή θέματα. Έχασε δηλαδή τον περιγραφικό χαρακτήρα της και 
σταδιακά περιορίσθηκε σε έναν ερμηνευτικό όρο της συμπεριφοράς.

Οι στάσεις συνδέονται στενά με τις αξίες. Οι αξίες έχουν κοινωνική - 
πολιτισμική προέλευση και αποτελούν στοιχεία κοινής αναφοράς του 
κοινωνικοποιημένου ατόμου. Αξία είναι οποιοδήποτε δεδομένο ή στοιχείο με 
εμπειρικό περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να γίνει αντικείμενο προσέγγισης 
από όλα τα μέλη της κοινωνίας ή μια έννοια, η οποία μπορεί να γίνει στόχος 
δραστηριότητας. Παρόλο το ότι θεωρούνται ως το βασικό υπόβαθρο των 
στάσεων διακρίνονται από αυτές, διότι δε συνδέονται με συγκεκριμένα 
αντικείμενα ή καταστάσεις. Επιπλέον προσανατολίζουν τις αντιληπτικές 
διαδικασίες του ατόμου και επηρεάζουν τόσο την παρατηρήσιμη όσο και την 
μη παρατηρήσιμη συμπεριφορά του. Έτσι οι στάσεις είναι το αποτέλεσμα 
της βίωσης ορισμένων αξιών αλλά και σε μια αξία μπορεί να αντιστοιχούν 
πολλές και διαφορετικές στάσεις. [27]

Τόσο οι αξίες όσο και οι στάσεις είναι σχετικά σταθερές και διαρκείς, αλλά 
παράλληλα υπόκεινται και στη δυναμική των κοινωνικών εξελίξεων. Οι αξίες 
βέβαια, επειδή έχουν πολιτισμική καταγωγή, παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
αντοχή, ενώ οι στάσεις μεταβάλλονται κάτω από την επήρεια πληροφοριών, 
γεγονότων και κυρίως εμπειριών. Οι στάσεις μεταβάλλονται κυρίως μέσα 
από νέες και αντίθετες προς τις προηγούμενες εμπειρίες. Η αντοχή βέβαια
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των αρνητικών αττοδεικνύεται μεγαλύτερη σε σύγκριση με την σταθερότητα 
των θετικών στάσεων.

Με το όρο «στάση» λοιπόν υπονοείται στις κοινωνικές επιστήμες ότι οι 
άνθρωποι μέσα από τις εμπειρίες τους αναπτύσσουν συγκεκριμένους 
τρόπους αντιμετώπισης αντικειμένων, προσώπων ή γεγονότων.

Μέσα δηλαδή από εμπειρίες και διαδικασίες μάθησης αναπτύσσουν μια 
ετοιμότητα να αντιδρούν κατά συγκεκριμένους τρόπους απέναντι σε 
αντικείμενα, πρόσωπα ή γεγονότα τόσο στο συναισθηματικό και νοητικό 
επίπεδο, όσο και στο επίπεδο της συμπεριφοράς. Στην έννοια της στάσης 
δεν συμπεριλαμβάνονται οι αυτόματες αντιδράσεις, οι οποίες στηρίζονται σε 
απλά αντανακλαστικά.

Η δυνατότητα επίδρασης τους στη συμπεριφορά τις διακρίνει παραπέρα 
σε κυρίαρχες ή αντίθετα σε αναποτελεσματικές στάσεις, κάτι που 
υποδηλώνει ότι διαφοροποιούνται και ως προς την έντασή τους. Αυτή η 
διαπίστωση ώθησε τους κοινωνικούς επιστήμονες να επιχειρήσουν και τον 
ποσοτικό έλεγχό τους με τις λεγάμενες «κλίμακες μετρήσεων στάσεων». 

Επειδή όμως κατατάσσονται στις τάσεις αποκρίσεως, είναι δυνατόν να 
συνεπάγονται μόνο από παρατηρούμενες συμπεριφορές με συνέπεια να 
επιχειρείται η μέτρηση τους βάσει συμπερασμάτων, που εξάγονται από τις 
αντιδράσεις των ατόμων σε καταστάσεις ή ερεθίσματα. Όπως ήδη 
προαναφέρθηκε οι στάσεις δεν είναι μεταβλητές άμεσα παρατηρήσιμες αλλά 
υποθετικές ή λανθάνουσες, εφόσον δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένες 
ενέργειες, αλλά προσδιορίζονται από τις αντιδράσεις σε κάποια ερεθίσματα.

Η προσπάθεια ποσοτικοποίησης του ποιοτικού χαρακτηριστικού, το 
οποίο χαρακτηρίζεται ως «στάση» , βασίζεται και στη σύνδεσή της με την 
γνώμη και την αντίληψη. Ενώ ως στάση αντιμετωπίζεται η συνισταμένη 
«των διαθέσεων, συναισθημάτων, προκαταλήψεων ή επιρροών, 
προσλήψεων, ιδεών, φόβων, απειλών και περιποιθήσεων ενός ατόμου για 
κάποιο συγκεκριμένο θέμα», ως «γνώμη» γίνεται κατανοητή η προφορική ή 
γραπτή έκφραση μιας στάσης. Η γνώμη δηλαδή εκφράζει μια στάση και για 
αυτό το λόγο θεωρείται θεμιτή η αξιολόγηση μιας εκφρασμένης γνώμης για 
την ερμηνεία της στάσης.

Συνιστώσες των στάσεων

Αρχικά η έρευνα περιορίστηκε στην προσπάθεια περιγραφής των 
στάσεων, με την έννοια του ορισμού απλά της κατεύθυνσης της στάσης,

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Σελίδα 22



ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ
κατά πόσο δηλαδή επρόκειτο για θετικές ή αρνητικές στάσεις. Με την 
περίοδο όμως της κοινωνικής ψυχολογίας έγινε κατανοητό, κυρίως εξαιτίας 
της εμφάνισης αντιφατικών στοιχείων κατά την εκδήλωση της στάσης, ότι 
επρόκειτο για ένα σύνθετο φαινόμενο. Έτσι οι προσπάθειες επικεντρώνονται 
στην ανάλυση των επί μέρους δομικών και λειτουργικών στοιχείων, τα οποία 
την απαρτίζουν. Αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών ήταν να ορισθούν οι 
βασικές συνιστώσες, οι οποίες ορίζουν τη στάση.

Σε πρώτο επίπεδο οι στάσεις στηρίζονται σε γνώσεις, οι οποίες 
αποκτήθηκαν μέσα από διαδικασίες μάθησης, συχνά μάλιστα άτυπης και 
αυθόρμητης μάθησης, χωρίς δηλαδή ιδιαίτερη μεθόδευση και οργάνωση. 
Έτσι η στάση στο γνωστικό επίπεδο σχετίζεται με αυτό, που τα υποκείμενα 
θεωρούν ως αληθές, αυτό που πιστεύουν ότι ισχύει. Σε στενή σύνδεση με τη 
γνωστική βρίσκεται και η συναισθηματική παράμετρος, που ορίζει η στάση. 
Αναφέρεται στη διάθεση, την οποία προκαλεί ερέθισμα και εκδηλώνεται με 
αντιδράσεις συμπάθειας ή αντιπάθειας, ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας αλλά 
και με αντιδράσεις άγχους.

Η ανάλυση όπως και ο προσδιορισμός της στάσης θα ήταν ελλιπής, αν 
δεν τονίζονταν και το επίπεδο της συμπεριφοράς, το οποίο προκύπτει έτσι 
και αλλιώς από τον έμμεσο τρόπο ορισμού της στάσης. Δεν θα μπορούσε 
να είναι παρατηρήσημη άρα και αναγνωρίσιμη μια στάση, αν δεν οδηγούσε 
και στην ανάλογη συμπεριφορά. Η συνιστώσα της συμπεριφοράς / δράσης 
αναφέρεται στην ετοιμότητα των ατόμων να αντιδράσουν κατά έναν 
ορισμένο τρόπο ή στην ετοιμότητα τους για συγκεκριμένη δράση, με αφορμή 
κάποιο ερέθισμα. Υποτίθεται ότι η διατύπωση κάποιας γνώμης συνοδεύεται 
με σχετική βεβαιότητα και από την ανάλογη συμπεριφορά.

Περιορισμοί σε αυτήν την σύνδεση σχετίζονται είτε με αντιφατικές στάσεις 
είτε με συνθήκες, οι οποίες δημιουργούν σύγκρουση ανάμεσα στις γνώσεις 
και τις διαθέσεις του ατόμου με τους αντικειμενικούς παράγοντες του 
πλαισίου δράσης του. Συνηθέστεροι λόγοι για ασυνέπειες είτε ανάμεσα στις 
στάσεις και τη συμπεριφορά είτε για την εμφάνιση στάσεων, οι οποίες 
περικλείουν αντιφάσεις, θεωρούνται οι κοινωνικοί ρόλοι. Αυτό είναι 
απόρροια της φύσης του ρόλου, ο οποίος προσδιορίζονται από κοινωνικές 
απαιτήσεις και συγκεκριμένες καταστάσεις. Από τη στιγμή δηλαδή που 
κάποιο άτομο αναλαμβάνει κάποιον ρόλο, μπορεί να βρεθεί μπροστά σε μια 

σύγκρουση ανάμεσα σε αυτό που πιστεύει ή προτιμά και στη στάση που 
πιέζει ο συγκεκριμένος ρόλος να επιδείξει. Γι’ αυτό το λόγο η λειτουργική
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αντιμετώπιση των στάσεων απαιτεί εκτός από το προσδιορισμό των 
στάσεων και τον έλεγχο των κίνητρων.

Η πολυπλοκότητα της μεταβλητής «στάση» δημιουργεί συγκεκριμένες 
απαιτήσεις κατά τις προσπάθειες διερεύνησης και μέτρησης των στάσεων. 
Καθώς η στάση δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί ως το αποτέλεσμα της 
επίδρασης ενός και μόνου παράγοντα, είναι αναγκαίο να συνεκτιμώνται όλες 
οι συνιστώσες που την απαρτίζουν, ώστε να είναι δυνατή η ολοκληρωμένη 
εκτίμησή της. Αυτό σημαίνει ότι τα ερευνητικά εργαλεία πρέπει να 
περιλαμβάνουν ποικιλία προτάσεων, καθεμία από τις οποίες θα 
αναφέρονται σε κάποια από τις συνιστώσες της στάσης. [20]

Στάση των ατόμων έναντι των υπολογιστών

Από τα πρώτα χρόνια που οι υπολογιστές μπήκαν στη καθημερινή μας 
ζωή, υπήρχε η διαφωνία αν πρέπει οι μαθητές αλλά και οι μεγάλοι να 
αποκτήσουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν τη τεχνολογία το λιγότερο 
επαρκώς. Η μοντέρνα ψυχολογία δίνει έμφαση στο ρόλο της στάσης της 
επιθυμίας αλλά και της ανησυχίας των χρηστών, οι οποίες θεωρούνται ως τα 
γεγονότα τα οποία επιδρούν στη απόδοση τους. Αρκετές έρευνες 
αποκάλυψαν ότι η αρνητική στάση και η ανησυχία έναντι των υπολογιστών 
επηρεάζουν την απόδοση.

Πιο συγκεκριμένα η στάση έναντι των υπολογιστών αποτελείται από το τι 

αισθάνεται κανείς, τι πιστεύει και τι σχεδιάζει να κάνει. Ο Bernard Whitely 
(1997) προτείνει τέτοια συστατικά τα οποία περιλαμβάνουν τις απαντήσεις 
για τους υπολογιστές λαμβάνοντας υπόψη θεωρίες όπως η επιθυμία, η 
ανησυχία, το σύνδεσμο και το φόβο.

Οι Fishbein και Ajzen προήγαγαν μια θεωρία η οποία προτείνει ότι η 
στάση έναντι των υπολογιστών επηρεάζει τις θετικές συμπεριφορές του 
χρήστη -επιθυμία για το μέλλον- η οποία καθορίζει τη πραγματική 
χρησιμότητα του -εμπειρία.

Ο Tamar Levine και ο Schmidt(1998) αναφέρουν ότι η στάση έναντι των 
υπολογιστών συγκροτείται από τέσσερα σημαντικά στοιχεία:

□ Τη στάση έναντι των υπολογιστών ως εκπαιδευτικό εργαλείο.
□ Τη κατανόηση του υπολογιστή ως ενός σημαντικού εργαλείου.
□ Τη παραδοχή του υπολογιστή ως ενός εργαλείου διασκέδασης.
□ Γενικά ότι οι υπολογιστές σχετίζονται με στερεότυπες στάσεις.
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Καθώς οι υπολογιστές εισέβαλαν σε βασικό κομμάτι της κοινωνίας μας 

κατά τη δεκαετία του ’80, έγινε φανερή η επιθυμία για εμπειρία πολλών 
χρηστών να χρησιμοποιήσουν αυτή τη νέα τεχνολογία. Η γενική επιθυμία 
αναφερόταν σε μια συναισθηματική στάση στην οποία υπήρχε ένα αόριστο 
συναίσθημα φόβου. Σύμφωνα με το lgabaria(1993), η επιθυμία-ανησυχία για 
τους υπολογιστές αναφέρεται σ’ ένα φόβο γι’ αυτούς ή στη ροπή ενός 
ατόμου να είναι ταραγμένο, ανήσυχο και φοβισμένο απέναντι μιας τωρινής ή 
μελλοντικής χρήσης των υπολογιστών γενικά. Μπορεί επίσης κάποιος να 
διαπιστώσει ότι η ανησυχία για τις Νέες Τεχνολογίες είναι το αποτέλεσμα 
συναισθηματικών αντιδράσεων οι οποίες προκαλούνται από χαρακτηριστικά 
τα οποία προβάλουν τους υπολογιστές ως προσωπική απειλή.

Από την άλλη, η αγωνία για τους υπολογιστές συννεφιάζει μερικά 
χαρακτηριστικά αισθήσεων και αντιλήψεων για τις Νέες Τεχνολογίες έτσι 
ώστε μερικοί να αισθάνονται ότι δεν είναι γι’ αυτούς. Αυτό έχει ένα σοβαρό 
αποτέλεσμα στη πρόοδο τους όταν χρησιμοποιούν τη τεχνολογία των 
πληροφοριών.

Πολλοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι η έλλειψη εξοικείωσης με τη 
τεχνολογία προωθεί την αγωνία. Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι το μέγεθος της 
εμπειρίας στους υπολογιστές είναι αντιστρόφους ανάλογο με την αγωνία- 
επιθυμία γι’ αυτούς, επειδή η χρήση των υπολογιστών απαιτεί συνεχή 
μάθηση. Η αντιληπτική ικανότητα για τους υπολογιστές σε σχέση με τη 
πραγματική εμπειρία είναι το γενεσιουργό αίτιο της δίψας-αγωνίας για τους 
υπολογιστές. [19]
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Στάση των εφήβων στα δεδοιιένα των Νέων 
Τεγνολογιών

Στη στάση των εφήβων είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας τις 
ατομικές διαφορές, διαφορές δηλαδή μεταξύ των παιδιών σε μια σειρά 
χαρακτηριστικών. Τα παιδιά μιας σχολικής τάξης έχουν ασφαλώς πολλά 
κοινά χαρακτηριστικά, αλλά έχουν και αξιοσημείωτες διαφορές. Το θέμα των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του παιδιού μπορεί να θεωρηθεί ως το 
κρισιμότερο στοιχείο που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την 
αποτελεσματικότητα στη χρήση της πληροφορικής στην εκπαίδευση. Ο 
δάσκαλος μπορεί να επιφέρει όλες εκείνες τις τροποποιήσεις στη διδακτική 
του μέθοδο, π.χ. όταν διαπιστώσει ότι κάτι δεν έχει γίνει κατανοητό από τους
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μαθητές του, ή ότι δεν προχωρούν όλοι οι μαθητές του με τον ίδιο ρυθμό. 
Αφού ο Η/Υ δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να προγραμματισθεί 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται, όσο γίνεται, στις ανάγκες, τις 
δυνατότητες και αδυναμίες κάθε μαθητή. Έτσι, ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 
μπορεί να είναι αρκετά ευέλικτο και να προσφέρει την ευκαιρία στο μαθητή 
να προχωρεί με το δικό του ρυθμό και να κάνει τις δικές του τροποποιήσεις 
στη ροή του προγράμματος. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικοί από τους 
παράγοντες που δημιουργούν τις ατομικές διαφορές ανάμεσα στα παιδιά.

Είναι αλήθεια ότι στο θέμα της ηλικίας, μια σχολική τάξη δεν έχει 
σημαντικές διαφορές. Υπάρχουν, εξάλλου, προγράμματα που απευθύνονται 
σε διαφορετικές ηλικίες και χρησιμοποιούν υλικό και διαδικασίες 
περισσότερο ελκυστικές στη μία παρά στην άλλη ηλικία. Καλό, ωστόσο, είναι 
να υπενθυμίσουμε εδώ ότι με την αύξηση της ηλικίας παρατηρούνται 
αλλαγές σε μορφές γνωστικής συμπεριφοράς του παιδιού, όπως είναι οι 
εμπρόθετες σκόπιμες αντιληπτικές διαδικασίες, η εστίαση της προσοχής και 
η χωρητικότητα της μνήμης.

Εκεί όπου οι διαφορές είναι εντονότερες είναι στη νοητική ηλικία των 
παιδιών. Με τον όρο "νοητική ηλικία" εννοούμε το επίπεδο των νοητικών 
ικανοτήτων ενός ατόμου, άσχετα από τη χρονολογική του ηλικία 
(Παρασκευόπουλος, 1992). Η χρονολογική ηλικία μπορεί να συμπίπτει ή όχι 
με τη νοητική ηλικία -μπορεί να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη. Ένα 
παράδειγμα: Ένας μαθητής 14 ετών αναμένεται να λειτουργεί νοητικά στο 
επίπεδο των τυπικών λογικών πράξεων, δηλαδή να είναι σε θέση να 
χειρίζεται, όχι μόνον συγκεκριμένα δεδομένα της εμπειρίας του, αλλά και 
αφηρημένα, αφαιρέσεις δηλαδή της πραγματικότητας. Γνωρίζουμε, ωστόσο, 
ότι δεν κατακτούν αυτό το ανώτατο επίπεδο σκέψης όλοι οι έφηβοι. Στην 
πραγματικότητα, μόνον ένας στους τρεις ενηλίκους τελικά κατέχει πλήρως 
την ικανότητα για τυπική αφαιρετική σκέψη (Dulit, 1975).

