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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η εργασία αυτή ασχολείται με τη διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών για 

την χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, το προφίλ 

τους, τι ηλεκτρονικές συσκευές έχουν στην κατοχή τους, τι γνώσεις και 

δεξιότητες έχουν αποκτήσει σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, και για ποιο λόγο 

έχουν αποκτήσει αυτές τις δεξιότητες. Επιμέρους στόχοι  της εργασίας είναι 

να διερευνηθεί η εμπειρία των φοιτητών στη χρήση νέων τεχνολογιών, να 

αξιολογηθεί από τους ίδιους και τέλος να αναδυθούν οι απόψεις τους για τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών στα μαθήματα και ποια θεωρούν ότι είναι τα 

οφέλη από την αξιοποίηση αυτή. Με βάση αυτή την έρευνα μπορούν να 

εντοπιστούν οι ανάγκες των φοιτητών για τον εκσυγχρονισμό της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και τα αποτελέσματα μπορούν να οδηγήσουν σε 

μια «καλύτερη» τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη 

αυτής της έρευνας είναι ότι γνωρίζοντας τις σχέσεις και τις απόψεις των 

φοιτητών με τις νέες τεχνολογίες, μπορεί να πραγματοποιηθεί η ενσωμάτωσή 

τους στην εκπαιδευτική διαδικασία με ομαλό τρόπο έτσι ώστε να 

ανταποκρίνεται στο προφίλ των σημερινών φοιτητών. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από 191 

φοιτητές όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που 

στεγάζονται σε αυτό. Η επεξεργασία των απαντήσεων έγινε με το πρόγραμμα 

στατιστικής επεξεργασίας SPSS 16.0 FOR Windows.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι φοιτητές δεν είναι ένα ομοιογενές 

σύνολο με τις ίδιες γνώσεις, δεξιότητες και προτιμήσεις. Η ύλη των 

μαθημάτων που παρακολουθεί ο κάθε φοιτητής και το τμήμα  στο οποίο 

ανήκει, καθορίζει τις δεξιότητές του. Ακόμη, η χρήση των νέων τεχνολογιών 

και η επιθυμία για τη χρήση αυτή στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλάζει όσο οι 

φοιτητές ωριμάζουν και τέλος, οι φοιτητές στο μεγαλύτερο μέρος τους 

θεωρούν χρήσιμη την ενσωμάτωση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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ABSTRACT 
 

This inquiring work has had as a goal to invent student’s views regarding the 

use of new technologies in the learning process, to find out the profile of 

today’s students, ownership, use and skills required from electronic devices 

and why they have gained these skills. Another goal of this project was to find 

out what are the experiences from use of new technologies and to evaluate 

these experiences such as to reveal student’s opinions regarding the use of 

new technologies in lessons and what are the benefits from this use. With this 

research, we can see what are student’s needs for updating the learning 

process and the results may lead to a new period of teaching and learning in 

higher education. One big advantage of this research is that knowing 

students’ opinions about new technologies, we can try to include them in the 

learning process in a way that corresponds to today’s students’ profile.  

The selected method of research was the questionnaires method with a 

sample of 191 students of the University of Macedonia of every different 

subject and different semester of studies. 

The choice of questions has been done with a basis of previous researches 

that had been done in foreign universities and have as a subject the relation 

among students, new technologies and learning. The results were processed 

and analyzed with the statistical program SPSS 16.0 for Windows. 

The results of research showed that the students are not a homogeneous 

total with the same knowledge skills and preferences. The subject of courses 

that each student attends and the department in which they belong, 

determines their skills. Still, the use of new technologies and the willingness 

for this use in the educational process change as long as the students mature 

and finally, most of the students consider useful the new technologies in the 

educational process.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Οι νέες τεχνολογίες τα τελευταία χρόνια έχουν συμβάλλει σε κάθε κομμάτι της 

καθημερινότητάς μας. Ακόμα κι αν υπάρχει ένας τομέας που αυτό δεν έχει 

συμβεί, είναι σίγουρο ότι θα συμβεί μέσα στα επόμενα χρόνια.  

Η εκπαίδευση είναι ένας τομέας που απασχολεί γενικότερα όλους τους 

πολιτισμούς, μιας και είναι ο τρόπος με τον οποίο προωθείται η κουλτούρα και 

είναι βασικό κομμάτι του κάθε λαού. Όσο προχωράνε τα χρόνια και με την 

εξέλιξη της τεχνολογίας, αυτή μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί και στον 

τομέα της εκπαίδευσης. 

Το πώς θα χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική 

διαδικασία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως τα χρήματα που θα 

επενδυθούν, το ποιος θα τα επενδύσει, σε ποια βαθμίδα της εκπαίδευσης θα 

χρησιμοποιηθεί και ποιοι θα είναι αυτοί που θα την χρησιμοποιήσουν. 

Μεγάλο όμως κομμάτι στην ένταξη των νέων τεχνολογιών είναι και οι ίδιοι οι 

αποδέκτες της και ειδικά οι φοιτητές που βρίσκονται στο ανώτερο στάδιο της 

εκπαίδευσης τους.  

Οι σημερινοί φοιτητές είναι από την παιδική τους ηλικία εξοικειωμένοι με τη 

χρήση νέων τεχνολογιών. Τι αποτελέσματα όμως έχει αυτή η χρήση στις 

γνώσεις τους; Τι δεξιότητες αποκτούν λόγω της συχνής χρήσης τους; Τι 

ηλεκτρονικές συσκευές έχουν στην κατοχή τους; Για ποιο λόγο έχουν 

αποκτήσει τις γνώσεις αυτές και τις δεξιότητες; Ποιες οι εμπειρίες τους από τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία; Ποιες οι απόψεις 

τους για την όλο και μεγαλύτερη ένταξη τους στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

Αυτά είναι ερωτήματα που είναι ενδιαφέρον να απαντηθούν και η ύπαρξη 

τους οδήγησε στην παρούσα έρευνα. Οι απαντήσεις σε αυτά, μπορεί να 

βοηθήσει στην ομαλή μετάβαση από την παραδοσιακή διδασκαλία στην πιο 

εκσυγχρονισμένη με τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

Η εργασία τέλος, εκπονήθηκε στα πλαίσια της ∆ιπλωματικής Εργασίας του ∆ 

εξαμήνου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης 

του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στην κατεύθυνση Συστήματα 

Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά- ∆ιατύπωση του ερευνητικού προβλήματος  

Στην εποχή μας, η τεχνολογία παίζει έναν σημαντικό ρόλο τόσο στη 

διευκόλυνση της καθημερινότητας όλων όσο και στην βελτίωση της 

κοινωνικότητας ενός ατόμου. Όπως έχει περιγράψει  ο  Μιχάλης ∆ερτούζος, η 

τεχνολογία και ειδικά οι τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας έχουν 

επιφέρει και θα συνεχίσουν να επιφέρουν, ριζικές αλλαγές σε κάθε τομέα της 

ζωής μας: στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στη διασκέδαση 

και στη δημόσια ζωή (1998).  

Το γεγονός αυτό έχει ως άμεση συνέπεια ο καθένας να έχει στην κατοχή του 

και να χρησιμοποιεί διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές είτε για τη βελτίωση της 

δουλειάς του είτε για προσωπική ευχαρίστηση. Σημαντικό όμως ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η σχέση των σημερινών φοιτητών με αυτές τις νέες τεχνολογίες. 

Οι σημερινοί φοιτητές είναι μια αρκετά σημαντική δημογραφική ομάδα από 

πολλές απόψεις. Ανήκουν στην ομάδα ατόμων που στην πλειονότητά τους 

έχουν μεγαλώσει με ένα τουλάχιστον ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι τους 

και ίσως και σύνδεση στο διαδίκτυο. Ακόμη είναι η πρώτη γενιά που έχει από 

πολύ νωρίς στην κατοχή της ηλεκτρονικές συσκευές διαφόρων ειδών όπως 

κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές για μουσική, παιχνίδια, κλπ. Αυτό 

έχει ως άμεση συνέπεια οι φοιτητές αυτοί να έχουν διαφορετική νοοτροπία 

από τους φοιτητές προηγούμενων ετών και φυσικά οι απαιτήσεις τους από 

την εκπαιδευτική διαδικασία να είναι περισσότερες, ειδικά όσον αφορά στην 

ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών σε αυτή. 

H μορφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σήμερα, δεν έχει αλλάξει πολύ από 

αυτήν πριν από αρκετά χρόνια. Η διδασκαλία γίνεται σε αίθουσες με τον 

παραδοσιακό τρόπο και οι φοιτητές λόγω του μεγάλου αριθμού τους δεν 

έχουν άμεση επαφή με τους καθηγητές. Λίγοι είναι αυτοί που επιδιώκουν την 

προσωπική επαφή και αυτό γίνεται συνήθως κατά την εκπόνηση εργασιών ή 

για την επίλυση αποριών. Και επίσης απαιτείται η παρουσία τους σε 

συγκεκριμένο χώρο και χρόνο είτε για τα εργαστηριακά τους μαθήματα, είτε 

για τα θεωρητικά που γίνονται σε αίθουσες και αμφιθέατρα των 
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πανεπιστημίων. Το μοντέλο αυτό μάθησης και διδασκαλίας δεν 

ανταποκρίνεται επαρκώς στα δεδομένα των σημερινών φοιτητών που είναι 

εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και δεν τους δίνει κίνητρο για μάθηση, 

δεν τους προκαλεί και δεν δίνει καινούργια εναύσματα. Είναι όμως 

αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σε αρκετά μαθήματα οι νέες τεχνολογίες 

χρησιμοποιούνται ως εργαλείο διδασκαλίας και η χρήση τους αυτή έχει 

αντιμετωπιστεί θετικά από τους ίδιους τους φοιτητές. 

Ποια όμως είναι πραγματικά η σχέση των φοιτητών αυτών με τις ηλεκτρονικές 

συσκευές; Τι ηλεκτρονικές συσκευές έχουν στην κατοχή τους; Τι δεξιότητες 

έχουν αναπτύξει και πώς τις χρησιμοποιούν; Σημαντικό και ενδιαφέρον 

ερώτημα είναι: «ποια η άποψή τους για τη χρήση των νέων αυτών 

τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία». 

1.2. Σκοπός και στόχοι της μελέτης 
 

Βασικός σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης των 

σημερινών φοιτητών με τις νέες τεχνολογίες και οι απόψεις τους για την 

ένταξη αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία με οποιαδήποτε μορφή. Πιο 

συγκεκριμένα, η μελέτη έχει ως επιμέρους στόχους: 

• να παρουσιάσει το προφίλ των σημερινών φοιτητών σχετικά με 

τις νέες τεχνολογίες, δηλαδή τι ηλεκτρονικές συσκευές έχουν 

στην κατοχή τους, 

• να βρεθούν οι δεξιότητες που έχουν αναπτύξει μέσω των νέων 

τεχνολογιών, από την διερεύνηση της χρήσης τους, 

• να διαπιστωθεί το κατά πόσο οι σημερινοί φοιτητές έχουν κάνει 

χρήση των νέων τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και ποια τα αποτελέσματα αυτής τους 

της εμπειρίας, 

• και τέλος, να διερευνηθεί η άποψη των φοιτητών για την ένταξη 

των νέων τεχνολογιών ως βασικό κομμάτι της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας.  
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1.3. Υποθέσεις 
 

Οι υποθέσεις που τίθενται προς διερεύνηση είναι οι παρακάτω: 

1.Οι φοιτητές δεν αποτελούν ένα ομογενές σύνολο με τα ίδια χαρακτηριστικά, 

τις ίδιες δεξιότητες και τις ίδιες γνώσεις και απόψεις σχετικά με τις νέες 

τεχνολογίες. 

2.Η ύλη των μαθημάτων που παρακολουθεί ο κάθε φοιτητής και το τμήμα στο 

οποίο ανήκει, καθορίζει τις δεξιότητες του. 

3.Η χρήση της τεχνολογίας αλλάζει όσο οι φοιτητές ωριμάζουν. 

4.Οι φοιτητές θεωρούν χρήσιμες τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

1.4. Όρια και περιορισμοί 
 

Η συγκεκριμένη μελέτη έχει ως βασικό σκοπό τη διερεύνηση της σχέσης των 

σημερινών φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τις νέες τεχνολογίες 

και τις απόψεις τους ως προς την αξιοποίηση τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Για να διεξαχθεί η έρευνα χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια που 

συμπλήρωσαν οι φοιτητές. 

Τα ερωτηματολόγια δε μοιράστηκαν σε όλους τους φοιτητές αλλά σε ένα 

τυχαίο δείγμα διακοσίων ατόμων. Στη συγκεκριμένη έρευνα όσον αφορά στα 

δημογραφικά στοιχεία των φοιτητών, μας ενδιαφέρει μόνο το τμήμα τους και 

το έτος τους καθώς και το φύλο τους και όχι το επίπεδο μόρφωσης γονέων ή 

η κοινωνική τους κατάσταση μιας και από την βιβλιογραφική ανασκόπηση 

που έγινε για την εύρεση και σύνθεση του κατάλληλου ερωτηματολογίου, 

διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηματολογίων που 

μοιράστηκαν σε παρόμοιες έρευνες δεν είχε αυτό το δημογραφικό στοιχείο 

στο περιεχόμενο του. 

Σχετικά με τους φοιτητές οι οποίοι απάντησαν το ερωτηματολόγιο, είναι 

φοιτητές όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που 

στεγάζονται σε αυτό. Οι φοιτητές δεν επιλέχτηκαν με συγκεκριμένο κριτήριο 

αλλά ήταν φοιτητές που βρίσκονταν στο χώρο του Πανεπιστημίου κατά τη 
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διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου και είναι φοιτητές διαφορετικών 

τμημάτων που βρίσκονται σε διαφορετικά εξάμηνα φοίτησης. 

1.5. Πρωτοτυπία της έρευνας και παραγόμενα οφέλη 
 

Τα ερωτήματα στα οποία απαντά η έρευνα που έγινε κατά τη διάρκεια αυτής 

της μελέτης, είναι αρκετά αλλά και σημαντικά. H τεχνολογία αποτελεί μεγάλο 

μέρος σε πολλές εκφάνσεις της καθημερινής μας ζωής και ακόμα μεγαλύτερο 

στον τομέα της εκπαίδευσης.  

Μέχρι σήμερα, τόσο φοιτητές όσο και καθηγητές χρησιμοποιούν τις νέες 

τεχνολογίες ως ένα μέσο που θα τους βοηθήσει στο έργο τους. Όμως, 

υπάρχουν πανεπιστήμια παγκοσμίως που θεωρούν ότι οι νέες τεχνολογίες 

είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στη διαδικασία της μάθησης και αυτή τους τη 

θεωρία την κάνουν πράξη. 

Έτσι λοιπόν, αυτή η μελέτη αποσκοπεί στο να διευκρινιστεί η σχέση των 

σημερινών φοιτητών με τις νέες τεχνολογίες ώστε να προωθηθεί η χρήση τους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με στόχο την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Ένας εκπαιδευτικός οργανισμός μπορεί με βάση αυτή τη μελέτη να 

αναπροσαρμόσει το πρόγραμμα σπουδών του ώστε να βοηθήσει το φοιτητή 

να βελτιώσει τη διαδικασία της μάθησης και να κάνει χρήση εργαλείων που 

είναι πιο οικεία σε αυτόν. Ακόμη, μπορεί να προσανατολιστεί ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά των φοιτητών του σε ειδικά προγράμματα σπουδών ανάλογα 

με τις σχέσεις των φοιτητών με τις ηλεκτρονικές συσκευές και τις δεξιότητες 

που έχουν αναπτύξει σχετικά με αυτές.  

Τέλος, οι απαντήσεις των φοιτητών και οι απόψεις τους για τις νέες 

τεχνολογίες μπορούν να «ανοίξουν νέους δρόμους» και νέα ερευνητικά 

ερωτήματα πιο εξειδικευμένα στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Με την 

απάντηση των ερωτημάτων αυτών είναι δυνατόν η εκπαιδευτική διαδικασία να 

εξελιχθεί τόσο ώστε κάποια στιγμή να μην χρειάζεται η παρουσία του φοιτητή 

σε ένα αμφιθέατρο και η διαδικασία της μάθησης να είναι ανοιχτή σε όλους 

ανεξάρτητα από τόπο χρόνο και άλλους παράγοντες. 
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1.6. Περιγραφή της μεθοδολογίας  
 

Στην παρούσα μελέτη σκοπός είναι η διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Για να μπορέσει κανείς να συλλέξει απόψεις 

και να εξάγει συμπεράσματα μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικές 

μεθόδους όπως η συνέντευξη ή/και τα ερωτηματολόγια. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα λόγω του μεγέθους του δείγματος και λόγω των 

διαφορετικών θεμάτων που μελετήθηκαν, κρίθηκε καταλληλότερη μέθοδος η 

μέθοδος των ερωτηματολογίων. 

Το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στους φοιτητές αποτελείται από 

ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου και πολλές από αυτές είναι ερωτήσεις 

κλίμακας Likert. Το περιεχόμενο των ερωτήσεων αφορά στις νέες τεχνολογίες 

και προέκυψε από μελέτη παρόμοιων ερωτηματολογίων που εφαρμόστηκαν 

σε άλλες χώρες με ανάλογη προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα 

(www.educause.edu). 

Έτσι, αφού καθορίστηκε το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων, μοιράστηκαν 

σε τυχαίο  δείγμα φοιτητών έτσι ώστε οι φοιτητές που θα απαντήσουν σε αυτά 

να είναι από όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου και από διαφορετικά 

φοιτητικά εξάμηνα. 

Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε διακόσιους φοιτητές και συμπληρώθηκαν 

από 191, διαφόρων τμημάτων που στεγάζονται στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας.  

Η επεξεργασία τους έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 16.0 for 

Windows μετά από κατάλληλη κωδικοποίηση και τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται τόσο σε πίνακες όσο και σε γραφήματα. 

1.7. ∆ομή της μελέτης 
 

Το Κεφάλαιο 1 αναφέρεται σε μια γενική εισαγωγή. Πιο συγκεκριμένα, 

αναφέρεται σε μια διατύπωση του προβλήματος, τον σκοπό και τους 

επιμέρους στόχους της μελέτης, τα όρια και τους περιορισμούς που τη 

διέπουν, τις υποθέσεις και τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν προκύψει, την 

μεθοδολογία που έχει ακολουθηθεί και τέλος τα παραγόμενα οφέλη και 

αποτελέσματα της έρευνας. 
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Το κεφάλαιο 2 περιέχει την βιβλιογραφική ανασκόπηση της έρευνας και στο 

κεφάλαιο 3 γίνεται μια αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που έχει 

χρησιμοποιηθεί για την συγκεκριμένη έρευνα. 

Από το κεφάλαιο 4 μέχρι και το κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

της έρευνας. Το κεφάλαιο 4 αναφέρεται στο προφίλ των σημερινών φοιτητών. 

Το κεφάλαιο 5 ασχολείται με την κατοχή, χρήση, γνώση και δεξιότητες που 

έχουν οι φοιτητές σχετικά με τις νέες τεχνολογίες. Στο κεφάλαιο 6 

παρουσιάζονται οι απόψεις των φοιτητών από την εμπειρία χρήσης νέων 

τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται οι 

απόψεις των φοιτητών για την ένταξη των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό γίνεται αξιολογώντας τις προηγούμενες 

εμπειρίες τους και κάνοντας υποθέσεις για το μέλλον. 

Το κεφάλαιο 8 συνοψίζει τα συμπεράσματα της έρευνας και διατυπώνει 

προτάσεις για το μέλλον και ερωτήματα για περαιτέρω μελέτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

2.1 Εισαγωγή 
 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν γίνει η πιο διαδεδομένη από τις 

ηλεκτρονικές συσκευές τόσο σε σχολεία και πανεπιστήμια όσο και στα 

νοικοκυριά. Έχουν κινητοποιήσει το ενδιαφέρον του γενικού κοινού και πολλοί 

γονείς πιστεύουν ότι μπορεί με τη χρήση τους να βελτιωθεί η απόδοση των 

παιδιών στην ακαδημαϊκή και σχολική κοινότητα αλλά και στην ίδια την ζωή 

(Kook, 1997). 

Οι υπολογιστές και οι ηλεκτρονικές συσκευές που είναι άμεσα συνδεδεμένοι 

με επικοινωνιακά κανάλια, παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε τεράστιο όγκο 

δεδομένων από οποιοδήποτε τομέα. Σύμφωνα με τον Kook, «η αύξηση των 

καναλιών επικοινωνίας θα αλλάξει την εικόνα της αίθουσας για τον εικοστό 

πρώτο αιώνα. Η παγκόσμια αίθουσα θα είναι συνδεδεμένη με δίκτυα και 

κανάλια που θα φτάνουν κάθε κομμάτι της γης και θα καλύπτουν κάθε τομέα 

έρευνας και μελέτης»(Kook, 1997 :56). 

Η ιδέα της αλλαγής του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος από τη χρήση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορεί αυτή τη στιγμή να ακούγεται υπερβολική, 

μέχρι κάποιος να συνειδητοποιήσει ότι ήδη έχει αλλάξει ραγδαία την φύση του 

εργασιακού περιβάλλοντος. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν κάνει 

επανάσταση σε τόσο διαφορετικά μεταξύ τους εργασιακά αντικείμενα όπως 

γραφεία, μαγαζιά, αεροπορικές εταιρίες, νοσοκομεία και ακόμα και στο στρατό 

(Tyack & Cuban, 1995). 

2.2. Φοιτητική μάθηση 
 

Μία από τις πρώτες ερωτήσεις που έρχονται στην επιφάνεια κατά τη 

συζήτηση για τις νέες τεχνολογίες και την εκπαιδευτική διαδικασία, είναι το 

κατά πόσο μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση ενός φοιτητή ή μαθητή. Η 

απάντηση σε αυτή την ερώτηση σύμφωνα με τον Viadero είναι, «Εξαρτάται.» 

(Viadero, 1997). Σύμφωνα με τον Ted Hasselbring,  «Είναι σα να 

αναρωτιόμαστε αν είναι τα μολύβια αποτελεσματικά. Εξαρτάται με το τι 

πρόκειται να κάνεις με αυτά!». 
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Στο παρελθόν, οι νέες τεχνολογίες έμοιαζαν να περνάνε μέσα από ένα κύκλο 

υψηλών προσδοκιών-εφαρμογή, περιορισμένη επιτυχία και απογοήτευση. Η 

απογοήτευση ήταν συνήθως λόγω πρακτικών- τεχνικών προβλημάτων, αλλά 

πιο συχνά ήταν αποτέλεσμα της κακής διαχείρισης των καθηγητών. Οι 

περισσότεροι υποτίμησαν τον ρόλο του καθηγητή μέσα στην αίθουσα και 

προσπάθησαν να φέρουν την αλλαγή από πάνω προς τα κάτω. Λίγες 

επίσημες προσπάθειες έγιναν για να υποστηρίξουν τους καθηγητές που 

προσπάθησαν να υλοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Kook, 1997). 

Κινηματογραφικές προβολές, ραδιόφωνο, και εκπαιδευτική τηλεόραση, ήταν 

μερικές από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς στην 

εκπαιδευτική διαδικασία με υψηλές προσδοκίες (Tyack & Cuban, 1995, 

σελ.121-126). Τα αναμενόμενα κέρδη στη μάθηση ωστόσο δεν φάνηκαν ποτέ. 

Η έρευνα δείχνει ότι αυτές οι μέθοδοι ήταν τόσο αποτελεσματικές όσο η 

παραδοσιακή  διαδικασία μάθησης αλλά όχι περισσότερο (Hannafin and 

Savenye, 1993). Από την άλλη, οι νέες τεχνολογίες και οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές όταν χρησιμοποιούνται σε κομμάτια μάθησης όπως ένα tutorial, 

οδηγούν σε μεγάλα κέρδη και οφέλη για τους φοιτητές που είναι ίσα σε 

μέγεθος με αυτά που μπορούν να αποκτήσουν κατά τη διάρκεια ενός 

προσωπικού μαθήματος (Viadero, 1997). 

Το πρόβλημα στην προσπάθεια μέτρησης της αποτελεσματικότητας της 

χρήσης νέων τεχνολογιών στην μάθηση,  είναι ότι οι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν σταδιακά τις νέες τεχνολογίες στην «μεταμόρφωση» της 

παραδοσιακής αίθουσας σε ένα εποικοδομηστικό περιβάλλον μάθησης 

(περιβάλλον στο οποίο ο φοιτητής χρησιμοποιεί τόσο την τωρινή και την 

προηγούμενη γνώση στην δημιουργία νέων ιδεών). Οι παραδοσιακοί τύποι 

ελέγχου με τεστ δεν είναι αποτελεσματικοί σε αυτό το κομμάτι για να 

μετρήσουν την απόδοση και τα διαφορετικά οφέλη που μπορεί να έχουν οι 

φοιτητές σε αίθουσες πλούσιες τεχνολογικά. Είναι δύσκολο να προσδιορίσει 

κανείς το ποσοστό της επιτυχίας που οφείλεται στη χρήση νέων τεχνολογιών 

και το αντίστοιχο ποσοστό που οφείλεται στην αλλαγή του περιβάλλοντος 

μάθησης. 

Παρόλα αυτά όμως, είναι σχεδόν προφανές αν και όχι πλήρως αποδεδειγμένο 

ότι οι φοιτητές σε «πλούσια» τεχνολογικά περιβάλλοντα γράφουν 
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περισσότερο, τελειώνουν πιο εύκολα εκπαιδευτικές ενότητες, έχουν 

μεγαλύτερο κίνητρο για την διαδικασία της μάθησης, συνεργάζονται, είναι 

θετικοί για το μέλλον και είναι πιο ικανοί στην κατανόηση και παρουσίαση 

πληροφοριών σε διαφορετικές μορφές (Viadero, 1997). 

2.3. Νέες τεχνολογίες και μάθηση 
 

Στη σχετική βιβλιογραφία που αφορά σε θέματα αξιοποίησης των νέων 

τεχνολογιών στη διαδικασία της μάθησης, υπάρχει διαμάχη ανάμεσα στους 

ερευνητές και στους θεωρητικούς της εκπαίδευσης σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην υποστήριξη της 

μάθησης των φοιτητών. Γενικά, υπάρχει η παραδοχή  ότι η τεχνολογία βοηθά 

με κάποιο τρόπο στη μάθηση. Ο  Ehrmann αναφέρει : «Οι νέες τεχνολογίες, 

όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, (ή τα μολύβια), δεν έχουν 

προκαθορισμένες επιδράσεις· είναι ο τρόπος χρήσης τους που επηρεάζει τα 

αποτελέσματα. Αυτή η δήλωση μοιάζει προφανής, αλλά πολλά ιδρύματα 

συμπεριφέρονται έχοντας ως βάση ότι η τεχνολογία από μόνη της θα 

βελτιώσει τη μάθηση. Χρησιμοποιούν υπολογιστές να διδάξουν το ίδιο 

αντικείμενο με τον ίδιο τρόπο όπως και πριν, αλλά περιμένουν τα 

αποτελέσματα να είναι καλύτερα» (Ehrmann, 1999 :32). 

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι οι ερευνητές, αξιολογητές, θεωρητικοί, ότι και 

μόνο η παρουσία νέων τεχνολογιών βοηθά στην διαδικασία της μάθησης. Ο 

Richard Clark είναι πιθανώς ο πιο διάσημος ερευνητής που μάχεται κατά της 

άποψης ότι η τεχνολογία από μόνη της επηρεάζει τη μαθησιακή διαδικασία. 

Στην έκθεση του το 1998 αναφέρει: «η τεχνολογία είναι το μέσο που 

παραδίδει οδηγίες αλλά δεν επηρεάζει την απόδοση των φοιτητών 

περισσότερο από ότι επηρεάζει τις διατροφικές μας συνήθειες το φορτηγό 

που μεταφέρει τα λαχανικά» (σελ. 445). 

Σε αντίθεση με το επιχείρημα του Clark, ο Kozma (1994) πίστευε ότι η πιο 

κατάλληλη ερώτηση δεν ήταν αν η τεχνολογία επηρεάζει τη μάθηση, αλλά αν 

θα επηρεάσει τη μάθηση. Ακόμη, πίστευε ότι επειδή δεν έχει καθιερωθεί η 

σχέση χρήσης τεχνολογιών και μάθησης, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. 

Με όλες τις διαφορετικές απόψεις στη σχέση μεταξύ τεχνολογίας και μάθησης, 

προκύπτει η ερώτηση: ποιος έχει δίκιο; Φαίνεται ότι ο καθένας φέρνει και μια 
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άλλη οπτική γωνία στην επιφάνεια. Ο Clark έχει δίκιο ότι η τεχνολογία δεν έχει 

απαραίτητα φέρει επανάσταση στην διαδικασία της μάθησης. Οι νέες 

τεχνολογίες δεν βοήθησαν τον άνθρωπο να αναπτύξει έναν νέο τρόπο 

μάθησης. Η μάθηση εξακολουθεί και είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται από 

τον καθένα διαφορετικά. Ωστόσο, στην δική του άποψη,  το μόνο που έχει να 

κάνει ένας εκπαιδευτικός είναι να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες και μεθόδους 

στο μάθημά του και η μάθηση θα λάβει χώρα. Όμως, είναι δυνατόν παρ’ όλες 

τις προσπάθειες που μπορεί να κάνει ένας καθηγητής και παρ’ όλες τις 

μεταδοτικές ικανότητες που μπορεί να έχει, η μάθηση να μην επιτευχθεί. O 

Kozma από την άλλη, αναφέρει ότι πρέπει να εξετάσουμε τις τεχνολογίες και 

τη μάθηση πέρα από την κοινωνική σκοπιά και το θέμα της συμπεριφοράς. Η 

μάθηση είναι μια πράξη εκ προθέσεως (Johansen et al., 1994) και η 

προσωπικότητα του ανθρώπου δεν πρέπει να υποτιμάται. Οι ερευνητές έχουν 

καταλήξει ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της μάθησης που 

πραγματοποιείται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση νέων 

τεχνολογιών και στη μάθηση στην παραδοσιακή αίθουσα, αλλά δεν συζητούν 

πώς το ανθρώπινο κίνητρο επηρεάζεται από την τεχνολογία. Αυτό θα 

μπορούσε να είναι ένα σημαντικό στοιχείο που λείπει από όλη αυτή τη 

συζήτηση. 

Το ποια άποψη θα υποστηρίξει κανείς σε αυτή τη διαμάχη εξαρτάται σε 

μεγάλο ποσοστό από το πώς προσδιορίζει τη μάθηση. Αν υποστηρίζει 

περισσότερο ότι η μάθηση επηρεάζεται από τη συμπεριφορά, ο Clark θα του 

είναι πιο οικείος, ενώ αν αντιλαμβάνεται τη μάθηση ως μια εποικοδομηστική 

διαδικασία, θα συμφωνήσει περισσότερο με τον Kozma. 

2.4. Οφέλη της τεχνολογίας στη μάθηση 
 

Η ερώτηση που απασχόλησε τους ερευνητές είναι το κατά πόσο η τεχνολογία 

βελτιώνει τη μάθηση. Σύμφωνα με τον Ehrmann (1999), η τεχνολογία δεν 

βελτιώνει τη μάθηση περισσότερο  ή λιγότερο από τις παραδοσιακές 

μεθόδους. Πολλοί μπορεί να θεωρήσουν αυτή τη διαπίστωση ως άσχημα νέα, 

αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η μάθηση εξακολουθεί και λαμβάνει χώρα 

ανεξαρτήτως χρήσης ή όχι νέων τεχνολογιών. Αυτό είναι τα καλά νέα. Η πιο 

κατάλληλη ερώτηση θα έπρεπε να είναι, πώς μπορούν οι νέες τεχνολογίες να 
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βοηθήσουν στην βελτιστοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας. Από την 

αναφορά της βιβλιογραφίας που ακολουθεί,  θα αναφερθούν τα ποικίλα οφέλη 

της εμπλοκής των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών μέσα στην αίθουσα, μπορεί να βοηθήσει  

στην βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες κάθε είδους. Και μάλιστα 

αυτή η πρόσβαση είναι πολύ καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη. 

Χρησιμοποιώντας την μεταφορά του Clark, το φορτηγό που μεταφέρει τα 

λαχανικά μπορεί να μην προκαλέσει αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες ενός 

ατόμου, αλλά ένα φορτηγό που μεταφέρει τα ζαρζαβατικά είναι πάντα 

καλύτερο από ένα άλογο με ένα τσουβάλι. Οι άνθρωποι έχουν κάνει σοφές και 

μη σοφές επιλογές κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Η τεχνολογία απλά βοηθά 

στο να γίνουν αυτές οι επιλογές, είτε καλές είτε κακές, πιο γρήγορα. 

Υπάρχουν κατάλληλοι και μη κατάλληλοι τρόποι για τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών στην αίθουσα. Κατάλληλες χρήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην 

καθοδήγηση της διαδικασίας της μάθησης, ενώ οι ακατάλληλες μπορούν να 

την εμποδίσουν. Για παράδειγμα, η κάμερα εγγράφων μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσει πολλούς τύπους από οπτικά βοηθήματα, 

πολύ καλύτερα και γρηγορότερα από τον παραδοσιακό προτζέκτορα. 

Ωστόσο, η μάθηση και η επίτευξη της εξαρτάται από το πώς 

χρησιμοποιούνται. 

Οι νέες τεχνολογίες είναι αυτές που χρειάζεται να εισχωρήσουν στην γνωστική 

και εκπαιδευτική διαδικασία που ήδη ξέρουμε να χρησιμοποιούμε. Για 

παράδειγμα, η αποκωδικοποίηση μέσω οπτικοποίησης μπορεί να επιτευχθεί 

με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Ένα σημαντικό μέρος στη δουλειά του 

εκπαιδευτικού είναι το να καταφέρει να «βάλει» στη μνήμη του μαθητευόμενου 

πληροφορίες χρησιμοποιώντας οπτικά μέσα. Ο χημικός για παράδειγμα, 

μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή για να προβάλλει τρισδιάστατες 

εικόνες μορίων ενώ εξηγεί μια χημική αντίδραση. Αυτού του είδους η 

οπτικοποίηση είναι περισσότερο πλούσια και λεπτομερής από το να 

προσπαθήσει απλά να ζωγραφίσει ένα δισδιάστατο σχήμα στον πίνακα. Έτσι, 

η τεχνολογία βοηθάει στο να απομνημονευθεί η αντίδραση από τον 

μαθητευόμενο ευκολότερα. 