Ένας άλλος παράγων ατομικών διαφορών είναι το φύλο. Όσον αφορά τη 
χρήση του Η/Υ, έχουμε δεδομένα σύμφωνα με τα οποία στην προσχολική 
ηλικία αγόρια και κορίτσια δείχνουν το ίδιο ενδιαφέρον για ενασχόληση με 
τον Η/Υ (Campbell and Schwartz, 1986). Ωστόσο, η προθυμία των 
κοριτσιών για "δουλειά" με τον υπολογιστή στη συνέχεια μειώνεται. Ειδικά 
στα διάφορα ηλεκτρονικά παιχνίδια με θέματα πολέμου και βίας ο Η/Υ 

προσελκύει ελάχιστα τα κορίτσια και αυτό ίσως τα οδηγεί σε μια γενικότερη 
αρνητική στάση προς τον Η/Υ. Από την άλλη, υπάρχει και η υπόθεση ότι η
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αρνητική αυτή στάση των κοριτσιών σχετίζεται με το ότι έχουν, σε σύγκριση 
με τα αγόρια, σχετικά μικρότερες επιδόσεις στα μαθηματικά και σε έννοιες 
κατανόησης του χώρου. Πάντως θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ενασχόληση 
των κοριτσιών με τον Η/Υ και για το λόγο ότι, όταν το κάνουν, είναι το ίδιο 
αποτελεσματικά με τα αγόρια (Lockheed, 1985).

Ο ψυχοκοινωνικός τομέας στην ανάπτυξη του παιδιού πρέπει να παίζει 
επίσης κάποιο ρόλο στη χρήση του Η/Υ για μαθησιακούς ή ψυχαγωγικούς 
σκοπούς. Τα ερωτήματα εδώ είναι δύο:

1. Μήπως οι δραστηριότητες του Η/Υ είναι τόσο συναρπαστικές που 
απορροφούν το παιδί και το αποσπούν από άλλες κοινωνικές 
δραστηριότητες;

2. Μπορούν τα παιδιά να ακολουθούν ένα πρόγραμμα διδακτικό με τον 

υπολογιστή λειτουργώντας ως ομάδα;
Σχετικά με το πρώτο ερώτημα, τα χαρακτηριστικά του Η/Υ είναι 

συναρπαστικά αλλά όχι τόσο, ώστε να αποτρέπει το παιδί από το να παίζει 
π.χ. με άλλα παιδιά (Campbell and Schwartz, 1986). Η απάντηση στο 
δεύτερο ερώτημα είναι μεν θετική, αλλά το θέμα χρειάζεται περαιτέρω 
διερεύνηση. Φαίνεται πως τα παιδιά μπορούν να απασχολούνται με τον 
υπολογιστή σε ομάδες, αλλά δεν είναι ακριβώς γνωστή ούτε η 
αποτελεσματικότητα της ομαδικής αυτής δουλειάς ούτε ο ρόλος του παιδιού 
στην ομάδα.

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας, όπως η εσωστρέφεια-εξωστρέφεια και 
ο ενδοπροσωπικός-εξωπροσχολικός έλεγχος του παιδιού είναι πολύ πιθανό 
ότι επηρεάζουν τη στάση προς τον Η/Υ και τη συχνότητα της ενασχόλησης 
του παιδιού με αυτό το μέσον. Επειδή η συστηματική και επιτυχής χρήση 
του Η/Υ, όπου το παιδί μαθαίνει να δίνει εντολές και να τον κάνει να 
"δουλεύει" για το ίδιο, δίνει στο παιδί την αίσθηση ότι "ελέγχει" το 
περιβάλλον του, μια τέτοια κατάσταση θα πρέπει να είναι πολύ ευεργετική 
για ένα παιδί με έντονο εξωπροσωπικό έλεγχο. [10]

Ένας συναφής παράγοντας διαφοροποίησης των παιδιών είναι το 
γνωστικό τους στιλ, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο αντιδρούν στα 
περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να 
εστιάσουν εύκολα την προσοχή τους στα σχετικά χαρακτηριστικά ενός 
ερεθίσματος -οι διάχυτοι τύποι. Άλλα παιδιά αντιδρούν αμέσως και χωρίς 
αναστολές σε ένα ερέθισμα-ερώτηση (παρορμητικοί τύποι), ενώ κάποια 
άλλα αντιδρούν αργότερα και μετά από αρκετή σκέψη -διασκεπτικοί τύποι.
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Αν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε ένα παιδί στη χρήση του Η/Υ για 

μαθησιακούς σκοπούς, θα πρέπει να του δώσουμε κίνητρα. Και θα είμαστε 
σε θέση να του προσφέρουμε τα καλύτερα κίνητρα όταν:

■/ Μελετήσουμε τη νοητική παράσταση που έχει το παιδί για τους Η/Υ 
και τη Νέα Τεχνολογία γενικότερα, τη στάση του απέναντι της, τι 
περιμένει από αυτήν και αν τη θεωρεί π.χ. ένα εργαλείο, ένα 
συμπλήρωμα, μια πολυτέλεια.

ν' Το δεύτερο πράγμα που απαιτείται για την αύξηση των κινήτρων στο 
παιδί είναι να έχουμε προγράμματα που θα είναι ελκυστικά (π.χ. ως 
προς το θέμα), θα έχουν σαφήνεια, θα είναι ως προς τα θέματά τους 
και την τεχνική τους συνδεδεμένα με την πραγματική ζωή, θα 
ανταποκρίνονται στα παιδικά ενδιαφέροντα, θα έχουν το στοιχείο του 
"νέου", του καινούργιου, του απροσδόκητου θα προάγουν τη 
δημιουργικότητα του παιδιού, επιτρέποντάς του να δοκιμάζει, να 
πειραματίζεται και θα προσφέρουν ξεκάθαρες απαντήσεις στο 
μαθητή και θα του ανακοινώνουν την επιτυχία του.

Ένα άλλο θέμα που θα θίξουμε είναι το μορφωτικό -οικονομικό- 
πολιτισμικό υπόβαθρο των παιδιών, όχι απλώς ως έναν παράγοντα 
διαφοροποίησης των παιδιών, αλλά κυρίως ως ένα χαρακτηριστικό που 
τους μειώνει ή τους αυξάνει τη δυνατότητα χρήσης και αξιοποίησης της Νέας 
Τεχνολογίας. Και εδώ τίθεται το αποφασιστικής σημασίας θέμα του ρόλου 
της οικογένειας και των γονέων. Αν υπάρχει ο υπολογιστής στο σχολείο θα 
πρέπει να υπάρχει και στο σπίτι για "κατ' οίκον" εργασία. Αν ναι, σε πόσα 
σπίτια υπάρχει αυτή η δυνατότητα; Αλλά και όταν υπάρχει η οικονομική 
δυνατότητα αγοράς, θα πρέπει, για την αξιοποίησή του, να λυθούν θέματα, 
όπως η άρνηση ή η προθυμία, η γνώση ή η άγνοια, η δυνατότητα ή η 
αδυναμία των γονέων να διευκολύνουν το παιδί.

Πέρα από τους γονείς, ένας ενήλικος που η παρουσία του και μόνο έχει 
καίρια σημασία στη χρήση της Νέας Τεχνολογίας στο σχολείο είναι ο 
εκπαιδευτικός. Ο ρόλος του στη τάξη είναι σύνθετος. Ασφαλώς εκείνος 
εποπτεύει τη μαθησιακή διαδικασία, αφού χρησιμοποιεί τον Η/Υ ως μέσο για 
να διδάξει κάτι στους μαθητές. Είναι εκείνος επίσης ο οποίος μπορεί να 
αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος με τον έλεγχο του 
επιπέδου των γνώσεων των μαθητών του. Αλλά εκεί όπου η συμβολή του 
δασκάλου είναι πραγματικά πολύτιμη είναι ότι έχει τη δυνατότητα να 
παρακολουθεί στενά την πορεία και πρόοδο του κάθε μαθητή, είτε δουλεύει
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μόνος του με τον Η/Υ είτε μέσα σε μια ομάδα, ώστε να επεμβαίνει 
εξισορροπητικά-διορθωτικά, όταν και όπου υπάρχει ανάγκη, για να 
καλυφθούν κενά, αδυναμίες ή παραλείψεις στη μαθησιακή διαδικασία. [16] 

Έρευνα που διεξήχθη στη Γαλλία με θέμα τη στάση των 

μαθητών απέναντι στους υπολογιστές

Στη Γαλλία έγινε μία έρευνα σε μαθητές της τετάρτης και της πέμπτης 
(τελευταίας τάξης της πεντατάξιας πρωτοβάθμιας γαλλικής εκπαίδευσης), σε 
ηλικίες δηλαδή από 9 έως 12 ετών, σχετικά με τη στάση τους απέναντι 
στους υπολογιστές. Επέλεξαν τη συγκεκριμένη ηλικία γιατί σύμφωνα με το 
G.Bossuet, στην τελευταία τάξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν μπαίνει 
ακόμα ζήτημα να εντοπίσουμε τους καλούς μαθητές στο ένα ή στο άλλο 
μάθημα. Με λίγα λόγια, οι δύο τελευταίες τάξεις της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης είναι το έσχατο σχολικό στάδιο κατά το οποίο οι νέες 
εκπαιδευτικές τεχνολογίες έχουν ακόμα τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν με 
ίσους όρους όλα τα παιδιά. Οι ερωτήσεις αφορούσαν έξι βασικούς άξονες: 
τη λογική χρήσης, την ανθρωπομορφική πτυχή, το λόγο γύρω από τις λέξεις 
πληροφορική και υπολογιστής, την επιρροή της επιστημονικής φαντασίας, 
τις Νέες Τεχνολογίες και την εργασία και διάφορα τεχνολογικά αντικείμενα 
και επιστημονικές δραστηριότητες.

Εμείς θα ασχοληθούμε με τους δύο πρώτους άξονες. Σύμφωνα με τη 
μελέτη, τα παιδιά περίπου ομόφωνα πιστεύουν ότι μπορούνε να ελέγξουνε 
τον υπολογιστή, γεγονός που δείχνει την ύπαρξη μιας αναπαράστασης του 
υπολογιστή ως εύκολου στη χρήση εργαλείου και μαρτυρεί μια πτυχή που 
τους διακρίνει από την πλειοψηφία των ενηλίκων: Τα παιδιά αισθάνονται 
πολύ άνετα μπροστά στη μηχανή, αντίθετα με το ότι συμβαίνει με τους 
ενήλικες. Έχουν γεννηθεί με τις Νέες Τεχνολογίες, δεν τις φοβούνται και 
επιδεικνύουν απλώς περιέργεια απέναντι στο μέσο το οποίο στα μάτια τους 
έχει πολλαπλές λειτουργικές χρήσεις. Ο πόθος τους να «κυριαρχήσουν» 
πάνω στον υπολογιστή και ο χαρακτήρας παιγνιδιού που εμφανώς του 
αποδίδουν, είναι ξεκάθαροι όταν πιστεύουν ότι μπορούν να συνομιλήσουν 

μαζί του. Και αυτό γιατί, αν δεν είναι για λόγους ευχαρίστησης που ένα παιδί 
θέλει να συνομιλήσει με κάποιον, το κάνει σίγουρα για να εκπληρώσει ένα 
κεφαλαιώδες διανοητικό σχέδιο, το οποίο συνίσταται στην κατανόηση του 
κόσμου που το περιβάλλει. Με αποτέλεσμα ο υπολογιστής να εμφανίζεται 

στα παιδιά ως το πλέον κατάλληλο μέσο, γιατί ξέρει πολλά πράγματα και
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περιέχει πολλές πληροφορίες. Τα παιδιά, αποδεχόμενα την ιδέα του 
υπολογιστή που εμπεριέχει πολλές πληροφορίες δείχνουν να έχουν 
προσαρμοστεί στη τρέχουσα κατάσταση. Συνιστούν λοιπόν, όπως 
διαφαίνεται από τις αναπαραστάσεις τους, μια συγκροτημένη ομογενή 
ομάδα με απόλυτη εμπιστοσύνη στη χρήση του υπολογιστή. Επιπλέον είναι 
φανερή η συνειδητοποίηση εκ μέρους της πλειοψηφίας των παιδιών της 
χρησιμότητας της πληροφορικής στη καθημερινή ζωή και στην εργασία.

Σχετικά με την ανθρωπομορφική πτυχή του υπολογιστή, στο σύνολό τους 
σχεδόν, οι μαθητές τοποθετούνται ενάντια στην ιδέα ενός υπολογιστή με 
ικανότητα ανάπτυξης συναισθημάτων. Ωστόσο, η απουσία συναισθημάτων 
δεν απαλλάσσει τον υπολογιστή από την ανθρωπομορφική όψη που του 
προσδίδουν τα παιδιά. Ο λόγος της στάσης αυτής των παιδιών, που η S. 
Turkle, αποκαλεί ψυχολογικό, αποκαλύπτει μια άλλη πτυχή του παιδικού 
πνεύματος. “Η ευκολία με την οποία δέχονται ότι η «σκέψη» του ανθρώπου 
και αυτή του υπολογιστή μοιάζουν αρκετά και ότι η μόνη διαφορά τους 
έγκειται μόνο στην απουσία «συναισθημάτων» από τον υπολογιστή, 
συνεπάγεται την ύπαρξη σε αυτά τα παιδιά μιας διχοτομικής 
αναπαράστασης της ανθρώπινης σκέψης”. Ο υπολογιστής επηρεάζει τη 
σκέψη των παιδιών, τροποποιώντας τον τρόπο με τον οποίο 
αντιλαμβάνονται το έμψυχο και το άψυχο, το συνειδητό και το ασυνείδητο. 
Τα παιδιά αποδίδουν στον υπολογιστή ένα είδος «νοημοσύνης» παρ' όλο 
που έχουν συνείδηση ότι είναι κατασκευασμένος από τον άνθρωπο. 
Αντίθετα, η ανάλυση των απαντήσεων δείχνει ότι η διαχωριστική γραμμή 
ανάμεσα στη συνειδητή νοημοσύνη και τη συναισθηματικότητα είναι σταθερή 
και ξεκάθαρη. Κατ’ αυτό τον τρόπο τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη διάκριση 
του ανθρώπου από τη μηχανή. [13]

Στάση μαθητών γυμνασίου στις Νέες Τεχνολογίες στα πλαίσια 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο Coimbatore

Μια άλλη σημαντική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 72 μαθητές γυμνασίου 
μέσης εκπαίδευσης του Coimbatore. Τα σχολεία είχαν επιλεχθεί με βάση 
των ευκολιών -σε σχέση με τους υπολογιστές- που είναι διαθέσιμες σ ‘αυτά. 
Θέμα της η επιθυμία-ανησυχία και η στάση των μαθητών έναντι των 
υπολογιστών σε συνδυασμό με τα επιτεύγματα τους στους υπολογιστές ως 

διδασκόμενο αντικείμενο. Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τη 
μελέτη αυτή είναι τα εξής:
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■ Η υλικοτεχνική υποδομή στα σχολεία δεν επηρεάζει τη στάση των 

σπουδαστών έναντι των υπολογιστών.
■ Οι επιδόσεις των μαθητών στο μάθημα της πληροφορικής 

επηρεάζονται από τα υλικοτεχνικά μέσα τα οποία είναι διαθέσιμα στα 
σχολεία και είναι ανάλογες με τη στάση τους έναντι των 
υπολογιστών.

■ Η στάση και η ανησυχία-επιθυμία για τους υπολογιστές έχουν 
σημαντική και αρνητική σχέση. Η στάση και η ανησυχία-επιθυμία 
είναι ποιοτικά διαφορετικές θεωρίες. Η ανησυχία-επιθυμία για τις 
Νέες Τεχνολογίες φαίνεται να έχει ψυχολογικές αναφορές, ενώ η 
στάση όχι. (Nicholas Bozionelos,1997) Για το λόγο αυτό 
διαπιστώνεται ότι η αρνητική στάση έναντι των υπολογιστών 
σχετίζεται κατά μεγάλο βαθμό με την ανησυχία-επιθυμία για τον 
υπολογιστή.

■ Οι επιδόσεις των μαθητών στους υπολογιστές είναι αντιστρόφως 
ανάλογες με την ανησυχία-επιθυμία τους για τους υπολογιστές. [14]
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Στάση των copiucdv ατόιιων στα δεδομένα των 
Νέων Τεγνολογιών

Η αρνητική στάση έναντι της τεχνολογίας σχετίζεται και με την ηλικία. Για 
ανθρώπους μιας κάποιας ηλικίας καθετί καινούργιο είναι κακό ή επικίνδυνο 
και καθετί παλιό καθαγιάζεται. Καθώς όμως περνούν τα χρονιά και η μία 
γενιά διαδέχεται την άλλη, το σύνολο των «παλιών» και ως εκ τούτου 
«αποδεκτών πραγμάτων» συνεχώς εμπλουτίζεται. Έτσι τα τελευταία χρόνια 
θα ακούσει κανείς να εκφράζονται απόψεις για το πόσο κακό πράγμα είναι οι 
υπολογιστές από ανθρώπους που δεν προβληματίζονται καθόλου από την 
τηλεόραση. Η ίδια συζήτηση θα είχε στο στόχαστρο, πριν από τριάντα 
χρόνια, την τηλεόραση.

Τα πράγματα όμως σιγά-σιγά αλλάζουν. Οι υπολογιστές έχουν μπει στη 
καθημερινή μας ζωή εδώ και δύο δεκαετίες, μ’ αποτέλεσμα και οι 
μεγαλύτεροι να προσαρμόζονται με τη πάροδο του χρόνου στην «ιδέα» των 
υπολογιστών. Σχετικά με το θέμα αυτό έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές 
έρευνες, κατά κύριο λόγο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μια μεγάλη ερευνά μεταξύ ατόμων ηλικίας 55 χρονών και άνω έγινε στις 
Ηνωμένες Πολιτείες -πραγματοποιήθηκε τη περίοδο 1995-1998- και η οποία
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έδειξε ότι οι ιδιοκτήτες υπολογιστών αυξήθηκαν από 29% σε 40%.To Senior 
Net στα μέσα του 1998 έκανε μία έρευνα η οποία αποφάνθηκε ότι το 70% 
των κατόχων υπολογιστών -άνω των 55- έχουν πρόσβαση στο Internet. 
Άλλες μελέτες έστιασαν στα χαρακτηριστικά των μεγάλων που ασχολούνται 
με τους υπολογιστές. Οι περισσότερες απ' αυτές κατέληξαν ότι κατά κύριο 
λόγο είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου -απόφοιτοι πανεπιστημίου- και 
έχουν υψηλό εισόδημα. Ένα άρθρο στο Time (Dickerson 1995) 
αναφέρονταν στο λόγο που οι μεγάλοι ασχολούνται με τις Νέες Τεχνολογίες. 
Ένας εβδομηνταπεντάχρονος από την Arizona υποστήριξε: «ότι τον κρατάει 
σ’ επαφή με το τετράχρονο εγγονό του», ενώ ένας άλλος από το San 
Francisco είπε: «για τους μεγάλους ανθρώπους, οι υπολογιστές τους 
παρέχουν την αίσθηση ότι είναι ακόμα σε εγρήγορση».

Η Packard Bell Electronics(1997) -εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών 
υπολογιστών στις ΗΠΑ- πραγματοποίησε μια έρευνα σε μεγάλους, σχετικά 
με τους τομείς που χρησιμοποιούν τους υπολογιστές. Το 72% για 
ηλεκτρονική αλληλογραφία, το 59% για να βρει ένα συγκεκριμένο θέμα στο 
Internet, το 53% για να μάθει τα νέα, το 52% για να παίξει παιχνίδια, το 47% 
για να βρει μέρος διακοπών και το 43% για να μάθει τον καιρό.

Επίσης το Senior Net (1996) διεξήγαγε μια δημοσκόπηση σχετικά με το 
πώς οι μεγάλοι έμαθαν να χειρίζονται τους υπολογιστές. Το 40% από μόνο 
του, το 21% από τη δουλειά, το 17% έκανε μαθήματα, ενώ μόλις το 15% 
από φίλους. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι με τη πάροδο του χρόνου αρχίζουν 
να εξοικειώνονται με τους υπολογιστές και οι μεγάλοι. [15]

«Νέες Τεχνολογίες και παλαιοί φόβοι στο σχολικό σύστημα»

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας διετούς ερευνητικής 
προσπάθειας που σκοπό είχε τη διερεύνηση των στάσεων και 
αναπαραστάσεων των ελλήνων εκπαιδευτικών ως προς τις Νέες 
Τεχνολογίες. Η έρευνα διεξήχθη με τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης βάσει 
ατομικών, ημιδομημένων συνεντεύξεων με τριάντα τρεις έλληνες 
εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δέκα έλληνες
παραγωγούς εκπαιδευτικής τεχνολογίας -εκπαιδευτικού βίντεο και 

ηλεκτρονικού λογισμικού. Από την ανάλυση του ερευνητικού υλικού 
αποτυπώθηκαν συγκεκριμένες τάσεις και προέκυψαν ποικίλα
συμπεράσματα, τα κυριότερα από τα οποία είναι τα ακόλουθα:
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> Η Νέα Τεχνολογία αλλά και οι απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας 

έχουν δημιουργήσει νέες ανάγκες για την εκπαίδευση. Οι 
εκπαιδευτικοί ψάχνουν τρόπους να προσαρμοστούν στα νέα 
δεδομένα αλλά η προσπάθειά τους αυτή δυσχεραίνεται από πολλούς 
παράγοντες.

> Παρόλο που οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την αξία των εποπτικών 
μέσων, η χρήση τους δεν έχει εδραιωθεί στην επαγγελματική τους 
συνείδηση.

> Οι εκπαιδευτικοί έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη στροφής προς 
ένα περισσότερο μαθητοκεντρικό και ανακαλυπτικό εκπαιδευτικό 
μοντέλο, αλλά είναι επιφυλακτικοί ως προς ριζικές αλλαγές που θα 
τους ωθούσαν να διαφοροποιήσουν τις παραδοσιακές μεθόδους 
διδασκαλίας.

> Η στάση των εκπαιδευτικών είναι συνάρτηση του βαθμού 
εξοικείωσης και γνώσης που αυτοί έχουν σχετικά με τις Νέες 
Τεχνολογίες. Όσο περισσότερη ενημέρωση, γνώση και εμπειρία 
έχουν τόσο θετικότερη είναι η στάση τους και τόσο μεγαλύτερη η 
προθυμία που εκδηλώνουν για εμπλοκή σε μια διαδικασία 
εξοικείωσης.

> Η συμπεριφορά τους απέναντι στις Νέες τεχνολογίες χαρακτηρίζεται 
από δύο αντιφάσεις. Η πρώτη είναι ότι η γενικά θετική στάση τους 
συνοδεύεται και από προσδοκίες αρνητικών συνεπειών σε επί 
μέρους τομείς. Αυτή η διαπίστωση εξηγείται σε πολλές περιπτώσεις 
από το γεγονός ότι δεν έχουν διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη 
άποψη για τις εκπαιδευτικές χρήσεις των νέων μέσων. Η δεύτερη 
αντίφαση εντοπίζεται στο επίπεδο της συμπεριφοράς, καθώς η 
σπουδαιότητα που προσδίδουν στην επιμόρφωση και την απόκτηση 

γνώσης και ικανοτήτων σχετικά με τους υπολογιστές έρχεται σε 
αντίθεση με την απροθυμία τους να συμμετέχουν σε προγράμματα 
επιμόρφωσης, ιδιαίτερα όταν αυτό μεταφράζεται είτε σε μια ανάγκη 
δαπάνης περισσότερου χρόνου είτε σε μια αποσταθεροποίηση του 
κυρίαρχου ρόλου του διδάσκοντος μέσα στην τάξη.

> Το άγχος το οποίο προκαλεί η πιθανότητα χρήσης Η/Υ και το οποίο 
προκύπτει κατά κύριο λόγο από την άγνοια και την έλλειψη εμπειρίας 
μπορούν να αναστείλουν οποιαδήποτε επαφή με αυτόν. Η 
ενημέρωση και η εξοικείωση με τους υπολογιστές είναι αντιστρόφως
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ανάλογη προς το άγχος, το οποίο προκαλεί η προοπτική χρήσης 
τους. Όσο περισσότερες γνώσεις έχει ο εκπαιδευτικός για τη χρήση 
της τεχνολογίας τόσο λιγότερο άγχος νοιώθει και τόσες περισσότερες 
πιθανότητες να τη χρησιμοποιήσει σωστά μέσα στο εκπαιδευτικό 
πλαίσιο.

> Οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ανησυχία και φόβο μπροστά στην 
προοπτική απαξίωσής τους από τις Νέες Τεχνολογίες. Όσο 
μεγαλύτερος είναι ο φόβος αυτός, τόσο αρνητικότερη είναι η στάση 
τους απέναντι σε αυτές και τόσο ασθενέστερη η προθυμία και 
ετοιμότητα τους για περαιτέρω χρήση των νέων μέσων ή την 
επιμόρφωσή τους πάνω σ' αυτά.

> Τα προβλήματα υποδομής που αντιμετωπίζουν τα σχολεία 
δυσχεραίνουν σημαντικά την αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων για 
τη βελτίωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

> Οι παραγωγοί εκπαιδευτικού λογισμικού και εκπαιδευτικού βίντεο 
έχουν θετικότερη στάση απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες και την 
προοπτική διεύρυνσης της χρήσης τους στα σχολεία. Η στάση τους 
αυτή προκύπτει από την αυξημένη γνώση και εμπειρία τους.

> Η δυσκολότερη αποστολή της εκπαιδευτικής πολιτικής δεν είναι 
εντέλει να στρέψει τους εκπαιδευτικούς προς την αποδοχή της 
χρήσης των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, αλλά να τους 
βοηθήσει να υιοθετήσουν νέες μεθόδους εργασίας οι οποίες θα 
χαρακτηρίζονται από διάρκεια και σταθερότητα, ώστε να μην μείνει 
αναξιοποίητο το μεγαλύτερο μέρος των δυνατοτήτων της Νέας 
Τεχνολογίας, αλλά και τα κίνητρα και το ενδιαφέρον που εκφράζουν 
πολλοί εκπαιδευτικοί που αγαπούν το έργο τους.

> Η στάση των εκπαιδευτικών προδιαγράφουν το μέτρο της 
ετοιμότητας τους να εμπλακούν σε μια διαδικασία εκπαίδευσης κι 
ενημέρωσης. Αλλά προφανώς ισχύει και το αντίστροφο, με την 
έννοια του ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης που τους παρέχεται θα 
επηρεάσει παραπέρα τις στάσεις τους απέναντι στο θέμα.

Η μεγαλύτερη έμφαση της εκπαιδευτικής πολιτικής, πέρα από την 
παροχή απαραίτητου και σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού στα σχολεία, 
οφείλει να είναι στον τομέα της εξοικείωσης των εκπαιδευτών μέσω της 
συστηματικής και ουσιαστικής επιμόρφωσής τους. Η ανάγκη αυτή προκύπτει 
από τις ακόλουθες διαπιστώσεις:
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□ Όσο περισσότερο αυξάνει η γνώση των εκπαιδευτικών και η εμπειρία 

τους στα νέα μέσα τόσο θετικότερες στάσεις αποκτούν. Κι όσο 
θετικότερες στάσεις αποκτούν τόσο περισσότερο θα τα 
χρησιμοποιούν στο διδακτικό τους έργο.

□ Εάν οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν τις δυνατότητες των Νέων 
Τεχνολογιών και τον κατάλληλο τρόπο αξιοποίησής τους για 
διδακτικούς σκοπούς, τότε η προσπάθεια διάδοσης τους στα σχολεία 
θα ακολουθεί πολύ αργούς ρυθμούς, ενώ τα αποτελέσματα της 
ενσωμάτωσής τους θα είναι αμφίβολα.

□ Με τη χρησιμοποίηση των νέων μέσων θα διαπιστώσουν οι ίδιοι οι 
εκπαιδευτικοί πως είναι εσφαλμένη και αβάσιμη η γνώμη όσων 
νομίζουν ότι είναι δύσκολη ή απειλητική η χρήση των μέσων αυτών, 
ενώ θα καταλάβουν ότι ο ρόλος του καθηγητή στο μέλλον όχι μόνο 
δεν θα απαξιωθεί αλλά θα έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί και να 
γίνει ουσιαστικότερος. [24]
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Στόγος ττκ έρευνας

Πρόθεση της συνολικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε και που 
παρουσιάζεται στη συνέχεια, ήταν να γίνει η καταγραφή της στάσης των 
εφήβων και των ωρίμων στις Νέες Τεχνολογίες.

Μετά από ενημέρωση των διευθυντών του ΤΕΕ ΟΑΕΔ Θεσσαλονίκης, 
του ΚΕΚ ΟΑΕΔ Ωραιοκάστρου, του ΙΕΚ ΟΑΕΔ Οεσσαλονίκης και του ΚΕΚ 
ΟΑΕΔ Οεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η διανομή σε ένα δείγμα του 
πληθυσμού των παραπάνω σχολείων ενός ερωτηματολογίου (Παράρτημα 
Α) που απευθυνόταν τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς των 
σχολικών μονάδων.

Αειγιιατολτιιι/ία

Πραγματοποιήσαμε δύο έρευνες. Η πρώτη διεξήχθη την άνοιξη του 2000 
και η δεύτερη το φθινόπωρο του 2001.

Έρευνα 2000

Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε μαθητές των ειδικοτήτων κομμωτικής, 
θερμουδραυλικών και συγκολλητών του ΤΕΕ ΟΑΕΔ Θεσσαλονίκης, σε 
ανέργους του τμήματος χειριστών Η/Υ του ΚΕΚ Ωραιοκάστρου, όπου 
εργαζόμουν ως εκπαιδευτικός, αλλά και σε ανέργους της Balkan που 
παρακολουθούσαν μαθήματα χρήσης Η/Υ στο ΚΕΚ Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για ένα κοινό που είχε διαφορετικό κύκλο μαθημάτων. Οι 
μαθητές του ΤΕΕ παρακολουθούσαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους - 
τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν 3.5 εβδομάδες πριν τη λήξη του σχολικού 
έτους- δύο ώρες την εβδομάδα Η/Υ από τις οποίες η μία ήταν θεωρία και η 
άλλη εφαρμογές (Windows και Word). Οι άνεργοι του ΚΕΚ Ωραιοκάστρου θα 
διδάσκονταν όλο το πακέτο του MSOffice (Word, Excel, Access, Power 
Point), MS-Windows, Ms-Dos, δίκτυα και θεωρητικά σχετικά με την 
αρχιτεκτονική των υπολογιστών. Τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν μόλις τη 
πέμπτη εβδομάδα του σεμιναρίου το οποίο ήταν δεκατριών εβδομάδων. 
Όσο αφορά τους ανέργους της Balkan, αυτοί παρακολουθούσαν μαθήματα 

Windows, Word, Excel, Power Point και Access.
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ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ
Αναλυτικότερα το δείγμα που απάντησε στο ερωτηματολόγιο αποτελείται 

από 55 μαθητές των τάξεων ΑΚ3, ΑΚ5, ΑΥ2, ΑΣ3, από 18 ανέργους του 
τμήματος χειριστών των Η/Υ και από 7 ανέργους της Balkan. Το συνολικό 
δείγμα περιλαμβάνει 80 άτομα.

Έρευνα 2001

Η διανομή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 
2001 σε μαθητές των ειδικοτήτων οικονομικών υπηρεσιών, ηλεκτρονικών 
συστημάτων, καλλιτεχνικών εφαρμογών, κομμωτικής, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, συντηρητών έργων τέχνης, μηχανικών αυτοκινήτων, 
υπαλλήλων διοίκησης, θερμουδραυλικών και τεχνικών αμαξωμάτων του 
ΤΕΕ ΟΑΕΔ Θεσσαλονίκης, σε μαθητές της ειδικότητας των πολυμέσων του 
ΙΕΚ ΟΑΕΔ Θεσσαλονίκης αλλά και σε εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων 
του ΤΕΕ ΟΑΕΔ Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα το δείγμα αποτελείται από 
172 μαθητές των τμημάτων ΑΥΔ, ΑΗΣ1, ΑΚΕΦ1, ΒΚ1, ΒΗ/Υ, BET, ΒΑ3, 
ΒΟΥ2, ΒΥ2, ΓΚ2, ΓΤΑ1 του ΤΕΕ, από 35 μαθητές του πρώτου και του 
τρίτου εξαμήνου της ειδικότητας των πολυμέσων του ΙΕΚ και από 43 
εκπαιδευτικούς του ΤΕΕ. Το συνολικό δείγμα είναι 250 άτομα.

Όσον αφορά το μάθημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, που 
παρακολουθούσαν οι ερωτηθέντες τη περίοδο που μοιράστηκε το 
ερωτηματολόγιο, ήταν διαφορετικό σε κάθε ομάδα. Οι μαθητές της πρώτης 
τάξης του ΤΕΕ (ΑΥΔ, ΑΗΣ1, ΑΚΕΦ1) είχαν δύο ώρες την εβδομάδα Η/Υ- η 
μία ώρα ήταν θεωρία και η άλλη ήταν εφαρμογές σχετική με τα Windows και 
το Word, της δευτέρας είχαν μία ώρα πράξη Excel, σχεδιαστικά 
προγράμματα (Corel 9 και AutoCad 2000) και Internet ενώ της τρίτης δεν 
είχαν μάθημα που αφορούσε τους Η/Υ. Από την άλλη η ειδικότητα των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών περιλάμβανε στο ωρολόγιο πρόγραμμα της 
πολλές ώρες μαθημάτων που είχαν άμεση σχέση με τους Η/Υ, ενώ η 
ειδικότητα της κομμωτικής στην δευτέρα δεν είχε αντίστοιχο μάθημα. 
Επιπλέον οι μαθητές της ειδικότητας των πολυμέσων είχαν κατά κύριο λόγο 
μαθήματα υπολογιστών, ενώ οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν 
παρακολουθούσαν μαθήματα σχετικά με τη χρήση των Η/Υ.

-■-ψ- ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ

Κατασκευή ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο αττοτελούνταν από τρία τμήματα. Στο πρώτο τμήμα 
ζητούνταν από τους ερωτηθέντες να σημειώσουν διάφορα δημογραφικά 
στοιχεία (φύλο, ηλικία, ειδικότητα), τα οποία θα βοηθούσαν στην 
αναγνώριση του κοινωνικού τους προφίλ.

Ειδικότερα η ηλικία ήταν απαραίτητη για τη διερεύνηση της 
διαφοροποίησης αποδοχής νέων και ωρίμων στα δεδομένα των Νέων 
Τεχνολογιών. Για το λόγο αυτό η παράμετρος της ηλικίας διαιρέθηκε σε τρία 
επίπεδα. Το πρώτο περιλάμβανε άτομα ηλικίας από 14 έως 18, το δεύτερο 
από 18 έως 25 και το τρίτο από 25 και άνω.

Το δεύτερο τμήμα αποτελούνταν από τη καθαυτού κλίμακα μέτρησης 
στάσεων. Η κλίμακα απαρτιζόταν από δεκατέσσερις προτάσεις που 
αφορούσαν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τρεις που αναφέρονταν στα 
βιβλία, στις τέχνες και στις θετικές επιστήμες. Οι ερωτηθέντες καλούνταν να 
δηλώσουν τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους, σημειώνοντας στο ανάλογο 
τετραγωνίδιο, το οποίο αντιστοιχούσε σε μία από τις παρακάτω πέντε 
επιλογές:

> «ΚΑΘΟΛΟΥ»
> «ΛΙΓΟ»
> «ΜΕΤΡΙΑ»
> «ΑΡΚΕΤΑ»
> «ΠΟΛΥ»

Με αυτόν τον τρόπο τα άτομα είχαν τη δυνατότητα να δηλώσουν το 
βαθμό, στον οποίο συμφωνούσαν ή διαφωνούσαν με τη πρόταση που είχε 

προηγηθεί.
Το τρίτο τμήμα περιλάμβανε τρεις ερωτήσεις που αναφέρονταν στο 

μάθημα Η/Υ που παρακολουθούσαν εκείνη τη περίοδο, στις οποίες έπρεπε 
να διατυπώσουν τη γνώμη τους για τις δραστηριότητες του μαθήματος.

Για τη κατασκευή της κλίμακας χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο του Likert. 
Ενώ το κυρίως μέρος του ερωτηματολογίου αντλήθηκε από πρότυπα που 
επίσημα παραχωρούνται στις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα από το 
πανεπιστήμιο της Φλόριντας. [11]
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ

Έρευνα 2000

Το δείγμα απαρτιζόταν από 38 άνδρες και 42 γυναίκες, ποσοστό 48% και 
52% αντίστοιχα.

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

38 42 80

Πίνακας 2: Σύνθεση του δείγματος ως προς το φύλλο.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

48%

□ ΑΝΔΡΕΣ

□ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Σχήμα 1

Ηλικίες ανά φύλλο

Το δείγμα χωρίστηκε σε τρία επίπεδα ηλικίας, όπου οι ερωτηθέντες 
ηλικίας 14-18 ετών καταλαμβάνουν ποσοστό 58%, οι ερωτηθέντες ηλικίας 
18-25 καταλαμβάνουν ποσοστό 21% και οι ηλικίας 25 χρόνων και άνω το 
ίδιο ποσοστό με τη προηγούμενη κατηγορία, δηλαδή 21%.
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"Ip: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

25 ΚΑΙ ΑΝΩ
21%

14-18
58%

Σχήμα 2
Στη συνέχεια σχεδιάσαμε δύο διαγράμματα με τους αντίστοιχους πίνακες 

που δείχνουν τις ηλικίες του δείγματος ανά φύλο.

ΑΝΔΡΕΣ
14-18 | 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

| 28 | 2 8

Πίνακας 3: Ηλικίες των ανδρών του δείγματος.

ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ - ΑΝΔΡΕΣ

14-18 18-25

ΗΛΙΚΙΕΣ

25 ΚΑΙ ΑΝΩ

Σχήμα 3
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
14-18 18-25 1 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

18 15 | 9 |

Πίνακας 4: Ηλικίες των γυναικών του δείγματος.

ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΗΛΙΚΙΕΣ

Σχήμα 4
Παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι άνδρες ήταν μεταξύ 14 και 18 ετών, 

ενώ στις γυναίκες υπάρχει μεγαλύτερη ομοιομορφία αν και πάλι οι 
περισσότερες ανήκαν στο πρώτο επίπεδο δηλαδή μεταξύ 14 και 18 ετών.

Ειδικότητα

Από τους 80 ερωτηθέντες οι 56 ήταν μαθητές -ποσοστό 70%, οι 7 
ιδιωτικοί υπάλληλοι -ποσοστό 7%, ενώ υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό 
17% που απάντησαν κάτι άλλο και στο μεγαλύτερο μέρος τους ήταν άνεργοι 
που παρακολουθούσαν σεμινάρια Η/Υ στο ΚΕΚ του ΟΑΕΔ.

Ειδικότητα Αριθμός Υποκειμένων Ποσοστά συχνότητας
Μαθητής 56 70%

Δημόσιος Υπάλληλος 0 0%
Ιδιωτικός Υπάλληλος 7 9%

Άλλο 17 21%

Πίνακας 5: Σύνθεση του δείγματος κατά ειδικότητα.
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ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Σχήμα 5

1 ΑΝΔΡΕΣ
ΙΜΑΘΗΤΗΣΙΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΙΚΛΛΟ

~30 1 0 1 1 7

Πίνακας 6: Ειδικότητες των ανδρών του δείγματος.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ -ΑΝΔΡΕΣ

ΜΑΘΗΤΉΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΆΛΛΟ 
ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Σχήμα 6

ΓΥΝΑΙΚ ΕΣ
ΜΑΘΗΤΗΣίΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣίΑΛΛΟ

1 26 | 0 6 1 10

Πίνακας 7: Ειδικότητες των γυναικών του δείγματος.
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ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Από τους πίνακες 6 και 7 φαίνεται ότι οι περισσότεροι άνδρες ήταν 
μαθητές και το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες μόνο που στις γυναίκες 
υπάρχει και ένα σημαντικός αριθμός που απάντησε κάτι άλλο και στη 
πλειοψηφία του ήταν άνεργοι που παρακολουθούσαν σεμινάρια Η/Υ στο 
ΚΕΚ του ΟΑΕΔ Ωραιοκάστρου.

Αποτελέσματα ανάλυσης Ερωτηματολογίου

Απαντήσεις στην ερώτηση 4

14-18 18-25 | 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
26 8 8

56,52% 47,06% 1 47,06%

Πίνακας 8: Πόσοι είχαν παρακολουθήσει στο παρελθόν μαθήματα Η/Υ.

14-18 1 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

κ> ο <Ό 9
43,48% | 52,94% 52,94%

Πίνακας 9: Πόσοι δεν είχαν παρακολουθήσει στο παρελθόν μαθήματα Η/Υ.
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ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

ΠΟΣΟΙ ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΤΟ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η/Υ

Ο
ΗW
ΟΙλΙ
Ο

100% X Χ\S :
90% / Λ

/\
80% / Λ-

70% χ Λ~ χ\
60% χ /)

1
50% Vf
40% ^ X *X 1
30% χ χΛχ 1 χ
20% ^ w\^Χ I
10%
0% Λ

56,52%

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΕΣ

________________ Σχήμα 8 ___ ______
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20% ΧχΤ
10% •
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ο%
14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΕΣ

Σχήμα 9
Από τους παραπάνω πίνακες και τα αντίστοιχα διαγράμματα μπορούμε 

να συμπεράνουμε ότι σε όλα τα επίπεδα των ηλικιών είχαν παρακολουθήσει 
στο παρελθόν μαθήματα σχετικά με τη χρήση υπολογιστών περίπου οι 
μισοί, με μια μικρή υπεροχή των μικρών (57%) -πράγμα λογικό μια και η 
πληροφορική είναι πλέον υποχρεωτικό μάθημα στο γυμνάσιο αλλά και στα 

Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια. Στο πίνακα 10 και στο αντίστοιχο 
διάγραμμα του (σχήμα 10) φαίνεται η γενική κατανομή των ηλικιών στην 

ερώτηση 4.
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ

14-18 18-25 S 25 ΚΑΙ ΑΝΩ I
26 8 I 8 ΝΑΙ
20 9 II 9 ΟΧΙ
46 17 17 ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 10: Κατανομή των ηλικιών στην ερώτηση 4.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 4

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΕΣ

Σχήμα 10

Απαντήσεις στην ερώτηση 7

Μια άλλη βασική παράμετρος στην έρευνα μας είναι η ερώτηση 7 που 
αφορά το αν είχαν οι ερωτηθέντες υπολογιστή. Από τον πίνακα 11 απορρέει 
ότι οι περισσότεροι δεν είχαν, με το επίπεδο ηλικίας 25 και άνω να έχει το 
μεγαλύτερο ποσοστό στη θετική απάντηση (Ναι) -30%.

14-18 18-25 II 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
12 | 2 II 5 ΝΑΙ
34 15 1 12 ΌΧΙ
46 I 17 1 17 ΣΥΝΟΛΟ

26,09% 11,76% 29,41% ΝΑΙ
73,91% 88,24% | 70,59% ΌΧΙ

Πίνακας 11: Κατανομή των ηλικιών στην ερώτηση 7.
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ

ΠΟΣΟΙ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΕΣ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΕΣ

Σχήμα 11

Απαντήσεις στην ερώτηση 2

Η ερώτηση 2 αφορά το κατά πόσο αισθάνονται καλά με τις δυνατότητες 
τους στη χρήση των υπολογιστών. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από 
τον παρακάτω πίνακα καθώς και από το σχήμα είναι τα ακόλουθα: τα άτομα 
που ανήκουν στο επίπεδο ηλικίας 14-18 που είναι κυρίως μαθητές 
παρατηρείται ότι έχουν σε μεγάλο ποσοστό (35%) μια μέτρια σχέση με τους 
υπολογιστές. Παρόλα αυτά υψηλά ποσοστά εμφανίζονται 20% και 11% 
αντίστοιχα στην επιλογή «ΑΡΚΕΤΑ» και «ΠΟΛΥ».

Στα άτομα ηλικίας 18 έως 25 παρατηρείται μια διαφοροποίηση στις 
ικανότητες τους σχετικά με τους υπολογιστές. Και αυτό οφείλεται ότι τα 
άτομα αυτά, έχουν ως επί το πλείστον τελειώσει το Λύκειο και έχουν 
ανπληφθεί την αναγκαιότητα τους στην ανεύρεση εργασίας («ΑΡΚΕΤΑ»: 
47%). Το ίδιο συμβαίνει και με τους 25 και άνω σε μικρότερο όμως ποσοστό 
λόγο ότι δεν διδάχθηκα υπολογιστές στο σχολείο τους και διαπίστωσαν τη 
χρησιμότητα τους σε μεγάλη σχετικά ηλικία. (« ΑΡΚΕΤΑ» και «ΠΟΛΥ»: 
24%).
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-'ψ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ
14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

7 2 0 ΚΑΘΟΛΟΥ
9 2 2 ΛΙΓΟ
16 4 7 ΜΕΤΡΙΑ
9 1 8 4 ΑΡΚΕΤΑ

5 1 ι 4 ΠΟΛΥ
1 46 17 17 ΣΥΝΟΛΟ

15,22% 11,76% 0,00% ΚΑΘΟΛΟΥ
19,57% 11,76% 11,76% ΛΙΓΟ
34,78% 23,53% 41,18% ΜΕΤΡΙΑ
19,57% 47,06% 23,53% ΑΡΚΕΤΑ
10,87% 5,88% 23,53% ΠΟΛΥ

100,00% 100,00% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 12: Κατανομή των ηλικιών στην ερώτηση 2.

50
45
40
35
30
25

20
15
10
5
0

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Τ χΛ
''λ 5 Χι

9
t X// L

/ J-/ 1 16
ϊ-/ I Λ

1/ λ 7 1
,Μ ____

14-18

pfp
8

©
Ρ

18-25

ΗΛΙΚΙΕΣ

25 ΚΑΙ ΑΝΩ

I ΠΟΛΥ

□ ΑΡΚΕΤΑ
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Σχήμα 12

Απαντήσεις στην ερώτηση 3

Η ερώτηση 3 αναφέρεται στη γνώση της χρήσης του Internet για την 
ανεύρεση πληροφοριών που αφορούν την εργασία των ερωτηθέντων. 
Όπως ήταν αναμενόμενο οι ηλικίες 14-18 χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό 
το Internet τόσο για τις εργασίες τους όσο και για διασκέδαση (“surfing”). 
Στις ηλικίες 18 και άνω παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό στην επιλογή 

«ΠΟΛΥ» (12%) και αυτό οφείλεται στο διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο 
(άνεργοι του ΚΕΚ του ΟΑΕΔ Ωραιοκάστρου) των ερωτηθέντων.
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' W ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
19 10 8 ΚΑΘΟΛΟΥ
13 2 5 ΛΙΓΟ
8 3 1 ΜΕΤΡΙΑ
4 0 1 ΑΡΚΕΤΑ
2 2 2 ΠΟΛΥ

46 17 17 ΣΥΝΟΛΟ
41,30% 58,82% 47,06% ΚΑΘΟΛΟΥ
28,26% 11,76% 29,41% ΛΙΓΟ
17,39% 17,65% 5,88% ΜΕΤΡΙΑ
8,70% 0,00% 5,88% ΑΡΚΕΤΑ
4,35% 11,76% 11,76% ΠΟΛΥ

100,00% 100,00% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 13: Κατανομή των ηλικιών στην ερώτηση 3.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 3

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΕΣ

□ ΚΑΘΟΛΟΥ

□ ΛΙΓΟ

□ ΜΕΤΡΙΑ

□ ΑΡΚΕΤΑ

□ ΠΟΛΥ

Σχήμα 13
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'Ifpli ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ

Απαντήσεις στην ερώτηση 8

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ |
4 2 0 ΚΑΘΟΛΟΥ

1 16 0 0 ΛΙΓΟ
1 6 4 3 ΜΕΤΡΙΑ

7 5 6 ΑΡΚΕΤΑ
13 6 8 ΠΟΛΥ
46 17 17 ΣΥΝΟΛΟ

8,70% 11,76% 0,00% ΚΑΘΟΛΟΥ
34,78% 0,00% 0,00% ΛΙΓΟ
13,04% 23,53% 17,65% ΜΕΤΡΙΑ
15,22% 29,41% 35,29% ΑΡΚΕΤΑ
28,26% 35,29% I 47,06% ΠΟΛΥ
100,00% 100,00% 1 100,00% ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 14: Κατανομή των ηλικιών στην ερώτηση 8.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 8

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΕΣ

Σχήμα 14
Η ερώτηση 8 αναφέρεται στις δυνατότητες των ερωτηθέντων σχετικά με 

τη χρήση του κειμενογράφου (Microsoft Office Word). Από το πίνακα 14 
συμπεραίνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών απαντήσεων, δόθηκε 

από τις ηλικίες 18 και άνω και αυτό οφείλεται στο ότι οι άνεργοι του ΚΕΚ 
Ωραιοκάστρου και της Θεσσαλονίκης είχαν περισσότερες ώρες Word την 

εβδομάδα σε σχέση με τους μαθητές του ΤΕΕ, οι οποίοι παρακολούθησαν
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ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, δύο ώρες την εβδομάδα Η/Υ από τις 
οποίες η μία ήταν θεωρία και η άλλη εφαρμογές (Windows και Word).

Απαντήσεις στην ερώτηση 10

-iff!: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
22 7 4 ΚΑΘΟΛΟΥ
12 2 3 ΛΙΓΟ
6 7 3 ΜΕΤΡΙΑ
5 0 2 ΑΡΚΕΤΑ
1 1 5 ΠΟΛΥ

46 17 17 ΣΥΝΟΛΟ
47,83% 41,18% 23,53% ΚΑΘΟΛΟΥ
26,09% 11,76% 17,65% ΛΙΓΟ
13,04% 41,18% 17,65% ΜΕΤΡΙΑ
10,87% 0,00% 11,76% ΑΡΚΕΤΑ
2,17% 5,88% 29,41% ΠΟΛΥ

100,00% 100,00% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 15: Κατανομή των ηλικιών στην ερώτηση 10.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 10

25
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15 /
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14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΕΣ

□ ΚΑΘΟΛΟΥ

□ ΛΙΓΟ

□ ΜΕΤΡΙΑ

□ ΑΡΚΕΤΑ

□ ΠΟΛΥ

Σχήμα 15
Στην ερώτηση 10 τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι αναμενόμενα, 

μια και οι ηλικίες 14-18 δεν είχαν παρακολουθήσει μάθημα σχετικό με τα 
λογιστικά φύλλα. Πιο συγκεκριμένα οι ηλικίες 18-25 απάντησαν στην 
επιλογή «ΜΕΤΡΙΑ» με ποσοστό 41%, οι ηλικίες 25 και άνω με ποσοστό
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ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ
29,5% «ΠΟΛΥ», ενώ στις ηλικίες 14-18 το ποσοστό πέφτει κατακόρυφα στο
2%.

Απαντήσεις στην ερώτηση 13

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Από το παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι το επίπεδο ηλικίας 14 έως 18 έχει 
μεγαλύτερη εξοικείωση με την ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail), γιατί σ’ 
αυτή την ηλικία χρησιμοποιούν το Internet ως μέσο επικοινωνίας και 
γνωριμιών (επιλογή «ΠΟΛΥ»: 33%). Οι ηλικίες 18-25 έχουν το Internet τόσο 
ως μέσο επικοινωνίας όσο και ως μέσο ανεύρεσης πληροφοριών (ερώτηση 
3)- επιλογή «ΠΟΛΥ»; 29%, ενώ οι ηλικίες 25 και άνω το χρησιμοποιούν 
κατά κύριο λόγο για να βρίσκουν πληροφορίες σχετικές με την εργασία τους 
(επιλογή «ΠΟΛΥ»: 12%).

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
15 8 10 ΚΑΘΟΛΟΥ
7 2 2 ΛΙΓΟ
6 1 1 ΜΕΤΡΙΑ
3 1 2 ΑΡΚΕΤΑ
15 5 2 ΠΟΛΎ
46 17 17 ΣΥΝΟΛΟ

32,61% 47,06% 58,82% ΚΑΘΟΛΟΥ
15,22% 11,76% 11,76% ΛΙΓΟ
13,04% 5,88% 5,88% ΜΕΤΡΙΑ
6,52% 5,88% 11,76% ΑΡΚΕΤΑ
32,61% 29,41% 11,76% ΠΟΛΎ
100,00% 100,00% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 16: Κατανομή των ηλικιών στην ερώτηση 13.
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- ψ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 13

16 

14 
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2 

0
14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΕΣ

□ ΚΑΘΟΛΟΥ

□ ΛΓΟ
□ ΜΕΤΡΙΑ

□ ΑΡΚΕΤΑ

□ ΠΟΛΥ

Σχήμα 16

Απαντήσεις στην ερώτηση 14

Η ερώτηση 14 αναφέρεται στο κατά πόσο οι ερωτηθέντες διαβάζουν 
λογοτεχνικά βιβλία στον ελεύθερο χρόνο τους, μια και θέλουμε να δείξουμε 
τη σχέση ανάμεσα στα λογοτεχνικά βιβλία και στις Νέες Τεχνολογίες. Από το 
πίνακα 17 προκύπτει ότι οι «μεγάλοι» -18 και άνω- διαβάζουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους μικρούς (επιλογή «ΠΟΛΥ»: 13% 
ηλικίες 14-18, 47% ηλικίες 18-25 και 35% 25 και άνω).

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
22 4 2 ΚΑΘΟΛΟΥ
4 2 2 ΛΙΓΟ

9
1 5 ΜΕΤΡΙΑ

5 2 2 ΑΡΚΕΤΑ
6 8 6 ΠΟΛΥ

46 17 17 ΣΥΝΟΛΟ
47,83% 23,53% 11,76% ΚΑΘΟΛΟΥ
8,70% 11,76% 11,76% ΛΙΓΟ
19,57% 5,88% 29,41% ΜΕΤΡΙΑ
10,87% 11,76% 11,76% ΑΡΚΕΤΑ
13,04% 47,06% 35,29% ΠΟΛΥ

100,00% 100,00% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 17: Κατανομή των ηλικιών στην ερώτηση 14.

Σελίδα 52



■φ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 14

ΗΛΙΚΙΕΣ

□ ΚΑΘΟΛΟΥ 

Ο ΛΙΓΟ

□ ΜΕΤΡΙΑ

□ ΑΡΚΕΤΑ

□ ΠΟΛΥ

Σχήμα 17

Απαντήσεις στην ερώτηση 16

Η ερώτηση 16 αφορά τις πρακτικές επιστήμες. Παρατηρούμε από το 
πίνακα 18 μεγάλη διασπορά στα ποσοστά σε όλες τις ηλικίες, με 
περισσότερο θετική συμπεριφορά στο επίπεδο ηλικίας 25 και άνω (επιλογή 
«ΠΟΛΥ»: 18%). Πράγμα αναμενόμενο μια και οι ηλικίες αυτές έχουν ήδη 
τελειώσει το Λύκειο και δεν έχουν άμεση σχέση με τα πρακτικά μαθήματα.

14-18 18-25 1 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
22 11 3 ΚΑΘΟΛΟΥ
6 3 1 ΛΙΓΟ
12 1 8 ΜΕΤΡΙΑ
4 2 2 ΑΡΚΕΤΑ
2 0 3 ΠΟΛΥ

46 17 17 ΣΥΝΟΛΟ
47,83% 64,71% 17,65% ΚΑΘΟΛΟΥ
13,04% 17,65% 5,88% ΛΙΓΟ
26,09% 5,88% 47,06% ΜΕΤΡΙΑ
8,70% 11,76% 11,76% ΑΡΚΕΤΑ
4,35% 0,00% 17,65% ΠΟΛΥ

100,00% 100,00% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 18: Κατανομή των ηλικιών στην ερώτηση 16.
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 16

ΗΛΙΚΙΕΣ

□ ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΟΛΙΓΟ

□ ΜΕΤΡΙΑ

□ ΑΡΚΕΤΑ

□ ΠΟΛΥ

Σχήμα 18

Απαντήσεις στην ερώτηση 17

Η ερώτηση 17 αφορά αν το μάθημα/ σεμινάριο που παρακολούθησαν θα 
τους βοηθήσει να αυξήσουν τις γνώσεις τους στους υπολογιστές. Η διαφορά 
είναι εμφανής μεταξύ των ηλικιών (επιλογή «ΠΟΛΥ»: 33% 14-18, 65% 18- 
25, 82% 25 και άνω), μια και οι μεγάλοι είναι πιο συνειδητοποιημένοι και 
έχουν καταλάβει τη χρησιμότητα των υπολογιστών στη δουλειά τους, ενώ οι 
μικροί το θεωρούν σ’ ένα μεγάλο ποσοστό σαν ένα επιπλέον υποχρεωτικό
μάθημα στο σχολείο τους.