Ωστόσο, η χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί να είναι «δίκοπο μαχαίρι» αν 

ο καθηγητής δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος τόσο σε παιδαγωγικά όσο 
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και σε τεχνολογικά- πρακτικά θέματα που προκύπτουν από τη χρήση νέων 

τεχνολογιών. Για παράδειγμα, το να ξεφυλλίζεται απλά το βιβλίο πάνω από 

την κάμερα δε θα βοηθήσει τη μάθηση, ειδικά αν ο εκπαιδευτικός αποτύχει 

στο να εστιάσει και να συγκεντρωθεί στην κατάλληλη για το αντικείμενο 

εικόνα. Η γνώση του πως και πότε πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι νέες 

τεχνολογίες στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

μπορεί να βοηθήσει κατά πολύ τους φοιτητές να «πιάσουν το νόημα» στο 

εκάστοτε μάθημα και αντικείμενο. 

Άλλα οφέλη από τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα η 

αξιοποίηση προσομοιώσεων και έξυπνων συστημάτων, μπορούν να 

παρέχουν ασφαλή βιωματική μάθηση, κάτι που δεν είναι εφικτό στον 

πραγματικό κόσμο και καθόλου διαθέσιμο όταν απλά ο φοιτητής διαβάζει ένα 

δισδιάστατο βιβλίο σημειώσεων. Για παράδειγμα, μια δεξιότητα που πρέπει 

να αποκτήσουν οι φοιτητές ιατρικής είναι η ικανότητα διάγνωσης ασθενειών. 

Τα έξυπνα συστήματα έχουν δημιουργηθεί ώστε να παρουσιάζουν στον 

φοιτητή συμπτώματα και να δίνουν την δυνατότητα να δώσει ο φοιτητής την 

κατάλληλη αγωγή ή θεραπεία ανάλογα με τη διάγνωση που έχει κάνει. Στο 

τέλος, ενημερώνουν το φοιτητή για το αν ο υποτιθέμενος ασθενής έγινε καλά 

ή όχι. Όλη αυτή η διαδικασία λαμβάνει χώρα σε ένα εικονικό περιβάλλον που 

δεν «κρέμονται» πραγματικές ζωές ανθρώπων από μια διάγνωση αρχάριων 

φοιτητών της ιατρικής. Επίσης, αυτού του είδους η διαδραστική μάθηση δεν 

μπορεί να αποκομισθεί με την απλή ανάγνωση ενός βιβλίου. 

Οι διαδικασίες μάθησης δεν αλλάζουν απλά επειδή η τεχνολογία έχει 

διεισδύσει μέσα στην αίθουσα. Η τεχνολογία βοηθάει στην ευκολότερη 

πρόσβαση στην πληροφόρηση με μεγαλύτερη ταχύτητα και 

αποτελεσματικότητα. Ξοδεύουμε λιγότερο χρόνο στην αναζήτηση 

πληροφοριών και περισσότερο χρόνο στη λήψη αποφάσεων. Μπορούμε να 

δημιουργήσουμε πραγματικού χρόνου και τόπου προσομοιώσεις και 

τρισδιάστατα μοντέλα που μας βοηθούν στην απομνημόνευση της 

πληροφορίας. Οι καθηγητές μπορούν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των 

φοιτητών ευκολότερα και να διδάξουν με εναλλακτικούς τρόπους επιδρώντας 

ταυτόχρονα σε περισσότερες από μια αισθήσεις (όραση και ακοή για 

παράδειγμα).  
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O Owston (1997) αναφέρει τρία μεγάλα πλεονεκτήματα από την εμπλοκή του 

διαδικτύου και κατ΄ επέκταση της χρήσης νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία 

και στη μάθηση. Πρώτον, το διαδίκτυο ταιριάζει και ανταποκρίνεται στους 

σημερινούς φοιτητές και στον τρόπο μάθησης που έχουν αναπτύξει. 

Περιγράφει τη χρήση του διαδικτύου σα να είναι κομμάτι του κόσμου τους και 

για το λόγο αυτό είναι ένα προτιμώμενο εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης. Οι 

σημερινοί φοιτητές από πολύ μικρή ηλικία χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και το διαδίκτυο στο σχολείο. Κάνοντας ένας εκπαιδευτικός 

χρήση του διαδικτύου είναι σα να διεισδύει μέσα στον κόσμο των φοιτητών.  

∆εύτερον, το διαδίκτυο προσφέρει ευέλικτη μάθηση. Οι φοιτητές έχουν 

πρόσβαση με μεγάλη ευκολία. Η έλλειψη της παρουσίας δια ζώσης μπορεί να 

βοηθήσει πολλούς φοιτητές στο να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Ακόμη, τόσο η ασύγχρονη όσο και η σύγχρονη επικοινωνία είναι 

πιθανόν να υλοποιηθούν.  

Τρίτον, υπάρχει μια νέα απαίτηση για δεξιότητες που μπορούν να 

αποκτηθούν χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο στην εκπαίδευση. Στην σημερινή 

παγκόσμια οικονομία, δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση 

προβλημάτων, γραφή και συνεργατικές ικανότητες απαιτούνται από τον 

καθένα. Ενώ αυτές δεν είναι καινούργιες δεξιότητες, υπάρχει απαίτηση για 

εμπλουτισμό τους. Ο Owston πιστεύει ότι τα διαδίκτυο είναι ένα φυσικό 

εργαλείο για την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων γιατί οι φοιτητές πρέπει να 

σερφάρουν στο διαδίκτυο και να κρίνουν το περιεχόμενο των διαφόρων 

ιστοσελίδων, να συγκρίνουν διαφορετικές απόψεις, να αναλύσουν και να 

συνθέσουν μεγάλα ποσά πληροφοριών, και να οικοδομήσουν έτσι τη δική 

τους άποψη για ένα θέμα. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να εξασκηθούν στη 

γραφή κειμένων χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο. Ακόμη, μια ομάδα εργασιών 

μπορεί να σχεδιαστεί για κοινοποίηση στο διαδίκτυο ενθαρρύνοντας έτσι τη 

συνεργασία μέσω των φοιτητών. 

2.5. Προφίλ σημερινών φοιτητών 
 

Οι σημερινοί φοιτητές, στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι γεννημένοι τις χρονιές 

1986 -1989. Για ένα τέτοιο φοιτητή, πολλά πράγματα δεν είναι όπως ήταν για 

τους παλαιότερους: «Ο τόνος κονσέρβα είναι ασφαλής για τα δελφίνια, η 
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Σοβιετική Ένωση είναι ιστορία και τα αντίγραφα με καρμπόν βρίσκονται μόνο 

σε σπίτια των παππούδων τους» (Gaylord,2006). Όταν αυτά τα παιδιά ήταν 5 

χρονών, βγήκαν στην αγορά τα Windows 3.1 και το ηλεκτρονικό εμπόριο 

μετρούσε ήδη ένα χρόνο λειτουργίας. Όταν έγιναν 10 ετών, το διαδίκτυο 

λειτουργούσε ήδη για πέντε χρόνια, τα dvd είχαν στην αγορά τρία χρόνια και 

ιδρύθηκε το Google (www.thepeoplehistory.com).  Σχετικά με την είσοδο των 

τεχνολογιών στη ζωή των σημερινών φοιτητών, όταν αυτοί ενηλικιώθηκαν, η 

wikipedia ήταν online, η apple έδωσε στην αγορά τα iPod, βγήκαν τα 

Windows XP και πρόσφατα τα Vista.  

2.6. Φοιτητές και νέες τεχνολογίες 
 

Οι νέες τεχνολογίες έχουν μπει στην καθημερινότητά τους. Οι φοιτητές 

εμπεδώνουν και αφομοιώνουν πολύ γρήγορα τις τεχνολογίες αυτές και 

υιοθετούν καινούργιες. Όπως έχουν γράψει οι Oblinger (2005), οι νέες 

τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από μια γενιά είναι οι δεδομένες 

τεχνολογίες για την επόμενη. Οι νέοι θεωρούν ότι οι υπολογιστές, το διαδίκτυο 

και τα άμεσα μηνύματα στον υπολογιστή είναι ο τρόπος που γίνονταν τα 

πράγματα πάντα. Αυτοί οι φοιτητές είναι εξοικειωμένοι στη χρήση των 

τεχνολογιών και πολλές φορές προτιμούν το διαδίκτυο από τα ασύγχρονα 

μέσα όπως για παράδειγμα η τηλεόραση. Πολλοί πιστεύουν ότι τα παιδιά 

αυτά επικοινωνούν μόνο με τη χρήση νέων τεχνολογιών καθώς μπορεί να 

μιλάνε στο κινητό τους τηλέφωνο και ταυτόχρονα να βρίσκουν πληροφορίες 

στο διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων τους από τα μαθήματα 

μιλάνε στο κινητό τους περπατώντας για την επόμενη αίθουσα. Για πολλούς, 

οι νέες τεχνολογίες είναι απλά ένα κομμάτι της καθημερινής τους ζωής 

(Oblinger and Oblinger, 2005). 

Έρευνες σε φοιτητές έχουν δείξει ότι προτιμούν το διαδίκτυο ως πηγή 

πληροφόρησης. Ακόμα, όπως έχει εξελιχθεί η κοινωνικότητα των νέων, είναι 

προφανές ότι εμπιστεύονται εύκολα ανθρώπους από το διαδίκτυο και 

χρησιμοποιούν κοινωνικές ιστοσελίδες όπως το facebook ή το Hi5 για να 

επικοινωνούν με άλλους ανοιχτά και να αποκαλύπτουν προσωπικές τους 

πληροφορίες. 
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Σημαντικό για τους νέους ανέκαθεν είναι να έχουν ένα χώρο στον οποίο να 

εκφράζουν τις απόψεις τους, να συναναστρέφονται με άτομα με τις ίδιες 

αντιλήψεις και να ανακαλύπτουν την πολιτιστική τους ταυτότητα. Σε αντίθεση 

με τα παλαιότερα χρόνια και τις προηγούμενες γενιές, αυτό πλέον γίνεται 

μέσω ιστοσελίδων και ομάδων που δημιουργούνται μέσα σε αυτές. Οι ομάδες 

των yahoo, google, facebook, είναι ομάδες νέων ανθρώπων που 

επικοινωνούν με άγνωστα άτομα, με τις ίδιες όμως αντιλήψεις και ιδέες. Οι 

ομάδες χωρίζονται με βάση τη μουσική, την εθνικότητα, τα hobby κλπ. 

Αξιοσημείωτο κομμάτι είναι και τα  blogs μέσα από τα οποία οι δημιουργοί 

τους εκφράζονται ελεύθερα και πολλές φορές ακόμα και για πολιτική. 

Σύμφωνα με το CEO του YouthNoise (Kornblum,2006), μια ιστοσελίδα μπορεί 

να δημιουργηθεί για να βοηθήσει τους νέους να ευαισθητοποιηθούν για 

κοινωνικά θέματα και από αυτούς τους νέους που θα συμμετέχουν μπορεί να 

δημιουργηθεί ολόκληρο κοινωνικό κίνημα.   

Πώς όμως τα σημερινά πανεπιστήμια ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες 

των σημερινών φοιτητών;  

Στο εξωτερικό και στα ξένα πανεπιστήμια γίνονται πολλές προσπάθειες για 

εκσυγχρονισμό. Υπάρχουν σχολές που οι φοιτητές παρακολουθούν τις 

διαλέξεις βιντεοσκοπημένες (Kiernan,2006). Κάποια άλλα ιδρύματα μοιράζουν 

ηλεκτρονικές συσκευές στους πρωτοετείς φοιτητές τους (Jaschik, 2006). 

Επίσης, γίνονται προσπάθειες για σύγχρονες εικονικές τάξεις ώστε οι φοιτητές 

να μη χρειάζεται να βρίσκονται σε συγκεκριμένο μέρος συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή για την υποστήριξη της μελέτης τους. 

Στην Ελλάδα υπάρχουν ιδρύματα που κάνουν αξιόλογες προσπάθειες όμως 

πολλές φορές αυτές γίνονται πιλοτικά. Μερικές από αυτές είναι του 

Πολυτεχνείου της Πάτρας, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στο Πολυτεχνείο της Πάτρας, σε συγκεκριμένα 

εργαστήρια γίνεται χρήση ενός πιλοτικού προγράμματος δημιουργίας 

σχεδιαγράμματος ενός αλγορίθμου από δύο διαφορετικά άτομα που είναι 

συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Η εφαρμογή αυτή φαίνεται να έχει ενθουσιάσει 

τους φοιτητές και τα αποτελέσματα στις εξετάσεις τους διαφοροποιήθηκαν 

προς το καλύτερο (Voyiatzaki et al., 2008). 

Στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, λόγω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

οι νέες τεχνολογίες παίζουν σημαντικό ρόλο. Μάλιστα, σε αρκετές θεματικές 
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ενότητες χρησιμοποιείται κατάλληλη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης που 

επιτρέπει την συνομιλία και την εικόνα να διαμοιράζεται ταυτόχρονα σε 

πολλούς χρήστες και έτσι να γίνεται μάθημα στο οποίο οι φοιτητές είναι ο 

καθένας στο σπίτι του αλλά ταυτόχρονα όλοι στην ίδια διαδικτυακή τάξη. Και 

εδώ η συγκεκριμένη διαδικασία βοήθησε τους φοιτητές και τα αποτελέσματα 

που φάνηκαν στις αξιολογήσεις τους ήταν πολύ θετικά (Chadjilacos et al., 

2007). 

Τέλος, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εφαρμόστηκε πιλοτικά σε συγκεκριμένο 

μάθημα του πρώτου εξαμήνου του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 

φροντιστηριακό μάθημα με τη χρήση νέων τεχνολογιών (Παπαδάκης κ.α., 

2006). Οι φοιτητές, με μόνο μια σύνδεση στο διαδίκτυο και χωρίς να 

χρειάζεται η παρουσία τους στο χώρο του πανεπιστημίου, κάνανε χρήση 

λογισμικού για εκπαιδευτικό παιχνίδι μέσω του διαδικτύου, συνεργαστήκανε 

στην εκπόνηση εργασιών, έλυσαν απορίες και παρακολουθήσανε 

επαναληπτικό μάθημα. Όλα αυτά έγιναν με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών 

και η αντίδρασή τους ήταν εντυπωσιακή. Όχι μόνο οι επιδόσεις τους στις 

εξετάσεις βελτιώθηκαν, αλλά και δημιουργήθηκε ένα φιλικό κλίμα ανάμεσα σε 

αυτούς και τους καθηγητές και ζητούν να επαναληφθεί η διαδικασία και σε 

άλλα μαθήματα (Παπαδάκης κ.α., 2006). 

Παρόλα αυτά όμως δεν είναι όλοι οι φοιτητές ίδιοι και δεν έχουν όλοι τις ίδιες 

σχέσεις με τις νέες τεχνολογίες. Αρκετά σημαντικό ποσοστό των σημερινών 

φοιτητών είναι διστακτικοί και επιφυλακτικοί με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών στην καθημερινότητα τους. Ανάλογα με την κοινωνικότητά τους ή 

το κατά πόσο εύκολα είναι προσβάσιμες για αυτούς οι νέες τεχνολογίες, δεν 

αφομοιώνουν εύκολα και γρήγορα τις αλλαγές και είναι οι τελευταίοι που τις 

χρησιμοποιούν. 

2.7. Χρήση νέων τεχνολογιών 
 

Αναμφίβολα, οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν και διαμορφώνουν κάθε τομέα 

της κοινωνίας μας και της οικονομίας. Σήμερα, περισσότεροι από ένα 

δισεκατομμύριο άντρες, γυναίκες και παιδιά είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο 

(eMarketer Daily, 2006). Μεταξύ των ενεργών χρηστών, ο μέσος όρος του 

χρόνου που καταναλώνεται σε αυτή τη διαδικασία κυμαίνεται στις 30 ώρες το 
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μήνα. Η επιρροή των νέων τεχνολογιών στη μάθηση και τη φοιτητική ζωή είναι 

ραγδαία αν και όχι πλήρως κατανοητή. 

Η μεταμορφωτική δύναμη των νέων τεχνολογιών δε γνωρίζει σύνορα και δε 

διαθέτει κανένα όργανο ή διαδικασία εκτός από την εκπαίδευση. Το 

ερωτηματολόγιο του NetDay που μοιράστηκε σε 562000 φοιτητές της 

Αμερικής, αποκαλύπτει ότι το 63% των φοιτητών χρησιμοποιούν σταθερούς 

υπολογιστές σε εβδομαδιαία βάση. Είκοσι ένα τοις εκατό (21%) χρησιμοποιεί 

φορητό υπολογιστή τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Για τους μαθητές 

γυμνασίου λυκείου το ίδιο ερωτηματολόγιο δείχνει ότι η χρήση σταθερού 

υπολογιστή ανέρχεται στο 82% ενώ για τους φορητούς στο 35%. Οι ίδιοι 

μαθητές χρησιμοποιούν σε ποσοστό 16% pda (personal digital assistant) σε 

εβδομαδιαία βάση (Project Tomorrow, 2006). Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν 

ότι η χρήση υπολογιστών είναι πολύ διαδεδομένη και οι νέες γενιές 

χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες όλο και περισσότερο. 

2.8 Συμπεράσματα 
 

Μετά τη σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση, μπορεί κανείς να διαπιστώσει 

ότι είναι πραγματικά ενδιαφέρον να διερευνηθεί η σημερινή σχέση των 

φοιτητών με τις νέες τεχνολογίες και η άποψη τους για τη χρήση τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Το να γνωρίζει η ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική 

κοινότητα τις απόψεις θεωρητικών και πρακτικών, δε σημαίνει ότι γνωρίζει και 

τις απόψεις των φοιτητών που είναι και οι τελικοί αποδέκτες της χρήσης των 

νέων τεχνολογιών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

3.1. Εισαγωγή 
 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, γίνεται αναλυτική παρουσίαση της μεθόδου που 

χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή της συγκεκριμένης μελέτης. 

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν είναι τα κάτωθι: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Ορισμός του θέματος- Σκοπός, Στόχοι 
 

Μετά την διερεύνηση και την απόφαση ότι η παρούσα διπλωματική εργασία 

θα μελετήσει τη σχέση των φοιτητών με τις νέες τεχνολογίες, καθορίστηκαν ο 

σκοπός και οι στόχοι της μελέτης. Σκοπός της έρευνας ήταν να συλλεχθούν 

στοιχεία σχετικά με τις απόψεις των φοιτητών για τις νέες τεχνολογίες. Πιο 

συγκεκριμένα, η κατοχή ηλεκτρονικών συσκευών, οι γνώσεις και οι δεξιότητες 

που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές και οι απόψεις τους σχετικά με την 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ορισμός του προβλήματος 
Σκοπός- Στόχοι 

Επιλογή σχεδίου έρευνας και 
μεθόδου συλλογής στοιχείων 

Σχεδίαση ερωτηματολογίου 

Επιλογή δείγματος και 
διακίνηση ερωτηματολογίων 

Συλλογή και επεξεργασία 
στοιχείων 

Ανάλυση και παρουσίαση 
αποτελεσμάτων 
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3.3. Σχέδιο έρευνας και μέθοδος συλλογής στοιχείων 
 

Λόγω του θέματος της έρευνας, ακολουθήθηκε η μέθοδος της εξερευνητικής 

έρευνας ή αλλιώς η μέθοδος της επισκόπησης. Η επισκόπηση ως μέθοδος 

εμπειρικής έρευνας καταλαμβάνει ίσως το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου των 

ερευνών στο χώρο της ψυχοπαιδαγωγικής και γενικότερα της εκπαίδευσης 

(∆ημητρόπουλος, 2001). Πρόκειται για τη μέθοδο που χρησιμοποιείται κατά 

κύριο λόγο για τη διαπίστωση καταστάσεων, θέσεων, απόψεων, διαθέσεων, 

στάσεων, κ.ά. Περιλαμβάνει ως ειδικότερες εφαρμογές της τις διαδικασίες που 

είναι γνωστές ως σφυγμομετρήσεις, δημοσκοπήσεις, γκάλοπ κτλ.  

Σύμφωνα με τους Cohen & Manion (2000), oι επισκοπήσεις είναι η 

συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος στην εκπαιδευτική έρευνα και 

διαφοροποιούνται ανάλογα με την έκταση που καλύπτουν. Για παράδειγμα, 

μια μελέτη των σύγχρονων εξελίξεων στην ανώτατη εκπαίδευση, θα 

μπορούσε να συμπεριλάβει το σύνολο της ∆υτικής Ευρώπης, μια μελέτη της 

επιλογής μαθημάτων, από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε να περιοριστεί σε 

ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πολυπλοκότητα και το πεδίο 

που καλύπτουν οι επισκοπήσεις στην εκπαίδευση, μπορούν να κατανοηθούν 

καλύτερα με αναφορά σε δύο οικεία παραδείγματα. Στις επισκοπήσεις που 

έγιναν για λογαριασμό της Επιτροπής Plowden, για παιδιά του δημοτικού 

σχολείου, συγκεντρώθηκαν άφθονες πληροφορίες σχετικά με παιδιά, 

δασκάλους και γονείς και χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές 

για να προβλέψουν την μαθητική επίδοση (Central Advisory Council for 

Education, Children and their Primary schools (HMSO,1967)). Αντιθέτως, η 

μικρής κλίμακα επισκόπηση των Jackson & Marsden εμπεριείχε μια 

λεπτομερή μελέτη των προσόντων και των αξιών 88 ενηλίκων που ανήκαν 

στην εργατική τάξη, οι οποίοι είχαν κατορθώσει να πετύχουν στις διαδικασίες 

επιλογής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (1962).  

Η συγκεκριμένη μέθοδος επιλέχτηκε όχι μόνο λόγω του θέματος, αλλά και 

επειδή έχει τα εξής πλεονεκτήματα: 

1. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έρευνα ευρέως φάσματος. 

2. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται μπορεί να είναι ακριβείς και αν 

το δείγμα έχει επιλεγεί σωστά, πολύ αντιπροσωπευτικές. 
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3. Είναι τις περισσότερες φορές δυνατόν να υπάρξει έλεγχος της 

ακρίβειας των πληροφοριών, απόψεων. 

Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της επισκόπησης, το ερωτηματολόγιο 

παίρνει ιδιαίτερη αξία, και η χρήση του ξεχωριστή βαρύτητα,  χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι η χρησιμότητά του περιορίζεται αποκλειστικά σε εκείνη τη μέθοδο 

(Hakin, 1997). 

Προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία για την απάντηση των ερευνητικών 

ερωτημάτων που τέθηκαν κατά τη διάρκεια καθορισμού των στόχων, οι 

μέθοδοι ήταν τα ερωτηματολόγια ή η προσωπική συνέντευξη. Τελικά, 

επιλέχθηκε η μέθοδος με ερωτηματολόγια. Αυτή η μέθοδος κρίθηκε η 

καταλληλότερη λόγω των πλεονεκτημάτων που προσέφερε στην παρούσα 

έρευνα σε σχέση με τη μέθοδο της συνέντευξης: 

• είναι συγκριτικά πιο εύκολη η κατασκευή και η χρήση του, 

• είναι συγκριτικά οικονομικός τρόπος μιας και χρειάζονται απαντήσεις 

από σχετικά μεγάλο πλήθος ατόμων, 

• είναι γραπτό και το ίδιο για όλα τα άτομα,  

• είναι εύκολη η συλλογή δεδομένων ακόμα και χωρίς να χρειάζεται η 

ταυτόχρονη παρουσία του ερευνητή και του ερωτώμενου, 

• οι φοιτητές δεν είναι πάντα διαθέσιμοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις και 

είναι πιο προσιτοί στο να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο.  

3.4. Σχεδίαση ερωτηματολογίου 

3.4.1. Επιλογή είδους ερωτηματολογίου 
 

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να δώσει στον ερευνητή 

μια εικόνα για τις απόψεις των φοιτητών μέσα από την οποία μπορεί να 

εντοπίσει τα ευρήματα εκείνα που ενδεχομένως θα τον βοηθήσουν στην 

περαιτέρω έρευνα και όχι να διευκολύνει ή να βλάψει τα συμφέροντα είτε των 

διδασκόντων είτε των φοιτητών. Οι απαντήσεις του φοιτητή αντικατοπτρίζουν 

την άποψη του φοιτητή και τίποτε περισσότερο. Εδώ θα πρέπει να γίνει 

σαφές ότι ο φοιτητής δεν είναι αλλά ούτε είναι σε θέση να είναι εκείνος που θα 

αναλύσει και στη συνέχεια θα αξιολογήσει τα ευρήματα της έρευνας. Ο 

φοιτητής παίζει απλά το ρόλο του δότη. Είναι δηλαδή το άτομο που 

προσφέρει τα δεδομένα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αρχικώς για τον 



21 
 

καθορισμό των ευρημάτων της έρευνας και στη συνέχεια για την αξιολόγηση 

τους. 

Τα ερωτηματολόγια γενικά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα μη δομημένα 

και τα δομημένα. Τα μη δομημένα ερωτηματολόγια, είναι αυτά που ο 

ερευνητής έχει συγκεκριμένες ερωτήσεις αλλά ο τρόπος που αυτές θα τεθούν 

στον ερωτηθέντα και η σειρά τους μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Από 

την άλλη, τα δομημένα ερωτηματολόγια είναι τα ίδια για κάθε ερωτηθέντα. Οι 

ερωτήσεις είναι σαφείς και προδιαγεγραμμένες και ο ερευνητής δεν μπορεί να 

παρέμβει σε αυτές ή να αλλάξει τη σειρά τους ή τις πιθανές απαντήσεις. Για 

αυτό το λόγο, κρίθηκε καταλληλότερο ένα δομημένο ερωτηματολόγιο. 

Οι λόγοι για αυτό είναι κυρίως επειδή δεν χρειάζεται ειδικά εκπαιδευμένους και 

έμπειρους ερευνητές για να γίνει η έρευνα, άρα δεν αυξάνεται και το κόστος 

της έρευνας. ∆εν χρειάζεται να υπάρχει κάποιος επόπτης και ελέγχεται με 

ακρίβεια ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. 

Τέλος, η πινακοποίηση και η στατιστική ανάλυση των απαντήσεων δεν είναι 

δύσκολη από τη στιγμή που δεν υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και 

ερμηνείες (Πασχαλούδης και Ζαφειρόπουλος, 2002). 

Σε ένα τέτοιο είδος ερωτηματολογίου, από τη στιγμή που ο ερευνητής δεν 

μπορεί να παρέμβει και οι ερωτηθέντες το μόνο που έχουν είναι το ίδιο το 

ερωτηματολόγιο, οι ερωτήσεις πρέπει να είναι: 

• σωστά διατυπωμένες, εύκολες στην κατανόηση με απλές λέξεις και 

σαφείς, 

• η κάθε ερώτηση να μετράει ένα πράγμα κάθε φορά, 

• να μην καθοδηγούν την απάντηση αλλά να αφήνουν στον ερωτηθέντα 

την επιλογή της απάντησης, 

• να έχουν λογική σειρά και να δίνουν κίνητρο στον ερωτηθέντα να 

προχωρήσει στην επόμενη ερώτηση. 

Τα είδη των ερωτήσεων που μπορούν να περιληφθούν σε ένα 

ερωτηματολόγιο είναι ανοικτού και κλειστού τύπου. Οι ανοικτές ερωτήσεις 

είναι αυτές στις οποίες δεν προτείνονται στον ερωτώμενο συγκεκριμένες τιμές 

ώστε να επιλέξει. Αντίθετα, δέχονται περισσότερο γενικές απαντήσεις που 

ποικίλουν από ερωτώμενο σε ερωτώμενο. Στις κλειστές ερωτήσεις αντίθετα, 

υποδεικνύεται μια σειρά τιμών- πιθανών απαντήσεων από τις οποίες ο 
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ερωτώμενος μπορεί να επιλέξει. Αυτού του τύπου οι ερωτήσεις επιτρέπουν τη 

χρήση ποσοτικών αναλύσεων και κάνουν συγκρίσιμες τις απαντήσεις μεταξύ 

ομάδων ερωτώμενων. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα έρευνα και στο 

συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν τέτοιου είδους ερωτήσεις. 

Βέβαια, οι κλειστού τύπου ερωτήσεις παρουσιάζουν το πρόβλημα ότι οι 

προτεινόμενες απαντήσεις μπορεί να μην εκφράζουν πλήρως το σύνολο των 

πιθανών απαντήσεων που θα μπορούσαν να δώσουν οι φοιτητές. Μπορεί 

έτσι να τους περιορίζουν την έκφραση και επιλογή απαντήσεων. 

Οι κλειστές ερωτήσεις χωρίζονται στις εξής κατηγορίες (Μιχαλοπούλου, 1992, 

Aaker κ.ά., 1995, Churchill, 2001) : διχοτομικές, κλίμακες απλής επιλογής, 

κλίμακες πολλαπλής επιλογής, κλίμακες αξιολόγησης. 

Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, χρησιμοποιούνται ερωτήσεις από κάθε 

ένα από τα παραπάνω είδη κλειστών ερωτήσεων. 

• Οι διχοτομικές ερωτήσεις είναι αυτές που επιδέχονται ως απάντηση μία 

από δύο δυνατές τιμές. 

• Οι κλίμακες απλής επιλογής είναι ερωτήσεις που επιδέχονται μόνο μία 

από σειρά προτεινόμενων απαντήσεων. 

• Οι κλίμακες πολλαπλής επιλογής αφορούν ερωτήσεις που επιδέχονται 

μία ή περισσότερες απαντήσεις από μια σειρά προτεινόμενων 

απαντήσεων. Ο ερωτώμενος μπορεί να επιλέξει από καμία έως όλες 

τις προτεινόμενες απαντήσεις. 

• Οι κλίμακες αξιολόγησης αφορούν ερωτήσεις στις οποίες ο 

ερωτώμενος καλείται να βαθμολογήσει μια σειρά από προτάσεις, ή 

λόγους, ή άλλα, με σειρά σπουδαιότητας, βάζοντας 1 στη 

σπουδαιότερη κ.ο.κ. Μπορεί να αξιολογήσει όλους τους λόγους ή να 

του ζητηθεί να αξιολογήσει ένα υποσύνολό τους.  

Οι  περισσότερες από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που 

χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την έρευνα είναι ερωτήσεις με κλίμακες 

αξιολόγησης. Οι ερωτήσεις αυτού του τύπου προσφέρουν το πλεονέκτημα ότι 

δίνουν ως αποτέλεσμα ταξινομημένες τις τιμές που συνθέτουν την απάντηση 

της ερώτησης. Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε στις περισσότερες είναι η 

κλίμακα Likert. Η δυνατότητα που προσφέρει αυτή η κλίμακα, είναι ότι δεν 

καταγράφει τη γενική συμφωνία ή ασυμφωνία με μία πρόταση, αλλά και το 
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βαθμό συμφωνίας. Είναι πενταβάθμια ή τριβάθμια και αποδίδει την τιμή πάρα 

πολύ στο ένα άκρο και την τιμή καθόλου στο άλλο άκρο. Επιτρέπεται στον 

ερωτώμενο να επιλέξει οποιαδήποτε από τις δύο τιμές ή τις ενδιάμεσές τους 

ανάλογα με το βαθμό συμφωνίας του και την άποψή του. Ο ερωτώμενος θα 

πρέπει να επιλέξει μία μόνο τιμή από τις προτεινόμενες βαθμίδες της 

κλίμακας. 

3.4.2. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου 
 

Προκειμένου να επιλεχθούν οι κατάλληλες ερωτήσεις για το ερωτηματολόγιο, 

έγινε έρευνα για παρόμοιου τύπου ερωτηματολόγια που έχουν εφαρμοστεί 

στο εξωτερικό ή στη χώρα μας. Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, από 

μελέτες περίπτωσης που εφαρμόστηκαν κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής και στα εκεί πανεπιστήμια, προέκυψε αυτό το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε αφού πρώτα προσαρμόστηκε στα ελληνικά δεδομένα. Από 

τα ερωτηματολόγια που προέκυψαν από την έρευνα, τα περισσότερα ήταν 

από τον οργανισμό ECAR (Educause Center For Applied Research 

http://www.educause.edu). Ο οργανισμός αυτός εδώ και μερικά χρόνια ερευνά 

τα αποτελέσματα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και η έρευνα αυτή γίνεται με τη χρήση ερωτηματολογίων που 

μοιράζονται σε αρκετά πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως, λόγω 

του γεγονότος ότι η εκπαιδευτική διαδικασία στην χώρα μας και στο εξωτερικό 

διαφέρει, όπως διαφέρουν και οι εμπειρίες οι γνώσεις αλλά και οι συνήθειες 

των φοιτητών, το ερωτηματολόγιο χρειάστηκε να προσαρμοστεί στα ελληνικά 

δεδομένα.   

Η προσαρμογή αυτή έγινε με βάση τις ηλικίες που θα απαντούσαν στο 

ερωτηματολόγιο, καθώς και τις νέες τεχνολογίες που είναι περισσότερο 

δεδομένες στη χώρα μας. Είναι προφανές ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών 

στην Ελλάδα δεν είναι τόσο διαδεδομένη όσο στο εξωτερικό. Για το λόγο αυτό 

το ερωτηματολόγιο δεν περιελάμβανε ερωτήσεις που αφορούσαν 

ηλεκτρονικές συσκευές και τεχνολογίες που δεν αντιστοιχούν στα δικά μας 

δεδομένα. 