1 14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
3 1 0 ΚΑΘΟΛΟΥ
6 2 0 ΛΙΓΟ
15 1 1 ΜΕΤΡΙΑ
7 2 2 ΑΡΚΕΤΑ
15 11 14 ΠΟΛΥ
46 17 17 ΣΥΝΟΛΟ

6,52% 5,88% 0,00% ΚΑΘΟΛΟΥ
13,04% 11,76% 0,00% ΛΙΓΟ
32,61% 5,88% 5,88% ΜΕΤΡΙΑ
15,22% 11,76% 11,76% ΑΡΚΕΤΑ
32,61% 64,71% 82,35% ΠΟΛΥ
100,00% 100,00% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 19: Κατανομή των ηλικιών στην ερώτηση 17.
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ

□ ΚΑΘΟΛΟΥ

□ ΛΙΓΟ

□ ΜΕΤΡΙΑ

□ ΑΡΚΕΤΑ 

Β ΠΟΛΥ

12

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 17

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΕΣ

Σχήμα 19

Σύγκριση των ερωτήσεων 2 και 14

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τον παρακάτω πίνακα καθώς 
και από το σχήμα είναι τα ακόλουθα: τα άτομα που ανήκουν στο επίπεδο 
ηλικίας 14-18, που είναι κυρίως μαθητές, παρατηρείται ότι έχουν σε μεγάλο 
ποσοστό (35%) μια μέτρια σχέση με τους υπολογιστές. Ενώ αντίθετα στην 
ερώτηση 14 η σχέση τους με τα λογοτεχνικά βιβλία είναι μηδαμινή (επιλογή 
«ΚΑΘΟΛΟΥ»: 48%). Στα άτομα ηλικίας 18 έως 25 παρατηρείται μια 
διαφοροποίηση στις ικανότητες τους σχετικά με τους υπολογιστές 
(«ΑΡΚΕΤΑ» : 47%) καθώς επίσης και στην ερώτηση 14 που το ποσοστό 
στην επιλογή «ΚΑΘΟΛΟΥ» είναι το μισό. Το ίδιο συμβαίνει και με τους 25 
και άνω στην ερώτηση 2 σε μικρότερο όμως ποσοστό λόγο ότι δεν 
διδάχθηκα υπολογιστές στο σχολείο τους και διαπίστωσαν τη χρησιμότητα 
τους σε σχετικά μεγάλη ηλικία. (« ΑΡΚΕΤΑ» και «ΠΟΛΥ»; 24%), ενώ στην 
ερώτηση 14 η σχέση τους με τα λογοτεχνικά βιβλία είναι πολύ καλύτερη και 
αυτό φαίνεται από το ποσοστό στην επιλογή «ΚΑΘΟΛΟΥ» που είναι 12%.
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ

Ερώτηση 2 Ερώτηση 14

14-18 18-25
25 ΚΑΙ 
ΑΝΩ 14-18 18-25

25 ΚΑΙ 
ΑΝΩ

7 2 0 22 4 2 ΚΑΘΟΛΟΥ
9 2 2 4 2 2 ΛΙΓΟ
16 4 7 9 1 5 ΜΕΤΡΙΑ
9 8 4 5 2 2 ΑΡΚΕΤΑ
5 1 4 6 8 6 ΠΟΛΥ

46 17 17 46 17 17 ΣΥΝΟΛΟ
15,22% ί 11,76% 0,00% 47,83% 23,53% 11,76% ΚΑΘΟΛΟΥ
19,57% I 11,76% 11,76% 8,70% | 11,76% 11,76% ΛΙΓΟ
34,78% 1 23,53% 41,18% 19,57% 5,88% 29,41% ΜΕΤΡΙΑ
19,57% 47,06% 23,53% 10,87% 11,76% 11,76% ΑΡΚΕΤΑ
10,87% 1 5,88% 23,53% 13,04% 47,06% 35,29% ΠΟΛΥ

100,00% 100,00% 100,00% —
ι Ο
 

Ο ο ο ο _ο
 

7ο
 

! ° ο? 100,00% ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 20: Σύγκριση των ερωτήσεων 2 και 14.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2 & 14

□ ΚΑΘΟΛΟΥ

□ ΛΓΟ

□ ΜΕΤΡΙΑ
□ ΑΡΚΕΤΑ 

α ΠΟΛΥ

ΗΛΙΚΙΑ

Σχήμα 20
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--ψ: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ

Σύγκριση των ερωτήσεων 2 και 16

Ερώτηση 2 Ερώτηση 16

14-18 18-25
25 ΚΑΙ 
ΑΝΩ 14-18 18-25

25 ΚΑΙ 
ΑΝΩ

7 2 0 22 11 3 ΚΑΘΟΛΟΥ
9 2 2 6 3 1 ΛΙΓΟ
16 4 7 12 1 8 ΜΕΤΡΙΑ
9 8 4 4 2 2 ΑΡΚΕΤΑ
5 1 4 2 0 3 ΠΟΛΥ

46 17 17 46 17 17 ΣΥΝΟΛΟ
15,22% 11,76% 0,00% 47,83% 64,71% 17,65% ΚΑΘΟΛΟΥ
19,57% 11,76% 11,76% 13,04% 17,65% 5,88% ΛΙΓΟ
34,78% 23,53% 41,18% 26,09% 5,88% 47,06% ΜΕΤΡΙΑ
19,57% 47,06% 23,53% 8,70% 11,76% 11,76% ΑΡΚΕΤΑ
10,87% 5,88% 23,53% 4,35% 0,00% 17,65% ΠΟΛΥ

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 21: Σύγκριση των ερωτήσεων 2 και 16.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2 & 16

ΑΝΩ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΑ

□ ΚΑΘΟΛΟΥ 
οΛΓΟ
□ ΜΕΤΡΙΑ

□ ΑΡΚΕΤΑ 
a ΠΟΛΥ

Σχήμα 21
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ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
Παρατηρούμε αττό το πίνακα και το σχήμα 21, ότι οι 18 και άνω στην 

ερώτηση 2 που αφορά τις δυνατότητες τους στους υπολογιστές έχουν γενικά 
μια θετικά συμπεριφορά, ενώ στην ερώτηση 16 που αναφέρεται στις θετικές 
επιστήμες οι ηλικίες 18-25 έχουν αρνητική συμπεριφορά σε σύγκριση με 
τους 25 και άνω αλλά και σε σχέση με τους 14-18, μια και οι πλειοψηφία 
είναι μαθητές του ΤΕΕ του ΟΑΕΔ που έχουν ήδη τελειώσει ένα λύκειο και 
ξανά παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα γενικής παιδείας.

'W. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
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Φ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ

Έρευνα 2001

Η έρευνα έγινε στο ΤΕΕ και στο ΙΕΚ του ΟΑΕΔ Θεσσαλονίκης (Λαγκαδά 
117 -119), και αφορούσε τόσο τους μαθητές ττου σπουδάζουν στα 
αντίστοιχα τμήματα, όσο και τους καθηγητές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
από το σύνολο των 250 ατόμων οι άνδρες αποτελούν το 47% (117 άτομα) 
και οι γυναίκες το υπόλοιπο 53% (133 άτομα), όπως φαίνεται αντίστοιχα και 
στη σχηματική παράσταση 22.

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

117 133 250

Πίνακας 22: Σύνθεση του δείγματος ως προς το φύλλο

Σχήμα 22

Ηλικίες ανά φύλλο

Το δείγμα χωρίστηκε σε τρία επίπεδα ηλικίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε 
να βγάλουμε καλύτερα τα αντίστοιχα αποτελέσματα, καθώς και την 
διαφοροποίηση αποδοχής - αναστολής τόσο των εφήβων όσο και των 
ωρίμων ατόμων στα δεδομένα των Νέων Τεχνολογιών. Έτσι οι ερωτηθέντες 
ηλικίας 14-18 ετών καταλαμβάνουν ποσοστό 29%, οι ερωτηθέντες ηλικίας 

18-25 καταλαμβάνουν ποσοστό 50% και οι ηλικίας 25 χρονών και άνω 
ποσοστό 21%. (Σχήμα 23).

Σελίδα 59



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

18-25

50%

Σχήμα 23
Η κατανομή των φύλλων αντρών και γυναικών με την αναφορά ως προς 

την ηλικία φαίνεται αντίστοιχα στους παρακάτω πίνακες.

ΑΝΔΡΕΣ
14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

48 1 51 | ΐτ |

Πίνακας 23:Ηλικίες των ανδρών του δείγματος.

ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ - ΑΝΔΡΕΣ

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΕΣ

Σχήμα 24
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

24 75 34

Πίνακας 24:Ηλικίες των γυναικών του δείγματος.

ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΕΣ

Σχήμα 25
Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι 

άνδρες ήταν μεταξύ 18-25 ετών (51 άτομα) και 14-18 (48 άτομα), ενώ 
στις γυναίκες το μεγαλύτερο πλήθος παρατηρείται στις ηλικίες 18-25 (75 
άτομα) και 25 και άνω (34 άτομα) -σχήμα 24 και 25.

Ειδικότητα

Από τους 250 ερωτηθέντες οι 202 ήταν Μαθητές -ποσοστό 81%, οι 2 
Δημόσιοι Υπάλληλοι -ποσοστό 1%, οι 3 Ιδιωτικοί Υπάλληλοι -ποσοστό 1%, 
ενώ υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό 17% που απάντησαν κάτι άλλο και 
στο μεγαλύτερο μέρος τους ήταν εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ΤΕΕ του 
ΟΑΕΔ Θεσσαλονίκης.

Ειδικότητα Αριθμός Υποκειμένων Ποσοστά συχνότητας
Μαθητής 202 81%

Δημόσιος Υπάλληλος 2 1%
Ιδιωτικός Υπάλληλος 3 1%

Άλλο 43 17%

Πίνακας 25: Σύνθεση του δείγματος κατά ειδικότητα.
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ZQH _

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

17%

81%

Ο ΜΑΘΗΤΗΣ Β ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ □ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ □ ΆΛΛΟ

Σχήμα 26

ΑΝΔΡΕΣ
[ΜΑΘΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΛΛΟ

101 0 2 14

Πίνακας 26: Ειδικότητες των ανδρών του δείγματος.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΝΔΡΕΣ

ΜΑΘΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΆΛΛΟ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Σχήμα 27

Ε= ΓΥΝΑΙΚΕΣ
μαθητης|δημοςιος υπαλληλος|ιδιωτικος ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ|^ΛΛ( 

101 1 2 II ϊ I 29

Πίνακας 27Έιδικότητες των γυναικών του δείγματος.
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_ _ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ZQH _________________

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0
ΜΑΘΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΆΛΛΟ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Σχήμα 28
Από τους πίνακες 26 και 27 φαίνεται ότι οι περισσότεροι άνδρες ήταν 

μαθητές και το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες μόνο που στις γυναίκες 
υπάρχει και ένα σημαντικός αριθμός που απάντησε κάτι άλλο και στη 
πλειοψηφία του ήταν εκπαιδευτικοί του ΟΑΕΔ .

Αποτελέσιιατα ανάλυσης Ερωτηματολογίου

Απαντήσεις στην ερώτηση 4

'W. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
41 91 34

56,94% 72,22% 65,38%

Πίνακας 28:Πόσοι είχαν παρακολουθήσει μαθήματα Η/Υ

Από το παρακάτω διάγραμμα βγαίνει το συμπέρασμα ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό που είχε παρακολουθήσει μαθήματα Η/Υ είναι οι ηλικίες από 18 - 
25 (72%) και 25 και άνω (65%), ενώ οι μικρότερες ηλικίες, δηλαδή από 14- 
18, φτάνουν στο ποσοστό του 57% οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει 

μαθήματα Η/Υ.
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- W ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ

ΠΟΣΟΙ ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΤΟ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η/Υ

100%
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80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΕΣ

Σχήμα 29

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
31 35 18

43,06% 27,78% 34,62%

Πίνακας 29:Πόσοι δεν είχαν παρακολουθήσει μαθήματα Η/Υ

ΠΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η/Υ

ΗΛΙΚΙΕΣ

Σχήμα 30
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ

14-18 18-25 I 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
41 91 34 ΝΑΙ
31 35 18 ΌΧΙ
72 126 52 ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 30:Συγκεντρωτικός πίνακας της ερώτησης 4

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Σχήμα 31

Από το πίνακα 30 και το σχήμα 31 συμπεραίνουμε, ότι ανάμεσα στις 

ηλικίες 14 έως 18 υπάρχει μια περίπου ισοκατανομή στο κατά πόσο είχαν 

παρακολουθήσει μαθήματα Η/Υ ή όχι με μεγαλύτερη υπεροχή αυτοί που 

είχαν παρακολουθήσει. Αντίθετα στις ηλικίες 18-25 παρατηρείται 

τριπλασιασμός ως αναφορά στα άτομα που είχαν παρακολουθήσει 

μαθήματα υπολογιστών και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι 
είχαν ήδη τελειώσει το Λύκειο.

Απαντήσεις στην ερώτηση 7

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
1 31 49 38 ΝΑΙ
1 41 77 14 ΌΧΙ

72 126 52 ΣΥΝΟΛΟ
43,06% 38,89% 73,08% ΝΑΙ
56,94% 61,11% 26,92% ΌΧΙ

Πίνακας 31: Κατανομή των ηλικιών στην ερώτηση 7.
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

ΠΟΣΟΙ ΕΡΩΤΗΟΕΝΤΕΣ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

14-18 18-25 25KAIANQ

ΗΛΙΚΙΕΣ

Σχήμα 32

Η ερώτηση επτά η οποία είναι από τις πιο σημαντικές, αφορά τη κατοχή ή 

όχι Η/Υ στο σπίτι. Από το παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι οι ηλικίες 25 

και άνω είναι αυτές που κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών 

απαντήσεων -73%, μια και στη πλειοψηφία τους είναι εκπαιδευτικοί. Ενώ το 

μεγαλύτερο ποσοστό αρνητικών απαντήσεων το έχουν δώσει οι ηλικίες 18- 

25.

Απαντήσεις στην ερώτηση 2

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
6 9 8 ΚΑΘΟΛΟΥ
14 31 1 ΛΙΓΟ
23 39 20 ΜΕΤΡΙΑ
23 32 18 ΑΡΚΕΤΑ
6 15 5 ΠΟΛΥ

72 126 52 ΣΥΝΟΛΟ
8,33% 7,14% 15,38% ΚΑΘΟΛΟΥ
19,44% 24,60% 1,92% ΛΙΓΟ
31,94% 30,95% 38,46% ΜΕΤΡΙΑ
31,94% 25,40% 34,62% ΑΡΚΕΤΑ
8,33% 11,90% 9,62% ΠΟΛΥ

100,00% 100,00% 100,00% 1 ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 32: Κατανομή των ηλικιών στην ερώτηση 2.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας στην ανάλυση του ερωτηματολογίου 

είναι η στάση των ερωτηθέντων σε σχέση με τις ικανότητες τους στους
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-φ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ
υπολογιστές. Από το πίνακα 32 φαίνεται ότι οι 25 και άνω, που στη 
πλειονότητα τους είναι εκπαιδευτικοί, αισθάνονται αρκετά καλά με τις 

δυνατότητες τους (35%), ενώ ακολουθούν οι «μικροί» (14-18) με ποσοστό 

32% και τέλος έπονται οι 18-25 με ποσοστό 25%. Η συμπεριφορά αυτή ήταν 

αναμενόμενη λόγο του διαφορετικού μορφωτικού επιπέδου, μια και οι 14-18 

είναι μαθητές του ΤΕΕ ΟΑΕΔ. Αξιοσημείωτο είναι και το ποσοστό στην 

επιλογή «ΚΑΘΟΛΟΥ» των 25 και άνω (15%), γεγονός που οφείλεται στις 

μηδαμινές γνώσεις χρήσης Η/Υ μερικών εκπαιδευτικών θεωρητικής κυρίως 

κατεύθυνσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 2

I I

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΕΣ

□ ΠΟΛΥ

□ ΑΡΚΕΤΑ

□ ΜΕΤΡΙΑ
□ ΛΙΓΟ

Ο ΚΑΘΟΛΟΥ

Σχήμα 33

Απαντήσεις στην ερώτηση 3

Η ερώτηση 3 αναφέρεται στη γνώση της χρήσης του Internet για την 

ανεύρεση πληροφοριών σχετικών με την εργασία των ερωτηθέντων. Από το 

πίνακα 33 προκύπτει ότι οι ηλικίες 14-18 έχουν μια ομοιόμορφη κατανομή 

των απαντήσεων με το υψηλότερο ποσοστό στην επιλογή «ΠΟΛΥ» από 

όλες τις άλλες ομάδες ηλικιών: 14%, μια και οι έφηβοι στην εποχή μας 

«αγαπούν» το Internet. Στο επίπεδο ηλικίας 25 και άνω παρατηρείται 

μεγαλύτερη διασπορά λόγο των θετικής και θεωρητικής κατευθύνσεως 

εκπαιδευτικών, ενώ στις ηλικίες 18-25 έχουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά 

αρνητικών απαντήσεων (επιλογή «ΚΑΘΟΛΟΥ»: 35%).
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ
14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

10 44 11 ΚΑΘΟΛΟΥ
20 25 13 ΛΙΓΟ
18 26 9 ΜΕΤΡΙΑ
14 20 15 ΑΡΚΕΤΑ
10 11 4 ΠΟΛΥ
72 126 52 ΣΥΝΟΛΟ

13,89% 34,92% 21,15% ΚΑΘΟΛΟΥ
27,78% 19,84% 25,00% ΛΙΓΟ
25,00% 20,63% 17,31% ΜΕΤΡΙΑ
19,44% 15,87% 28,85% ΑΡΚΕΤΑ
13,89% 8,73% 7,69% ΠΟΛΥ

100,00% 100,00% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 33: Κατανομή των ηλικιών στην ερώτηση 3.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 3

I ΚΑΘΟΛΟΥ 

I ΛΓΟ

□ ΜΕΤΡΙΑ

□ ΑΡΚΕΤΑ 

ΠΟΛΥ

Σχήμα 34

Απαντήσεις στην ερώτηση 8

Στην ερώτηση 8, ττου είναι σχετική με τη χρήση του επεξεργαστή 

κειμένου, σημειώθηκαν οι υψηλότερες επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα ηλικιών. 

Τη θετικότερη αντίδραση έχουν οι ηλικίες 25 και άνω (επιλογή «ΠΟΛΥ»: 

35%), ενώ τη πιο αρνητική το επίπεδο ηλικίας 14-18 (επιλογή «ΠΟΛΥ»:
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ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
22%). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί τα τελευταία χρόνια 
έχουν αντιληφθεί τη χρησιμότητα του κειμενογράφου στη δουλειά τους.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
11 13 5 ΚΑΘΟΛΟΥ
17 12 6 ΛΙΓΟ
10 34 8 ΜΕΤΡΙΑ
18 34 15 ΑΡΚΕΤΑ
16 33 18 ΠΟΛΥ
72 126 52 ΣΥΝΟΛΟ

15,28% 10,32% 9,62% ΚΑΘΟΛΟΥ
23,61% 9,52% 11,54% ΛΙΓΟ
13,89% 26,98% 15,38% ΜΕΤΡΙΑ
25,00% 26,98% 28,85% ΑΡΚΕΤΑ
22,22% 26,19% 34,62% ΠΟΛΥ
100,00% 100,00% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 34: Κατανομή των ηλικιών στην ερώτηση 8.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 8

ΗΛΙΚΙΕΣ

□ ΠΟΛΥ
□ ΑΡΚΕΤΑ

□ ΜΕΤΡΙΑ

□ ΛΙΓΟ

□ ΚΑΘΟΛΟΥ

Σχήμα 35

Απαντήσεις στην ερώτηση 10

Στην ερώτηση 10 οι επιδόσεις είναι μικρότερες σε σχέση με την ερώτηση 

8 λόγω της θετικής σκέψης που ίσως απαιτούν τα λογιστικά φύλλα και που 

προσιδιάζει κάπως σε αυτήν των μαθηματικών -λόγω και της χρήσης 

συναρτήσεων. Με αποτέλεσμα το μικρότερο ποσοστό στην επιλογή
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0] ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΑΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ
«ΠΟΛΥ» να έχει το επίπεδο ηλικίας 14-18 (6%), ενώ το υψηλότερο οι 18-25 

(13,5%).

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
26 48 16 ΚΑΘΟΛΟΥ |
18 20 8 ΛΙΓΟ
11 19 8 ΜΕΤΡΙΑ
13 22 16 ΑΡΚΕΤΑ
4 17 4 ΠΟΛΥ

72 126 52 ΣΥΝΟΛΟ
36,11% 38,10% 30,77% ΚΑΘΟΛΟΥ
25,00% 15,87% 15,38% ΛΙΓΟ
15,28% 15,08% 15,38% ΜΕΤΡΙΑ
18,06% 17,46% 30,77% ΑΡΚΕΤΑ
5,56% 13,49% 7,69% ΠΟΛΥ

100,00% 100,00% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 35: Κατανομή των ηλικιών στην ερώτηση 10.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 10

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΕΣ

□ ΚΑΘΟΛΟΥ

ΠΑΓΟ

□ ΜΕΤΡΙΑ

□ ΑΡΚΕΤΑ

□ ΠΟΛΥ

Σχήμα 36

Απαντήσεις στην ερώτηση 13

Η ερώτηση 13 αναφέρεται στη στάση των ερωτηθέντων απέναντι στη 

χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Από το πίνακα 36 και το σχήμα 37 

προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλα τα επίπεδα των ηλικιών δεν 

αισθάνεται άνετα στέλνοντας e-mail μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, με 

υψηλότερο ποσοστό στην επιλογή «ΚΑΘΟΛΟΥ» (35%) των ηλικιών 25 και
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ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ
άνω. Ενώ το επίπεδο ηλικίας 14-18 φαίνεται να χρησιμοποιεί πιο συχνά την 

ηλεκτρονική αλληλογραφία με ποσοστό 28% στην επιλογή «ΠΟΛΥ».

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
22 36 18 ΚΑΘΟΛΟΥ
12 28 5 ΛΙΓΟ
8 18 9 ΜΕΤΡΙΑ
10 23 10 ΑΡΚΕΤΑ
20 21 10 ΠΟΛΥ
72 126 52 ΣΥΝΟΛΟ

30,56% 28,57% 34,62% ΚΑΘΟΛΟΥ
16,67% 22,22% 9,62% ΛΙΓΟ
11,11% 14,29% 17,31% ΜΕΤΡΙΑ
13,89% 18,25% 19,23% ΑΡΚΕΤΑ
27,78% 16,67% 19,23% ΠΟΛΥ
100,00% 100,00% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 36: Κατανομή των ηλικιών στην ερώτηση 13.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 13

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΕΣ

Σχήμα 37
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
Απαντήσεις στην ερώτηση 14

Αναζητώντας μια πιθανή σχέση μεταξύ λογοτεχνικών βιβλίων και Νέων 

Τεχνολογιών συντάξαμε την ερώτηση 14. Από το παρακάτω πίνακα και 

διάγραμμα φαίνεται ότι οι «μεγάλοι» -18 και άνω- διαβάζουν βιβλία σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους μικρούς (επιλογή «ΠΟΛΥ»: 8% ηλικίες 

14-18, 26% ηλικίες 18-25 και 50% 25 και άνω).

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
25 22 4 ΚΑΘΟΛΟΥ
25 29 7 ΛΙΓΟ
16 17 6 ΜΕΤΡΙΑ
0 25 9 ΑΡΚΕΤΑ
6 33 26 ΠΟΛΥ

72 126 52 ΣΥΝΟΛΟ
34,72% 17,46% 7,69% ΚΑΘΟΛΟΥ
34,72% 23,02% 13,46% ΛΙΓΟ
22,22% 13,49% 11,54% ΜΕΤΡΙΑ
0,00% 19,84% 17,31% ΑΡΚΕΤΑ
8,33% 26,19% 50,00% ΠΟΛΥ

100,00% ί 100,00% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 37: Κατανομή των ηλικιών στην ερώτηση 14.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 14

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΕΣ

□ ΚΑΘΟΛΟΥ

□ ΛΓΟ
□ ΜΕΤΡΙΑ 

ο ΑΡΚΕΤΑ
□ ΠΟΛΥ

Σχήμα 38
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'W ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ
Απαντήσεις στην ερώτηση 16

Στην ερώτηση 16 έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί το κατά πόσο 

επηρεάζει η στάση των ανθρώπων απέναντι στις θετικές επιστήμες, τη 

συμπεριφορά τους έναντι των Νέων Τεχνολογιών. Σύμφωνα με το πίνακα 

38 τη θετικότερη συμπεριφορά έχουν οι μεγάλοι (25 και άνω) με ποσοστό 

33%, ενώ τη πιο αρνητικοί οι μικροί (14-18) -ποσοστό στην επιλογή 

«ΠΟΛΥ» μόλις 4%, μια και έχουν άμεση σχέση με τις πρακτικές επιστήμες 

στο σχολείο τους.

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
21 32 8 ΚΑΘΟΛΟΥ
22 32 3 ΛΙΓΟ
20 28 12 ΜΕΤΡΙΑ
6 21 12 ΑΡΚΕΤΑ
3 13 17 ΠΟΛΥ

72 126 52 ΣΥΝΟΛΟ
29,17% 25,40% 15,38% ΚΑΘΟΛΟΥ
30,56% 25,40% 5,77% ΛΙΓΟ
27,78% 22,22% 23,08% ΜΕΤΡΙΑ
8,33% 16,67% I 23,08% ΑΡΚΕΤΑ
4,17% 10,32% 32,69% ΠΟΛΥ

100,00% 100,00% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ
Πίνακας 38: Κατανομή των ηλικιών στην ερώτηση 16.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 16

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΕΣ

□ ΚΑΘΟΛΟΥ

□ ΛΓΟ

□ IVETPIA
□ ΑΡΚΕΤΑ
□ ΠΟΛΥ

Σχήμα 39
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

Απαντήσεις στην ερώτηση 17

Η ερώτηση 17 αναφέρεται στο κατά πόσο πιστεύουν οι ερωτηθέντες ότι 

θα τους βοηθήσει το μάθημα/ σεμινάριο που παρακολουθούσαν να 

αναπτύξουν τις ικανότητες τους στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Από το παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι όλες οι ηλικίες έχουν μια παρόμοια 

συμπεριφορά, (επιλογή «ΚΑΘΟΛΟΥ» 14-18: 17%, 18-25: 12% και 25 και 

άνω: 19%). Να σημειωθεί ότι στις ηλικίες 25 και άνω είναι ως επί το 

πλείστον εκπαιδευτικοί, που δεν παρακολουθούσαν τη περίοδο που

μοιράστηκε το ερωτηματολόγιο μαθήματα υπολογιστών.

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
10 11 4 ΚΑΘΟΛΟΥ
15 20 2 ΛΙΓΟ
17 26 4 ΜΕΤΡΙΑ
18 35 11 ΑΡΚΕΤΑ
0 0 0 ΠΟΛΥ

60 92 21 ΣΥΝΟΛΟ
16,67% 11,96% 19,05% ΚΑΘΟΛΟΥ
25,00% 21,74% 9,52% ΛΙΓΟ
28,33% 28,26% 19,05% ΜΕΤΡΙΑ
30,00% 38,04% 52,38% ΑΡΚΕΤΑ
0,00% 0,00% 0,00% ΠΟΛΥ

100,00% 100,00% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακαε 39: Κατανουή των ηλικιών στην εοώτηση 17.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 17

□ ΚΑΘΟΛΟΥ
□ ΛΓΟ
□ ΜΕΤΡΙΑ
□ ΑΡΚΕΤΑ
□ ΠΟΛΥ

Σχήμα 40
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UB
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ
Σύγκριση των ερωτήσεων 2 και 14

Ερώτηση 2 Ερώτηση 14

14-18 18-25
25 ΚΑΙ 
ΑΝΩ 14-18 18-25

25 ΚΑΙ 
ΑΝΩ

6 9 8 25 22 4 ΚΑΘΟΛΟΥ
14 31 1 25 29 7 ΛΙΓΟ
23 39 20 16 17 6 ΜΕΤΡΙΑ
23 32 18 0 25 9 ΑΡΚΕΤΑ
6 15 5 6 33 26 ΠΟΛΥ
72 126 52 72 126 52 ΣΥΝΟΛΟ

8,33% 7,14% 15,38% 34,72% 17,46% 7,69% ΚΑΘΟΛΟΥ
19,44% 24,60% 1,92% 34,72% 23,02% 13,46% ΛΙΓΟ
31,94% 30,95% 38,46% 22,22% 13,49% 11,54% ΜΕΤΡΙΑ
31,94% 25,40% 34,62% 0,00% 19,84% 17,31% ΑΡΚΕΤΑ
8,33% 11,90% 9,62% 8,33% 26,19% 50,00% ΠΟΛΥ

100,00% 100,00% 100,00% 1100,00% 100,00% Ιο ο ο ο £ ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 40: Σύγκριση των ερωτήσεων 2 και 14.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2 & 14

ΑΝΩ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΕΣ

□ ΚΑΘΟΛΟΥ
□ ΛΓΟ
□ ΜΕΤΡΙΑ
□ ΑΡΚΕΤΑ 
0 ΠΟΛΥ

Σχήμα 41
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^ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ
Ερώτηση 2 Ερώτηση 14

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ 14-18 18-25
25 ΚΑΙ 
ΑΝΩ

72,22% 68,25% 82,69% 30,56%1-· :■■■ ■ ■ 59,52% 78,85%

Πίνακας 41: Πίνακας βαρύτητας μεταξύ των επιλογών «ΜΕΤΡΙΑ», 

«ΑΡΚΕΤΑ», «ΠΟΛΥ».

Από το παραπάνω πίνακα και σχήμα βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα: 

στις ηλικίες από 14 έως 18 η σχέση τους με τους υπολογιστές είναι 

αντιστρόφους ανάλογη με το πώς βλέπουν τα λογοτεχνικά βιβλία. Ενώ στις 

ηλικίες από 18 και άνω υπάρχει μια σχετική ομοιομορφία στη συμπεριφορά 

τους τόσο στη χρήση των υπολογιστών όσο και στην ανάγνωση 

λογοτεχνικών βιβλίων.

Σύγκριση των ερωτήσεων 2 και 16

Ερώτηση 2 Ερώτηση 16

14-18 18-25
25 ΚΑΙ 
ΑΝΩ 14-18 18-25

25 ΚΑΙ 
ΑΝΩ

6
9 | 8 21 32 8 ΚΑΘΟΛΟΥ

14 31 | 1 22 32 3 ΛΙΓΟ
23 39 | 20 20 28 12 ΜΕΤΡΙΑ
23 32 I 18 6 21 12 ΑΡΚΕΤΑ
6 15 5 3 13 17 ΠΟΛΥ
72 126 52 72 126 52 ΣΥΝΟΛΟ

8,33% 7,14% I 15,38% 29,17% 25,40% 15,38% ΚΑΘΟΛΟΥ
19,44% 24,60% 1 1,92% 30,56% 25,40% 5,77% ΛΙΓΟ
31,94% 30,95% 38,46% 27,78% 22,22% 23,08% ΜΕΤΡΙΑ
31,94% 25,40% 1 34,62% 8,33% 16,67% 23,08% ΑΡΚΕΤΑ

1 8,33% 11,90% 9,62% 4,17% 10,32% 32,69% ΠΟΛΥ
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 42: Σύγκριση των ερωτήσεων 2 και 16.

Στη σύγκριση των ερωτήσεων 2 και 16 προσπαθήσαμε να δούμε το κατά 

πόσο επηρεάζει η στάση των ανθρώπων απέναντι στις θετικές επιστήμες, τη 

συμπεριφορά τους έναντι των Νέων Τεχνολογιών. Σύμφωνα με το πίνακα 

43, οι 25 και άνω έχουν παρόμοια αντίδραση και στις Νέες Τεχνολογίες και 

στις πρακτικές επιστήμες. Ενώ στις ηλικίες 14-25 η συμπεριφορά είναι 

αντίστροφη, μια και τα άτομα που ανήκουν σε αυτές τις ηλικίες, είναι κατά
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--Φ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ
κύριο λόγο μαθητές, που τις έχουν υποχρεωτικά μαθήματα στο σχολείο 

τους.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2 & 16

ΗΛΙΚΙΕΣ

□ ΚΑΘΟΛΟΥ

□ ΛΙΓΟ
□ ΜΕΤΡΙΑ
□ ΑΡΚΕΤΑ 

Η ΠΟΛΥ

Σχήμα 42

Ερώτηση 2 Ερώτηση 16

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ 14-18 18-25
25 ΚΑΙ 
ΑΝΩ

72,22% 68,25% 82,69% 40,28% 49,21% 78,85%

Πίνακας 43: Πίνακας βαρύτητας μεταξύ των επιλογών «ΜΕΤΡΙΑ», 

«ΑΡΚΕΤΑ», «ΠΟΛΥ».
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ

Συνολική έρευνα 2000 και 2001

Στο κομμάτι αυτό της εργασίας θα αναλύσουμε και θα συνδυάσουμε τα 

αποτελέσματα και των δύο ερευνών που διεξήγαμε την άνοιξη του 2000 και 

το φθινόπωρο του 2001. Το συνολικό δείγμα και των δύο ετών απαρτιζόταν 

από 155 άνδρες και 175 γυναίκες, ποσοστό 47% και 53% αντίστοιχα.

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

| 155 175 330

Πίνακας 44: Σύνθεση του συνολικού δείγματος ως προς το φύλλο.

Σχήμα 43

Ηλικίες ανά φύλλο

Όπως ήδη αναφέραμε στις προηγούμενες αναλύσεις, το δείγμα 

χωρίστηκε σε τρία επίπεδα ηλικίας, όπου οι ερωτηθέντες ηλικίας 14-18 ετών 

καταλαμβάνουν ποσοστό 36%, οι ερωτηθέντες ηλικίας 18-25 

καταλαμβάνουν ποσοστό 43% και οι ηλικίας 25 χρονών και άνω 21%.

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

118 143 69

Πίνακας 45: Σύνθεση του συνολικού δείγματος ως προς την ηλικία.
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

_______________ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥZQH_______________

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

25 ΚΑΙ ΑΝΩ

18-25

43%

Σχήμα 44

Στη συνέχεια παραθέτουμε δύο σχήματα με τους αντίστοιχους πίνακες 

που δείχνουν την κατανομή των ηλικιών ως προς το φύλο -άνδρες και 

γυναίκες αντίστοιχα.

ΑΝΔΡΕΣ
14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

76 53 | 26

Πίνακας 46. Ηλικίες των ανδρών του δείγματος.

ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ - ΑΝΔΡΕΣ

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΕΣ

Σχήμα 45
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
14-18 I 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

42 II 90 43

Πίνακας 47: Ηλικίες των γυναικών του δείγματος.

ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΕΣ

Σχήμα 46

Από τα παραπάνω διαγράμματα (σχήματα 45 και 46) παρατηρούμε ότι οι 

περισσότεροι άνδρες ήταν μεταξύ 14-18 ετών (76 άτομα), ενώ στις ηλικίες 

25 και άνω ήταν περίπου το ένα τρίτο (26 άτομα). Από την άλλη, στις 

γυναίκες οι περισσότερες ανήκαν στο επίπεδο ηλικίας 18-25 (90 άτομα), ενώ 

στα άλλα δύο επίπεδα έχουμε μεγαλύτερη ομοιομορφία -επίπεδο ηλικίας 

14—18: 42 άτομα και 25 και άνω: 43 άτομα.

Ειδικότητα

Από τους 330 ερωτηθέντες οι 258 ήταν Μαθητές -ποσοστό 78%, οι 2 

Δημόσιοι Υπάλληλοι -ποσοστό 1%, οι 10 Ιδιωτικοί Υπάλληλοι -ποσοστό 

3%, ενώ υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό 18% (60 άτομα) που 

απάντησαν κάτι άλλο και στο μεγαλύτερο μέρος τους ήταν άνεργοι που 

παρακολουθούσαν σεμινάρια Η/Υ στα ΚΕΚ του ΟΑΕΔ (έρευνα 2000) και 

εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ΤΕΕ του ΟΑΕΔ Θεσσαλονίκης (έρευνα 

2001).
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ

Ειδικότητα Αριθμός Υποκειμένων Ποσοστά συχνότητας |
Μαθητής 258 78%

Δημόσιος Υπάλληλος 2 1%
Ιδιωτικός Υπάλληλος 10 3%

Αλλο 60 18%

Πίνακας 48: Σύνθεση του δείγματος κατά ειδικότητα.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

18%

78%

□ ΜΑΘΗΤΗΣ 13 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ □ ΆΛΛΟ

Σχήμα 47

ΑΝΔΡΕΣ
ΜΑΘΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ||ΐΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ|ΑΛΛΟ

131
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M
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Ο

Πίνακας 49: Ειδικότητες των ανδρών του δείγματος.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΝΔΡΕΣ

ΜΑΘΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΆΛΛΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Σχήμα 48

Σελίδα 81



-■Φ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΜΑΘΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣίΐΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΆΛΛΟ

127 Γ 2 I 7 39

Πίνακας 50:Ειδικότητες των γυναικών του δείγματος.