Σημαντικό επίσης είναι και το γεγονός ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν 

κάνουν ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών με αποτέλεσμα πολλές 
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ηλεκτρονικές πλατφόρμες στήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας είτε 

σύγχρονες είτε ασύγχρονες (όπως για παράδειγμα ANGEL, Sakai) να μην 

είναι καν γνωστές στους Έλληνες φοιτητές. Για το λόγο αυτό, όσoν αφορά στη 

χρήση των νέων τεχνολογιών μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι 

ερωτήσεις είναι σχετικά με το Compus 1 αφού το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

χρησιμοποιεί αυτό το Σύστημα ∆ιαχείρισης Μαθημάτων. Ακόμα, σχετικά με 

την πλατφόρμα, ζητείται από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν την εμπειρία 

τους από την αξιοποίηση της πλατφόρμας, και να εκφράσουν τις απόψεις 

τους σχετικά με το κατά πόσο βοηθήθηκαν από τη χρήση της και σε ποια 

υπηρεσία της. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν και ερωτήσεις για τις γενικές γνώσεις των φοιτητών 

για προγράμματα δημιουργίας κειμένου, παρουσιάσεων, ιστοσελίδων κλπ 

ώστε να αναγνωριστούν οι δεξιότητες που έχουν αναπτύξει. Αυτό που 

ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη έρευνα είναι επίσης το αν οι δεξιότητες αυτές 

που έχουν αναπτύξει οι φοιτητές, τις έχουν αναπτύξει λόγω της ενασχόλησης 

τους με αυτά τα προγράμματα λόγω των μαθημάτων τους ή απλά από 

προσωπικό τους ενδιαφέρον. Για να συλλεχθούν αυτά τα στοιχεία υπάρχουν 

ερωτήσεις που οι ερωτηθέντες συμπληρώνουν την άποψή τους σχετικά με τις 

γνώσεις τους και καλούνται να αιτιολογήσουν γιατί απέκτησαν αυτές τις 

γνώσεις. 

Το ερωτηματολόγιο- δομημένο- αποτελείται από τρείς ενότητες στις οποίες 

εμπεριέχονται συνολικά είκοσι τέσσερις βασικές ερωτήσεις με πολλές από 

αυτές να έχουν και επιμέρους υποερωτήματα. Στις ερωτήσεις αυτές 

συμπεριλαμβάνονται και οι δημογραφικές. Οι ενότητες είναι: 

Ενότητα 1η:αποτελείται από δώδεκα βασικές ερωτήσεις οι οποίες διακρίνονται 

σε ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών, διχοτομικές, πολλαπλών επιλογών 

(κλειστές), πολλαπλών επιλογών με ελεύθερη έκφραση του ερωτώμενου 

(ανοικτές), και ερωτήσεις πενταβάθμιας κλίμακας Likert . Πέντε από αυτές τις 

                                                 
1 1 Το CoMPUs αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Είναι μια πλατφόρμα που χρησιμοποιείται σε 
πολλά από τα μαθήματα που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και βοηθάει τόσο τους φοιτητές 
όσο και τους καθηγητές. Οι καθηγητές ανεβάζουν στη σελίδα του μαθήματος σημειώσεις, εργασίες, 
ιστοσυνδέσμους και ότι άλλο θεωρούν απαραίτητο και οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε όλο αυτό το 
υλικό μετά από την εγγραφή τους στο συγκεκριμένο μάθημα. Φυσικά η πλατφόρμα προσφέρει και 
άλλες  δυνατότητες στους χρήστες της όπως δημιουργία χώρου συζητήσεων (forum), online 
βαθμολογία κλπ. 
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ερωτήσεις διαιρούνται σε μικρότερα κομμάτια με υποερωτήσεις προκειμένου 

να είναι πιο συγκεκριμένες και σαφείς.  

Οι ερωτήσεις σε αυτή την ενότητα αφορούν τη σχέση των φοιτητών με τις 

ηλεκτρονικές συσκευές και εφαρμογές γενικότερα. Αποσκοπούν στο να 

συλλεχθούν πληροφορίες για τα παρακάτω: 

1. Τι ηλεκτρονικές συσκευές έχουν οι φοιτητές στην κατοχή τους 

2. Πόσο συνδεδεμένοι είναι με αυτές, δηλαδή πόσο συχνά τις 

χρησιμοποιούνε 

3. Ποιο είναι το επίπεδο γνώσεων τους για συγκεκριμένες εφαρμογές που 

αφορούν ηλεκτρονικές συσκευές 

4. Για ποιο λόγο έχουν αποκτήσει αυτές τις γνώσεις 

5. Ποια η άποψη τους για τη σχέση του πανεπιστημίου με τις νέες 

τεχνολογίες 

Με τον τρόπο αυτό, γίνεται μια διερεύνηση της κατοχής και των δεξιοτήτων 

των φοιτητών σχετικά με τις ηλεκτρονικές συσκευές και τις νέες τεχνολογίες, 

και τα αποτελέσματα από τις ερωτήσεις αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε 

διαπιστώσεις για το αν οι φοιτητές αποτελούν ένα ομογενές σύνολο με τα ίδια 

χαρακτηριστικά. Ακόμη, όταν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων συνδυαστούν 

με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά (όπως το είδος και το έτος σπουδών) 

μπορούν να οδηγήσουν σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το αν και κατά 

πόσο η ηλικία, το φύλο ή οι σπουδές επηρεάζουν την γενικότερη σχέση των 

φοιτητών με τις ηλεκτρονικές συσκευές και τις νέες τεχνολογίες. 

Ενότητα 2η: αποτελείται από εννέα ερωτήσεις οι οποίες διακρίνονται σε 

ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (κλειστές), και πολλαπλών επιλογών με 

ελεύθερη έκφραση του ερωτώμενου (ανοικτές). Από αυτές οι τέσσερις 

αποτελούνται από περισσότερα του ενός υποερωτήματα. 

Οι ερωτήσεις σε αυτή την ενότητα αφορούν τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αποσκοπούν στο να διερευνηθούν: 

• η άποψη των φοιτητών για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, 

• αν έχει γίνει χρήση ήδη στα μαθήματα τους και ποιών εφαρμογών, 

• τι εμπειρίες έχουν οι φοιτητές, 

• τι τους προσφέρει η χρήση των νέων τεχνολογιών στα μαθήματα, 
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• τι σχέση έχουν με τα Συστήματα ∆ιαχείρισης Μάθησης και τι 

χρησιμοποιούν από αυτά, 

• και η σχέση της χρήσης των νέων τεχνολογιών με τη μάθηση. 

Με τον τρόπο αυτό μελετάται το σημαντικότερο ίσως κομμάτι αυτής της 

έρευνας που είναι η σχέση των νέων τεχνολογιών με την εκπαιδευτική 

διαδικασία και τι άποψη έχουν οι σημερινοί φοιτητές για αυτό. Επειδή οι 

ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου, τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα και 

μπορούν να οδηγήσουν σε ευρήματα των οποίων η αξιοποίηση θα βελτιώσει 

την μάθηση και την εκπαιδευτική διαδικασία. Μάλιστα, ο συνδυασμός των 

απαντήσεων με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων, θα 

βοηθήσει στο να διευκρινιστεί και σε αυτό το κομμάτι κατά πόσο οι 

απαντήσεις επηρεάζονται από το είδος σπουδών ή την ηλικία. Τέλος, οι 

απαντήσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκριτικά με τις απαντήσεις 

της προηγούμενης ενότητας και να διαπιστωθεί αν το προφίλ των φοιτητών 

σχετικά με τις ηλεκτρονικές συσκευές (χρήση, κατοχή και δεξιότητες) 

επηρεάζει ή όχι την άποψη τους για τη χρήση τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Ενότητα 3η: αποτελείται από 3 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις διακρίνονται σε 

ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (κλειστές) και είναι δημογραφικού 

χαρακτήρα. 

Οι ερωτήσεις αυτές είναι χρήσιμες για να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με 

το φύλο, το είδος σπουδών και το έτος σπουδών των ερωτώμενων, ώστε να 

χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση των απαντήσεων των προηγούμενων 

ενοτήτων του ερωτηματολογίου. 

3.5. Επιλογή δείγματος και διακίνηση του ερωτηματολογίου 
 

Οι ερωτηθέντες είναι όλοι φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το έτος 

σπουδών ποικίλει. Το δείγμα δεν είναι στατιστικά αντιπροσωπευτικό του 

Πανεπιστημίου αφού η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε από 

τυχαίους φοιτητές. Παρ όλα αυτά όμως, τα ποσοστά δείχνουν ότι στο δείγμα 

συμμετέχουν φοιτητές από όλα τα τμήματα και μάλιστα από όλα τα έτη σε 

σχετικά όμοια ποσοστά χωρίς να υπάρχουν ακραίες τιμές. Για το λόγο αυτό τα 

αποτελέσματα της μελέτης γενικεύονται για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου 
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Μακεδονίας και δεν αναφέρονται μόνο σε συγκεκριμένο τμήμα ή έτος 

σπουδών. 

Αφού ολοκληρώθηκε η μορφή του ερωτηματολογίου, αυτό μοιράστηκε στους 

φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με δυο διαφορετικούς τρόπους. Τα 

περισσότερα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από φοιτητές που βρίσκονταν 

στο χώρο του Πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου. Ένα 

μικρό ποσοστό από αυτά, εστάλη ηλεκτρονικά και προωθήθηκε από φοιτητή 

σε φοιτητή. Παρατηρήθηκε ότι οι φοιτητές ήταν πιο πρόθυμοι να το 

συμπληρώσουν με χαρτί και μολύβι παρά ηλεκτρονικά. Από τα εκατό (100) 

ερωτηματολόγια που στάλθηκαν ηλεκτρονικά, επεστράφησαν συμπληρωμένα 

μόνο τα τριάντα έξι (36). Το γεγονός αυτό οδήγησε στο να μοιραστούν 

περισσότερα ερωτηματολόγια εκτυπωμένα σε χαρτί μιας και οι φοιτητές ήταν 

πιο άνετοι να τα συμπληρώσουν. Από την αρχή της έρευνας λοιπόν, υπήρχε 

«μια ιδέα» για το ότι οι φοιτητές δεν χρησιμοποιούν τόσο εύκολα τις νέες 

τεχνολογίες. Αν μάλιστα ληφθεί υπ’ όψιν και το γεγονός ότι οι περισσότεροι 

φοιτητές που απάντησαν ηλεκτρονικά ήταν φοιτητές τελειόφοιτοι ή 

μεταπτυχιακοί και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό της Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής, γίνεται αντιληπτό ότι τόσο η ηλικία όσο και το τμήμα 

επηρεάζουν τη σχέση των φοιτητών με τις νέες τεχνολογίες. 

3.6. Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων 
 

Μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων, το επόμενο βήμα ήταν η 

επεξεργασία τους. Πριν από αυτό όμως, έπρεπε να γίνει η κωδικοποίηση. 

Με τον όρο κωδικοποίηση εννοούμε την μετατροπή των απαντήσεων σε 

αριθμούς ή σύμβολα, δηλαδή το ποιοτικό στοιχείο (ολόκληρες φράσεις, ένα 

όνομα, μια κατάφαση ή άρνηση κλπ) σε ποσοτικό ή ποιοτικό-συμβολικό. 

Φυσικά η απάντηση μπορεί να έχει ένα ήδη αριθμό, οπότε δεν χρειάζεται 

μετατροπή. Αυτό όμως στις περισσότερες κοινωνικές έρευνες (κυρίως 

διερευνητικές ) αφορά ένα μικρό ποσοστό των απαντήσεων. Η κωδικοποίηση, 

λοιπόν μετατρέπει τις απαντήσεις σε μορφή κατάλληλη για μηχανογραφική 

επεξεργασία. 

Τα στοιχεία καταγράφηκαν στο στατιστικό  πρόγραμμα SPSS το οποίο 

βοήθησε στην επεξεργασία τους. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 
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αντίστοιχες των ερωτήσεων και οι περισσότερες ήταν αριθμητικές. Τα στοιχεία 

έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας αρχικά ως προς τις βασικές στατιστικές 

συναρτήσεις, όπως για παράδειγμα η συχνότητα, και μετά έγιναν και 

συγκριτικοί έλεγχοι για τη σχέση μεταξύ τους.  

3.7. Ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων 
 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα αναλύονται και 

παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη. Με αρχή την βιβλιογραφική 

επισκόπηση και αντίστοιχες μελέτες που έχουν γίνει, και σε συνδυασμό με τα 

ελληνικά δεδομένα, τα στοιχεία αναλύονται ώστε να προκύψουν τα ωφέλιμα 

αποτελέσματα και συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αυτά παρουσιάζονται 

με σκοπό να χρησιμοποιηθούν αργότερα από μελλοντικούς ερευνητές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

4.1. Εισαγωγή 
 

Πολλές φορές ακούγοντας κανείς τους σημερινούς φοιτητές να μιλάνε μεταξύ 

τους, διαπιστώνει ότι οι περισσότερες λέξεις έχουν σχέση με την τεχνολογία. 

Επικοινωνούνε μεταξύ τους μέσω του υπολογιστή που έχει γίνει βασικό 

κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Μάλιστα, οι νεότερες γενιές, από την 

μεγάλη χρήση των νέων τεχνολογιών τείνουν να αλλάξουν μέχρι και το 

λεξιλόγιό τους και οι λέξεις που χρησιμοποιούν να είναι συντομογραφίες των 

κανονικών προκειμένου να ανταποκρίνονται στα δεδομένα των ηλεκτρονικών 

συσκευών. Οι φοιτητές αυτοί διαφέρουν από αυτούς παλαιότερων ετών για 

τους οποίους οι ηλεκτρονικές συσκευές που ήταν στη μόδα ήταν η τηλεόραση 

και τα στερεοφωνικά. 

Ποιοι είναι όμως οι σημερινοί φοιτητές; Τι είναι αυτό που τους κάνει 

ξεχωριστούς; Τι ρόλο παίζουν οι νέες τεχνολογίες στη ζωή τους; Όλες αυτές οι 

ερωτήσεις καθώς και άλλες που προκύπτουν σχετικά με τους φοιτητές και τις 

νέες τεχνολογίες θα απαντηθούν από τους ίδιους τους φοιτητές μέσω του 

ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν. 

Tο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου έχει ερωτήσεις σχετικά με το κατά 

πόσο και γιατί χρησιμοποιούν οι φοιτητές τις ηλεκτρονικές συσκευές και 

μερικές από αυτές τις ερωτήσεις βοηθήσουν τον αναγνώστη να καταλάβει σε 

τι ποσοστό οι σημερινοί φοιτητές είναι «καλωδιωμένοι» και κατά πόσο η 

τεχνολογία έχει εισβάλει στη ζωή τους. Στο τρίτο μέρος υπάρχουν ερωτήσεις 

καθαρά δημογραφικές για να δει κανείς το γενικό προφίλ των ερωτηθέντων. 

Έτσι λοιπόν, είναι ενδιαφέρον να δει κανείς το φύλο των ερωτηθέντων, την 

ηλικία τους ανάλογα με το έτος της φοίτησής τους και το τμήμα στο οποίο 

φοιτούν για να διαπιστωθεί η σχέση της καθημερινής τους εκπαιδευτικής 

διαδικασίας με τις νέες τεχνολογίες. 

4.2. ∆ημογραφικό προφίλ 
 

Το 51,8% των φοιτητών είναι άνδρες και το υπόλοιπο 48,2% γυναίκες. Είναι 

όλοι φοιτητές τμημάτων που στεγάζονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και 

είναι πρωτοετείς φοιτητές (14,1%), δευτεροετείς (20,4%), τριτοετείς (26,7%), 
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τεταρτοετείς (25,1%) και μεταπτυχιακοί φοιτητές (13,6%) σε μικρότερο 

ποσοστό αφού είναι λιγότεροι. 

Σχετικά με το τμήμα που αυτοί φοιτούν, ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα 

τμήματα και τα ποσοστά των φοιτητών σε αυτά. 

Πίνακας 4.1. Τμήμα ερωτηθέντων 

Τμήμα Ποσοστό 
Εφαρμοσμένη Πληροφορική 24,60% 
Οικονομικές Επιστήμες 13,60% 
Οργάνωση και ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων 25,10% 
∆ΕΟΠΣ 13,60% 

Λογιστική και Χρηματοοικονομική 9,90% 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής 2,60% 
Βαλκανικών Σλαβικών και 
Ανατολικών σπουδών 5,20% 
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 5,20% 

 

Αυτές οι πληροφορίες δίνουν μια γενική εικόνα του προφίλ των φοιτητών των 

οποίων οι απαντήσεις θα οδηγήσουν στα συμπεράσματα της παρούσας 

μελέτης. 

4.3. Προφίλ σχετικά με τις νέες τεχνολογίες 

4.3.1.Κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή 
 

Σχετικά με την κατοχή ηλεκτρονικών συσκευών, οι φοιτητές ρωτήθηκαν τόσο 

για ηλεκτρονικούς υπολογιστές όσο και για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.  

Το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών (83,8%) έχει στην κατοχή του σταθερό 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και μάλιστα η ηλικία αυτού είναι δύο ετών (12%) ή 

τριών (20%) ή τεσσάρων (11%). Σχεδόν οι μισοί φοιτητές έχουν στην κατοχή 

τους φορητούς υπολογιστές (47%). Αξιοσημείωτο είναι ότι σχεδόν το 32% έχει 

στην κατοχή του και σταθερό αλλά και φορητό υπολογιστή. 

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι οι σημερινοί φοιτητές σε σύγκριση με 

τους φοιτητές παρελθόντων ετών, έχουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως 

καθημερινή ενασχόληση. Πλέον σχεδόν κάθε οικογένεια έχει στο σπίτι της 

τουλάχιστον ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή και η γενιά αυτή έχει μεγαλώσει 
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μέσα σε αυτά τα σπίτια. Είναι λοιπόν προφανές ότι η κατοχή ηλεκτρονικού 

υπολογιστή είναι κάτι δεδομένο για τα παιδιά αυτά. Τι γίνεται όμως με τις 

υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές; 

4.3.2. Κατοχή ηλεκτρονικών συσκευών 
 

Η έρευνα ασχολήθηκε με τις πιο ευρέως διαδεδομένες ηλεκτρονικές συσκευές 

παγκοσμίως σχετικά με ήχο και εικόνα. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών έχει στην κατοχή του ηλεκτρονικές 

συσκευές για ήχο και εικόνα. Πιο συγκεκριμένα σχεδόν τα δύο τρίτα των 

φοιτητών (60,2%) έχει ψηφιακή μηχανή και οι μισοί (54,5%) iPod συσκευή για 

μουσική. Ηλεκτρονικές συσκευές για παιχνίδια κατέχει το ένα τρίτο των 

φοιτητών (37,2%) ενώ πιο εξελιγμένες τεχνολογικά συσκευές όπως PDA ή 

Wireless Hub έχει μόνο το 5% των φοιτητών. 

Πίνακας 4.2. Κατοχή ηλεκτρονικών συσκευών  

Κατοχή ηλεκτρονικών συσκευών Ποσοστό 
PDA 4,20% 
iPod 54,40% 

Ψηφιακή μηχανή 60,20% 

Συσκευή για παιχνίδια 37,20% 
Wireless hub 4,70% 

 

 

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι σε αντίθεση με τους φοιτητές του 

εξωτερικού που έχουν στην κατοχή τους πολλές συσκευές 

(http://www.educause.edu/ers0607) , οι σημερινοί φοιτητές της χώρας μας 

ενδιαφέρονται για ηλεκτρονικές συσκευές σχετικά με ήχο και εικόνα. Με μια 

βόλτα σε ένα δρόμο φοιτητούπολης είναι φανερό ότι μεγάλο ποσοστό των 

νέων κυκλοφορούν με ακουστικά στα αυτιά τους ακούγοντας μουσική. Το 

γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται με τα αποτελέσματα αυτά. Η μουσική είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής κάθε φοιτητή και πλέον με την εξέλιξη της 

τεχνολογίας το iPod έχει αντικαταστήσει τα παλιά κασετοφωνάκια ή ακόμα και 

τα cd-players. Με τον ίδιο σχεδόν τρόπο η κλασσική φωτογραφική μηχανή με 

φιλμ αντικαταστάθηκε με την ψηφιακή κάμερα και οι νέοι είναι οι πρώτοι που 

ακολούθησαν αυτό το ρεύμα. ∆υστυχώς όμως, στη χώρα μας οι ηλεκτρονικές 
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συσκευές που έχουν να κάνουν με καθαρά τεχνολογικό χαρακτήρα όπως το 

wireless hub (ασύρματος διανομέας)δεν είναι ευρέως διαδεδομένες. Μεγάλο 

κομμάτι των φοιτητών δεν γνωρίζει καν την ύπαρξη τους και αυτό οφείλεται 

στο ότι δεν είναι απαραίτητα στην εκπαιδευτική τους διαδικασία. 

4.3.3. Σχέση με το διαδίκτυο 
 

Το τελευταίο μέρος της έρευνας αφορά τη σχέση των νέων με τις νέες 

τεχνολογίες και ειδικότερα  με το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες που αυτό 

προσφέρει. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι μια από τις υπηρεσίες αυτές. Το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προσφέρει στους φοιτητές του δωρεάν λογαριασμό 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Όμως, στο διαδίκτυο διανέμονται από 

πολλές εταιρίες λογαριασμοί email που προσφέρουν και άλλες δυνατότητες 

στους κατόχους τους. Οι σημερινοί φοιτητές μπορεί να έχουν και λογαριασμό 

του πανεπιστημίου αλλά και λογαριασμό εκτός πανεπιστημίου. Σχεδόν όλοι οι 

φοιτητές (98%) διατηρούν τουλάχιστον ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Οι περισσότεροι διατηρούν δυο λογαριασμούς (41,2%) ενώ το 

ένα πέμπτο διατηρεί ένα μόνο λογαριασμό και το ένα πέμπτο τρεις 

λογαριασμούς. Υπάρχουν φυσικά και φοιτητές που διατηρούν αρκετά 

περισσότερους λογαριασμούς email μέχρι και 5 διαφορετικούς (5%) καθώς 

και ακραίοι αριθμοί (όπως 30 λογαριασμούς ταχυδρομείου (email accounts)). 

 

Πίνακας 4.3. Αριθμός λογαριασμών email 

Αριθμός λογαριασμών email Ποσοστό
0 2,10% 
1 21,40% 
2 41,20% 
3 20,30% 
4 5,90% 
5 4,80% 
6 1,10% 
8 1,10% 

15 0,50% 
30 1,10% 
50 0,50% 
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Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατέχει 

σημαντική θέση στην επικοινωνία των νέων. Επιπλέον, ανάλογα με το λόγο 

για τον οποίο το χρησιμοποιούν έχουν και διαφορετικούς λογαριασμούς. Για 

την επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες του πανεπιστημίου χρησιμοποιούν το 

email που τους παρέχεται από το ίδρυμα ενώ για τις άλλες κοινωνικές τους 

δραστηριότητες και την επικοινωνία με τους φίλους τους χρησιμοποιούν 

άλλους λογαριασμούς. 

4.4. Συμπεράσματα 
 

Σχετικά με το προφίλ των φοιτητών που απάντησαν στο συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας, τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω: 

• Οι φοιτητές είναι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όλων των τμημάτων 

είτε με θεωρητικό υπόβαθρο είτε με θετικό. 

• Οι ερωτηθέντες είναι φοιτητές διαφορετικών εξαμήνων φοίτησης αλλά 

και μεταπτυχιακοί φοιτητές. 

• Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους (84%) έχουν σταθερό ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και σχεδόν οι μισοί έχουν φορητό υπολογιστή. 

• Η κατοχή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών περιορίζεται στην κατοχή 

συσκευών για ήχο και εικόνα (με ποσοστό 55%). 

• Σχεδόν όλοι οι φοιτητές (98%) διατηρούν τουλάχιστον ένα λογαριασμό 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (80%) 

διατηρεί περισσότερους από έναν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΚΑΤΟΧΗ, ΧΡΗΣΗ, ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

 

5.1 Εισαγωγή 
 

Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στην κατοχή, χρήση και δεξιότητες των 

φοιτητών σχετικά με τις νέες τεχνολογίες. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζει στο 

ποιες τεχνολογίες οι σημερινοί φοιτητές του πανεπιστημίου Μακεδονίας 

κατέχουν, ποιες από αυτές χρησιμοποιούν μέσα και έξω από την εκπαιδευτική 

διαδικασία, πώς περιγράφουν τις δεξιότητές τους σχετικά με τις νέες 

τεχνολογίες και τι τους παρακίνησε στο να μάθουν να τις χρησιμοποιούν. Τα 

αποτελέσματα που θα προκύψουν θα δώσουν μια γενική εικόνα της σχέσης 

των φοιτητών με αυτές. 

 

5.2. Κατοχή νέων τεχνολογιών 
 

Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν τμήμα της ενασχόλησης της καθημερινότητας 

των σημερινών νέων. Πολλοί από αυτούς τρέχουν πρώτοι στα καταστήματα 

ηλεκτρονικών συσκευών για να αγοράσουν κάτι καινούργιο που βγαίνει στην 

αγορά και θεωρούν ότι θα τους είναι χρήσιμο. Άλλοι πάλι δεν είναι τόσο 

ένθερμοι στο να ακολουθούν το ρεύμα και αγοράζουν κάτι μόνο επειδή το 

έχουν απολύτως ανάγκη ή όταν πλέον το έχουν όλοι οι φίλοι τους και πρέπει 

να το αποκτήσουν και αυτοί για να εναρμονιστούν με το κλίμα της εποχής. Οι 

νέες τεχνολογίες σχετίζονται με πολλές ηλεκτρονικές συσκευές για ήχο και 

εικόνα αλλά και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στην ενότητα αυτή  θα 

μελετηθεί η κατοχή τους από τους φοιτητές ξεχωριστά. Και αυτό λόγω της 

πεποίθησης ότι η κατοχή ηλεκτρονικών συσκευών για ήχο και εικόνα είναι 

καθαρά προσωπική υπόθεση, ενώ ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι και ένα 

εργαλείο που χρησιμοποιούν οι φοιτητές στην διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 
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5.2.1. Κατοχή ηλεκτρονικών συσκευών 
 

Το βασικό ερώτημα που καλείται να απαντήσει αυτό το μέρος της έρευνας 

είναι ποιες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν στην κατοχή τους οι σημερινοί 

φοιτητές. (Με την έννοια ηλεκτρονικές συσκευές στο συγκεκριμένο σημείο 

εννοείται οποιαδήποτε συσκευή εκτός από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Τα αποτελέσματα για την κατοχή ηλεκτρονικών υπολογιστών (φορητών και 

επιτραπέζιων) αναλύονται στην επόμενη ενότητα. 

Η εύκολη απάντηση σε αυτό το ερώτημα  είναι το να πει κανείς ότι κατέχουν 

αρκετά (Σχήμα 4.1). Χωρίς να προκαλεί μεγάλη εντύπωση, η γενιά των 

εφήβων που μεγάλωσε σε νοικοκυριά με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 

συσκευές βίντεο και DVD, έχει έρθει στο πανεπιστήμιο έχοντας στην κατοχή 

της αρκετές ηλεκτρονικές συσκευές. 

 

Σχήμα 5.1. Τι ηλεκτρονικές συσκευές κατέχουν οι φοιτητές 

 
 

Πιο διαδεδομένες ηλεκτρονικές συσκευές μεταξύ αυτών που θεωρούνται οι 

πιο γνωστές, είναι η ψηφιακή μηχανή (με ποσοστό 60,21%), το iPod (με 

ποσοστό 54,45%) και οι συσκευές για παιχνίδια (με ποσοστό 37,17%). Το 

γεγονός αυτό δείχνει ότι οι σημερινοί φοιτητές χρησιμοποιούν πολύ τις 

ηλεκτρονικές συσκευές για την ψυχαγωγία τους. Η μουσική, η φωτογραφική 
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μηχανή και τα παιχνίδια είναι καθημερινό ενασχόληση στην κοινωνική τους 

ζωή και σε αυτό σημαντικό ρόλο παίζει η τεχνολογία. Σε αντίθεση με την 

ψυχαγωγία, οι ηλεκτρονικές συσκευές άλλου τύπου, όπως το wireless hub ή 

το pda, είναι στην κατοχή των φοιτητών σε μικρό ποσοστό (συνολικά περίπου 

4,5%). Παρατηρείται δηλαδή ότι οι φοιτητές δεν είναι ακόμα αρκετά 

εξοικειωμένοι με το υλικό μέρος της τεχνολογίας και τα πιο εξελιγμένα είδη 

του.  

Αν διαχωριστούν τα αποτελέσματα σε σχέση με το φύλο των ερωτηθέντων, 

από το σχήμα 5.1 και μόνο διαπιστώνεται ότι αντίθετα απ ό,τι ήταν 

αναμενόμενο οι γυναίκες έχουν στην κατοχή τους ηλεκτρονικές συσκευές σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών. Με μόνη εξαίρεση την κατοχή 

wireless hub που το ποσοστό των γυναικών είναι σχεδόν μηδαμινό, σε όλες 

τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές το ποσοστό των γυναικών είναι 

μεγαλύτερο. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι οι νέες γυναίκες 

θεωρούν ότι η τεχνολογία αφενός μεν είναι χρήσιμη σε διάφορους τομείς, 

αλλά μπορεί να «ανεβάσει» και το κοινωνικό τους status.  

Μια άλλη οπτική γωνία για τα αποτελέσματα είναι συγκριτικά με το έτος 

σπουδών των φοιτητών. Η ηλικία είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τη 

συμπεριφορά ενός ατόμου. Αναλύοντας τα αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου (Πίνακας 5.1), εμφανίζεται ότι οι φοιτητές που βρίσκονται 

στο δεύτερο και τρίτο έτος σπουδών τους είναι αυτοί που έχουν στην κατοχή 

τους τις περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές. Και αυτό είναι κάτι που θα το 

περίμενε κανείς. Οι πρωτοετείς φοιτητές έχουν στην κατοχή τους αρκετές 

ηλεκτρονικές συσκευές για ψυχαγωγία (για μουσική 37%, ψηφιακή μηχανή 

52%, για παιχνίδια 45%). Τα ποσοστά αυτά διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα 

καθ’ όλη τη διάρκεια σπουδών τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 

οι φοιτητές αποκτούν ηλεκτρονικές συσκευές άλλου τύπου (όπως wireless 

hub) όταν οι σπουδές τους έχουν φτάσει σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Ανεξάρτητα με το είδος σπουδών, τα Ελληνικά πανεπιστήμια δεν απαιτούν 

από τον φοιτητή να έχει στην κατοχή του οποιουδήποτε τύπου νέες 

τεχνολογίες. Και για το λόγο αυτό η απόκτησή τους είναι καθαρά προσωπικό 

θέμα των ίδιων των φοιτητών και επηρεάζεται άμεσα από τις τάσεις και τη 

«μόδα» που επικρατεί. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι οι σημερινοί φοιτητές 

αποκτούν ηλεκτρονικές συσκευές που βοηθούν στην ψυχαγωγία τους.     
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Πίνακας 5.1. Τι ηλεκτρονικές συσκευές κατέχουν οι φοιτητές, σχετικά με το 

έτος σπουδών τους 

Κατοχή 
ηλεκτρονικών 
συσκευών 

Έτος σπουδών 

Πρώτο 
έτος 

∆εύτερο 
έτος 

Τρίτο 
έτος 

Τέταρτο 
έτος Μεταπτυχιακό ΟΛΟΙ 

Κατοχή PDA 7,41% 0,00% 1,96% 6,25% 7,69% 4,19%
 

Κατοχή iPod 37,04% 64,10% 66,67% 50,00% 42,31% 54,45%

Κατοχή 
ψηφιακής 
μηχανής 

51,85% 79,49% 66,67% 50,00% 46,15% 60,21%

Κατοχή 
ηλεκτρονικής 
συσκευής για 
παιχνίδια 

44,44% 23,08% 33,33% 50,00% 34,62% 37,17%

Κατοχή wireless 
hub 7,41% 0,00% 0,00% 0,00% 26,92% 4,71%

 

5.2.2. Κατοχή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
 

Οι ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν μπει στη ζωή πολλών είναι οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Και στη συγκεκριμένη ενότητα εξετάζεται η κατοχή 

τους από τους σημερινούς φοιτητές. Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι 

γίνεται διαχωρισμός μεταξύ επιτραπέζιων και φορητών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Στην ενότητα αυτή ερευνάται η κατοχή τους ανάλογα με το έτος 

σπουδών των φοιτητών και το τμήμα στο οποίο φοιτούν. 

Το σύνολο των φοιτητών (94,76%) αναφέρουν ότι έχουν στην κατοχή τους 

τουλάχιστον έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πολύ μεγάλο ποσοστό (83,8%) 

έχουν επιτραπέζιο ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ σχεδόν οι μισοί (44,5%) 

έχουν στην κατοχή τους ένα φορητό.  

Αν εξεταστεί το θέμα ανάλογα με το τμήμα φοίτησης (Πίνακας 5.2), εξάγονται 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Οι φοιτητές της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

και της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (Ο∆Ε)  έχουν το μεγαλύτερο 

ποσοστό στην κατοχή υπολογιστών, αν και θα περίμενε κανείς το ποσοστό 

αυτό να είναι ακόμη μεγαλύτερο ειδικά για αυτούς της Πληροφορικής. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι πολύ μικρό ποσοστό των φοιτητών σε σχολές με 

«θεωρητικό» υπόβαθρο, όπως Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και 

Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών σπουδών, έχουν στην κατοχή τους. 
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Άρα, το είδος σπουδών φαίνεται να καθορίζει και τη σχέση του φοιτητή με τις 

νέες τεχνολογίες.  

 

Πίνακας  5.2. Κατοχή Η/Υ ανάλογα με το τμήμα φοίτησης 

Τμήμα Φοίτησης 

Έχουν 
επιτραπέζιο 

Η/Υ 
Έχουν φορητό 

Η/Υ 
Εφαρμοσμένη Πληροφορική 20,63% 28,92%
Οικονομικές επιστήμες 14,38% 8,43%
Οργάνωση και ∆ιοίκηση επιχειρήσεων 26,88% 26,51%
∆ΕΟΠΣ 13,75% 14,46%
Λογιστική και Χρηματοοικονομική 10,00% 7,23%
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
πολιτικής 3,13% 1,20%
Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών 
Σπουδών 6,25% 6,02%
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 5,00% 7,23%

 

Η συνολική εικόνα για την παλαιότητα των ηλεκτρονικών υπολογιστών των 

ερωτηθέντων απεικονίζεται στο Σχήμα 5.2. ∆ιαπιστώνεται ότι οι φοιτητές 

έχουν στην κατοχή τους επιτραπέζιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές άνω των 

πέντε ετών, ενώ οι φορητοί υπολογιστές τους είναι σχετικά καινούργιοι με 

ηλικία από ένα μέχρι τρία έτη στο μεγαλύτερο ποσοστό τους. 

Σχήμα 5.2. Ηλικία των υπολογιστών των ερωτηθέντων 

 
Εξετάζοντας το θέμα συγκριτικά με το φύλο των ερωτηθέντων (Σχήμα 5.3.), 

και έχοντας υπ’ όψιν τη διάκριση της παλαιότητας των Η/Υ από ένα έως πέντε 
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χρόνια και από πέντε χρόνια και πάνω, παρατηρείται ότι οι Η/Υ των ανδρών 

είναι πιο καινούργιοι σε σχέση με αυτούς των γυναικών. Επίσης, είναι 

σημαντικό το γεγονός ότι το 80,8% των ανδρών έχουν ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες είναι σχεδόν 87%. Η 

μικρή διαφορά δείχνει ότι το φύλο δεν επηρεάζει την κατοχή παλαιού ή όχι 

Η/Υ. 

Σχήμα 5.3. Παλαιότητα Η/Υ ανά φύλο 

 
Η ηλικία των ερωτηθέντων, ή αλλιώς το έτος σπουδών τους, φαίνεται να έχει 

σχέση με την κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή και την παλαιότητά του. 

Σχετικά με τους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Πίνακας 5.3.), είναι 

φανερό ότι ένα μεγάλο ποσοστό πρωτοετών δεν έχουν φορητό κατά την 

είσοδο τους στο πανεπιστήμιο (70,37%), ενώ το ποσοστό αυτό μειώνεται 

σημαντικά (kατά 20%) όταν οι φοιτητές είναι στο δεύτερο έτος σπουδών τους. 

Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι πολύ λίγοι είναι αυτοί που έχουν στην κατοχή 

τους φορητό πάνω από δύο χρόνια.  
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Πίνακας 5.3. Ηλικία των φορητών υπολογιστών των ερωτηθέντων ανάλογα με 

το έτος σπουδών τους. 

  Φορητός Η/Υ 
∆ιάρκεια 

κατοχής Η/Υ 
/Έτος 

σπουδών 1ο έτος  2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος  Μεταπτυχιακό
∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ   70,37% 51,28% 58,82% 56,25% 46,15%
1 έτος 7,41% 25,64% 23,53% 18,75% 15,38%
2 έτη 11,11% 12,82% 5,88% 10,42% 19,23%
3 έτη 3,70% 2,56% 5,88% 8,33% 11,54%
4 έτη 7,41% 5,13% 0,00% 2,08% 0,00%
5 έτη και 
πάνω 0,00% 2,56% 5,88% 4,17% 7,69%

 

Σχετικά με τους επιτραπέζιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Πίνακας 5.4), είναι 

εντυπωσιακό το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι πρωτοετείς (85,2%) έχουν στην 

κατοχή τους επιτραπέζιο υπολογιστή. Αυτό δείχνει ότι οι φοιτητές όταν 

φεύγουν από το σπίτι τους και μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, φέρνουν μαζί 

τους και τον παλιό υπολογιστή που είχαν στην εφηβεία τους και μάλιστα 

αυτός είναι υπολογιστής πολλών ετών. Οι φοιτητές δε φαίνεται να 

«ξεφορτώνονται» τον παλιό τους επιτραπέζιο υπολογιστή, και έτσι όταν 

φτάνουν σε επίπεδο μεταπτυχιακού, μετά από σχεδόν 5 χρόνια σπουδών, 

σχεδόν οι μισοί από αυτούς (46,17%) έχουν τον ίδιο επιτραπέζιο υπολογιστή 

πάνω από 5 χρόνια. 

 

Πίνακας 5.4. Ηλικία των φορητών υπολογιστών των ερωτηθέντων ανάλογα με 

το έτος σπουδών τους. 

  Επιτραπέζιος  Η/Υ 
∆ιάρκεια 

κατοχής Η/Υ 
/Έτος 

σπουδών 1ο έτος  2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Μεταπτυχιακό 
∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ   14,81% 17,95% 13,73% 18,75% 15,38%
1 έτος 11,11% 10,26% 3,92% 14,58% 11,54%
2 έτη 14,81% 7,69% 17,65% 12,50% 3,85%
3 έτη 25,93% 23,08% 27,45% 8,33% 15,38%
4 έτη 18,52% 12,82% 5,88% 8,33% 7,69%
5 έτη και 
πάνω 14,81% 28,21% 31,37% 37,50% 46,15%
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5.3. Χρήση των νέων τεχνολογιών 
 

Οι σημερινοί φοιτητές όχι μόνο έχουν στην κατοχή τους ηλεκτρονικές 

συσκευές και κυρίως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλλά ασχολούνται και 

πολλές ώρες με αυτές. Το ερώτημα που διερευνάται στην ενότητα αυτή είναι 

πόσο πολύ ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες, με τι συχνότητα ασχολούνται 

με πιο συγκεκριμένα τεχνολογικά κομμάτια, και τι σχέση έχουν αυτές οι ώρες 

χρήσης με το πανεπιστήμιο και την εκπαιδευτική διαδικασία. 

5.3.1. Γενικά 
Η κατοχή ηλεκτρονικών συσκευών και ηλεκτρονικών υπολογιστών από τους 

σημερινούς φοιτητές, ανοίγει σε αυτούς νέους δρόμους στους οποίους 

μπορούν να διευρύνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες τους. Το 

κατά πόσο θα αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα είναι στο χέρι τους και 

εξαρτάται από το κατά πόσο θα ασχοληθούν με αυτές. 

Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε σχετικά με τις ώρες 

χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών (εκτός κινητού τηλεφώνου) είχαν εύρος από 

0 έως και 168 ώρες την εβδομάδα. Κατά μέσο όρο οι σημερινοί φοιτητές 

ασχολούνται περίπου 33 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή σχεδόν 5 ώρες την 

ημέρα με τις ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν στην κατοχή τους. Άλλες 

μελέτες που έχουν γίνει στο εξωτερικό (Jayson, 2006a) αναφέρουν πάνω από 

20 ώρες την εβδομάδα, γεγονός που συμπίπτει και με τα ελληνικά δεδομένα.  

Ενδιαφέρον είναι να εξεταστεί η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών ανάλογα με 

το φύλο των ερωτηθέντων. Πιο συγκεκριμένα, από το Σχήμα 5.4 είναι 

ευδιάκριτο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών χρησιμοποιεί τις νέες 

τεχνολογίες λιγότερο από 30 ώρες την εβδομάδα. Αξιοσημείωτο είναι ότι 

πάνω από το ένα τέταρτο των γυναικών κάνει χρήση περισσότερο από 40 

ώρες εβδομαδιαίως, ενώ το ένα τέταρτο των ανδρών από 0-5 ώρες. 
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Σχήμα 5.4. Ώρες χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών την εβδομάδα, ανάλογα με 

το φύλο 

 
 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, το είδος των σπουδών 

επηρεάζει την κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή. Είναι λογικό λοιπόν να 

αναρωτηθεί κανείς αν επηρεάζει και τις ώρες χρήσης ηλεκτρονικών 

συσκευών. Όπως και στην κατοχή Η/Υ, έτσι και στις ώρες χρήσης, οι φοιτητές 

της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων είναι αυτοί που ασχολούνται περισσότερες ώρες την εβδομάδα, 

με τους δεύτερους μάλιστα να ξεπερνούν τον μέσο όρο και να ασχολούνται 38 

ώρες εβδομαδιαίως. Οι φοιτητές από τις υπόλοιπες σχολές ασχολούνται κατά 

μέσο όρο 15 ώρες περίπου την εβδομάδα, με εξαίρεση αυτούς που 

σπουδάζουν Εκπαιδευτική και Κοινωνική Πολιτική που έχουν το μικρότερο 

μέσο όρο με 5 ώρες ενασχόλησης εβδομαδιαίως. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν 

αναμενόμενα αφού ο υπολογιστής χρησιμοποιείται ως εργαλείο σε αρκετά 

τμήματα και μάλιστα κάποια από αυτά όπως Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή  

Ο∆Ε έχουν και μαθήματα που απαιτείται η χρήση του από τους φοιτητές. 
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Σχήμα 5.5. Ώρες χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών την εβδομάδα, ανάλογα με 

το τμήμα 

 

5.3.2. Χρήση τεχνολογιών σε σχέση με το πανεπιστήμιο 
Είναι πλέον προφανές ότι ο υπολογιστής αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο 

επικοινωνίας και σημαντικό μέρος της καθημερινότητας των φοιτητών. Όχι 

μόνο εξερευνούν το διαδίκτυο, αλλά επικοινωνούν και με email αρκετές φορές 

την εβδομάδα και καθημερινά σε μεγάλο ποσοστό. Όπως λένε και μερικοί 

ξένοι συγγραφείς, για τη  νέα γενιά αυτή η επικοινωνία είναι όπως το νερό για 

το ψάρι (Woolsey, Woolsey & Woolsey, 2005). 

Τον Αύγουστο του  2006, η Google ανακοίνωσε ένα συνολικό πακέτο 

υπηρεσιών με έμφαση σε υπηρεσίες  μηνυμάτων. Ο διευθυντής του Google 

Matt Glotzbach δήλωσε ότι «το Google φέρνει την ευκολία στη χρήση 

καταναλωτικών εφαρμογών σε επιχειρηματικό επίπεδο, μειώνοντας το κόστος 

αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης των server. Στόχος μας είναι να 

δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα- εφαρμογή που δίνει ελεύθερη πρόσβαση 

και θα είναι η δομή του μέλλοντος» (Needleman,2006). Η Google πρωτοπορεί 

στη δημιουργία εφαρμογών με ελεύθερη πρόσβαση για όλους και το 

παράδειγμα αυτό ακολουθούν και άλλες εταιρείες. Η ελεύθερη αυτή 

πρόσβαση είναι δελεαστική για τον οποιοδήποτε, πόσο μάλλον για τους νέους 

που θέλουν να πειραματιστούν με ότι καινούργιο προκύπτει στον τομέα. Αυτό 

τους οδήγησε στο να δημιουργήσουν αρκετούς νέους λογαριασμούς email 

από διάφορες εταιρείες που προσφέρουν την υπηρεσία δωρεάν. 
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 Η εκπαίδευση δεν μπορεί να μείνει έξω από αυτό το «τεχνολογικό 

ξέσπασμα». Για το λόγο αυτό τα πανεπιστήμια, και ειδικότερα το 

πανεπιστήμιο Μακεδονίας, προσφέρει στους φοιτητές τους δωρεάν σύνδεση 

στο διαδίκτυο και λογαριασμό email. Η αξιοποίησή τους από τους φοιτητές 

είναι προαιρετική μεν, αλλά με την εγγραφή τους οι φοιτητές παίρνουν τους 

κωδικούς τους που τους ενεργοποιούν και η επικοινωνία τους με τους 

καθηγητές και το πανεπιστήμιο γίνεται μέσω του πανεπιστημιακού email. 

Όπως φάνηκε από το προφίλ των φοιτητών αυτοί διατηρούν τουλάχιστον ένα 

λογαριασμό email και σχεδόν οι μισοί πάνω από ένα. Ποια όμως είναι η 

προτίμησή τους; Προτιμούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από διάφορες 

εταιρείες δωρεάν ή αυτές που παρέχονται από το πανεπιστήμιο;  

Στο Σχήμα 5.6. φαίνεται η μεγαλύτερη προτίμηση που δείχνουν οι φοιτητές σε 

λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκτός του πανεπιστημίου. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό (78,6%) προτιμά άλλους λογαριασμούς email με τις 

παροχές που αυτοί προσφέρουν. Μάλιστα, αν σκεφτεί κανείς ότι το ένα 

πέμπτο των  φοιτητών έχουν μόνο ένα λογαριασμό email, τα αποτέλεσμα 

δείχνει ότι σχεδόν όλοι οι φοιτητές που διατηρούν λογαριασμό και εκτός του 

πανεπιστημίου, προτιμούν αυτόν τον λογαριασμό. 

 

Σχήμα 5.6. Προτίμηση λογαριασμού email από τους φοιτητές 

 

Εκτός όμως από τον λογαριασμό email, οι φοιτητές παίρνουν από το 

πανεπιστήμιο και κωδικούς για τη σύνδεση τους στο διαδίκτυο. Οι κωδικοί 

αυτοί δίνονται δωρεάν σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη προσφορά για 
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πρόσβαση στο διαδίκτυο που κοστίζει. Παρόλο το κόστος όμως, οι φοιτητές 

φαίνονται να προτιμούν αυτή παρά του πανεπιστημίου (Σχήμα 5.6). Οι λόγοι 

για αυτό μπορεί να είναι ότι οι εκτός πανεπιστημίου προσφορές συχνά δίνουν 

και σταθερή τηλεφωνία παράλληλα ή άλλα δώρα που είναι χρήσιμα στους 

φοιτητές. Επίσης, μπορεί και η ταχύτητα να παίζει ρόλο. Βέβαια, η αλήθεια 

είναι ότι μέσω των πανεπιστήμιων οι φοιτητές δικαιούνται παροχή internet με 

μειωμένο κόστος μέσω του προγράμματος ∆ίοδος και αυτό μπορεί να 

επηρεάζει τις προτιμήσεις τους. 

Τελικά, φαίνεται ότι οι ερωτηθέντες, ενώ δικαιούνται παροχές από το 

πανεπιστήμιο δωρεάν, προτιμούν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους τις παροχές 

αυτές από άλλες εταιρείες χωρίς όμως να υπάρχει προφανής λόγος για την 

προτίμηση αυτή. 

 

Σχήμα 5.6. Προτίμηση σύνδεσης στο διαδίκτυο από τους φοιτητές 

 
 

Τέλος, όσον αφορά στη σχέση τεχνολογίας, φοιτητών και υπηρεσιών του 

πανεπιστημίου, οι φοιτητές ρωτήθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο προτιμούν 

αυτοί να γίνεται. Οι δυνατοί τρόποι επικοινωνίας περιλαμβάνουν 

παραδοσιακές μεθόδους όπως ταχυδρομείο, μεθόδους που κάνουν χρήση 

νέων τεχνολογιών (τα στιγμιαία μηνύματα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) αλλά και 

μεθόδους που χρησιμοποιούν την τεχνολογία στην πιο εξελιγμένη της μορφή, 

όπως αυθεντικοποίηση μέσω ενός portal (Πίνακας 5.5.).  
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Πίνακας 5.5.Προτίμηση για τον τρόπο επικοινωνίας με το πανεπιστήμιο 

Τρόπος επικοινωνίας με το πανεπιστήμιο 
Στιγμιαία μηνύματα 17,5% 

Email 70,4% 
Ταχυδρομικά 3,2% 

Portal 4,2% 
Καμία προτίμηση 4,8% 

  

Οι προτιμήσεις των φοιτητών για τη βασική επικοινωνία είναι ένα σημαντικό 

θέμα που απασχολεί τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Για παράδειγμα, κάποια 

ιδρύματα σκέφτονται να απεγκαταστήσουν τις τηλεφωνικές παροχές για τους 

φοιτητές μιας και πλέον τα κινητά είναι προτεραιότητά τους. Τέτοιες 

αποφάσεις όμως έχουν οικονομικές επιπτώσεις οπότε η λήψη τους είναι 

δύσκολη. Η προτίμηση των φοιτητών για τον τρόπο επικοινωνίας όμως είναι 

ξεκάθαρη. Οι σημερινοί φοιτητές προτιμούν η επικοινωνία με το πανεπιστήμιο 

να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ποσοστό σχεδόν 70%. Αυτό 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι το email είναι ένας τρόπος που κρατάει τους 

φοιτητές ενημερωμένους, δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις ή κάποιο 

συγκεκριμένο λογισμικό, είναι γρήγορο και βολικό για τους φοιτητές. Οι 

υπόλοιπες μέθοδοι προτιμούνται λιγότερο από τους φοιτητές, αν και σχεδόν 

το ένα πέμπτο προτιμάει τα άμεσα μηνύματα, γεγονός που δείχνει ότι θέλουν 

για την επικοινωνία τους τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Οι προτιμήσεις 

τους σε αυτό το θέμα δεν επηρεάζονται από την ηλικία, το φύλο ή το είδος 

των σπουδών των φοιτητών. 

5.3.3. Συχνότητα χρήσης νέων τεχνολογιών ανά είδος 
 

Από τα έως τώρα αποτελέσματα φαίνεται ότι οι σημερινοί φοιτητές 

ασχολούνται εκτεταμένα με τις νέες τεχνολογίες κατά μέσο όρο περίπου 33 

ώρες εβδομαδιαίως. Εκτός από αυτό όμως, είναι χρήσιμο να ξέρει κανείς με τι 

ακριβώς ασχολούνται, ποια είναι πιο συγκεκριμένα τα ενδιαφέροντά τους και τι 

σχέση έχουν τόσο με εφαρμογές του διαδικτύου όσο και με άλλες εφαρμογές 

που δεν απαιτούν σύνδεση στο internet. Για να διαπιστωθεί αυτή η σχέση, οι 
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ερωτηθέντες απάντησαν στο πόσο συχνά χρησιμοποιούν όλες αυτές τις 

εφαρμογές. Οι εφαρμογές και οι ασχολίες χωρίστηκαν σε δύο βασικές 

κατηγορίες: α) αυτές που απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο και β) όλες  

υπόλοιπες. 

Σχετικά με τις εφαρμογές και ασχολίες που απαιτούν σύνδεση στο Internet 

(Πίνακας 5.6), αυτές που φαίνεται να απασχολούν καθημερινά τους φοιτητές 

στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι η άμεση γραπτή επικοινωνία (με ποσοστό 

34%) και τα email (με ποσοστό 34,6%). Το ένα τέταρτο σχεδόν των 

ερωτηθέντων «κατεβάζει» αρχεία από το διαδίκτυο καθημερινά. Τα 

αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η επικοινωνία μέσω των νέων τεχνολογιών  

έχει διεισδύσει στην καθημερινότητα των φοιτητών, ενώ μόνο το 30% τη 

χρησιμοποιεί λιγότερο από μια φορά την εβδομάδα. Όσον αφορά στις online 

αγορές που είναι ευρέως διαδεδομένες στο εξωτερικό, πάνω από τους μισούς 

φοιτητές (61,3%) δεν τις έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ και μόνο 1% έχουν 

αγοράσει υλικά με αυτή τη διαδικασία. Εξίσου διαδεδομένα στο εξωτερικό 

είναι και τα online παιχνίδια και η δημιουργία και ανάγνωση διαφόρων 

προσωπικών ημερολογιακών ιστοσελίδων (blogs). Για τους Έλληνες φοιτητές 

όμως, οι ασχολίες αυτές δεν αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς τους καθ 

ό,τι αρκετά περισσότεροι από τους μισούς δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ. Τέλος, 

η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες που θα περίμενε κανείς να είναι 

σχεδόν καθημερινή εφόσον οι ερωτηθέντες είναι φοιτητές, γίνεται σε 

μεγαλύτερο ποσοστό (20,9%) μια φορά το εξάμηνο, ενώ όλοι οι υπόλοιποι 

φοιτητές ασχολούνται με αυτό από αρκετές φορές την εβδομάδα έως ποτέ.  
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Πίνακας 5.6. Συχνότητα ασχολίας με εφαρμογές νέων τεχνολογιών που 

απαιτούν σύνδεση στο ιντερνέτ. 

Συχνότητα 
χρήσης 
/Λόγος 

Σε 
Ηλεκτρονι

κές 
Βιβλιοθή-

κες 

Άμεση 
γραπτή 
επικοινω

νία 

Email Downloa-
ding 

Online 
Αγορές 

Online 
Παιχνί-
δια 

Βlog 

∆ημιουρ-
γία 

ιστοσελί-
δων 

Ποτέ 12,6% 20,4% 3,1% 17,8% 61,3% 57,1% 69,1% 71,7% 
Μια φορά 
το χρόνο 13,6% 1,6% 1% 4,2% 9,4% 6,3% 2,1% 11,5% 

Μια φορά 
το εξάμηνο 20,9% 3,1% 2,6% 5,8% 14,7% 9,4% 9,9% 5,2% 

Μια φορά 
το μήνα 19,4% 11,0% 8,4% 12,6% 9,4% 7,3% 5,2% 5,8% 

Μια φορά 
την 

εβδομάδα 
16,2% 9,4% 16,2% 15,7% 2,6% 5,8% 7,9% 3,1% 

Αρκετές 
φορές την 
εβδομάδα 

14,1% 20,4% 34% 20,9% 1,6% 9,9% 3,7% 1% 

Κάθε μέρα 
 3,1% 34,0% 34,6% 23% 1% 4,2% 2,1% 1,6% 

 

Σχετικά με τις εφαρμογές και ασχολίες που δεν απαιτούν χρήση του 

διαδικτύου (Πίνακας 5.7) εντυπωσιακό είναι το γεγονός  ότι  τα παιχνίδια είναι 

αυτά με το μεγαλύτερο ποσοστό στην καθημερινή χρήση, και μάλιστα αυτό το 

ποσοστό είναι μικρό (10%). Το ένα τέταρτο των φοιτητών χρησιμοποιεί 

ηλεκτρονικές συσκευές για κάποια εργασία αρκετές φορές εβδομαδιαίως, ενώ 

η χρήση τους μέσα στην αίθουσα δεν γίνεται σχεδόν ποτέ από το 53% των 

φοιτητών. Όσον αφορά τα λογισμικά που έχουν σχέση με δημιουργία 

εγγράφων, παρουσιάσεων, γραφικών και λογιστικών φύλλων, πάνω από το 

ένα τέταρτο των ερωτηθέντων δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ, ενώ τα 

υπόλοιπα τρία τέταρτα μοιράζουν τις απαντήσεις του από μία φορά το χρόνο 

έως και καθημερινά που είναι η πιο ακραία περίπτωση με το μικρότερο 

ποσοστό.  
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Πίνακας 5.7. Συχνότητα ασχολίας με εφαρμογές νέων τεχνολογιών που  δεν 

απαιτούν σύνδεση στο ιντερνέτ. 

 

Συνοψίζοντας λοιπόν διαπιστώνουμε ότι οι φοιτητές χρησιμοποιούν τις 

ηλεκτρονικές συσκευές για διάφορες εφαρμογές, αλλά οι περισσότεροι μόνο 

για εφαρμογές που είναι σχετικές με την επικοινωνία και την ψυχαγωγία. 

Ελάχιστοι είναι αυτοί που τις χρησιμοποιούν μέσα στην αίθουσα κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή εφαρμογές που 

έχουν κάποιο γνωστικό υπόβαθρο. 

5.4. ∆εξιότητες των φοιτητών 
 

Οι προηγούμενες ενότητες αναφέρθηκαν στην κατοχή των ηλεκτρονικών 

συσκευών και τον τρόπο χρήσης τους από τους φοιτητές. Όμως, άλλο είναι η 

κατοχή των νέων τεχνολογιών, άλλο η χρήση τους, και ακόμα περισσότερο 

άλλο η χρήση τους ως εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από την 

έρευνα διαπιστώθηκε ότι στην εκπαιδευτική διαδικασία περισσότερο 

διαδεδομένα είναι τα λογισμικά για τη δημιουργία λογιστικών φύλλων, 

παρουσιάσεων και ιστοσελίδων, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει η χρήση 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας (CMS) καθώς και η συντήρηση και ασφάλεια του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στο Σχήμα 5.7. φαίνονται τα αποτελέσματα για τις 

γνώσεις και δεξιότητες των φοιτητών σχετικά με τα παραπάνω. 

Το επίπεδο γνώσεων των φοιτητών σε όλα τα παραπάνω είναι από ελάχιστο 

μέχρι και ικανό και σε λίγες περιπτώσεις είναι ολοκληρωμένο ή άριστο. Το 

Συχνότητα 
χρήσης/ 
Λόγος 

Για 
Εργασία 

Στην 
Αίθουσα 

Συγγραφή 
εγγράφων 

∆ημιουργία 
γραφικών 

∆ημιουργία 
Λογιστικών 
φύλλων 

∆ημιουργία 
Παρουσιά 
σεων Παιχνίδια 

Ήχος/ 
Βίντεο CMS 

Ποτέ 2,6% 52,4% 13,1% 46,1% 27,7% 24,6% 25,7% 50,7% 21,5
%

Μια φορά το 
χρόνο 5,8% 4,7% 4,2% 17,8% 14,1% 14,7% 5,2% 9,4% 6,3%

Μια φορά το 
εξάμηνο 26,7% 6,3% 16,8% 14,1% 28,8% 31,4% 9,4% 9,9% 11,5

%
Μια φορά το 
μήνα 17,3% 8,4% 22% 12,6% 16,8% 16,2% 14,7% 12% 18,3

%
Μια φορά την 
εβδομάδα 12,6% 12,6% 16,8% 5,8% 7,3% 8,9% 13,6% 10,5% 14,1

%
Αρκετές 
φορές την 
εβδομάδα 

24,1% 11,5% 18,3% 3,1% 3,7% 3,7% 14,7% 6,3% 18,8
%

Κάθε μέρα 11,5% 4,2% 8,9% ,5% 1,6% ,5% 16,8% 1% 9,4%



50 
 

αποτέλεσμα αυτό δεν είναι το αναμενόμενο, από τη στιγμή που οι σημερινοί 

φοιτητές ασχολούνται αρκετές ώρες με τις νέες τεχνολογίες και η χρήση 

αρκετών από αυτών των λογισμικών  είναι απαραίτητες για τις εργασίες τους 

στη διάρκεια των σπουδών τους. 

Τα βασικά εργαλεία που είναι τα πιο διαδεδομένα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία είναι τα λογισμικά για τη δημιουργία λογιστικών φύλλων και 

παρουσιάσεων. Το επίπεδο σε αυτά είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό των 

φοιτητών ικανό (30%), ενώ το ένα τέταρτο των φοιτητών έχουν τις βασικές 

γνώσεις. Μάλιστα σχεδόν το ένα πέμπτο έχει ολοκληρωμένες ή και άριστες 

γνώσεις πάνω στα συγκεκριμένα αντικείμενα. 

 Όσον αφορά στα λογισμικά για δημιουργία γραφικών, ήχου, βίντεο και 

ιστοσελίδες, τα περισσότερα χρησιμοποιούνται ελάχιστα από τους φοιτητές 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, οπότε οι γνώσεις τους για αυτά είναι από 

καθαρά προσωπικό ενδιαφέρον. Για το λόγο αυτό περισσότεροι από τους 

μισούς φοιτητές (49,21% έως 64,4%) έχουν ελάχιστες γνώσεις ή και καθόλου, 

ενώ πολλοί λίγοι (2,09% έως 4,71%) έχουν άριστο επίπεδο γνώσεων. 

Το τελευταίο σημαντικό μέρος που αφορά τις νέες τεχνολογίες και την 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες, και αυτές 

χρησιμοποιούνται στις περισσότερες από τις σχολές του πανεπιστημίου.  Ενώ 

και σε αυτό το σημείο θα περίμενε κανείς το επίπεδο γνώσεων των φοιτητών 

να είναι από ικανοποιητικό έως άριστο, εντούτοις τα αποτελέσματα δείχνουν 

ότι  το ένα τέταρτο των φοιτητών έχουν γνώσεις ελαχίστου επιπέδου, το ένα 

τέταρτο ικανού επιπέδου ενώ οι υπόλοιποι μισοί μοιράζονται σε βασικό, 

ολοκληρωμένο και άριστο επίπεδο. 

Τέλος, βασιζόμενοι στο γεγονός ότι οι περισσότεροι φοιτητές έχουν στην 

κατοχή τους έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, είναι λογικό να αναρωτηθεί κανείς 

ποιο είναι το επίπεδό τους σχετικά με την συντήρηση του υπολογιστή τους και 

την ασφάλειά του. Για τη συντήρηση του υπολογιστή τους, οι περισσότεροι 

φοιτητές (το 70%) έχουν επίπεδο γνώσεων έως ικανό και μόνο το 30% έχουν 

ολοκληρωμένες ή άριστες γνώσεις. Αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα και για 

την ασφάλεια του υπολογιστή με τους μισούς φοιτητές να έχουν ελάχιστο   ή 

βασικό επίπεδο γνώσεων , και το ένα τέταρτο ολοκληρωμένο ή άριστο . 

 



51 
 

Σχήμα 5.7. Επίπεδο γνώσεων δεξιοτήτων των φοιτητών σχετικά με τις νέες 

τεχνολογίες. 

 
Είναι ενδιαφέρον να ερευνηθεί το επίπεδο γνώσεων των φοιτητών ανάλογα με 

το είδος σπουδών τους προκειμένου να φανεί αν η εκπαιδευτική διαδικασία 

και η φύση των μαθημάτων επηρεάζουν στο επίπεδο αυτό. Η παρούσα 

μελέτη δεν αφορά όλα τα είδη όπως έγινε παραπάνω, αλλά αυτά που είναι 

ευρέως διαδεδομένα όπως οι εφαρμογές γραφείου (λογισμικό δημιουργίας 

κειμένου, παρουσιάσεων, λογιστικών φύλλων). 

Έτσι λοιπόν, σχετικά με τα λογισμικά δημιουργίας λογιστικών φύλλων 

(Πίνακας 5.8.) το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών από τμήματα με θετικό 

υπόβαθρο έχουν ικανό επίπεδο γνώσεων. Οι φοιτητές των υπολοίπων 

τμημάτων όπως Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών σπουδών καθώς και 

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, έχουν τουλάχιστο το βασικό επίπεδο 

γνώσεων. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι τα λογιστικά φύλλα αποτελούν 

το πιο διαδεδομένο είδος λογισμικού χωρίς αυτό να επηρεάζεται από το είδος 

σπουδών. Όμοια αποτελέσματα παρατηρούνται και στο επίπεδο γνώσεων για 

το λογισμικό δημιουργίας παρουσιάσεων (Πίνακας 5.9).  
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Πίνακας 5.8. Επίπεδο γνώσεων λογιστικών φύλλων ανάλογα με τη σχολή. 

 

 
Πίνακας 5.9. Επίπεδο γνώσεων λογισμικού παρουσιάσεων ανάλογα με τη 

σχολή. 

 

Οι γνώσεις των φοιτητών για τη συντήρηση και την ασφάλεια των 

υπολογιστών τους, κυμαίνονται σε όλα τα επίπεδα. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι οι φοιτητές από σχολές θεωρητικής κατεύθυνσης έχουν επίπεδο  

γνώσεων από ικανό έως και άριστο στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, ενώ οι 

φοιτητές από σχολές θετικής κατεύθυνσης έχουν επίπεδο γνώσεων από 

ελάχιστο έως ικανό, ενώ θα ήταν αναμενόμενο τα αποτελέσματα αυτά να ήταν 

ανάποδα. Η αιτία για αυτό είναι σημείο για μελλοντική έρευνα. Σύμφωνα με τα 

λεγόμενα των ερωτηθέντων κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης των 

ερωτηματολογίων, η άγνοιά τους γενικά σε θέματα νέων τεχνολογιών τους 

ωθεί στο να «προσέχουν» περισσότερο αυτά που έχουν, ενώ αντίστοιχα οι 

υπόλοιποι που θεωρούνται ειδικοί, έχουν την εντύπωση ότι οι γνώσεις αυτές 

είναι προφανείς.     

 
 
 
 

Επίπεδο 
γνώσεων 
λογιστικών 
φύλλων/ Τμήμα Εφαρμοσμένη 

Πληροφορική 
Οικονομικές 
επιστήμες 

Οργάνωση 
και ∆ιοίκηση 
επιχειρήσεων ∆ΕΟΠΣ 

Λογιστική και 
Χρημ/μική 

Εκπαιδευτικής 
και 

Κοινωνικής 
πολιτικής 

Βαλκανικών 
Σλαβικών και 
Ανατολικών 
Σπουδών 

Μουσικής 
Επιστήμης 
και Τέχνης 

Ελάχιστο 17,02% 26,92% 12,50% 11,54% 36,84% 0,00% 0,00% 0,00% 
Βασικό 19,15% 19,23% 22,92% 34,62% 10,53% 40,00% 80,00% 60,00% 
Ικανό 34,04% 26,92% 35,42% 34,62% 31,58% 40,00% 10,00% 0,00% 

Ολοκληρωμένο 23,40% 19,23% 14,58% 7,69% 21,05% 20,00% 10,00% 30,00% 
Άριστο 6,38% 7,69% 14,58% 11,54% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 

Επίπεδο γνώσεων 
λογισμικού 
παρουσιάσεων/ 
Τμήμα 

Εφαρμοσμένη 
Πληροφορική 

Οικονομικές 
επιστήμες 

Οργάνωση και 
∆ιοίκηση 

επιχειρήσεων ∆ΕΟΠΣ 

Λογιστική 
και 

Χρημ/μική 

Εκπαιδευτική 
και Κοινωνικής 

πολιτικής 

Βαλκανικών 
Σλαβικών και 
Ανατολικών 
Σπουδών 

Μουσικής 
Επιστήμη 
και Τέχνης 

Ελάχιστο 19,15% 23,08% 20,83% 7,69% 42,11% 20,00% 30,00% 30,00% 
Βασικό 10,64% 26,92% 12,50% 38,46% 15,79% 20,00% 40,00% 10,00% 
Ικανό 36,17% 19,23% 25,00% 30,77% 15,79% 40,00% 10,00% 10,00% 

Ολοκληρωμένο 29,79% 19,23% 25,00% 19,23% 26,32% 20,00% 20,00% 30,00% 
Άριστο 4,26% 11,54% 16,67% 3,85% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 
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Πίνακας 5.10. Επίπεδο γνώσεων ασφάλειας υπολογιστή ανάλογα με τη 

σχολή. 

Επίπεδο 
γνώσεων 
ασφάλειας Η/Υ/ 
Τμήμα Εφαρμοσμένη 

Πληροφορική 
Οικονομικές 
επιστήμες 

Οργάνωση 
και ∆ιοίκηση 
επιχειρήσεων ∆ΕΟΠΣ 

Λογιστική 
και 

Χρημ/μική 

Εκπαιδευτικής 
και 

Κοινωνικής 
πολιτικής 

Βαλκανικών 
Σλαβικών και 
Ανατολικών 
Σπουδών 

Μουσικής 
Επιστήμης 
και Τέχνης 

Ελάχιστο 29,79% 46,15% 18,75% 23,08% 36,84% 0,00% 0,00% 0,00% 
Βασικό 23,40% 11,54% 16,67% 38,46% 21,05% 0,00% 20,00% 30,00% 
Ικανό 17,02% 26,92% 12,50% 15,38% 10,53% 0,00% 60,00% 20,00% 

Ολοκληρωμένο 19,15% 3,85% 25,00% 11,54% 21,05% 60,00% 20,00% 20,00% 
Άριστο 10,64% 11,54% 27,08% 11,54% 10,53% 40,00% 0,00% 30,00% 

 
Πίνακας 5.11. Επίπεδο γνώσεων συντήρησης υπολογιστή ανάλογα με τη 

σχολή. 

Επίπεδο 
γνώσεων 
συντήρησης 
Η/Υ/ Τμήμα Εφαρμοσμένη 

Πληροφορική 
Οικονομικές 
επιστήμες 

Οργάνωση 
και ∆ιοίκηση 
επιχειρήσεων ∆ΕΟΠΣ 

Λογιστική 
και 

Χρημ/μική 

Εκπαιδευτικής 
και 

Κοινωνικής 
πολιτικής 

Βαλκανικών 
Σλαβικών και 
Ανατολικών 
Σπουδών 

Μουσικής 
Επιστήμης 
και Τέχνης 

Ελάχιστο 36,17% 38,46% 18,75% 42,31% 47,37% 20,00% 20,00% 30,00% 
Βασικό 19,15% 19,23% 10,42% 30,77% 21,05% 20,00% 30,00% 10,00% 
Ικανό 12,77% 23,08% 27,08% 7,69% 5,26% 0,00% 40,00% 30,00% 

Ολοκληρωμένο 21,28% 3,85% 14,58% 11,54% 10,53% 40,00% 10,00% 10,00% 
Άριστο 10,64% 15,38% 29,17% 7,69% 15,79% 20,00% 0,00% 20,00% 

 
Τέλος, σχετικά με τις γνώσεις χρήσης εκπαιδευτικής πλαρφόρμας 

(Συστήματος ∆ιαχείρισης Μαθημάτων CoMPUS) (Πίνακας 5.12), τα 

αποτελέσματα δεν φαίνεται να επηρεάζονται από το είδος των σπουδών των 

ερωτηθέντων, μιας και τα ποσοστά μοιράζονται σε όλα τα επίπεδα με μια 

σχεδόν κανονική κατανομή. 

  

Πίνακας 5.12. Επίπεδο γνώσεων χρήσης εκπαιδευτικής πλατφόρμας ανάλογα 

με τη σχολή. 

Επίπεδο 
γνώσεων 
Χρήση 
Compus/ 
Τμήμα 

Εφαρμοσμένη 
Πληροφορική 

Οικονομικές 
επιστήμες 

Οργάνωση 
και ∆ιοίκηση 
επιχειρήσεων ∆ΕΟΠΣ 

Λογιστική 
και 

Χρημ/μική 

Εκπαιδευτικής 
και 

Κοινωνικής 
πολιτικής 

Βαλκανικών 
Σλαβικών και 
Ανατολικών 
Σπουδών 

Μουσικής 
Επιστήμης 
και Τέχνης 

Ελάχιστο 27,66% 26,92% 12,50% 38,46% 36,84% 20,00% 30,00% 20,00% 
Βασικό 12,77% 15,38% 18,75% 19,23% 21,05% 40,00% 20,00% 0,00% 
Ικανό 31,91% 23,08% 22,92% 19,23% 15,79% 0,00% 10,00% 40,00% 

Ολοκληρωμένο 17,02% 7,69% 25,00% 11,54% 10,53% 20,00% 20,00% 10,00% 
Άριστο 10,64% 26,92% 20,83% 11,54% 15,79% 20,00% 20,00% 30,00% 
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5.5. Λόγοι γνώσεων των φοιτητών  
 

H σχέση ανάμεσα στις απαντήσεις των ερωτηθέντων για το επίπεδο γνώσεων 

και δεξιοτήτων τους και το είδος των σπουδών τους που μελετήθηκε σε 

προηγούμενη ενότητα, μπορεί σε κάποιο βαθμό να επηρεάζει και το λόγο 

απόκτησης αυτής της γνώσης. Είναι ενδιαφέρον όμως να διερευνηθεί ο λόγος 

για τον οποίο οι φοιτητές αποκτήσανε γνώσεις και δεξιότητες λογισμικών. 

Οι πιθανοί λόγοι μπορεί να είναι α) σχετικοί με την εκπαιδευτική διαδικασία 

όπως για βελτίωση της απόδοσης στα μαθήματα ή απαιτούμενο για μάθημα, 

β) από προσωπικό ενδιαφέρον ή για εξωσχολικές δραστηριότητες, ή τέλος γ) 

για την εργασία. Φυσικά υπάρχει και η πιθανότητα να μην χρησιμοποιούνε 

καν το λογισμικό (Σχήμα 5.8) 

 

Σχήμα 5.8. Λόγοι απόκτησης γνώσεων λογισμικών 

 
Παρατηρείται ότι τα λογισμικά σχετικά με ήχο/βίντεο, δημιουργία ιστοσελίδων 

και γραφικών δεν χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους φοιτητές .Και 

αυτοί που τα χρησιμοποιούν το κάνουν περισσότερο από προσωπικό 

ενδιαφέρον με αξιοσημείωτο ποσοστό το 31,9% για χρήση λογισμικών 

σχετικά με ήχο και βίντεο. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι στα συγκεκριμένα 

κομμάτια νέων τεχνολογιών οι σημερινοί φοιτητές είναι μάλλον αυτοδίδακτοι ή 

αποκτήσανε τις γνώσεις στο σχολείο. 
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Τα λογισμικά για δημιουργία λογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων είναι αυτά 

που οι φοιτητές εξοικειώθηκαν κυρίως με κίνητρο την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Το 35% των φοιτητών αναφέρει ότι απόκτησε τις γνώσεις λογιστικών φύλλων 

για τη βελτίωση της απόδοσής τους στα μαθήματα, ενώ το 27% λόγω του ότι 

ήταν προαπαιτούμενο για μάθημα. Για τη δημιουργία παρουσιάσεων το 

μεγαλύτερο ποσοστό (32,3%) απόκτησε τις γνώσεις και τις δεξιότητες επειδή 

ήταν προαπαιτούμενο για μάθημα, ενώ το 20,4% για τη βελτίωση απόδοσης 

στα μαθήματα. 

Ενώ πολλές από αυτές τις γνώσεις τις χρειάζεται κανείς για την εκπόνηση 

εργασιών στα πλαίσια μαθημάτων, παρατηρείται ότι λίγοι είναι οι φοιτητές που 

ασχολήθηκαν με τα παραπάνω λογισμικά για αυτό το λόγο και μόνο. 

Αξιοσημείωτο είναι το ότι οι φοιτητές που αναφέρουν ότι απέκτησαν γνώσεις 

λόγω απαίτησης εργασιών ή από προσωπικό ενδιαφέρον, είναι αυτοί που 

έχουν και το μεγαλύτερο επίπεδο γνώσεων στα λογισμικά αυτά. Το εύρημα 

αυτό, δεν μπορεί από μόνο του να αποδώσει άμεση σχέση αυτών των δύο 

παραγόντων, αλλά είναι μια αφορμή για να μελετηθεί περισσότερο η σχέση 

αυτή στο μέλλον.  

Συνοψίζοντας λοιπόν, παρατηρείται ότι ναι μεν η εκπαιδευτική διαδικασία ωθεί 

τους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τις νέες 

τεχνολογίες, αλλά δεν είναι αυτός ο κυρίαρχος λόγος. Έτσι, οι φοιτητές έχουν 

απαιτήσεις από το πανεπιστήμιο για να καλυφθούν οι ανάγκες τους. 

5.6. Ανάγκες των φοιτητών από το πανεπιστήμιο 
 

Το τελευταίο μέρος της έρευνας αφορά τις απαιτήσεις των φοιτητών από το 

πανεπιστήμιο. Οι σημερινοί φοιτητές, έχουν άποψη για το πού πρέπει το 

πανεπιστήμιο να ξοδέψει περισσότερα χρήματα για τις νέες τεχνολογίες 

(Πίνακας 5.13). 
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Πίνακας 5.13. Επιλογές των φοιτητών για αξιοποίηση χρημάτων από το 

πανεπιστήμιο σχετικά με τις νέες τεχνολογίες 

Αξιοποίηση 
χρημάτων για… Πρώτη επιλογή ∆εύτερη επιλογή Τρίτη επιλογή 
Εκπαίδευση 
φοιτητών 51,80% 12,00% 7,30% 

Εκπαίδευση 
καθηγητών 11,00% 13,10% 9,90% 

Εργαστήρια Η/Υ 19,90% 18,80% 11,50% 
Αγορά λογισμικού 3,70% 9,50% 7,40% 

Παροχή 
πληροφοριών 2,10% 9,90% 5,80% 

Ταχύτητα δικτύου 0,50% 20,50% 8,90% 
∆ιαθεσιμότητα 

δικτύου 4,70% 3,70% 17,80% 
Ασφάλεια Η/Υ 1,60% 6,30% 4,20% 
Εκτυπώσεις 2,60% 3,10% 14,10% 
Μουσική 2,10% 2,10% 11,50% 
Άλλο 0,00% 1,00% 1,60% 

 

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να επιλέξουν από δέκα διαφορετικές επιλογές τις 

τρεις που θεωρούν αυτοί ότι είναι οι καλύτεροι τρόποι να αξιοποιήσει το 

πανεπιστήμιο περισσότερα χρήματα για αυτούς. Τα αποτελέσματα είναι 

ενδιαφέροντα και μπορούν να αξιοποιηθούν από το πανεπιστήμιο ώστε να 

καλύψει τις ανάγκες των φοιτητών. 

Σημαντικότερα για τους φοιτητές είναι: α)η εξοικείωσή τους με τις νέες 

τεχνολογίες, β) η δημιουργία εργαστηρίων και γ) η εξοικείωση των 

εκπαιδευτικών με τις νέες τεχνολογίες. 

Πιο συγκεκριμένα, περισσότεροι από τους μισούς φοιτητές (51,8%) έχουν ως 

πρώτη προτεραιότητα το πανεπιστήμιο να διαθέσει μεγαλύτερο ποσό 

χρημάτων για την εκπαίδευση των φοιτητών στις νέες τεχνολογίες. Το ένα 

πέμπτο των φοιτητών έχει ως πρώτη προτεραιότητα την δημιουργία νέων 

εργαστηρίων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Περισσότερο από το ένα δέκατο 

των φοιτητών  (11%) είναι η εκπαίδευση των καθηγητών στις νέες 

τεχνολογίες. 

Η δεύτερη επιλογή των ερωτηθέντων είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό η 

βελτίωση της ταχύτητας του δικτύου (με ποσοστό 20,5%) ενώ ακολουθούν τα 
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εργαστήρια υπολογιστών, και  η εκπαίδευση καθηγητών και φοιτητών στις 

νέες τεχνολογίες. 

Στην τρίτη επιλογή των φοιτητών, τα ποσοστά φαίνονται να μοιράζονται σε 

σχεδόν όλες τις δυνατές επιλογές, με πιο κυρίαρχες τη διαθεσιμότητα δικτύου 

(17,8%), τη δυνατότητα εκτυπώσεων (14,1%), και τα εργαστήρια των 

υπολογιστών (11,5%). 

Συμπερασματικά, είναι φανερό ότι οι σημερινοί φοιτητές δίνουν μεγάλη 

σημασία στην εκπαίδευση τους για τις νέες τεχνολογίες, τη δημιουργία νέων 

εργαστηρίων υπολογιστών και την εκπαίδευση των καθηγητών. Η επόμενη 

επιλογή τους είναι η βελτίωση της ταχύτητας δικτύου και η αγορά λογισμικού. 

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι άλλες επιλογές είναι αδιάφορες, αλλά είναι 

στις επιλογές τους σε μικρότερα ποσοστά προτίμησης. 

5.7. Συμπεράσματα 
• Οι φοιτητές έχουν στην κατοχή τους ηλεκτρονικές συσκευές που 

χρησιμοποιούνται στον προσωπικό τους χρόνο για την ψυχαγωγία 

τους και σε γενικά μόνο οι φοιτητές σε μεταπτυχιακό επίπεδο δείχνουν 

ενδιαφέρον για τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές. 

• Οι γυναίκες έχουν στην κατοχή τους ηλεκτρονικές συσκευές σε 

μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι οι άντρες. 

• Οι φοιτητές που βρίσκονται στο δεύτερο και τρίτο έτος σπουδών τους 

έχουν  στην κατοχή τους περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές. 

• Σχεδόν όλοι οι φοιτητές έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον ένα 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και μάλιστα επιτραπέζιο, τον οποίο και 

κρατάνε σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. 

• Οι φοιτητές σχολών με «θετικό» υπόβαθρο έχουν σε μεγαλύτερο 

ποσοστό στην κατοχή τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

• Το φύλο δεν επηρεάζει την κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλά 

επηρεάζει την παλαιότητά του, καθώς παρατηρήθηκε ότι οι άντρες 

έχουν σχετικά πιο καινούργιους Η/Υ (έως και 4 ετών) σε σχέση με τις 

γυναίκες). 

• Οι πρωτοετείς φοιτητές σε μεγάλο ποσοστό δεν έχουν φορητό Η/Υ 

όταν εισέρχονται στο πανεπιστήμιο, αλλά το ποσοστό αυτό αλλάζει 
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όσο προχωράνε στις σπουδές τους και προτιμούν ο νέος τους 

υπολογιστής να είναι φορητός παρά επιτραπέζιος. 

• Η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών γίνεται από τους φοιτητές κατά μέσο 

όρο 33 ώρες εβδομαδιαίως με το ένα τέταρτο των γυναικών να κάνει 

χρήση πάνω από 40 ώρες την εβδομάδα, ενώ το ένα τέταρτο των 

ανδρών από 0-5 ώρες. 

• Ανάλογα με το τμήμα φοίτησης, οι φοιτητές της Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής και Ο∆Ε έχουν τις περισσότερες ώρες χρήσης, ενώ οι 

υπόλοιπες σχολές εκτός από Εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική 

ασχολούνται σχεδόν 15 ώρες. 

• Οι φοιτητές προτιμούν τις παροχές εκτός πανεπιστημίου και στο 

λογαριασμό email αλλά και  στον τρόπο σύνδεσής τους με το 

διαδίκτυο. 

• Η προτίμησή τους για τον τρόπο επικοινωνίας με το πανεπιστήμιο είναι 

σε πολύ μεγάλο ποσοστό (70%) με email. 

• Η πιο διαδεδομένη και συχνή εφαρμογή για τους σημερινούς φοιτητές 

είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η άμεση γραπτή επικοινωνία και 

το 35% των φοιτητών τις χρησιμοποιούν καθημερινά, ενώ οι online 

αγορές, παιχνίδια ή ιστολόγια (blogs) είναι άγνωστα σε περισσότερους 

από τους μισούς φοιτητές.  

• Βασικό και ικανό παρατηρείται το επίπεδο γνώσεων για λογιστικά 

φύλλα και παρουσιάσεις, ελάχιστο για ιστοσελίδες και γραφικά και 

βασικό για συντήρηση και ασφάλεια των υπολογιστών και ελάχιστο για 

εκπαιδευτικές πλατφόρμες.  

• Οι φοιτητές των θετικών σχολών έχουν επίπεδο βασικό και ικανό για 

θέματα συντήρησης και ασφάλειας Η/Υ, ενώ αυτοί των θεωρητικών 

σχολών έχουν ολοκληρωμένο και άριστο επίπεδο γνώσεων σε αυτό το 

θέμα. 

• Τα κίνητρα απόκτησης των γνώσεων των ερωτηθέντων είναι η 

εκπαιδευτική διαδικασία για τα λογισμικά δημιουργίας λογιστικών 

φύλλων και παρουσιάσεων, ενώ το προσωπικό ενδιαφέρον και οι 

εξωσχολικές δραστηριότητες είναι το κίνητρο για τις υπόλοιπες 

γνώσεις.  
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• Τέλος, οι φοιτητές θα ήθελαν να αξιοποιηθούν περισσότερα χρήματα 

από το πανεπιστήμιο για την εκπαίδευση φοιτητών και καθηγητών 

σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, καθώς και για τη δημιουργία 

εργαστηρίων υπολογιστών και βελτίωση του δικτύου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

6.1 Εισαγωγή 
 

Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται μια προσπάθεια να αναλυθεί σε βάθος το πώς οι 

σημερινοί φοιτητές χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες μέσα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Γίνεται προσπάθεια να διευκρινιστούν οι προτιμήσεις 

των  φοιτητών για τις νέες τεχνολογίες στα μαθήματα, η χρήση που γινόταν 

κατά τη διάρκεια εκπόνησης της έρευνας, η χρήση ή όχι φορητού υπολογιστή 

στα μαθήματα και η αλληλεπίδραση των φοιτητών με τα συστήματα 

διαχείρισης μάθησης. 

6.2. Προτίμηση για αξιοποίηση τεχνολογίας στα μαθήματα 
 

Οι σημερινοί φοιτητές του πανεπιστημίου Μακεδονίας ρωτήθηκαν για το 

βαθμό αξιοποίησης της τεχνολογίας  που προτιμούν στα μαθήματα (Σχήμα 

6.1). Οι απαντήσεις κυμαίνονται από «καθόλου χρήση νέων τεχνολογιών», 

μέχρι «αποκλειστική χρήση νέων τεχνολογιών». Τα αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου είναι καθαρά: η συντριπτική πλειοψηφία (47,87%) προτιμά 

ένα «μέτριο – ικανοποιητικό» ποσοστό αξιοποίησης τεχνολογίας στα 

μαθήματά τους. 

Σχήμα 6.1. Προτίμηση για χρήση τεχνολογίας στα μαθήματα 
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Αυτό το εύρημα, φυσικά, προκαλεί πλήθος από ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. 

Γιατί οι φοιτητές που καταναλώνουν τόσο πολύ από τον κοινωνικό, 

ακαδημαϊκό, και δημιουργικό τους χρόνο σε δραστηριότητες με χρήση νέων 

τεχνολογιών, προτιμούν μόνο μέτρια χρήση τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία; Μήπως οι προτιμήσεις αυτές δείχνουν ότι οι φοιτητές εκτιμούν 

περισσότερο και δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην πρόσωπο με πρόσωπο 

εκπαιδευτική διαδικασία παρά στην αλληλεπίδραση που υποστηρίζεται από 

τις νέες τεχνολογίες; Ή μήπως οι προτιμήσεις δείχνουν ότι η ιδέα της χρήσης 

νέων τεχνολογιών στα μαθήματα δεν έχει ωριμάσει και δεν είναι στις σκέψεις 

των σημερινών φοιτητών; Ή μήπως δεν έχουν συνδέσει την αλληλεπίδραση 

με τη χρήση των νέων τεχνολογιών; Μήπως οι απαντήσεις των ερωτηθέντων 

φανερώνουν τις ανασφάλειες που έχουν για τις νέες τεχνολογίες, την 

αβεβαιότητα ή αρνητισμό για τις δεξιότητες των καθηγητών τους ή τις δικές 

τους σχετικά με αυτές; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που προτείνεται 

να ερευνηθούν ώστε να αξιοποιηθούν τα νέα τεχνολογικά ευρήματα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Το έτος σπουδών και η ηλικία, είναι από τους παράγοντες που επηρεάζουν 

τις προτιμήσεις των φοιτητών (Σχήμα 6.2). Ενώ θα ήταν αναμενόμενο τα 

αποτελέσματα να δείχνουν ότι οι φοιτητές όσο περνάει ο χρόνος επειδή 

εξοικειώνονται με τις νέες τεχνολογίες να επιθυμούν την αξιοποίησή τους στα 

μαθήματα, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων δεν συμφωνούν απόλυτα με 

αυτό. Αρχικά, είναι φανερό ότι κατά μέσο όρο επικρατεί η χρήση τεχνολογιών 

σε ικανοποιητικό επίπεδο. Όμως, ενώ οι πρωτοετείς επιθυμούν και κάτι 

παραπάνω από το ικανοποιητικό- μέτριο επίπεδο, όσο περνάνε τα χρόνια και 

εξελίσσονται οι σπουδές τους, προτιμούν λιγότερη χρήση νέων τεχνολογιών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αξιοσημείωτο δε, είναι το γεγονός ότι όταν 

φτάνουν στις μεταπτυχιακές σπουδές, θέλουν περισσότερο από κάθε άλλη 

φορά αυτήν την αλληλεπίδραση με τις τεχνολογικές εξελίξεις.  
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Σχήμα 6.2. Προτίμηση αξιοποίησης τεχνολογίας στα μαθήματα ανάλογα με το 

έτος σπουδών 

 
 

(1= καθόλου ν.τ , 2=μερική χρήση ν.τ, 3=ικανοποιητική χρήση, 4=μεγάλη 

χρήση ν.τ., 5=αποκλειστική χρήση ν.τ. –ν.τ.= νέες τεχνολογίες) 

Το είδος των σπουδών επηρεάζει τις προτιμήσεις των φοιτητών. Στο 

προηγούμενο κεφάλαιο παρατηρήθηκε ότι οι ερωτηθέντες των θετικών 

σχολών έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. Για το λόγο 

αυτό, αυτοί οι φοιτητές είναι που υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό τη 

χρήση νέων τεχνολογιών σε ικανοποιητικό και περισσότερο επίπεδο. 

Το φύλο, σε γενικές γραμμές, είναι και αυτό ένας παράγοντας αρκετά 

σημαντικός (Σχήμα 6.3.). Ενώ το 50,5% των ανδρών ερωτηθέντων προτιμούν 

«μεγάλη χρήση» ή «αποκλειστική χρήση» των νέων τεχνολογιών στα 

μαθήματα, το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο είναι μόνο 20,66%. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι 

το 63% των γυναικών προτιμούν στα μαθήματα να γίνεται μέτρια χρήση 

τεχνολογίας, ενώ για τους άνδρες αυτό ισχύει μόνο για το 34%.Το 

αποτέλεσμα αυτό συμβαδίζει με τα ευρήματα του προηγούμενου κεφαλαίου 

που δείχνουν βασισμένες στο φύλο διαφορές σε θέματα κατοχής, χρήσης, και 

άλλα για τις νέες τεχνολογίες. 
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Σχήμα 6.3. Προτίμηση χρήσης νέων τεχνολογιών στα μαθήματα ανάλογα με 

το φύλο. 

 
Χωρίς να προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα 

στις προτιμήσεις των φοιτητών και τον τρόπο που αυτοί περιγράφουν τον 

εαυτό τους (Σχήμα 6.4). 

 

Σχήμα 6.4. Προτίμηση για χρήση νέων τεχνολογιών στα μαθήματα ανάλογα 

με τον τρόπο αυτοπεριγραφής των φοιτητών. 

 
(1= καθόλου ν.τ , 2=μερική χρήση ν.τ, 3=ικανοποιητική χρήση, 4=μεγάλη 

χρήση ν.τ., 5=αποκλειστική χρήση ν.τ. – ν.τ.= νέες τεχνολογίες) 
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Αν και αυτό μπορεί να φαίνεται διαισθητικό, και κανένα επιχείρημα δε μπορεί 

να δοθεί για μια τέτοια σχέση, μπορεί να είναι σημαντικό. Είναι δελεαστικό να 

υποθέσει κανείς ότι η άγνοια δεξιοτήτων για τις νέες τεχνολογίες από τους 

φοιτητές, μπορεί να είναι ένα σημαντικό εμπόδιο για την αποδοχή τους, 

χρήση τους, προτίμησή τους στα μαθήματα. Οι ερωτηθέντες που αναφέρουν 

ότι έχουν μεγάλες δεξιότητες και λατρεύουν τις νέες τεχνολογίες, είναι αυτοί 

που απαιτούν και μεγαλύτερη χρήση τους στα μαθήματα. Αυτό μπορεί να 

οφείλεται και στο γεγονός ότι στα μαθήματα με χρήση νέων τεχνολογιών οι 

φοιτητές αυτοί αξιοποιούν τις γνώσεις τους, ή οι τεχνικές τους γνώσεις 

βοηθούν και προάγουν την βαθύτερη ανάλυση και κατανόηση του μαθήματος. 

Ενδιαφέρον επίσης είναι ότι οι φοιτητές με τη μεγαλύτερη προτίμηση για 

χρήση νέων τεχνολογιών στα μαθήματα αναφέρουν περισσότερες ώρες 

χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών, έχουν στην κατοχή τους περισσότερες 

ηλεκτρονικές συσκευές και μάλιστα όχι μόνο για ψυχαγωγία, και έχουν 

ανεπτυγμένες γνώσεις και δεξιότητες στα λογισμικά.   

6.3. Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν την χρονική περίοδο 
της έρευνας 
 

Ζητήθηκε από τους φοιτητές να προσδιορίσουν ποιες τεχνολογίες 

χρησιμοποιήσανε στα μαθήματά τους το ακαδημαϊκό εξάμηνο που πέρασε 

πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας (Φεβρουάριος-Ιούνιος 2007). Οι 

απαντήσεις τους (Πίνακας 6.1) ενδυναμώνουν την ιδέα ότι η ακαδημαϊκή 

χρήση των νέων τεχνολογιών άλλαξε τα τελευταία χρόνια και τυπικά 

μεγαλώνει όσο προχωρούν οι σπουδές των φοιτητών. 

Στα μαθήματα για το συγκεκριμένο εξάμηνο, σχεδόν όλοι οι φοιτητές 

ανέφεραν χρήση ευρέως διαδεδομένων τεχνολογιών όπως το email. Βέβαια 

δεν είναι σίγουρο αν η τόσο μεγάλη χρήση του είναι άμεσα συνδεδεμένη με 

την εκπαιδευτική διαδικασία ή αν απλά προκύπτει κατά τη διάρκειά της. 

Εκτός από το email που χρησιμοποιούν πολύ οι φοιτητές ανεξάρτητα με το 

έτος τους, παρατηρείται από τον πίνακα ότι οι πιο διαδεδομένες εφαρμογές 

που χρησιμοποιούνται σε μαθήματα πρωτοετών ή δευτεροετών είναι ίδιες και 

για τα μαθήματα μεγαλύτερων εξαμήνων. Αξιοσημείωτο όμως είναι το ότι 

υπάρχουν εφαρμογές, όπως webcast (βιντεοδιαλέξεις), e-portofolios 
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(ηλεκτρονικοί φάκελοι), online tests, online discussions, instant messaging και 

blogs, που χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους φοιτητές 

πρώτου ή δεύτερου έτους. Οι εφαρμογές αυτές είναι μεν κομμάτι των νέων 

τεχνολογιών αλλά είναι οι πιο καινούργιες και όχι τόσο διαδεδομένες όπως για 

παράδειγμα το λογισμικό παρουσιάσεων. Η μεγαλύτερη χρήση τους από τους 

νέους φοιτητές δείχνει ότι αφενός μεν η εκπαιδευτική διαδικασία έχει 

εκσυγχρονιστεί, αφετέρου δε ότι οι νέοι είναι πιο εξοικειωμένοι με τις 

τεχνολογικές εξελίξεις. Επιπλέον, ίσως να οφείλεται ότι τη συγκεκριμένη 

ακαδημαϊκή χρονιά, στους πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής αξιοποιήθηκαν ιδιαίτερα διαδικτυακά εργαλεία ηλεκτρονικής 

μάθησης ως συμπληρωματικό εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Για τους υπόλοιπους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τις απαντήσεις 

των φοιτητών, το φύλο δεν φαίνεται να επηρεάζει τις απαντήσεις τους στο 

συγκεκριμένο κομμάτι, ενώ το είδος των σπουδών τους παίζει σημαντικό 

ρόλο. Οι φοιτητές «θεωρητικών» σχολών δεν κάνουν τόσο μεγάλη χρήση στα 

μαθήματά τους, ενώ οι φοιτητές των «οικονομικών» σχολών είναι αυτοί που 

κάνουν πιο μεγάλη χρήση των e-portofolios. Επίσης, οι ερωτηθέντες που 

ανήκουν στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική είναι αυτοί που χρησιμοποιούν 

περισσότερο τις νέες τεχνολογίες, κάτι που επιβεβαιώνει την ορθότητα της 

ανωτέρω υπόθεσης.  
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Πίνακας 6.1. Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν στα μαθήματα το 

προηγούμενο εξάμηνο 

Χρήση… 1o ή 2ο έτος 
3o ή 4ο έτος ή 
μεταπτυχιακό Όλοι 

Email 78,79% 83,20% 82,10% 
λογισμικού 
παρουσιάσεων 53,03% 82,40% 72,60% 
λογιστικών φύλλων 54,55% 70,40% 65,30% 
ιστοσελίδας μαθήματος 51,52% 65,60% 61,10% 
online βαθμολογιών 48,48% 64,00% 58,90% 
CMS 34,85% 56,80% 49,50% 
ειδικευμένων 
τεχνολογιών 24,24% 32,80% 30% 
online tests 27,27% 21,60% 23,70% 
online discussions 16,67% 23,20% 21,10% 
instant messaging 25,76% 13,60% 17,90% 
Webcast 13,64% 2,40% 6,30% 
e-portofolios 7,58% 5,60% 6,30% 
Blogs 9,09% 2,40% 4,70% 
λογισμικού δικτύωσης 
κοινών εφαρμογών 4,55% 4,00% 4,20% 
Podcast 0,00% 2,40% 1,60% 

 

Οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν το εξάμηνο πριν από την έρευνα, 

μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: αυτές που είναι οι 

ευρέως χρησιμοποιούμενες, αυτές που είναι αρκετά μεγάλη η εμπλοκή τους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και τέλος αυτές που χρησιμοποιούνται από 

λίγους φοιτητές. Αναλύοντας λίγο περισσότερο τον πίνακα, παρατηρείται ότι 

στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα email (με ποσοστό 82,1%) και τα 

λογισμικά παρουσιάσεων και λογιστικών φύλλων (με ποσοστά 72,6% και 

65,3% αντίστοιχα). Οι νέες τεχνολογίες της δεύτερης κατηγορίας έχουν 

μικρότερα ποσοστά χρήσης (από 30% έως 61% στο σύνολο των φοιτητών) 

και είναι κυρίως αυτά που συνδέουν τον φοιτητή με το διαδίκτυο και το 

μάθημα, όπως η ιστοσελίδα μαθήματος, το σύστημα διαχείρισης μαθημάτων 

(Compus), και η ανακοίνωση βαθμολογιών στο διαδίκτυο. Τέλος, οι φοιτητές 

χρησιμοποιούν λιγότερο πιο εξειδικευμένες τεχνολογίες που συνήθως 

συνδέονται με μαθήματα εξειδίκευσης, όπως e-portofolios (με ποσοστό 6,3%), 
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podcast (με ποσοστό 1,6%) και λογισμικό δικτύωσης κοινών εφαρμογών (με 

ποσοστό 4,2%).  

6.4. Φοιτητές και συστήματα διαχείρισης μαθημάτων 
 

Τα συστήματα διαχείρισης μάθησης έχουν μια αξιοσημείωτη πορεία στην 

ιστορία της ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης. Ενώ οι εκπαιδευτές κάθε 

είδους έχουν πειραματιστεί με τέτοια συστήματα για πολλά χρόνια, μόνο την 

τελευταία δεκαετία αυτά τα συστήματα έχουν παρουσιαστεί σαν 

επιχειρηματικές προσφορές με μεγάλες προοπτικές στην εκπαιδευτική 

κοινότητα. Σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, έχουν υιοθετηθεί ευρέως στην 

ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση και τώρα πλέον αποτελούν εκπαιδευτική 

εμπειρία για χιλιάδες φοιτητές. 

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ρωτήθηκαν αν έχουν ποτέ 

παρακολουθήσει μάθημα στο οποίο ήταν απαραίτητη η χρήση κάποιου είδους 

συστήματος διαχείρισης μαθημάτων. Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες, το 91,1%, 

έχουν κάνει χρήση του συστήματος διαχείρισης μαθημάτων που είναι στο 

συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το Compus. 

Για τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την απάντηση στο 

συγκεκριμένο ερώτημα, το φύλο δεν παίζει κανένα ρόλο μιας και τα μαθήματα 

στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν επιλέγονται με βάση το φύλο αλλά είναι 

υποχρεωτικά. Έτσι, είτε γυναίκα είτε άνδρας επιλέξει το μάθημα, η χρήση του 

Compus είναι «άτυπα υποχρεωτική». Από την άλλη πλευρά, είναι λογικό το 

είδος των σπουδών να επηρεάζει τη χρήση ή μη συστημάτων διαχείρισης 

μαθημάτων. Μερικές σχολές από τη φύση των μαθημάτων τους δεν έχουν 

ενταγμένη τη χρήση νέων τεχνολογιών, ενώ κάποιες άλλες τις χρησιμοποιούν 

περισσότερο. Έτσι, οι φοιτητές των θεωρητικών σχολών όπως Βαλκανικών 

και Σλαβικών σπουδών και Μουσικής επιστήμης και τέχνης έχουν λιγότερες 

εμπειρίες με συστήματα διαχείρισης μαθημάτων σε σύγκριση με τους φοιτητές 

της Εφαρμοσμένης πληροφορικής ή της Ο∆Ε και ∆ΕΟΠΣ. Αυτοί οι δύο 

παράγοντες λοιπόν (το φύλο και το είδος σπουδών) δεν επηρεάζουν σε 

μεγάλο βαθμό τις απαντήσεις των ερωτηθέντων. 

Τέλος, το έτος σπουδών είναι αυτό που παρατηρείται να επηρεάζει το θέμα 

αυτό. Σε κάθε επίπεδο σπουδών και σε κάθε τμήμα υπάρχουν μαθήματα που 
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χρησιμοποιούν ή όχι τις νέες τεχνολογίες. Είναι στην ευχέρεια των φοιτητών 

αν θα τα επιλέξουν ή όχι. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας 

(Σχήμα 5.5), το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών κάθε έτους κάνει χρήση 

Σ∆Μ. Ενώ θα περίμενε κανείς οι πρωτοετείς να έχουν το μεγαλύτερο 

ποσοστό, η έρευνα έδειξε ότι μετά στο δεύτερο έτος οι ερωτηθέντες επιλέγουν 

περισσότερο τέτοιου είδους μαθήματα. Αυτό μπορεί να συμβαίνει αφενός μεν 

λόγω του γεγονότος ότι τα μαθήματα του πρώτου έτους είναι εισαγωγικά, 

αφετέρου δε γιατί οι φοιτητές έχουν την ανάγκη να εξοικειωθούν πρώτα με 

αυτό το νέο τεχνολογικό περιβάλλον και στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσουν 

περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, είναι εντυπωσιακό ότι 

σχεδόν όλοι οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος σπουδών κάνουν 

χρήση Σ∆Μ. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι καθώς οι φοιτητές ωριμάζουν, η 

εκπαιδευτική διαδικασία από μόνη της υιοθετεί περισσότερες νέες τεχνολογίες 

και οι φοιτητές την ακολουθούν. Ακόμη, μετά το τέλος των βασικών σπουδών, 

παρατηρείται ότι η χρήση συστήματος διαχείρισης μαθημάτων 

χρησιμοποιείται μεν και στο μεταπτυχιακό επίπεδο αλλά όχι σε τόσο μεγάλο 

ποσοστό , πράγμα αναμενόμενο μιας και το μεταπτυχιακό είναι πλέον πιο 

εξειδικευμένο και δεν έχουν προσαρμοστεί οι νέες τεχνολογίες στην 

εκπαιδευτική διαδικασία όλων των διαφορετικών αντικειμένων μάθησης.  

Σχήμα 6.5. Χρήση Συστήματος ∆ιαχείρισης Μάθησης, ανάλογα με το έτος 

σπουδών 
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Πόσο όμως χρησιμοποιούν οι φοιτητές τα χαρακτηριστικά που προσφέρουν 

τα συστήματα διαχείρισης μαθημάτων και πιο συγκεκριμένα το Compus; 

Παρατηρήθηκε ότι οι φοιτητές που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο Σ∆Μ 

κάνουν χρήση σχεδόν όλων των εφαρμογών που αυτό προσφέρει (Σχήμα 

6.6). Σχεδόν όλοι οι φοιτητές διευκολύνονται από την παρουσίαση της ύλης 

και των συνδέσεων που αυτό προσφέρει, ενώ η εφαρμογή που 

χρησιμοποιείται από τους λιγότερους είναι το μοίρασμα υλικού με άλλους. 

Είναι όμως ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η παράδοση εργασιών και η 

ανακοίνωση βαθμολογιών μέσω αυτής της πλατφόρμας γίνεται σε πολλά 

μαθήματα, γιατί έτσι προωθείται τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και 

από τους φοιτητές, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την διευκόλυνση 

της εκπαιδευτικής «γραφειοκρατικής» διαδικασίας. 

 

Σχήμα 6.6. Χαρακτηριστικά του Σ∆Μ που δεν χρησιμοποιούν οι φοιτητές. 

 
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ζητήθηκε επίσης από τους φοιτητές να 

προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά και τις εφαρμογές που προσφέρει το 

Compus και είναι  περισσότερο χρήσιμα για αυτούς (Πίνακας 6.2). 
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Πίνακας 6.2. Χρησιμότητα των χαρακτηριστικών- εφαρμογών του Σ∆Μ 

Χαρακτηριστικό/ 

Χρησιμότητα 

Καθόλου 
χρήσιμο 

Μερικώς 
χρήσιμο Χρήσιμο 

Πολύ 
χρήσιμο 

Πάρα πολύ 
χρήσιμο 

Παρουσίαση ύλης 4,00% 9,20% 28,30% 26,00% 29,50% 
Παρουσίαση 
συνδέσεων 3,50% 16,30% 31,40% 22,10% 18,00% 

Forum 8,20% 23,50% 24,70% 20,00% 5,90% 
Πρόσβαση σε 
παλαιά θέματα 5,10% 4,60% 19,40% 20,00% 35,40% 

Παράδοση 
εργασιών online 2,30% 5,20% 14,50% 26,00% 34,10% 
Μοίρασμα υλικού 
με άλλους 5,80% 11,60% 17,30% 17,90% 23,70% 
Οnline 
βαθμολογία 2,90% 3,50% 15,20% 22,20% 46,80% 

 

Είναι αξιοσημείωτο αλλά και αναμενόμενο ότι τα πιο χρήσιμα για τους 

ερωτηθέντες στοιχεία είναι αυτά που διευκολύνουν τη σχέση τους με την 

παράδοση εργασιών και την ανακοίνωση βαθμολογιών. Σχεδόν οι μισοί 

φοιτητές, το 46,8%, θεωρούν πάρα πολύ χρήσιμη την ανακοίνωση 

βαθμολογιών μέσω διαδικτύου, ενώ το 34% την παράδοση εργασιών με τον 

ίδιο τρόπο. Όπως είναι αναμενόμενο, η πρόσβαση σε παλαιότερα θέματα 

ήταν είναι και θα είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολεί τους 

φοιτητές και για το λόγο αυτό το 35,4% των ερωτηθέντων θεωρεί πάρα πολύ 

χρήσιμη την πρόσβαση σε αυτά μέσω του συστήματος διαχείρισης μάθησης. 

Πολύ χρήσιμη θεωρείται η παρουσίαση της ύλης από το ένα τέταρτο των 

φοιτητών, ενώ το ίδιο ποσοστό θεωρεί χρήσιμο το forum (περιοχή 

συζήτησης). Σε γενικές γραμμές, παρατηρείται ότι οι φοιτητές θεωρούν τις 

εφαρμογές που προσφέρει το Compus από χρήσιμες έως πάρα πολύ 

χρήσιμες και τα ποσοστά για εφαρμογές μερικώς χρήσιμες ή και καθόλου 

χρήσιμες είναι μικρά και τα περισσότερα κάτω του 10%. 

Τα αποτελέσματα αυτά δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τις ανάγκες των 

φοιτητών στα μαθήματά τους αλλά και για τον τρόπο εξοικείωσής τους με τις 

νέες τεχνολογίες. Ενώ οι ασύγχρονες διαδικτυακές συζητήσεις (forum) είναι 

ευρέως διαδεδομένα και οι συζητήσεις μέσω διαδικτύου γίνονται συχνά 
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εκπληρώνοντας τις κοινωνικές τους ανάγκες, εντούτοις για την εκπαιδευτική 

διαδικασία δεν είναι τόσο διαδεδομένες. Αυτό μπορεί να οφείλεται αφενός στο 

γεγονός ότι οι φοιτητές δεν επικοινωνούν μεταξύ τους για θέματα επίλυσης 

προβλημάτων των μαθημάτων τους, αφετέρου στο ότι μπορεί αυτό να 

συμβαίνει αλλά να γίνεται χωρίς τη χρήση νέων τεχνολογιών ή με τη χρήση 

τους αλλά σε κάποιο άλλο δικτυακό τόπο λόγω του γεγονότος ότι στο 

Compus οι συζητήσεις είναι ορατές και στους ίδιους τους καθηγητές. Από την 

άλλη πλευρά, η παρατήρηση ότι οι φοιτητές θεωρούν πάρα πολύ χρήσιμη την 

παράδοση εργασιών και την ανακοίνωση των βαθμολογιών μέσω του 

συστήματος διαχείρισης μάθησης, δείχνει ότι η φοιτητική κοινότητα είναι 

έτοιμη να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών που συνδέονται 

με την εκπαιδευτική διαδικασία και προτιμούν η επαφή τους με τα 

διαδικαστικά θέματα των μαθημάτων να γίνεται μέσω του διαδικτύου παρά 

μέσω της γραμματείας ή άλλων παραδοσιακών μεθόδων. 

Όπως φάνηκε από τα προηγούμενα αποτελέσματα, σχεδόν όλοι οι φοιτητές 

είχαν εμπειρία από τη χρήση του Compus. Πώς όμως αξιολογούν οι ίδιοι την 

εμπειρία τους αυτή; Ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να βαθμολογήσουν την 

εμπειρία τους με κλίμακα από πολύ αρνητική έως και πολύ θετική (Πίνακας 

6.3). 

Πίνακας 6.3. Εμπειρία από χρήση Σ∆Μ 

Εμπειρία από χρήσηCMS Ποσοστό 

Πολύ θετική 18,80% 

Θετική 63,10% 

Ουδέτερη 15,90% 

Αρνητική 2,30% 

Πολύ αρνητική 0,00% 

  

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, το 63,1% έχει θετική εμπειρία 

από τη χρήση του Compus, ενώ το ένα πέμπτο σχεδόν πολύ θετική (18,8%). 

Είναι αξιοσημείωτο ότι μόνο τα 2,3% των φοιτητών χαρακτηρίζει αρνητική την 

εμπειρία χρήσης, ενώ κανένας δεν έχει αναφέρει πολύ αρνητική εντύπωση. 

Χωρίς να προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, παρατηρείται ότι οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων για την χρησιμότητα των στοιχείων του συστήματος διαχείρισης 
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μάθησης είναι ανάλογες με την εμπειρία τους. Οι φοιτητές με ουδέτερη ή 

αρνητική εμπειρία είναι αυτοί που ανέφεραν μερικώς ή καθόλου χρήσιμα τα 

στοιχεία που προσφέρει το σύστημα, ενώ αυτοί με θετική ή πολύ θετική 

εμπειρία χρήσης του ανέφεραν πολύ ή πάρα πολύ χρήσιμα τα στοιχεία του. 

Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται ότι  οι φοιτητές που χρησιμοποιούν το 

Σύστημα ∆ιαχείρισης Μαθημάτων συχνά και αναφέρουν μεγάλη προτίμηση 

στις νέες τεχνολογίες, είναι και αυτοί που βαθμολογούν με το μεγαλύτερο 

βαθμό τα στοιχεία του Compus. 

Οι σημαντικές διαφορές στις απόψεις των φοιτητών για το σύστημα 

διαχείρισης μάθησης που εκφράζονται από τις αρνητικές εμπειρίες, αξίζουν 

μεγαλύτερη έρευνα και μελέτη. Μήπως αυτοί οι φοιτητές συναντήσανε 

εμπόδια κατά τη διάρκεια της τεχνολογικής εκπαιδευτικής διαδικασίας; Το 

Σ∆Μ έχει ελαττώματα που κάνουν δύσκολη τη χρήση του και αποτρέπει 

αυτούς τους φοιτητές; Μήπως αυτή τους η αρνητική εμπειρία τους οδηγήσει 

στο να αποφεύγουν στο μέλλον μαθήματα που αναπόφευκτα θα απαιτούν τη 

χρήση του Σ∆Μ ή άλλων νέων τεχνολογιών; Όλα αυτά είναι ερωτήματα που 

προτείνεται να απαντηθούν προκειμένου να ενταχθούν πλήρως οι νέες 

τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

6.5. Συμπεράσματα 
 

• Οι σημερινοί φοιτητές προτιμούν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους να 

έχουν ικανοποιητικό επίπεδο χρήσης νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Η προτίμηση χρήσης τεχνολογιών στα μαθήματα είναι ανάλογη με τον 

τρόπο που περιγράφουν οι φοιτητές τον εαυτό τους σχετικά με τις νέες 

τεχνολογίες. 

• Οι φοιτητές με τη μεγαλύτερη προτίμηση για χρήση νέων τεχνολογιών 

στα μαθήματα είναι αυτοί που αναφέρουν περισσότερες ώρες χρήσης 

ηλεκτρονικών συσκευών, έχουν στην κατοχή τους περισσότερες 

ηλεκτρονικές συσκευές και μάλιστα όχι μόνο για ψυχαγωγία, και έχουν 

ανεπτυγμένες γνώσεις και δεξιότητες στα λογισμικά. 

• Από τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν το προηγούμενο 

εξάμηνο στην εκπαιδευτική διαδικασία, πιο διαδεδομένες είναι το 
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ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα λογισμικά δημιουργίας παρουσιάσεων 

και λογιστικών φύλλων, ευρεία είναι η χρήση τεχνολογιών που 

συνδέουν το φοιτητή με το μάθημα μέσω διαδικτύου, και μικρή χρήση 

είχαν εφαρμογές πιο εξειδικευμένες. 

• Το φύλο δεν επηρεάζει τη χρήση των τεχνολογιών στα μαθήματα, ενώ 

το είδος σπουδών καθορίζει τη χρήση ή μη ειδικευμένων τεχνολογιών, 

και παρατηρείται ότι όσο εξελίσσεται η εκπαιδευτική διαδικασία τόσο 

μεγαλύτερη είναι η χρήση νέων τεχνολογιών στα εξάμηνα. 

• Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες (91,1%) έχουν κάνει χρήση συστήματος 

διαχείρισης μαθημάτων, γεγονός που δεν επηρεάζεται από το φύλο ή 

από το είδος σπουδών αλλά επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την 

ωρίμανση της εκπαιδευτικής πορείας. 

• Οι ερωτηθέντες κάνουν χρήση όλων των χαρακτηριστικών που 

προσφέρει το Compus, με περισσότερο διαδεδομένο την παρουσίαση 

ύλης και λιγότερο διαδεδομένο το μοίρασμα υλικού με άλλους. 

• Οι περισσότερο χρήσιμες λειτουργίες του συστήματος διαχείρισης 

μαθημάτων είναι η online βαθμολογία (46,8%) και η Online παράδοση 

εργασιών (34%), ενώ όλα τα στοιχεία είναι από χρήσιμα έως πάρα 

πολύ χρήσιμα. 

• Οι περισσότεροι φοιτητές (68%) έχουν θετική εμπειρία από τη χρήση 

του συστήματος διαχείρισης μάθησης, και παρατηρείται ότι οι 

απαντήσεις για τη χρησιμότητα των στοιχείων του συστήματος είναι 

ανάλογες με την εμπειρία τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

7.1. Εισαγωγή 
 

Ένας τομέας, αν και όχι δηλωμένος με σαφήνεια, στόχος κάθε ανώτερου ή 

ανώτατου ιδρύματος επικεφαλή, κάθε καθηγητή, και κάθε εκπαιδευτικού που 

ασχολείται με την τεχνολογία, είναι να δείξει την επίδραση των ακαδημαϊκών 

ευρημάτων στην επιτυχία των φοιτητών. Όπως στους περισσότερους 

σημαντικούς όρους, το να φανεί η σχέση που έχουν οι τεχνολογίες στην 

εκπαίδευση με την επιτυχία των φοιτητών στις εξετάσεις ή σε άλλους τομείς, 

είναι μια διαδικασία περίπλοκη. Επίσης, υπάρχει μια μεγάλη, ευρεία και 

συμπερασματική βιβλιογραφία σχετικά με την επιτυχία των φοιτητών, και μια 

μικρή για τη σχέση της κατοχής και χρήσης των νέων τεχνολογιών από τους 

φοιτητές με τις προτιμήσεις τους για τη χρήση τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Παρόλο που το θέμα της επιτυχίας των φοιτητών- χωρίς να υπάρχει χρήση 

νέων τεχνολογιών- είναι προβληματικό, οι Tinto και Pusser για παράδειγμα 

επισημαίνοντας ότι οι βαθμοί των φοιτητών πριν εισαχθούν στο πανεπιστήμιο 

στην Αμερική δεν έχουν αλλάξει τα τελευταία είκοσι χρόνια, καταλήγουν ότι 

«τα οφέλη από την επιμονή για μάθηση που έχουν οι φοιτητές, δεν γίνονται 

αντιληπτά το ίδιο από τους εκπαιδευτικούς και από τους ίδιους τους φοιτητές» 

(Tinto & Pusser, 2006:2). Για αυτούς τους συγγραφείς, όχι μόνο η σχέση 

μεταξύ των τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και την επιτυχία των 

φοιτητών είναι ένα μυστήριο, αλλά και η σχέση μεταξύ των διαφορετικών 

διαστάσεων της μάθησης και των αποτελεσμάτων των φοιτητών είναι μια 

άβυσσος. 

Αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα του θέματος, η έρευνα προχωράει σε 

αυτό το σημείο με μεγάλη προσοχή. Ο αναγνώστης πρέπει να καταλάβει ότι 

συγκεντρωτικά αντιμετωπίστηκαν η σχέση ανάμεσα στην δράση του 

πανεπιστημίου και την επίδρασή της στους φοιτητές, τα πραγματικά και 

προφανή όρια στην εφαρμογή της έρευνας με ερωτηματολόγια και τα 

συμπεράσματα αυτοαξιολόγησης  στα θέματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

έχοντας υπ’ όψιν ότι υπάρχει προκατάληψη ότι τα ερωτηματολόγια που 
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μοιράζονται μέσω του διαδικτύου μπορούν να οδηγήσουν σε παραπλανητικά 

αποτελέσματα (Carini, 2003). 

Παρόλα τα προηγούμενα, οι πληροφορίες σε αυτό το κριτικό σημείο είναι 

σημαντικές. Η ανάλυση που ακολουθεί είναι αντιπροσωπευτική μιας μερίδας 

της πραγματικότητας τουλάχιστον και σε αυτό το σημείο φαίνεται η αξία της. 

Σε αυτό το κεφάλαιο, φανερώνεται η αυτοπεριγραφή των φοιτητών για τις 

επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στην μάθηση, συμμετοχή και υποστήριξη 

για την εκπαιδευτική διαδικασία. Η υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία 

περιλαμβάνει την επικοινωνία και τη συνεργασία, ανάδραση για τον καθηγητή, 

έλεγχο του φοιτητή πάνω στην εκπαιδευτική εμπειρία και ικανότητα του 

φοιτητή να κάνει έρευνα σχετική με τα μαθήματα. 

Το κεφάλαιο αυτό επίσης  αναλύει τις απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά 

με τις απόψεις τους για τις δεξιότητες των καθηγητών όσον αφορά στις νέες 

τεχνολογίες. Σε αυτό το σημείο χρειάζεται προσοχή από τον αναγνώστη για τα 

όρια αυτών των πληροφοριών, ειδικά από την πλευρά ότι εμφανίζονται 

αποδείξεις ότι οι φοιτητές όχι μόνο υπερεκτιμούν τη σχέση τους με τις νέες 

τεχνολογίες, αλλά παλεύουν για θεμελιώδη θέματα της βασικής εκπαίδευσης 

στην πληροφορική  (Educational testing service, 2006). 

Πριν ξεκινήσει η ανάλυση, είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι για να συλλεχθούν οι 

απόψεις των φοιτητών στα συγκεκριμένα θέματα, χρησιμοποιήθηκαν 

ερωτήσεις με απαντήσεις κλίμακας Likert. Η κλίμακα ήταν 1=διαφωνώ 

απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=είμαι ουδέτερος, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ 

απόλυτα.     

7.2. Αυτοπεριγραφή των φοιτητών σχετικά με τις νέες 
τεχνολογίες  
 

Στη συγκεκριμένη έρευνα, εκτός από τα προηγούμενα, θεωρήθηκε αναγκαίο 

να εξεταστεί και η σχέση μεταξύ των εμπειριών των φοιτητών από τις νέες 

τεχνολογίες στα μαθήματα και τις απαντήσεις τους για την αυτοπεριγραφή 

τους από «άνθρωπο που λατρεύει τις νέες τεχνολογίες» μέχρι «άνθρωπο που 

τις χρησιμοποιεί αναγκαστικά». Είναι σημαντικό ότι αυτοί οι χαρακτηρισμοί 

αποδεικνύονται μεγάλης σημασίας και οι φοιτητές φαίνονται να είναι ειλικρινείς 

και σίγουροι για τις απαντήσεις τους (Πίνακας 7.1). ∆εν αρκεί μόνο να είναι 
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γνωστές οι απόψεις των φοιτητών για διάφορα θέματα που αφορούν τις νέες 

τεχνολογίες, ή για τις γνώσεις τους και τις σχέσεις τους με τις ηλεκτρονικές 

συσκευές. Είναι εξίσου σημαντικό το πώς περιγράφουν οι ίδιοι τους εαυτούς 

τους σε αυτό τον τομέα. Είναι μικρής αξίας η γνώση ότι οι φοιτητές έχουν 

σχεδόν όλοι στην κατοχή τους ηλεκτρονικό υπολογιστή αν δεν είναι γνωστό 

ότι θέλουν να έχουν έναν στην κατοχή τους και δεν το κάνουν αναγκαστικά. 

 

Πίνακας 7.1. Αυτοπεριγραφή των φοιτητών σχετικά με τις νέες τεχνολογίες 

Αυτοπεριγραφή Ποσοστό 

Λατρεύω τις νέες τεχνολογίες και είμαι 

πάντα έτοιμος να πειραματιστώ και να τις 

χρησιμοποιήσω 

26,70% 

Μου αρέσουν οι νέες τεχνολογίες και τις 

χρησιμοποιώ πριν από τους φίλους μου 
27,23% 

Χρησιμοποιώ τις νέες τεχνολογίες μόνο 

όταν το κάνουν και οι φίλοι μου 
29,84% 

Είμαι συνήθως ο τελευταίος άνθρωπος 

που θα χρησιμοποιούσε τις νέες 

τεχνολογίες 

10,47% 

∆εν συμπαθώ ιδιαίτερα τις νέες τεχνολογίες 

και τις χρησιμοποιώ μόνο όταν είμαι 

αναγκασμένος 

5,76% 

 

Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι μόνο το 6% των ερωτηθέντων δεν 

συμπαθούν τις νέες τεχνολογίες και τις χρησιμοποιούν αναγκαστικά. Ακόμη, 

μόνο το 10,47% τις χρησιμοποιεί μεν αλλά χωρίς να το θέλει ιδιαίτερα. Το 

υπόλοιπο 84% των φοιτητών χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες όταν το 

κάνουν οι φίλοι τους, ή και πριν από αυτούς ή ακόμα τις λατρεύουν και είναι 

διαθέσιμοι να πειραματιστούν με αυτές. Τα ποσοστά στις τρεις αυτές 

κατηγορίες μοιράζονται εξίσου σχεδόν χωρίς να υπάρχουν μεγάλες διαφορές 

μεταξύ τους. 

Και σε αυτό το σημείο όμως αξίζει να εξετασθούν οι απαντήσεις ανάλογα με 

τους παράγοντες που μπορεί να τις επηρεάζουν. Το φύλο σε αυτό τον τομέα 
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παίζει σημαντικό ρόλο (Σχήμα 7.1). Το χαρακτηριστικό αυτό έκανε τη διαφορά 

στην κατοχή ηλεκτρονικών συσκευών και στις γνώσεις και δεξιότητες που 

εξετάστηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια. Στους άνδρες τα ποσοστά είναι 

ανάλογα με τους χαρακτηρισμούς. Αυτό συμβαίνει υπό την έννοια ότι το 

μικρότερο ποσοστό δεν συμπαθεί καθόλου τις νέες τεχνολογίες και 

αναγκάζεται να τις χρησιμοποιεί, και το μεγαλύτερο ποσοστό τις λατρεύει και 

είναι έτοιμο να πειραματιστεί με αυτές. Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι είναι 

πολλοί περισσότεροι αυτοί που χρησιμοποιούν και θέλουν να χρησιμοποιούν 

τις νέες τεχνολογίες. Όσον αφορά στις γυναίκες, τα αποτελέσματα είναι 

παρόμοια, μόνο που είναι πολύ μεγάλη η διαφορά ανάμεσα σε αυτές που 

είναι ουδέτερες και στις υπόλοιπες. Συγκριτικά τώρα, σε γενικές γραμμές τα 

ποσοστά σε άνδρες και γυναίκες για όλες σχεδόν τις απαντήσεις έχουν 

μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Οι γυναίκες που χρησιμοποιούν τις νέες 

τεχνολογίες είναι περισσότερες, ενώ οι άνδρες υπερτερούν όταν πρόκειται για 

τις απαντήσεις που δείχνουν μεγαλύτερη χρήση νέων τεχνολογιών ή το ότι 

λατρεύουν τις νέες τεχνολογίες.   

 

Σχήμα 7.1.Αυτοπεριγραφή των φοιτητών, ανάλογα με το φύλο  

 
∆ιαπιστώθηκε και από τα προηγούμενα ότι δεν είναι μόνο το φύλο που 

μπορεί να επηρεάζει τις απαντήσεις των φοιτητών. Στη συνέχεια θα 

εξετασθούν οι απαντήσεις και με βάση άλλους παράγοντες. Εξετάζοντας το 

θέμα με βάση το έτος σπουδών, (Σχήμα 7.2),τα αποτελέσματα είναι τα 
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αναμενόμενα. Όσο προχωράει η ακαδημαϊκή εξέλιξη των φοιτητών, τόσο 

περισσότερο αυτοί θέλουν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Μάλιστα 

αξιοσημείωτη είναι η μεγάλη διαφορά του ποσοστού των μεταπτυχιακών 

φοιτητών που χρησιμοποιούν πρώτοι τις νέες τεχνολογίες, σε σχέση με τα 

ποσοστά φοιτητών άλλων ετών για την απάντηση αυτή.   

 

Σχήμα 7.2.Αυτοπεριγραφή των φοιτητών, ανάλογα με το έτος σπουδών 

 
Τέλος, ανάλογα με το είδος σπουδών των ερωτηθέντων, παρατηρείται ότι οι 

φοιτητές που προέρχονται από θεωρητικές σχολές είναι αυτοί που στην 

πλειοψηφία τους θα απέφευγαν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες ή 

τις χρησιμοποιούν μόνο αν είναι αναγκασμένοι. Ακόμα, οι ερωτηθέντες που 

παρακολουθούν μαθήματα θετικών σχολών αναφέρουν, στα μεγαλύτερα 

ποσοστά τους, ότι τους αρέσουν οι νέες τεχνολογίες και μάλιστα οι 

περισσότεροι φοιτητές της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής λατρεύουν τις νέες 

τεχνολογίες και δηλώνουν έτοιμοι να πειραματιστούν με αυτές.  

7.3. Απόψεις των φοιτητών από την εμπειρία τους 
 

Είναι πολύ σημαντικό να έχει κανείς στα χέρια του τις απόψεις των φοιτητών 

από την εμπειρία χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Το θέμα όμως αυτό μπορεί να εξεταστεί από πολλές πλευρές. Και 

μια από αυτές είναι η άποψή τους που συνδέει τις νέες τεχνολογίες στα 

μαθήματα και τους καθηγητές τους και το ίδρυμα που τις προσφέρει. 
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7.3.1. Απόψεις για τα μαθήματα 
 

Αρχικά, οι ερωτηθέντες σχολίασαν την πρόταση «Μου αρέσουν τα μαθήματα 

που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες» (Πίνακας 7.2). Μόνο το 5,8% των 

ερωτηθέντων διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα με τη φράση αυτή και μάλιστα το 

ποσοστό αυτών που διαφωνούν απόλυτα είναι πολύ μικρό (1,6%). Είναι 

σημαντικό ότι σχεδόν οι μισοί (44,7%) συμφωνούν, ενώ λίγο περισσότεροι 

από το ένα πέμπτο των φοιτητών συμφωνούν απόλυτα (22,1%). Τα 

αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι τελικά η χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, όσο κι αν πολλές φορές φαίνεται δύσκολη ή και 

ακατόρθωτη για τους ίδιους τους φοιτητές, είναι κάτι που στο τέλος τους δίνει 

μεγαλύτερο κίνητρο για μάθηση, τους αρέσει και μπορεί και να το επιζητούν 

για να γίνει η μάθηση λίγο διαφορετική από ότι είχαν μάθει μέχρι τώρα και να 

εκσυγχρονιστεί.   

 

Πίνακας 7.2. Προτίμηση φοιτητών για μαθήματα που χρησιμοποιούν νέες 

τεχνολογίες 

Μου αρέσουν τα μαθήματα που 

χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες Ποσοστό 

Συμφωνώ 44,7% 

Είμαι ουδέτερος 27,4% 

Συμφωνώ απόλυτα 22,1% 

∆ιαφωνώ 4,2% 

∆ιαφωνώ απόλυτα 1,6% 

   

Πόσο επηρεάζεται όμως η κρίση τους και η προτίμησή τους από το φύλο, την 

ηλικία τους ή το είδος των σπουδών τους; Σχετικά με την ηλικία και το έτος 

σπουδών, αυτό δεν φαίνεται να επηρεάζει σχεδόν καθόλου τις απαντήσεις 

στο συγκεκριμένο θέμα. Επίσης, σχετικά με το είδος σπουδών τα 

αποτελέσματα είναι μάλλον αναμενόμενα. ∆εν υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στα ποσοστά και μόνο οι φοιτητές που σπουδάζουν ∆ΕΟΠΣ είναι 

αυτοί που ούτε καν διαφωνούν με την πρόταση. 
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Όσον αφορά στον τρόπο που επηρεάζει το φύλο, τα ποσοστά δεν διαφέρουν 

σημαντικά για αυτούς που είναι ουδέτεροι ή διαφωνούν. Όταν όμως πρόκειται 

για το αν συμφωνούν με την πρόταση ή αν συμφωνούν απόλυτα, τότε τα 

πράγματα διαφοροποιούνται. Οι γυναίκες είναι αυτές που συμφωνούν με 

μεγαλύτερο ποσοστό που διαφέρει από τους άνδρες σχεδόν κατά 18 

ποσοστιαίες μονάδες. Η διαφορά αυτή καλύπτεται στην επόμενη απάντηση 

μιας και οι άνδρες που συμφωνούν απόλυτα με τη φράση είναι κατά 18 

ποσοστιαίες μονάδες περισσότεροι από τις γυναίκες. Αυτή η διαφορά μπορεί 

να ερμηνευτεί ότι οι άντρες είναι πιο εξοικειωμένοι με τη χρήση νέων 

τεχνολογιών στα μαθήματα και τους αρέσει αυτό περισσότερο ενώ οι γυναίκες 

συμφωνούν μεν αλλά είναι λίγο επιφυλακτικές. Ίσως γιατί οι άντρες έχουν 

περισσότερες γνώσεις, ίσως γιατί από τη φύση τους έχουν συνηθίσει σε πιο 

παραδοσιακούς τρόπους μάθησης και το κλασικό διάβασμα, ή ακόμα ίσως 

γιατί δεν είναι πολύ υπέρ των αλλαγών σε αυτά που ήδη γνωρίζουν. Αυτό 

όμως χρήζει περεταίρω έρευνα. Παρόλα αυτά όμως δεν το απορρίπτουν και 

μάλιστα είναι αρκετά θετικές σε αυτό. 

Τέλος, τα σχόλια των ερωτηθέντων είναι ανάλογα με την αυτοπεριγραφή που 

αυτοί έχουν δώσει σχετικά με τις νέες τεχνολογίες. Αυτοί που τους αρέσουν οι 

νέες τεχνολογίες και τις λατρεύουν είναι και αυτοί που συμφωνούν και 

συμφωνούν απόλυτα με την πρόταση, στην πλειοψηφία. Ενώ αντίστοιχα οι 

φοιτητές που δεν τους αρέσουν τα μαθήματα με τις νέες τεχνολογίες είναι και 

αυτοί που είναι αναγκασμένοι να τις χρησιμοποιούν. 

7.3.2. Απόψεις για τους καθηγητές 
 

Για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν αρκεί μόνο οι φοιτητές να 

επιθυμούν τα μαθήματα που κάνουν χρήση νέων τεχνολογιών. Πρέπει και 

αυτό να γίνεται με τον κατάλληλο τρόπο και οι καθηγητές να χρησιμοποιούν 

τις νέες τεχνολογίες ορθά. Και επειδή οι φοιτητές είναι αυτοί που είναι οι 

άμεσα ενδιαφερόμενοι, είναι ενδιαφέρον να παρουσιαστούν οι απόψεις τους. 

Για το λόγο αυτό ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να σχολιάσουν την 

πρόταση «Οι καθηγητές μου ξέρουν να κάνουν σωστή χρήση των νέων 

τεχνολογιών» (Πίνακας 7.3). Παρατηρείται ότι είναι μικρά τα ποσοστά των 

φοιτητών που συμφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα με τη συγκεκριμένη 
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πρόταση (μικρότερα του 10%). Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 

(38%) είναι ουδέτεροι, ενώ το ένα τέταρτο των φοιτητών συμφωνεί και σχεδόν 

το ένα τέταρτο διαφωνεί.  

Πίνακας 7.3. Απόψεις των φοιτητών για τη σχέση καθηγητών και νέων 

τεχνολογιών  

Οι καθηγητές κάνουν σωστή χρήση των 

νέων τεχνολογιών Ποσοστό 

Είμαι ουδέτερος 37,90% 

Συμφωνώ 25,30% 

∆ιαφωνώ 22,60% 

Συμφωνώ απόλυτα 8,40% 

∆ιαφωνώ απόλυτα 5,80% 

 

Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι απόψεις των φοιτητών είναι αρκετά 

διαφορετικές μεταξύ τους, πράγμα αναμενόμενο από τη στιγμή που εξαρτάται 

από την εμπειρία τους, άρα από το ποιοι καθηγητές τους διδάσκουν, και 

συνεπώς η άποψη είναι καθαρά υποκειμενική. Τα αποτελέσματα ακολουθούν 

σχεδόν ομοιόμορφη κατανομή, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών 

είναι ουδέτερο στην πρόταση και το υπόλοιπο είναι ομοιόμορφα 

κατανεμημένο στις υπόλοιπες επιλογές, με τα ποσοστά στα άκρα να είναι τα 

μικρότερα. 

Θεωρείται ότι σε αυτό το σημείο της έρευνας δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

εξεταστούν οι απαντήσεις των φοιτητών ανάλογα με τους υπόλοιπους 

παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, ή ακόμα και το είδος σπουδών. Οι 

απαντήσεις εξαρτώνται καθαρά από τις εμπειρίες των φοιτητών ανάλογα με 

το πόσα μαθήματα έχουν παρακολουθήσει, με ποιους καθηγητές, αν έκαναν 

σύγκριση με κάτι παρόμοιο που έχουν κάνει εκτός του πανεπιστημίου και 

πολλούς άλλους παράγοντες. Θα ήταν όμως πολύ ενδιαφέρον να εξεταστεί σε 

μελλοντική έρευνα γιατί οι φοιτητές είναι ουδέτεροι στο μεγαλύτερο ποσοστό 

τους. Μήπως δεν έχουν εκδηλώσει την πραγματική τους άποψη λόγω του ότι 

η έρευνα έγινε στα πλαίσια του πανεπιστημίου; Μήπως οι εμπειρίες τους δεν 

ήταν αρκετές ώστε να έχουν πλήρη άποψη; Μήπως άλλοι καθηγητές έχουν 

πολύ καλή σχέση με τις νέες τεχνολογίες, άλλοι πολύ κακή και το αποτέλεσμα 
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συνολικά είναι ουδέτερο; Πολλές μπορεί να είναι οι απαντήσεις αλλά η 

εξέταση τους ξεφεύγει από τα πλαίσια της παρούσας έρευνας. Είναι όμως ένα 

έναυσμα για να εξεταστεί στο μέλλον η πραγματική άποψη των φοιτητών για 

τους καθηγητές τους στον τομέα των νέων τεχνολογιών και οι λόγοι για αυτό 

ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και να τεθούν νέες βάσεις για την επέκταση 

της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.   

7.3.3. Απόψεις για το πανεπιστήμιο 
 

Στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρθηκαν οι απόψεις των φοιτητών για 

τους καθηγητές. Όμως, οι καθηγητές ακολουθούν συγκεκριμένες γραμμές που 

έχουν χαραχτεί από το πρόγραμμα σπουδών κάθε σχολής και από τον 

κανονισμό του κάθε Ανώτερου ή Ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Αυτό το 

πρόγραμμα σπουδών όμως είναι σύμφωνο με τις γνώσεις των φοιτητών; Το 

ερώτημα είναι αν το ίδρυμα λαμβάνει υπ’ όψιν του τις γνώσεις των φοιτητών 

και τις προηγούμενες εμπειρίες τους, φυσικά όσων αφορά στο κομμάτι των 

νέων τεχνολογιών. Για το λόγο αυτό οι ερωτηθέντες απάντησαν στο κατά 

πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν με την πρόταση «Το πανεπιστήμιο θεωρεί ότι 

ξέρω να χρησιμοποιώ τις νέες τεχνολογίες ενώ δεν τις έχω διδαχθεί ποτέ» 

(Πίνακας 7.4). 

Πίνακας 7.4. Απόψεις των φοιτητών για το πανεπιστήμιο   

Το πανεπιστήμιο θεωρεί ότι ξέρω να χρησιμοποιώ 

τις νέες τεχνολογίες ενώ δεν τις έχω διδαχθεί ποτέ Ποσοστό 

Συμφωνώ 35,40% 

Είμαι ουδέτερος 26,50% 

∆ιαφωνώ 18,50% 

Συμφωνώ απόλυτα 17,00% 

∆ιαφωνώ απόλυτα 2,60% 

 

Είναι αξιοσημείωτο ότι λιγότερο από το ένα τέταρτο των φοιτητών διαφωνεί ή 

διαφωνεί απόλυτα με τη φράση αυτή. Το 35,4% των φοιτητών συμφωνεί, ενώ 

το 17% συμφωνεί απόλυτα γεγονός που δείχνει ότι περισσότεροι από τους 

μισούς φοιτητές θεωρούν ότι το πανεπιστήμιο θεωρεί ότι έχουν κάποιες 
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γνώσεις δεδομένες ενώ οι ίδιοι φοιτητές δεν τις έχουν διδαχθεί ποτέ. Τις 

περισσότερες φορές αυτές είναι βασικές γνώσεις όπως δημιουργίας κειμένου 

ή δημιουργίας παρουσιάσεων που οι φοιτητές τις έχουν αποκτήσει είτε λόγω 

της εμπειρίας τους και της προσωπικής τους ενασχόλησης με τις νέες 

τεχνολογίες, είτε λόγω φροντιστηριακών μαθημάτων που παρακολούθησαν 

για να αποκτήσουν πιστοποίηση πάνω στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είτε 

από τη φοίτησή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Όπως και στα άλλα μέρη της έρευνας, έτσι και εδώ θα ερευνηθούν οι 

παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τις απαντήσεις των ερωτηθέντων. Οι 

γνώσεις που έχουν για τις νέες τεχνολογίες και η συμπάθεια ή μη των νέων 

τεχνολογιών, με άλλα λόγια η αυτοπεριγραφή που έχουν κάνει, δεν φαίνεται 

να συνδέεται με τις απαντήσεις τους στο συγκεκριμένο ερώτημα. Το ίδιο 

συμβαίνει και με το είδος σπουδών τους. Όμως, από την άλλη πλευρά, 

διαφορές παρατηρούνται σχετικά με τη επίδραση του φύλου και του έτους 

σπουδών, και οι πρώτες είναι αρκετά σημαντικές (Σχήμα 7.3.). 

 

Σχήμα 7.3. Σχόλια των φοιτητών για το πανεπιστήμιο, ανάλογα με το φύλο. 

 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών μοιράζεται στις απαντήσεις «διαφωνώ», 

«είμαι ουδέτερος» και «συμφωνώ», το ίδιο δε συμβαίνει και με το γυναικείο 

φύλο. Το 41% των γυναικών συμφωνεί με τη φράση ότι το πανεπιστήμιο 

θεωρεί πολλές γνώσεις δεδομένες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 

άνδρες είναι 31%. Επίσης, μεγάλη διαφορά παρουσιάζεται στο ποσοστό που 
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διαφωνεί. Ενώ για τους άντρες το ένα τέταρτο (26,6%) διαφωνεί με την 

πρόταση, για τις γυναίκες το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο του 10%. 

Το αποτέλεσμα αυτό, δείχνει ότι οι γυναίκες συμφωνούν περισσότερο με τη 

συγκεκριμένη πρόταση και το γιατί είναι ένα πολύ καλό ερώτημα προς 

διερεύνηση. 

7.4. Νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία 
 

Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση που έγινε προκειμένου το 

ερωτηματολόγιο να πάρει την τελική του μορφή, παρατηρήθηκε ότι οι φοιτητές 

σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών στα μαθήματα, θεωρούν ότι οι νέες 

τεχνολογίες 

• Κάνουν την ακαδημαϊκή τους εμπειρία πιο βολική και πιο 

εκσυγχρονισμένη, 

• τους βοηθούν να επικοινωνήσουν πιο αποτελεσματικά με άλλους 

φοιτητές αλλά και καθηγητές, και 

• τους δίνουν έναν τρόπο να μπορούν να ελέγχουν την ακαδημαϊκή τους 

εξέλιξη  μέσω της πρόσβασης στις βαθμολογίες, σε παλαιότερα 

θέματα, κλπ. 

Αυτά ήταν και τα θέματα για τα οποία ζητήθηκε η άποψη των φοιτητών. Είναι 

σημαντικό να αξιολογείται η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία από τους ίδιους το φοιτητές. Για το λόγο αυτό το ερωτηματολόγιο 

που μοιράστηκε στην παρούσα έρευνα, ζητά από τους ερωτηθέντες να  

σχολιάσουν κατά πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν με τις παρακάτω προτάσεις: 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία…. 

1. Με βοηθά να επικοινωνώ και να συνεργάζομαι καλύτερα με τους 

συμμαθητές μου. 

2. Μου δίνει μεγαλύτερη παρότρυνση από τον καθηγητή σε σχέση με τα 

μαθήματα που δεν χρησιμοποιούν τεχνολογία. 

3. Μου επιτρέπει να έχω καλύτερο έλεγχο των εργασιών- γνώσεών μου 

4. Με βοηθά στο να κάνω καλύτερη έρευνα για το μάθημα.  

Τα αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω σχήμα και δίνουν μια γενική 

εικόνα για τις απόψεις των φοιτητών. 
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Σχήμα 7.4. Απόψεις των φοιτητών για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 

 
Είναι εμφανές ότι το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών είναι θετικό στα οφέλη 

που μπορούν να τους προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Περισσότεροι από 

τους μισούς συμφωνούν στις τρείς από τις τέσσερις προτάσεις, ενώ αυτοί που 

διαφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα είναι λιγότεροι από το ένα έκτο των 

φοιτητών. 

Πιο συγκεκριμένα και για κάθε μια πρόταση ξεχωριστά, έχουμε τα εξής: 

1. Η επικοινωνία με τους συμφοιτητές ήταν πάντα απαραίτητη στους 

εκπαιδευόμενους κάθε ηλικίας και κάθε αντικειμένου. Η επικοινωνία 

αυτή βοηθά στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το εκάστοτε μάθημα, 

στην επίλυση αποριών αλλά και τη συνεργασία για την εκπόνηση 

εργασιών. Οι νέες τεχνολογίες βοηθούν αυτή την επικοινωνία και την 

κάνουν πιο προσιτή και πιο βολική στους φοιτητές. Για το λόγο αυτό 

και το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών (47,8%) συμφωνεί με την 

πρόταση αυτή, μόνο το 10% διαφωνεί ενώ οι υπόλοιποι είναι ουδέτεροι 

ή συμφωνούν απόλυτα. Οι ερωτηθέντες είναι θετικοί και φαίνεται να 

επιθυμούν την ευκολία στις επικοινωνίες τους. 

2. Η παρότρυνση από τον καθηγητή είναι ένα κομμάτι της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας που παίζει έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες 

στη μάθηση. Και αυτό γιατί από την παρότρυνση του καθηγητή 
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εξαρτάται η άποψη που θα σχηματίσει ο εκπαιδευόμενος για το 

μάθημα. Οι νέες τεχνολογίες, μπορούν να βελτιώσουν τη σχέση μεταξύ 

φοιτητών και καθηγητών με τη δημιουργία χώρων συζητήσεων για την 

επίλυση αποριών αλλά και για τη στήριξη των φοιτητών σε 

οποιαδήποτε δυσκολία συναντήσουν με το μάθημα. Λιγότεροι από 

τους μισούς φοιτητές συμφωνούν με την πρόταση αυτή και οι 

περισσότεροι είναι ουδέτεροι ενώ θα περίμενε κανείς να είναι πιο 

θετικοί. Οι αιτίες για αυτό ποικίλουν. Μήπως δεν γίνεται χρήση των 

νέων τεχνολογιών για το σκοπό αυτό; Μήπως οι φοιτητές έχουν την 

εικόνα των παραδοσιακών καθηγητών που η επικοινωνία μαζί τους 

γίνεται μόνο δια ζώσης και είναι επιφυλακτικοί στο να δοκιμάσουν κάτι 

νέο; Μήπως δεν είναι ακόμα έτοιμοι για αυτό; Ή μήπως οι καθηγητές 

είναι αυτοί που δεν είναι έτοιμοι για την αλλαγή της νοοτροπίας που 

επικρατεί στη σχέση τους με τους φοιτητές; Αυτό είναι ένα κομμάτι που 

έχει μεγάλη σχέση με την ψυχολογία καθηγητών και φοιτητών και θα 

ήταν ενδιαφέρον να ερευνηθεί περεταίρω αφού ξεφεύγει από τα όρια 

της παρούσας έρευνας.  

3. Σε πολλά μαθήματα σχεδόν όλων των τμημάτων, οι φοιτητές καλούνται 

να εκπονήσουν διάφορες εργασίες είτε μόνοι τους είτε σε ομάδες. Οι 

εργασίες είναι ένας τρόπος να ελέγξουν τις γνώσεις τους αλλά δεν είναι 

ο μοναδικός. Για κάθε φοιτητή, είναι σημαντικό να μπορεί να ξέρει το 

επίπεδο των γνώσεών του ώστε να τελειώσει το μάθημα με επιτυχία 

στο τέλος του εξαμήνου. Και σε αυτό το κομμάτι οι νέες τεχνολογίες 

μπορεί να θεωρηθούν βοηθητικές. Σχετικά με τις εργασίες, μέσω των 

νέων τεχνολογιών υπάρχουν τρόποι ώστε να παραδίδονται άμεσα 

μέσω του διαδικτύου χωρίς να χρειάζεται συνάντηση δια ζώσης με τον 

καθηγητή όπως παλαιότερα. Ακόμη, μέσω του Compus που 

χρησιμοποιείται (στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας) οι φοιτητές έχουν την 

δυνατότητα να ελέγχουν τον χρόνο παράδοσης ώστε να μην είναι 

εκπρόθεσμοι και να προγραμματιστούν κατάλληλα. Τέλος, όσoν αφορά 

στον έλεγχο των γνώσεων, είναι διαθέσιμα στους φοιτητές κουίζ και 

ασκήσεις μέσω του διαδικτύου μέσω των οποίων μπορούν να 

αυτοαξιολογηθούν και να διορθώσουν τυχόν αδυναμίες τους. Για τους 

παραπάνω λόγους το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (61,4%) 
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συμφωνεί με την πρόταση και μόνο το 3% διαφωνεί. Οι σημερινοί 

φοιτητές επωφελούνται από την ευκολία που μπορεί να τους δώσουν 

οι νέες τεχνολογίες και αναγνωρίζουν τα οφέλη της στην διαδικασία της 

μάθησης και του ελέγχου της. 

4. Κλείνοντας αυτή την ενότητα, σημαντικό κομμάτι στην διαδικασία της 

μάθησης σύμφωνα με τη βιβλιογραφία είναι η έρευνα για το εκάστοτε 

μάθημα. Στην Aνώτερη και Aνώτατη εκπαίδευση, η εκπαιδευτική 

διαδικασία δεν είναι όπως στη ∆ευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι 

καθηγητές παρέχουν στους φοιτητές γνώση αλλά και το έναυσμα για 

να ερευνήσουν περισσότερο το αντικείμενο του μαθήματος. Η έρευνα 

αυτή είναι που τους οδηγεί στο να κατανοήσουν καλύτερα και σε βάθος 

το μάθημα. Παραδοσιακά η έρευνα αυτή γίνεται μέσω ατελείωτων 

ωρών που μπορεί να περνά ο κάθε φοιτητής σε μια βιβλιοθήκη. Με τις 

νέες τεχνολογίες όμως, πλέον άπλετο πλήθος πληροφοριών είναι 

διαθέσιμο στον καθένα στο διαδίκτυο και η πρόσβαση στο υλικό μιας 

βιβλιοθήκης ή ενός οργανισμού είναι εφικτή χωρίς να χρειάζεται η 

παρουσία του ατόμου στον εκάστοτε χώρο. Αυτό είναι ένα από τα 

σημαντικότερα τεχνολογικά οφέλη που οι φοιτητές αναγνωρίζουν και 

χρησιμοποιούν. Περισσότεροι από το 80% των ερωτηθέντων 

συμφωνούν με την πρόταση ενώ το 10% είναι ουδέτεροι αλλά όχι 

αρνητικοί. Με αυτό το αποτέλεσμα η όλη διαδικασία της έρευνας σε 

οποιοδήποτε επίπεδο της εκπαίδευσης γίνεται ευκολότερη, πιο 

οικονομική και συντομότερη και διευκολύνει τη δουλειά του κάθε 

ερευνητή.  
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7.5. Νέες τεχνολογίες και μάθηση 
 

Όπως συζητήθηκε και παραπάνω, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να 

απαντήσουν στην πρόταση «Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία έχει βελτιώσει τη μάθησή μου» (Σχήμα 7.5). Η 

επίδραση των νέων τεχνολογιών στη μάθηση αυτή καθεαυτή, είναι ίσως το 

πιο σημαντικό και ενδιαφέρον αποτέλεσμα αυτής της έρευνας. 

 

Σχήμα 7.5.Η χρήση των νέων τεχνολογιών βελτίωσε τη μάθηση 

 
Τα αποτελέσματα είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Σχεδόν τα δύο τρίτα των 

ερωτηθέντων (58,95%) συμφωνούν στην πρόταση αυτή, το ένα τέταρτο των 

φοιτητών είναι ουδέτερο ενώ πάρα πολύ μικρό είναι το ποσοστό που 

διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα (μόνο το 3,16%). 

Αυτή η ανάλυση είναι σημαντική από πολλές απόψεις. Αρχικά, βεβαιώνει την 

γενική άποψη ότι οι φοιτητές είναι θετικοί στη χρήση των  νέων τεχνολογιών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόμα και οι φοιτητές που μπορεί να 

διαφωνούν ή να είναι ουδέτεροι σε άλλες προτάσεις που έχουν σχέση με τις 

νέες τεχνολογίες, είναι θετικοί και συμφωνούν ότι βελτιώνουν τη μάθησή τους. 

Οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας μπορεί και πρέπει να 

εισβάλλει στην εκπαιδευτική διαδικασία και μάλιστα να αναμειχθεί ως ένα νέο 

εργαλείο μάθησης. 
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Οι απαντήσεις στη συγκεκριμένη ερώτηση δεν επηρεάζονται από το φύλο ή τη 

σχολή ή ακόμα την ηλικία των ερωτηθέντων. Είναι ανεξάρτητες από όλους 

τους παράγοντες και είναι σημαντικό ότι δεν έχουν άμεση σχέση με το πώς οι 

φοιτητές περιγράφουν τον εαυτό τους για τη σχέση τους με τις νέες 

τεχνολογίες. Το τελευταίο είναι που καθιστά το συγκεκριμένο αποτέλεσμα 

σημαντικό.  

Το πώς ακριβώς πρέπει να αναμειχθούν οι νέες τεχνολογίες στην 

εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να βελτιώσουν τη μάθηση στο μέγιστο βαθμό 

και το ποιο ακριβώς είναι το στοιχείο που οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα είναι 

παράγοντες που πρέπει να ερευνηθούν ξεχωριστά ώστε η Ανώτατη και 

Ανώτερη εκπαίδευση να κάνει ένα μεγάλο βήμα εξέλιξης και εκσυγχρονισμού.    

7.6. Πιο πολύτιμο όφελος από τις νέες τεχνολογίες 
 

Οι φοιτητές ρωτήθηκαν για το ποιο από τα οφέλη που τους προσφέρει η 

ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία θεωρούν 

πιο σημαντικό (Σχήμα 7.7). Είναι η ευκολία που προσφέρει στη διεκπεραίωση 

διαφόρων θεμάτων; Είναι η επικοινωνία; Ή μήπως η οργάνωση που τους 

προσφέρει στη διαδικασία της μάθησης; Σε αυτό το σημείο η έννοια της 

οργάνωσης αναφέρεται στο σχεδιασμό, τήρηση χρονοδιαγράμματος, έλεγχος 

αποτυχίας ή επιτυχίας κλπ. 

Όπως παρατηρήθηκε και σε άλλα ερωτηματολόγια με παρόμοια ερώτηση που 

μοιράστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες τις χρονιές 2004, 2005, το μεγαλύτερο 

ποσοστό των φοιτητών (42,4%) εκτιμούν ως πολυτιμότερο όφελος την 

ευκολία και την βολικότητα που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Υπάρχουν 

αρκετοί λόγοι για το αποτέλεσμα αυτό. Είναι πιθανόν αυτό που κάνει τη 

διαφορά να είναι για παράδειγμα το γεγονός ότι μέσω ενός συστήματος 

διαχείρισης μάθησης, έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό που τους 

απασχολεί οποιαδήποτε μέρα και ώρα και μάλιστα χωρίς να χρειάζεται να 

βρίσκονται στο χώρο του πανεπιστημίου. 
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Σχήμα 7.7.Πολυτιμότερο όφελος από τη χρήση νέων τεχνολογιών 

 
Εξετάζοντας τις απαντήσεις ανάλογα με το φύλο, ενώ θα ήταν λογικό να μην 

υπάρχουν διαφορές, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχουν και μάλιστα 

σημαντικές. Ενώ το πολυτιμότερο όφελος φάνηκε ότι ήταν η ευκολία που 

προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, στο σημείο αυτό φαίνεται ότι για τους άνδρες 

το πιο πολύτιμο είναι η καλύτερη οργάνωση της μάθησης, με σημαντική 

διαφορά της τάξης του 10% από την ευκολία (Σχήμα 7.8). Για τις γυναίκες, 

μετά την ευκολία που είναι πολυτιμότερη για περισσότερες από τις μισές 

(52,17%), η βελτίωση της μάθησης και η οργάνωση της είναι εξίσου 

πολύτιμες, ενώ για τους άνδρες τα ίδια στοιχεία έχουν σημαντική διαφορά. Ο 

λόγος για τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι προφανής αλλά θα ήταν 

ενδιαφέρον να διερευνηθεί γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές. Το φύλο, 

είναι ο μόνος από τους προφανείς παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τις 

απαντήσεις των φοιτητών σε αυτό το θέμα. 
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Σχήμα 7.8.Πολυτιμότερο όφελος από τη χρήση νέων τεχνολογιών, ανάλογα 

με το φύλο 

 
Μικρές αλλά ενδιαφέρουσες είναι οι διαφορές που παρατηρούνται αν 

εξετασθούν οι απαντήσεις ανάλογα με το έτος σπουδών των ερωτηθέντων 

(Πίνακας 7.5). Η προτίμηση των περισσότερων σχεδόν σε όλη την 

ακαδημαϊκή πορεία τους είναι η ευκολία που τους προσφέρεται, εκτός από 

τους τριτοετείς που με μικρή διαφορά εκτιμούν ως πολυτιμότερο στοιχείο την 

καλύτερη οργάνωση της μάθησης. Είναι επίσης σημαντικό ότι η επικοινωνία 

με τους καθηγητές και τους συμφοιτητές είναι πολύτιμη για τους πρωτοετείς 

και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, με μεγάλη διαφορά συγκριτικά με τους 

υπόλοιπους φοιτητές. 

 

Πίνακας 7.5. Πολυτιμότερο όφελος από τη χρήση νέων τεχνολογιών, ανάλογα 

με το έτος σπουδών 

  Πρώτο ∆εύτερο Τρίτο Τέταρτο Μεταπτυχιακό

 Η επικοινωνία με καθηγητές και 

συμφοιτητές 25,93% 7,69% 13,73% 12,50% 34,62% 

Η καλύτερη οργάνωση μάθησης 40,74% 33,33% 43,14% 35,42% 38,46% 

Η ευκολία 48,15% 46,15% 41,18% 39,58% 38,46% 

Η βελτίωση μάθησης 25,93% 28,21% 27,45% 37,50% 23,08% 
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7.7. Συμπεράσματα 
 

• Το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών (σχεδόν οι μισοί) συμφωνούν 

ότι τους αρέσουν τα μαθήματα που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες 

και οι απαντήσεις τους δεν επηρεάζονται τόσο από την ηλικία ή το 

είδος σπουδών, όσο από το φύλο. 

• Σχετικά με τα σχόλια στην πρόταση «οι καθηγητές μου κάνουν σωστή 

χρήση νέων τεχνολογιών», οι απαντήσεις των φοιτητών ακολουθούν 

κανονική κατανομή με το μεγαλύτερο ποσοστό τους να είναι ουδέτεροι 

και μικρά τα ποσοστά που συμφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα στην 

φράση αυτή. 

• Σχετικά με τα σχόλια στην πρόταση «το πανεπιστήμιο θεωρεί 

δεδομένες γνώσεις που δεν έχω διδαχθεί», οι φοιτητές στο μεγαλύτερο 

ποσοστό τους είναι ουδέτεροι, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ανδρών κατανέμεται ανάμεσα στο διαφωνώ και συμφωνώ, και το 

μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών κατανέμεται στην ουδετερότητα και 

απόλυτη συμφωνία. 

• Το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών συμφωνεί ότι οι νέες 

τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία τους βοηθά να επικοινωνούν 

καλύτερα με τους συμφοιτητές τους, να κάνουν καλύτερη έρευνα για το 

μάθημα, να έχουν καλύτερο έλεγχο των εργασιών και των γνώσεών 

τους. Επιπλέον είναι θετικοί στο ότι με τη χρήση νέων τεχνολογιών 

έχουν μεγαλύτερη παρότρυνση από τον καθηγητή. 

• Τα δύο τρίτα των φοιτητών συμφωνούν ότι η χρήση των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει βελτιώσει τη μάθηση 

τους, ενώ μόνο το 3% διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα με την πρόταση 

αυτή. 

• Το 84% των φοιτητών χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες όταν το 

κάνουν οι φίλοι τους, ή και πριν από αυτούς ή ακόμα καλύτερα τις 

λατρεύουν και είναι διαθέσιμοι να πειραματιστούν με αυτές. 

• Όσο προχωράει η ακαδημαϊκή εξέλιξη των φοιτητών, τόσο 

περισσότερο θέλουν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και 
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μάλιστα αυτό συμβαίνει περισσότερο στους φοιτητές θετικών σχολών 

σε σύγκριση με αυτούς των θεωρητικών. 

• Οι φοιτητές θεωρούν ότι πολυτιμότερο όφελος από τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών στα μαθήματα είναι η ευκολία που τους προσφέρει, αλλά 

ανάλογα με το φύλο η προτίμηση αυτή αλλάζει για τους άντρες και είναι 

η καλύτερη οργάνωση της μάθησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ 

8.1. Εισαγωγή 
 

Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζονται τα 

ευρήματα της έρευνας. Αρχικά, γίνεται μια κριτική παρουσίαση των 

συμπερασμάτων που προέκυψαν από τα προηγούμενα κεφάλαια. Στη 

συνέχεια γίνεται έλεγχος των αρχικών υποθέσεων της έρευνας και το 

κεφάλαιο ολοκληρώνεται με αναφορά σε μελλοντική έρευνα. 

8.2. Ευρήματα έρευνας 
 

Τα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στους φοιτητές αποτελούνταν από 

τέσσερα διαφορετικά μέρη. Με βάση αυτή τη διάκριση θα παρουσιαστούν και 

τα αποτελέσματα σε αυτό το σημείο και θα απαντηθούν τα ερευνητικά 

ερωτήματα που τέθηκαν στην εισαγωγή. 

Το πρώτο μέρος αφορά στο προφίλ των σημερινών φοιτητών. Σχετικά με 

αυτό τα ευρήματα είναι: 

1. Οι ερωτηθέντες είναι φοιτητές είναι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

όλων των τμημάτων είτε με θεωρητικό υπόβαθρο είτε με θετικό. 

2. Οι ερωτηθέντες είναι φοιτητές διαφορετικών εξαμήνων φοίτησης αλλά 

και μεταπτυχιακοί φοιτητές. 

3. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους (84%) οι φοιτητές έχουν στην κατοχή 

τους σταθερό ηλεκτρονικό υπολογιστή και σχεδόν οι μισοί έχουν 

φορητό υπολογιστή. 

4. Η κατοχή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών περιορίζεται στην κατοχή 

συσκευών για ήχο και εικόνα (με ποσοστό 55%). 

5. Σχεδόν όλοι οι φοιτητές (98%) διατηρούν τουλάχιστον ένα λογαριασμό 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (80%) 

διατηρεί περισσότερους από έναν. 

Το δεύτερο μέρος αφορά στην κατοχή ηλεκτρονικών συσκευών (εκτός από 

κινητά τηλέφωνα) και τα ευρήματα είναι: 

1. Οι φοιτητές έχουν στην κατοχή τους ηλεκτρονικές συσκευές που 

χρησιμοποιούνται στον προσωπικό τους χρόνο για την ψυχαγωγία 
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τους και σε γενικές γραμμές μόνο οι φοιτητές σε μεταπτυχιακό επίπεδο 

δείχνουν ενδιαφέρον για τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές. 

2. Οι γυναίκες έχουν στην κατοχή τους ηλεκτρονικές συσκευές σε 

μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι οι άντρες. 

3. Οι φοιτητές που βρίσκονται στο δεύτερο και τρίτο έτος σπουδών τους 

έχουν  στην κατοχή τους περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές. 

4. Σχεδόν όλοι οι φοιτητές έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον ένα 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και μάλιστα επιτραπέζιο, τον οποίο και 

κρατάνε σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. 

5. Οι φοιτητές σχολών με θετικό υπόβαθρο έχουν σε μεγαλύτερο 

ποσοστό στην κατοχή τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

6. Το φύλο δεν επηρεάζει την κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλά 

επηρεάζει την παλαιότητά του, καθώς παρατηρήθηκε ότι οι άντρες 

έχουν σχετικά πιο καινούργιους Η/Υ (έως και 4 ετών) σε σχέση με τις 

γυναίκες. 

7. Οι πρωτοετείς φοιτητές σε μεγάλο ποσοστό δεν έχουν φορητό Η/Υ 

όταν εισέρχονται στο πανεπιστήμιο, αλλά το ποσοστό αυτό αλλάζει 

όσο προχωράνε στις σπουδές τους και προτιμούν ο νέος τους 

υπολογιστής να είναι φορητός παρά επιτραπέζιος. 

8. Η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών γίνεται από τους φοιτητές κατά μέσο 

όρο 33 ώρες εβδομαδιαίως με το ένα τέταρτο των γυναικών να κάνει 

χρήση πάνω από 40 ώρες την εβδομάδα, ενώ το ένα τέταρτο των 

ανδρών από 0-5 ώρες. 

9. Ανάλογα με το τμήμα φοίτησης, οι φοιτητές της Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής και Ο∆Ε έχουν τις περισσότερες ώρες χρήσης, ενώ οι 

υπόλοιποι φοιτητές ασχολούνται σχεδόν 15 ώρες. 

10. Οι φοιτητές προτιμούν τις παροχές εκτός πανεπιστημίου και στο 

λογαριασμό email αλλά και  στον τρόπο σύνδεσής τους με το 

διαδίκτυο. 

11. Η προτίμηση των σημερινών φοιτητών για τον τρόπο επικοινωνίας με 

το πανεπιστήμιο είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό (70%) με email. 

12. Η πιο διαδεδομένη και συχνή εφαρμογή για τους σημερινούς φοιτητές 

είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η άμεση γραπτή επικοινωνία και 

το 35% των φοιτητών τις χρησιμοποιούν καθημερινά, ενώ οι online 
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αγορές, παιχνίδια ή blog είναι άγνωστα σε περισσότερους από τους 

μισούς φοιτητές.  

13. Βασικό και ικανό παρατηρείται το επίπεδο γνώσεων για λογιστικά 

φύλλα και παρουσιάσεις, ελάχιστο για ιστοσελίδες και γραφικά και 

βασικό για συντήρηση και ασφάλεια των υπολογιστών και ελάχιστο για 

εκπαιδευτικές πλατφόρμες.  

14. Οι φοιτητές των θετικών σχολών έχουν επίπεδο βασικό και ικανό για 

θέματα συντήρησης και ασφάλειας Η/Υ, ενώ αυτοί των θεωρητικών 

σχολών έχουν ολοκληρωμένο και άριστο επίπεδο γνώσεων σε αυτό το 

θέμα. 

15. Τα κίνητρα απόκτησης των γνώσεων των ερωτηθέντων είναι η 

εκπαιδευτική διαδικασία για τα λογισμικά δημιουργίας λογιστικών 

φύλλων και παρουσιάσεων, ενώ το προσωπικό ενδιαφέρον και οι 

εξωσχολικές δραστηριότητες είναι το κίνητρο για τις υπόλοιπες 

γνώσεις.  

16. Οι φοιτητές θα ήθελαν να αξιοποιηθούν περισσότερα χρήματα από το 

πανεπιστήμιο για την εκπαίδευση φοιτητών και καθηγητών σχετικά με 

τις νέες τεχνολογίες, καθώς και για εργαστήρια υπολογιστών και 

βελτίωση του δικτύου. 

 

Όλοι σχεδόν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είχαν εμπειρία 

χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα ευρήματα 

της έρευνας σχετικά με την εμπειρία τους αυτή είναι: 

1. Οι σημερινοί φοιτητές προτιμούν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους να 

έχουν ικανοποιητικό επίπεδο χρήσης νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

2. Η προτίμηση χρήσης τεχνολογιών στα μαθήματα είναι ανάλογη με τον 

τρόπο που περιγράφουν οι φοιτητές τον εαυτό τους σχετικά με τις νέες 

τεχνολογίες. 

3. Οι φοιτητές με τη μεγαλύτερη προτίμηση για χρήση νέων τεχνολογιών 

στα μαθήματα είναι αυτοί που αναφέρουν περισσότερες ώρες χρήσης 

ηλεκτρονικών συσκευών, έχουν στην κατοχή τους περισσότερες 

ηλεκτρονικές συσκευές και μάλιστα όχι μόνο για ψυχαγωγία, και έχουν 

ανεπτυγμένες γνώσεις και δεξιότητες στα λογισμικά. 
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4. Από τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν το προηγούμενο 

εξάμηνο στην εκπαιδευτική διαδικασία, πιο διαδεδομένες είναι το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα λογισμικά δημιουργίας παρουσιάσεων 

και λογιστικών φύλλων, ευρεία είναι η χρήση τεχνολογιών που 

συνδέουν το φοιτητή με το μάθημα μέσω διαδικτύου, και μικρή χρήση 

είχαν εφαρμογές πιο εξειδικευμένες. 

5. Το φύλο δεν επηρεάζει τη χρήση των τεχνολογιών στα μαθήματα, ενώ 

το είδος σπουδών καθορίζει τη χρήση ή μη ειδικευμένων τεχνολογιών, 

και παρατηρείται ότι όσο εξελίσσεται η εκπαιδευτική διαδικασία τόσο 

μεγαλύτερη είναι η χρήση νέων τεχνολογιών στα εξάμηνα. 

6. Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες (91,1%) έχουν κάνει χρήση συστήματος 

διαχείρισης μαθημάτων, γεγονός που δεν επηρεάζεται από το φύλο ή 

από το είδος σπουδών αλλά επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την 

ωρίμανση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

7. Οι ερωτηθέντες κάνουν χρήση όλων των χαρακτηριστικών που 

προσφέρει το Compus, με περισσότερο διαδεδομένο την παρουσίαση 

ύλης και λιγότερο διαδεδομένο το μοίρασμα υλικού με άλλους. 

8. Τα περισσότερο χρήσιμα στοιχεία του συστήματος διαχείρισης 

μάθησης είναι η online βαθμολογία (46,8%) και η Online παράδοση 

εργασιών (34%), ενώ όλα τα στοιχεία είναι από χρήσιμα έως πάρα 

πολύ χρήσιμα. 

9. Οι περισσότεροι φοιτητές (68%) έχουν θετική εμπειρία από τη χρήση 

του συστήματος διαχείρισης μάθησης, και παρατηρείται ότι οι 

απαντήσεις για τη χρησιμότητα των στοιχείων του συστήματος είναι 

ανάλογες με την εμπειρία τους. 

Από την εμπειρία τους, από τις γνώσεις τους, από τις πληροφορίες που 

μπορούν να ανακαλύψουν στο διαδίκτυο και από άλλους παράγοντες, οι 

φοιτητές έχουν διαμορφώσει την άποψη τους για το αν θα ήθελαν να 

εμπλακούν περισσότερο οι νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

σε τι αυτό μπορεί να τους ωφελήσει. Οι απόψεις τους για τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι: 

1. Το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών (σχεδόν οι μισοί) συμφωνούν 

ότι τους αρέσουν τα μαθήματα που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες 
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και οι απαντήσεις τους δεν επηρεάζονται τόσο από την ηλικία ή το 

είδος σπουδών όσο από το φύλο. 

2. Σχετικά με το σχολιασμό στην πρόταση «οι καθηγητές μου κάνουν 

σωστή χρήση νέων τεχνολογιών», οι απαντήσεις των φοιτητών 

ακολουθούν κανονική κατανομή με το μεγαλύτερο ποσοστό τους να 

είναι ουδέτεροι και μικρά τα ποσοστά που συμφωνούν ή διαφωνούν 

απόλυτα στην φράση αυτή. 

3. Σχετικά με τις απόψεις των φοιτητών στην πρόταση «το πανεπιστήμιο 

θεωρεί δεδομένες γνώσεις που δεν έχω διδαχθεί», στο μεγαλύτερο 

ποσοστό τους είναι ουδέτεροι, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ανδρών μοιράζεται ανάμεσα στο διαφωνώ και συμφωνώ, και το 

μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών μοιράζεται στην ουδετερότητα και 

στο συμφωνώ απόλυτα. 

4. Το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών συμφωνεί ότι οι νέες 

τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία τους βοηθάει να 

επικοινωνούν καλύτερα με τους συμφοιτητές τους, να κάνουν καλύτερη 

έρευνα για το μάθημα, να έχουν καλύτερο έλεγχο των εργασιών και 

των γνώσεών τους αλλά είναι και θετικοί στο ότι με τη χρήση νέων 

τεχνολογιών έχουν μεγαλύτερη παρότρυνση από τον καθηγητή. 

5. Τα δύο τρίτα των φοιτητών συμφωνούν ότι η χρήση των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει βελτιώσει τη μάθηση 

τους, ενώ μόνο το 3% διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα με την πρόταση 

αυτή. 

6. Το 84% των φοιτητών χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες όταν το 

κάνουν οι φίλοι τους, ή και πριν από αυτούς ή ακόμα καλύτερα τις 

λατρεύουν και είναι διαθέσιμοι να πειραματιστούν με αυτές. 

7. Όσο προχωράει η ακαδημαϊκή εξέλιξη των φοιτητών, τόσο 

περισσότερο αυτοί θέλουν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και 

μάλιστα αυτό συμβαίνει περισσότερο στους φοιτητές θετικών σχολών 

σε σύγκριση με αυτούς των θεωρητικών. 

8. Πολυτιμότερο όφελος από την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία το σύνολο των φοιτητών θεωρεί ότι είναι 

η ευκολία που τους προσφέρει. Ειδικότερα ακόμα, ανάλογα με το φύλο 
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η προτίμηση αυτή αλλάζει για τους άντρες και είναι η καλύτερη 

οργάνωση της μάθησης. 

8.3. Έλεγχος υποθέσεων 
 

Στην ενότητα αυτή, μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, 

γίνεται ο έλεγχος των αρχικών υποθέσεων που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή 

της παρούσης μελέτης. 

Η πρώτη υπόθεση αφορούσε γενικά το σύνολο των φοιτητών. Όπως 

αποδείχθηκε και από τις απαντήσεις τους, οι φοιτητές δεν αποτελούν 

ομοιογενές σύνολο. Έχουν διαφορετικές προϋπάρχουσες γνώσεις, αποκτούν 

διαφορετικές δεξιότητες με τη χρήση του ίδιου λογισμικού, αλλά και 

διαμορφώνουν διαφορετικές απόψεις για τη χρήση τους. Οι απόψεις αυτές 

εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, το 

εκπαιδευτικό στάδιο στο οποίο βρίσκονται.  

Σημαντική είναι επίσης και η μερική επαλήθευση της δεύτερης υπόθεσης 

σχετικά με τις δεξιότητες που αποκτούν από τα μαθήματα που 

παρακολουθούν οι φοιτητές. Από τις απαντήσεις τους, έγινε φανερό ότι ναι 

μεν τα μαθήματα που παρακολουθούν οι φοιτητές μπορούν να ορίσουν και τις 

δεξιότητες που μπορεί να αποκτήσουν, αλλά και το προσωπικό ενδιαφέρον  

παίζει σημαντικό ρόλο στην απόκτηση των δεξιοτήτων αυτών. Από τα 

ευρήματα, φαίνεται ότι τα μαθήματα και η εκπαιδευτική διαδικασία παρέχουν 

στον φοιτητή συγκεκριμένες δεξιότητες για συγκεκριμένα λογισμικά, αλλά για 

τα υπόλοιπα, εξαρτάται καθαρά από τον ίδιο το φοιτητή. 

Η τρίτη υπόθεση που αφορά τη χρήση των νέων τεχνολογιών και την 

ωρίμανση των φοιτητών, φαίνεται να επαληθεύεται μιας και όσο εξελίσσεται η 

εκπαιδευτική πορεία και μεγαλώνουν τα εξάμηνα φοίτησης, τόσο πιο έντονη 

είναι η χρήση νέων τεχνολογιών. Όσο μικρότερη είναι η ηλικία ενός φοιτητή, 

τόσο λιγότερες είναι οι γνώσεις του για τις νέες τεχνολογίες, και επομένως και 

η χρήση τους. Όμως, όσο «προχωρούν» στις σπουδές τους, τόσο 

περισσότερο εξοικειώνονται με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και 

διαπιστώνουν περισσότερο την αναγκαιότητα της χρήσης τους για την 

επίτευξη των στόχων τους.  
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Τέλος, μεταξύ των σημαντικότερων αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας είναι η 

άποψη των φοιτητών για την ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Οι φοιτητές είναι θετικοί στη χρήση των νέων τεχνολογιών και 

θεωρούν ότι βελτιώνει τη μάθησή τους. Το γεγονός αυτό επαληθεύει την 

τέταρτη και τελευταία υπόθεση της έρευνας και δίνει εναύσματα για περαιτέρω 

μελέτη. 

8.4. Προτάσεις για το μέλλον 
 

Η παρούσα έρευνα είναι η πρώτη που έγινε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με 

αυτό το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της μπορούν να βοηθήσουν για την 

ομαλή ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να γίνουν αντίστοιχες έρευνες και στους φοιτητές 

άλλων ελληνικών πανεπιστημίων και να συγκριθούν τα ευρήματα, μιας και 

ακόμα και ο τόπος φοίτησης και το ίδιο το εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να 

διαμορφώσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις απόψεις των φοιτητών. 

Ακόμη, κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, προέκυψαν ερωτήματα που θα 

ήταν καλό να ερευνηθούν περαιτέρω. Μερικά από αυτά είναι: 

1. Σχετικά με τις γνώσεις των φοιτητών για την ασφάλεια κα τη συντήρηση 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών τους. Οι φοιτητές από σχολές 

θεωρητικής κατεύθυνσης έχουν επίπεδο γνώσεων ικανό έως άριστο  

ενώ οι φοιτητές από σχολές θετικής κατεύθυνσης έχουν ελάχιστο ή 

ικανό επίπεδο, ενώ τα αποτελέσματα θα ήταν αναμενόμενο να είναι 

ανάποδα. Γιατί συμβαίνει αυτό; 

2. Σχετικά με τις γνώσεις των φοιτητών για λογισμικά που είναι αναγκαία 

για την εκπόνηση εργασιών, παρατηρείται ότι λίγοι είναι οι φοιτητές 

που ασχολήθηκαν με τα παραπάνω λογισμικά για αυτό το λόγο και 

μόνο. Αξιοσημείωτο είναι το ότι οι φοιτητές που αναφέρουν ότι 

απέκτησαν γνώσεις λόγω απαίτησης εργασιών ή από προσωπικό 

ενδιαφέρον, είναι αυτοί που έχουν και το μεγαλύτερο επίπεδο γνώσεων 

στα λογισμικά αυτά. Το εύρημα αυτό, δεν μπορεί από μόνο του να 

αποδώσει άμεση σχέση αυτών των δύο παραγόντων, αλλά είναι μια 

αφορμή για να μελετηθεί περισσότερο η σχέση αυτή στο μέλλον.  
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3. Γιατί οι φοιτητές που καταναλώνουν τόσο πολύ από τον κοινωνικό, 

ακαδημαϊκό, και δημιουργικό τους χρόνο σε δραστηριότητες με χρήση 

νέων τεχνολογιών, προτιμούν μόνο μέτρια χρήση τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία; Μήπως οι προτιμήσεις αυτές δείχνουν ότι οι 

φοιτητές εκτιμούν περισσότερο και δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην 

πρόσωπο με πρόσωπο εκπαιδευτική διαδικασία παρά στην 

αλληλεπίδραση που υποστηρίζεται από τις νέες τεχνολογίες; Ή μήπως 

οι προτιμήσεις δείχνουν ότι η ιδέα της χρήσης νέων τεχνολογιών στα 

μαθήματα δεν έχει ωριμάσει και δεν είναι στις σκέψεις των σημερινών 

φοιτητών; Ή μήπως δεν έχουν συνδέσει την αλληλεπίδραση με τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών; Μήπως οι απαντήσεις των ερωτηθέντων 

φανερώνουν τις ανασφάλειες που έχουν για τις νέες τεχνολογίες, την 

αβεβαιότητα ή αρνητισμό για τις δεξιότητες των καθηγητών τους ή τις 

δικές τους σχετικά με αυτές; 

4. Οι σημαντικές διαφορές στις απόψεις των φοιτητών για το σύστημα 

διαχείρισης μάθησης που εκφράζονται από τις αρνητικές εμπειρίες, 

αξίζουν μεγαλύτερη έρευνα και μελέτη. Μήπως αυτοί οι φοιτητές 

συναντήσανε εμπόδια κατά τη διάρκεια της τεχνολογικής εκπαιδευτικής 

διαδικασίας; Το Σ∆Μ έχει ελαττώματα που κάνουν δύσκολη τη χρήση 

του και αποτρέπει αυτούς τους φοιτητές; Μήπως αυτή τους η αρνητική 

εμπειρία τους οδηγήσει στο να αποφεύγουν στο μέλλον μαθήματα που 

αναπόφευκτα θα απαιτούν τη χρήση του Σ∆Μ ή άλλων νέων 

τεχνολογιών; 

5. Γιατί οι άντρες είναι πιο εξοικειωμένοι με τη χρήση νέων τεχνολογιών 

στα μαθήματα και τους αρέσει αυτό περισσότερο ενώ οι γυναίκες 

συμφωνούν μεν αλλά είναι λίγο επιφυλακτικές; Έχουν περισσότερες 

γνώσεις,; Από τη φύση τους οι γυναίκες έχουν συνηθίσει σε πιο 

παραδοσιακούς τρόπους μάθησης και το κλασικό διάβασμα, ή δεν είναι 

πολύ υπέρ των αλλαγών σε αυτά που ήδη γνωρίζουν;  

6. Γιατί οι φοιτητές είναι ουδέτεροι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους για τη 

σχέση των καθηγητών με τις νέες τεχνολογίες;. Μήπως δεν έχουν 

εκδηλώσει την πραγματική τους άποψη λόγω του ότι η έρευνα έγινε 

στα πλαίσια του πανεπιστημίου; Μήπως οι εμπειρίες τους δεν ήταν 

αρκετές ώστε να έχουν πλήρη άποψη; Μήπως άλλοι καθηγητές έχουν 
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πολύ καλή σχέση με τις νέες τεχνολογίες, άλλοι πολύ κακή και το 

αποτέλεσμα συνολικά είναι ουδέτερο; Είναι ένα έναυσμα για να 

εξεταστεί στο μέλλον η πραγματική άποψη των φοιτητών για τους 

καθηγητές τους στον τομέα των νέων τεχνολογιών και οι λόγοι για αυτό 

ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και να τεθούν νέες βάσεις για την 

επέκταση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.   

7. Γιατί λιγότεροι από τους μισούς φοιτητές συμφωνούν με την πρόταση 

ότι οι νέες τεχνολογίες, μπορούν να βελτιώσουν τη σχέση μεταξύ 

φοιτητών και καθηγητών με τη δημιουργία χώρων συζητήσεων για την 

επίλυση αποριών αλλά και για τη στήριξη των φοιτητών σε 

οποιαδήποτε δυσκολία συναντήσουν με το μάθημα και οι περισσότεροι 

είναι ουδέτεροι ενώ θα περίμενε κανείς να είναι πιο θετικοί;  Μήπως 

δεν γίνεται χρήση των νέων τεχνολογιών για το σκοπό αυτό; Μήπως οι 

φοιτητές έχουν την εικόνα των παραδοσιακών καθηγητών που η 

επικοινωνία μαζί τους γίνεται μόνο δια ζώσης και είναι επιφυλακτικοί 

στο να δοκιμάσουν κάτι νέο; Μήπως δεν είναι ακόμα έτοιμοι για αυτό; 

Ή μήπως οι καθηγητές είναι αυτοί που δεν είναι έτοιμοι για την αλλαγή 

της νοοτροπίας που επικρατεί στη σχέση τους με τους φοιτητές;  

8. Σε ποιο σημείο ακριβώς θέλουν οι φοιτητές να επενδυθούν τα χρήματα 

του πανεπιστημίου και γιατί; 

 

Προτείνεται για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, τα ιδρύματα να ερευνήσουν τις απόψεις των φοιτητών για την 

ένταξη των νέων τεχνολογιών στην μάθηση, και με βάση αυτές να αλλάξουν 

σταδιακά τον τρόπο διδασκαλίας ώστε να είναι πιο προσιτός στους φοιτητές 

και να δημιουργεί κίνητρα και εναύσματα για την προώθηση της μάθησης.  

  



103 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Ελληνική 
∆ημητρόπουλος, Ε., 2001. Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημoνικής 

έρευνας. Αθήνα, Εκδόσεις "ελλην". 

 

Ζαφειρόπουλος, Κ., 2005. Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία;. Αθήνα, 

Κριτική ΑΕ. 

 

Μιχαλοπούλου, Κ., 1992. Κλίμακες μέτρησης στάσεων. Εκδόσεις Οδυσσέας 

Πασχαλίδης, ∆. και Ζαφειρόπουλος, Κ., 2002. Έρευνα Μάρκετινγκ. Εκδόσεις 

Γκιούρδας. 

 

Παπαδάκης Σ., Παπαρρίζος Κ., Ρώσσιου Ε. (2006). Αξιοποίηση  τεχνολογιών 

ηλεκτρονικής μάθησης ως συμπληρωματικό εργαλείο στη συμβατική ανώτατη 

εκπαίδευση. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, Οι τεχνολογίες της 

πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη 5-8 

Οκτωβρίου 2006, σελ. 279-286. 

 

Ξένη 
Aaker. D.A., Κumar, V. and Day, G.S., 1995. Marketing Research. Wiley. 

Cohen, L. και Manion, L., 1997. Mεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα, 

Έκφραση 

 

Churchill, G.A. Jr., 2001. Basic Marketing Research. South Western Thomson 

Learning. 

 

Clark, R.E., 1983. Reconsidering research on learning from media. Review of 

Educational Research, 54(4), pp. 445-459. 

 

Clark, R.E.,1994. Media will never influence learning. Educational Technology 

Research and Development, 42(2), pp 21-29. 

 



104 
 

 

Jackson, B. And Marsden, D., Education and the Working Class .Routeledge 

& Kegan Paul, London 1962 

 

Jonassen, D.H., Campbell, J.P., and Davidson, M.E., 1994. Learning with 

media: Restructuring the debate. Educational Technology Research and 

Development, 42(2),pp.31-39. 

 

Kozma, R.B. ,1983. Reconsidering research on learning from media. Review 

of Educational Research, 53(4), pp.445-459. 

 

Kozma, R.B. ,1991. Learning with media. Review of Educational Research, 

61(2),pp.179-211. 

 

Kozma, R.B. ,1994. Will media influence learning? Reframing the debate. 

Educational Technology Research and Development, 42(2), pp.7-19. 

 

Kook, J., 1997. Computers and communication networks in educational 

settings in the twenty- first century: Preparation for educator’s new roles. 

Educational Technology,37(2), pp.56-60. 

 

Owston, R.D. ,1997. The World Wide Web: A technology to enhance teaching 

and learning? Educational Researcher, 26(2), pp.27-33. 

 

Owston, R.D. ,1999. Strategies for evaluating Web-based learning. Invited 

address given to the SIG/Text, Technology, and Learning Strategies at the 

annual meeting of the American Educational Research Association, Montreal, 

April 1999. 

 

Owston, R. D. ,2000. A meta-evaluation of six cases studies of Web-based 

learning. Paper presented at the annual meeting of the American Educational 

Research Association, New Orleans, 2000. 

 



105 
 

Owston, R.D. ,2000. Evaluating Web-based learning environments: Strategies 

and insights. CyberPsychology and Behavior, 3(1), pp.79-87. 

 

Papadakis S., Paparrizos K., Rossiou E. (2006) «Using Blended Learning in 

Traditional Face-to-Face Instruction: A case study teaching Algorithms to 

undergraduate students»,  Proceedings of E-Learn 2006 “The International 

Forum for Researchers, Developers, and Practitioners to Learn about the 

Best Practices/Technology in Education, Government, Healthcare, and 

Business”, Waikiki Beach, Honolulu,  Oct. 13-17, 2006, pp.839-846.  

 

Viadero, D., 1997. A tool for Learning. Education Week on the Web. 

 

Voyiatzaki E., Papadakis S., Rossiou E., Avouris N., Paparrizos K. & Hadzilacos 

Th.  (2008). "One Size does not fit all: A case study of combining networked 

learning methods and tools” On-line proceedings of the 6th International 

Conference on Networked Learning 2008, 5th & 6th May 2008, Halkidiki, 

Greece, pp 847-848.  

 

Πηγές από το ∆ιαδίκτυο 
 

Σβολόπουλος Β., Βερέβη Α., Τζάρτζας Γ., Κατσής Α., Μεθοδολογία έρευνας  

για την αξιολόγηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη: 

Αξιοποίηση, προβλήματα και προτάσεις. Ανακτήθηκε από 

http://www.pee.gr/e27_11_03/sin_ath/mer_c_th_en_iv/sbolopoylos_ka.htm 

Ιούλιος 2008. 

 

Learning in the Digital Age: ’e’ on the verge of extinction ανακτήθηκε από 

http://www.elearningeuropa.info/directory/  Ιούλιος 2008. 
 

Achacoso M., 2003. Evaluating Technology and Instruction: Literature Review 

and Recommendations. Ανακτήθηκε από 

http://www.utexas.edu/academic/mec/LiteratureReview.pdf  Οκτώβριος 2008 

 



106 
 

Atwood S., 2002. The New Graduate Student: Today’s graduate students 

want cross-disciplinary interactions and more meaningful social connections. 

Ανακτήθηκε από 

http://technologyreview.com/printer_friendly_article.aspx?id=12984&channel=

business&section=  Σεπτέμβριος 2008. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Ελληνική 
 

Παπαδοπούλου, Β.Γ., 1999. Παρατήρηση ∆ιδασκαλίας: Θεωρητικό Πλαίσιο 

και εφαρμογές. Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης 

Χατζηλάκος Θ., Παπαδάκης  Σ. και Ρώσσιου Ε. (2007). Ομαδικές 

Συμβουλευτικές Τηλε-Συναντήσεις (ΟΣΤ):  Εμπειρία και συμπεράσματα από 

την εξ αποστάσεως υποστήριξη των φοιτητών του ΕΑΠ στα μαθηματικά μέσω 

εικονικών τάξεων.  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, Τεύχος 5, σελ. 37-60. 

 
Ξένη 
Armatas, C., Holt, D. and Rice, M. 2003. Impacts of an online resource based 

learning environment - Does one size fit all?. Distance Education, 24(2), 

pp.141-158. 

 

Bialo, E., Soloman and G., 1997. Open your eyes: The evidence is there!. 

Technology and Learning, 18(2),pp.70-71. 

 

Hannan, A., 2005. Innovating in higher education: Contexts for change in 

learning technology. British Journal of Educational Technology, 36(6), pp.975-

985. 

 

Mertens, D.M., 1998. Research Methods in Education and Psychology. 

Integrating diversity with quantitative and qualitative approaches. London, 

New Delhi: Thousand Oaks, SAGE Publications. 

 



107 
 

Tyak, D. & Cuban, L., 1995. Tinkering toward utopia: A century of public 

school reform. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 

 

Weaver D., Spratt C., and Sid Nair C., 2008. Academic and students use of a 

learning management system: Implications of quality. Australasian Journal of 

Educational Technology, 24(1), pp.30-41. 

 

. 

 

  



108 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας      
 

Διερεύνηση της σχέσης των φοιτητών του ΠαΜακ με τις νέες τεχνολογίες. 

 
 
Το παρόν ερωτηματολόγιο εντάσσεται στο πλαίσιο έρευνάς για τη σχέση των φοιτητών με τις νέες τεχνολογίες, κατοχή, 
γνώσεις και δεξιότητες καθώς και τις εμπειρίες τους από τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
 
Απευθύνεται στους φοιτητές Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠαΜακ). Η συμπλήρωσή του είναι προαιρετική. 
 
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε με ακρίβεια και ειλικρίνεια.  
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς 
της έρευνας.  
 

 
Μέρος 1. Χρήση Ηλεκτρονικών Συσκευών  
 
1.1 Πόσο παλιός είναι ο επιτραπέζιος ηλεκτρονικός σας υπολογιστής; ………χρόνια 
 
1.2 Πόσο παλιός είναι ο φορητός ηλεκτρονικός σας υπολογιστής; ………χρόνια 
 
1.3_1.7 Ποιες από τις παρακάτω ηλεκτρονικές συσκευές έχετε στην κατοχή σας;  
1.3 ……PDA  1.4 ……Ηλεκτρονική συσκευή για μουσική /βίντεο (iPod, κλπ.) 
1.5 …..Ψηφιακή μηχανή                            1.6....Ηλεκτρονική συσκευή για παιχνίδια (Game Boy, Xbox, κλπ.)     

1.7 …..Wireless hub 

 
1.8 Πόσους λογαριασμούς e-mail διατηρείτε; …………(αριθμός) 
 
1.9 Ποιόν λογαριασμό e-mail προτιμάτε;  
[ ] Πανεπιστημίου   [ ] Άλλος λογαριασμός 
 
1.10 Αν το Πανεπιστήμιο μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί σας με οποιοδήποτε τρόπο, ποιόν από 
τους παρακάτω θα προτιμούσατε; 
[ ] Στιγμιαία Μηνύματα (Instant messaging)   [ ] E-mail                       [ ] Ταχυδρομικά  
[ ] Αυθεντικοποίηση βάση προσωπικών στοιχείων σε δικτυακούς τόπους (portal)          [ ] Καμία προτίμηση 
 
1. 11 Πόσες ώρες την εβδομάδα συνήθως χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστής, 
pda, κλπ.) εξαιρώντας τη χρήση κινητών τηλεφώνων;    ………..(1-168) 
 
1.12_1.28 Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικές συσκευές για….  
 Ποτέ Μια φορά 

το χρόνο 
Μια φορά  
το εξάμηνο 

Μια φορά 
Το μήνα 

Μια φορά 
Την βδομάδα 

Αρκετέςφορές 
εβδομαδιαίως 

Κάθε 
μέρα 

1.12 Εργασία σχετική με 
σπουδές σας 

       

1.13 Πρόσβαση σε  
ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες  
ή σε ιστοσελίδες  
άλλων πανεπιστημίων 

       

1.14 Μέσα στην τάξη        
1.15 Συγγραφή εγγράφων        
1.16 Δημιουργία,  
ανάγνωση, αποστολή email 

       

1.17 Άμεση γραπτή  
επικοινωνία(Instant Messaging) 

       

1.18 Παιχνίδια        
1.19 «Κατέβασμα»  
μουσικής-βίντεο 

       



109 
 

1.20 Αγορές μέσω διαδικτύου        
1.21 Παιχνίδια μέσω διαδικτύου         
1.22 Blogs        
1.23 Δημιουργία  
λογιστικών φύλλων (Excel) 

       

1.24 Δημιουργία  
παρουσιάσεων (ppt, pps) 

       

1.25 Δημιουργία  
γραφικών (Photoshop, Flash) 

       

1.26 Δημιουργία  
ήχου/βίντεο (Director, iMovie) 

       

1.27 Δημιουργία 
ιστοσελίδων  
(Dreamweaver, FrontPage) 

       

1.28 Σύστημα  
Διαχείρισης Μαθημάτων  
(Compus) 

       

  
 1.29_1.36 Ποιο θεωρείτε ότι είναι το επίπεδο σας σχετικά με τα παρακάτω <Ελάχιστο=μικρή χρήση 
βασικών χαρακτηριστικών; Βασικό=μερική χρήση βασικών χαρακτηριστικών; Ικανό=πλήρη χρήση βασικών 
χαρακτηριστικών αλλά όχι για προχωρημένους; Ολοκληρωμένο=πλήρη χρήση βασικών χαρακτηριστικών 
και μερικών χαρακτηριστικών για προχωρημένους; Άριστο=ικανότητα χρήσης προχωρημένων 
χαρακτηριστικών με ευκολία>  
 

 
1.37_1.41 Γιατί μάθατε λογισμικό για… 
  1.37 Λογιστικά 

φύλλα 
(Excel) 

1.38 
Παρουσιάσεις 
(Powerpoint) 

1.39 
Γραφικά 
(Flash) 

1.40 
Βίντεο/ 
Ήχος 
(Director) 

1.41 
Ιστοσελίδες 
(Dreamweaver) 

Βελτίωση της απόδοσης 
 μου στα μαθήματα 

     

Ήταν απαιτούμενο 
 για μάθημα  

     

Εξωσχολικές  
δραστηριότητες 

     

Προσωπικό ενδιαφέρον      
Απαίτηση εργασίας      
Δεν το χρησιμοποιώ      

1.42  Με τι τρόπο έχετε πρόσβαση στο Internet; 
[ ] Συνδρομητική σύνδεση   [ ] Σύνδεση του πανεπιστημίου 
 
1.43_1.53 Αν ήταν διαθέσιμα στο πανεπιστήμιο περισσότερα χρήματα για βελτίωση θεμάτων που 
έχουν σχέση με τις νέες τεχνολογίες, επιλέξτε τα τρία πράγματα που θα θέλατε να γίνουν με 
σειρά προτεραιότητας.  

 Ελάχιστο Βασικό Ικανό Ολοκληρωμένο Άριστο 
1.29 Λογιστικά φύλλα  
(Excel, κλπ.) 

     

1.30 Λογισμικό 
παρουσιάσεων  
(PowerPoint, κλπ.) 

     

1.31 Γραφικά 
 (Photoshop, Flash, κλπ.) 

     

1.32 Video/audio  
(Director, iMovie, κλπ.) 

     

1.33 Ιστοσελίδες 
(Dreamweaver, 
 FrontPage, κλπ) 

     

1.34 Συστήματα  
Διαχείρισης  
Μαθημάτων(Blackboard, 
Compus κλπ) 

     

1.35 Συντήρηση του  
Η/Υ (updates,  
organizing files, κλπ.) 

     

1.36 Ασφάλεια  
του Η/Υ  
(firewalls,antivirus 
software,κλπ.) 

     
 
 
 
 



110 
 

[ ] 1.43 Εκπαίδευση των φοιτητών σε σχέση με την τεχνολογία  
[ ] 1.44 Εκπαίδευση των καθηγητών σχετικά με θέματα τεχνολογίας  
[ ] 1.45 Εργαστήρια υπολογιστών  
[ ] 1.46 Αγορά λογισμικού  
[ ] 1.47 Δημιουργία γραφείου για πληροφορίες  
[ ] 1.48 Βελτίωση της ταχύτητας του δικτύου 
[ ] 1.49 Διαθεσιμότητα δικτύου  
[ ] 1.50 Ασφάλεια (virus software, spam filtering, κλπ.)  
[ ] 1.51 Εκτυπώσεις  
[ ] 1.52 Μουσική (Napster subscription, κλπ.)  
[ ] 1.53 Άλλο  
 
Μέρος 2. Χρήση της τεχνολογίας στα μαθήματα  
 
2.1 Ποιο από τα παρακάτω εκφράζει καλύτερα την προτίμηση σας για τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία; 
Προτιμώ να έχω μαθήματα που….. 
[ ] Δεν κάνουν καθόλου χρήση νέων τεχνολογιών.  
[ ] Χρησιμοποιούν πολύ λίγες νέες τεχνολογίες.  
[ ] Χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο.  
[ ] Κάνουν μεγάλη χρήση νέων τεχνολογιών.  
[ ] Χρησιμοποιούν μόνο νέες τεχνολογίες. 
  
2.2_2.16 Ποια από τα παρακάτω χρησιμοποιήσατε στα μαθήματα σας; 
Είδη τεχνολογιών… Χρήση 
2.2 E-mail   
2.3 Instant messaging   
2.4 Λογισμικό παρουσιάσεων (PowerPoint, Keynote, κλπ.)   
2.5 Συστήματα διαχείρισης μαθημάτων (ANGEL, EEE, WebCT, Blackboard, Desire2Learn, Moodle, 
Sakai, OnCourse, FirstClass, Compus, κλπ.)  

 

2.6 Ιστοσελίδα συγκεκριμένου μαθήματος   
2.7 Ειδικευμένες τεχνολογίες (Mathematica, Matlab, AutoCAD, Stella, κλπ.)  
2.8 Λογιστικά φύλλα (Excel, Κλπ)  
2.9 Συζητήσεις μέσω διαδικτύου (online discussions)   
2.10 Τεστ μέσω διαδικτύου   
2.11 Βαθμολογίες μέσω διαδικτύου   
2.12 Podcast   
2.13 Βιντεοδιάλεξη (Webcast)   
2.14 Blogs   
2.15 Λογισμικό δικτύωσης κοινών εφαρμογών (thefacebook.com, κλπ.)   
2.16 E-portfolios   

 
2.17_2.19 Παρακαλούμε δώστε μας την άποψή σας σχετικά με τις παρακάτω προτάσεις με 
βάση την εμπειρία σας χρήσης νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
 Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ Είμαι 

ουδέτερος 
Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 
2.17 Μου αρέσουν περισσότερο τα 
μαθήματα που κάνουν χρήση νέων 
τεχνολογιών 

     

2.18 Οι καθηγητές μου ξέρουν να 
κάνουν σωστή χρήση των νέων 
τεχνολογιών 

     

2.19 Το πανεπιστήμιο θεωρεί ότι 
ξέρω να χρησιμοποιώ τις νέες 
τεχνολογίες ενώ δεν τις έχω διδαχθεί 
ποτέ 

     

 
2.20_2.23 Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία: 
 Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ Είμαι 

ουδέτερος 
Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 
2.20 Με βοηθά να επικοινωνώ και 
συνεργάζομαι καλύτερα με  
συμφοιτητές μου 

     

2.21 Μου δίνει μεγαλύτερη  
παρότρυνση από τον καθηγητή 
σε σύγκριση με τα μαθήματα που 
δεν χρησιμοποιούν τεχνολογία 

     

2.22 Μου επιτρέπει να έχω  
καλύτερο έλεγχο  
των εργασιών-γνώσεων μου 
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2.23 Με βοηθά στο να κάνω  
καλύτερη έρευνα για το μάθημα 

     

 
2.24 Αν έχετε κάνει χρήση Συστήματος Διαχείρισης μαθημάτων (Compus κλπ) πώς περιγράφεται 
την εμπειρία σας;  
[ ] Πολύ θετική      [ ] Θετική     [ ] Ουδέτερη     [ ] Αρνητική     [ ] Πολύ αρνητική 
 
2.25_2.31 Αν έχετε κάνει χρήση Συστήματος Διαχείρισης μαθημάτων (Compus κλπ) πόσο 
χρήσιμα θεωρείτε ότι ήταν τα παρακάτω χαρακτηριστικά; 
 Καθόλου 

χρήσιμο 
Μερικώς  
χρήσιμο 

Χρήσιμο Πολύ  
χρήσιμο 

Πάρα Πολύ
χρήσιμο 

Δεν έκανα  
χρήση 

2.25 Παρουσίαση ύλης       
2.26 Παρουσίαση links       
2.27 Forum       
2.28 Πρόσβαση σε παλιά θέματα       
2.29 Παράδοση εργασιών online       
2.30 Μοίρασμα υλικού με άλλους       
2.31 Online βαθμολογία       

 
2.32_3.37 Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε ότι είναι πιο πολύτιμο από αυτά που σας προσέφερε η 
χρήση νέων τεχνολογιών;  
[ ] Βελτίωση μάθησης  
[ ] Ευκολία  
[ ] Καλύτερη οργάνωση μάθησης  
[ ] Καλύτερη επικοινωνία με συμφοιτητές και καθηγητές 
[ ] Τίποτα  
[ ] Άλλο…………………..  
 
2.38 Η χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία βελτίωσε τη μάθηση μου. 
[ ] Διαφωνώ απόλυτα   [ ] Διαφωνώ   [ ] Είμαι ουδέτερος   [ ] Συμφωνώ   [ ] Συμφωνώ απόλυτα 
 
2.39 Ποιο από τα παρακάτω σας περιγράφει καλύτερα; 
[ ] Λατρεύω τις νέες τεχνολογίες και είμαι πάντα έτοιμος να πειραματιστώ και να τις χρησιμοποιήσω.  
[ ] Μου αρέσουν οι νέες τεχνολογίες και τις χρησιμοποιώ πριν από τους φίλους μου.  
[ ] Χρησιμοποιώ τις νέες τεχνολογίες μόνο όταν το κάνουν και οι φίλοι μου.  
[ ] Είμαι συνήθως ο τελευταίος άνθρωπος που θα χρησιμοποιούσε τις νέες τεχνολογίες.  
[ ] Δεν συμπαθώ ιδιαίτερα τις νέες τεχνολογίες και τις χρησιμοποιώ μόνο όταν είμαι αναγκασμένος.  
 
Μέρος 3. Προσωπικές πληροφορίες  
 
3.1 Φύλο   
[ ] Άνδρας  
[ ] Γυναίκα 
 
3.2 Έτος σπουδών  
[ ] Πρώτο  
[ ] Δεύτερο 
[ ] Τρίτο 
[ ] Τέταρτο 
[ ] Μεταπτυχιακό 
[ ] Διδακτορικό 
 
3.3 _3.12 Σχολή  
[ ] 3.3 Εφαρμοσμένη Πληροφορική  
[ ] 3.4 Οικονομικές Επιστήμες 
[ ] 3.5 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων  
[ ] 3.6 ΔΕΟΠΣ  
[ ] 3.7 Λογιστική και Χρηματοοικονομική  
[ ] 3.8 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
[ ] 3.9 Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών  
[ ] 3.10 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης  
[ ] 3.11 Διοίκησης τεχνολογίας  
[ ] 3.12 Μάρκετινγκ και Διοίκησης Τεχνολογιών  