Από τα σχήματα 48, 49 και τους αντίστοιχους πίνακες φαίνεται ότι οι 

περισσότεροι άνδρες ήταν μαθητές και το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες, 

μόνο που στις γυναίκες -αλλά και στους άνδρες σε μικρότερο βαθμό- 

υπάρχει ένα σημαντικός αριθμός που απάντησε κάτι άλλο και στη 

πλειοψηφία του ήταν άνεργοι που παρακολουθούσαν σεμινάρια Η/Υ στο 

ΚΕΚ του ΟΑΕΔ Ωραιοκάστρου (έρευνα 2000) και εκπαιδευτικοί του ΤΕΕ του 

ΟΑΕΔ Θεσσαλονίκης (έρευνα 2001).

Αποτελέσιιατα ανάλυσης Ερωττιιιατολογίου
Απαντήσεις στην ερώτηση 4

14-18 18-25 1 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
67 99 42

56,78% 69,23% I 60,87%

Πίνακας 51: Πόσοι είχαν παρακολουθήσει στο παρελθόν μαθήματα Η/Υ.
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Tfpfc ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ

Μ
ΟΜ
Ο
C

ΠΟΣΟΙ ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΤΟ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η/Υ

14-18 18-25

ΗΛΙΚΙΕΣ

Σχήμα 50

25 ΚΑΙ ΑΝΩ

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
51 44 27

43,22% 1 30,77% 39,13%

Πίνακας 52: Πόσοι δεν είχαν παρακολουθήσει στο παρελθόν μαθήματα Η/Υ.

ΠΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η/Υ

Μ
ΟΜ
Ο
C

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΕΣ

Σχήμα 51

Από τους παραπάνω πίνακες και τα αντίστοιχα διαγράμματα βγαίνει το 

συμπέρασμα ότι σε όλα τα επίπεδα των ηλικιών περισσότεροι από τους 

μισούς είχαν παρακολουθήσει στο παρελθόν μαθήματα σχετικά με τη χρήση
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ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ
ηλεκτρονικών υπολογιστών, με μια μικρή υπεροχή των ηλικιών 18-25 και 

αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι που ανήκαν σε αυτό το 

επίπεδο ηλικίας είχαν πρόσφατα τελειώσει το Λύκειο. Στο πίνακα 53 και στο 

αντίστοιχο διάγραμμα του -σχήμα 52- φαίνεται η γενική κατανομή των 

ηλικιών του συνολικού δείγματος στην ερώτηση 4.

--“ψ: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ ------------------ 1
67 99 42 ΝΑΙ
51 44 27 ΌΧΙ
118 143 69 ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 53: Κατανομή των ηλικιών του δείγματος στην ερώτηση 4.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 4

14-18

99

18-25

ΗΛΙΚΙΕΣ

27

42

25 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΙΟΧΙ 

I ΝΑΙ

Σχήμα 52

Απαντήσεις στην ερώτηση 7

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ ■ “ "Ί
43 51 43 ΝΑΙ
75 92 26 ΌΧΙ
118 143 69 ΣΥΝΟΛΟ

36,44% 35,66% 62,32% ΝΑΙ
63,56% 64,34% 37,68% ΌΧΙ
100,00% 1 100,00% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 54: Κατανομή των ηλικιών στην ερώτηση 7.
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ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

'Τψ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Σχήμα 53

Από το παραπάνω πίνακα και διάγραμμα προκύπτει ότι στην ερώτηση 7, 

που αναφέρεται στη κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή στο σπίτι, το 

μεγαλύτερο ποσοστό θετικών απαντήσεων έδωσε το επίπεδο ηλικίας 25 και 

άνω -επιλογή «ΝΑΙ»: 62%. Ενώ τα άλλα δύο επίπεδα (14-18 και 18-25) 

έχουν σχεδόν τα ίδια ποσοστά με κυρίαρχη απάντηση το «ΟΧΙ»: 64%. 

Απαντήσεις στην ερώτηση 2

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
13 11 8 ΚΑΘΟΛΟΥ
23 33 3 ΛΙΓΟ
39 43 27 ΜΕΤΡΙΑ
32 40 22 ΑΡΚΕΤΑ
11 16 9 ΠΟΛΥ

118 143 69 ΣΥΝΟΛΟ
11,02% 7,69% 11,59% ΚΑΘΟΛΟΥ
19,49% 23,08% 4,35% ΛΙΓΟ
33,05% 30,07% 39,13% ΜΕΤΡΙΑ
27,12% 27,97% 31,88% ΑΡΚΕΤΑ
9,32% 11,19% 13,04% ΠΟΛΥ

100,00% 100,00% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 55: Κατανομή των ηλικιών στην ερώτηση 2.

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

69,49% 69,23% 84,06%

Πίνακας 56: Πίνακας βαρύτητας μεταξύ των επιλογών «ΜΕΤΡΙΑ», 

«ΑΡΚΕΤΑ», «ΠΟΛΥ» στην ερώτηση 2.
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-W ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ
Από τους πίνακες 55 και 56 βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι 25 και άνω 

έχουν θετικότερη αντίδραση σε σχέση με τις δυνατότητες τους στους 

υπολογιστές -επιλογή «ΑΡΚΕΤΑ»: 32%,ενώ τα επίπεδα ηλικιών 14-18 και 

18-25 έχουν μια παρόμοια -λιγότερη θετική- συμπεριφορά (επιλογή 

«ΑΡΚΕΤΑ»; περίπου 28% και στα δύο επίπεδα). Αυτό οφείλεται τόσο στο 

διαφορετικό μορφωτικό τους επίπεδο όσο και στο ότι οι «μεγάλοι» έχουν

καταλάβει την αναγκαιότητα των υπολογιστών στην ανεύρεση εργασίας.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 2

14-18 18-25

ΗΛΙΚΙΕΣ

25 ΚΑΙ ΑΝΩ

□ ΠΟΛΥ

□ ΑΡΚΕΤΑ

□ ΜΕΤΡΙΑ

□ ΛΓΟ

□ ΚΑΘΟΛΟΥ

Σχήμα 54

Απαντήσεις στην ερώτηση 3

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ 1
29 54 19 ΚΑΘΟΛΟΥ
33 27 18 ΛΙΓΟ
26 29 10 ΜΕΤΡΙΑ
18 20 16 ΑΡΚΕΤΑ
12 13 6 ΠΟΛΥ

118 143 69 ΣΥΝΟΛΟ
24,58% 37,76% 27,54% ΚΑΘΟΛΟΥ
27,97% 18,88% 26,09% ΛΙΓΟ
22,03% 20,28% 14,49% ΜΕΤΡΙΑ
15,25% 13,99% 23,19% ΑΡΚΕΤΑ
10,17% 9,09% 8,70% ΠΟΛΥ

100,00% 100,00% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 57: Κατανομή των ηλικιών στην ερώτηση 3.
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 3

□ ΚΑΘΟΛΟΥ

□ ΛΓΟ

□ ΜΕΤΡΙΑ
□ ΑΡΚΕΤΑ 

0 ΠΟΛΥ

Σχήμα 55

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

47,46% 43,36% 46,38%

Πίνακας 58: Πίνακας βαρύτητας μεταξύ των επιλογών «ΜΕΤΡΙΑ», 

«ΑΡΚΕΤΑ», «ΠΟΛΥ» στην ερώτηση 3.

Στην ερώτηση 3 παρατηρούμε μια παρόμοια στάση όλων των ηλικιών 

απέναντι στη χρήση του Internet ως βοηθητικό μέσο στην δουλειά τους. Στο 
επίπεδο ηλικίας 14-18 υπάρχει μια θετικότερη αντίδραση λόγο της 

ενασχόλησης των σημερινών εφήβων -από μικρή ηλικία- με το Internet. 

Ενώ και στους 25 και άνω η συμπεριφορά είναι αρκετά θετική -αν όχι 

ισοδύναμη- μια και οι περισσότεροι ήταν εκπαιδευτικοί.

Απαντήσεις στην ερώτηση 8

Η ερώτηση 8, που αναφέρεται στο πως αισθάνονται οι ερωτηθέντες 

σχετικά με τη συγγραφή και τη διόρθωση κειμένων στον υπολογιστή, ήταν 

και αυτή στην οποία σημειώθηκαν οι υψηλότερες επιδόσεις (γεγονός που 

σημειώσαμε ήδη και στην έρευνα 2001). Τα υψηλότερα ποσοστά θετικών
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ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ
απαντήσεων δόθηκαν (όπως φαίνεται και στο παρακάτω πίνακα) από τους 

«μεγάλους» (25 και άνω), μια και στη κατηγορία αυτή ανήκουν οι άνεργοι 

του ΚΕΚ Ωραιοκάστρου και Θεσσαλονίκης που είχαν περισσότερες ώρες 

Word την εβδομάδα από τους μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που το 

χρησιμοποιούν πλέον σε μεγάλο βαθμό στην εργασία τους.

"ψ: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
15 15 5 ΚΑΘΟΛΟΥ
33 12 6 ΛΙΓΟ
16 38 11 ΜΕΤΡΙΑ
25 39 21 ΑΡΚΕΤΑ
29 39 26 ΠΟΛΥ
118 143 69 ΣΥΝΟΛΟ

12,71% 10,49% 7,25% ΚΑΘΟΛΟΥ
27,97% 8,39% 8,70% ΛΙΓΟ
13,56% 26,57% 15,94% ΜΕΤΡΙΑ
21,19% I 27,27% 30,43% ΑΡΚΕΤΑ
24,58% 27,27% 37,68% ΠΟΛΥ
100,00% 1 100,00% 100,00% 1 ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 59: Κατανομή των ηλικιών στην ερώτηση 8.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 8

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΕΣ

□ ΠΟΛΥ

□ ΑΡΚΕΤΑ

□ ΜΕΤΡΙΑ
□ ΛΙΓΟ
□ ΚΑΘΟΛΟΥ

Σχήμα 56
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ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
Απαντήσεις στην ερώτηση 10

-?ψ; ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
33 20 9 ΚΑΘΟΛΟΥ
29 14 9 ΛΙΓΟ
16 41 11 ΜΕΤΡΙΑ
23 34 17 ΑΡΚΕΤΑ
17 34 23 ΠΟΛΥ

118 143 69 ΣΥΝΟΛΟ
27,97% 13,99% 13,04% ΚΑΘΟΛΟΥ
24,58% 9,79% 13,04% ΛΙΓΟ
13,56% 28,67% 15,94% ΜΕΤΡΙΑ
19,49% 23,78% 24,64% ΑΡΚΕΤΑ
14,41% 23,78% 33,33% ΠΟΛΥ

100,00% 100,00% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 60: Κατανομή των ηλικιών στην ερώτηση 10.

□ ΚΑΘΟΛΟΥ

□ ΛΙΓΟ

□ IVETPIA

□ ΑΡΚΕΤΑ
□ ΠΟΛΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 10

14-18 18-25

ΗΛΙΚΙΕΣ

25 ΚΑΙ ΑΝΩ

Σχήμα 57

Στο σχήμα 57 φαίνεται ότι οι θετικές απαντήσεις απ’ όλα τα επίπεδα των 

ηλικιών είναι αισθητά πιο λίγες στην ερώτηση 10 σε σχέση με την 

προηγούμενη ερώτηση -σχήμα 56, μια και αφορά τα λογιστικά φύλλα που 

απαιτούν ως ένα βαθμό γνώσεις μαθηματικών (οικονομικών κατά κύριο 

λόγο) αλλά και η πλειονότητα των ερωτηθέντων δεν είχαν διδαχθεί ποτέ 

τους. Για το λόγο αυτό τη θετικότερη στάση είχαν οι ηλικίες 18 και άνω, γιατί
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ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ
αρκετοί αττό αυτούς είχαν παρακολουθήσει μαθήματα στο Excel (υπάρχει 

σαν μάθημα στη δευτέρα τάξη των ΤΕΕ και στα σεμινάρια των ΚΕΚ).

Απαντήσεις στην ερώτηση 13

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΑΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
37 44 28 ΚΑΘΟΛΟΥ
19 30 7 ΛΙΓΟ
14 19 10 ΜΕΤΡΙΑ
13 24 12 ΑΡΚΕΤΑ
35 26 12 ΠΟΛΥ
118 143 69 ΣΥΝΟΛΟ

1 31,36% 30,77% 40,58% ΚΑΘΟΛΟΥ
16,10% 20,98% 10,14% ΛΙΓΟ
11,86% 13,29% 14,49% ΜΕΤΡΙΑ
11,02% 16,78% 17,39% ΑΡΚΕΤΑ
29,66% 18,18% 17,39% ΠΟΛΥ
100,00% 100,00% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 61: Κατανομή των ηλικιών στην ερώτηση 13.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 13

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΕΣ

□ ΚΑΘΟΛΟΥ

□ ΛΓΟ

□ ΜΕΤΡΙΑ

□ ΑΡΚΕΤΑ 

Ε3 ΠΟΛΥ

Σχήμα 58

Σε αυτή την ερώτηση θα περίμενε κανείς θετικότερη στάση, μια και η 

ηλεκτρονική αλληλογραφία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας τα τελευταία 

χρόνια. Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται και στο πίνακα 61, το μεγαλύτερο 

ποσοστό δεν αισθάνεται καλά στη χρήση της (επιλογή «ΚΑΘΟΛΟΥ»; 14-18 

και 18-25 31%, ενώ 25 και άνω 41%). Τις περισσότερες θετικές απαντήσεις
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ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ
τις έδωσαν οι «μικροί», γιατί χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό το Internet ως 

μέσο επικοινωνίας και γνωριμιών (επιλογή «ΠΟΛΥ»: 30%).

Απαντήσεις στην ερώτηση 14

-*ψ: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Οι απαντήσεις στην ερώτηση 14 ήταν λίγο πολύ αναμενόμενες, γιατί 

γενικά στους έφηβους δεν αρέσει πολύ η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων. 

Συνεπώς το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών απαντήσεων έδωσαν οι 25 και 

άνω -επιλογή «ΠΟΛΥ»; 46%, ενώ οι 14-18 έχουν το ίδιο σχεδόν ποσοστό 

(40%) στην επιλογή «ΚΑΘΟΛΟΥ».

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
47 26 6 ΚΑΘΟΛΟΥ
29 31 9 ΛΙΓΟ
25 18 11 ΜΕΤΡΙΑ
5 27 11 ΑΡΚΕΤΑ
12 41 32 ΠΟΛΥ

118 143 69 ΣΥΝΟΛΟ
39,83% 18,18% 8,70% ΚΑΘΟΛΟΥ
24,58%
21,19%

21,68% 13,04% ΛΙΓΟ
12,59% 15,94% ΜΕΤΡΙΑ

4,24% 18,88% 15,94% ΑΡΚΕΤΑ
10,17% 28,67% 46,38% ΠΟΛΥ

100,00% 1 100,00% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 62: Κατανομή των ηλικιών στην ερώτηση 14.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 14

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΕΣ

□ ΚΑΘΟΛΟΥ
□ ΛΓΟ 
Ο ΜΕΤΡΙΑ
□ ΑΡΚΕΤΑ
□ ΠΟΛΥ

Σχήμα 59
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-?φ1 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ

Απαντήσεις στην ερώτηση 16

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
^ 47 33 7 ΚΑΘΟΛΟΥ

31 32 8 ΛΙΓΟ
28 18 14 ΜΕΤΡΙΑ
4 27 11 ΑΡΚΕΤΑ
8 33 29 ΠΟΛΥ

118 143 69 ΣΥΝΟΛΟ
39,83% 23,08% 10,14% ΚΑΘΟΛΟΥ
26,27% 22,38% 11,59% ΛΙΓΟ
23,73% 12,59% | 20,29% ΜΕΤΡΙΑ
3,39% 18,88% 1 15,94% ΑΡΚΕΤΑ
6,78% 23,08% 42,03% ΠΟΛΥ

100,00% 100,00% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ |

Πίνακας 63: Κατανομή των ηλικιών στην ερώτηση 16.

Από το πίνακα 63 συμπεραίνουμε ότι μεταξύ των τριών επιπέδων ηλικίας 

υπάρχει μεγάλη διαφορά στη στάση τους απέναντι στις πρακτικές 

επιστήμες. Στο επίπεδο 14-18 κυριαρχεί η απάντηση «ΚΑΘΟΛΟΥ» -40%- 

ενώ στους 25 και άνω η απάντηση «ΠΟΛΥ» -42%. Στο επίπεδο 18-25 οι 

επιλογές «ΚΑΘΟΛΟΥ» και «ΠΟΛΥ» έχουν το ίδιο ποσοστό -21%. Αυτή η 

μεγάλη διαφοροποίηση στη συμπεριφορά, οφείλεται στο ότι οι 14-18 ήταν 

όλοι μαθητές που είχαν τις θετικές επιστήμες υποχρεωτικά μαθήματα στο 

σχολείο τους. Κάτι ανάλογο δείχνει και το παρακάτω σχήμα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 16

□ ΚΑΘΟΛΟΥ
□ ΛΓΟ
□ ΜΕΤΡΙΑ

□ ΑΡΚΕΤΑ
□ ΠΟΛΥ

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΕΣ

Σχήμα 60
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-·*0· ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ
Απαντήσεις στην ερώτηση 17

Το πρώτο που μπορούμε να παρατηρήσουμε σε αυτήν την ερώτηση είναι 

ότι δεν απάντησαν όλοι (253 από τους 330), γεγονός που δικαιολογείται 

στους 25 και άνω μια και ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς δεν 

παρακολουθούσε μαθήματα υπολογιστών τη περίοδο που διανεμήθηκε το 

ερωτηματολόγιο. Παρόλα αυτά υπήρξαν και πολύ μαθητές που δεν 

απάντησαν. Από την άλλη η στάση τους ήταν προβλέψιμη, με το επίπεδο 

ηλικίας 25 και άνω να έχει δώσει τις περισσότερες θετικές απαντήσεις 

(επιλογή «ΠΟΛΥ»: 37%).

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
13 12 4 ΚΑΘΟΛΟΥ
21 22 2 ΛΙΓΟ
32 27 5 ΜΕΤΡΙΑ
25 37 13 ΑΡΚΕΤΑ
15 11 14 ΠΟΛΥ

106 109 38 ΣΥΝΟΛΟ
12,26% 11,01% 10,53% ΚΑΘΟΛΟΥ
19,81% 20,18% 5,26% ΛΙΓΟ
30,19% 24,77% 13,16% ΜΕΤΡΙΑ
23,58% 33,94% 34,21% ΑΡΚΕΤΑ
14,15% 10,09% 36,84% ΠΟΛΥ

100,00% 100,00% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ 1

Πίνακας 64: Κατανομή των ηλικιών στην ερώτηση 17.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 17

14-18 18-25

ΗΛΙΚΙΕΣ

25 ΚΑΙ ΑΝΩ

□ ΚΑΘΟΛΟΥ
□ ΛΓΟ
□ ΜΕΤΡΙΑ
□ ΑΡΚΕΤΑ
□ ΠΟΛΥ

Σχήμα 61
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
Σύγκριση των ερωτήσεων 2 και 14

Ερώτηση 2 Ερώτηση 14

14-18 18-25
25 ΚΑΙ 
ΑΝΩ 14-18 18-25

25 ΚΑΙ 
ΑΝΩ

13 11 8 47 26 6 ΚΑΘΟΛΟΥ
23 33 3 29 31 9 ΛΙΓΟ
39 43 27 25 18 11 ΜΕΤΡΙΑ
32 40 22 5 27 11 ΑΡΚΕΤΑ
11 16 9 12 41 32 ΠΟΛΥ

118 143 69 118 143 69 ΣΥΝΟΛΟ
11,02% 7,69% 11,59% 39,83% 18,18% 8,70% KAOOAOYj
19,49% 23,08% 4,35% 24,58% 21,68% 13,04% ΛΙΓΟ
33,05% 30,07% 39,13% 21,19% 12,59% 15,94% ΜΕΤΡΙΑ
27,12% 27,97% 31,88% 4,24% 18,88% 15,94% ΑΡΚΕΤΑ
9,32% 11,19% 13,04% 10,17% 28,67% 46,38% ΠΟΛΥ

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 65: Σύγκριση των ερωτήσεων 2 και 14.

14-18 18-25 25 ΚΑΙ 
ΑΝΩ

14-18 18-25 25 ΚΑΙ 
ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΕΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2 & 14

□ ΚΑΘΟΛΟΥ

□ ΛΙΓΟ
□ ΜΕΤΡΙΑ
□ ΑΡΚΕΤΑ 

Β ΠΟΛΥ

Σχήμα 62
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥΖΩΗ
Ερώτηση 2 Ερώτηση 14

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝΩ
1 25 ΚΑΙ 

14-18 1 18-25 1 ΑΝΩ
69,49% 69,23% 84,06% 35,59% j 60,14% | 78,26%

Πίνακας 66: Πίνακας βαρύτητας μεταξύ των επιλογών «ΜΕΤΡΙΑ», 

«ΑΡΚΕΤΑ», «ΠΟΛΥ».

Στο παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι οι 18 και άνω έχουν την ίδια περίπου 

στάση και έναντι των Νέων Τεχνολογιών και έναντι των λογοτεχνικών 

βιβλίων. Από την άλλη, οι 14-18, που είναι μαθητές, έχουν μια διαφορετική 

συμπεριφορά απέναντι σε αυτά τα δύο αντικείμενα. Στα μεν πρώτα σχετικά 

θετική, στα δε δεύτερα ως επί το πλείστον αρνητική.

Σύγκριση των ερωτήσεων 2 και 16

Ερώτηση 2 Ερώτηση 16

14-18 18-25
25 ΚΑΙ 
ΑΝΩ 14-18 18-25

25 ΚΑΙ 
ΑΝΩ

13 11 8 47 33 7 ΚΑΘΟΛΟΥ
23 33 3 31 32 8 ΛΙΓΟ
39 43 27 28 18 14 ΜΕΤΡΙΑ
32 40 22 4 27 11 ΑΡΚΕΤΑ
11 16 1 9 8 33 29 ΠΟΛΥ

118 143 I 69 118 143 69 ΣΥΝΟΛΟ
11,02% 7,69% 11,59% 39,83% 23,08% 10,14% ΚΑΘΟΛΟΥ
19,49% 23,08% 4,35% 26,27% 22,38% 11,59% ΛΙΓΟ
33,05% 30,07% 39,13% 23,73% 12,59% 20,29% ΜΕΤΡΙΑ
27,12% 27,97% 1 31,88% 3,39% 18,88% 15,94% ΑΡΚΕΤΑ
9,32% 11,19% 13,04% 6,78% 23,08% 42,03% ΠΟΛΥ

100,00% 100,00% I 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%|| ΣΥΝΟΛΟ |

Πίνακας 67: Σύγκριση των ερωτήσεων 2 και 16.

Ερώτηση 2 j Ερώτηση 16

14-18 18-25 25 ΚΑΙ ΑΝω| 14-18 18-25
25 ΚΑΙ 
ΑΝΩ

69,49% 69,23% 84,06% 133,90% 54,55% 78,26%

Πίνακας 68: Πίνακας βαρύτητας μεταξύ των επιλογών «ΜΕΤΡΙΑ», 

«ΑΡΚΕΤΑ», «ΠΟΛΥ».

Από τη σύγκριση των ερωτήσεων 2 και 16 βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι 

25 και άνω έχουν την ίδια περίπου συμπεριφορά απέναντι στους
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υπολογιστές και στις πρακτικές επιστήμες. Ενώ στο επίπεδο ηλικίας 14-18 

τα μεγέθη είναι περίπου αντιστρόφους ανάλογα. Αυτό οφείλεται στο ότι είχαν 

τις πρακτικές επιστήμες υποχρεωτικό μάθημα στο σχολείο τους. Στους 18- 

25 τα πράγματα διαφέρουν μόνο στις θετικές επιστήμες, έχουν λιγότερο 

αρνητική συμπεριφορά.

'Φ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2 & 16

□ ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΟΛΙΓΟ

□ ΜΕΤΡΙΑ
□ ΑΡΚΕΤΑ 

a ΠΟΛΥ

14-18 18-25 25 ΚΑΙ 14-18 18-25 25 ΚΑΙ
ΑΝΩ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΕΣ

Σχήμα 63
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Συίίπεράσματα

Από τις έρευνες που διεξήγαμε προκύπτουν τα ακόλουθα:

S Σε όλα τα επίπεδα των ηλικιών, περισσότεροι από τους μισούς, είχαν 

παρακολουθήσει στο παρελθόν μαθήματα σχετικά με τη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, με μια μικρή υπεροχή των ηλικιών 18-25 

και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι που ανήκαν σε 

αυτό το επίπεδο ηλικίας είχαν πρόσφατα τελειώσει το Λύκειο, 

ν' Όσον αφορά τη κατοχή ή όχι Η/Υ στο σπίτι, το μεγαλύτερο ποσοστό 

θετικών απαντήσεων έδωσε το επίπεδο ηλικίας 25 και άνω, ενώ τα 

άλλα δύο επίπεδα -14-18 και 18-25- έχουν σχεδόν τα ίδια ποσοστά. 

κ' Οι 25 και άνω έχουν θετικότερη αντίδραση σε σχέση με τις 

δυνατότητες τους στους υπολογιστές, ενώ τα επίπεδα ηλικιών 14-18 

και 18-25 έχουν μια παρόμοια -λιγότερη θετική- συμπεριφορά. Η 

στάση αυτή οφείλεται στο διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο του 

δείγματος. Επιπλέον οι «μεγάλοι», που στην πλειοψηφία τους ήταν 

άνεργοι που παρακολουθούσαν σεμινάρια Η/Υ στα ΚΕΚ του ΟΑΕΔ 

(έρευνα 2000) και εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ΤΕΕ του ΟΑΕΔ 

Θεσσαλονίκης (έρευνα 2001), έχουν καταλάβει την αναγκαιότητα των 

υπολογιστών στην ανεύρεση εργασίας. Από την άλλη, υπάρχει και 

ένα σημαντικό ποσοστό των 25 και άνω που δεν αισθάνονταν καλά 

με τις δυνατότητες τους, γεγονός που δικαιολογείται από τις 

μηδαμινές γνώσεις χρήσης Η/Υ μερικών εκπαιδευτικών θεωρητικής 

κυρίως κατεύθυνσης.

S Όλα τα επίπεδα ηλικιών έχουν μια παρόμοια στάση απέναντι στη 

χρήση του Internet ως βοηθητικό μέσο στην δουλειά τους. Πιο 

συγκεκριμένα, στο επίπεδο ηλικίας 14-18 υπάρχει μια θετικότερη 

αντίδραση λόγο της ενασχόλησης των σημερινών εφήβων -από 

μικρή ηλικία- με το Internet. Ενώ και στους 25 και άνω η 

συμπεριφορά είναι αρκετά θετική -αν όχι ισοδύναμη- μια και οι 

περισσότεροι ήταν εκπαιδευτικοί.

•S Οι υψηλότερες επιδόσεις, σε όλα τα επίπεδα ηλικιών, σημειώθηκαν 

στην ερώτηση που αναφέρεται στο πως αισθάνονται οι ερωτηθέντες 

σχετικά με τη συγγραφή και τη διόρθωση κειμένων στον υπολογιστή. 

Αναλυτικότερα, τη θετικότερη αντίδραση έχουν οι ηλικίες 25 και άνω, 

μια και στη κατηγορία αυτή ανήκουν οι άνεργοι του ΚΕΚ

-·ψ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
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Ωραιοκάστρου και Θεσσαλονίκης που είχαν περισσότερες ώρες 

Word την εβδομάδα από τους μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που 

χρησιμοποιούν τον επεξεργαστή κειμένου σε μεγάλο βαθμό πλέον 

στην εργασία τους.

S Οι θετικές απαντήσεις, απ’ όλα τα επίπεδα των ηλικιών, είναι αισθητά 

πιο λίγες στην ερώτηση που αναφέρεται στα λογιστικά φύλλα λόγω 

της θετικής σκέψης που ίσως απαιτούν και που προσιδιάζει κάπως 

σε αυτήν των μαθηματικών -λόγω και της χρήσης συναρτήσεων. 

Επιπλέον, η πλειονότητα των ερωτηθέντων δεν είχαν διδαχθεί ποτέ 

τους, με αποτέλεσμα τη θετικότερη στάση να έχουν οι ηλικίες 18 και 

άνω, γιατί αρκετοί από αυτούς είχαν παρακολουθήσει μαθήματα στο 

Excel -υπάρχει σαν μάθημα στη δευτέρα τάξη των ΤΕΕ και στα 

σεμινάρια των ΚΕΚ.

^ θα περίμενε κανείς μεγαλύτερη εξοικείωση των ερωτηθέντων με την 

ηλεκτρονική αλληλογραφία, μια και έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας 

τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλα 

τα επίπεδα των ηλικιών δεν αισθάνεται άνετα στέλνοντας e-mail. Τις 

περισσότερες θετικές απαντήσεις τις έδωσαν οι «μικροί», γιατί 

χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό το Internet ως μέσο επικοινωνίας 

και γνωριμιών.

S Οι «μεγάλοι» είναι πιο συνειδητοποιημένοι και έχουν καταλάβει τη 

χρησιμότητα των υπολογιστών στη δουλειά τους, ενώ οι μικροί το 

θεωρούν σ’ ένα μεγάλο ποσοστό σαν ένα επιπλέον υποχρεωτικό 

μάθημα στο σχολείο τους.

S Οι 18 και άνω έχουν την ίδια περίπου στάση και έναντι των 

υπολογιστών και έναντι των λογοτεχνικών βιβλίων. Από την άλλη, 
στο επίπεδο ηλικίας 14-18 παρατηρούμε μια διαφορετική 

συμπεριφορά απέναντι σε αυτά τα δύο αντικείμενα. Στα μεν πρώτα 

σχετικά θετική, στα δε δεύτερα ως επί το πλείστον αρνητική.

S Έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί το κατά πόσο επηρεάζει η στάση 

των ανθρώπων απέναντι στις θετικές επιστήμες, τη συμπεριφορά 

τους έναντι των Νέων Τεχνολογιών. Οι 25 και άνω έχουν παρόμοια 

αντίδραση και στις Νέες Τεχνολογίες και στις πρακτικές επιστήμες. 

Ενώ στο επίπεδο ηλικίας 14-18 τα μεγέθη είναι περίπου 

αντιστρόφως ανάλογα. Αυτό οφείλεται στο ότι μαθητές έχουν τις 

πρακτικές επιστήμες υποχρεωτικό μάθημα στο σχολείο τους. Στους

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Σελίδα 98



ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
18-25 τα πράγματα διαφέρουν μόνο στις θετικές επιστήμες, έχουν 

λιγότερο αρνητική συμπεριφορά.

Γενικότερα, η, έστω περιορισμένη, διδακτική εμπειρία μας σε μαθητές 

σχολείων, σε ενήλικες ανέργους, αλλά και σε ενήλικες σπουδαστές των ΙΕΚ, 

πιστοποιεί τη διαφορετική στάση των μικρών έναντι των Νέων Τεχνολογιών 

από τους μεγάλους. Πράγμα λογικό, μια και οι μικροί γεννήθηκαν με τους 

υπολογιστές, ενώ οι μεγάλοι αναγκάστηκαν να ασχοληθούν σε σχετικά 

μεγάλη ηλικία.

Όπως άλλωστε αναφέρει ο Ph. Breton (1990), “οι υπολογιστές συνιστούν 

μια αδιαμφισβήτητη καινοτομία και απ’ όλα τα τεχνικά αντικείμενα που μας 

προτείνει η κοινωνία, είναι πιθανώς τα πιο αδιαφανή. Ο υπολογιστής δεν 

είναι ένα αντικείμενο που προσφέρεται εύκολα για χρήση: πρέπει να 

κατανοηθεί, να κυριαρχηθεί. Ανατρέχει σε ένα πόθο γνώσης”. Κατά γενικό 

κανόνα, τα παιδιά από την πρώτη τους επαφή με τον υπολογιστή, διαθέτουν 

αυτή την αίσθηση της κυριαρχίας και ταυτόχρονα μια τεράστια περιέργεια. 

Επιπλέον, όπως ήδη αναφέραμε, οι νέοι έχουν γεννηθεί μέσα σε ένα 

πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο τα ηλεκτρονικά παιγνίδια και ο 

υπολογιστής παίζουν ένα πρωταρχικό ρόλο. Συνεπώς χειρίζονται με άνεση 

τις νέες έννοιες μαζί με τις οποίες έχουν γεννηθεί και έρχεται μια στιγμή 

όπου η ταυτότητά τους περνά μέσα απ’ αυτό το χειρισμό.

Σε αντίθεση με τους ενήλικες που η αρχική αρνητική στάση τους μπορεί 

να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά της προόδου τους, με αποτέλεσμα το 

πιθανό αποκλεισμό τους από τη χρήση των υπολογιστών και αυτό με τη 

σειρά του μπορεί να ελαττώσει τις ευκαιρίες τους να βρουν δουλειά στο 

μέλλον. Για το λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο των καθηκόντων 

τους, μπορούν να περιορίσουν την ανησυχία για τους υπολογιστές ανάμεσα 

στους μαθητές μικρούς και κατά κύριο λόγο μεγάλους, η οποία 

μετατρεπόμενη σε θετική στάση θα αυξήσει και τις επιδόσεις τους στο 

αντικείμενο των υπολογιστών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



V Πανεπιστήμιο Λ/Ιακεδον/ατς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΚΠΟΝΗΤΡΙΑ: ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

Φύλο: Άρρεν Θήλυ Ηλικία: 14-18 18-25 25 και άνω

Ειδικότητα / Επάγγελμα:
Μαθητής / Σπουδαστής Δημόσιος Υπάλληλος

Ιδιωτικός Υπάλληλος Άλλο

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Αισθάνομαι καλά με τους υπολογιστές.
1 Καθόλου) 2 (Λίγο) 3 (Μέτρια 4 (Αρκετά) 5 (Πολύ)

2. Αισθάνομαι καλά με τις δυνατότητες μου στους υπολογιστές.
1 Καθόλου) 2 (Λίγο) 3 (Μέτρια) 4 (Αρκετά) 5 (Πολύ)

3. Πιστεύω ότι γνωρίζω να χρησιμοποιώ αποτελεσματικά το Internet για δικό μου 
όφελος.

4.

5.

Έχω παρακολουθήσει στο παρελθόν μαθήματα σχετικά με τη χρήση των 
υπολογιστών.

ΝΑΙ ΟΧΙ

Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ τους υπολογιστές μαζί με τα παιδιά μου
(μόνο για γονείς).
1 Καθόλου) 2 (Λίγο) 3 (Μέτρια 4 (Αρκετά) 5 (Πολύ)

6. Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή ώστε να με βοηθήσει στη 
πνευματική μου πρόοδο.

1 Καθόλου) 2 (Λίγο) 3 (Μέτρια

7. Έχω υπολογιστή στο σπίτι.
ΝΑΙ ΌΧΙ

4 (Αρκετά) 5 (Πολύ)

8. Αισθάνομαι άνετα να γράφω και να διορθώνω στον υπολογιστή.
1 Καθόλου) 2 (Λίγο) 3 (Μέτρια) 4 (Αρκετά) 5 (Πολύ)

9. Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ βάσεις δεδομένων στον υπολογιστή. 
1 Καθόλου) 2 (Λίγο) 3 (Μέτρια) 4 (Αρκετά) 5 (Πολύ)



Πανεπιστήμιο KicXKESovicX^
^-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

10. Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ λογιστικά φύλλα στον υπολογιστή.
1 Καθόλου) 2 (Λίγο) 3 (Μέτρια 4 (Αρκετά) 5 (Πολύ)

11. Αισθάνομαι άνετα να δημιουργώ γραφικά στον υπολογιστή.
1 Καθόλου) 2 (Λίγο) 3 (Μέτρια) 4 (Αρκετά) 5 (Πολύ)

12. Αισθάνομαι άνετα να δημιουργώ σελίδες στο Internet με τον υπολογιστή.
Καθόλου) 2 (Λίγο) 3 (Μέτρια 4 (Αρκετά) 5 (Πολύ)

13. Αισθάνομαι άνετα χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική αλληλογραφία.
Καθόλου) 2 (Λίγο) 3 (Μέτρια 4 (Αρκετά) 5 (Πολύ)

14. Μου αρέσει να διαβάζω λογοτεχνικά βιβλία.
1 (Καθόλου) 2 (Λίγο) 3 (Μέτρια 4 (Αρκετά) 5 (Πολύ)

15. Μου αρέσει να ασχολούμαι με τις τέχνες (γλυπτική .ζωγραφική, μουσική κ.λ.π). 
1 Καθόλου) 2 (Λίγο) 3 (Μέτρια) 4 (Αρκετά) 5 (Πολύ)

16. Αισθάνομαι καλά με τις πρακτικές επιστήμες.(Μαθηματικά, Φυσική κλπ).
1 (Καθόλου) 2 (Λίγο) 3 (Μέτρια 4 (Αρκετά) 5 (Πολύ)

17. Αισθάνομαι ότι αυτό το μάθημα / σεμινάριο με βοηθάει να αναπτύξω τις ικανότητες 
μου στον υπολογιστή.

1 (Καθόλου) 2 (Λίγο) 3 (Μέτρια) 4 (Αρκετά) 5 (Πολύ

Για κάθε τι από τα παρακάτω παρακαλώ αναφέρεται επιγραμματικά:
1. Οι παρακάτω δραστηριότητες μου αρέσουν στο μάθημα αυτό περισσότερο:

2. Οι παρακάτω δραστηριότητες μου αρέσουν στο μάθημα αυτό λιγότερο:
.

3. Όποια άλλα προσθετικά σχόλια:


