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Περίληψη 

 

Η παρουσία των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε όλες τις εκφάνσεις 

της ζωής των ανθρώπων είναι μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Η εκπαίδευση, ως εκ τούτου, 

δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη.  

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 άρχισε να αναδύεται στη βιβλιογραφία μια νέα γενιά 

φοιτητών- η λεγόμενη ψηφιακή γενιά- η οποία διαφοροποιείται από τις προηγούμενες γενιές ως προς 

την εξάρτηση και την εξοικείωσή της από την τεχνολογία με αποτέλεσμα οι ευρείες αλλαγές στον 

εκπαιδευτικό τομέα να θεωρούνται απαραίτητες από τους θεωρητικούς του πεδίου. Απόρροια της 

ύπαρξης αυτής της γενιάς -εφόσον υπάρχει– είναι η δημιουργία ενός είδους ψηφιακού χάσματος 

μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων, καθώς οι διδάσκοντες θεωρούνται ότι «υπολείπονται» στη χρήση 

των ΤΠΕ σε σχέση με τους φοιτητές τους. Αν και στην αρχή οι ισχυρισμοί περί της ύπαρξης, αλλά 

και των χαρακτηριστικών αυτής της γενιάς, έτυχαν ευρείας αποδοχής χωρίς να στηρίζονται σε 

εμπειρικά δεδομένα, στην πορεία άρχισαν να διενεργούνται έρευνες που αμφισβητούσαν αυτούς 

τους ισχυρισμούς περί ψηφιακής γενιάς και ψηφιακού χάσματος μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων.  

Στην ελληνική βιβλιογραφία, το ζήτημα του ψηφιακού χάσματος δεν έχει τύχει διερεύνησης. 

Έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί μόνο σε φοιτητές- οι οποίες όμως ήταν μικρής κλίμακας- και όχι 

σε διδάσκοντες Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς επίσης ούτε και συγκριτικές μεταξύ 

των δύο ομάδων. Η παρούσα μελέτη έρχεται να καλύψει αυτό το κενό που εντοπίστηκε στην 

ελληνική βιβλιογραφία.  

Στο πλαίσιο της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε φοιτητές 

και διδάσκοντες Παιδαγωγικών Σχολών της χώρας. Σκοπός της διατριβής είναι η μελέτη των 

απόψεων των φοιτητών και διδασκόντων και η συναγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων σχετικά με τη 

χρήση των ΤΠΕ από πλευράς τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, και συγκεκριμένα στα 

Παιδαγωγικά τμήματα της χώρας, κατά τη διάρκεια των σπουδών. Βασικό ερώτημα προς 

διερεύνηση αποτελεί η διερεύνηση ύπαρξης ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φοιτητών και 
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διδασκόντων των Παιδαγωγικών τμημάτων της χώρας. Ειδικότερα σε τι συνίσταται το ψηφιακό 

χάσμα ως προς τις απόψεις των συμμετεχόντων για τη χρήση των ΤΠΕ από πλευράς τους στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  

Ειδικότερα, στην έρευνα συμμετείχαν 526 φοιτητές και 18 διδάσκοντες Παιδαγωγικών 

Τμημάτων της χώρας. Η κάθε μία ομάδα προσεγγίστηκε διαφορετικά. Όσον αφορά τους φοιτητές 

συλλέχθηκαν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεδομένα (ερωτηματολόγιο & συνέντευξη), ενώ για 

τους διδάσκοντες συλλέχθηκαν ποιοτικά δεδομένα (συνέντευξη). Ακολούθησε η ανάλυση των 

δεδομένων, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων καθώς και η διεξαγωγή των συμπερασμάτων της 

έρευνας.  

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο ισχυρισμός περί ύπαρξης χάσματος μεταξύ 

φοιτητών και διδασκόντων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός. Οι φοιτητές και οι διδάσκοντες 

«βρέθηκε» να έχουν περισσότερα κοινά σημεία παρά διαφορές ως προς τη χρήση των ΤΠΕ στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο. Όπως προέκυψε από την παρούσα μελέτη, το ζήτημα δεν αφορά την ύπαρξη 

ψηφιακού χάσματος μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων αλλά η έμφαση πρέπει να δοθεί στη σωστή 

αξιοποίηση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, τόσο από πλευράς φοιτητών όσο και από πλευράς 

διδασκόντων.  

 

 

 

Λέξεις – κλειδιά: ψηφιακή γενιά, ψηφιακός μετανάστης, ψηφιακό χάσμα, ΤΠΕ, Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση 
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Abstract 
 
 
 
The presence of Information and Communication Technologies (ICT) in all aspects of people's 

lives is an indisputable fact. Education, however, is not be unaffected. 

In the late 90s a new generation of students began to emerge in the literature. The so-

called “digital generation” differs from the previous generations in terms of dependence and 

familiarity of technology resulting in large changes in the educational sector. These changes are 

considered necessary by theorists of the field. The corollary of the existence of this generation -if 

any- is the creation of a kind of a digital divide between students and teachers. Teachers are 

considered "inferior" with regards to the use of ICT in relation to their students. Although in the 

beginning the claims of existence, but also the characteristics of this generation, have received 

wide acceptance without relying on empirical data, along the way started out surveys questioning 

those claims on digital generation and digital divide between students and teachers. 

In Greek literature, the issue of the “digital divide” has not been explored in Higher 

Education. Studies have only been performed with students -but these were small-scale. Also, 

studies with faculty have not been performed in Higher Education. Neither there is any 

comparative study between the two groups. This study aims to fill this gap found in Greek 

literature. 

In the context of this PhD thesis, a survey was conducted to students and faculty of 

Educational Schools around the country. The purpose of this research is the study of respective 

the views of both students and faculty and to draw reliable conclusions about the use of ICT 

within Higher Education, during their studies. A key question to be explored is the investigation 

of an existing digital divide between students and faculty in the Educational Schools of the 

country. Specifically what constitutes the digital divide in the views of the participants on the use 

of ICT within Higher Education.  
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In particular, the survey involved 526 students and 18 teachers of various Education 

Departments around the country. Each group was approached differently. Both quantitative and 

qualitative data was collected from students (questionnaire and interview), whereas only 

qualitative data (interview ) was collected from the faculty. Collection of the data followed by 

data analysis, presentation of results and the conduct of research findings. 

According to the research findings, the claims of the existence of a gap between students 

and faculty cannot be accepted. Students and faculty were found to have more similarities than 

differences in the use of ICT in the educational context. As a result of this study, the issue is not 

the existence of the “digital divide” between students and faculty, but the emphasis should be 

given to the proper use of ICT in the educational context, both in terms of students and faculty 

alike. 

 

 

 

Key-words: digital generation, digital immigrant, digital divide, ICT, Higher Education 
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Εισαγωγή 

 

Η ύπαρξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση είναι μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα, όπως επίσης η συμβολή και τα οφέλη που 

μπορούν να προσφέρουν. Στον εκπαιδευτικό τομέα, οι ΤΠΕ μπορούν να αποτελέσουν ένα εργαλείο 

με μεγάλες μαθησιακές δυνατότητες, ωστόσο υπάρχουν σημεία που χρήζουν προσοχής αλλά και 

βελτίωσης.  

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μελετητές του ψηφιακού χάσματος - οι οποίοι υποστήριξαν την 

ύπαρξη μιας νέας γενιάς φοιτητών την οποία οι διδάσκοντες δεν μπορούν να «ακολουθήσουν» - 

υποστήριξαν ότι πρέπει να γεφυρώσουν την απόσταση που χωρίζει την ψηφιακή γενιά (φοιτητές) με 

τους ψηφιακούς μετανάστες (διδάσκοντες) και αυτό απαιτεί ευρείες και ριζικές αλλαγές στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Prensky, 2011a, b & Tapscott, 1998). Ωστόσο, ο βαθμός και η έκταση 

των όποιων αλλαγών και βελτιώσεων θα πρέπει να γίνει σε ένα ξεκάθαρο και πλήρως οριοθετημένο 

πλαίσιο. Ως εκ τούτου θα πρέπει να εξεταστεί αν πράγματι αυτό το χάσμα υφίσταται, εφόσον 

υφίσταται αν είναι όντως τόσο μεγάλο όσο στο παρελθόν οι θεωρητικοί του πεδίου έχουν 

υποστηρίξει και αν τελικά είναι πράγματι τόσο ριζικές οι αλλαγές που απαιτούνται για να 

«συνδεθούν» αυτά τα δύο κομμάτια για να μπορεί να αξιοποιηθούν στο έπακρον οι ΤΠΕ.  

Είναι, όμως, αυτό το ζήτημα; Είναι το ζήτημα της γεφύρωσης της ψηφιακής γενιάς και των 

ψηφιακών μεταναστών ή αυτό συνιστά ένα μικρό μέρος της πραγματικότητας και η προσοχή πρέπει 

να στραφεί αλλού για την πληρέστερη ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση; 

Σε αυτό το πλαίσιο, στην παρούσα Διδακτορική Διατριβή γίνεται μια χαρτογράφηση των 

ζητημάτων που αφορούν στη χρήση των ΤΠΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εστιάζοντας τόσο 

στους φοιτητές όσο και στους διδάσκοντες. Κύρια στόχευση είναι να διερευνηθούν οι κυρίαρχοι 

ισχυρισμοί περί ψηφιακού χάσματος που έχουν διατυπωθεί από τις απαρχές του επιστημονικού 

πεδίου μέχρι σήμερα. Η πλειονότητα των σχετικών ερευνών στη διεθνή βιβλιογραφία τείνει να 

εστιάζει στους φοιτητές. Λιγότερες συγκριτικά είναι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε 
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διδάσκοντες και ακόμα λιγότερες είναι οι έρευνες που διερευνούν την ύπαρξη ψηφιακού χάσματος 

μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων. Στην ελληνική βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές έρευνες που 

εξετάζουν τους φοιτητές, ωστόσο η πλειονότητα αυτών είναι μικρής κλίμακας. Ωστόσο, υπάρχει 

έλλειμμα ερευνών σε αντίστοιχες που διερευνούν είτε τους διδάσκοντες είτε το ψηφιακό χάσμα.  

Η διερεύνηση της ύπαρξης ή μη του ψηφιακού χάσματος και η εις βάθος κατανόηση των 

χαρακτηριστικών των φοιτητών και των διδασκόντων ως χρηστών των ΤΠΕ δεν είναι ένα ζήτημα 

θεωρητικού ενδιαφέροντος. Αντιθέτως, συνιστά ένα «γρίφο» του οποίου η λύση έχει και μεγάλη 

πρακτική αξία για την πληρέστερη αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Τι μας φέρνει τελικά πιο 

κοντά στην βέλτιστη ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση; Αρκεί να 

εξαντλήσουμε τις προσπάθειές μας στο κλείσιμο του χάσματος ή αυτό ένα μόνο είναι ένα μόνο 

κομμάτι του ζητήματος που πρέπει να διαχειριστούμε; Η προσέγγιση διδασκόντων και φοιτητών ως 

δύο ομάδων που βρίσκονται σε δύο αντίθετα άκρα ενδεχομένως όχι μόνο να μην ανταποκρίνεται 

στη σύγχρονη πραγματικότητα αλλά στην ουσία μπορεί και να αποπροσανατολίζει τις ίδιες τις 

προσπάθειές μας για την ουσιαστική αξιοποίηση των ΤΠΕ δημιουργώντας αντιθέσεις και 

διαχωρισμούς τη στιγμή που οι λύσεις φαίνεται να βρίσκονται στη συνεργασία και στην επαφή των 

δύο ομάδων, φοιτητών και διδασκόντων.  

Το ενδιαφέρον, αλλά και η ενασχόλησή μου, με τη συγκεκριμένη θεματική προέκυψε στη 

διάρκεια της συγγραφής της διπλωματικής μου εργασίας στα πλαίσια του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με κατεύθυνση «Συνεχούς Εκπαίδευσης». Μέσα, λοιπόν, από την 

απαραίτητη βιβλιογραφική ανασκόπηση και έρευνα ανέκυψε το βασικό ερώτημα της ύπαρξης η μη 

ψηφιακού χάσματος μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων, το οποίοι αποτελεί και το κυρίαρχο ζήτημα 

που πραγματεύεται η παρούσα μελέτη. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό οι αλλαγές που 

πραγματοποιούνται στα Ιδρύματα να βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και όχι σε κοινές 

παραδοχές.  
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Στόχος της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής είναι να διερευνηθεί η ύπαρξη -η μη - 

ψηφιακού χάσματος μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων στα Παιδαγωγικά Ιδρύματα της χώρας (κατά 

τη διάρκεια των σπουδών) και να διεξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα αναφορικά με τη χρήση των 

ΤΠΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.  

Η παρούσα μελέτη χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη: το Θεωρητικό και το Ερευνητικό μέρος. 

Ειδικότερα, στο θεωρητικό μέρος θα παρουσιαστεί και θα οριοθετηθεί το θεωρητικό πλαίσιο του 

επιστημονικού πεδίου που πραγματεύεται η παρούσα διατριβή. Ως εκ τούτου, θα γίνει αναφορά 

στους ισχυρισμούς των θεωρητικών του πεδίου που κυριάρχησαν τα πρώτα χρόνια της «εισόδου» 

της ψηφιακής γενιάς στο προσκήνιο - περί τα τέλη της δεκαετίας του ’90- και στην απόσταση που 

χωρίζει αυτή τη γενιά από τους διδάσκοντές της. Επίσης, θα γίνει αναφορά στο ψηφιακό χάσμα που 

πιθανόν δημιουργείται μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων αλλά και θα παρουσιαστούν έρευνες που 

διερευνούν τις δύο αυτές ομάδες και την ύπαρξη ή μη ψηφιακού χάσματος μεταξύ τους. 

Στο ερευνητικό μέρος, θα παρουσιαστεί η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

παρούσας Διδακτορικής Διατριβής. Ειδικότερα, θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία της έρευνας , η 

παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων καθώς και η συζήτηση των ευρημάτων της έρευνας.  
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1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 

 

Η μετάβαση από τη Βιομηχανική Κοινωνία στην Κοινωνία της Πληροφορίας και ακολούθως στην 

Κοινωνία της Γνώσης -με τις αντίστοιχες μεταβολές από τις φυσικές πηγές και τη βιομηχανία στη 

γνώση- αναδύθηκε ένα σύνολο νέων αναγκών και μια σειρά προκλήσεων για την εκπαίδευση 

(Βοσνιάδου, 2006) έτσι ώστε τα εκπαιδευτικά συστήματα να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις 

σύνθετες απαιτήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Λαφατζή, 2005). Για να είναι σε θέση οι 

πολίτες να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν με την είσοδο της τεχνολογίας 

στις ζωές όλων, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων (Elmas, 2013). Πιο 

συγκεκριμένα, δημιουργείται η ανάγκη α) για ανάπτυξη δεξιοτήτων για δια βίου μάθηση, β) για 

ανάπτυξη της ικανότητας οργάνωσης πληροφοριών και κριτικής ανάλυσής τους, γ) για 

διαπολιτισμική αγωγή και γνώση ξένων γλωσσών, και τέλος, δ) υπέρβασης των παραδοσιακών 

φραγμών ανάμεσα στην επίσημη και άτυπη εκπαίδευση (σ. 18) (Βοσνιάδου, 2006). Οι θεμελιώδεις 

αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις δεν είναι 

κάτι εύκολο, καθώς αλλάζουν συνολικά τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης, δημιουργώντας την 

ανάγκη για μια «στροφή από την παθητική μάθηση και την απομνημόνευση στην ανάπτυξη της 

πρωτοβουλίας, της κριτικής σκέψης και της ικανότητας του μαθητή για αυτενέργεια και 

αναστοχασμό» (σ. 18) (Βοσνιάδου, 2006). Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών 

έχουν άμεσο αντίκτυπο στο χώρο της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες (Παντάνο-Ρόκου, 2002). 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) –όρος εφάμιλλος του όρου 

Νέες Τεχνολογίες (ΝΤ)- (σ. 19) (Μπίκος, 2012) χαρακτηρίζονται ως οι τεχνολογίες που επιτρέπουν 

την επεξεργασία και τη μετάδοση μιας ποικιλίας μορφών αναπαράστασης της πληροφορίας 

(σύμβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο) και τα μέσα που είναι φορείς αυτών των άυλων μηνυμάτων (Κόμης, 

2004). Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα. Η πραγματικότητα 

αυτή απαιτεί μια ριζική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας, 
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η οποία είναι δυνατή μέσω της ένταξης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση (Ράπτης & Ράπτη, 2003). 

Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση απασχολεί σε 

μεγάλο βαθμό την έρευνα καθώς συνδέεται με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που προωθείται 

(Drent & Meelissen, 2008) και στοχεύει στην αυξημένη χρήση των ΤΠΕ στις πανεπιστημιακές 

σπουδές (Edmunds, Thorpe & Conole, 2012). Στο πλαίσιο αυτό, τα ιδρύματα Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης υιοθετούν τις ΤΠΕ προκειμένου να απαντήσουν στις αυξανόμενες μαθησιακές ανάγκες 

της Κοινωνίας της Γνώσης (Hayes, 2000) και στις πραγματικές –διευρυμένες- ανάγκες των 

εκπαιδευόμενων (Κωνσταντίνου, 2005). Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ψάχνουν τρόπους να 

ενσωματώσουν και να αξιοποιήσουν τα νέα μέσα με τον καλύτερο τρόπο, παρέχοντας νέους τρόπους 

διδασκαλίας που μοιάζουν επαναστατικοί σε σχέση με εκείνους του παρελθόντος (Ράπτης & Ράπτη, 

2003). 

Ενώ οι αυξημένες προσδοκίες, που δημιουργήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ’80, με 

την είσοδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) στην εκπαίδευση δεν εκπληρώθηκαν (Βοσνιάδου, 

2006), το Διαδίκτυο φαίνεται να φέρνει ξανά στην επιφάνεια τη συζήτηση για τα οφέλη που μπορεί 

να προσφέρει στην εκπαίδευση, μέσω της αυξημένης πρόσβασης σε πηγές και πληροφορίες, τη 

βελτίωση της διδασκαλίας (Baer, 1998 & Βοσνιάδου, 2006) και την αύξηση της ερευνητικής 

δραστηριότητας στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Baer, 1998). Έτσι, ο Η/Υ εξελίχθηκε 

σε ένα σημαντικό εργαλείο για την πρόσβαση και τη διαχείριση της πληροφορίας και της γνώσης, 

αλλά και τις δυνατότητες που παρέχει για επικοινωνία (Βοσνιάδου, 2006 & Μπίκος, 2012).  

Τα Πανεπιστήμια παγκοσμίως, λιγότερο ή περισσότερο, στοχεύουν στην αξιοποίηση των 

ΤΠΕ και στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσω αυτών (Baer, 1998). Τα ιδρύματα δαπανούν 

πόρους ώστε οι φοιτητές τους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο 

μέσω ηλεκτρονικών περιοδικών, εικονικών περιβαλλόντων μάθησης (Virtual Learning 

Environment-VLE) και άλλες μορφές παροχής ηλεκτρονικής μάθησης» (Selwyn, 2008). 

Ιστοσελίδες μαθημάτων, ομάδες συζήτησης, πίνακες ανακοινώσεων, και το μοντέλο της εξ 
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αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελούν ορισμένα μόνο παραδείγματα χρήσης των ΤΠΕ (Baer, 1998). 

Μέσω των ΤΠΕ είναι δυνατή η βελτίωση της ποιότητας της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων 

όλων των βαθμίδων, με επίκεντρο τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης 

(Δημητρακοπούλου, 2004 & Fook & Sidhu, 2009). Η ενσωμάτωση των Ν.Τ. στην εκπαιδευτική 

διαδικασία παρατηρείται στην Ελλάδα, όπου σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό, χρησιμοποιούνται οι 

ΤΠΕ για την υποστήριξη της διδασκαλίας τόσο εντός όσο και εκτός αίθουσας (Γεωργούλη, 

Σαμαράκου, Πρεντάκης, Ζαχαρίου & Καρολίδης, 2006).  

Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση φαίνεται να λειτουργεί ενισχυτικά τόσο στη διδασκαλία 

όσο και στη μάθηση (Kisla, Arikan & Sarsar, 2009. Μπίκος, 2012. Nagler & Ebner, 2009). Η 

άμεση ανατροφοδότηση και το αίσθημα του ελέγχου που προσφέρουν οι ΤΠΕ, συμβάλλουν στην 

πρόκληση και αύξηση του ενδιαφέροντος του διδασκόμενου. Επιπλέον, με τη χρήση των ΤΠΕ 

επιτυγχάνεται η οπτικοποίηση της πληροφορίας και ενισχύεται η ενεργητική μάθηση και η 

ανατροφοδότηση. Επιπροσθέτως, δίνεται η δυνατότητα στους διδασκόμενους να ελέγχουν τη 

μάθησή τους με την επίβλεψη του διδάσκοντα, και με τον τρόπο αυτό να επιτυγχάνουν μια 

ουσιαστική κατάκτηση της γνώσης. Οι Ν.Τ. συμβάλλουν σε έναν μεγαλύτερο έλεγχο της μάθησης 

από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους και διευρύνουν τις ευκαιρίες για συνεργατική μάθηση 

(Andone, di Maria & Kurkela, 2007. Nagler & Ebner, 2009). Οι ΤΠΕ συνεισφέρουν στην αύξηση 

της αυθεντικότητας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς επιτρέπουν «να δημιουργήσουμε 

περιβάλλοντα μάθησης που αντικατοπτρίζουν ό, τι συμβαίνει στην πραγματική ζωή με τρόπους που 

δεν μπορούν να υλοποιηθούν εύκολα στην παραδοσιακή τάξη» (σ. 47) (Βοσνιάδου, 2006).  

Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει στην εκπαιδευτική αλλαγή και 

μεταρρύθμιση και να επηρεάσει τον τρόπο οικοδόμησης της γνώσης, το περιεχόμενο διδασκαλίας, 

τη σχέση δασκάλου-μαθητή, τη διαμόρφωση μοντέλων διδακτικής επικοινωνίας και κοινωνικής 

συνείδησης και τη διασύνδεση της θεωρίας με την πράξη (Ράπτης & Ράπτη, 2003). Συνεπώς, παρά 

τις μεγάλες δυνατότητες των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, αυτό που είναι σημαντικό είναι η 

διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος μάθησης (Σολομωνίδου, 2006) και η καινοτόμος χρήση 
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των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο (Drent & Meelissen, 2008). Η καινοτόμος χρήση δεν αφορά 

συγκεκριμένες τεχνολογίες αλλά τον τρόπο με τον οποίο αυτές χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Δηλαδή, δεν αρκεί η απλή εισαγωγή ενός εργαλείου αλλά είναι πολύ σημαντική η 

ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και η παιδαγωγική αξιοποίηση των επιτευγμάτων της 

(Μπίκος, 2012. Ράπτης & Ράπτη, 2003). Συνεπώς, η αύξηση των εκπαιδευτικών οφελών και η 

αποτελεσματικότητα των ΤΠΕ εξαρτάται από το σκοπό της χρήσης και τον τρόπο που 

χρησιμοποιείται (Kisla, Arikan & Sarsar, 2009) και θα πρέπει να γίνεται με σωστά κριτήρια 

ανάλογα με τους εκπαιδευτικούς σκοπούς (Grosseck, 2009). 

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση δεν είναι απλή υπόθεση αλλά είναι μια 

πολύπλευρη διαδικασία που περιλαμβάνει την εκπαιδευτική πολιτική και τον σχεδιασμό αυτής, το 

πρόγραμμα σπουδών και την παιδαγωγική, τις υποδομές, τη θεσμική ετοιμότητα, τις ικανότητες των 

εκπαιδευτικών, την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη χρηματοδότηση, κλπ (Kisla, Arikan & Sarsar, 2009). 

Όσον αφορά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, πρέπει να δοθεί η πρέπουσα προσοχή καθώς με αυτόν 

τον τρόπο αποφεύγονται πιθανά εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί, όπως είναι 

ο χρόνος που απαιτείται να επενδυθεί στην εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας για την αξιοποίηση της 

τεχνολογίας στα μαθήματα και η διαδικασία αντιμετώπισης των αλλαγών που απαιτείται να 

πραγματοποιηθούν στο σχεδιασμό των μαθησιακών εμπειριών (Μπίκος, 2012).  

Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος του διδάσκοντα είναι καθοριστικής σημασίας και όχι εύκολος. 

«Ο ρόλος του εκπαιδευτικού γίνεται σίγουρα πιο σύνθετος και απαιτητικός δεδομένου ότι 

εμπλουτίζεται με τα χαρακτηριστικά του καθοδηγητή, σχεδιαστή, συμβούλου, παρατηρητή, 

αξιολογητή και συντονιστή» (σ. 226) (Μπίκος, 2012). Εφόσον οι διδάσκοντες διαθέτουν υψηλού 

επιπέδου παιδαγωγική/διδακτική γνώση και εμπειρία, σε συνδυασμό με την κατάλληλη τεχνολογική 

επιμόρφωση, τότε μπορεί να είναι δυνατή η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ (Κέκκερης, 

2010). Επιπλέον, το αυξανόμενο ενδιαφέρον των φοιτητών για την τεχνολογία απαιτεί από τους 

διδάσκοντες να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση για τα μαθήματα που γίνεται χρήση της 

τεχνολογίας (Ocak, 2011). «Αποτελεσματικός εκπαιδευτικός πλέον είναι εκείνος που είναι σε θέση 
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να επιλέγει το κατάλληλο περιεχόμενο πληροφοριών, να ενθαρρύνει και να καθοδηγεί τους μαθητές 

προς τις γνωστικές πηγές και να τους ενεργοποιεί εφαρμόζοντας αποτελεσματικές μαθησιακές 

διαδικασίες και στρατηγικές, χωρίς να προσφέρει μόνον έτοιμες απαντήσεις» (σ. 225) (Μπίκος, 

2012).  

Σε αυτό το πλαίσιο, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι απαιτείται ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο 

κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες και απαιτήσεις των 

σημερινών φοιτητών, λαμβάνοντας όμως ως δεδομένο ότι οι τελευταίοι έχουν άριστη σχέση με την 

τεχνολογία (Prensky, 2009. Tapscott, 1998). Ωστόσο, είναι πιθανόν οι προτάσεις για μια «νέα» 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσανατολισμένη στις ΤΠΕ να βασίζονται σε υποθέσεις και όχι σε 

εμπειρικές έρευνες για την αποτελεσματικότητα του Διαδικτύου και του ενδιαφέροντος των φοιτητών 

για το Διαδίκτυο (Gülbahar, 2008). Η ουσία όμως παραμένει η ίδια: η καλή διδασκαλία πάντα 

επικεντρώνεται στις ανάγκες των φοιτητών (Black, 2010). 

Η είσοδος της τεχνολογίας στην εκπαίδευση είναι αδιαμφισβήτητη. Για να μπορέσουμε να 

επωφεληθούμε από τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό 

να κατανοήσουμε τον τρόπο προσέγγισης και τη χρήση της τεχνολογίας τόσο από τους φοιτητές 

όσο και από τους διδάσκοντες. Η καλύτερη κατανόηση αυτών θα μας οδηγήσει στη λήψη 

κατάλληλων αποφάσεων αλλά και θα μας δείξουν τον τρόπο που πρέπει να κινηθούμε.  
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2 Η Ψηφιακή Γενιά Φοιτητών 

 

Κατά τον Tapscott (2009) «κάθε γενιά βρίσκεται εκτεθειμένη σ’ ένα μοναδικό σύνολο γεγονότων 

που ορίζουν τη θέση της στην ιστορία, διαμορφώνοντας και τις προοπτικές της» (σ. 39). Ο τρόπος 

που σκεφτόμαστε, συμπεριφερόμαστε και ενεργούμε διαμορφώνονται μέσω των εμπειριών και του 

περιβάλλοντος (Oblinger & Oblinger, 2005).  

Η κάθε γενιά που αναδύεται, διακρίνεται και οριοθετείται από συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά και γνωρίσματα, τα οποία βασίζονται στις προσωπικές αξίες, όπως για παράδειγμα 

στη στάση απέναντι στην εργασία, την πολιτική, τον ελεύθερο χρόνο αλλά ακόμη και την αλλαγή 

της μόδας στα ρούχα και τη μουσική (Combes, 2009a,b). Προτού γίνει αναφορά στα 

χαρακτηριστικά της σημερινής γενιάς, αξίζει να γίνει μια συνοπτική αναφορά με τις γενιές που 

προηγήθηκαν της σημερινής. Να σημειωθεί ότι τα ηλικιακά όρια της κάθε γενιάς, καθώς και η 

ονομασία της, όπως αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, δεν είναι απόλυτα και παρουσιάζουν 

αποκλίσεις.  

 

Α) (Baby) Boomers- Η γενιά της δημογραφικής έκρηξης (1946-1964) 

Η γενιά της δημογραφικής έκρηξης θέτει ως προτεραιότητα της ζωής της τη δημιουργία 

οικογένειας, γεγονός που δεν ίσχυε μέχρι τότε (Howe & Strauss, 2007. Tapscott, 1998, 2009) και 

χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη αύξηση των γεννήσεων. Η επανάσταση που πραγματοποιήθηκε στα 

μέσα επικοινωνίας -λόγω της έλευσης της τηλεόρασης- είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της επιρροής 

των Baby Boomers στα μέσα, στις επιχειρήσεις και στην κυβερνητική πολιτική (Tapscott, 2009). Οι 

Baby Boomers χαρακτηρίζονται από την αναζήτηση του εσωτερικού κόσμου, την τελειότητα και το 

βαθύτερο νόημα (Howe & Strauss, 2007). Επίσης, σε αυτή τη γενιά, όπως αναφέρει ο Μαραντζίδης 

(2012) «η εκπαίδευση, και ιδιαίτερα η ανώτατη εκπαίδευση, επεκτάθηκε εντυπωσιακά. Ποτέ άλλοτε 

δεν μορφώθηκαν τόσο πολύ, τόσοι πολλοί άνθρωποι».  

Β) Generation X ή Busters: Η γενιά της δημογραφικής συρρίκνωσης (1965-1976) 



26 

 

Χαρακτηριστικό αυτής της γενιάς είναι η μείωση των γεννήσεων, η μόρφωση και η ύπαρξη 

σημαντικής ανεργίας (Tapscott, 2009). Επίσης, αποτελεί τη μεγαλύτερη επιχειρηματική γενιά έως 

τότε στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) και είναι γνώστες της τότε 

τεχνολογίας (Howe & Strauss, 2007). Η συγκεκριμένη γενιά παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με 

τη σημερινή γενιά (ψηφιακή/ δικτυακή γενιά) -θα παρουσιαστεί παρακάτω - καθώς, όπως αναφέρει ο 

Tapscott (2009), «είναι το γηραιότερο κομμάτι του πληθυσμού που μοιάζει με τη Δικτυακή Γενιά 

στη συνήθεια χρήσης υπολογιστή και Διαδικτύου και ως εμπειρία ενηλίκων εμφανίζει τη μεγαλύτερη 

αναλογία από την οποία μπορούμε να αρχίσουμε να προβλέπουμε τον τρόπο κατάκτησης του 

ψηφιακού σύμπαντος από τη Δικτυακή Γενιά. Γιατί και η γενιά Χ θεωρεί το ραδιόφωνο, την 

τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το Internet ως μέσα επικοινωνίας για μη ειδήμονες, διαθέσιμα 

στον οποιοδήποτε για άντληση πληροφοριών και έκφραση άποψης» (σ. 38).  

Στο Κεφάλαιο που ακολουθεί θα γίνει αναλυτική παρουσίαση της γενιάς που ακολουθεί, της 

«ψηφιακής γενιάς». Είναι η νέα γενιά της σημερινής εποχής, όπου οι κοινωνικοί σχολιαστές έχουν 

αποδώσει μια σειρά χαρακτηριστικών που βασίζονται τόσο στις δεξιότητες όσο και στην παραδοχή 

ότι η συνεχής έκθεση στην τεχνολογία σημαίνει ότι οι νέοι είναι σε θέση να τη χρησιμοποιούν 

αποτελεσματικά (Combes, 2009a, b). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Oblinger & Oblinger 

(2005), «είμαστε όλοι προϊόντα τους περιβάλλοντός μας- και η τεχνολογία αποτελεί ένα όλο και πιο 

σημαντικό κομμάτι αυτού του περιβάλλοντος» (σ. 6-7).  

 

Εισαγωγή στην Ψηφιακή Γενιά 

 
Κατά τα τελευταία 15 περίπου χρόνια γίνεται λόγος για μία νέα γενιά φοιτητών στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση (Brown, 2000). Η γενιά αυτή έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της την εξοικείωση και την 

εξάρτησή της από τις ΤΠΕ. 

Διαφορετικοί όροι έχουν προταθεί για την περιγραφή αυτής της γενιάς, προσδίδοντάς της 

διακριτά χαρακτηριστικά. Οι πιο γνωστοί και περισσότερο χρησιμοποιούμενοι όροι στη σχετική 
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βιβλιογραφία είναι οι «Η Γενιά της Χιλιετίας/ Millennials» (Howe & Strauss, 2000), η «Δικτυακή 

Γενιά/Net Generation» (Tapscott, 1998, 2009) και οι «Ψηφιακοί Ιθαγενείς/Digital Natives» 

(Prensky, 2001a,b). Αρκετοί επιπλέον όροι έχουν χρησιμοποιηθεί στη βιβλιογραφία όπως 

«Generation Y», «Trophy Generation» και «Dot.Com Generation», ωστόσο έχουν σαφώς 

μικρότερο εύρος χρήσης (Berk, 2009). Τέλος, νεότεροι όροι είναι η «iGeneration» και η «Google 

Generation», οι οποίοι σχετίζονται με νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις (Jones & Shao, 2011). Σε 

γενικές γραμμές, ο κάθε όρος διαφέρει ελαφρώς από τους υπόλοιπους, αλλά και στον τρόπο που 

χρησιμοποιείται από τους ερευνητές. Παρά τις όποιες διαφορές των παραπάνω όρων τόσο στο 

περιεχόμενό τους όσο και στο εύρος της χρονολογίας γέννησης που αναφέρεται ότι έχει γεννηθεί η 

νέα γενιά, οι όροι αυτοί συνήθως χρησιμοποιούνται εναλλακτικά (Jones, Ramanau, Cross & 

Healing, 2010. Jones & Shao, 2011. Koutropoulos, 2011.Smith, 2012). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι όροι Γενιά της Χιλιετίας (Millennial Generation), Δικτυακή Γενιά 

(Net Generation) και Ψηφιακοί Ιθαγενείς (Digital Natives) είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι στη 

σχετική βιβλιογραφία. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ορισμένα στοιχεία για τη γέννηση και εξέλιξη 

των διαφορετικών όρων.  

 

Η Γενιά της Χιλιετίας (Millennial Generation) 

Ο όρος «Η Γενιά της Χιλιετίας» (Millennials) προτάθηκε και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από 

τους Howe & Strauss (1991) στο βιβλίο τους «Generations». Ως «Millennials» ορίζονται όσοι 

γεννήθηκαν από το 1982 και μετά, κατά προσέγγιση μέχρι και τα επόμενα 20 χρόνια. Η γενιά των 

«Millennials» είναι ξεκάθαρα η μεγαλύτερη γενιά στην ιστορία, αποτελώντας μια γενεαλογική 

ομάδα, διακριτή από τους γονείς τους, τη γενιά του Baby Boom, και τους άμεσους προκατόχους 

τους, τη γενιά Generation X (Howe & Strauss, 2000).  
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Οι φοιτητές διαφέρουν γεγονός που καθιστά αναγκαία την προσαρμογή των μεγαλύτερων 

ηλικιακά ατόμων στα καινούρια δεδομένα. Ό,τι ισχύει για τους μεγαλύτερους ηλικιακά δεν πρέπει να 

θεωρείται δεδομένο ότι ισχύει και για τους φοιτητές (Howe & Strauss, 2003).  

Οι Millennials διαφοροποιούνται ως προς τα χαρακτηριστικά από τα άτομα που είναι -

ακόμη και λίγο- μεγαλύτερά τους (Howe & Strauss, 2000). Επιπλέον, (α) κλίνουν προς την ομαδική 

δραστηριότητα, (β) ταυτίζονται με τις αξίες των γονιών τους και αισθάνονται κοντά στους γονείς 

τους, (β) ξοδεύουν περισσότερο χρόνο μελετώντας και κάνοντας τις δουλειές του σπιτιού και 

λιγότερο χρόνο βλέποντας τηλεόραση, (γ) πιστεύουν «ότι είναι ωραίο να είσαι έξυπνος», (δ) 

γοητεύονται από τις νέες τεχνολογίες, (ε) διαφοροποιούνται φυλετικά και εθνικά, και τέλος (στ) 

συχνά (μία στις πέντε περιπτώσεις) έχουν τουλάχιστον ένα γονέα μετανάστη.  

Οι Howe & Strauss (2003) απέδωσαν επτά βασικά γνωρίσματα στη Γενιά της Χιλιετίας 

τονίζοντας τη διαφορετικότητά της με τις προηγούμενες γενιές τόσο σε γενικό επίπεδο (πχ τρόπος 

ζωής) όσο και στο πλαίσιο της εκπαίδευσης: 

Ξεχωριστή Γενιά: Η Γενιά της Χιλιετίας μεγάλωσε με την πεποίθηση ότι «το μέλλον της είναι 

το μέλλον του έθνους». Είναι πιο πρόθυμη από άλλες γενιές να αναγνωρίσει τη σημαντικότητα των 

προσωπικών της επιλογών και ενεργειών, ενώ στην εκπαίδευση κυριαρχεί η προσέγγιση «κανένα 

παιδί να μη μείνει πίσω».  

 Προστατευόμενη Γενιά: Αυτό μπορεί να αφορά είτε τη φυσική τους ασφάλεια, όπως για 

παράδειγμα η ασφάλεια μέσα στο Πανεπιστήμιο, είτε την προστασία τους από «κινδύνους» που 

αφορούν τη σχέση τους με τους διδάσκοντες, πχ μέσα στην αίθουσα οι διδάσκοντες είναι πιθανό να 

αναμένουν περισσότερα παράπονα σχετικά με «άδικους βαθμούς», μεροληπτικές αξίες και 

οποιαδήποτε αντιληπτή ακαταλληλότητα στις σχέσεις διδάσκοντος-φοιτητή.  

 Γενιά με Αυτοπεποίθηση: Οι περισσότεροι νέοι αναμένουν να είναι πιο επιτυχημένοι οικονομικά 

σε σχέση με τους γονείς τους. Η Γενιά της Χιλιετίας, έχει αυτοπεποίθηση για το μέλλον της και 

εστιάζει περισσότερο στη συμμόρφωση παρά στο να καινοτομήσει μέσα στην αίθουσα. 
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 Γενιά Προσανατολισμένη στην Ομάδα: Οι νέοι είναι προσανατολισμένοι στην ομάδα και η 

τάση τους για κοινωνικοποίηση σε συνδυασμό με τις εξελίξεις τις τεχνολογίας αυξάνει τη διασύνδεση 

ανάμεσα στα μέλη αυτής της γενιάς. Στην αίθουσα, οι νέοι αναμένουν από τους διδάσκοντές τους 

συγκεκριμένες ενέργειες που αντανακλούν την τάση τους για ομαδικότητα, όπως ομαδική 

διδασκαλία και ομαδικές αναθέσεις εργασιών. 

 Συμβατική Γενιά: Οι νέοι νιώθουν άνετα με τις αξίες των γονέων θεωρώντας ότι η ζωή μπορεί να 

γίνει ευκολότερη ακολουθώντας κανόνες και πρότυπα. Ο θεσμός του ιδρύματος αντιμετωπίζεται από 

τους φοιτητές με σεβασμό, έχοντας υψηλές προσδοκίες. Ο διδάσκων εφόσον δεν ανταποκριθεί στις 

προσδοκίες των μαθητών του υπάρχει η πιθανότητα να χάσει ένα μεγάλο μέρος της εμπιστοσύνης 

τους – το οποίο δεν θα μπορεί να ανακτηθεί.  

 Γενιά Υπό Πίεση: Ωθούνται να μελετήσουν σκληρά και επωφελούνται των ευκαιριών. Αυτή η 

γενιά αισθάνεται την πίεση της επιτυχίας, θεωρώντας πως η μακροχρόνια επιτυχία απαιτεί 

βραχυπρόθεσμα επιτεύγματα, αναβιώνοντας έτσι τη σύνδεση μεταξύ προσπάθειας και πληρωμής.  

 Γενιά της Επίτευξης: Η Γενιά της Χιλιετίας έχει δείξει μια μεγάλη τάση για να επιτύχει. Με 

υψηλά σκορ στα τεστ επιτευγμάτων και επιπλέον εξω-πανεπιστημιακών προγραμμάτων, οι νέοι του 

σήμερα όχι μόνο είναι επιτυχημένοι, αλλά γνωρίζουν και οι ίδιο ότι είναι επιτυχημένοι.  

 

Δικτυακή Γενιά (Net Generation)  

Ο Tapscott (1998) ήταν ο πρώτος που εισήγαγε τον όρο Δικτυακή Γενιά (Net Generation). Επέλεξε 

να ονομάσει με αυτό τον τρόπο τη συγκεκριμένη γενιά καθώς θεωρεί πως η σημαντικότερη αλλαγή, 

η οποία έχει επιδράσει καταλυτικά σε αυτή τη γενιά, είναι η εξάπλωση των υπολογιστών, το 

Διαδίκτυο και άλλες μορφές ψηφιακής τεχνολογίας. Απορρίπτει τον όρο «Γενιά Υ» (Generation Y) 

γιατί θεωρεί πως υποβαθμίζει τη νέα γενιά παρουσιάζοντάς την απλώς ως συνέχεια της «Γενιάς Χ» 

(Generation X). Σκοπός του ήταν να περιγράψει την πρώτη γενιά που «μεγαλώνει ψηφιακά», 

χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη ονομασία στο βιβλίο του Growing up Digital, το 
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οποίο γράφτηκε μεταξύ των ετών 1996-1997. Στη Δικτυακή Γενιά ανήκουν όσοι έχουν γεννηθεί 

μεταξύ 1977-1997 (Tapscott, 2009). 

Η Δικτυακή Γενιά διαφοροποιείται από τις προηγούμενες γενιές καθώς μαθαίνει, εργάζεται, 

παίζει, επικοινωνεί, αγοράζει, δημιουργεί κοινότητες «διαδικτυακά». Επίσης, διαφοροποιείται και ως 

προς τον τρόπο που συγκεντρώνει, αποδέχεται και διατηρεί τις πληροφορίες σε σχέση με τους 

γονείς της. Συντελείται, κατ’ αυτό τον τρόπο, μία ψηφιακή επανάσταση, η οποία σε συνδυασμό με 

τους νέους αυτής της εποχής, οδηγεί σε ένα κύμα κοινωνικού μετασχηματισμού (Tapscott, 1998). 

Επιπλέον, o Tapscott (2009) πιστεύει πως «ο εγκέφαλος των παιδιών του Διαδικτύου έχει όντως 

αναπτυχθεί διαφορετικά από τον εγκέφαλο των γονιών τους» (σ. 54).  

Ο Tapscott (2009) θεωρεί πως «για τη νέα γενιά αξία έχουν η ελευθερία και η ελεύθερη 

επιλογή. Θέλουν να διαμορφώνουν τα πράγματα στα μέτρα τους, να τα φτιάχνουν μόνοι τους. Είναι 

εκ φύσεως συνεργατικοί και τους αρέσει να συζητούν, όχι να τους κάνουν διάλεξη. Θα υποβάλλουν 

σε έλεγχο κι εσένα και τον τρόπο οργάνωσής σου. Επιμένουν στην ενσωμάτωση. Και θέλουν να 

διασκεδάζουν, ακόμη και στη δουλειά ή το σχολείο. Η υψηλή ταχύτητα είναι φυσιολογική γι’ 

αυτούς. Και οι καινοτομίες μέρος της ζωής» (σ. 22).  

Η Δικτυακή Γενιά είναι πολυπληθέστερη της γενιάς των boomer - δηλαδή της γενιάς των 

γονιών και των δασκάλων τους. Διαφέρει έχοντας μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που περικλείεται από 

πληθώρα ψηφιακών μέσων, με «τα σημερινά παιδιά να κολυμπάνε στα bits σε τέτοιο βαθμό, που 

νομίζουν ότι όλα αυτά είναι μέρος του φυσικού τοπίου» (σ. 22) (Tapscott, 2009). Αυτή η 

διαφοροποίηση απορρέει από μια θεμελιώδη προτίμηση της Δικτυακής Γενιάς για τα διαδραστικά 

παρά για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Αυτό αντανακλάται στη μείωση των ωρών που παρακολουθούν 

τηλεόραση, καθώς δεν επιθυμούν να παραμένουν θεατές σε όσα παρακολουθούν, χωρίς να έχουν 

πραγματική εξουσία παρά μόνο να αλλάξουν κανάλι, και χωρίς να υπάρχει κάποιου είδους 

αλληλεπίδραση. Εν αντιθέσει, το Διαδίκτυο παρέχει δύναμη στους χρήστες, καθώς βασίζεται σε 

σύστημα διαμοιρασμού (Tapscott, 1998).  
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Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο η Δικτυακή Γενιά μεταβάλλει την εργασία, 

τις αγορές, τη μάθηση, την οικογένεια και την κοινωνία, ο Tapscott (2009) παρουσιάζει οκτώ 

νόρμες αυτής της γενιάς: (α) Θέλουν ελευθερία σε ό,τι κάνουν, από τις επιλογές τους έως την 

έκφρασή τους, (β) τους αρέσει η προσωπική διαμόρφωση, να διαμορφώνουν τα πράγματα στα μέτρα 

τους, (γ) προβαίνουν σε εξονυχιστική διερεύνηση, (δ) αναζητούν την επιχειρηματική ακεραιότητα 

και διαφάνεια όταν αποφασίζουν τι να αγοράσουν και πού να εργαστούν, (ε) επιθυμούν τη 

διασκέδαση και το παιχνίδι στην εργασία, την εκπαίδευση και την κοινωνική τους ζωή, (στ) 

αναπτύσσουν συνεργασίες και σχέσεις, (ζ) έχουν ανάγκη για ταχύτητα, όχι μόνο στα βιντεοπαιχνίδια, 

και τέλος, (η) είναι καινοτόμοι. 

Ο Tapscott (1998) τονίζει πως η τεχνολογία μπορεί να φέρει αλλαγές στη μάθηση και κατά 

συνέπεια στον ίδιο το διδασκόμενο. Θεωρεί πως με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων, η μάθηση 

μπορεί να γίνει διαδραστική και οι διδάσκοντες με τους διδασκόμενους μπορούν να στραφούν σε 

ένα νέο, πιο ισχυρό και αποτελεσματικό πρότυπο μάθησης. «Η κουλτούρα της αλληλεπίδρασης 

μπορεί να αποτελέσει μια τεράστια δύναμη για την προώθηση της μάθησης». Κάνει λόγο, λοιπόν, 

για οκτώ αλλαγές της διαδραστικής μάθησης. 

Από τη γραμμική μάθηση στη μάθηση με υπερμέσα: Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις στη μάθηση 

είναι γραμμικές, πχ τα γραπτά κείμενα, όπως ένα βιβλίο, όπου γράφονται για να διαβαστούν από την 

αρχή μέχρι το τέλος. Το ίδιο συμβαίνει με τις τηλεοπτικές εκπομπές και τα εκπαιδευτικά βίντεο. Η 

πρόσβαση στην πληροφορία γίνεται με διαδραστικό και μη διαδοχικό τρόπο. Μια απλή 

παρακολούθηση περιήγησης στο Διαδίκτυο αρκεί ώστε να διαπιστωθούν τα παραπάνω, καθώς 

συμμετέχει σε πολλές δραστηριότητες ταυτοχρόνως. 

Από την καθοδήγηση στη δόμηση και ανακάλυψη: Τα σχολεία πρέπει να κατευθυνθούν προς τη 

βιωματική μάθηση και όχι απλώς να διδάσκουν τους μαθητές, καθώς και τα προγράμματα σπουδών 

πρέπει να σχεδιάζονται σε συνεργασία με τους μαθητές (προσέγγιση του εποικοδομισμού). 

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, ο μαθητής πρέπει να ανακαλύπτει μόνος του τη γνώση εκ νέου 

μέσα από την πράξη και όχι απλώς μέσα από τη μετάδοσή της μέσω του δασκάλου.  
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Από τη δασκαλοκεντρική στη μαθητοκεντρική μάθηση: Στη δασκαλοκεντρική μάθηση στο 

επίκεντρο βρίσκεται ο δάσκαλος, όπου αυτός μιλάει και οι μαθητές ακούνε. Με την αξιοποίηση των 

ψηφιακών μέσων, όμως, στο κέντρο της μαθησιακής εμπειρίας τοποθετείται ο μαθητής και τα 

κίνητρα των παιδιών για μάθηση αυξάνονται.  

Από την αφομοίωση υλικού στη μάθηση του πώς να περιηγείσαι και να μαθαίνεις: Οι Net Gens, 

όπως χαρακτηριστικά τους αναφέρει ο Tapscott, δεν αφομοιώνουν απλώς τη γνώση, αλλά μαθαίνουν 

να αναλύουν και να συνθέτουν. Για το σκοπό αυτό έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους του 

Διαδικτύου, αλλά και αναζητούν πληροφορίες από ποικίλες πηγές.  

Από το σχολείο στη δια βίου μάθηση: Η μάθηση σήμερα θεωρείται μία συνεχής διαδικασία. «Η 

Δικτυακή Γενιά, από την πρώτη στιγμή, εισέρχεται σε έναν κόσμο της δια βίου μάθησης από την πρώτη μέρα, 

και σε αντίθεση με τα σχολεία των boomers, το εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα μπορεί να το προβλέψει αυτό».  

Από τη μάθηση του «ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους» στην εξατομικευμένη μάθηση: Στην 

μαζική εκπαίδευση, αποτέλεσμα της βιομηχανικής οικονομίας, όλοι οι μαθητές διδάσκονταν το ίδιο 

πράγμα, με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο αξιολόγησης. Με την αξιοποίηση, 

όμως, των ψηφιακών μέσων, οι μαθητές αντιμετωπίζονται ως διακριτές μονάδες σε όρους 

μαθησιακών εμπειριών, ατομικού ιστορικού, ατομικών ταλέντων, επιπέδου ηλικίας, γνωστικού στυλ 

και διαπροσωπικών προτιμήσεων.  

Από τη μάθηση ως μαρτύριο στη μάθηση ως διασκέδαση: Ο Tapscott (1998) είναι πεπεισμένος 

πως ένας από τους στόχους του σχολείου πρέπει να είναι να κάνει τη μάθηση διασκεδαστική. 

Αναφέρει χαρακτηριστικά πως «η ψυχαγωγία ανέκαθεν ήταν ένα σημαντικό μέρος της μαθησιακής 

διαδικασίας και οι εκπαιδευτικοί, σε όλη την ιστορία, έχουν κληθεί να πείσουν τους μαθητές τους να 

διασκεδάσουν τις ιδέες. Από την άποψη αυτή, οι καλύτεροι δάσκαλοι ήταν οι διασκεδαστές. 

Χρησιμοποιώντας τα νέα μέσα, ο διδασκόμενος γίνεται ο διασκεδαστής και έτσι χτίζει την 

απόλαυση, τα κίνητρα, και την ευθύνη για τη μάθηση». 

Από το δάσκαλο ως πομπό στο δάσκαλο ως διαμεσολαβητή: Με την αξιοποίηση των ψηφιακών 

μέσων, ο δάσκαλος λειτουργεί ως πηγή και σύμβουλος των ομάδων συνεργασίας των διδασκόμενων, 
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διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασία της μάθησης. Ως εκ τούτου, οι μαθητές κατασκευάζουν τη δική 

τους γνώση. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η απόκτηση δεξιοτήτων από μέρους των 

μαθητών, όπως για παράδειγμα δεξιότητες συνεργασίας και έρευνας. 

Στη Δικτυακή Γενιά έχουν αναφερθεί επίσης οι Oblinger & Oblinger (2005) αποδίδοντάς 

της συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις πιθανές προκλήσεις που αφορούν 

την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: 

Ψηφιακά Εγγράμματοι: Οι φοιτητές της Δικτυακής Γενιάς έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον 

έχοντας ευρεία πρόσβαση στην τεχνολογία. Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν ενστικτωδώς πληθώρα 

τεχνολογικών συσκευών και να κάνουν περιήγηση στο Διαδίκτυο. Όμως, η εξοικείωσή τους με τη 

χρήση της τεχνολογίας δεν σημαίνει απαραιτήτως και την κατανόηση της τεχνολογίας ή της 

ποιότητας των πηγών, καθώς μπορεί να είναι επιφανειακή.  

Συνδεδεμένοι: Ανά πάσα στιγμή όπου και αν βρίσκονται, επιθυμούν και μπορούν να επικοινωνούν, 

και όχι άδικα θεωρούνται οι πιο συνδεδεμένοι.  

Άμεσοι: Είναι γρήγοροι και κάνουν πολλά πράγματα παράλληλα. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να 

«μεταπηδούν» από τη μία δραστηριότητα στην άλλη. 

Εμπειρικοί: Θέλουν να μαθαίνουν μέσα από την πράξη και μέσα από την ανακάλυψη παρά να τους 

λένε τι να κάνουν. Μέσω αυτής της διαδικασίας, η πληροφορία διατηρείται και έτσι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί παραγωγικά με ουσιαστικούς τρόπους.  

Κοινωνικοί: Εμφανίζουν μια εντυπωσιακή ανοιχτότητα προς την ποικιλομορφία, τη 

διαφορετικότητα και το διαμοιρασμό, αναζητώντας την αλληλεπίδραση με άλλους στην προσωπική 

τους ζωή, στην διαδικτυακή παρουσία τους ή μέσα στην τάξη.  

Ομάδες: Προτιμούν να μαθαίνουν και να εργάζονται σε ομάδες.  

Δομή: Είναι προσανατολισμένοι στην επίτευξη. Επιθυμούν να γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει για να 

επιτευχθεί ο στόχος.  



34 

 

Δέσμευση και εμπειρία: Επιζητούν σταθερά τη διαδραστικότητα, προσανατολίζονται προς την 

επαγωγική ανακάλυψη ή στην πραγματοποίηση παρατηρήσεων, στη διατύπωση υποθέσεων και στη 

διαπίστωση των κανόνων.  

Οπτική και Κιναισθητική: Αισθάνονται πιο άνετα σε περιβάλλοντα πλούσια σε εικόνες παρά σε 

περιβάλλοντα μόνο με κείμενο.  

Πράγματα που έχουν σημασία: Επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες της κοινωνίας, 

καθώς θέλουν να εμπλέκονται σε καταστάσεις που έχουν σημασία. Πιστεύουν πως μπορούν να 

κάνουν τη διαφορά και ότι η επιστήμη και η τεχνολογία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

επίλυση δύσκολων προβλημάτων. 

 

Ψηφιακοί Ιθαγενείς (Digital Natives) 

O όρος Ψηφιακοί Ιθαγενείς (Digital Natives) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Marc 

Prensky (2001a, b). Σύμφωνα με τον Prensky, οι νέοι σήμερα έχουν αλλάξει ριζικά και η αλλαγή 

αυτή δεν περιορίζεται σε ενδυματολογικές επιλογές και χρήσεις της γλώσσας (αργκό), όπως έχει 

συμβεί -άλλωστε- στο παρελθόν μεταξύ των γενεών, αλλά στον τρόπο που σκέφτονται και 

επεξεργάζονται την πληροφορία.  

Ο ριζικά διαφορετικός τρόπος σκέψης και επεξεργασίας των πληροφοριών οφείλεται στο 

γεγονός πως αποτελούν την πρώτη γενιά φοιτητών που μεγάλωσαν μέσα στην τεχνολογία, 

καθιστώντας την αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους. Για αυτούς, η χρήση εργαλείων της 

τεχνολογίας, όπως οι υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα, είναι κάτι το εντελώς φυσικό, και για αυτό 

το λόγο χαρακτηρίζονται ως φυσικοί ομιλητές της ψηφιακής γλώσσας (Prensky (2001a, b). Οι νέοι 

έχουν ως μητρική γλώσσα την ψηφιακή γλώσσα των υπολογιστών, των ηλεκτρονικών παιγνιδιών και 

το Διαδίκτυο (Prensky, 2001a). Η τεχνολογία για αυτούς είναι κάτι το αναμφισβήτητο, δεδομένο 

και απαραίτητο στη ζωή τους. Δεν είναι πλέον τα άτομα για τα οποία σχεδιάστηκε το εκπαιδευτικό 

σύστημα (Prensky, 2007). 
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Ο Prensky, λοιπόν, αναφέρεται σε μία μεγάλη ασυνέχεια (ή και μοναδικότητα) και η οποία 

δημιουργήθηκε από την άφιξη και την ταχεία διάδοση της ψηφιακής τεχνολογίας συντελούμενη τις 

τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα και μετέβαλλε τα δεδομένα με τέτοιο τρόπο όπου δεν υπάρχει 

επιστροφή. 

Βέβαια, ο Prenksy δεν προσδιορίζει επακριβώς χρονολογικά αυτή τη γενιά, γεγονός που 

είναι άξιο απορίας καθώς όπως ο ίδιος υποστηρίζει υπάρχει μια βαθιά τομή μεταξύ της γενιάς που 

περιγράφει και των προηγούμενων γενεών. Ωστόσο, οι συγγραφείς Palfrey και Gasser (2008, σ. 22), 

οι οποίοι χρησιμοποιούν την ιδέα της ψηφιακής εποχής, αναφέρουν ότι οι ψηφιακοί ιθαγενείς 

εμφανίζονται μετά το 1980.  

Ο Prensky (2001b) υποστηρίζει ότι οι εγκέφαλοι των ψηφιακών ιθαγενών διαφέρουν, 

επικαλούμενος στοιχεία μελετών. Επιπλέον, υποστηρίζει πως «η κάθε είδους διέγερση αλλάζει τη 

δομή του εγκεφάλου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι 

σκέφτονται, με τους μετασχηματισμούς να συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους» (σ. 1). 

Επίσης, αναφέρει πως οι έρευνες κοινωνικών ψυχολόγων δείχνουν πως το περιβάλλον και η 

κουλτούρα μέσα στα οποία οι άνθρωποι μεγάλωσαν επηρεάζουν και καθορίζουν πολλές από τις 

διαδικασίες της σκέψης τους.  

Κατά τον Prensky (2001a) οι ψηφιακοί ιθαγενείς λαμβάνουν την πληροφορία πολύ γρήγορα, 

είναι multitaskers, δηλαδή έχουν την ικανότητα να εκτελούν πολλαπλές εργασίες ταυτοχρόνως, 

προτιμούν τα γραφικά πριν από το κείμενο (και όχι το αντίθετο) αλλά και την τυχαία προσπέλαση, 

και λειτουργούν καλύτερα όταν είναι «συνδεδεμένοι». Ευδοκιμούν στην άμεση ικανοποίηση και στις 

συχνές ανταμοιβές. Προτιμούν τα παιχνίδια από τη «σοβαρή» δουλειά. Οι ψηφιακοί ιθαγενείς είναι 

συνδεδεμένοι το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής τους (αν όχι όλο) όντας δικτυωμένοι. Έχουν μικρή 

υπομονή για διαλέξεις, στη λογική βήμα-βήμα, και στη διδασκαλία «λέω- ελέγχω». Οι ενέργειες των 

ψηφιακών ιθαγενών διαφοροποιούνται από εκείνες των μεγαλύτερων ηλικιακά ατόμων στο πλαίσιο της 

χρήσης της τεχνολογίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της προσωπικής, κοινωνικής και ακαδημαϊκής 
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τους ζωής. Τελικά, οι ψηφιακοί ιθαγενείς φαίνεται να βαδίζουν στη δική τους κατεύθυνση χωρίς να 

υπάρχει περίπτωση πισωγυρίσματος στις παλιές τακτικές (Prensky, 2004).  

Αργότερα, ο Prensky (2004) αν και παραμένει υπέρμαχος του όρου Ψηφιακοί Ιθαγενείς και 

των κύριων χαρακτηριστικών τους, εισήγαγε μία διευκρίνιση και ίσως μια έμμεση παραχώρηση 

σχετικά με τη διακύμανση των τεχνολογικών εμπειριών των ψηφιακών ιθαγενών: Δεν είναι όλοι οι 

νέοι το ίδιο. Δεν χρησιμοποιούν όλα τα εργαλεία της τεχνολογίας με την ίδια συχνότητα, αλλά 

τονίζει πως οι ψηφιακοί ιθαγενείς έχουν τη δυνατότητα και την ικανότητα να το κάνουν εφόσον το 

επιθυμούν. Η συγκεκριμένη διευκρίνιση ίσως αποτελεί και μια έμμεση απάντηση στους επικριτές του 

οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι ψηφιακοί ιθαγενείς δεν είναι μία ομοιογενής ομάδα. Σε μεταγενέστερο 

άρθρο του (2009), αφήνει πίσω τους παραπάνω όρους, αναπροσαρμόζει τη θεωρία του και εισάγει 

τον όρο της Ψηφιακής Σοφίας (Digital Wisdom), θεωρώντας πως η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να γίνει κανείς όχι μόνο εξυπνότερος, αλλά και σοφότερος.  

 

Σε αυτή τη νέα γενιά, έχουν αναφερθεί και άλλοι ερευνητές οι οποίοι αν και δεν υιοθέτησαν ρητά 

κάποιον από τους παραπάνω όρους, περιέγραψαν μια διαφορετική γενιά και τα χαρακτηριστικά της. 

Ο Brown (2001) θέλοντας να τονίσει τη σημασία που έχουν οι ΤΠΕ στη ζωή των παιδιών 

τις παρομοιάζει με το ίδιο το οξυγόνο: «το αναμένουν, είναι αυτό που αναπνέουν, και ο τρόπος με 

τον οποίο ζουν» (σ. 70). Οι ΤΠΕ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής τους ζωής, 

καθώς μέσω αυτών αναγνωρίζει ο ένας τον άλλον, αλλά και σχηματίζουν την προσωπική τους 

ταυτότητα. Εκτός αυτού, οι ΤΠΕ επιτελούν ακόμη ένα σημαντικό ρόλο υποστηρίζοντας, ως ένα 

βαθμό, τις μαθησιακές τους εμπειρίες (Brown, 2000, 2001). Κατά τον Brown, στην εποχή των 

ΤΠΕ ο γραμματισμός, δηλαδή ο τρόπος γραφής και ανάγνωσης, έχει εξελιχθεί σε έναν πολυμεσικό 

γραμματισμό, όπου χαρακτηρίζεται από την ικανότητα των παιδιών να «κατανοούν» πολυμεσικά 

κείμενα αλλά και την άνεση που αισθάνονται απέναντι στα διάφορα είδη πολλαπλών μέσων. Ο 

πολυμεσικός αυτός γραμματισμός είναι προπομπός ενός νέου γραμματισμού του αύριο ο οποίος αφορά 

την πλοήγηση πληροφοριών. Δηλαδή «την ικανότητα να γνωρίζει κανείς πώς να πλοηγηθεί ανάμεσα 
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σε σύνθετους και συγκεχυμένους χώρους και να αισθάνεται άνετα με αυτό. Η «πλοήγηση» μπορεί 

κάλλιστα να είναι η κύρια μορφή του γραμματισμού για τον 21ο αιώνα» (σ. 70).  

Οι εξελίξεις αυτές στο πεδίο του γραμματισμού επηρεάζουν καθοριστικά την ίδια την 

μάθηση. Γίνεται ένα πέρασμα, λοιπόν, από τη μάθηση που προσανατολίζεται στη διάλεξη προς στη 

μάθηση που βασίζεται στην ανακάλυψη. Αυτή το νέο είδος μάθησης ενισχύεται από την πληθώρα 

πληροφοριών που κατακλύζουν το Διαδίκτυο και τις οποίες οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 

ανακαλύψουν μέσω των ψηφιακών βιβλιοθηκών αλλά και άλλων διαδικτυακών πηγών. Με αυτό τον 

τρόπο, η περιήγηση στο Διαδικτύου συνδέει τη μάθηση με τη ψυχαγωγία. Ο Brown, λοιπόν, 

προτείνει το bricolage, μια έννοια η οποία αναφέρεται «στις ικανότητες που έχει κανείς για να βρει 

κάτι – αντικείμενο, εργαλείο, έγγραφο– και να το χρησιμοποιήσει ώστε να οικοδομηθεί κάτι που 

θεωρεί σημαντικό. Η κρίση είναι αποφασιστικής σημασίας για να γίνει κανείς ένας αποτελεσματικός 

ψηφιακός bricoleur» (σ.71-72). Με το Διαδίκτυο, η τεράστια έκταση και ποικιλία των πηγών 

μπερδεύουν όσους δεν ανήκουν στην ψηφιακή γενιά. Αλλά τα έξυπνα παιδιά του Διαδικτύου 

μαθαίνουν να γίνονται bricoleurs.  

Τέλος, ο Brown κάνει λόγο για την τάση απέναντι στην άμεση ανάληψη δράσης, να 

δοκιμάζει κανείς νέα πράγματα χωρίς να διαβάζει το εγχειρίδιο ή παρακολουθώντας κάποιο 

μάθημα. Ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία αποφεύγουν να χρησιμοποιούν οτιδήποτε εάν δεν γνωρίζουν 

τον τρόπο καταφεύγοντας στη λύση του εγχειριδίου, τα σημερινά παιδιά «συνδέονται στο Διαδίκτυο, 

παραμονεύουν, και παρακολουθούν τι κάνουν οι άλλοι, και στη συνέχεια δοκιμάζουν μόνοι τους» (σ. 

72).  

Ο Frand (2000) εστιάζει στη νέα γενιά φοιτητών και εντοπίζει και καταγράφει εκείνα τα 

χαρακτηριστικά τους, τα οποία σχετίζονται με τις ΤΠΕ. Τα χαρακτηριστικά είναι κοινά μεταξύ των 

φοιτητών και αντανακλούν τις αξίες και συμπεριφορές που συνθέτουν αυτό που αποκαλεί ο ίδιος 

νοοτροπία της εποχής της πληροφορίας (information- age mindset).  
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«Οι υπολογιστές δεν είναι τεχνολογία»: Για τη γενιά της εποχής της πληροφορίας, οι υπολογιστές 

και το Διαδίκτυο δεν μπορούν να θεωρηθούν ως τεχνολογία καθώς αποτελούσαν ανέκαθεν 

αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους.  

«Το Διαδίκτυο είναι καλύτερο από την τηλεόραση»: Η γενιά της εποχής της πληροφορίας 

προτιμά το Διαδίκτυο από την τηλεόραση, το οποίο αποτελεί τη βασική πηγή πληροφοριών. Όμως, 

ο μεγάλος όγκος διαθέσιμων δεδομένων καθιστά δύσκολη υπόθεση την εύρεση των πληροφοριών, 

καθώς πολλές από αυτές δεν επαληθεύονται. Σημαντικό είναι οι φοιτητές να μάθουν να 

επεξεργάζονται όλες αυτές τις πληροφορίες και να καταλήγουν στο δικό τους συμπέρασμα.  

«Η πραγματικότητα δεν είναι πλέον ακριβής»: Όσα εμφανίζονται στο Διαδίκτυο δεν είναι πάντα 

αυτό που παρουσιάζονται. Για παράδειγμα, οι φωτογραφίες μπορούν να «πειραχτούν» και ο 

αποστολέας ενός ηλεκτρονικού μηνύματος μπορεί να είναι διαφορετικός από αυτόν που πιστεύουμε 

πως είναι. 

«Πράττοντας παρά γνωρίζοντας»: Στην εποχή της πληροφορίας η συσσώρευση γνώσης δεν είναι 

το ζητούμενο, αλλά είναι σημαντικό οι φοιτητές να έχουν την ικανότητα να χειρίζονται 

διφορούμενες και περίπλοκες πληροφορίες.  

«Nintendo over Logic»: Η μάθηση μοιάζει περισσότερο με βιντεοπαιχνίδι καθώς μέσα από μια 

συνεχή διαδικασία δοκιμής-λάθους ανακαλύπτει κρυμμένες «πόρτες». Δοκιμάζει και σε περίπτωση 

λάθους ξαναπροσπαθεί. Το λάθος, λοιπόν, καταλήγει να είναι μια μαθησιακή διαδικασία. Οι 

φοιτητές δεν ανακαλύπτουν τη γνώση μέσα από εγχειρίδια και οδηγίες χρήσης, αλλά από την 

προσωπική εμπειρία των συνεχών δοκιμών και λαθών. 

«Η ικανότητα εκτέλεσης πολλών εργασιών ταυτοχρόνως αποτελεί τρόπο ζωής»: Πολλοί νέοι 

σήμερα δεν συγκεντρώνονται σε μία δραστηριότητα κάθε φορά. Δεν είναι παράξενο, για 

παράδειγμα, να ακούνε μουσική, να τρώνε, να στέλνουν μηνύματα και να βλέπουν τηλεόραση, 

παράλληλα. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της πληροφοριακής υπερφόρτωσης, η οποία θα γίνεται όλο 

και μεγαλύτερη. Απάντηση αποτελεί η ικανότητα εκτέλεσης πολλών εργασιών ταυτοχρόνως.  
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«Πληκτρολόγηση παρά χειρόγραφα»: Οι νέοι προτιμούν να πληκτρολογούν παρά να γράφουν 

στο χαρτί. Αυτό συμβαίνει γιατί η χρήση επεξεργαστών κειμένων (πχ Word) προσφέρουν πολλά 

πλεονεκτήματα σε σχέση με το χειρόγραφο. 

«Μένουν Συνδεδεμένοι»: Για τους νέους της εποχής της πληροφορίας, η δυνατότητα να είναι 

συνεχώς «συνδεδεμένοι» ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε είναι ζωτικής σημασίας, 

χρησιμοποιώντας μια πληθώρα εργαλείων της τεχνολογίας (πχ τηλέφωνα, chat rooms και 

τηλεδιασκέψεις). 

«Μηδενική ανοχή στις καθυστερήσεις»: Το όλο θέμα του χρόνου έχει αλλάξει δραματικά σε 

σχέση με παλαιότερα. Οι σημερινοί φοιτητές έχουν ισχυρή απαίτηση για αμεσότητα και μικρή 

ανοχή στις καθυστερήσεις, αναμένοντας γρήγορες απαντήσεις.  

«Καταναλωτής/Θόλωση της ταυτότητας του δημιουργού»: Στη σημερινή εποχή της 

πληροφορίας, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ του κατόχου, του δημιουργού και του χρήστη της 

πληροφορίας, καθώς επικρατεί η αντίληψη πως ό,τι βρίσκεται στο Διαδίκτυο ανήκει σε όλους.  

 

Στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής κρίθηκε αναγκαία η οργάνωση των 

χαρακτηριστικών με τέτοιο τρόπο που θα μας επέτρεπε να έχουμε μια πλήρη εικόνα για τους 

φοιτητές που ανήκουν σε αυτή τη νέα γενιά. Τέλος, είναι ανάγκη να απομακρυνθούμε από αυτό το 

φετίχ επιμένοντας στην ονομασία αυτής της γενιάς, διότι οι όροι αυτοί δεν τους περιγράφουν, και 

έχουν τη δυνατότητα της διατήρησης αυτής της ομάδας φοιτητών μακριά από την πραγματοποίηση 

της προσωπικής ανάπτυξης με την παραδοχή ότι ήδη τα ξέρουν (Koutropoulos, 2011). 

Η Smith (2012) σε μια πρόσφατη μετά-ανάλυση των κυρίαρχων ισχυρισμών, οι οποίοι 

έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη νέα γενιά φοιτητών, συμβάλλει ώστε να γίνει πιο ξεκάθαρη η εικόνα 

του σημερινού φοιτητή. Σύμφωνα με την Smith, οι σημερινοί φοιτητές: 

(α) κατέχουν νέους τρόπους του γνωρίζειν και του είναι,  

(β) είναι επικεφαλής της ψηφιακής επανάστασης, η οποία μετασχηματίζει την κοινωνία,  

(γ) είναι εκ φύσεως τεχνολογικά έμπειροι,  
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(δ) είναι multitaskers (δηλαδή εκτελούν πολλαπλές εργασίες ταυτοχρόνως), προσανατολισμένοι 

στην ομάδα και συνεργατικοί,  

(ε) είναι φυσικοί ομιλητές της γλώσσας των τεχνολογιών,  

(στ) «αγκαλιάζουν» τα παιγνίδια (gaming), την αλληλεπίδραση και την προσομοίωση,  

(ζ) απαιτούν άμεση ικανοποίηση, και τέλος  

(η) αντανακλώνται και ανταποκρίνονται στην οικονομία της γνώσης.  

Αναπόφευκτα, μία μόνο προσέγγιση δεν μπορεί να περιγράψει όλα τα χαρακτηριστικά της 

νέας αυτής γενιάς, η οποία σκέφτεται και πράττει με πολύπλοκο και διαφορετικό τρόπο. Όπως είναι 

φανερό, οι πιο πάνω προσεγγίσεις αποδίδουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά και παράλληλα η κάθε 

μια συνεισφέρει στην πληρέστερη περιγραφή, επιδιώκοντας την αποτύπωση κάποιων μοναδικών 

χαρακτηριστικών. Σε αυτό το πλαίσιο, φαίνεται ότι ο καλύτερος τρόπος περιγραφής της νέας αυτής 

γενιάς, θα ήταν μέσα από το συνδυασμό των διαφορετικών όρων που έχουν προταθεί. Ωστόσο, η 

επιλογή αυτή θα δημιουργούσε δυσκολίες στην επίτευξη ενός κοινού πλαισίου αναφοράς. Έτσι, στο 

πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αυτή η νέα γενιά φοιτητών θα περιγραφεί κυρίαρχα 

με τον όρο Ψηφιακή Γενιά, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στη σχετική βιβλιογραφία, και 

φαίνεται να επιτρέπει την προσέγγιση της νέας γενιάς φοιτητών χωρίς τις ειδικές φορτίσεις που 

γεννούν οι υπόλοιποι όροι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

3 Ψηφιακό Χάσμα 

 

Εισαγωγή στο Ψηφιακό Χάσμα 

 

Ο όρος ψηφιακό χάσμα χρησιμοποιήθηκε αρχικά στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990 για να 

περιγράψει το θέμα της άνισης πρόσβασης και χρήσης των νέων μέσων. Πριν από την εισαγωγή του 

όρου ψηφιακό χάσμα, έννοιες όπως η πληροφοριακή ανισότητα (information inequality), 

πληροφοριακό χάσμα (information gap) ή γνωσιακό χάσμα (knowledge gap) χρησιμοποιήθηκαν 

για να περιγράψουν το φαινόμενο (Van Dijk, 2006). Στη δεκαετία του 1990 ο όρος ψηφιακό χάσμα 

(digital divide) χρησιμοποιούνταν ευρέως σε μια σειρά εκθέσεων της κυβέρνησης των ΗΠΑ (Van 

Dijk, 2006) και περιγραφόταν ως ένα «κοινωνικο-οικονομικό χάσμα μεταξύ των κοινωνιών οι οποίες 

είχαν πρόσβαση σε υπολογιστές και στο Διαδίκτυο και σε όσες δεν είχαν» (σ. 213) (Underwood, 

2007).  

Ήδη από την εποχή της εισόδου, διάδοσης και εξάπλωσης του Διαδικτύου εκφράστηκαν 

από πολλές πλευρές ανησυχίες και προβληματισμοί σχετικά με την άνιση κατανομή του, η οποία 

οδηγούσε αναπόφευκτα στο φαινόμενο του «ψηφιακού χάσματος» (Hargittai, 2010). Η 

σημαντικότητα του ζητήματος του ψηφιακού χάσματος οφείλεται, ως ένα βαθμό, από τις ευκαιρίες 

και τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει στα άτομα η πρόσβαση στις ΤΠΕ ώστε να 

αποκτήσουν γνώσεις (Fallis, 2003). Σήμερα, ο όρος ψηφιακό χάσμα έχει γίνει προσφιλής φράση για 

τους ακαδημαϊκούς και ειδήμονες, εκπαιδευτές και πολιτικούς. Βέβαια, έχει χρησιμοποιηθεί τόσο 

πολύ και συχνά, ώστε έχει χάσει την πραγματική του αξία και σημασία (Appu & Laurence, 2003).  

Στη βιβλιογραφία υπάρχει πλήθος ορισμών του ψηφιακού χάσματος. Διάφοροι συγγραφείς 

έχουν περιγράψει τον όρο ελαφρώς διαφορετικά, η ουσία του οποίου αναφέρεται στην έλλειψη ή την 

αδυναμία πρόσβασης στις ΤΠΕ (Norris, 2001). Ενδεικτικά, ο ορισμός που έχει δώσει ο 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) ορίζοντας το ψηφιακό χάσμα ως 
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«το χάσμα (που υπάρχει) μεταξύ των ατόμων, των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και των 

γεωγραφικών περιοχών σε διαφορετικά κοινωνικό-οικονομικά επίπεδα όσον αφορά τόσο τις 

ευκαιρίες πρόσβασης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), όσο και τη 

χρήση του Διαδικτύου σε ένα ευρύ πλήθος δραστηριοτήτων. Το ψηφιακό χάσμα αντανακλά ποικίλες 

διαφορές μεταξύ και εντός των χωρών» (σ. 5) (OECD, 2001). Οι Gourova, Hermann, Leijten και 

Clements (2001) αναφέρουν το ψηφιακό χάσμα ως «το χάσμα μεταξύ των εθνών που έχουν και δεν 

έχουν την πολυτέλεια της τεχνολογίας, μεταξύ των επιχειρήσεων και των καταναλωτών που 

απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της εποχής της Πληροφορίας και εκείνων που περιμένουν ακόμη 

τα οφέλη της, ως το χάσμα που χωρίζει τους έχοντες από τους μη έχοντες στον τομέα των 

πληροφοριών, ή ο αποκλεισμός εκείνων που είναι φτωχοί, αναλφάβητοι, αγροτικοί ή μη 

αγγλόφωνοι» (σ. 8).  

Οι Kim και Kim (2001) υποστηρίζουν ότι το ψηφιακό χάσμα έχει δημιουργηθεί από 

τέσσερα βασικά στοιχεία: την τάξη, το φύλο, την περιοχή και τη γενιά. Έτσι, παρατηρείται ψηφιακό 

χάσμα μεταξύ των διαφόρων τύπων εργαζομένων και μεταξύ των διαφορετικών τάξεων, καθώς και 

μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η περιοχή φαίνεται να σχετίζεται με την προσβασιμότητα στην 

πληροφορία στις αναπτυγμένες και υπανάπτυκτες περιοχές, στα αγροτικά και αστικά περιβάλλοντα, 

καθώς και ανάλογα με το μέγεθος της πόλης. Ωστόσο, η μεγαλύτερη διαφορά παρατηρείται μεταξύ 

της ψηφιακής γενιάς, η οποία είναι εξοικειωμένη με τις ΤΠΕ, και την παλαιότερη γενιά, που φαίνεται 

να είναι πιο κοντά στον βιομηχανικό άξονα ανάπτυξης της κοινωνίας. Η ψηφιακή γενιά χρησιμοποιεί 

το Διαδίκτυο σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής της, ενώ η παλαιότερη γενιά δεν είναι τόσο 

εξοικειωμένη και δε βρίσκει τόσο ελκυστική τη νέα κουλτούρα των πληροφοριών. Ένα ανάλογο 

πλαίσιο πρότειναν οι Fong, Wellman, Kew και Wilkes (2001). Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι το 

ψηφιακό χάσμα μπορεί να χωριστεί πρώτον, σε διαφορές μεταξύ των ανεπτυγμένων και των λιγότερο 

ανεπτυγμένων χωρών όσον αφορά την πρόσβαση σε Η/Υ και στο Διαδίκτυο, δεύτερον, σε διαφορές 

μεταξύ ενηλίκων και παιδιών σε όλες τις χώρες, με τα παιδιά να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην 

εκπαίδευση και την λιγότερη αντίσταση στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, τρίτον, σε διαφορές μεταξύ 
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των τύπων των ανθρώπων στις ανεπτυγμένες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες στην πρόσβαση σε 

Η/Υ και στο Διαδίκτυο, και τέταρτον, σε διαφορές μεταξύ των γεωγραφικών εκτάσεων εντός μιας 

χώρας όπως οι περιοχές, αστικές ή αγροτικές, ή γειτονιές εντός μητροπολιτικής περιοχής.  

Το ψηφιακό χάσμα είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο και περιλαμβάνει διαφορετικές 

διαστάσεις. Οι DiMaggio και Hargittai (2001) πρότειναν πέντε διαστάσεις στις οποίες μπορεί να 

υπάρχει το χάσμα, οι οποίες είναι οι εξής: α) Τεχνικά μέσα (λογισμικό, hardware, ποιότητα 

σύνδεσης), β) Αυτονομία χρήσης, η οποία αφορά την τοποθεσία πρόσβασης αλλά και την ελευθερία 

του ατόμου να κάνει χρήση του μέσου κατά το δοκούν, γ) Σκοποί για τους οποίους τα άτομα 

χρησιμοποιούν την τεχνολογία, δ) Κοινωνικά υποστηρικτικά δίκτυα και ε) Δεξιότητες, οι οποίες 

αφορούν την ικανότητα ενός ατόμου να χρησιμοποιεί το μέσο αποτελεσματικά. Η Norris (2001) 

διέκρινε τρεις διαστάσεις του: α) το παγκόσμιο χάσμα που περιλαμβάνει τις διαφορές στην πρόσβαση 

στο Διαδίκτυο μεταξύ των βιομηχανικών και λιγότερο ανεπτυγμένων εθνών, β) το κοινωνικό χάσμα 

που οδηγεί σε ανισότητες μεταξύ του πληθυσμού μέσα σε ένα έθνος και γ) το δημοκρατικό χάσμα που 

περιλαμβάνει τις διαφορές μεταξύ εκείνων που χρησιμοποιούν και δεν χρησιμοποιούν τις ψηφιακές 

τεχνολογίες ώστε να συμμετέχουν στη δημόσια ζωή.  

Η πρόσβαση όμως δεν αφορά μόνο το ζήτημα του τεχνολογικού εξοπλισμού (π.χ. 

προσωπικοί Η/Υ, Διαδίκτυο) αλλά και ζητήματα που αφορούν δεξιότητες χρήσης του εξοπλισμού, 

πόρους, κλπ. (Appu & Laurence, 2003. Fallis, 2003. Κουντζέρης & Κωνσταντάτος, 2009). Έτσι, το 

ψηφιακό χάσμα είναι μια φράση που συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει το χάσμα ανάμεσα 

σε εκείνα τα άτομα και τις κοινωνίες που διατηρούν αποτελεσματική πρόσβαση και επωφελούνται 

των ΤΠΕ και σε αυτούς που δεν έχουν ή δεν το κάνουν. Στη βιβλιογραφία έχει καθιερωθεί η 

διαφορά μεταξύ του ψηφιακού χάσματος α’ και β’ επιπέδου. Το ψηφιακό χάσμα α’ επιπέδου 

σχετίζεται με την πρόσβαση στην τεχνολογία, ενώ το ψηφιακό χάσμα β’ επιπέδου συμβαδίζει με τη 

διαφορετική χρήση της τεχνολογίας και το βαθμό ικανότητας στη χρήση της τεχνολογίας (Sainz, 

Castano & Artal, 2008). Στη βιβλιογραφία γίνεται μεγάλη συζήτηση αναφορικά με το ψηφιακό 

χάσμα και κατά πόσο αυτό αφορά την πρόσβαση και τη χρήση του Η/Υ ή του Διαδικτύου. 
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Ωστόσο, αυτά τα δύο συνδέονται μεταξύ τους, καθώς και οι δύο έννοιες έχουν επίσης εξελιχθεί 

ταυτόχρονα σε μια προσπάθεια να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των διαφορετικών πλαισίων και 

των συνακόλουθων κοινωνικών αναγκών (Sainz et al., 2008). Το ψηφιακό χάσμα β’ επιπέδου μπορεί 

να δημιουργηθεί λόγω αρκετών παραγόντων, όπως για παράδειγμα λόγω της ύπαρξης Η/Υ παλαιάς 

τεχνολογίας, της συνδεσιμότητας, των διαδικτυακών δεξιοτήτων, της ελευθερίας πρόσβασης καθώς 

και της υποστήριξης χρήσης του Η/Υ (Hawkins & Oblinger, 2006). 

 

Ψηφιακό Χάσμα & Ψηφιακός Γραμματισμός 

Το ψηφιακό χάσμα συνδέεται με τον ψηφιακό γραμματισμό (digital literacy) και τους περιορισμούς 

που αντιμετωπίζουν τα άτομα στη χρήση των ΤΠΕ (Ricoy, Feliz & Couto, 2013). Ο «ψηφιακός 

γραμματισμός» έχει πολλαπλές χρήσεις στη βιβλιογραφία. Η έννοια του ψηφιακού γραμματισμού 

χρησιμοποιείται ως επέκταση και επεξήγηση του ψηφιακού χάσματος β’ επιπέδου. Συνιστά ένα 

αποτελεσματικό εργαλείο περιγραφής και μέτρησης των δεξιοτήτων που κατέχουν άτομα 

διαφορετικών χαρακτηριστικών πχ το φύλο, τη φυλή, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, το εισόδημα, 

τον τόπο καταγωγής (Sainz et al., 2008). Λόγω της ραγδαίας και συνεχούς ανάπτυξης της ψηφιακής 

τεχνολογίας, τα άτομα πρέπει να έχουν μια ποικιλία δεξιοτήτων -τεχνικών, γνωστικών και 

κοινωνιολογικών- για να επιλύσουν προβλήματα σε ψηφιακά περιβάλλοντα και να ανταποκριθούν 

στα καθήκοντά τους. Το σύνολο αυτών των δεξιοτήτων συχνά αναφέρονται ως «ψηφιακός 

γραμματισμός» (Eshet-Alkalai, 2004).  

Η έννοια του ψηφιακού γραμματισμού δεν έχει οριστεί ακόμη ρητώς, με πολλούς ορισμούς 

να χαρακτηρίζονται από ασάφεια (Μπίκος, 2012). Ο Gilster όρισε τον ψηφιακό γραμματισμό ως 

εξής: ψηφιακός γραμματισμός σημαίνει την ικανότητα κατανόησης και χρήσης πληροφοριών που 

παρουσιάζονται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή σε πολλαπλές μορφοποιήσεις από πληθώρα πηγών. 

Σε αυτό περιλαμβάνεται η ικανότητα κατανόησης προβλημάτων και δημιουργίας ερωτήσεων που θα 

λύσουν το πρόβλημα, όπως και διαμόρφωση συνήθειας της κριτικής σκέψης και χρήσης 

ηλεκτρονικών δικτύων (Gilster 2007, όπως αναφέρεται από τον Μπίκος, 2012, σ. 121).  
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Ο Martin (2008) αναφέρθηκε στα τρία επίπεδα του ψηφιακού γραμματισμού. Το πρώτο 

επίπεδο αφορά την Ψηφιακή Ικανότητα (Digital competence), η οποία αποτελείται από γνώσεις, 

δεξιότητες και στάσεις. Το δεύτερο επίπεδο αφορά τις Ψηφιακές Χρήσεις (Digital usages), οι 

οποίες αφορούν στην επίλυση ενός προβλήματος, την ολοκλήρωση ενός έργου, ή την επίτευξη 

κάποιου άλλου αποτελέσματος εντός του επαγγελματικού πλαισίου, του αντικειμένου ή άλλου τομέα. 

Τέλος, το τρίτο επίπεδο αναφέρεται στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό (Digital Transformation) και 

επιτυγχάνεται όταν οι ψηφιακές χρήσεις που έχουν αναπτυχθεί ενεργοποιούν την καινοτομία και τη 

δημιουργικότητα και ωθούν σε σημαντική αλλαγή εντός του επαγγελματικού ή γνωσιακού τομέα. 

Ωστόσο, ο μετασχηματισμός δεν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τον ψηφιακό γραμματισμό. Η 

δραστηριότητα στο επίπεδο της κατάλληλης και ενημερωμένης χρήσης θα ήταν αρκετή για να 

χαρακτηριστεί κανείς ως ψηφιακά εγγράμματος. Η εφαρμογή αυτού του ορισμού είναι ότι 

μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για τον ψηφιακό γραμματισμό στα δεύτερο και τρίτο επίπεδο. Η 

ψηφιακή ικανότητα είναι μια προϋπόθεση και πρόδρομος του ψηφιακού γραμματισμού, αλλά δεν 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως ψηφιακός γραμματισμός (Martin, 2008).  

Ο Μπίκος (2012) διέκρινε τρεις βασικές ομάδες ικανοτήτων και δεξιοτήτων που 

περιγράφουν το σύνολο του ψηφιακού γραμματισμού: (α) ικανότητες που αφορούν την μαθησιακή 

διαδικασία, (β) τεχνικές και λειτουργικές δεξιότητες, και (γ) κοινωνικές και ηθικές ικανότητες.  

 

Ψηφιακό Χάσμα μεταξύ Φοιτητών & Διδασκόντων 

 
Για το χάσμα που δημιουργείται μεταξύ των ατόμων λόγω διαφοράς ηλικίας, δηλαδή μεταξύ νέων 

και σε μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, αναφέρθηκε για πρώτη φορά ο Marc Prenksy (2001a), ο οποίος 

έκανε λόγο για τις ψηφιακές ανισότητες που δημιουργούνται λόγω της ηλικίας. Ο Prensky εισήγαγε 

δυο καινούριες έννοιες, δυο νεολογισμούς για την ακρίβεια, την έννοια του ψηφιακού ιθαγενή και του 

ψηφιακού μετανάστη.  



46 

 

Ο Prensky (2001a,b) ως φυσική συνέχεια του όρου Ψηφιακοί Ιθαγενείς, εισάγει τον όρο 

Ψηφιακοί Μετανάστες (Digital Immigrants), θέλοντας να διαφοροποιήσει όσους δεν γεννήθηκαν μέσα 

στον ψηφιακό κόσμο, όπως οι διδάσκοντες των ψηφιακών ιθαγενών. Αναφέρει πως, σε κάποια στιγμή 

της ζωής τους, έχουν υιοθετήσει πολλές ή τις περισσότερες πτυχές των νέων τεχνολογιών (Prensky, 

2001a, b) και θεωρεί πως «όσο και να προσπαθούν να προσαρμοστούν στο νέο ψηφιακό περιβάλλον 

διατηρούν πάντα την "προφορά” τους» (σ. 3). Όπως τονίζει «η προφορά των “ψηφιακών 

μεταναστών” μπορεί να γίνει αντιληπτή, για παράδειγμα όταν έρχονται σε επαφή με ένα νέο 

εργαλείο. Η πρώτη κίνηση που θα κάνουν είναι να διαβάσουν το εγχειρίδιο χρήσης αντί να 

«αφήσουν» το ίδιο το εργαλείο να τους «δείξει» τις δυνατότητές του και τον τρόπο λειτουργίας του» 

(Prensky, 2001a) (σ. 3). 

Ως εκ τούτου, στη μία πλευρά του ψηφιακού χάσματος βρίσκονται οι ψηφιακοί ιθαγενείς, οι 

οποίοι χαρακτηρίζονται από ψηφιακή γραμματοσύνη, μεγάλωσαν μέσα στην τεχνολογία την οποία 

και αναμένουν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους. Στον αντίποδα του ψηφιακού χάσματος 

βρίσκονται οι ψηφιακοί μετανάστες οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι στη χρήση της τεχνολογίας. Η 

συνοδευτική ρητορική βασίζεται στο γεγονός ότι στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το 

προσωπικό και οι φοιτητές είναι τοποθετημένοι σταθερά σε κάθε πλευρά του ψηφιακού χάσματος, 

με κρίσιμες επιπτώσεις και συνέπειες για τη διδασκαλία και τη μάθηση (Kennedy, Dalgarno, 

Bennett, Judd, Gray & Chang, 2008). Η ύπαρξη, λοιπόν, αυτής της διαφοροποίησης μπορεί να 

δημιουργήσει ψηφιακό χάσμα μεταξύ των διδασκόντων κα των διδασκόμενων.  

Η ταχεία διάδοση των διδακτικών τεχνολογιών στα εκπαιδευτικά συστήματα θέτει 

αντιμέτωπους τόσο τους διδάσκοντες, όσο και τους διδασκόμενους με καταστάσεις που απαιτούν τη 

χρησιμοποίηση συνεχώς αυξανόμενων τεχνικών, γνωστικών και κοινωνιολογικών δεξιοτήτων. Οι 

δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες στους διδάσκοντες προκειμένου να λειτουργήσουν 

αποτελεσματικά στο ψηφιακό περιβάλλον (Eshet, 2007). Η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών 

μάθησης συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον του ακαδημαϊκού προσωπικού 

(Salmon & Jones, 2004). Επιπλέον, από την πλευρά των διδασκόμενων, υπάρχει περίπτωση οι 
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φοιτητές που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ΤΠΕ να μην μπορέσουν να ενσωματωθούν (Kennedy et 

al., 2008). 

Η υιοθέτηση ή μη των ισχυρισμών περί ψηφιακού χάσματος και της διαφοροποίησης ή μη 

διδασκόντων και φοιτητών ως μελών διαφορετικών γενιών επηρεάζει σημαντικά το σύνολο των 

ζητημάτων που αφορούν στην ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ως 

εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη, οι ισχυρισμοί αυτοί όχι μόνο να μη γίνονται αποδεκτοί ακρίτως, 

αλλά να υποστηρίζονται από εμπειρικές έρευνες (Kennedy et al., 2008. Waycott et al., 2009). 

Ανεξαρτήτως αν οι ισχυρισμοί περί ψηφιακού χάσματος μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων 

ισχύουν ή όχι, η σημασία των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, αλλά και στην κοινωνία, είναι 

αδιαμφισβήτητη. Ο τρόπος με τον οποίο η μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορεί να 

ανταποκριθεί στην ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας είναι ένα σημαντικό ερώτημα που πρέπει να 

διερευνηθεί (Bullen & Morgan, 2011). Αυτό θα επιτρέψει να παρθούν τεκμηριωμένες αποφάσεις 

βασιζόμενες σε εμπειρική βάση σχετικά με την εφαρμογή των εκπαιδευτικών τεχνολογιών στα 

σημερινά Τριτοβάθμια Ιδρύματα Εκπαίδευσης. 

 

Μπορεί να Απαλειφθεί το Ψηφιακό Χάσμα;  

 
Η πληρέστερη προσέγγιση του συνόλου των ζητημάτων που αφορούν το ψηφιακό χάσμα δεν 

αποτελεί έναν ακαδημαϊκό αυτοσκοπό, αλλά εκτείνεται σε ένα ζήτημα κεντρικής σημασίας για την 

απαλοιφή του ψηφιακού χάσματος. Ο Koutropoulos (2011) αναφέρει χαρακτηριστικά πως «ο 

ψηφιακός ιθαγενής έγινε σύνθημα για αλλαγή στην εκπαίδευση, για (ακριβή) τεχνολογική διάχυση σε 

όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, καθώς και για ευρείες αλλαγές σε ιδρύματα που παρέχουν ευκαιρίες 

μάθησης και περιβάλλοντα σε αυτούς τους ψηφιακούς ιθαγενείς» (σ. 525). Το γεγονός της ύπαρξης 

αυτής της νέας γενιάς φοιτητών οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι ευρείες αλλαγές στα Πανεπιστήμια 

είναι απαραίτητες ώστε να είναι έτοιμα να υποδεχτούν αυτούς τους φοιτητές και να μπορέσουν να 



48 

 

ανταποκριθούν. Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν φτιάχτηκε για αυτούς τους φοιτητές και ως εκ τούτου 

πρέπει να προσαρμοστεί (Prensky, 2001 & Tapscott, 1998).  

Ο Frand (2000) φανερώνοντας το όραμά του για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αναφέρει: 

«Σε αυτό το όραμα, θα συνδυάσουμε τις δυνατότητες των Η/Υ, της επικοινωνίας, και των 

τεχνολογιών της πληροφορίας με τις παιδαγωγικές αλλαγές που χρειάζονται να συμβούν υπό το 

πρίσμα της επικράτησης της νοοτροπίας της εποχής της πληροφορίας» (σ. 22). Θεωρεί πως εάν οι 

διδάσκοντες αλλάξουν τον τρόπο διδασκαλίας τους και συνεχίσουν να πράττουν αυτό που έκαναν 

ανέκαθεν και εάν οι φοιτητές εξακολουθούν να προσεγγίζουν τη μάθηση με τον ίδιο τρόπο όπως 

έκαναν πάντοτε, η τεχνολογία θα αποτελεί απλώς περιττό έξοδο, μην έχοντας τη δυνατότητα οι 

φοιτητές να επωφεληθούν τα οφέλη της χρήσης της τεχνολογίας. Πρέπει η προσέγγιση του θέματος 

να γίνει με όρους μετασχηματισμού της εκπαιδευτικής εμπειρίας ώστε να έχει νόημα η χρήση της 

τεχνολογίας για τον ίδιο τον διδασκόμενο. 

Η Oblinger (2003) αναφέρει πως το πιο σημαντικό στο όλο ζήτημα είναι να αντιληφθούν τα 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα πόσο καλά γνωρίζουν και κατανοούν τους «νέους φοιτητές». Οι 

σημερινοί φοιτητές έχοντας αναπτύξει σημαντικά πλεονεκτήματα ως αποτέλεσμα του περιβάλλοντός 

τους, υπάρχει η πιθανότητα να δημιουργηθεί μια ασυμμετρία μεταξύ των προσδοκιών των φοιτητών 

και του μαθησιακού περιβάλλοντος που προσφέρουν τα Πανεπιστήμια. Κατά τον Brown (2001), «η 

εκπαιδευτική χρήση της τεχνολογίας δεν αποτελεί πανάκεια που θα λύσει τα πολλά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει σήμερα η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (…) Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχει σήμερα 

την ευκαιρία να αναμορφώσει τον εαυτό της και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μέλλον της 

κοινωνίας μας. Αν ο ρόλος αυτός τελικά πραγματοποιηθεί, θα εξαρτηθεί από το φρέσκο, 

δημιουργικό τρόπο σκέψης και τη σταθερή δέσμευση να προχωρήσουμε τη διδασκαλία, τη μάθηση, 

και το Πανεπιστήμιο στην ψηφιακή εποχή (σ. 85). Ωστόσο, οι Drent & Meelissen (2008) τονίζουν 

ότι παρόλο που τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν επενδύσει στην υλικοτεχνική υποδομή για την 

εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι μέθοδοι διδασκαλίας δεν έχουν αλλάξει.  
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Η εικόνα των σημερινών φοιτητών έχει αλλάξει και έτσι κατά συνέπεια απαιτείται να 

αλλάξουν επίσης α) ο τρόπος διδασκαλίας από πλευράς διδασκόντων, β) η οργάνωση των 

ιδρυμάτων, καθώς η βιομηχανική εποχή έχει καταστεί εποχή της πληροφορίας και τέλος, γ) η 

έννοια που δίνεται στους όρους «φοιτητής», «διδάσκων» και «απόφοιτος» (Frand, 2000). Σύμφωνα με 

τον Prensky (2001b) οι διδάσκοντες έχουν δύο επιλογές. Είτε να αγνοήσουν εσκεμμένα την ύπαρξη 

της συγκεκριμένης γενιάς και να συνεχίσουν να διδάσκουν με τον τρόπο που δίδασκαν ανέκαθεν, έως 

ότου αναλάβει η νέα γενιά, είτε να προσπαθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο να επικοινωνήσουν τη 

πολύτιμη σοφία και γνώση τους σε αυτόν τον κόσμο της νέας γλώσσας. O Prensky (2001a) εφιστά 

την προσοχή δηλώνοντας ότι οι διαφορές που εντοπίζονται είναι τόσο σημαντικές που η ίδια φύση 

της εκπαίδευσης πρέπει να αλλάξει ριζικά για να καλύψει τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα αυτών 

των ψηφιακών ιθαγενών.  

Οι διδάσκοντες πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, καθώς διαδραματίζουν 

σημαίνονται ρόλο για την επιτυχημένη εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν 

αρκεί μόνο η καθοδήγηση των διδασκόμενων, αλλά και η σωστή εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ 

από πλευράς διδασκόντων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενώσουν 

τις δυνάμεις τους και να βρουν τους πλέον κατάλληλους τρόπους για να ζήσουν αρμονικά στο νέο 

κόσμο της τεχνολογίας, να τηρήσουν μια κριτική στάση απέναντί της και να τη χρησιμοποιήσουν με 

αποτελεσματικό τρόπο» (σ. 53) (Βοσνιάδου, 2006). Σύμφωνα με τον Dede (2005), οι ραγδαίες 

αλλαγές που προκύπτουν στα μαθησιακά στυλ των φοιτητών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω 

της τεχνολογίας, συνιστούν μια επιπλέον πρόκληση -και ιδανικά ένα νέο στόχο επαγγελματικής 

ανάπτυξης- για τους διδάσκοντες.  

Δεδομένου αυτού του συνδυασμού των νέων στάσεων και συμπεριφορών της νοοτροπίας της 

εποχής της πληροφορίας, γεννάται το ερώτημα «Τι πρέπει να γίνει;». Ο Prensky (2007) θεωρεί πως 

η απάντηση στο ερώτημα δεν είναι στην πραγματικότητα η κατάρτιση πάνω στη χρήση των 

εργαλείων. Και αυτό γιατί τα εργαλεία «έρχονται και παρέρχονται» με γρήγορους ρυθμούς αλλά και 

γιατί όσο και να προσπαθούν οι διδάσκοντες δαπανώντας πολύτιμο χρόνο θα είναι πάντα ένα βήμα 
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πίσω στη χρήση των νέων τεχνολογιών, πίσω από τους φοιτητές. Η απάντησή του είναι «ο 

καταμερισμός της εργασίας». Θεωρεί πως δεν είναι απαραίτητο οι διδάσκοντες να μάθουν να 

χρησιμοποιούν και να «κατέχουν» όλα τα σύγχρονα εργαλεία της τεχνολογίας γιατί αυτό μπορούν 

να το κάνουν οι φοιτητές. Οι διδάσκοντες πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να διδάξουν 

στους φοιτητές τους πού και πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να προσθέσουν αξία στη μάθηση. Οι 

φοιτητές πρέπει να παράγουν με τη βοήθεια αυτών των τεχνολογιών. Είναι ανάγκη, λοιπόν, να 

υπάρχει ένας «χρήσιμος καταμερισμός της εργασίας» γύρω από τις αναδυόμενες τεχνολογίες.  
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4 Τι Ισχύει τελικά σχετικά με την Ύπαρξη του Ψηφιακού Χάσματος; 

 

- Έρευνες που Εστιάζουν στους Φοιτητές 

 
Η θεωρούμενη έμφυτη ικανότητα των νέων στη χρήση των ΤΠΕ λόγω της ευρείας έκθεσής τους και 

της υποτιθέμενης εξοικείωσή τους με την τεχνολογία, χαρακτηρίζει μια ολόκληρη γενιά, την 

επονομαζόμενη «ψηφιακή γενιά», η οποία έχει μεγάλο ενδιαφέρον, δεξιότητες και εξάρτηση από τη 

χρήση της τεχνολογίας (Oblinger & Oblinger, 2005. Prensky 2001a,b. Tapscott 1998, 2009). 

Ωστόσο, η ομοιογένεια της ψηφιακής γενιάς ως προς την εξοικείωση, τη συχνότητα χρήσης και των 

τύπων των τεχνολογιών που χρησιμοποιούν οι φοιτητές (Hosein, Ramanau & Jones, 2010. 

Kennedy, Judd, Dalgarno & Waycott, 2010) βασίστηκε κυρίως στην παρατήρηση παρά στην 

εμπειρική έρευνα (Combes, 2009a). Ως εκ τούτου, γίνεται ευρέως αποδεκτό ότι αυτοί οι 

νεοεισερχόμενοι φοιτητές (ψηφιακή γενιά) εισάγονται στο Πανεπιστήμιο με υψηλά επίπεδα 

τεχνολογικής επάρκειας (Webb, 2013).  

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Combes (2009b), «η φύση του Διαδικτύου εξασφαλίζει 

όχι μόνο την παγκόσμια αποδοχή μιας ιδέας αλλά επίσης επιτρέπει να διατηρηθεί και συνεχώς να 

ανακυκλώνεται. Έτσι, παρόλο που η ιδέα της ψηφιακής γενιάς εμφανίστηκε για πρώτη φορά κατά τη 

διάρκεια της πρώτης ακμής του Διαδικτύου, συνεχίζει να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι 

αποκτούν τις δεξιότητες αναζήτησης πληροφοριών χρησιμοποιώντας αυτό το μέσο» (σ. 31).  

Παρά το γεγονός ότι οι ισχυρισμοί για την ύπαρξη αυτή της γενιάς δεν βασίζονται σε 

εμπειρική βάση, αυτό δεν απέτρεψε την εμφάνιση σημαντικού όγκου βιβλιογραφίας σχετικά με την 

περιγραφή των χαρακτηριστικών της ψηφιακής γενιάς (Corrin, Bennett & Lockyer, 2010. Kennedy 

et al., 2010). Αυτές οι δημοσιεύσεις έγιναν ευρέως γνωστές και αποδεκτές μέσω του Διαδικτύου «ως 

ένα παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο» (σ. 1) (Combes, 2009a) και «προκάλεσαν» πολυάριθμες 

κριτικές τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό/εμπειρικό επίπεδο (Geniets & Eynon, 2011). 
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Οι ερευνητές Bennett, Maton και Kervin (2008) θέτουν το ερώτημα: «Γιατί αυτά τα 

επιχειρήματα αναπαράγονται επανειλημμένως σαν να υποστηρίζονται από εμπειρικά στοιχεία;» (σ. 

782). Για να δώσουν απάντηση σε αυτό «δανείζονται» την έννοια του Cohen (1972) «Ηθικός 

Πανικός» (Moral Panic). Όπως αναφέρουν «Η έννοια του ηθικού πανικού χρησιμοποιείται ευρέως 

στις κοινωνικές επιστήμες για να εξηγήσει πώς ένα ζήτημα δημόσιου ενδιαφέροντος μπορεί να 

αποκτήσει μια κοινωνική προβολή, η οποία υπερβαίνει τα αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν 

το φαινόμενο» (σ. 782). Κάτι αντίστοιχο οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι συνέβη με τη ψηφιακή γενιά 

χαρακτηρίζοντας τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από τα χαρακτηριστικά αυτής της γενιάς 

ως μία ακαδημαϊκή μορφή ηθικού πανικού. «Τα επιχειρήματα που συχνά διατυπώνονται με 

δραματική γλώσσα, διακηρύσσουν μια βαθιά αλλαγή στον κόσμο, και αποφαίνονται έντονες 

γενεαλογικές διαφορές (…) Οι ισχυρισμοί αυτοί σε συνδυασμό με τις εκκλήσεις στην κοινή λογική 

χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και να απαιτούν επείγουσα 

και ουσιαστική αλλαγή» (σ. 782). Ως εκ τούτου, τα τελευταία χρόνια άρχισαν να πραγματοποιούνται 

έρευνες που διερευνούν τη χρήση και τις προτιμήσεις των φοιτητών όσον αφορά τις νέες 

τεχνολογίες, στις οποίες γίνεται προσπάθεια κατανόησης αυτού του φαινομένου και να διαπιστωθεί 

κατά πόσο ισχύουν οι ισχυρισμοί αυτοί ή όχι (Kennedy et al. 2010. Geniets & Eynon, 2011). «Δεν 

υπάρχει αμφιβολία πως η τεχνολογία επηρεάζει σχεδόν όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας, 

αλλά η ύπαρξη μιας γενιάς ψηφιακής απαιτεί μεγαλύτερη ανάλυση» (σ. 31) (Combes, 2009b).  

Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα αφορούν, ως επί το πλείστον, την 

πρόσβαση, την κατοχή, τη χρήση, τις αντιλήψεις, τις εμπειρίες και τα χαρακτηριστικά των φοιτητών 

που ανήκουν στην ψηφιακή γενιά σε σχέση με την τεχνολογία. Μέσω αυτών των εμπειρικών ερευνών 

γίνεται προσπάθεια να εξακριβωθεί κατά πόσο επαληθεύονται ή όχι οι ισχυρισμοί των θεωρητικών 

του πεδίου. Στο παρόν κεφάλαιο, θα παρουσιαστούν τα κυριότερα συμπεράσματα πρόσφατων 

ερευνών που σχετίζονται, ως επί το πλείστον, με τους στόχους της παρούσας διατριβής.  
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Εμπειρικές Έρευνες σε Φοιτητές 

Τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στη νέα γενιά φοιτητών δεν βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα 

και η αποδοχή τους γίνεται ακρίτως. Η ιδέα ύπαρξης της ψηφιακής γενιάς έχει γίνει αποδεκτή εντός 

και εκτός εκπαιδευτικών κύκλων χωρίς να έχει ελεγχθεί στην καθημερινή πρακτική με περιορισμένη 

εμπειρική υποστήριξη (Bullen, Morgan & Qayyum, 2011. Koutropoulos, 2011) η οποία μάλιστα 

είναι αναντίστοιχη της ευκολίας με την οποία γίνονται αποδεκτοί οι ισχυρισμοί για αυτή τη νέα γενιά 

(Bennett et. al, 2008). Θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η υιοθέτηση των απλοϊκών γενεαλογικών 

διαφοροποιήσεων και των ισχυρισμών με μικρή εμπειρική υποστήριξη και να διερευνηθούν 

ενδελεχώς των θεμάτων που σχετίζονται με τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές χρήσεις των ΤΠΕ στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Bullen, et al., 2011). Στην ίδια λογική, η Combes (2009b) θεωρεί 

εσφαλμένη τη βασική αρχή της θεωρίας της ψηφιακής γενιάς ότι η έκθεση στην τεχνολογία από 

μικρή ηλικία σημαίνει απαραιτήτως και εξοικείωση με την τεχνολογία. Διερωτάται ως εκ τούτου: 

«Μήπως αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν σε μια εποχή όπου τα αυτοκίνητα είναι ευρέως 

διαδεδομένα ως τρόπος μεταφοράς θα είναι καλοί οδηγοί απλώς και μόνο επειδή δεν έχουν 

γνωρίσει ποτέ ένα τοπίο που είναι διαφορετικό;» (σ. 32).  

Η σχέση των νέων με την τεχνολογία συνιστά ένα περίπλοκο φαινόμενο που ο 

χαρακτηρισμός της ψηφιακής γενιάς πιθανόν να μην μπορεί να αποδώσει την πλήρη εικόνα (Bennett 

et al., 2008). Είναι ενδεικτικό ότι ο Selwyn (2009), μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπησή του, 

καταλήγει πως η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών από πλευράς των νέων έρχεται σε πλήρη 

αντίθεση με τα χαρακτηριστικά που τους έχουν αποδοθεί. Αυτό συμβαίνει λόγω της ποικιλομορφίας 

αλλά και της μη εντυπωσιακής χρήσης της τεχνολογίας από μέρους των νέων. Επίσης, κάνει λόγο 

για έναν άστοχο τεχνολογικό και βιολογικό ντετερμινισμό ο οποίος αποτελεί τη βάση των τρεχουσών 

απεικονίσεων των παιδιών, των νέων και της ψηφιακής τεχνολογίας. 

 

Με την ανάπτυξη της συζήτησης περί ύπαρξης της ψηφιακής γενιάς, άρχισαν να 

πραγματοποιούνται έρευνες αναφορικά με τις γενικές δραστηριότητες χρήσης της τεχνολογίας 
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(Corrin et. al, 2010). Ορισμένες μελέτες, οι οποίες όμως αποτελούν τη μειονότητα, υποστηρίζουν 

τους ισχυρισμούς περί ύπαρξης της ψηφιακής γενιάς στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  

Οι Garcia και Qin (2007) βρήκαν ότι φοιτητές διαφόρων ηλικιών και ακαδημαϊκού 

επιπέδου των ΗΠΑ - οι οποίοι ηλικιακά ανήκουν στην ψηφιακή γενιά (21 έως 25 ετών)- είναι 

περισσότερο εξοικειωμένοι ως προς τα τεχνολογικά εργαλεία μάθησης (π.χ. διαδικτυακές 

συζητήσεις, λογισμικά παρουσίασης) - και δη στα εξειδικευμένα (π.χ. υπολογιστικά φύλλα) - σε 

σχέση με τους μεγαλύτερους ηλικιακά φοιτητές (άνω των 36 ετών).  

Σύμφωνα με την έρευνα των Andone κ.ά. (2007) σε Πανεπιστήμια της Ρουμανίας, της 

Ουγγαρίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Φινλανδίας οι φοιτητές αποτελούν μια ξεχωριστή 

ομάδα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και με διαφορετικές μαθησιακές συνήθειες. Οι φοιτητές 

χαρακτηρίζονται από ισχυρή ανάγκη α) για επικοινωνία για κοινωνικούς λόγους με εκτεταμένη 

χρήση της τεχνολογίας, β) για αμεσότητα, και τέλος γ) για έλεγχο του περιβάλλοντός τους. 

Αναλυτικότερα, η τεχνολογία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των φοιτητών, οι οποίοι 

παρουσιάζουν ένα υψηλό επίπεδο χρήσης της τεχνολογίας (υπολογιστών, Διαδικτύου, κινητού 

τηλεφώνου) με την πλειονότητα των φοιτητών να δηλώνουν τουλάχιστον ως μέτριοι χρήστες του 

Η/Υ. Η τεχνολογία χρησιμοποιείται τόσο για ασύγχρονη όσο και για σύγχρονη επικοινωνία και 

διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή τους.  

Η έρευνα των Conole, De Laat, Dillon και Darby (2008) στη Μεγάλη Βρετανία (Μ. 

Βρετανία) κατέδειξε ότι οι φοιτητές: 1) είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και τη θεωρούν ως 

αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους, 2) είναι σε θέση να χρησιμοποιούν διαφορετικά εργαλεία για 

διαφορετικούς σκοπούς, μια ικανότητα που χαρακτηρίζει τους έμπειρους χρήστες, και τέλος, 3) 

έχουν συγκεκριμένες προσδοκίες (σ. 522). Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η συχνότητα αλλά 

και ο τρόπος χρήσης των εργαλείων εμφάνισαν διαφορές.  

Στον αντίποδα των παραπάνω ερευνών, βρίσκονται οι πιο πρόσφατες έρευνες που θέτουν 

υπό αμφισβήτηση την ύπαρξη μιας ομοιογενούς ομάδας φοιτητών με τεχνολογική εμπειρία και ένα 

ξεχωριστό μαθησιακό στυλ.  
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Οι Kennedy, Dalgarno, Gray, Judd, Waycott, Bennett, κ.ά. (2007) με βάση τα 

αποτελέσματα της μελέτης τους σε Πανεπιστήμια της Αυστραλίας αναφέρουν πως ενώ οι 

περισσότεροι πρωτοετείς φοιτητές εμφανίζονται να είναι συχνοί χρήστες των εδραιωμένων 

τεχνολογιών (π.χ. αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), μόνο μικρό 

ποσοστό φοιτητών κάνει χρήση των αναδυόμενων τεχνολογιών (π.χ. blogs, wikis). Σε αντίστοιχο 

συμπέρασμα διαφοροποιημένης χρήσης από πλευράς φοιτητών κατέληξε και η έρευνα των McNeill, 

Diao και Gosper (2011) (Αυστραλία). Σύμφωνα με τους ερευνητές, η χρήση που πραγματοποιείται 

στο πλαίσιο της μάθησης αλλά και γενικότερα στην καθημερινότητάς τους είναι συντηρητική και 

υπερισχύουν τα γνώριμα και εύκολα εργαλεία, όπως είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), το 

κείμενο και το κινητό τηλέφωνο, δηλαδή εργαλεία που παρέχουν πρόσβαση, αποτελεσματικότητα 

και συνδεσιμότητα. Ομοίως, οι Nagler και Ebner (2009) (Αυστρία) διαπίστωσαν ότι ενώ οι νέοι 

φοιτητές είναι ολοένα και περισσότερο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, ωστόσο δεν χρησιμοποιούν 

όλες τις δυνατότητες των συσκευών τους ή μη συνηθισμένες εφαρμογές του Web 2.0.  

Η Thinyane (2010) (Νότια Αφρική) σε πρωτοετείς φοιτητές, παρατήρησε ετερογένεια στον 

φοιτητικό πληθυσμό, εντοπίζοντας διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης και εμπειρίας χρήσης των 

περισσότερων τεχνολογιών. Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι οι φοιτητές δεν χρησιμοποιούν τις 

δυνατότητες του Web 2.0, καθώς επίσης ότι προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα, με 

διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης και διαφοροποιημένη χρήση της τεχνολογίας. 

 Οι Romero, Guitert, Sangra και Bullen (2013) (Ισπανία & Καναδάς) δεν επιβεβαιώνει τον 

ισχυρισμό ότι το κύριο χαρακτηριστικό της ψηφιακής γενιάς είναι ο ψηφιακός γραμματισμός. 

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές δεν παρατήρησαν σχεδόν καμία διαφορά στην ψηφιακή γραμματοσύνη 

μεταξύ της ψηφιακής γενιάς και της μη ψηφιακής γενιάς ως προς τα χαρακτηριστικά τους, ενώ οι 

όποιες διαφορές θα μπορούσαν να αποδοθούν σε άλλους παράγοντες πέραν της ηλικίας. Οι μόνες 

διαφοροποιήσεις που βρέθηκαν σχετικά με τα χαρακτηριστικά ψηφιακής γενιάς αφορούσαν τη 

συνδεσιμότητα και την προτίμησή τους για κοινωνικές δραστηριότητες, ωστόσο, αυτές οι διαφορές 

δεν είναι μεγάλες.  
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Οι Corrin κ.ά. (2010) διερεύνησαν την τεχνολογική πρόσβαση και τις πρακτικές που 

χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής αλλά και της ακαδημαϊκής μελέτης σε 

φοιτητές της Αυστραλίας. Σύμφωνα με την έρευνά τους, οι φοιτητές δεν μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως μία ομοιογενής ομάδα με κοινά χαρακτηριστικά καθώς δεν πληρούν όλοι οι 

φοιτητές τα κριτήρια πρόσβασης και χρήσης τεχνολογιών που προσδίδονται σε αυτήν τη γενιά. 

Αναλυτικότερα, η χρήση των τεχνολογιών από πλευράς φοιτητών διαφοροποιείται καθώς σε 

ορισμένες τεχνολογίες παρατηρήθηκε αυξημένη χρήση και σε άλλες σημαντικά επίπεδα μη 

υιοθέτησης. Τέλος, μόνο ένα μικρό ποσοστό φοιτητών (23,2%) θεωρεί ότι είναι προχωρημένοι 

χρήστες της τεχνολογίας, με την πλειονότητα (67%) να αυτοχαρακτηρίζεται ως μέτριοι χρήστες και 

ένα μικρό ποσοστό ως αρχάριοι (8,5%).  

Οι Kennedy κ.ά. (2010) διαπίστωσαν ότι οι πρωτοετείς φοιτητές σε Πανεπιστήμια της 

Αυστραλίας χαρακτηρίζονται από ετερογένεια με σαφείς διαφοροποιήσεις στη χρήση της 

τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές κατέληξαν στην αναγνώριση τεσσάρων τύπων χρηστών της 

τεχνολογίας: 1) Δυναμικοί Χρήστες (Power Users) (14%), 2) Καθημερινοί Χρήστες (Ordinary 

users) (27%), 3) Ακανόνιστοι χρήστες (Irregular users) (14%), και 4) Βασικοί χρήστες (Basic 

Users) (45%). Προκύπτει, λοιπόν, ότι οι ψηφιακοί ιθαγενείς κατά τον Prensky αποτελούν 

μειονότητα. Αντίστοιχα, η ποιοτική έρευνα των Ricoy κ.ά. (2013) σε πρωτοετείς φοιτητές σε 

Πανεπιστήμιο της Ισπανίας εντόπισαν ασυμμετρίες στη χρήση των ΤΠΕ, γεγονός που υποδεικνύει 

την παρουσία ψηφιακού χάσματος μέσα στην ομάδα των φοιτητών. Η πλειονότητα των φοιτητών 

έχει στην κατοχή της αρκετές ψηφιακές συσκευές, χειρίζεται σε ικανοποιητικό επίπεδο τις διάφορες 

ΤΠΕ και χρησιμοποιεί ποικιλία εφαρμογών. Ωστόσο, ορισμένοι φοιτητές δεν μπορούσαν να 

συμμετέχουν στην τεχνολογία λόγω έλλειψης ικανοτήτων και οικονομικών περιορισμών. Επιπλέον, ο 

Loan (2011) πραγματοποίησε έρευνα σε φοιτητές σε Πανεπιστημίου της Ινδίας και παρατήρησε την 

ύπαρξη ενός ευρέως ψηφιακού χάσματος, καθώς λιγότεροι από τους μισούς φοιτητές είναι χρήστες 

του Διαδικτύου και οι υπόλοιποι δεν είναι χρήστες. 
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Σύμφωνα με την Combes (2009b), οι φοιτητές δεν χαρακτηρίζονται από ομοιογένεια και 

δεν μπορούν να θεωρηθούν πληροφοριακά εγγράμματοι, καθώς δεν είναι σε θέση να κάνουν έλεγχο 

πιστοποίησης, να αποδομήσουν και να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά ή αποδοτικά τις 

πληροφορίες από μια σειρά από ηλεκτρονικές πηγές. Η πλειονότητα των φοιτητών έχει στην κατοχή 

της Η/Υ και κινητό τηλέφωνο, αλλά δεν είναι πολύ σίγουροι και πολύ καλοί χρήστες της 

τεχνολογίας. Στην πραγματικότητα είναι απαιτητικοί και μέτριοι χρήστες της τεχνολογίας. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει «μια γενιά νέων ανθρώπων οι οποίοι είναι ψηφιακοί ιθαγενείς είναι μια 

αντίληψη παρά μια πραγματικότητα» (σ. 9).  

Η έρευνα της Hargittai (2010) αμφισβήτησε την εμπειρία στη χρήση των ψηφιακών μέσων 

των φοιτητών στο σύνολό τους, καθώς η έρευνα καταδεικνύει ξεκάθαρα μια σημαντική 

διαφοροποίηση μεταξύ των φοιτητών – ακόμη και των πιο έμπειρων- όσον αφορά την κατανόηση 

διαφόρων πτυχών του Διαδικτύου. Η έρευνα των Bullen κ.ά. (2011) σε φοιτητές Πανεπιστημίου του 

Καναδά κατέδειξε ότι δεν υπάρχει απόδειξη για την ισχύ της ψηφιακής γραμματοσύνης, της 

συνδεσιμότητας, της ανάγκης για αμεσότητα, και της προτίμησης για βιωματική μάθηση ως 

χαρακτηριστικών μιας συγκεκριμένης γενιάς των εκπαιδευομένων. Την εικόνα αυτή έρχεται να 

συμπληρώσει η εξαιρετικά περιορισμένη «εργαλειοθήκη» των φοιτητών ως προς τα τεχνολογικά 

μέσα που χρησιμοποιούν, καθώς η χρήση περιορίζεται κυρίως στο email, στα κινητά τηλέφωνα και 

στο κοινωνικό δίκτυο Facebook. 

Οι Brown και Czerniewicz (2010) διαπίστωσαν ότι υπάρχει διαφοροποίηση του εύρους των 

δεξιοτήτων και της εμπειρίας των φοιτητών καθώς και ότι δεν πληρούν στο σύνολο τους τα κριτήρια 

της ψηφιακής γενιάς. Μόνο το 12% πληροί τις προϋποθέσεις του Prensky. Οι ερευνητές κατέληξαν 

ότι η έννοια της ψηφιακής γενιάς είναι ανακριβής αφού τα άτομα με τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά είναι ουσιαστικά μια «ψηφιακή ελίτ». Αντίστοιχα, οι Margaryan, Littlejohn και Vojt 

(2011) αμφισβητούν τη θέση ότι οι νέοι έχουν εξαιρετικές ικανότητες στην τεχνολογία. Τα ευρήματα 

δείχνουν ότι (α) οι φοιτητές χρησιμοποιούν κυρίως ένα περιορισμένο φάσμα 

εδραιωμένων/παραδοσιακών τεχνολογιών, (β) η χρήση των συνεργατικών εργαλείων δημιουργίας 
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γνώσης, εικονικών κόσμων και ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης ήταν χαμηλή, και (γ) oι «ψηφιακοί 

ιθαγενείς» χρησιμοποιούν περισσότερο τα εργαλεία της τεχνολογίας σε σύγκριση με τους 

«ψηφιακούς μετανάστες». 

Οι McNaught, Lam & Ho (2009) διαπίστωσαν πως η χρήση της τεχνολογίας των φοιτητών 

του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα και άρα οι φοιτητές όντας 

εξοικειωμένοι στη χρήση ΤΠΕ μπορούν να θεωρηθούν ως «ψηφιακά έτοιμοι». Ωστόσο, 

καταδεικνύεται ετερογένεια στην ομάδα των φοιτητών, καθώς η κατοχή ορισμένων συσκευών δεν 

είναι καθολική και δεν έχουν όλοι οι φοιτητές τις απαραίτητες ψηφιακές ικανότητες. 

Ο Selwyn (2008) σε έρευνά του σε προπτυχιακούς φοιτητές σε ιδρύματα Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Μ. Βρετανίας διαπίστωσε ότι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν 

τακτικά το Διαδίκτυο, χαρακτηρίζοντας τους εαυτούς τους ως ικανούς ή και έμπειρους χρήστες του 

Διαδικτύου. Ωστόσο, υπήρχε μια μειονότητα φοιτητών των οποίων η ακαδημαϊκή χρήση του 

Διαδικτύου είναι περιορισμένη είτε λόγω πρόσβασης είτε λόγω έλλειψη ικανότητας ή/και 

εμπιστοσύνης.  

 Στην έρευνα των Jones κ.ά. (2010) (Μ. Βρετανία) διαπιστώθηκε ότι ως προς τη 

διαθεσιμότητα και χρήση των τεχνολογιών από πλευράς των νεοεισερχόμενων φοιτητών πληρούνται 

οι απαιτούμενες προϋποθέσεις της ψηφιακής γενιάς, ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται η ύπαρξη της 

ψηφιακής γενιάς. Μάλιστα, εντοπίστηκε μια σειρά μειονοτήτων εντός του φοιτητικού πληθυσμού 

αλλά και μια μεγάλη διακύμανση τόσο εντός όσο και μεταξύ των ηλικιακών ομάδων. Η έρευνα των 

Guo, Dobson και Petrina (2008) σε 2,000 φοιτητές Παιδαγωγικού τμήματος σε Πανεπιστήμιο του 

Καναδά κατέδειξε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση στην εμπειρία χρήσης της τεχνολογίας ανάμεσα 

σε διαφορετικά ηλικιακά γκρουπ προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.  

Οι Bennett κ.ά. (2008) αναφέρουν πως οι γενικεύσεις που αφορούν στην τεχνολογική 

εμπειρία των φοιτητών, γεννούν τον κίνδυνο της περιθωριοποίησης των φοιτητών που ενδιαφέρονται 

λιγότερο για την τεχνολογία και είναι λιγότερο έμπειροι λόγω κοινωνικών, οικονομικών και 
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πολιτιστικών παραγόντων. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά «Ενδέχεται να υπάρχει τόσο μεγάλη 

διακύμανση εντός της γενιάς του ψηφιακού ιθαγενή όσο και μεταξύ των γενεών» (σ. 779).  

Συνολικά, η πλειονότητα των ερευνών φαίνονται να καταλήγουν ότι οι φοιτητές είναι μία 

ετερογενής ομάδα, καθώς διαφοροποιείται έντονα σε όρους πρόσβασης, συχνότητας και λόγους 

χρήσης. Οι φοιτητές στην πλειονότητα τους φαίνονται να είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με απλά 

εργαλεία, ενώ δεν εξαντλούν τις δυνατότητες που τους παρέχουν τα ψηφιακά μέσα.  

Και αν και η διαπίστωση της ετερογένειας φαίνεται να είναι κοινός τόπος των ερευνών για 

την ψηφιακή γενιά, ωστόσο λιγότερες είναι οι εμπειρικές έρευνες οι οποίες διερευνούν τους 

παράγοντες στους οποίους οφείλεται αυτή η ετερογένεια (Kennedy et al., 2010).  

Προς διευκόλυνση του αναγνώστη, οι προαναφερθείσες έρευνες παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 1 που ακολουθεί.  
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Πίνακας 1: Συνοπτικός Πίνακας Ερευνών σε Φοιτητές 

  

 Χώρα Δείγμα Κύρια ευρήματα 

Garcia & Qin (2007) ΗΠΑ 280 φοιτητές διαφόρων 

ηλικιών & ακαδημαϊκού 

επιπέδου. 

Οι φοιτητές που ανήκουν στην ψηφιακή γενιά (21 έως 25 ετών) 

είναι περισσότερο εξοικειωμένοι ως προς τα τεχνολογικά εργαλεία 

μάθησης -και δη στα προηγμένα- σε σχέση με τους μεγαλύτερους 

ηλικιακά φοιτητές (άνω των 36 ετών).  

Andone κ.ά. (2007) Ρουμανία, 

Ουγγαρία, Μ. 

Βρετανία & 

Φινλανδία 

488 φοιτητές, 

18 έως 21 ετών 

Η τεχνολογία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των φοιτητών, 

οι οποίοι παρουσιάζουν ένα υψηλό επίπεδο χρήσης της 

τεχνολογίας με την πλειονότητα των φοιτητών να δηλώνει 

τουλάχιστον ως μέτριοι χρήστες του Η/Υ.  

Conole κ.ά. (2008)  Μ. Βρετανία 427 φοιτητές  Οι φοιτητές είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και τη θεωρούν 

ως αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους, διαθέτουν 

χαρακτηριστικά έμπειρων χρηστών και έχουν συγκεκριμένες 

προσδοκίες.  

Kennedy κ.ά. (2007)  Αυστραλία 2,588 πρωτοετείς 

φοιτητές 

Οι πρωτοετείς φοιτητές δεν μπορούν να θεωρηθούν συχνοί 

χρήστες της τεχνολογίας. Παρατηρήθηκε μια διαφοροποίηση στη 

συχνότητα χρήσης ως προς το είδος των τεχνολογιών με τους 

περισσότερους φοιτητές να είναι συχνοί χρήστες των εδραιωμένων 

τεχνολογιών και μόνο ένα μικρό ποσοστό φοιτητών κάνει χρήση 

των αναδυόμενων τεχνολογιών. 

McNeill κ.ά. (2011)  Αυστραλία 1,104 φοιτητές Οι φοιτητές παρουσίασαν διαφοροποιημένη χρήση των 
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τεχνολογιών στο πλαίσιο της μάθησης αλλά και γενικότερα στην 

καθημερινότητά τους. Μεγαλύτερη χρήση εμφάνισαν τεχνολογίες 

των γνώριμων και εύκολων στη χρήση εργαλείων. 

Nagler & Ebner (2009)  

 

Αυστρία 821 πρωτοετείς φοιτητές Οι φοιτητές είναι τεχνολογικά ολοένα και πιο καλά εξοπλισμένοι, 

αλλά δεν αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες των συσκευών τους ή 

τις δυνατότητες των μη γνώριμων εφαρμογών του Web 2.0. 

Thinyane (2010)  Νότια Αφρική 290 πρωτοετείς φοιτητές Διαπιστώθηκαν διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης και εμπειρίας 

χρήσης των περισσότερων τεχνολογιών και ότι δεν γίνεται χρήση 

των Web 2.0 τεχνολογιών. Οι φοιτητές προέρχονται από 

διαφορετικά υπόβαθρα, με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης και 

χρήσης της τεχνολογίας. 

Romero κ.ά. (2013)  Ισπανία & 

Καναδάς 

1,036 φοιτητές διαφόρων 

ηλικιών  

Δεν παρατηρήθηκε σχεδόν καμία διαφορά στην ψηφιακή 

γραμματοσύνη μεταξύ ψηφιακής και μη ψηφιακής γενιάς και οι 

όποιες παρατηρούμενες διαφορές θα μπορούσαν να ερμηνευθούν 

από άλλους παράγοντες.  

Corrin κ.ά. (2010)  Αυστραλία 470 πρωτοετείς φοιτητές Οι φοιτητές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως μία ομοιογενής 

ομάδα με κοινά χαρακτηριστικά καθώς δεν πληρούν όλοι οι 

φοιτητές τα κριτήρια που προσδίδονται σε αυτήν τη γενιά όσον 

αφορά την πρόσβαση και τη χρήση των τεχνολογιών. Η χρήση των 

τεχνολογιών από πλευράς φοιτητών διαφοροποιείται. 

Kennedy κ.ά. (2010)  Αυστραλία 2,588 πρωτοετείς 

φοιτητές οι οποίοι έχουν 

Οι φοιτητές χαρακτηρίζονται από ετερογένεια με σαφείς 

διαφοροποιήσεις στη χρήση της τεχνολογίας. Το ποσοστό των 
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γεννηθεί μετά το 1980 φοιτητών που συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά της ψηφιακής 

γενιάς αποτελεί τη μειονότητα.  

Ricoy κ.ά. (2013)  Ισπανία  91 πρωτοετείς φοιτητές Ύπαρξη ασυμμετριών όσον αφορά τη χρήση των ΤΠΕ, γεγονός 

που υποδεικνύει την παρουσία ψηφιακού χάσματος μέσα στην 

ομάδα των φοιτητών. Η πλειονότητα των φοιτητών έχει στην 

κατοχή της αρκετές ψηφιακές συσκευές, χειρίζεται σε 

ικανοποιητικό επίπεδο τις διάφορες ΤΠΕ και χρησιμοποιεί 

ποικιλία εφαρμογών.  

Loan (2011)  Ινδία 676 φοιτητές, 18-25 ετών Εντοπίστηκε ύπαρξη ενός σημαντικού ψηφιακού χάσματος καθώς 

λιγότεροι από τους μισούς φοιτητές είναι χρήστες του Διαδικτύου 

και οι υπόλοιποι δεν είναι χρήστες. 

Combes (2009a)  Αυστραλία 533 φοιτητές  Οι φοιτητές δεν χαρακτηρίζονται από ομοιογένεια, και αντί να 

είναι πολύ σίγουροι και πολύ καλοί χρήστες της τεχνολογίας, στην 

πραγματικότητα είναι απαιτητικοί και μέτριοι χρήστες.  

Hargittai (2010)  ΗΠΑ 1,060 πρωτοετείς 

φοιτητές, 18 ή 19 ετών. 

Σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των φοιτητών – ακόμη και των 

πιο έμπειρων- όταν αφορά την κατανόηση διαφόρων πτυχών του 

Διαδικτύου.  

Bullen κ.ά. (2011)  Καναδάς 69 δευτεροετείς φοιτητές 

(ποιοτική έρευνα) 

Μηδενική υποστήριξη των ισχυρισμών για τα χαρακτηριστικά της 

ψηφιακής γενιάς αναφορικά με την ψηφιακή γραμματοσύνη, τη 

συνδεσιμότητα, την ανάγκη για αμεσότητα, και την προτίμηση 

βιωματικής μάθησης. Η «εργαλειοθήκη» του φοιτητή ήταν 

αναπάντεχα περιορισμένη.  
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Brown & Czerniewicz (2010) Νότια Αφρική 3,506 φοιτητές διαφόρων 

ηλικιών  

Οι φοιτητές δεν αποτελούν μία ομοιογενή ομάδα, καθώς υπάρχει 

διαφοροποίηση του εύρους των δεξιοτήτων και της εμπειρίας. 

Margaryan κ.ά. (2011)  Μ. Βρετανία 160 τριτοετείς φοιτητές Οι φοιτητές χρησιμοποιούν κυρίως ένα περιορισμένο φάσμα 

εδραιωμένων τεχνολογιών, ενώ η χρήση των συνεργατικών 

εργαλείων δημιουργίας γνώσης, εικονικών κόσμων και ιστότοπων 

κοινωνικής δικτύωσης ήταν χαμηλή.  

McNaught κ.ά. (2009)  Κίνα  689 πρωτοετείς φοιτητές Η χρήση της τεχνολογίας είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα και οι 

φοιτητές μπορούν να θεωρηθούν ως «ψηφιακά έτοιμοι». Ωστόσο, 

καταδεικνύεται ετερογένεια στην ομάδα των φοιτητών ως προς την 

κατοχή συσκευών και στις απαραίτητες ψηφιακές ικανότητες. 

Selwyn (2008)  Μ. Βρετανία 1,222 πρωτοετείς 

φοιτητές  

Διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων σε όρους πρόσβασης και 

ικανοτήτων ως προς την ακαδημαϊκή χρήση του Διαδικτύου.  

Jones κ.ά. (2010)  Μ. Βρετανία 596 φοιτητές διαφόρων 

ηλικιών 

Μερική υποστήριξη των χαρακτηριστικών της ψηφιακής γενιάς 

(διαθεσιμότητα και χρήση των τεχνολογιών), αλλά όχι 

επιβεβαίωση ύπαρξης της ψηφιακής γενιάς. Ύπαρξη σειράς 

μειονοτήτων εντός του φοιτητικού πληθυσμού αλλά και μεγάλη 

μεταβλητότητα τόσο εντός όσο και μεταξύ των ηλικιακών ομάδων. 

Guo κ.ά. (2008)  Καναδάς 2,000 φοιτητές 

Παιδαγωγικού τμήματος  

Δεν κατέδειξε διαφοροποίηση στην εμπειρία χρήσης της 

τεχνολογίας ανάμεσα σε διαφορετικά ηλικιακά γκρουπ 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.  
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Παράγοντες Ανομοιογένειας της Ψηφιακής Γενιάς 

Ο Prensky (2001a) θεώρησε την ηλικία ως τον καθοριστικό παράγοντα για την ένταξη ή μη ενός 

ατόμου στην ψηφιακή γενιά. Όπως είναι, λοιπόν, αναμενόμενο, η εμπειρική διερεύνηση της ηλικίας 

ως καθοριστικού παράγοντα προσέλκυσε έντονα το ενδιαφέρον των ερευνητών. Οι Helsper και 

Eynon (2010) κατέληξαν ότι η ηλικία δεν αποτελεί τη σημαντικότερη και μοναδική μεταβλητή που 

να εξηγεί την αυξημένη αλληλεπίδραση με το Διαδίκτυο, καθώς θεωρούν πως ίσως υπάρχουν ακόμα 

πιο σημαντικοί παράγοντες από αυτή. Στην ίδια λογική, οι Hosein κ.ά. (2010) απέρριψαν τον 

ισχυρισμό ότι η ηλικία είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη συχνότητα χρήσης της 

ψηφιακής τεχνολογίας. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η ηλικία δεν είναι η μοναδική μεταβλητή που μπορεί 

να προβλέψει την εμπειρία χρήσης της τεχνολογίας από πλευράς φοιτητών (Kennedy et al., 2010). 

Μάλιστα, κατά περίπτωση, η ηλικία όχι μόνο δεν είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας, αλλά φαίνεται 

να είναι ένας σχετικά αδύναμος παράγοντας σε ότι αφορά τουλάχιστον τις παρατηρούμενες 

διακυμάνσεις στη χρήση της τεχνολογίας των φοιτητών (Kennedy et al., 2010).  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Bullen κ.ά. (2011), καθώς συνέκρινε δύο 

ηλικιακές ομάδες συμμετεχόντων ψηφιακής γενιάς (1982 και μετά) & μη ψηφιακής γενιάς (πριν το 

1982). Στη σύγκριση που έγινε στις δύο ομάδες ως προς τη χρήση των ΤΠΕ και στα 

χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους όπως οι ίδιοι τα αντιλαμβάνονται, δεν εντοπίστηκαν 

σημαντικές διαφορές. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως δεν υπάρχει γενεαλογικό 

χάσμα μεταξύ των φοιτητών και πως η επιλογή χρήσης των ΤΠΕ καθοδηγείται από τα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των εργαλείων, δηλαδή «το ζήτημα δεν είναι η Γενιά, αλλά το 

πλαίσιο» (σ. 17). Ομοίως, οι Romero κ.ά. (2013) καταδεικνύουν τη σημασία του πλαισίου ως 

διαμορφωτικού παράγοντα. Ειδικότερα, όλοι οι φοιτητές (ψηφιακής γενιάς ή μη) ήταν σε θέση να 

αναπτύξουν το ίδιο είδος των δραστηριοτήτων στο ίδιο περιβάλλον μάθησης, ενώ ο παράγοντας ηλικία 

φάνηκε να μη συνδέεται με τις παρατηρούμενες διαφορές μεταξύ των φοιτητών ως προς τη χρήση 

των ΤΠΕ στις ακαδημαϊκές και κοινωνικές δραστηριότητες. Η περιορισμένη επίδραση της ηλικίας 
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στην ακαδημαϊκή χρήση των ΤΠΕ υποστηρίχθηκε και από την έρευνα τόσο του Selwyn (2008) όσο 

και των Brown και Czerniewicz (2010). 

Ωστόσο, η πλειονότητα των ερευνών φαίνεται να καταρρίπτει τους ισχυρισμούς μιας 

ομοιογενούς γενιάς, θέτοντας υπό αμφισβήτηση ότι η ηλικία είναι ο καθοριστικός παράγοντας 

διάκρισης της ψηφιακής γενιάς από τις προηγούμενες. Φαίνεται ότι ο χαρακτηρισμός της νέας 

γενιάς φοιτητών ως ψηφιακής γενιάς να αντανακλά μια κοινή αντίληψη περί γενεαλογικού χάσματος 

(Selwyn, 2009). Ωστόσο, το ψηφιακό χάσμα είναι ένα πολυεπίπεδο φαινόμενο και ίσως η πιθανή 

διαφοροποίηση των νέων σε σχέση με τους μεγαλύτερους- αλλά και μεταξύ τους- όσον αφορά τις 

δεξιότητές τους στις ΤΠΕ, ίσως να μην μπορεί να ερμηνευτεί μόνο από έναν παράγοντα όπως είναι 

η ηλικία. Οι έρευνες φαίνεται να αμφισβητούν τον γενεαλογικό ορισμό της έννοιας του ψηφιακού 

ιθαγενούς, και ακόμα και εάν η ηλικία μπορεί να ερμηνεύσει κάποιες από τις παρατηρούμενες 

διαφορές είναι δύσκολο να ερμηνεύσει πλήρως το φαινόμενο (Helsper & Eynon, 2010).  

Με τη σταδιακή εγκατάλειψη της αντίληψης ότι η ηλικία είναι μοναδικός παράγοντας των 

παρατηρούμενων διαφορών, οι ερευνητές στράφηκαν στην αναζήτηση άλλων παραγόντων που θα 

μπορούσαν να ερμηνεύσουν τις αναδυόμενες διαφορές όπως τα επίπεδα χρήσης και η εμπειρία στην 

τεχνολογία (Corrin et al. 2010. Kennedy et al. 2010). Με την ευρύτερη προσέγγιση διαφορετικών 

παραγόντων, θα μπορούσε να επιτευχθεί η πληρέστερη κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζουν 

οι ΤΠΕ στις ζωές των φοιτητών ώστε να εφαρμοστούν και να αξιοποιηθούν σωστά στο πλαίσιο της 

μαθησιακής διαδικασίας (Kennedy et al. 2010. Selwyn, 2009).  

Ο προσδιορισμός των παραγόντων που προσδιορίζουν την ψηφιακή γενιά δεν είναι μόνο ένα 

ακαδημαϊκό ερώτημα που έχει σημασία μόνο για την πληρέστερη προσέγγιση της έννοιας, αλλά 

εκτείνεται και στην προσέγγιση απαλοιφής του ψηφιακού χάσματος. Ειδικότερα, εάν η ηλικία 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ώστε να οριστεί κάποιος ως ψηφιακός ιθαγενής, τότε εύλογα η 

συζήτηση για τη δυνατότητα απαλοιφής ενός πιθανού ψηφιακού χάσματος δεν υφίσταται. Αντίθετα, 

εάν για παράδειγμα η εμπειρία και η έκθεση στην τεχνολογία αποτελούν παράγοντες που 

χαρακτηρίζουν τον ψηφιακό ιθαγενή, η απαλοιφή του ψηφιακού χάσματος και «… η συνεργασία και 
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η μάθηση είναι πιθανή σε περιβάλλοντα όπου νεότερες και μεγαλύτερες γενιές αλληλεπιδρούν» (σ. 

505) (Helsper & Eynon, 2010). Σε αυτό το πλαίσιο, οι μεταγενέστεροι ερευνητές προσπάθησαν να 

διαπιστώσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση της τεχνολογίας και κατά πόσο οι 

γενεαλογικές διαφορές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή.  

Φύλο: Η πιθανή επίδραση του φύλου στην εμπειρία χρήσης της τεχνολογίας από πλευράς 

φοιτητών προσέλκυσε το ενδιαφέρον των ερευνητών. Στο σύνολο των ερευνών, το φύλο 

αναγνωρίζεται ως ένας διαφοροποιητικός παράγοντας (Hargittai, 2010. Helsper & Eynon, 2010. 

Hosein et al. 2010. Kennedy et al., 2010. McNaught et al., 2009. Selwyn, 2008). Ειδικότερα, οι 

Kennedy κ.ά. (2010) διαπίστωσαν σαφείς διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών συμμετεχόντων. 

Συγκεκριμένα, οι άνδρες συμμετέχοντες κάνουν πιο έντονη χρήση της τεχνολογίας, συγκριτικά με 

τις γυναίκες συμμετέχουσες. Ομοίως, οι McNaught κ.ά. (2009) υποστήριξαν ότι οι άνδρες 

συμμετέχοντες είναι πιο έμπειροι στη χρήση προηγμένων τεχνολογιών Διαδικτύου ή των 

δυνατοτήτων του κινητού και των τεχνολογιών που σχετίζονται με τα παιχνίδια, ενώ οι γυναίκες 

συμμετέχουσες είναι πιο ικανές στη χρήση της τεχνολογίας για λόγους κοινωνικοποίησης και 

ψυχαγωγίας. Επιπλέον, οι άνδρες συμμετέχοντες φάνηκε να έχουν πρόσβαση σε καλύτερα 

«εξοπλισμένες» συσκευές σε σύγκριση με τις γυναίκες. Τέλος, η Hargittai (2010) διαπίστωσε 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των ανδρών και γυναικών αναφορικά με τη διαδικτυακή χρήση, την 

αυτονομία χρήσης του Διαδικτύου και την εμπειρία στη χρήση.  

Άλλοι παράγοντες: Πέρα από τους κύριους δημογραφικούς παράγοντες της ηλικίας και του 

φύλου, μια σειρά άλλων παραγόντων εξετάστηκαν ως προς την πιθανή επίδρασή τους στη χρήση των 

ΤΠΕ. Οι Helsper και Eynon (2010) διαπίστωσαν ότι τo εύρος της χρήσης, η εμπειρία, καθώς και το 

μορφωτικό επίπεδο είναι κάποιοι επιπλέον παράγοντες που σε αυτούς μπορεί να οφείλεται το γεγονός 

ότι κάποιος μπορεί να θεωρείται ότι ανήκει στην ψηφιακή γενιά. Να σημειωθεί ότι η «εμπειρία» 

αναφέρεται στα έτη χρήσης του Διαδικτύου και το «εύρος χρήσης» στον αριθμό των διαφορετικών 

δραστηριοτήτων που πραγματοποιεί το άτομο διαδικτυακά. Τέλος, οι ερευνητές καταλήγουν πως ο 
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πιο σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας του κατά πόσο κανείς μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει 

στην ψηφιακή γενιά είναι η «βύθιση στο ψηφιακό περιβάλλον (εύρος χρήσης)» (σ. 515).  

Οι Hosein, κ.ά. (2010) κατέδειξαν ότι η ηλικία δεν είναι ένας σημαντικός παράγοντας που 

επηρεάζει τη συχνότητα χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας. Ωστόσο, η επίδραση της εθνικότητας και 

ο τύπος του Πανεπιστημίου (πχ εξ αποστάσεως) φαίνεται να επηρεάζουν τη χρήση της τεχνολογίας. 

Ομοίως, οι Kennedy κ.ά. (2010) ανέδειξαν τον τύπο του Πανεπιστημίου, ως ένα σημαντικό 

παράγοντα. Επιπλέον, εντοπίστηκε ότι το πολιτισμικό υπόβαθρο (Αυστραλοί και μη Αυστραλοί 

συμμετέχοντες) επηρεάζει σημαντικά το βαθμό εμπειρίας στη χρήση της τεχνολογίας. Για 

παράδειγμα, οι μη Αυστραλοί φοιτητές ήταν πιο πιθανό να κάνουν συχνότερη χρήση της 

τεχνολογίας, συγκριτικά με τους Αυστραλούς φοιτητές. Τέλος, οι ερευνητές σημειώνουν πως ο 

βαθμός εμπειρίας στη χρήση της τεχνολογίας δεν μπορεί να προβλεφθεί. Όπως αναφέρουν 

χαρακτηριστικά «μόνο και μόνο επειδή ένας φοιτητής είναι συχνός χρήστης ενός εργαλείου 

κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, δεν σημαίνει πως είναι συχνός ή έμπειρος χρήστης της 

δημιουργίας μέσων ή της επεξεργασίας εφαρμογών» (σ. 340).  

Αναφορικά με το αντικείμενο σπουδών, οι McNaught κ.ά. (2009) βρήκαν ότι αποτελεί 

διαφοροποιητικό παράγοντα, ευρήματα που συμφωνούν με εκείνα των Margaryan κ.ά. (2011) όπου 

το αντικείμενο των σπουδών ήταν μεταξύ των παραγόντων που διέκριναν τους ψηφιακούς ιθαγενείς 

από τους ψηφιακούς μετανάστες. Αντίθετα, οι Kennedy κ.ά. (2010) δεν εντόπισαν διαφορές σε 

σχέση αντικείμενο σπουδών.  

 

Ευρήματα για χρήση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

Μέρος της σχετικής βιβλιογραφίας αφορά σε έρευνες που εστιάζουν στη χρήση των ΤΠΕ στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι έρευνες αυτές στοχεύουν στο να απαντηθεί κατά πόσο 

ισχύουν όσα έχουν αναφερθεί για τη νέα γενιά φοιτητών η οποία εισέρχεται στο Πανεπιστήμιο 

έχοντας συγκεκριμένες προσδοκίες και διαφορετικά στυλ μάθησης.  
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Οι Waycott κ.ά (2009) δεν επιβεβαίωσαν την προτίμηση των φοιτητών για αυξημένη χρήση 

της τεχνολογίας στη διδασκαλία. Αντίστοιχα, ο Brown (2009) διαπίστωσε ότι οι φοιτητές της 

έρευνάς του -ακόμη και αν είναι ενθουσιώδεις χρήστες της τεχνολογίας- αυτό που αποζητούν είναι η 

ισορροπία μεταξύ της προσωπικής αλληλεπίδρασης και της τεχνολογίας και υποστηρίζουν ότι η 

τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί τη μάθηση και ότι η τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός.  

Οι Margaryan κ.ά (2011), σε έρευνα σε δύο Πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας, βρήκαν ότι 

δεν επιβεβαιώνονται οι δημοφιλείς ισχυρισμοί ότι οι φοιτητές υιοθετούν ριζικά διαφορετικά στυλ 

μάθησης και πως οι στάσεις τους απέναντι στη μάθηση φαίνεται να επηρεάζονται από τις διδακτικές 

προσεγγίσεις των διδασκόντων. Οι φοιτητές φαίνεται να είναι σύμφωνοι με τις παραδοσιακές 

παιδαγωγικές μεθόδους, έστω και με μικρή χρήση των εργαλείων ΤΠΕ. Επιπροσθέτως, οι Bullen 

και Morgan (2011) κατέληξαν σε ένα πολύ σημαντικό και μη αναμενόμενο αποτέλεσμα. Οι φοιτητές 

φαίνεται να μην αμφισβητούν το ισχύον ακαδημαϊκό μοντέλο και να μην επιζητούν εναλλακτικούς 

τρόπους διδασκαλίας.  

Η έρευνα των Ricoy κ.ά (2013) κατέδειξε διαφορετική χρήση της τεχνολογίας για 

ακαδημαϊκούς και προσωπικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα, όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές δεν 

χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία με «τυποποιημένο τρόπο» για ακαδημαϊκούς σκοπούς, αλλά 

παρόλα αυτά χρησιμοποιούν κάποιες ψηφιακές εφαρμογές (κοινωνικά δίκτυα και e-mail) πιο συχνά 

στην εξω-ακαδημαϊκή τους ζωή. Αντιστοίχως, στην έρευνα των Bullen και Morgan (2011), παρά το 

γεγονός ότι οι περισσότεροι φοιτητές διατηρούσαν την κοινωνική και ακαδημαϊκή ζωή τους 

χωριστά, λίγοι χρησιμοποιούσαν τεχνολογίες αποκλειστικά και μόνο για ένα σκοπό. Όπως 

διαπιστώθηκε, κάποιες από τις τεχνολογίες που αρχικά χρησιμοποιούνταν στα πλαίσια της 

κοινωνικής ζωής (π.χ. Facebook, γραπτά μηνύματα) στην πορεία κατέληξαν να χρησιμοποιούνται 

επιπροσθέτως και για την επικοινωνία με τους συμφοιτητές τους για θέματα που αφορούσαν το 

Πανεπιστήμιο. Ο Selwyn (2008) διαπίστωσε ότι η αναζήτηση ακαδημαϊκών πληροφοριών ήταν 

εμφανής πτυχή της καθημερινής εμπλοκής των φοιτητών με το Διαδίκτυο, ωστόσο δεν μπορεί να 
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θεωρηθεί κυρίαρχη. Σε ότι αφορά τη χρήση των Web 2.0 τεχνολογιών στο πλαίσιο των σπουδών, 

φάνηκε ένα χαμηλό ενδιαφέρον από πλευράς πρωτοετών φοιτητών (Thinyane, 2010) .  

Σύμφωνα με τους Henderson, Selwyn και Aston (2015), πολλοί φοιτητές αντιλαμβάνονται 

τα «εκπαιδευτικά» οφέλη της ψηφιακής τεχνολογίας ως μια διευκόλυνση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας που παρέχεται, και όχι ως ένα μέσο καθοριστικής και άμεσης σημασίας για τη 

διαδικασία της μάθησης (“learning” per se). Ωστόσο, τα οφέλη αυτά φαίνεται να περιορίζονται σε 

ένα «πρακτικό» επίπεδο, ενώ ελάχιστα συνδέονται με τη δημιουργικότητα, τη συνεργατικότητα και 

τη συμμετοχή. Για παράδειγμα, οι φοιτητές χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για την αναζήτηση άρθρων και 

βιβλίων, την υποβολή εργασιών και την οργάνωση χρονοδιαγράμματος. Από την άλλη, πρακτικές 

που σχετίζονται άμεσα με τη μάθηση (πχ ανασκόπηση, αναπαραγωγή και αναθεώρηση των ψηφιακά 

καταγεγραμμένων υλικών μάθησης) αναφέρθηκαν πολύ λιγότερο. Σε παρόμοια αποτελέσματα 

κατέληξε και ο Yang (2008).  

Οι Garcia και Qin (2007) εξέτασαν διαφορετικές ηλικιακές ομάδες φοιτητών (ψηφιακή γενιά 

& μη ψηφιακή γενιά) και διαπίστωσαν πώς ενώ σε επιμέρους διαστάσεις της σχέσης τους με την 

τεχνολογία - πχ το επίπεδο εξοικείωσής τους με τα εργαλεία της τεχνολογικής εκπαίδευσης - 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην ευελιξία και στην αλλαγή προσέγγισης στη μάθηση, η συνολική 

στάση απέναντι στις αποτελεσματικές δραστηριότητες μάθησης και διδασκαλίας συμφωνούν μεταξύ 

των ηλικιακών ομάδων. Αντιστοίχως στην έρευνα των Margaryan κ.ά (2011), όπου οι φοιτητές 

διακρίθηκαν σε ψηφιακούς ιθαγενείς και ψηφιακούς μετανάστες σύμφωνα με την ηλικία και το 

αντικείμενο σπουδών, η διαφορετική χρήση της τεχνολογίας που εντοπίστηκε μεταξύ αυτών των 

ομάδων είναι μόνο ποσοτική παρά ποιοτική. Συγκεκριμένα, ενώ οι φοιτητές γενικά έχουν εμπειρία 

στη χρήση ορισμένων (κυρίως συμβατικών) τεχνολογικών εργαλείων που μερικές φορές υπερβαίνει 

τις ικανότητες των μεταναστών, έχουν περιορισμένη κατανόηση του τι εργαλεία θα μπορούσαν να 

υιοθετήσουν και πώς να υποστηρίξουν τη δική τους μάθηση. Απάντηση σε αυτό ίσως δίνει η έρευνα 

του Ng (2012), όπου κατέδειξε ότι η καθοδήγηση είναι πολύ σημαντική για τους φοιτητές. Μάλιστα, 

φάνηκε ότι όταν βρεθούν στο κατάλληλο πλαίσιο όπου τους δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουν 
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τις ΤΠΕ, είναι σε θέση να το κάνουν και μάλιστα -με ελάχιστο κόπο- να δημιουργήσουν ένα θετικό 

και πλούσιο σε νόημα αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, πρέπει να διδαχθούν ρητώς πώς να 

χρησιμοποιούν τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες καθώς είναι απίθανο να ασχοληθούν οι φοιτητές από 

μόνοι τους για κάποιο σκοπό. Επιπλέον, είναι σημαντικό οι φοιτητές να έχουν επίγνωση του τι 

συνιστούν οι εκπαιδευτικές τεχνολογίες και να παρέχεται η δυνατότητα να τις χρησιμοποιήσουν για 

ουσιαστικούς σκοπούς.  

 Το EDUCAUSE είναι ένας οργανισμός των ΗΠΑ που διενεργεί έρευνες για τη χρήση των 

ΤΠΕ από φοιτητές δίνοντας ένα πλήθος ενδιαφερόντων στοιχείων. Το 2005, διαπιστώθηκε ότι οι 

φοιτητές αντιμετωπίζουν την τεχνολογία στην αίθουσα ως συμπληρωματική στη διαδικασία της 

μάθησης και όχι ως μετασχηματιστική. Επίσης, γίνεται φανερή η σημαντικότητα του ρόλου του 

διδάσκοντα καθώς η ικανότητά του στη χρήση της τεχνολογίας στα μαθήματα κάνει μια σημαντική 

διαφορά στην αντίληψη του φοιτητή για τον αντίκτυπο των ΤΠΕ στα μαθήματα. Επιπλέον, 

διαπιστώθηκε ότι πολλοί φοιτητές, αν και δήλωσαν εξοικειωμένοι με τη χρήση της τεχνολογίας, 

είχαν ανάμεικτα συναισθήματα για τη χρήση της τεχνολογίας μέσα στην αίθουσα. Επίσης, οι 

φοιτητές δεν είχαν τις απαραίτητες δεξιότητες για να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την 

υποστήριξη της ακαδημαϊκής εργασίας έξω από την αίθουσα, ενώ ήταν απαραίτητη περαιτέρω 

εκπαίδευση στη χρήση των ΤΠΕ για την υποστήριξη της μάθησης και των δεξιοτήτων στην επίλυση 

προβλημάτων (Kvavik, 2005). Κοινά είναι τα ευρήματα και της έρευνας του 2007 ως προς την 

μέτρια χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη θετική σχέση μεταξύ της 

χρήσης των ΤΠΕ από πλευράς διδασκόντων. Οι φοιτητές θεωρούν πως οι νέες τεχνολογίες δεν 

μπορούν να υποκαταστήσουν την πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση με τους διδάσκοντες 

(Caruso & Salaway, 2007). Η εικόνα φαίνεται να παραμένει σταθερή και στην έρευνα του 2013. 

Ειδικότερα, οι φοιτητές φαίνεται να είναι (α) θετικοί απέναντι στη χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, (β) να είναι ικανοποιημένοι από τη χρήση των ΤΠΕ από πλευράς διδασκόντων τους, (γ) 

να προτιμούν τα μεικτά περιβάλλοντα μάθησης, και (δ) να διαχωρίζουν την ακαδημαϊκή και την 

κοινωνική τους ζωή. Τέλος, εντύπωση προκαλεί το εύρημα αναφορικά με το γεγονός ότι ακόμα 
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περισσότεροι φοιτητές το 2013 σε σχέση με το 2012, δήλωσαν την κατά πρόσωπον αλληλεπίδραση, 

το e-mail, και τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management Systems- CMS) ως 

τρόπους με τους οποίους επιθυμούν οι διδάσκοντές τους να επικοινωνούν περισσότερο (Dahlstrom, 

Walker & Dziuban, 2013). Συνολικά, οι φοιτητές αναγνωρίζουν την αξία της τεχνολογίας, 

χρειάζονται όμως καθοδήγηση για να τη χρησιμοποιήσουν για ακαδημαϊκούς σκοπούς. Σε κάθε 

περίπτωση, φάνηκε ότι η σχέση των φοιτητών με τις ΤΠΕ είναι περισσότερο σύνθετη, από ότι κατά 

καιρούς έχει υποστηριχθεί. Η πιο πρόσφατη έρευνα του EDUCAUSE (2015) (Dahlstrom, Brooks, 

Grajek & Reeves, 2015) –δείγμα: 50,274 ατόμων από 161 ιδρύματα σε 11 χώρες και 43 πολιτείες 

των ΗΠΑ- κατέδειξε ότι (α) η τεχνολογία έχει ενσωματωθεί στη ζωή των φοιτητών, (β) οι φοιτητές 

δεν είναι εξαρτημένοι από την τεχνολογία και (γ) οι φοιτητές παραμένουν αρκετά θετικοί απέναντι 

στην τεχνολογία και τη χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό. Σε ότι αφορά τη χρήση των ΤΠΕ για 

ακαδημαϊκούς λόγους, η πλειονότητα των φοιτητών συνεχίζει να προτιμά ένα συνδυασμό 

διαδικτυακής και κατά πρόσωπον εργασίας. Η χρήση της τεχνολογίας είναι μάλλον 

αδιαμφισβήτητη, υπάρχουν ωστόσο ενδείξεις ότι οι δυνατότητες των τεχνολογιών αυτών δεν 

αξιοποιούνται πλήρως για ακαδημαϊκή χρήση.  

Αν και έχει υποστηριχθεί ότι τα ευρήματα των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί σε 

διαφορετικές χώρες αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της ψηφιακής γενιάς, σε μεγάλο βαθμό 

συγκλίνουν, τουλάχιστον σε αναπτυγμένες χώρες, (Margaryan et al., 2011) έχει ενδιαφέρον να 

παρουσιαστούν ενδεικτικά τα ευρήματα ορισμένων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα.  

 

Ελληνικές έρευνες 

Η διαχρονική μελέτη των Κουστουράκη και Παναγιωτακόπουλου (2011) σε φοιτητές του τμήματος 

Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου 

Πατρών, έδειξε ότι η κατοχή Η/Υ αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, με την κατοχή πλέον να 

βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, παρόλο που η πρόσβαση στις ΤΠΕ αυξάνεται, η ικανότητα 

χρήσης παρουσιάζεται σε χαμηλά επίπεδα. Το σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης φαίνεται να 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTh6-u6IvNAhWCShQKHf13CKYQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ecedu.upatras.gr%2F&usg=AFQjCNHGJLzMfJ7lr9dE9cwyJ5rJ5pR4KQ&sig2=mYjDdGSo65qByW4ruvX_3g&bvm=bv.123664746,d.d24
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είναι λιγότερο αποτελεσματικό στις γνώσεις χειρισμού Η/Υ, το φροντιστήριο αποτελεί όχι τόσο 

συχνή επιλογή, ενώ αυξάνεται η λήψη γνώσεων από προσωπική μελέτη. Επίσης, μεγάλο μέρος των 

φοιτητών (ποσοστά άνω του 61%) θεωρεί πως οι ΤΠΕ δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στην 

καθημερινή κοινωνική ζωή, όπως για παράδειγμα αντικοικωνικότητα και αποξένωση.  

Ο Μπερδούσης (2012) πραγματοποίησε έρευνα σε φοιτήτριες του τμήματος Επιστημών της 

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με τις 

απόψεις τους για τη χρήση του Διαδικτύου στο νηπιαγωγείο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

πως οι μελλοντικοί νηπιαγωγοί παρουσιάζονται εξοικειωμένοι με τη χρήση του Η/Υ και του 

Διαδικτύου στην τάξη και αναγνωρίζουν τα οφέλη της χρήσης του Διαδικτύου. Οι συμμετέχουσες 

κάνουν χρήση του Διαδικτύου τόσο για ακαδημαϊκούς λόγους (πληροφορίες, βιβλία, σημειώσεις, 

εργασίες), αλλά και για ενημέρωση και ψυχαγωγία.  

Οι Βουρλέτσης και Πολίτης (2014) πραγματοποίησαν έρευνα σε πρωτοετείς και 

τεταρτοετείς φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας εστιάζοντας στη στάση των φοιτητών απέναντι στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με 

τα ευρήματα, οι πρωτοετείς φοιτητές εμφανίζονται σε σχέση με τους τεταρτοετείς α) πιο θετικοί 

απέναντι στον Η/Υ ως διδακτικό εργαλείο, β) αναγνωρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την 

αναγκαιότητα συστηματικής χρήσης των ΤΠΕ στη σύγχρονη εκπαίδευση, και τέλος γ) είναι 

περισσότερο πρόθυμοι να εντάξουν τον Η/Υ στις μελλοντικές τους διδασκαλίες. Φάνηκε μια θετική 

σχέση μεταξύ της πρόθεσης των συμμετεχόντων για αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και της 

αναγνώρισης της χρησιμότητάς τους ως διδακτικών εργαλείων. Όπως και σε αντίστοιχες έρευνες του 

εξωτερικού, φάνηκε ότι οι ΤΠΕ είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά δεν 

θα πρέπει να προσεγγίζονται ως αυτοσκοπός.  

Ο Τζιφόπουλος (2014) πραγματοποίησε έρευνα σε φοιτητές των Τμημάτων Φιλολογίας, 

Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι 

φοιτητές κάνουν χρήση των εκπαιδευτικών εφαρμογών του Η/Υ για ακαδημαϊκούς σκοπούς. 
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Αναλυτικότερα, αναζητούν υλικό για τα πανεπιστημιακά τους μαθήματα, πραγματοποιούν 

βιβλιογραφικές αναζητήσεις, και χρησιμοποιούν τον επεξεργαστή κειμένου και το πρόγραμμα 

παρουσίασης στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών εργασιών τους. Εκτός της ακαδημαϊκής χρήσης, οι 

φοιτητές χρησιμοποιούν τον Η/Υ για αναζήτηση πληροφοριών, ενημέρωση για θέματα της 

καθημερινότητάς τους, για ψυχαγωγία μέσω της μουσικής αλλά και για χρήση των Σελίδων 

Κοινωνικής Δικτύωσης (π.χ. Facebook, Twitter). Φαίνεται ότι οι φοιτητές ως προς τις γνώσεις και 

τις δεξιότητες που κατέχουν στη χρήση Η/Υ, αυτοαξιολογούνται είτε ως μέτριοι/ικανοποιητικοί ή 

σε πολύ καλοί/άριστοι. Τέλος, «οι υποψήφιοι φιλόλογοι (οι φοιτητές) φαίνεται να αδυνατούν να 

γεφυρώσουν τις ακαδημαϊκές με τις έξω-ακαδημαϊκές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού τους» (σ. 

540) (Τζιφόπουλος, 2014).  

Οι Αυγερινού, Γιακουμή και Κυριακορεϊζη (2015) σε έρευνά τους σε πρωτοετείς φοιτητές 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, διαπίστωσαν ότι είναι μέτριοι χρήστες όσον αφορά τις δεξιότητές τους στο χειρισμό 

Η/Υ, με μόνη εξαίρεση τη χρήση του Κειμενογράφου (μέσος όρος: περίπου 75%). Επίσης, 

σύμφωνα με τα ευρήματα, οι φοιτητές σχεδόν στο σύνολο τους παρουσιάστηκαν θετικοί απέναντι 

στην εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναγνωρίζοντας το βαθμό σημαντικότητας 

αυτής της εισαγωγής. Ωστόσο, παρά τις θετικές αντιλήψεις για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία, οι φοιτητές δεν εμφανίζονται πλήρως εξοικειωμένοι με την αναζήτηση πληροφοριών, 

καταδεικνύοντας ότι οι φοιτητές πρέπει να καλλιεργήσουν επιπλέον μια ασφαλή και 

συνειδητοποιημένη χρήση των ΤΠΕ. Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, φάνηκε ότι οι μελλοντικοί 

εκπαιδευτικοί πρέπει να βελτιώσουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους, ώστε να χρησιμοποιήσουν 

αποτελεσματικά τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Συνολικά, φαίνεται ότι η εικόνα από τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα 

είναι παρόμοια με εκείνη που σκιαγραφούν τα διεθνή δεδομένα. 
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Τυπολογίες Χρηστών 

 
Σε μια προσπάθεια οργάνωσης και ταξινόμησης του πλήθους των διαφορετικών χαρακτηριστικών 

που συνθέτουν τους διαφορετικούς τύπους χρηστών που εντοπίζονται στη σχετική βιβλιογραφία 

σχετικά με την ψηφιακή γενιά, έχουν προταθεί ένα σύνολο τυπολογιών. Σε αυτό το σημείο θα γίνει 

μια συνοπτική παρουσίαση έξι τυπολογιών όσον αφορά τους διαφορετικούς τύπους χρηστών που 

προκύπτουν λόγω διαφορετικής χρήσης της τεχνολογίας.  

Η διχοτόμηση των φοιτητών και των διδασκόντων σε ψηφιακούς ιθαγενείς και ψηφιακούς 

μετανάστες αντίστοιχα, βασιζόμενη στην ηλικία και στις προτιμήσεις των ατόμων –η οποία 

προτάθηκε από τον Prensky (2001a)- γνώρισε μεγάλη αποδοχή «εν μέρει επειδή έκαναν έκκληση 

στην κοινή λογική και θα μπορούσε να επαληθευτεί εύκολα από τις εμπειρίες των ατόμων» (σ. 333) 

(Kennedy et al., 2010). Ωστόσο, σύντομα οι ερευνητές αναζήτησαν περισσότερο εκλεπτυσμένους 

τρόπους προσέγγισης των χαρακτηριστικών των χρηστών των ΤΠΕ. Έτσι, αρκετοί ερευνητές 

προσπάθησαν να κατηγοριοποιήσουν τα είδη χρηστών (Bullen & Morgan, 2011b. Currant, 

Currant, Whitfield & Hartley, 2008. Kennedy et al., 2010). 

 

Τυπολογίες που αφορούν Φοιτητές 

 

Α) Τυπολογία των Kennedy κ.ά. (2010) 

Η έρευνα των Kennedy κ.ά. (2010) αμφισβητεί τους ισχυρισμούς περί μιας ομοιογενούς γενιάς με 

κοινά χαρακτηριστικά ως προς τη χρήση της τεχνολογίας, καθώς διαπιστώθηκε μια ποικιλομορφία 

στη χρήση και υιοθέτηση αυτής. Ενώ πλέον, όπως αναφέρεται, υπάρχουν έρευνες που καταδεικνύουν 

αυτή την ετερογένεια ωστόσο η ετερογένεια δεν έχει υποστηριχθεί με εμπειρικές μελέτες. Οι 

ερευνητές αναγνωρίζουν τέσσερις τύπους φοιτητών-χρηστών της τεχνολογίας, όπως πρόεκυψαν από 

δεδομένα 2,588 φοιτητών οι οποίοι έχουν γεννηθεί μετά το 1980: 
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i. Δυναμικοί Χρήστες (14%) - Power Users: Αυτοί οι φοιτητές είναι εξοικειωμένοι με ένα 

ευρύ φάσμα τεχνολογιών, τις οποίες χρησιμοποιούν πολύ συχνότερα από άλλους χρήστες.  

ii. Καθημερινοί Χρήστες (27%) - Ordinary users: Αυτοί οι φοιτητές είναι τακτικοί χρήστες 

του Διαδικτύου (Standard web) και των φορητών τεχνολογιών. Δεν συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες του Web 2.0, όπως η δημοσίευση και ο διαμοιρασμός αρχείων, χωρίς 

ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι είναι αντίθετοι στη χρήση.  

iii. Ακανόνιστοι χρήστες (14%) - Irregular users: Αυτοί οι φοιτητές παρουσιάζουν κοινά 

χαρακτηριστικά με τους «καθημερινούς χρήστες», ωστόσο διαφέρουν ως προς τη συχνότητα 

χρήσης. Είναι μετριοπαθείς χρήστες των τυποποιημένων τεχνολογιών του Διαδικτύου και 

των φορητών συσκευών και όχι συχνοί χρήστες όλων των άλλων τεχνολογιών με την 

εξαίρεση του Web 2.0 δημοσιεύσεων. 

iv. Βασικοί χρήστες (45%) - Basic Users: Αυτοί οι φοιτητές χρησιμοποιούν εξαιρετικά σπάνια 

τις νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες. Επίσης πραγματοποιούν και όχι τόσο συχνή χρήση -

εβδομαδιαία και μηνιαία- βασικών τεχνολογιών του Διαδικτύου. Ωστόσο, είναι τακτικοί 

χρήστες των βασικών λειτουργιών των φορητών συσκευών.  

 

Β) Τυπολογία των Bullen & Morgan (2011) 

Οι Bullen και Morgan (2011), παρά την κριτική στάση απέναντι στην κατηγοριοποίηση των 

φοιτητών σε σχέση με την τεχνολογία, διέκριναν τους εξής τύπους χρηστών:  

α) χρήστες με σαφείς αντιστάσεις στην τεχνολογία (clear resistors to technology), 

β) προσεκτικοί χρήστες (cautious users),  

γ) ειδικοί ή περιορισμένοι χρήστες (specific or limited users), και  

δ) χρήστες που ενσωματώνονται (integrators).  
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Γ) Τυπολογία των Currant κ.ά. (2008) 

Η τυπολογία που ανέπτυξαν οι Currant κ.ά. (2008) βασίζεται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας 

αναφέρεται στην εμπειρία και την αυτοπεποίθηση που επιδεικνύει κανείς απέναντι στην τεχνολογία 

και ο δεύτερος στην πιθανότητα χρήσης της τεχνολογίας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

αλλά και στο κατά πόσο οι φοιτητές αντιλαμβάνονται τα οφέλη αυτής. Προκύπτουν, λοιπόν, 

τέσσερις ψηφιακοί τύποι φοιτητών: 

α) Ψηφιακά Απρόθυμοι - Digitally Reluctant: Οι φοιτητές που ανήκουν σε αυτό τον τύπο είναι 

αρχάριοι στη χρήση της τεχνολογίας σε σημείο που να την αντιμετωπίζουν με φόβο. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιούν την τεχνολογία στο εκπαιδευτικό πλαίσιο καθώς δεν είναι σε 

θέση να αντιληφθούν τα πιθανά εκπαιδευτικά οφέλη της χρήσης. 

β) Ψηφιακά άπειροι - Digitally Inexperienced: Οι φοιτητές αυτού του ψηφιακού τύπου 

χαρακτηρίζονται από προθυμία να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, 

ωστόσο η έλλειψη δεξιοτήτων και εμπειριών αποτελούν τροχοπέδη.  

γ) Ψηφιακοί Κοσμικοί - Digital Socialites: Το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών ανήκει σε αυτόν τον 

ψηφιακό τύπο. Χρησιμοποιούν την τεχνολογία κυρίως για ψυχαγωγικούς λόγους, χωρίς να 

κατανοούν τον τρόπο σύνδεσης μεταξύ της προσωπικής και της εκπαιδευτικής χρήσης. 

Χρησιμοποιούν την τεχνολογία στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, ωστόσο δεν επωφελούνται πλήρως αυτής.  

δ) Ψηφιακά Έμπειροι - Digitally Experienced: Για τους φοιτητές που εντάσσονται σε αυτόν το 

ψηφιακό τύπο, η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής τους ζωής, γεγονός 

που σημαίνει πως αισθάνονται εξοικειωμένοι με τη χρήση διάφορων τύπων τεχνολογιών. Ωστόσο, 

παρά τη θετικότητα αυτών των φοιτητών απέναντι στην τεχνολογία, εφιστάται η προσοχή ώστε να 

καλυφθούν οι ανάγκες τους μέσω της ευελιξίας και της εξατομίκευσης.  
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Τυπολογίες στο Γενικό Πληθυσμό 

 

Α) Τυπολογία του Horrigan (2007) 

Το Pew Internet & American Life Project διεξήγαγε έρευνα στις ΗΠΑ με σκοπό την ταξινόμηση των 

πολιτών σε διαφορετικές ομάδες χρηστών της τεχνολογίας. Η τυπολογία λαμβάνει υπόψη τρεις 

διαστάσεις της σχέσης των ατόμων με την τεχνολογία: τα προσόντα (assets), τις ενέργειες (actions) και 

τις στάσεις τους (attitudes) και αποτελείται από δέκα γκρουπ χρηστών, τα οποία συγχωνεύτηκαν σε 

τρία ευρύτερα γκρουπ. Παρακάτω παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά που συγκεντρώνει το κάθε 

γκρουπ ξεχωριστά, όπως παρουσιάζονται από τον Horrigan (2007).  

Ελίτ Χρήστες (Elite Tech Users) 

Παμφάγοι (8%) (Omnivores): Έχουν τα πιο ενημερωμένα gadgets και υπηρεσίες, τις 

οποίες χρησιμοποιούν μανιωδώς ώστε να συμμετέχουν στον κυβερνοχώρο και να 

εκφράζονται διαδικτυακά, αλλά και να πραγματοποιούν μια σειρά από Web 2.0 

δραστηριότητες, όπως blogging ή τη διαχείριση των δικών τους ιστοσελίδων. 

Συνδεδεμένοι (7%) (Connectors): Βρίσκονται μεταξύ κινητών τηλέφωνων με πληθώρα 

χαρακτηριστικών και συχνής χρήσης του Διαδικτύου, συνδέονται με άτομα και 

διαχειρίζονται το ψηφιακό περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ. Όλα αυτά με υψηλά 

επίπεδα ικανοποίησης για το πώς οι ΤΠΕ τους επιτρέπουν να εργάζονται με ομάδες 

κοινοτήτων και να ακολουθούν το χόμπι τους. 

Άτονοι Βετεράνοι (8%) (Lackluster Veterans): Είναι συχνοί χρήστες του Διαδικτύου και 

λιγότερο μανιώδεις με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Δεν ενθουσιάζονται με τη 

συνδεσιμότητα που προσφέρουν οι ΤΠΕ. 

Ενισχυτές Παραγωγικότητας (8%) (Productivity Enhancers): Έχουν έντονα θετικές 

απόψεις σχετικά με το πώς η τεχνολογία τους επιτρέπει να συμβαδίσουν με τους άλλους, να 

κάνουν τη δουλειά τους, και να μαθαίνουν νέα πράγματα. 

Μέσοι Χρήστες της τεχνολογίας (Middle-of-the-road Tech Users) 
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Επικεντρωμένοι στο κινητό (10%) (Mobile Centrics): Έχουν αγκαλιάσει πλήρως τη 

λειτουργικότητα των κινητών τηλεφώνων τους. Χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, αλλά όχι 

συχνά, και τους αρέσει ο τρόπος που οι ΤΠΕ τους συνδέουν με άλλα άτομα. 

Συνδεδεμένοι αλλά ενοχλημένοι (10%) (Connected but Hassled): Έχουν επενδύσει σε 

πολλές τεχνολογίες, αλλά βρίσκουν τη συνδεσιμότητα παρεμβατική και τις πληροφορίες σαν 

βάρος. 

Άπειροι Πειραματιστές (8%) (Inexperienced Experiments): Περιστασιακά επωφελούνται 

της διαδραστικότητας, αλλά αν είχαν περισσότερη εμπειρία, θα μπορούσαν να κάνουν 

περισσότερα πράγματα με τις ΤΠΕ. 

Χρήστες με λίγα τεχνολογικά προσόντα (Few Tech Assets) 

Ελαφριά χρήση αλλά ικανοποιημένοι (15%) (Light but Satisfied): Έχουν στην κατοχή 

τους κάποια τεχνολογία, αλλά δεν παίζει κεντρικό ρόλο στην καθημερινή τους ζωή. Είναι 

ικανοποιημένοι με ό, τι κάνουν οι ΤΠΕ γι 'αυτούς. 

Απαθείς (11%) (Indiffrents): Παρά το γεγονός ότι έχουν στην κατοχή τους είτε κινητά 

τηλέφωνα είτε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, αυτοί οι χρήστες χρησιμοποιούν ΤΠΕ μόνο κατά 

διαστήματα και βρίσκουν τη συνδεσιμότητα ενοχλητική. 

Εκτός Δικτύου (15%) (Off the Network): Είναι εκείνοι που δεν έχουν στην κατοχή τους 

κινητά τηλέφωνα, ούτε σύνδεση στο Διαδίκτυο. Τείνουν να είναι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 

που είναι ικανοποιημένα με τα παλιά μέσα. 

 

Β) Τυπολογία των Brandtzaeg, Heim & Amela Karahasanovic (2011) 

Σκοπός της μελέτης των Brandtzaeg κ.ά. (2011) είναι η καλύτερη κατανόηση του ψηφιακού 

χάσματος, εντοπίζοντας την ποικιλία των τρόπων με τους οποίους οι Ευρωπαίοι πολίτες (ηλικίας 16-

74 ετών) χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Αξιοποιώντας τα δεδομένα της Eurostat -σχετικά με τη 

χρήση του Διαδικτύου- στη Νορβηγία, Σουηδία, Αυστρία, Μ. Βρετανία και Ισπανία- κατέληξαν σε 

πέντε τύπους χρηστών. Αναλυτικότερα, οι τύποι χρηστών που αναδύθηκαν είναι οι εξής (σ. 129): 
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Μη χρήστες (42%) – Non users: Τα άτομα που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δεν χρησιμοποιούν το 

Διαδίκτυο σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Σποραδικοί χρήστες (18%) – Sporadic Users: Οι χρήστες πραγματοποιούν περιστασιακή και 

σπάνια χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτύου (πχ e-mail). 

Χρήστες της Ψυχαγωγίας (10%) – Entertainment Users: Η χρήση που κάνουν οι χρήστες αυτού 

του τύπου αφορά το Διαδίκτυο, το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση, το «κατέβασμα» παιχνιδιών ή 

μουσικής και συνομιλία (chat). 

Κύριοι Χρήστες (18%) – Instrumental Users: Οι χρήστες πραγματοποιούν δραστηριότητες 

προσανατολισμένες στο στόχο, όπως net-banking και αναζήτηση πληροφοριών για αγαθά και 

υπηρεσίες. Οι μισοί περίπου χρήστες αυτού του τύπου κάνουν καθημερινή χρήση του Διαδικτύου. 

Προηγμένοι Χρήστες (12%) – Advanced Users: Οι χρήστες επιδεικνύουν πολυποίκιλη και ευρεία 

διαδικτυακή συμπεριφορά.  

 

Γ)Τυπολογία των Eynon & Malmberg (2011) 

Οι Eynon και Malmberg (2011) πραγματοποίησαν έρευνα στη Μ. Βρετανία σε νέους, ηλικίας 8, 12, 

14 και 17-19 ετών. Σκοπός της έρευνας ήταν η δημιουργία μιας τυπολογίας των νέων, βασισμένη 

στους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο εκτός εκπαιδευτικού πλαισίου. 

Επικεντρώθηκε σε πέντε τύπους/δραστηριότητες χρήσης του Διαδικτύου: επικοινωνία, αναζήτηση 

πληροφοριών, ψυχαγωγία, συμμετοχή και δημιουργία. Οι τέσσερις τύποι χρηστών, όπως προέκυψαν, είναι 

οι εξής: 

Οι Περιφερειακοί (13%) - The peripherals: Είναι οι λιγότερο συχνοί χρήστες του Διαδικτύου, με 

προτίμηση στις δημιουργικές δραστηριότητες (π.χ. χρήση PowerPoint). Σε σχέση με τους 

υπόλοιπους τύπους, όσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι πιθανό να είναι νεότεροι σε ηλικία, 

λιγότερο εξοικειωμένοι με τη χρήση του Διαδικτύου και λιγότερο πιθανό να έχουν πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο από το σπίτι τους.  
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Οι Συνήθεις (32%) - The Normatives: Οι χρήστες πραγματοποιούν μέση χρήση τριών ειδών 

δραστηριοτήτων του Διαδικτύου, συγκεκριμένα την επικοινωνία, την ψυχαγωγία και την αναζήτηση 

πληροφοριών. Επίσης, δεν κάνουν συχνή χρήση των πιο ενεργητικών δραστηριοτήτων του 

Διαδικτύου, όπως είναι η δημιουργία και συμμετοχή. Σε σχέση με τους υπόλοιπους τύπους, οι 

συγκεκριμένοι χρήστες φαίνεται να έχουν τους λιγότερους γονικούς περιορισμούς, είναι λιγότερο 

πιθανό να έχουν φίλους που ασχολούνται με την τεχνολογία – σε σχέση με τον τύπο «πολυτάλαντοι» 

- και λιγότερο πιθανό να κατέχουν μια προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων - σε σχέση με την ενεργή 

ομάδα συμμετοχής. 

Πολυτάλαντοι (23%) - The All Rounders: Οι χρήστες χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για όλους 

τους πέντε τύπους δραστηριοτήτων, πιο συχνά από το μέσο όρο. Είναι πιο πιθανό να έχουν φίλους 

που ασχολούνται με την τεχνολογία και πιο πιθανό να αντιμετωπίζουν γονικό έλεγχο στη χρήση του 

Διαδικτύου σε σύγκριση με τους Συνήθεις Χρήστες. 

Οι Ενεργητικοί Συμμέτοχοι (14%) - Active Participators: Εμφανίζονται ως οι πιο συχνοί χρήστες 

όλων των τύπων δραστηριοτήτων του Διαδικτύου και τείνουν να συμμετέχουν συχνότερα σε 

διαδικτυακές συμμετοχικές συμπεριφορές (π.χ. συμβολή σε blog ή wiki). Τέλος, παρουσιάζουν μια 

μεγαλύτερη προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων ως προς τη χρήση της τεχνολογίας έχοντας ως 

αποτέλεσμα να αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη μάθησή τους.  

 

Παρά τους φαινομενικά διαφορετικούς τύπους χρηστών, σε όλες τις τυπολογίες που παρουσιάστηκαν 

η διαφοροποίηση έγκειται στη συχνότητα χρήσης συγκεκριμένων τεχνολογιών αλλά και στο είδος 

της τεχνολογίας που χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα, υπάρχουν σαφείς αναλογίες μεταξύ δύο 

τουλάχιστον τύπων της τυπολογίας των Kennedy κ.ά. (2010) και του Horrigan (2007). 

Συγκεκριμένα, οι «Παμφάγοι» του Horrigan (2007) και οι «Δυναμικοί Χρήστες» των Kennedy κ.α. 

(2010) καθώς επίσης και οι «Ελαφριά χρήση αλλά ικανοποιημένοι» του Horrigan (2007) με τους 

«Βασικοί Χρήστες» των Kennedy κ.ά. (2010) (σ. 339) (Kennedy et al., 2010).  
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Ωστόσο, κάποιες τυπολογίες πάνε ένα βήμα παραπέρα για την καλύτερη κατανόηση της 

κατηγοριοποίησης των χρηστών. Συγκεκριμένα, η τυπολογία του Horrigan (2007) λαμβάνει υπόψη 

τρεις διαστάσεις της σχέσης των ατόμων με την τεχνολογία: τα προσόντα (assets), τις ενέργειες 

(actions) και τις στάσεις τους (attitudes) απέναντι στην τεχνολογία. Αντίστοιχα, η τυπολογία των 

Currant κ.ά. (2008) βασίζεται στις προηγούμενες εμπειρίες και στα υπόβαθρα των φοιτητών πριν την 

είσοδό τους στο Πανεπιστήμιο, αλλά και στις προσδοκίες τους για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Το 

σημαντικό στη συγκεκριμένη τυπολογία είναι το γεγονός ότι γίνεται προσπάθεια σύνδεσης της 

εξοικείωσης των φοιτητών με την τεχνολογία και στην πιθανότητα χρήσης της τεχνολογίας στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και στο κατά πόσο οι φοιτητές αντιλαμβάνονται τα 

οφέλη αυτής. 

Η ύπαρξη των διαφορετικών τύπων χρηστών καταδεικνύει την πολυπλοκότητα του 

ζητήματος της κατηγοριοποίησης των χρηστών της τεχνολογίας. Η απλή διχοτόμηση των χρηστών 

σε ψηφιακούς μετανάστες και ψηφιακούς ιθαγενείς του Prensky (2001) είναι πολύ πιθανόν να μην 

μπορεί να ερμηνεύσει αυτή την πολυπλοκότητα.  

 

- Έρευνες που Εστιάζουν στους Διδάσκοντες & το Ψηφιακό Χάσμα 

 
Πληθώρα ερευνών εστιάζει στους φοιτητές και γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί κατά πόσο είναι ή 

όχι ψηφιακοί ιθαγενείς. Ωστόσο, προκύπτει το ερώτημα: Τι γίνεται με τους διδάσκοντες; Είναι 

πράγματι τόσο «πίσω» στη χρήση της τεχνολογίας και είναι τόσο μεγάλη η διαφορά με τους 

φοιτητές; Έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί, ωστόσο είναι αρκετά λιγότερες σε σχέση με τις 

αντίστοιχες που αφορούν τους φοιτητές, και ακόμα λιγότερες οι συγκριτικές μεταξύ φοιτητών και 

διδασκόντων.  

Οι ερευνητές δεν έχουν δώσει την ίδια βαρύτητα στις αντιλήψεις, στις προκλήσεις και στις 

ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, αλλά και στις αντιλήψεις των 

διδασκόντων για τη μάθηση και στα κίνητρα των φοιτητών. Η έρευνα σχετικά για τις αντιλήψεις των 
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διδασκόντων για τις διαδικτυακές αναθέσεις, την τεχνολογική τους εμπειρία ή την εξέλιξή τους από 

το μαθησιακό υλικό για τα μεικτά μαθήματα είναι σχετικά περιορισμένη (Ocak, 2011). Έχει 

υποστηριχθεί ότι οι διδάσκοντες έχουν προσπαθήσει σκληρά για να προσαρμοστούν στους νέους 

ρόλους τους, καθώς αντιμετωπίζουν την πρόκληση της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στη 

διδασκαλία τους.  

 

Έρευνες σε Διδάσκοντες 

 

Παρά τον συγκριτικά μικρότερο αριθμό ερευνών που εστιάζουν στα χαρακτηριστικά των 

διδασκόντων ως χρηστών ΤΠΕ, τα στοιχεία από την υπάρχουσα βιβλιογραφία δίνουν μια πρώτη 

εικόνα.  

Οι Sanchez και Aleman (2011) διενήργησαν έρευνα σε διδάσκοντες Πανεπιστημίου της 

Ισπανίας αναφορικά με τη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ για την υποστήριξη της συμμετοχικής 

διδασκαλίας. Διαπιστώθηκε ότι οι διδάσκοντες όχι μόνο δεν αντιτίθενται στην ενσωμάτωση των 

ΤΠΕ στην καθημερινή πρακτική τους, αλλά αντιθέτως είναι ανοιχτοί σε αυτή. Η χρήση των ΤΠΕ 

από πλευράς διδασκόντων διαφοροποιείται ως προς την ηλικιακή κατηγορία, την εμπειρία του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και του Διαδικτύου. Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο και για το φύλο. Η 

ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία επιδρά στη ποιότητα της διδασκαλίας καθώς 

διευκολύνει και βελτιώνει την πρόσβαση σε περιεχόμενο και πηγές για τα μαθήματα, γεγονός που θα 

ωφελήσει τους φοιτητές. Επιπλέον, διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων. 

Οι φοιτητές δεν μένουν ανεπηρέαστοι καθώς απαιτούνται νέες δεξιότητες από πλευράς τους ώστε να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μαθημάτων.  

Σύμφωνα με έρευνα των Kisla, Arikan και Sarsar (2009) σε Πανεπιστήμιο της Τουρκίας σε 

157 ακαδημαϊκούς, οι διδάσκοντες κάνουν συχνή χρήση των ΤΠΕ τόσο για την προετοιμασία και 

τη διαχείριση των μαθημάτων τους, όσο και κατά τη διάρκεια αυτών. Η συχνότητα χρήσης των 
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ΤΠΕ διαφοροποιείται σημαντικά με το φύλο των διδασκόντων - όπου οι γυναίκες χρησιμοποιούν τις 

ΤΠΕ για τη διαχείριση των μαθημάτων περισσότερο από ό, τι οι άνδρες- και τις ικανότητές τους 

αλλά όχι με τους ακαδημαϊκούς τίτλους τους. 

Πολλοί διδάσκοντες φαίνεται να είναι θετικά διακείμενοι προς την τεχνολογία ως μέσο για 

την ενίσχυση της μάθησης των φοιτητών αλλά και πολύ εξειδικευμένοι και γνώστες των 

εκπαιδευτικών τεχνολογιών (Waycott et al., 2009). Επιπλέον, στην έρευνα των McNaught κ. ά. 

(2009) διαπιστώθηκε ότι οι διδάσκοντες είναι πολύ ικανοί στη χρήση βασικών λειτουργιών του Η/Υ 

και του Διαδικτύου.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνας των Mahdizadeh, Biemans και Mulder 

(2008) σε διδάσκοντες Τριτοβάθμιου Ιδρύματος της Ολλανδίας. Διαπιστώθηκε ότι η ηλεκτρονική 

μάθηση δεν είναι πλήρως ενσωματωμένη στις μαθησιακές διαδικασίες. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ πιο συχνά για τους σκοπούς της 

επικοινωνίας (π.χ. email) και της παρουσίασης (π.χ. PowerPoint). Οι περισσότεροι διδάσκοντες 

πιστεύουν ότι ο Η/Υ και το Διαδίκτυο έχουν προστιθέμενη αξία στις διαδικασίες μάθησης και 

διδασκαλίας αλλά και οι ίδιοι πρέπει να μάθουν (και χρειάζονται υποστήριξη) πώς μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν διαφορετικές λειτουργίες της ηλεκτρονικής μάθησης στα δικά τους μαθήματα. 

Τέλος, φάνηκε να μη συνδέεται η γενική διδακτική εμπειρία με το βαθμό χρήσης των 

περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης από τους διδάσκοντες.  

Οι Ajjan και Hartshorne (2008) (ΗΠΑ) διαπίστωσαν ότι πολλοί διδάσκοντες αναγνωρίζουν 

τα οφέλη των Web 2.0 εφαρμογών στην ανώτατη εκπαίδευση. Επίσης, ενώ ορισμένοι διδάσκοντες 

αισθάνονται ότι κάποιες Web 2.0 τεχνολογίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη μάθηση των 

φοιτητών, την αλληλεπίδρασή τους με το διδακτικό προσωπικό αλλά και με τους συμφοιτητές τους, 

τις ικανότητες συγγραφής, και την αύξηση της ικανοποίησή τους για τα μαθήματα, λίγοι επιλέγουν 

να τις χρησιμοποιήσουν στην τάξη.  

Οι Fook και Sidhu (2009) (Μαλαισία) διαπίστωσαν ότι η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία 

μεταξύ των διδασκόντων δεν ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, οι διδάσκοντες έδειξαν 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131507000322
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131507000322
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131507000322
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096751608000225
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096751608000225
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χαμηλή δέσμευση για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους και ότι δύσκολα 

χρησιμοποιούν τους Η/Υ σε τακτική βάση στη διδακτική πρακτική τους. Επιπλέον, φαίνεται να 

έχουν επίγνωση των πολλών οφελών που η ενσωμάτωση των ΤΠΕ μπορεί να φέρει στο πεδίο της 

πανεπιστημιακής διδασκαλίας και τη μάθηση, αλλά παραμένουν επιφυλακτικοί όσον αφορά την 

εφαρμογή των ΤΠΕ στην διδασκαλία. Η αναξιοπιστία της σύνδεσης στο Διαδίκτυο και η έλλειψη 

τεχνογνωσίας στον τομέα των ΤΠΕ ήταν από τους κύριους ανασταλτικούς λόγους ενσωμάτωσης των 

ΤΠΕ στη διδασκαλία τους.  

Πιο πρόσφατα, τα αποτελέσματα της έρευνας του Elmas (2013) κατέδειξαν ότι οι 

διδάσκοντες είναι έμπειροι χρήστες του Η/Υ και του Διαδικτύου καθώς επίσης και ότι μπορούν να 

χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για την ενίσχυση των μαθησιακών εμπειριών των φοιτητών τους. Το φύλο 

δεν διαφοροποιεί τη χρήση των ΤΠΕ μέσα και έξω από το πλαίσιο της αίθουσας, αλλά η ηλικία, η 

εμπειρία του Η/Υ και του Διαδικτύου είναι διαφοροποιητικοί παράγοντες.  

Σύμφωνα με την έρευνα του Reed (2014) (Μ. Βρετανία), ενώ εξακολουθεί να υπάρχει 

επιφυλακτικότητα σε ορισμένες καινοτόμες χρήσεις της τεχνολογίας, οι περισσότεροι διδάσκοντες 

είναι θετικοί για το ρόλο της τεχνολογίας στην ενίσχυση της μάθησης και αναγνωρίζουν την ανάγκη 

να ασχοληθούν με αυτό περισσότερο. Επίσης, η συντριπτική πλειονότητα των διδασκόντων εντόπισε 

την έλλειψη χρόνου ως ένα σημαντικό εμπόδιο για την εμπλοκή του στη μάθηση που ενισχύεται από 

την τεχνολογία καθώς και άλλους παράγοντες, όπως η έλλειψη δεξιοτήτων και η υποστήριξη.  

Τα υπάρχοντα στοιχεία φαίνεται να μην υποστηρίζουν απόλυτα τον ισχυρισμό ότι οι 

διδάσκοντες είναι ψηφιακοί μετανάστες, ωστόσο, η αντιμετώπιση μιας σειράς προκλήσεων που 

αφορούν την καλύτερη χρήση των ΤΠΕ είναι μια πραγματικότητα. Η έρευνα των Oh και Park 

(2009) σε 133 διδάσκοντες από 30 Πανεπιστήμια στην Κορέα έδειξαν ότι οι περισσότεροι 

διδάσκοντες ήταν θετικοί απέναντι στη διδασκαλία με χρήση ΤΠΕ, καθώς θεωρούν ότι 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας τους. Επίσης, η 

έλλειψη κινήτρων από πλευράς διδασκόντων να ενσωματώσουν την τεχνολογία στα μαθήματα τους 
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και ο φόρτος εργασίας τους είναι από τις μεγαλύτερα εμπόδια για τη χρήση των ΤΠΕ στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο.  

Σύμφωνα με την έρευνα του Ocak (2011) (Τουρκία), οι διδάσκοντες αντιμετωπίζουν 

προβλήματα στη χρήση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Η πιο σύνθετη δομή των μεικτών 

μαθημάτων που συνδέεται με ένα μεγαλύτερο φόρτο για το σχεδιασμό και την προετοιμασία των 

μαθημάτων αυτών, οι ελλείψεις στην επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων, καθώς και 

ζητήματα που αφορούν τη μειωμένη θεσμική στήριξη, αλλά και τεχνικά ζητήματα, ωθούν τους 

διδάσκοντες να αξιοποιούν λιγότερο τα μεικτά μαθήματα. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι η αλλαγή του 

ρόλου των διδασκόντων στη μεικτή διδασκαλία είναι ένα άλλο κρίσιμο θέμα, καθώς ο ρόλος τους 

είναι ακόμα ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία του χρονοδιαγράμματος και την ανάθεση των 

περιεχομένων.  

 

Έρευνες σε Φοιτητές & Διδάσκοντες 

 

Εύλογα τα στοιχεία που απορρέουν από την εμπειρική διερεύνηση μεμονωμένα των 

χαρακτηριστικών των φοιτητών και των διδασκόντων, δίνουν ορισμένες απαντήσεις στα ερωτήματα 

που αφορούν τα διακριτά χαρακτηριστικά τους και τελικά την ύπαρξη ή όχι του ψηφιακού 

χάσματος. Ωστόσο, έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον η παρουσίαση των κυριότερων ευρημάτων 

ερευνών που προσεγγίζουν το ζήτημα συνδυαστικά, έχοντας ως συμμετέχοντες φοιτητές και 

διδάσκοντες. 

Οι Kennedy κ.ά (2008) διερεύνησαν - σε τρία Πανεπιστήμια της Αυστραλίας σε φοιτητές 

και διδακτικό προσωπικό - για το πόσο συχνά ασκούν μια σειρά δραστηριοτήτων που βασίζονται 

στην τεχνολογία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το ψηφιακό χάσμα μεταξύ φοιτητών 

και διδασκόντων δεν είναι τόσο ευρύ όσο έχει υποστηριχθεί. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι 

ερευνητές «Αντί οι διδάσκοντες και οι φοιτητές να βρίσκονται στις αντίθετες πλευρές ενός ψηφιακού 
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χάσματος, τα δεδομένα από αυτή την έρευνα τούς δείχνει συχνά ενωμένους στην έλλειψη 

εξοικείωσης με τις νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες» (σ. 490). Συγκεκριμένα, οι φοιτητές φάνηκε να 

υπερέχουν ελαφρώς στις διαστάσεις της «Τυπικής Χρήσης των κινητών τηλεφώνων», της 

«Προηγμένης χρήσης των κινητών τηλεφώνων», «Παιχνίδια» και «Τυπικής χρήσης Web και 

μουσικής», ωστόσο οι διαφορές ήταν μικρού μεγέθους. Δε συναντάται όμως η υπεροχή αυτή των 

φοιτητών σε όλες τις διερευνώμενες μεταβλητές όπως για παράδειγμα ότι η μέση συχνότητα χρήσης 

των αναδυόμενων τεχνολογιών είναι χαμηλή όχι μόνο στους διδάσκοντες αλλά και στους φοιτητές.  

Η Gulbahar (2008) πραγματοποίησε έρευνα στην Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστήμιου 

της Τουρκίας σε φοιτητές και διδακτικό προσωπικό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας 

τόσο οι διδάσκοντες όσο και οι φοιτητές εμφανίζονται υπέρ της χρήσης της τεχνολογίας για 

δραστηριότητες εντός και εκτός του ακαδημαϊκού πλαισίου. Παρά τις όποιες ελλείψεις που 

επισημαίνονται από τους συμμετέχοντες (πχ ηλεκτρονική αίθουσα), φάνηκε μια κοινή θετική στάση 

για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Στην έρευνα των Waycott κ.ά. (2009) στην Αυστραλία, οι φοιτητές και οι διδάσκοντές τους 

χρησιμοποιούν πολλές κοινές τεχνολογίες με τους σκοπούς και το πλαίσιο χρήσης από πλευράς τους 

να ταυτίζονται, καθώς και οι δύο ομάδες φαίνεται να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για επικοινωνία 

και να έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα. Διαπιστώθηκε κοινή χρήση τεχνολογιών από τους φοιτητές και 

διδάσκοντες στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν υποστηρίζουν μια πλήρη 

ταύτιση των χαρακτηριστικών των δύο ομάδων. Παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις ως προς τη 

χρήση των τεχνολογιών στο πλαίσιο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εκείνων που 

χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή στις δύο ομάδες συμμετεχόντων, καθώς και στους τύπους 

δραστηριοτήτων και στις ανησυχίες. Οι ερευνητές δεν αποδίδουν τις διαφοροποιήσεις αυτές στο 

λεγόμενο ψηφιακό χάσμα, αλλά σε παράγοντες που συνδέονται περισσότερο με τις διαφορετικές 

νόρμες και τους διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους που ακολουθούν και έχουν αντίστοιχα οι δύο 

ομάδες. Συνολικά, οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι δεν υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ 

φοιτητών και των διδασκόντων τους, το οποίο να προκαλείται από τις διαφορές στην έκθεση στην 
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τεχνολογία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Επιπλέον, όποιο χάσμα και να εντοπίζεται μεταξύ 

φοιτητών και διδασκόντων είναι πιο σύνθετο από εκείνο που περιέγραψε ο Prensky (2001) και άλλοι 

ερευνητές. 

Η έρευνα των McNaught κ.ά. (2009) κατέδειξε ότι το ζήτημα για τις πιθανές 

διαφοροποιήσεις των φοιτητών και των διδασκόντων αναφορικά με τη χρήση της τεχνολογίας δεν 

είναι απλό, καθώς οι φοιτητές δεν είναι πιο έμπειροι ψηφιακά σε όλες τις πτυχές από τους 

διδάσκοντες. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ φοιτητών και 

διδασκόντων αναφορικά με τη χρήση και τις δεξιότητές τους στις χρησιμοποιούμενες τεχνολογικές 

στρατηγικές (προηγμένη χρήση Διαδικτύου ή δυνατότητες κινητού, κοινωνικά χαρακτηριστικά και 

ψυχαγωγία), ενώ η διαφοροποίηση στην πρόσβαση σε τεχνολογίες ήταν λιγότερο εμφανής. 

Αναλυτικότερα, η πρόσβαση των φοιτητών σε τεχνολογίες αφορά σε τεχνολογίες που συνδέονται με 

την κοινωνικοποίηση (π.χ. κινητό) και την ψυχαγωγία (π.χ. κάμερες και κονσόλες παιχνιδιών), ενώ οι 

διδάσκοντες είχαν πρόσβαση σε τεχνολογίες που συνδέονται με την εργασία τους (π.χ. notebooks, 

Η/Υ). Τέλος, οι διδάσκοντες υπερέχουν έναντι των φοιτητών τους ως προς την πρόσβαση που έχουν 

σε πιο εξελιγμένες προσωπικές συσκευές. Φαίνεται και πάλι, ως εκ τούτου, να σκιαγραφείται μια 

περισσότερο πολύπλοκή εικόνα για το λεγόμενο ψηφιακό χάσμα.  

Σε έρευνα των Salajan, Schönwetter και Cleghorn (2010) (Καναδάς) σε φοιτητές και 

διδάσκοντες διαπιστώθηκε πως οι φοιτητές φαίνεται να είναι πιο ικανοί στη χρήση των ψηφιακών 

τεχνολογιών από τους διδάσκοντες, με βάση την αυτό-αντίληψη των φοιτητών και των διδασκόντων 

της έφεσής τους για τη χρήση αυτών των ψηφιακών εργαλείων σε ένα μάλλον γενικό επίπεδο. 

Παρατηρήθηκε μια μικρή γενεαλογική διαφορά στους διδάσκοντες ως προς την αντιλαμβανόμενη 

χρησιμότητα και τη σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών για τη μάθηση και τη διδασκαλία, αλλά 

αυτή η διαφορά είναι ελάχιστη, χωρίς καθολική εφαρμογή. Η υιοθέτηση της διάκρισης ψηφιακός 

ιθαγενής – ψηφιακός μετανάστης είναι μια μάλλον απλή προσέγγιση ενός σύνθετου φαινομένου. Η έρευνα 

του Yang (2008) σε φοιτητές και διδάσκοντες κατέδειξε ένα σύνολο διαφορών μεταξύ των δύο 

ομάδων συμμετεχόντων σε σχέση με τις ΤΠΕ. Ειδικότερα, παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις ως 
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προς το επίπεδο κατανόησης των ΤΠΕ, τις πρακτικές που ακολουθούν (μαθησιακές και διδακτικές 

αντίστοιχα) και στο βαθμό αναγνώρισης του ρόλου και της σημασίας ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τέλος, οι διδάσκοντες ήταν περισσότερο απαισιόδοξοι σχετικά με τον 

πιθανό αντίκτυπο των ΤΠΕ για τη βελτίωση της ανώτερης σκέψης των φοιτητών. Ωστόσο, φάνηκε 

πως οι απόψεις διδασκόντων και φοιτητών συγκλίνουν αναφορικά με τη θετική συμβολή των ΤΠΕ 

στην προώθηση της συμμετοχής των φοιτητών.  

Το EDUCAUSE διενήργησε έρευνα τόσο σε φοιτητές όσο και διδάσκοντες για πρώτη 

φορά το 2015. Η έρευνα κατέδειξε την προθυμία των φοιτητών να επεκτείνουν και να εμβαθύνουν 

την ακαδημαϊκή χρήση της τεχνολογίας και τη θετική στάση των διδασκόντων στη χρήση της 

τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, η έκταση στην οποία οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με την τεχνολογία 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επιλογές των διδασκόντων που κάνουν χρησιμοποιώντας την 

τεχνολογία στη διδασκαλία τους. Οι φοιτητές έχουν γενικά εμπιστοσύνη στις τεχνολογικές 

δεξιότητες των διδασκόντων τους. Η πλειοψηφία των φοιτητών ανέφερε ότι οι περισσότεροι ή όλοι 

οι διδάσκοντές τους διαθέτουν επαρκείς τεχνολογικές δεξιότητες για τη διενέργεια της διδασκαλίας 

των μαθημάτων. Συγκεκριμένα, οι διδάσκοντες, παρόλο που συχνά κρίνονται ως αδιάφοροι στην 

τεχνολογία, έχουν παρόμοιο προσανατολισμό και χρήση με τους φοιτητές και είναι πιο θετικοί προς 

την τεχνολογία συγκριτικά με τους φοιτητές τους. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι το ισχυρότερο κίνητρο 

των διδασκόντων να ενσωματώσουν την τεχνολογία στην αίθουσα είναι να έχουν μια σαφή ένδειξη ή 

απόδειξη ότι οι φοιτητές θα επωφεληθούν από τη χρήση. Το μεγαλύτερο σημερινό εμπόδιο είναι 

πιθανόν η μη υποστήριξη των διδασκόντων (Dahlstrom et al., 2015).  
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5 Αναγκαιότητα της Έρευνας 

 

Η ύπαρξη των ΤΠΕ είναι αδιαμφισβήτητη σε όλες τις πτυχές της ζωής των ατόμων. Τα τελευταία 

χρόνια έχει αναπτυχθεί ένα γενικότερο ενδιαφέρον σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 

συμβάλλουν θετικά σε όλα τα επίπεδα.  

Ο εκπαιδευτικός τομέας δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος καθώς η είσοδος των 

ΤΠΕ έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας και των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων. Από νωρίς έγινε αντιληπτό πως η ενσωμάτωσή τους μπορεί να ενισχύσει την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Η βαρύτητα που της αποδίδεται οφείλεται κατά κύριο λόγο στα 

ομολογουμένως πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει στην εκπαιδευτική πράξη. Βέβαια, ίσως 

αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι θεωρήθηκε ως επιτακτική ανάγκη καθώς αποτελεί- κατά γενική 

ομολογία- αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των νέων.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία, την τελευταία δεκαετία έχει διενεργηθεί πληθώρα ερευνών που 

εστιάζουν στη διερεύνηση του κατά πόσο οι φοιτητές μπορούν πράγματι να θεωρηθούν ψηφιακοί 

ιθαγενείς ή όχι. Ωστόσο, οι διδάσκοντες, ως ο αντίποδας των ψηφιακών ιθαγενών, έχουν αποτελέσει 

ένα πεδίο διερεύνησης πολύ μικρότερης κλίμακας συγκριτικά με τις αντίστοιχες έρευνες των 

φοιτητών. Ομοίως, οι έρευνες διερεύνησης της ύπαρξης ή μη ψηφιακού χάσματος είναι συγκριτικά 

ακόμα λιγότερες.  

Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στην ελληνική βιβλιογραφία. Μέσα από ανασκόπηση των 

ερευνών των τελευταίων ετών στο πεδίο της εκπαιδευτικής χρήσης των ΤΠΕ στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση διαπιστώθηκε ένα κενό όσον αφορά τη διερεύνηση της ύπαρξης ή μη ψηφιακού 

χάσματος μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων. Συγκεκριμένα, δεν εντοπίστηκε αντίστοιχη έρευνα 

στην Ελλάδα που να λαμβάνει υπόψη και τις δυο πλευρές του ψηφιακού χάσματος, όπως αυτό 

αναφέρεται στη βιβλιογραφία. Καθώς επίσης και οι διδάσκοντες στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης διαπιστώθηκε πως δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο έρευνας στην ελληνική 

βιβλιογραφία. Ωστόσο, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες αναφορικά με την εκπαιδευτική 
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χρήση των ΤΠΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η πλειονότητα των οποίων όμως είναι 

περιορισμένης κλίμακας και εστιάζουν αποκλειστικά στο φοιτητή. Λαμβάνοντας υπόψη όσα έχουν 

αναφερθεί ήδη στο θεωρητικό μέρος της παρούσας διατριβής, η ανάγκη μιας έρευνας στη χώρα 

όσον αφορά τη χρήση των ΤΠΕ στο πλαίσιο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι επιτακτική.  

Βασική προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής αποτελεί η συνεισφορά στην 

επιστημονική γνώση, η οποία στην παρούσα διατριβή εδράζεται από το γεγονός πως από την 

ανασκόπηση της σχετικής ελληνικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας δεν εντοπίστηκε κάποια 

μελέτη που να μελετά το φαινόμενο του ψηφιακού χάσματος, όπως αυτό παρουσιάζεται και 

μελετάται στην παρούσα διατριβή.  

Η παρούσα διατριβή ευελπιστεί να εμπλουτίσει το σώμα των εμπειρικών ερευνών και να 

συμβάλλει στην επιστημονική συζήτηση σχετικά με την ύπαρξη ή μη του ψηφιακού χάσματος 

μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων. Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, συνιστά προσπάθεια 

καλύτερης κατανόησης της χρήσης της τεχνολογίας από πλευράς φοιτητών και διδασκόντων όσον 

αφορά τη χρήση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Επίσης, η παρούσα διατριβή φιλοδοξεί να 

εισάγει στη συζήτηση σχετικά με το θέμα της χρήσης ΤΠΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, νέα 

δεδομένα και μια νέα οπτική των πραγμάτων. Αν και τα συμπεράσματα της μελέτης δεν επιδιώκεται 

να έχουν γενικευτική ισχύ, ενδέχεται να τροφοδοτήσουν, στο βαθμό που τους αναλογούν, το σχετικό 

προβληματισμό.  

Η πρόσβαση και η εμπειρία χρήσης των ΤΠΕ καθώς και η αποτελεσματική ενσωμάτωση 

της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Έτσι, η κατανόηση του 

πώς αντιλαμβάνονται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες την τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τα 

ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να ενσωματώσουν με επιτυχία αυτές τις τεχνολογίες 

(Gulbahar, 2008). Ακολούθως, οι φοιτητές και διδάσκοντες θα επωφεληθούν καθώς θα αναπτύξουν 

τη μάθησή τους και θα αποκτήσουν αποτελεσματική στήριξη από το ίδρυμα (Yang, 2008).  

Βασική πρόθεση της μελέτης καθίσταται η εν δυνάμει αξιοποίησή της από την επιστημονική 

κοινότητα αλλά και από τους διδάσκοντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με σκοπό να κατανοήσουν 
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τους φοιτητές τους σε σχέση με τη χρήση που κάνουν στις ΤΠΕ και να διαμορφώσουν καταλλήλως 

τη διδασκαλία τους ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

6 Σκοπός & Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Το γενικό σκεπτικό της παρούσας διατριβής επικεντρώνεται στην πεποίθηση ότι η καλύτερη 

κατανόηση της χρήσης των ΤΠΕ από πλευράς φοιτητών και διδασκόντων στο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

αποτελεί το πρώτο βήμα της προώθησης και σωστής αξιοποίησης της χρήσης των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία είναι αναγκαίο να βασίζεται σε εμπειρικά δεδομένα και όχι σε 

κοινές παραδοχές.  

Η έρευνα που θα παρουσιαστεί διενεργήθηκε σε φοιτητές και διδάσκοντες (Μέλη ΔΕΠ) 

Παιδαγωγικών τμημάτων της χώρας. Σκοπός της είναι να συμβάλει με εμπειρικά στοιχεία στην 

οικοδόμηση μιας σαφέστερης εικόνας των φοιτητών και των διδασκόντων όσον αφορά τη χρήση των 

ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Τα εμπειρικά δεδομένα που θα προκύψουν είναι απαραίτητα για 

την τεκμηρίωση της εννοιολογικής συζήτησης σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

Υπό το πρίσμα όσων προαναφέρθηκαν, θεωρείται αναγκαία μία έρευνα η οποία θα προσπαθήσει να 

δώσει επιπλέον στοιχεία πάνω σε αυτό το θέμα το οποίο διεθνώς έχει τύχει μεγάλης και σε βάθος 

διερεύνησης τα τελευταία 15 χρόνια.  

Σκοπός της διατριβής είναι η μελέτη των απόψεων των φοιτητών και διδασκόντων και η 

συναγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων σχετικά με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 

των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από πλευράς τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, και συγκεκριμένα στα 

Παιδαγωγικά τμήματα της χώρας, κατά τη διάρκεια των σπουδών.  

Βασικό ερώτημα προς διερεύνηση αποτελεί η διερεύνηση ύπαρξης ψηφιακού χάσματος μεταξύ 

των φοιτητών και διδασκόντων των Παιδαγωγικών τμημάτων της χώρας. Ειδικότερα σε τι 

συνίσταται το ψηφιακό χάσμα ως προς τις απόψεις των συμμετεχόντων για τη χρήση των 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από πλευράς τους στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση.  

Η παρούσα διατριβή επιχειρεί να ανταποκριθεί στην προαναφερθείσα ανάγκη εστιάζοντας 

την προσοχή της στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 
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1) Οι φοιτητές ανταποκρίνονται στις υποθέσεις εργασίας και στους ισχυρισμούς των Θεωριών 

της ψηφιακής γενιάς;  

2) Η ομάδα των φοιτητών χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια ως προς τα χαρακτηριστικά της;  

3) Συγκεντρώνουν οι διδάσκοντες τα χαρακτηριστικά των ψηφιακών μεταναστών;  

4) Υπάρχει ψηφιακό χάσμα μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών ως προς τη χρήση των ΤΠΕ στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο; 
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7 Μεθοδολογία 

 

Σε αυτό το σημείο, θα παρουσιαστεί η πορεία της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για τη 

διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. Παρουσιάζονται, συνεπώς, στοιχεία σχετικά με το δείγμα της 

έρευνας, τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε. 

Η έρευνα διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών ετών 2013 και 2014, σε 

φοιτητές και σε διδάσκοντες (Μέλη ΔΕΠ) Παιδαγωγικών τμημάτων της χώρας. Κάθε μία ομάδα, 

ωστόσο, προσεγγίστηκε με διαφορετικό τρόπο.  

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική μέθοδος έρευνας, η οποία, κατά 

κύριο λόγο, ασχολείται με την απεικόνιση του παρόντος (Verma & Mallick, 2004). Ο τύπος 

περιγραφικών μελετών που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτός της επισκόπησης. Σύμφωνα με τους Cohen 

& Manion (2000), «η επισκόπηση αποτελεί τη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη περιγραφική μέθοδο 

στην εκπαιδευτική έρευνα. Κατά κανόνα, οι επισκοπήσεις συλλέγουν δεδομένα σε συγκεκριμένο 

χρονικό σημείο, αποσκοπώντας να περιγράψουν τη φύση των υπαρχουσών συνθηκών ή να 

εντοπίσουν σταθερές με βάση τις οποίες μπορούν να συγκριθούν οι υπάρχουσες συνθήκες ή να 

προσδιορίσουν τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε συγκεκριμένα γεγονότα» (σ. 122). Για τη 

συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ως τεχνικές συγκέντρωσης δεδομένων τα ερωτηματολόγια - 

που συμπληρώθηκαν είτε εντύπως (επί τόπου) είτε ηλεκτρονικά - και οι δομημένες συνεντεύξεις. Σε 

αυτό το σημείο, η ερευνητική διαδικασία κάθε ομάδας θα παρουσιαστεί ξεχωριστά.  

 

Φοιτητές 

 
Στην έρευνα των φοιτητών συλλέχθηκαν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεδομένα 

(ερωτηματολόγιο & συνέντευξη) για να δημιουργηθεί μια πιο ολοκληρωμένη και εις βάθος εικόνα 

για τη χρήση της τεχνολογίας από πλευράς φοιτητών. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τους Verma 
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και Mallick (2004) «ενώ το αντικείμενο μιας επισκόπησης με ερωτηματολόγιο είναι να συλλέξει 

ποσοτικά δεδομένα, οι συνεντεύξεις χρησιμοποιούνται συνήθως για να συλλεχθούν ποιοτικά 

δεδομένα. Είναι σύνηθες τα δύο αυτά εργαλεία να χρησιμοποιούνται στην ίδια μελέτη. Τα 

ερωτηματολόγια μας δίνουν αυτό που συχνά αποκαλούμε “σκληρά δεδομένα”, ενώ με τις 

συνεντεύξεις είναι δυνατόν να ερευνηθούν με περισσότερες λεπτομέρειες και σε βάθος μερικές 

σημαντικές πτυχές που καλύπτονται από το ερωτηματολόγιο παραπληρωματικά» ( σ. 245).  

Κρίθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη η προσέγγιση του θέματος, όσον αφορά την έρευνα των 

φοιτητών, στα πλαίσια της «μεθοδολογικής τριγωνοποίησης» με κατάλληλες επιλεγμένες μεθόδους 

και εργαλεία. Σύμφωνα με τους Cohen και Manion (2000) «η τριγωνοποίηση μπορεί να οριστεί ως 

η χρήση δύο ή περισσότερων μεθόδων συλλογής στοιχείων για τη μελέτη κάποιας πλευράς της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς. Είναι μία τεχνική έρευνας, την οποία πολλοί αποδέχονται καταρχήν, 

αλλά μόνο μία μειοψηφία τη χρησιμοποιεί στην πράξη» (σ. 321). Το είδος της τριγωνοποίησης που 

χρησιμοποιήθηκε είναι η «μεθοδολογική τριγωνοποίηση» όπου σύμφωνα με τους Cohen & Manion 

(2000) «αυτός ο τύπος χρησιμοποιεί είτε (α) την ίδια μέθοδο σε διαφορετικές περιπτώσεις είτε (β) 

διαφορετικές μεθόδους στο ίδιο αντικείμενο ή στην ίδια μελέτη» (σ. 326). Ως εκ τούτου, αυξάνεται η 

βεβαιότητα του ερευνητή για τα αποτελέσματα, καθιστώντας τα περισσότερο αξιόπιστα, 

επιτυγχάνεται η καλύτερη ανάλυση της ομάδας των φοιτητών αλλά και καταγράφονται πιθανές 

τάσεις του δείγματος. 

 

α) Δείγμα  

 
Στην έρευνα συμμετείχαν 526 φοιτητές (ποσοτική έρευνα) και 12 φοιτητές (ποιοτική έρευνα) 

Παιδαγωγικών Τμημάτων της χώρας.  

Ο φοιτητικός πληθυσμός, όπως είναι φυσικό και επόμενο, παρουσιάζει ανομοιογένεια. Για 

το λόγο αυτό έπρεπε να καταλήξουμε σε σχολές και τμήματα με κοινό παρανομαστή ώστε να 

μπορούν να διεξαχθούν γενικά συμπεράσματα. Εν προκειμένω, επιλέχθηκαν τα Παιδαγωγικά 
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τμήματα, καθώς παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διερευνηθεί η χρήση των ΤΠΕ σε σχολές στις 

οποίες κατά γενική ομολογία γίνεται περιορισμένη χρήση αυτών. Δεν θα παρουσίαζε ίσως μεγάλο 

ενδιαφέρον σε σχολές - όπως της Πληροφορικής ή θετικών επιστημών - όπου αναμένεται 

μεγαλύτερη χρήση και οι φοιτητές πιθανόν να είναι πιο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Επίσης, 

υπήρχε προσωπικό ενδιαφέρον και περιέργεια να διερευνηθεί το προφίλ όσων «θα διοχετευτούν» 

στην εκπαίδευση τα επόμενα χρόνια ως εκπαιδευτικοί και θα διδάξουν τη νέα γενιά μαθητών. 

 

-  Ποσοτική έρευνα 

 

Το δείγμα της ποσοτικής έρευνας των φοιτητών αποτελούσαν 526 προπτυχιακοί φοιτητές, 9 

Παιδαγωγικών τμημάτων της χώρας.  

Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από τις εξής Πανεπιστημιακές Σχολές: 1) Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, 2) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της 

Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, 3) Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 4) Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 5) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 6) Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 7) Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, 8) Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και 

τέλος, 9) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
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Πίνακας 2: Πανεπιστημιακή Σχολή Φοιτητών 

Τμήμα Φοίτησης Πλήθος 

Φοιτητών 

Ποσοστό Φοιτητών % 

1. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

153 29,1 

2. Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου 

Πατρών 

98 18,6 

3. Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

93 17,7 

4. Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

58 11,0 

5. Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

47 8,9 

6. Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

33 6,3 

7. Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης 

32 6,1 

8. Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

11 2,1 

9. Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

1 0,2 

Σύνολο 526 100,0 

 

Όσον αφορά το εξάμηνο σπουδών των φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα, σημαντικό 

ποσοστό φοιτητών φοιτούσε στο Δ’ εξάμηνο σπουδών τους (34%, n=179) και στο ΣΤ’ εξάμηνο 

σπουδών (22,2%, n=117). Το 12,2% (n=64) των φοιτητών φοιτούσε στο Β’ εξάμηνο και το 11% 

(n=58) φοιτούσαν στο Ζ’ εξάμηνο. Τέλος, το 11% (n=58) φοιτούσε στο Η’ εξάμηνο και το 

6,7%(n=35) στο Α’ εξάμηνο. Να σημειωθεί πως η πλειονότητα των ερωτηματολογίων 

συμπληρώθηκαν κατά το εαρινό εξάμηνο, εξού και τα πολύ χαμηλά ποσοστά που συγκεντρώνουν τα 

χειμερινά εξάμηνα.  
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Πίνακας 3: Εξάμηνο Σπουδών Φοιτητών 

Εξάμηνο Σπουδών Πλήθος Φοιτητών Ποσοστό Φοιτητών % 

Α’ 35 6,7 

Β’ 64 12,2 

Γ’ 5 1,0 

Δ’ 179 34,0 

Ε’ 5 1,0 

ΣΤ’ 117 22,2 

Ζ’ 58 11,0 

Η’ 58 11,0 

Επί πτυχίω 5 1,0 

Σύνολο 526 100,0 

 

Σχετικά με την κατανομή του δείγματος ως προς το φύλο, διαπιστώνεται πως οι γυναίκες 

αποτελούν την πλειονότητα αυτού (89,4%, n=470), με τους άνδρες να αντιπροσωπεύουν μόλις το 

10,6% (n=56) του δείγματος. Ο αριθμός των γυναικών που συμμετείχαν ήταν κατά πολύ 

υψηλότερος από ό, τι οι άνδρες συμμετέχοντες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι Παιδαγωγικές 

Σχολές, κατά γενική ομολογία, επιλέγονται από γυναίκες.  

Οι ηλικίες του δείγματος κυμαίνονται από 19 έως 24 ετών (χρονολογία γέννησης 1990 έως 

1995). Σημαντικό ποσοστό φοιτητών ανήκει στην ηλικία των 21 ετών (37,5%, n=197). Το 24,1% 

(n=127) τοποθετείται στην ηλικιακή κατηγορία των 22 ετών, καθώς επίσης και το 21,1% (n=111) 

στην ηλικιακή κατηγορία των 20 ετών. Χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι ηλικίες των 19 ετών 

(12,0%, n=63), των 23 ετών (4,2%, n=22) και των 24 ετών (1,1%, n=6). 
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Πίνακας 4: Ηλικία Φοιτητών 

Ηλικία Πλήθος Φοιτητών Ποσοστό Φοιτητών (%) 

19 63 12,0 

20 111 21,1 

21 197 37,5 

22 127 24,1 

23 22 4,2 

24 6 1,1 

Σύνολο 526 100,0 

 

 

-  Ποιοτική έρευνα 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 12 φοιτήτριες, ηλικίας 19 έως 22 ετών, οι οποίες «προέρχονταν» από το 

δείγμα της ποσοτικής έρευνας. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από τα εξής Πανεπιστήμια: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (6 άτομα), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (3 άτομα), 

Πανεπιστήμιο Κρήτης (2 άτομα) και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (1 άτομο).  

 

β) Εργαλεία  

 
Το ερωτηματολόγιο των φοιτητών που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα κατασκευάστηκε για 

τους σκοπούς της παρούσας διατριβής και βασίστηκε σε ήδη υπάρχοντα και χρησιμοποιούμενα σε 

έρευνες ερωτηματολόγια όπως των Corrin κ.ά. (2010), Jones & Cross (2009), Dahlstrom, de Boor, 

Grunwald, Vockley & Oblinger (2011) και Kvavik (2005).  

Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από τους έξι κύριους θεματικούς άξονες. Το πρώτο 

μέρος του ερωτηματολογίου περιλάμβανε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Το 

δεύτερο μέρος αφορούσε τη σχέση των συμμετεχόντων με την τεχνολογία, γενικότερα. Το τρίτο 
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μέρος του ερωτηματολογίου επικεντρωνόταν στην πρόσβαση των φοιτητών σε τύπους τεχνολογιών. 

Το τέταρτο μέρος αφορούσε τη συχνότητα χρήσης και τις γνώσεις των φοιτητών σε τεχνολογίες 

Διαδικτύου. Το πέμπτο μέρος αφορούσε τη χρήση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.  

Σχετικά με τον τύπο των ερωτήσεων, χρησιμοποιήθηκαν κλειστές ερωτήσεις με δυνατότητα 

να προστεθεί από τους φοιτητές διαφορετική απάντηση από τις προτεινόμενες. 

Για τις ανάγκες της συνέντευξης, δημιουργήθηκε ένας οδηγός δομημένης συνέντευξης. Η 

συνέντευξη αποτελούνταν από εφτά άξονες. Ο πρώτος άξονας περιλάμβανε τα δημογραφικά στοιχεία 

των συμμετεχόντων, ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη χρήση της τεχνολογίας σε γενικότερο επίπεδο, ο 

τρίτος άξονας επικεντρωνόταν στη χρήση της τεχνολογίας που πραγματοποιούν οι φοιτητές για 

προσωπικούς λόγους, ο τέταρτος άξονας αφορούσε τις απόψεις των φοιτητών για χρήση της 

τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς λόγους, ο πέμπτος άξονας αφορούσε τις απόψεις των φοιτητών για τη 

χρήση της τεχνολογίας στη σχολή τους, ο έκτος άξονας αφορούσε τις απόψεις των φοιτητών για τη 

χρήση της τεχνολογίας από πλευράς διδασκόντων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο 

έβδομος άξονας επικεντρωνόταν στις απόψεις των φοιτητών σχετικά με τους συμφοιτητές τους.  

 

γ) Διαδικασία 

 
 
Η έναρξη της ερευνητικής διαδικασίας έγινε την άνοιξη του 2013 όπου και πραγματοποιήθηκε η 

πιλοτική έρευνα της ποσοτικής έρευνας των φοιτητών. Από τον Σεπτέμβριο του 2013 έως και την 

άνοιξη του 2014 πραγματοποιήθηκε η βασική ποσοτική έρευνα των φοιτητών. Με την ολοκλήρωση 

της ποσοτικής έρευνας, την άνοιξη του 2014 ξεκίνησε η ποιοτική έρευνα μέσω της διαδικασίας των 

δομημένων συνεντεύξεων. Ακολουθούν τα στάδια που ακολούθησε η ερευνητική πορεία των 

φοιτητών. 
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1ο Στάδιο έρευνας: Πιλοτική έρευνα φοιτητών  

 
Η πιλοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2013 σε 62 φοιτητές του τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (διαθέσιμο δείγμα). 

Διανεμήθηκαν επί τόπου και ιδιοχείρως έντυπα ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση παρουσία της 

ερευνήτριας, στο χώρο διεξαγωγής των μαθημάτων και κατόπιν άδειας του διδάσκοντα του 

μαθήματος. Στόχος ήταν η διαπίστωση τυχόν ελλείψεων, παραλείψεων, λεκτικών αδυναμιών και 

αδυναμιών στο περιεχόμενο του ερωτηματολογίου ώστε να ακολουθήσει η βασική έρευνα.  

Ως αποτέλεσμα, ενσωματώθηκαν σχόλια και προτάσεις των φοιτητών που συμμετείχαν 

καθώς υπήρχε η δυνατότητα να κάνουν ελεύθερα σχόλια για το περιεχόμενο και τη δομή του. Τα 

σχόλια αποτυπώθηκαν από τον κάθε φοιτητή ξεχωριστά σε λευκές κόλλες που είχαν δοθεί. Μέσα 

από αυτή τη διαδικασία ήταν εφικτή η τροποποίηση και βελτίωσή του ερωτηματολογίου. 

Ακολούθησε η τελική διαμόρφωση του ερωτηματολογίου και η διανομή του.  

 

2ο Στάδιο έρευνας: Ποσοτική έρευνα φοιτητών  

 
Από τον Σεπτέμβριο του 2013 έως και την άνοιξη του 2014 πραγματοποιήθηκε η βασική ποσοτική 

έρευνα των φοιτητών.  

Όσον αφορά το δείγμα, η επιλογή του συνόλου του δείγματος έγινε με τη μέθοδο «βολικής» 

δειγματοληψίας «όπου επιλέγονται τα πλησιέστερα άτομα (…) Ως απαντώντες σε επισκοπήσεις που 

βασίζονται στη “βολική” δειγματοληψία συχνά χρησιμεύουν “αιχμάλωτα” ακροατήρια, όπως οι 

μαθητές ή οι φοιτητές διδασκαλικών σχολών (Cohen & Manion, 2000, σ. 130). 

Αναφορικά με την επιλογή του χρόνου της έρευνας, αυτή διενεργήθηκε στα μέσα προς τέλη 

κάθε εξαμήνου, καθώς σε κάποιες ερωτήσεις θέτονταν το χρονικό περιθώριο του τελευταίου 

ακαδημαϊκού εξαμήνου. Έπρεπε δηλαδή να έχει «κυλήσει» το μεγαλύτερο μέρος του εξαμήνου ώστε 
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να είναι σε θέση να απαντήσουν οι συμμετέχοντες. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των 

πρωτοετών φοιτητών.  

Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο, υπήρχε σελίδα εισαγωγική που τους ενημέρωνε για τους 

σκοπούς της έρευνας και για την ανωνυμία των απαντήσεων. Επίσης, σε οποιοδήποτε σημείο της 

διαδικασίας μπορούσαν να διακόψουν τη συμπλήρωση. Όσον αφορά τον τύπο φοιτητή (προπτυχιακός/ 

μεταπτυχιακός), εξαιρέθηκαν από την έρευνα (σε μεταγενέστερο στάδιο) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.  

Όσον αφορά την ηλικία των συμμετεχόντων εξαιρέθηκαν όσοι δεν πληρούσαν τα ηλικιακά 

κριτήρια της έρευνας. Συγκεκριμένα, απευθυνθήκαμε σε φοιτητές των συγκεκριμένων σχολών χωρίς 

να γίνει αρχικά διάκριση ηλικιών. Στην μετέπειτα ανάλυση των δεδομένων, δεν συμπεριλήφθηκαν 

ηλικίες άνω των 24 ετών. Αυτό συνέβη επειδή μας ενδιαφέρει να ερευνήσουμε το θέμα από πλευράς 

ψηφιακής γενιάς. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω στο θεωρητικό μέρος της διατριβής, τη ψηφιακή 

γενιά αποτελούν όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1982-2002. Έγινε επιλογή ηλικιών 18-25 και όχι έως 32, 

καθώς ο όγκος των δεδομένων ήταν σε αυτές τις ηλικίες. Ειδικότερα, συμπληρώθηκαν 611 

ερωτηματολόγια εκ των οποίων τα 526 ήταν αξιοποιήσιμα.  

Με την ολοκλήρωση της συλλογής των ερωτηματολογίων ακολούθησε την άνοιξη του 2014 

η ποιοτική έρευνα μέσω της διαδικασίας των δομημένων συνεντεύξεων.  

 

3ο Στάδιο έρευνας: Ποιοτική Έρευνα Φοιτητών 

 
Με το πέρας της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, οι φοιτητές δήλωναν στην τελευταία σελίδα 

(του ερωτηματολογίου) τα στοιχεία επικοινωνίας τους, εφόσον επιθυμούσαν να συμμετέχουν 

εθελοντικά σε συνέντευξη. Σε μεταγενέστερο χρόνο, πάρθηκαν συνεντεύξεις από 12 φοιτήτριες (4 

πρόσωπο με πρόσωπο και 8 τηλεφωνικές συνεντεύξεις). 

Στόχος της ποιοτικής έρευνας ήταν η περαιτέρω εμβάθυνση στο θέμα που πραγματεύεται η 

διατριβή αλλά σε κάποια θέματα που προέκυψαν από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και 
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θεωρήθηκε πως χρήζουν επιπλέον διερεύνησης, καθώς και η ερμηνεία ορισμένων ποσοτικών 

δεδομένων.  

 

Λίγα λόγια για τη διαδικασία συνεντεύξεων 

Πολύ σημαντικό αποτελεί το θέμα της δεοντολογίας και συγκεκριμένα της ενημερωμένης 

συγκατάθεσης. Σύμφωνα με τους {Diener & Crandall (1978) - (βλ. στο Cohen & Manion (2000), 

σ. 476)}, η συνειδητή συναίνεση ορίζεται ως «οι διαδικασίες με τις οποίες τα άτομα επιλέγουν εάν θα 

συμμετέχουν σε μία έρευνα, αφού ενημερωθούν για γεγονότα τα οποία είναι πιθανό να επηρεάσουν 

τις αποφάσεις τους». Σύμφωνα με τους Cohen & Manion (2000) «Αυτός ο ορισμός περιέχει 

τέσσερα στοιχεία: ικανότητα, εθελοντική διάθεση, πλήρη πληροφόρηση και κατανόηση». Για αυτό 

το λόγο, οι φοιτητές και διδάσκοντες ενημερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας.  

Όσον αφορά τη συνέντευξη, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν προφορικώς για τους σκοπούς 

της έρευνας πριν τον προγραμματισμό της συνέντευξης και ρωτούνταν εάν επιθυμούσαν να 

προχωρήσουν στη διαδικασία της συνέντευξης. Στη συνέχεια, οριζόταν ο χρόνος και ο τόπος ή το 

μέσο της συνέντευξης. Ο χώρος και ο χρόνος της διεξαγωγής επιλέχθηκε από τους 

συνεντευξιαζόμενους και πραγματοποιήθηκαν στις σχολές τους ή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 

κατόπιν συνεννοήσεως. Η διάρκεια των συνεντεύξεων ήταν περίπου 20 έως 30 λεπτά για τους 

φοιτητές. Επίσης, γινόταν η χρήση μαγνητόφωνου με τη συγκατάβαση των συνεντευξιαζόμενων.  

 

δ) Ανάλυση Δεδομένων- Στατιστική Μεθοδολογία Δεδομένων 

 

Όσον αφορά τη στατιστική μεθοδολογία των δεδομένων, πραγματοποιήθηκε Διερευνητική 

Παραγοντική Ανάλυση (Exploratory Factor Analysis – EFA) σε 6 ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου, οι οποίες περιλαμβάνουν μία σειρά δηλώσεων σε κλίμακα Likert. Προκαταρτικά 

εξετάστηκε η καταλληλότητα του δείγματος ως προς την εφαρμογή της EFA μέσω του ελέγχου 
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σφαιρικότητας του Bartlett (Bartlett’s test of sphericity) (Bartlett, 1954) και της επάρκειας της 

δειγματοληψίας με βάση το μέτρο των Kaiser – Meyer – Olkin (KMO Measure of Sampling 

Adequacy) (Kaiser, 1970). Η EFA διενεργήθηκε με τη μέθοδο της Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών 

(Principal Component Analysis) και τη μέθοδο Varimax για την περιστροφή των παραγόντων.  

Κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των παραγόντων ελήφθησαν υπόψη: (α) το κριτήριο του 

Kaiser και τα αντίστοιχα διαγράμματα screen plots για τον καθορισμό του πλήθους των 

παραγόντων που προκύπτουν (Kaiser, 1960), (β) οι φορτίσεις (loadings) των δηλώσεων σε κάθε ένα 

παράγοντα με ελάχιστη αποδεκτή τιμή το 0,4 (Stevens, 2009. Floyd & Widaman, 1995), (γ) το 

ποσοστό διακύμανσης που ερμηνεύεται από τους παράγοντες και (δ) η ερμηνευσιμότητα των 

παραγόντων. 

Η αξιοπιστία των παραγόντων που προέκυψαν αξιολογήθηκε με βάση την τιμή Cronbach’s 

alpha (εσωτερικής συσχέτισης). Η τιμή του alpha θεωρείται αποδεκτή όταν υπερβαίνει την τιμή 0,70 

(Cortina, 1993 & Cronbach, 1951). Οι τιμές των παραγόντων υπολογίστηκαν ως μέσοι όροι των 

αντίστοιχων δηλώσεων.  

Για την παρουσίαση των απαντήσεων που δόθηκαν κατασκευάστηκαν πίνακες κατανομής 

συχνοτήτων και υπολογίστηκαν κατάλληλα στατιστικά μέτρα ανά ερώτηση/παράγοντα. 

Πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση σε ζεύγη επιλεγμένων ερωτήσεων/παραγόντων με βάση 

κυρίως τις ερευνητικές υποθέσεις.  

Η στατιστική ανάλυση περιελάμβανε την εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων με βάση την 

κλίμακα μέτρησης κάθε ερώτησης/παράγοντα. Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκε ο έλεγχος 

kolmogorov-Smirnov για την ύπαρξη κανονικότητας. Οι συγκρίσεις μέσων τιμών διενεργήθηκαν με 

την εφαρμογή των ελέγχων Student’s t-test και ANOVA ή των ελέγχων Mann-Whitney και 

Kruskal-Wallis. Η διερεύνηση συσχετίσεων πραγματοποιήθηκε με τον υπολογισμό του συντελεστή 

γραμμικής συσχέτισης του Pearson ή του Spearman ή με την εφαρμογή του ελέγχου X2. Η 

ομαδοποίηση των φοιτητών (δημιουργία προφίλ) πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή του 

αλγόριθμου συσταδοποίησης σε δύο βήματα (Two Step Cluster) του IBM SPSS Statistics (version 



106 

 

19) και με βάση ερωτήσεις που αφορούν στη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(Ερωτήσεις: 15, 18-19, 20, 22, 23). Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,05. Οι αναλύσεις διενεργήθηκαν με τη χρήση του IBM SPSS Statistics (version 19).  

 

Β) Ποιοτική Ανάλυση Ευρημάτων 

 

Μέσα από την ανασκόπηση και μελέτη της βιβλιογραφίας αναφορικά με την ποιοτική ανάλυση των 

δεδομένων -που προέκυψαν από τις δομημένες συνεντεύξεις των συμμετεχόντων- κατέληξα σε ένα 

μοντέλο το οποίο βασίστηκε στις βασικές αρχές της Θεματικής Ανάλυσης και το οποίο 

εξυπηρετούσε τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. «Ένα από τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης 

ανάλυσης (σ.σ. Θεματική Ανάλυση) είναι ότι χαρακτηρίζεται από «θεωρητική ελευθερία» ή 

«ευελιξία», καθώς η επιλογή της ως μεθόδου ανάλυσης δεν προϋποθέτει, από μόνη της, τη δέσμευση 

των ερευνητών σε συγκεκριμένες οντολογικές ή επιστημολογικές θέσεις, όπως συμβαίνει με άλλες 

ποιοτικές αναλύσεις (π.χ. η ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση δεσμεύεται σε έναν 

φαινομενολογικό προσανατολισμό) (Braun & Clarke, 2006, όπως αναφέρεται από τους Ίσαρη & 

Πουρκός, 2015, σ. 114). Ειδικότερα τα στάδια που ακολουθήθηκαν είναι τα εξής: α) η εξοικείωση 

με τα δεδομένα, β) κωδικοποίηση, γ) αναζήτηση θεμάτων, δ) επανεξέταση θεμάτων, ε) ορισμός και 

ονομασία θεμάτων και στ) έκθεση των δεδομένων-συγγραφή των ευρημάτων. Τα δεδομένα 

μελετήθηκαν μέσω του υφιστάμενου θεωρητικού πλαισίου.  

  

Διδάσκοντες 

 

Όσον αφορά την έρευνα των διδασκόντων, επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα (συνέντευξη) γιατί «ο 

ερευνητής επιδιώκει να υιοθετήσει ένα αφηγηματικό ύφος, να περιγράψει με πιο εκφραστικούς όρους 

(κάνοντας χρήση εκτός του κυριολεκτικού λόγου και των ρητορικών, μεταφορικών του δυνατοτήτων 
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του λόγου) την εμπειρία των υποκειμένων για ένα φαινόμενο και όχι να παραμείνει στην απρόσωπη, 

αφαιρετική γλώσσα της στατιστικής και των φορμαλιστικών μοντέλων» (Ίσαρη & Πουρκός, 2015, σ. 

38). Η μέθοδος της συνέντευξης είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται: α) Όταν η έρευνα εστιάζεται στο 

υποκειμενικό νόημα μιας κοινωνικής κατάστασης ή φαινομένου, β) Όταν η έρευνα εστιάζεται στην 

διερεύνηση προσωπικών ή κοινωνικών εμπειριών, στάσεων, αντιλήψεων, ιδεών και συμπεριφορών, γ) 

Όταν η έρευνα εστιάζεται στην διερεύνηση προσωπικών αντιλήψεων σε σχέση με κοινωνικές 

διαδικασίες δ) Όταν χρειάζεται να συμπληρωθούν και να ολοκληρωθούν έρευνες που έχουν 

ποσοτικό κυρίως χαρακτήρα (Ιωσηφίδης, 2003).  

Επιπροσθέτως, στην έρευνα των διδασκόντων χρησιμοποιήθηκε η συνέντευξη καθώς ήταν 

σημαντική η εμβάθυνση σε συγκεκριμένα θέματα, τα οποία προέκυψαν από τις απαντήσεις των 

φοιτητών. Επίσης, είναι μια ομάδα που δεν έχει διερευνηθεί στη Ελλάδα και κρίθηκε απαραίτητο να 

διερευνηθεί το πλαίσιο. 

 

α) Δείγμα  

 
Στην έρευνα συμμετείχαν 18 διδάσκοντες (μέλη ΔΕΠ) Παιδαγωγικών Τμημάτων της χώρας. 

Ειδικότερα, οι 10 ήταν άντρες και οι 8 ήταν γυναίκες με το μέσο όρο ηλικίας να είναι τα 49,8 έτη. 

Συγκεκριμένα, 1 συμμετέχων ήταν κάτω των 40 ετών, 9 διδάσκοντες ανήκαν στην ηλικίας 41 έως 50 

ετών, 3 διδάσκοντες ανήκαν στην ηλικιακή κατηγορία 51 έως 60 ετών και 3 συμμετέχοντες ήταν άνω 

των 60 ετών (ο νεότερος ήταν 39 και ο μεγαλύτερος 64 ετών). Δύο συμμετέχοντες δεν επιθυμούσαν 

να αναφέρουν τη χρονολογία γέννησης. Ο μέσος όρος διδακτικής εμπειρίας των διδασκόντων στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ήταν τα 14,6 έτη.  

Οι διδάσκοντες προέρχονταν από τα εξής Πανεπιστήμια: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης (4 άτομα), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (4 άτομα), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (3 

άτομα), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (3 άτομα), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2 άτομα), 
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Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (1 άτομο) και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (1 άτομο).  

Επιπροσθέτως, οι 4 από τους διδάσκοντες που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν ως 

αντικείμενο διδασκαλίας την Πληροφορική. Τα υπόλοιπα αντικείμενα διδασκαλίας των υπολοίπων 

διδασκόντων ποικίλουν. 

 

β) Εργαλεία 

 

Για τη διερεύνηση της ομάδας των διδασκόντων δημιουργήθηκε ένας οδηγός δομημένης συνέντευξης. 

Όσον αφορά τους άξονες της συνέντευξης των διδασκόντων, το πρώτο μέρος αφορούσε τα 

δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, το δεύτερο μέρος αφορούσε τη χρήση των ΤΠΕ στην 

ακαδημαϊκή και εξω-ακαδημαϊκή τους ζωή, το τρίτο μέρος περιλάμβανε τις απόψεις των διδασκόντων 

για την εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ, το τέταρτο μέρος επικεντρωνόταν στην άποψη των 

συμμετεχόντων για τη χρήση των ΤΠΕ από πλευράς των φοιτητών τους, και το πέμπτο μέρος του 

ερωτηματολογίου αφορούσε τους πιθανούς παράγοντες ενθάρρυνσης ή αποτροπής χρήσης των 

ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία από πλευράς των διδασκόντων. 

 

γ) Διαδικασία  

 

Οι συνεντεύξεις των 18 διδασκόντων πάρθηκαν με το πέρας της συλλογής των ερωτηματολογίων των 

φοιτητών -την άνοιξη του 2014- καθώς προηγήθηκε μία πρώτη ανάλυση των δεδομένων των 

φοιτητών, ώστε να ενσωματωθούν τυχόν νέα και μη αναμενόμενα αποτελέσματα που προέκυψαν από 

αυτή. Οι 8 συνεντεύξεις έγιναν πρόσωπο με πρόσωπο, 9 τηλεφωνικώς και μία μέσω τηλεφωνίας μέσω 

Διαδικτύου (Skype).  
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Σχετικά με τον τρόπο επιλογής του δείγματος, επιλέχθηκε η δειγματοληψία χιονοστιβάδας 

(ή αλυσιδωτή δειγματοληψία). Ο όρος «χιονοστιβάδα» αναφέρεται στη διαδικασία της 

συσσώρευσης, καθώς κάθε άτομο συστήνει άλλα άτομα κ. ο. κ.. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στη 

δικτύωση και είναι απαραίτητη σε πληθυσμούς που δεν είναι εύκολο να εντοπισθούν με τυχαία 

δειγματοληψία. (Ιωσηφίδης, 2003). «Ο ερευνητής αρχικά επιλέγει ορισμένα άτομα-κλειδιά από τον 

πληθυσμό που τον ενδιαφέρει, τα οποία διαθέτουν τα χαρακτηριστικά, τη γνώση και την κοινωνική 

δικτύωση ώστε να τον οδηγήσουν στον εντοπισμό και άλλων μελών του πληθυσμού» (σ. 77) (Ίσαρη 

& Πουρκός, 2015). Εν προκειμένω, έγινε επιλογή ορισμένων ατόμων με τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά που επιθυμούσα να μελετήσω δηλαδή, μέλος ΔΕΠ Παιδαγωγικού τμήματος. Στη 

συνέχεια, τα άτομα αυτά πρότειναν κάποια άλλα άτομα που γνώριζαν, ήρθα σε επαφή μαζί τους και 

στη συνέχεια και αυτοί συμμετείχαν με τη σειρά τους στην έρευνα.  

Η ακριβής διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι όμοια με την αντίστοιχη των φοιτητών όπως 

παρουσιάστηκε προηγουμένως. Η διάρκεια των συνεντεύξεων των διδασκόντων κυμαίνονταν από 30 

έως 60 λεπτά. 

 

δ) Ανάλυση Δεδομένων 

 
 
Για την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τις δομημένες συνεντεύξεις των 

διδασκόντων, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία όπως αναφέρθηκε προηγουμένως για τους φοιτητές. 

Συγκεκριμένα, η ανάλυση των δεδομένων βασίστηκε στην Θεματική Ανάλυση.  

 

Περιορισμοί έρευνας  

 
Η παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς. Πρώτον, η έρευνα 

διεξήχθη σε φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα δεν μπορούν να 
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έχουν γενικευτική ισχύ στο σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού. Δεύτερον, οι διδάσκοντες 

προσεγγίστηκαν μόνο ποιοτικά. Δημιουργείται έτσι ένα πρόβλημα «απόλυτης σύγκρισης» των 

δεδομένων και υπόκεινται στην υποκειμενικότητα του ερευνητή.  
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8 Έρευνα Φοιτητών 

 

Ποσοτικές Αναλύσεις Δεδομένων 

 

Περιγραφική Στατιστική 

Σε αυτό το Κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα περιγραφικά αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας των 

φοιτητών. Συγκεκριμένα, θα γίνει αναφορά στους βασικούς άξονες του ερευνητικού εργαλείου που 

χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή του ερωτηματολογίου. 

 

 

Τεχνολογικό Πλαίσιο Χρήσης των Συμμετεχόντων 

 

Προκειμένου να προσδιοριστεί το τεχνολογικό πλαίσιο χρήσης, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν 

σχετικά με τη διαθεσιμότητα ορισμένων τύπων τεχνολογιών καθώς και την πρόσβασή τους σε αυτούς, 

καθώς επίσης και τα μέρη από τα οποία οι συμμετέχοντες εξασφαλίζουν την πρόσβαση τους στο 

Διαδίκτυο.  

Αναφορικά με τους τύπους τεχνολογιών στους οποίους έχουν πρόσβαση οι συμμετέχοντες, 

το 79,8% (n=420) έχει πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο για αποκλειστικά δική τους χρήση, το 70,7% 

(n=372) έχει πρόσβαση σε φορητό υπολογιστή για αποκλειστικά δική τους χρήση, ενώ το 54,2% 

(n=285) έχει πρόσβαση σε επιτραπέζιο υπολογιστή όποτε το χρειαστεί. Αντίθετα, τα ποσοστά 

πρόσβασης σε e-book (2,7%, n=14), ipod (25,9%, n=136) και tablet (13,9%, n=73) είναι πολύ 

χαμηλά.  
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Πίνακας 5: Πρόσβαση σε τύπους τεχνολογιών 

 

Τύποι 

Τεχνολογιών 

Πρόσβαση για 

αποκλειστικά δική 

μου χρήση 

Πρόσβαση 

όποτε το 

χρειαστώ 

Δεν έχω 

πρόσβαση 

Δεν ξέρω/ 

Δεν 

απαντώ 

Σύνολο 

Επιτραπέζιος Η/Υ 25,7% 

 

54,2% 

 

19,0% 

 

1,1% 

 

100,0% 

(n=526) 

Φορητός Η/Υ ή 

Netbook 

70,7% 

 

21,7% 

 

7,0% 

 

0,6% 

 

100,0% 

(n=526) 

Κινητό τηλέφωνο, 

iPhone ή Android 

79,8% 

 

14,6% 

 

5,1% 

 

0,4% 

 

100,0% 

(n=526) 

Φορητή συσκευή 

που χρησιμεύει 

πρωτίστως για e-

book (π.χ. Nook ή 

Kindle e-reader) 

2,7% 

 

7,2% 

 

79,1% 

 

11,0% 

 

100,0% 

(n=526) 

iPod ή MP3 player 25,9% 

 

24,7% 

 

44,5% 

 

4,9% 

 

100,0% 

(n=526) 

Tablet Computer 

(π.χ. iPad & 

Samsung Galaxy) 

13,9% 

 

12,7% 

 

66,5% 

 

6,8% 

 

100,0% 

(n=526) 

 

Σχετικά με το ποια τεχνολογία θεωρούν οι συμμετέχοντες ως την πιο σημαντική στην 

καθημερινότητάς τους, τα πιο υψηλά ποσοστά συγκεντρώνουν ως επιλογή το κινητό τηλέφωνο 

(50,8%, n=267) και το Laptop/Επιτραπέζιος υπολογιστής (45,2%, n=238). Το «Tablet» δεν 

αποτελεί ακόμη διαδεδομένη επιλογή συγκεντρώνοντας πολύ χαμηλά ποσοστά (2,3%, n=12). 

 

Πίνακας 6: Σημαντικότερη τεχνολογία στην καθημερινότητα 

 Πλήθος φοιτητών Ποσοστό Φοιτητών (%) 

Laptop/ Επιτραπέζιος Η/Υ 238 45,2 

Κινητό τηλέφωνο/ Smartphone 267 50,8 



113 

 

Tablet 12 2,3 

Τίποτα από τα παραπάνω 9 1,7 

Σύνολο 526 100 

 

Αναφορικά με την κατοχή Smartphone1 από πλευράς των ερωτώμενων, σημαντικό ποσοστό 

φοιτητών (61%, n=321) αναφέρει πως το κινητό τους είναι Smartphone, χωρίς ωστόσο να 

παραβλέπεται το 31% (n=163) των φοιτητών που δηλώνουν πως δεν κατέχουν Smartphone. Τέλος, 

το 7,6% (n=40) των ερωτώμενων δεν είναι σίγουρο αν το κινητό τους ανήκει στην κατηγορία των 

Smartphones και το 0,4% (n=2) δεν έχει στην κατοχή του κινητό.  

 

Πίνακας 7: Κατοχή Smartphone 

 Πλήθος φοιτητών Ποσοστό Φοιτητών (%) 

Ναι. Το κινητό μου είναι ένα Smartphone. 321 61,0 

Όχι. Το κινητό μου δεν είναι ένα 

Smartphone. 

163 31,0 

Δεν είμαι σίγουρος αν το κινητό μου είναι 

ένα Smartphone. 

40 7,6 

Δεν έχω κινητό. 2 0,4 

Σύνολο  526 100 

 

Σχετικά με το μέρος από το οποίο οι συμμετέχοντες εξασφαλίζουν την πρόσβασή τους στο 

Διαδίκτυο, η συντριπτική πλειονότητα αυτών (95,4%, n=502) αναφέρει ως απάντηση το «σπίτι». 

Πολύ μικρά ποσοστά συγκεντρώνουν οι επιλογές «Πανεπιστήμιο» (2,1%, n=11) και «Σπίτια φίλων» 

(1,7%, n=9). Η απάντηση «Άλλο» συγκέντρωσε το 0,8% των ερωτώμενων (n=4).  

 

                                                 

1 Όπως διευκρινίζεται και στο ερωτηματολόγιο που διενεμήθη στους φοιτητές, κάποια κινητά 

ονομάζονται ως Smartphones λόγω ορισμένων χαρακτηριστικών που διαθέτουν.  
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Πίνακας 8: Μέρος για πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Πλήθος φοιτητών Ποσοστό Φοιτητών (%) 

Πανεπιστήμιο 11 2,1 

Σπίτι 502 95,4 

Σπίτια φίλων 9 1,7 

Άλλο 4 0,8 

Σύνολο 526 100 

 

 

Σχέση των Φοιτητών με την Τεχνολογία  

 

Σε μια προσπάθεια μεγαλύτερης κατανόησης της σχέσης που έχουν με την τεχνολογία, οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα αναφορικά με τις ΤΠΕ.  

Οι προτάσεις όπου διαφαίνεται μία ταύτιση απόψεων μεταξύ των φοιτητών είναι οι εξής: «Η 

τεχνολογία μου προκαλεί ενόχληση» όπου το 75,9% (n=399) δηλώνει πως διαφωνεί/μάλλον διαφωνεί 

με αυτή και «Είμαι «οπαδός» της χρήσης του Διαδικτύου» όπου το ποσοστό 69,6% (n=366) φαίνεται να 

συμφωνεί/μάλλον συμφωνεί με τη δήλωση. Επίσης, η πρόταση «Θεωρώ ότι το να προσπαθώ να 

συμβαδίσω με τις αλλαγές στην τεχνολογία είναι μια ταλαιπωρία» συγκεντρώνει το 60,7% χωρίς όμως να 

παραβλέπουμε το 20,0% (n=105) το οποίο «ούτε διαφωνεί ούτε συμφωνεί». 

Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες στην πρόταση «Είμαι «λάτρης» των ηλεκτρονικών και 

ψηφιακών συσκευών» δηλώνουν πως «ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν» με ποσοστό 46,4% (n=244) 

με μια τάση προς το «συμφωνώ» (22,4%, n=118). Όπως επίσης, στην πρόταση «Μου αρέσει να 

ενημερώνομαι για τις εξελίξεις στις ηλεκτρονικές και ψηφιακές συσκευές» δηλώνουν πως «ούτε διαφωνούν 

ούτε συμφωνούν» με ποσοστό 31,4% (n=165) με μια τάση προς το «συμφωνώ» (31,0%, n=163). Η 

δήλωση «Συχνά αναζητώ νέα λογισμικά ή εφαρμογές» εμφανίζει τα ποσοστά μοιρασμένα με το 27,2% 

(n=143) «ούτε να διαφωνεί ούτε να συμφωνεί».  
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Πίνακας 9: Σχέση με την τεχνολογία 

 

Διαφωνώ 

Μάλλον 

διαφωνώ 

Ούτε διαφωνώ 

ούτε συμφωνώ Μάλλον συμφωνώ Συμφωνώ Σύνολο 

Είμαι «λάτρης» των ηλεκτρονικών & 

ψηφιακών συσκευών. 

5,7%  10,6%  46,4%  22,4%  14,8%  100% 

(n=526) 

Η τεχνολογία μου προκαλεί 

ενόχληση. 

44,3%  31,6%  19,0%  4,0%  1,1%  100% 

(n=526) 

Μου αρέσει να ενημερώνομαι για τις 

εξελίξεις στις ηλεκτρονικές & 

ψηφιακές συσκευές. 

4,8%  11,2%  31,4%  31,0%  21,7% 100% 

(n=526) 

Συχνά αναζητώ νέα λογισμικά ή 

εφαρμογές. 

20,3%  23,8%  27,2%  18,4%  10,3%  100% 

(n=526) 

Θεωρώ ότι το να προσπαθώ να 

συμβαδίσω με τις αλλαγές στην 

τεχνολογία είναι μια ταλαιπωρία.  

35,2%  25,5%  20,0%  14,3%  5,1%  100% 

(n=526) 

Μιλάω συχνά για τα τεχνολογικά 

προϊόντα που με ενδιαφέρουν στους 

φίλους ή στην οικογένειά μου. 

23,8%  22,6%  23,4%  23,2%  7,0%  100% 

(n=526) 

Είμαι «οπαδός» της χρήσης του 

Διαδικτύου. 

2,7% (n=14) 6,5% (n=34) 21,3% (n=112) 26,4% (n=139) 43,2%  100% 

(n=526) 



116 

 

Ιδιαίτερη σημασία για την εξαγωγή συμπερασμάτων κρίνεται και η άποψη των φοιτητών για 

το Διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, σημαντικό ποσοστό (66,6%, n=347) δηλώνει πως «Θα μπορούσα να 

ζήσω χωρίς το Διαδίκτυο, αλλά θα αντιμετώπιζα σοβαρές δυσκολίες δεδομένων των απαιτήσεων και 

του γενικότερου τρόπου ζωής μου» και το 26,8% (n=141) δηλώνει «Δεν θα μπορούσα να ζήσω 

χωρίς το Διαδίκτυο, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής μου». Το υπόλοιπο 

7,2% (n=38) δηλώνει «Θα μπορούσα να ζήσω χωρίς το Διαδίκτυο, καθώς δεν αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής μου».  

 

Πίνακας 10: Άποψη για το Διαδίκτυο 

 Πλήθος 

φοιτητών 

Ποσοστό Φοιτητών 

(%) 

Σύνολο 

Θα μπορούσα να ζήσω χωρίς το Διαδίκτυο, 

καθώς δεν αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

της καθημερινής ζωής μου. 

 

38 7,2 100% 

(n=526) 

Θα μπορούσα να ζήσω χωρίς το Διαδίκτυο, 

αλλά θα αντιμετώπιζα σοβαρές δυσκολίες 

347 66,0 100% 

(n=526) 

 

Δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς το 

Διαδίκτυο, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της καθημερινής ζωής μου 

141 26,8 100% 

(n=526) 

 

 

Εμπειρία των Φοιτητών στη Χρήση της Τεχνολογίας 

 

Για να εκτιμηθεί η εμπειρία στη χρήση της τεχνολογίας χρησιμοποιήθηκε α) ο αριθμός ετών 

συστηματικής χρήσης Η/Υ, β) το πώς νιώθουν οι συμμετέχοντες όταν έρχονται σε επαφή για πρώτη 

φορά με μια νέα ψηφιακή τεχνολογία, ως προς την ικανότητά τους να μάθουν να τη χρησιμοποιούν 

επαρκώς, καθώς επίσης, και γ) τις γνώσεις που κατέχουν οι φοιτητές στη χρήση ΤΠΕ. 
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Ως εκ τούτου, όσον αφορά τον αριθμό των ετών συστηματικής χρήσης Η.Υ παρατηρούμε 

πως το 41,6% (n=219) των ερωτώμενων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί τον Η/Υ συστηματικά 6 έως 9 

έτη ενώ το 31,2% (n=164) δηλώνει 4 έως 5 έτη. Επίσης, το 15,8% (n=83) των ερωτώμενων δηλώνει 

ότι χρησιμοποιεί τον Η/Υ συστηματικά 2 έως 3 έτη και, αντιστοίχως, το 10,4% (n=55) δηλώνει 10 

έως 15 έτη. Τέλος, μόνο το 1,0% (n=5) των φοιτητών κάνει συστηματική χρήση υπολογιστή για 1 

έτος.  

 

Πίνακας 11: Έτη συστηματικής χρήσης Η.Υ 

Αριθμός ετών που χρησιμοποιείτε Η/Υ συστηματικά: Πλήθος 

φοιτητών 

Ποσοστό 

Φοιτητών (%) 

1 έτη 5 1,0 

2-3 έτη 83 15,8 

4-5 έτη 164 31,2 

6-9 έτη 219 41,6 

10-15 έτη 55 10,4 

Σύνολο 526 100,0 

 

Στην ερώτηση «Όταν έρχεστε σε επαφή για πρώτη φορά με μια νέα ψηφιακή τεχνολογία, πώς 

αισθάνεστε ως προς την ικανότητά σας να μάθετε να τη χρησιμοποιείτε επαρκώς», οι μισοί περίπου 

συμμετέχοντες (51,1%, n=269) δηλώνουν «μετρίως ικανός», με ένα σημαντικό ποσοστό (32,5%, 

n=171) να δηλώνει «πολύ ικανός». Μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι επιλογές «λίγο ικανός» 

(10,3%, n=54), «απολύτως ικανός» (3,6%, n=19) και «καθόλου ικανός» (2,5%, n=13). 
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Πίνακας 12: Επαφή για πρώτη φορά με νέα τεχνολογία 

 Πλήθος φοιτητών Ποσοστό Φοιτητών (%) 

Καθόλου ικανός 13 2,5 

Λίγο ικανός 54 10,3 

Μετρίως ικανός 269 51,1 

Πολύ ικανός 171 32,5 

Απολύτως ικανός 19 3,6 

Σύνολο 526 100 

 

Όσον αφορά, συνεπώς, τις γνώσεις των ερωτώμενων σε συγκεκριμένες τεχνολογίες, όπως οι 

ίδιοι αξιολόγησαν τους εαυτούς (αυτό-αξιολόγηση), οι φοιτητές δηλώνουν ως πολύ καλοί γνώστες 

στις εξής τεχνολογίες: Παρακολούθηση βίντεο από ιστοσελίδες διαμοιρασμού αρχείων βίντεο (π.χ. 

YouTube ή Google Video) (77,6%, n=408), Αποστολή/ Ανάγνωση email (73,8%, n=388), 

Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο (72,4%, n=381), Χρήση ιστοσελίδας κοινωνικής 

δικτύωσης (π.χ. Facebook, LinkedIn) (69,0%, n=363), και τέλος «Κατέβασμα» ή «ανέβασμα» 

αρχείων βίντεο στον Η/Υ, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τα παρακολουθείτε όποτε το επιθυμείτε 

(43,3%, n=228). Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ως «καθόλου γνώστες» (34,2%, n=180) και «όχι πολύ 

καλοί γνώστες» (33,8%, n=178) στη «Συνεισφορά/Διατήρηση blog/wikis/ιστοσελίδας». 

 Επίσης, δηλώνουν ως «καθόλου γνώστες και «όχι πολύ καλοί γνώστες» στη «Συμμετοχή σε 

διαδικτυακά εκπαιδευτικά μαθήματα» (64,4%, n=339), στην «Online αγορά αγαθών/υπηρεσιών» 

(59,7%, n=314) καθώς και στις «Ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές (Online banking)» (97,9%, 

n=515). Μέτριοι γνώστες (39,9%, n=210) εμφανίζονται οι συμμετέχοντες στην «Αναζήτηση 

πληροφοριών για προϊόντα/υπηρεσίες» με μια αξιοσημείωτη τάση όμως προς την επιλογή «πολύ 

καλός γνώστης» (36,1%, n=190). Όχι πολύ ξεκάθαρα είναι τα αποτελέσματα στη «Χρήση ομάδων 

συζήτησης στο Διαδίκτυο, chat rooms, άμεσα μηνύματα», καθώς το 28,9%, (n=152) δηλώνουν «ως 

«Μέτριοι γνώστες» με τις υπόλοιπες επιλογές να μοιράζονται. 
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Πίνακας 13: Δεξιότητες σε τεχνολογίες Διαδικτύου 

 Καθόλου 

γνώστης(%) 

Όχι πολύ καλός 

γνώστης(%) 

Μέτριος 

γνώστης(%) 

Πολύ καλός 

γνώστης (%) 

Σύνολο (%) 

Αποστολή/ Ανάγνωση email. 0,8 12,7 22,8 73,8 100,0 (n=526) 

Αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο. 0,2 1,3 26,0 72,4 100,0 (n=526) 

Χρήση ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, 

LinkedIn). 

5,5 4,9 20,5 69,0 100,0 (n=526) 

Συνεισφορά/Διατήρηση blog/ wikis/ ιστοσελίδας. 34,2 33,8 24,3 7,6 100,0 (n=526) 

Παρακολούθηση βίντεο από ιστοσελίδες διαμοιρασμού αρχείων 

βίντεο (π.χ. YouTube ή Google Video). 

0,2 11,9 20,3 77,6 100,0 (n=526) 

Χρήση ομάδων συζήτησης στο Διαδίκτυο, chat rooms, άμεσα 

μηνύματα.  

20,2 25,7 28,9 25,3 100,0 (n=526) 

Συμμετοχή σε διαδικτυακά εκπαιδευτικά μαθήματα. 27,9 36,5 24,7 10,8 100,0 (n=526) 

Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα/ υπηρεσίες. 6,7 17,3 39,9 36,1 100,0 (n=526) 

Online αγορά αγαθών/ υπηρεσιών. 30,6 29,1 26,6 13,7 100,0 (n=526) 

Ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές (Online banking). 68,8 17,9 8,6 4,8 100,0 (n=526) 

 «Κατέβασμα» ή «ανέβασμα» αρχείων βίντεο στον υπολογιστή, 

ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τα παρακολουθείτε όποτε το 

επιθυμείτε. 

6,7 12,2 37,8 43,3 100,0 (n=526) 
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Συχνότητα Χρήσης Τεχνολογιών Διαδικτύου  

 

Αναφορικά με τη συχνότητα χρήσης ορισμένων τεχνολογιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

εξαμήνου από πλευράς ερωτώμενων, διαπιστώθηκε πως ένα σημαντικό ποσοστό φοιτητών κάνει 

συχνή χρήση (πάντα/σχεδόν πάντα & πολλές φορές) των εξής τεχνολογιών: «Αναζήτηση 

πληροφοριών στο Διαδίκτυο» (90,5%, n=476), «Παρακολούθηση βίντεο από ιστοσελίδες 

διαμοιρασμού αρχείων βίντεο (π.χ. YouTube ή Google Video)» (84%, n=442), «Χρήση 

ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, LinkedIn)» (77,1%, n=406), «”Κατέβασμα” ή 

“ανέβασμα” αρχείων βίντεο στον υπολογιστή, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τα παρακολουθείτε 

όποτε το επιθυμείτε” (55,7%, n=293) και «Αποστολή/ Ανάγνωση email» (54,9%, n=289). 

Αντιθέτως, μη χρήση (ποτέ/σχεδόν ποτέ & σπάνια) από πλευράς συμμετεχόντων 

αναφέρεται στις «Ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές (Online banking)» (91,5%, n=481), στη 

«Συμμετοχή σε διαδικτυακά εκπαιδευτικά μαθήματα» (73%, n=384), στην «Online αγορά αγαθών/ 

υπηρεσιών» (71,8%, n=378), στη «Συνεισφορά/Διατήρηση blog/wikis/ιστοσελίδας» (69,4%, 

n=365) και τέλος, στη «Χρήση ομάδων συζήτησης στο Διαδίκτυο, chat rooms, άμεσα μηνύματα» 

(55,3%, n=291).  

Μέτρια χρήση αναφέρεται στην «Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα/υπηρεσίες» με 

ποσοστό 32,3% (n=170) με μια τάση προς τη συχνή χρήση 43,6% (n=229). 
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Πίνακας 14: Συχνότητα χρήσης τεχνολογιών Διαδικτύου

 Ποτέ/ 

σχεδόν 

ποτέ 

(%) 

Σπάνια 

(%) 

 

Αρκετές 

φορές 

(%) 

Πολλές 

φορές 

(%) 

Πάντα/ 

Σχεδόν 

πάντα 

(%) 

Σύνολο 

(%) 

Αποστολή/ Ανάγνωση email. 5,1 11,8 28,1 30,0 24,9 100,0 

(n=526) 

Αναζήτηση πληροφοριών στο 

Διαδίκτυο. 

0,0 0,4 9,1 33,3 57,2 100,0 
(n=526) 

 Χρήση ιστοσελίδας 

κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. 

Facebook, LinkedIn). 

10,6 5,5 6,7 16,3 60,8 100,0 
(n=526) 

Συνεισφορά/Διατήρηση 

blog/ wikis/ ιστοσελίδας. 

39,7 29,7 16,5 10,1 4,0 100,0 
(n=526) 

Παρακολούθηση βίντεο από 

ιστοσελίδες διαμοιρασμού 

αρχείων βίντεο (π.χ. 

YouTube ή Google Video). 

1,1 1,7 13,1 34,4 49,6 100,0 
(n=526) 

Χρήση ομάδων συζήτησης 

στο Διαδίκτυο, chat rooms, 

άμεσα μηνύματα. 

34,0 21,3 14,6 14,8 15,2 100,0 
(n=526) 

Συμμετοχή σε διαδικτυακά 

εκπαιδευτικά μαθήματα. 

44,7 28,3 13,5 10,3 3,2 100,0 
(n=526) 

Αναζήτηση πληροφοριών για 

προϊόντα/ υπηρεσίες. 

5,9 18,3 32,3 25,9 17,7 100,0 
(n=526) 

Online αγορά αγαθών/ 

υπηρεσιών. 

41,6 30,2 16,3 8,2 3,6 100,0 
(n=526) 

Ηλεκτρονικές τραπεζικές 

συναλλαγές (Online 

banking). 

75,9 15,6 4,0 2,7 1,9 100,0 
(n=526) 

 «Κατέβασμα» ή «ανέβασμα» 

αρχείων βίντεο στον 

υπολογιστή, ώστε να έχετε τη 

δυνατότητα να τα 

παρακολουθείτε όποτε το 

επιθυμείτε. 

8,4 14,1 21,9 32,7 23,0 100,0 
(n=526) 
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Απόψεις των Φοιτητών σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

 

Μεγάλο ενδιαφέρον για τους στόχους της παρούσας έρευνας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα για τη 

χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως προκύπτει, οι φοιτητές αναγνωρίζουν 

τα πιθανά οφέλη της χρήσης της τεχνολογίας. 

Πιο αναλυτικά, η πλειονότητα των ερωτώμενων (95,3%, n=501) δηλώνει πως 

συμφωνεί/μάλλον συμφωνεί πως η τεχνολογία τούς δίνει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πηγών, τους 

βοηθά να ενημερώνονται καλύτερα σχετικά με το τι συμβαίνει στο Πανεπιστήμιο (94,8%, n=499) 

και τους βοηθά να αναζητούν και να λαμβάνουν βοήθεια, όποτε την έχουν ανάγκη (93,0%, n=489). 

Επίσης, σημαντικό ποσοστό ερωτώμενων συμφωνεί/μάλλον συμφωνεί πως η τεχνολογία επεκτείνει 

τη μάθηση πέρα από την πανεπιστημιακή αίθουσα (86,0%, n=452), απλοποιεί τις διοικητικές 

δραστηριότητες (86,8%, n=457) καθώς επίσης, τούς βοηθά να εργάζονται πιο αποδοτικά (85,0%, 

n=447). Επιπροσθέτως, οι φοιτητές δηλώνουν πως η τεχνολογία κάνει τις διαλέξεις πιο 

ενδιαφέρουσες (80,4%, n=423) και τους βοηθά να επικοινωνούν καλύτερα με τους συμφοιτητές τους 

(79,8%, n=420).  

Με την πρόταση «Η τεχνολογία περισσότερο με δυσκολεύει παρά με βοηθάει, όταν 

πρόκειται για πανεπιστημιακά θέματα», ένα σημαντικό ποσοστό (77,0%, n=405) διαφωνεί/μάλλον 

διαφωνεί με αυτή. Επιπλέον, αρκετοί φοιτητές συμφωνούν/μάλλον συμφωνούν (70,0%, n=368) πως 

η τεχνολογία κάνει τη μάθησή τους, και συνολικά την ακαδημαϊκή τους εμπειρία, πιο 

εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους, πως η τεχνολογία κάνει τη μάθηση πιο 

ευχάριστη (70,0%, n=368) και πιο δημιουργική (65,9%, n=347).  

Σε κάποιες δηλώσεις τα αποτελέσματα δεν δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα. Το 48,9% (n=257) 

των ερωτώμενων συμφωνεί/μάλλον συμφωνεί πως η τεχνολογία είναι καθοριστική για επιτυχημένη 

διδασκαλία, με το 31,2% (n=164) όμως «ούτε να διαφωνεί ούτε να συμφωνεί». Επίσης, το 46,6% 

(n=245) συμφωνεί/μάλλον συμφωνεί με την πρόταση «Το Πανεπιστήμιό μου χρησιμοποιεί 

αποτελεσματικά την τεχνολογία που διαθέτει», με το σημαντικό ποσοστό 30,2% (n=159) «ούτε να 
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διαφωνεί ούτε να συμφωνεί». Επιπλέον, το 39,0% (n=205) των φοιτητών διαφωνεί/μάλλον διαφωνεί 

πως η χρήση της τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς λόγους καταλαμβάνει χρόνο και πόρους, που θα 

μπορούσαν να αξιοποιηθούν αποδοτικότερα κάπου αλλού, ενώ το 36,3% (n=191) “ούτε διαφωνεί 

ούτε συμφωνεί», και τέλος το 39,4% (n=207) δηλώνει πως συμφωνεί/μάλλον συμφωνεί και το 

36,9% (n=194) πως «ούτε διαφωνεί ούτε συμφωνεί» με την πρόταση «Η τεχνολογία ενσωματώνεται 

άψογα στα μαθήματα μου». 

 

Πίνακας 15: Χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 

 

Η Τεχνολογία… 

Διαφωνώ 

(%) 

Μάλλον 

διαφωνώ 

(%) 

Ούτε 

διαφωνώ 

ούτε 

συμφωνώ 

(%) 

Μάλλον 

συμφωνώ 

(%) 

Συμφωνώ 

(%) 

 

Σύνολο 

(%) 

 

Με βοηθά να εργάζομαι πιο 

αποδοτικά (ως προς την 

ταχύτητα, ποιότητα κλπ). 

1,3 

 

3,2 

 

10,5 

 

33,3 

 

51,7 

 

100,0 

(n=526) 

Με βοηθά να ενημερώνομαι 

καλύτερα σχετικά με το τι 

συμβαίνει στο Πανεπιστήμιο.  

0,4 

 

1,0 

 

3,8 

 

20,7 

 

74,1 

 

 

100,0 

(n=526) 

Επεκτείνει τη μάθηση πέρα από 

την πανεπιστημιακή αίθουσα. 

1,0 

 

1,9 

 

11,2 

 

29,5 

 

56,5 

 

100,0 

(n=526) 

Με βοηθά να αναζητώ & να 

λαμβάνω βοήθεια, όποτε την έχω 

ανάγκη.  

0,4 

 

1,0 

 

5,7 

 

31,2  

 

61,8  

 

100,0 

(n=526) 

Απλοποιεί τις διοικητικές 

δραστηριότητες που σχετίζονται 

για παράδειγμα με την δήλωση 

μαθημάτων & έκδοση 

βεβαιώσεων. 

2,3 

 

2,5 

 

8,4 

 

22,2 

 

64,6 

 

 

100,0 

(n=526) 

Κάνει τη μάθηση πιο 

δημιουργική. 

4,0 5,5 24,5 34,0 31,9 100,0 

(n=526) 

Με βοηθά να επικοινωνώ 

καλύτερα με τους συμφοιτητές 

3,6 

 

5,1 

 

11,4 

 

24,5 

 

55,3 

 

100,0 

(n=526) 
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μου. 

Κάνει τη μάθησή μου, και 

συνολικά την ακαδημαϊκή μου 

εμπειρία, πιο εξατομικευμένη & 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες 

μου. 

2,1 

 

4,0 

 

24,0 

 

43,2 

 

26,8 

 

100,0 

(n=526) 

Μου δίνει πρόσβαση σε ένα ευρύ 

φάσμα πηγών. 

0,2  

 

1,1 3,4 

 

27,6  

 

67,7  

 

100,0 

(n=526) 

Κάνει τη μάθηση πιο ευχάριστη. 2,7  

 

5,5  

 

21,9  

 

35,2  

 

34,8  

 

100,0 

(n=526) 

Κάνει τις διαλέξεις πιο 

ενδιαφέρουσες (π.χ. προβολή 

βίντεο). 

2,3 

 

3,4 

  

 

13,9  

 

33,1  

 

 

47,3 

  

 

100,0 

(n=526) 

Η τεχνολογία είναι καθοριστική 

για επιτυχημένη διδασκαλία 

9,5 

  

10,5 

  

31,2 

  

29,3  

 

19,6 

 

100,0 

(n=526) 

Η χρήση της τεχνολογίας για 

εκπαιδευτικούς λόγους 

καταλαμβάνει χρόνο και πόρους, 

που θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν αποδοτικότερα 

κάπου αλλού. 

7,4  

 

17,3 

 

36,3  

 

25,7  

 

13,3 

  

 

100,0 

(n=526) 

Η τεχνολογία περισσότερο με 

δυσκολεύει παρά με βοηθάει, 

όταν πρόκειται για 

πανεπιστημιακά θέματα. 

4,9  

 

 

3,8  

 

14,3  

 

37,1 

 

39,9 

 

100,0 

(n=526) 

Το Πανεπιστήμιό μου 

χρησιμοποιεί αποτελεσματικά 

την τεχνολογία που διαθέτει. 

6,8 

  

 

16,3 

 

30,2  

 

33,1  

 

13,5  

 

100,0 

(n=526) 

Η τεχνολογία ενσωματώνεται 

άψογα στα μαθήματα μου. 

7,2  

 

16,5  

 

36,9  

 

29,5  

 

9,9  

 

100,0 

(n=526) 

 

Σημαντικά και αρκετά ενδιαφέροντα κρίνονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

ερώτηση: «Αναλογιζόμενοι το εύρος των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, θα λέγατε ότι χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες αυτές επαρκώς και σε 
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ικανοποιητικό βαθμό;». Τα αποτελέσματα δεν αποτυπώνουν μια ξεκάθαρη τάση καθώς σημαντικό 

ποσοστό φοιτητών απαντά «Ίσως» (45,8%, n=241). Η επιλογή «Ναι» συγκεντρώνει το 34,6% (n 

=182) και το «Όχι» αντιστοιχεί στο 17,3% (n=91). Η επιλογή «Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ» 

συγκεντρώνει το 2,3% (n=12).  

 

Πίνακας 16: Επάρκεια χρήσης ΤΠΕ 

 Πλήθος φοιτητών Ποσοστό 

Φοιτητών (%) 

Ναι 182 34,6 

Όχι 91 17,3 

Ίσως 241 45,8 

Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ 12 2,3 

Σύνολο 526 100,0 

 

Για όσους δήλωσαν «όχι» και «ίσως» ως απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, το 48,1% 

(n=163) των ερωτώμενων αξιολόγησε την «έλλειψη ενημέρωσης» ως την επικρατέστερη αιτία της μη 

επαρκούς και σε ικανοποιητικό βαθμό χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

από πλευράς των ερωτώμενων. Ακολουθούν οι επιλογές «έλλειψη γνώσεων» (35,5%, n=118) και 

«έλλειψη ενδιαφέροντος» (23,5%, n=78). Μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι επιλογές «έλλειψη 

πρόσβασης» (13,9%, n=46) και «δεν χρειάζεται να τις χρησιμοποιώ» (7,2%, n=24) [επιλογή πάνω 

από μία] 2: 

 

 

                                                 
2 Συνολικός αριθμός ερωτώμενων που απάντησε «Όχι» ή «Ίσως» στην ερώτηση «Αναλογιζόμενοι το 

εύρος των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα 

λέγατε ότι χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες αυτές επαρκώς και σε ικανοποιητικό βαθμό;» = 332. 
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Πίνακας 17: Αιτιολόγηση μη επάρκειας χρήσης ΤΠΕ 

 Πλήθος φοιτητών Ποσοστό Φοιτητών (%) 

Έλλειψη ενημέρωσης 163 48,1 

Έλλειψη γνώσεων 118 35,5 

Έλλειψη ενδιαφέροντος 78 23,5 

Έλλειψη πρόσβασης 46 13,9 

Δεν χρειάζεται να τις χρησιμοποιώ 24 7,2 

Άλλο  10 3,0 

 

Αναφορικά με την άποψη των ερωτώμενων για τη χρήση της τεχνολογίας στα μαθήματά 

τους, η πλειονότητα των συμμετεχόντων (75,7%, n=398) στην παρούσα έρευνα φαίνεται να προτιμά 

την παρακολούθηση μαθημάτων όπου χρησιμοποιείται ένα μέτριο επίπεδο της τεχνολογίας (π.χ. 

email, πολλές παρουσιάσεις PowerPoint, μερικές online δραστηριότητες ή περιεχόμενο). 

Ακολουθεί με χαμηλότερα ποσοστά η προτίμηση παρακολούθησης μαθημάτων όπου 

χρησιμοποιούνται περιορισμένες δυνατότητες της τεχνολογίας (π.χ. email για διδάσκοντες και 

περιορισμένη χρήση του PowerPoint στην αίθουσα) (16,9%, n=89). Πολύ χαμηλότερα ποσοστά 

συγκεντρώνουν οι επιλογές «Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που χρησιμοποιούν την 

τεχνολογία αποκλειστικά (δηλαδή είναι εξ ολοκλήρου online χωρίς απαιτούμενες πρόσωπο-με-

πρόσωπο αλληλεπιδράσεις)» (4,2%, n=22), και «Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που δεν 

χρησιμοποιούν την τεχνολογία» (2,1%, n=11). Την επιλογή «Άλλο» έδωσε το 1,1% (n=6).  

 

Πίνακας 18: Άποψη για τη χρήση ΤΠΕ στα μαθήματα 

 Πλήθος φοιτητών Ποσοστό 

Φοιτητών (%) 

Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που δεν 

χρησιμοποιούν την τεχνολογία 

11 2,1 

Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που 

χρησιμοποιούν περιορισμένες δυνατότητες της 

89 16,9 
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τεχνολογίας (π.χ. email για διδάσκοντες και 

περιορισμένη χρήση του PowerPoint στην αίθουσα). 

Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που 

χρησιμοποιούν ένα μέτριο επίπεδο της τεχνολογίας (π.χ. 

email, πολλές παρουσιάσεις PowerPoint, μερικές online 

δραστηριότητες ή περιεχόμενο). 

398 75,7 

Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που 

χρησιμοποιούν την τεχνολογία αποκλειστικά (δηλαδή 

είναι εξ ολοκλήρου online χωρίς απαιτούμενες 

πρόσωπο-με-πρόσωπο αλληλεπιδράσεις). 

22 4,2 

Άλλο 6 1,1 

Σύνολο 526 100,0 

 

 

Απόψεις Φοιτητών για Χρήση της Τεχνολογίας από Πλευράς Διδασκόντων 

 

Στην ερώτηση αναφορικά με την άποψή των συμμετεχόντων, από τη μέχρι τώρα εμπειρία τους, για 

τη χρήση των νέων τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς λόγους στη σχολή τους, οι απαντήσεις δεν 

καταδεικνύουν μια επικρατούσα τάση. Οι μισοί περίπου φοιτητές (51,1%, n=269) την 

χαρακτηρίζουν ως «περιορισμένη» και ένα σημαντικό ποσοστό ως «επαρκή» (43,5%, n=229). Πολύ 

μικρό ποσοστό ερωτώμενων θεωρεί τη χρήση των νέων τεχνολογιών που γίνεται για εκπαιδευτικούς 

λόγους ως «ανεπαρκή» (5,3%, n=28).  

 

Πίνακας 19: Άποψη εκπαιδευτικής χρήσης ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς λόγους στη σχολή 

 Πλήθος φοιτητών Ποσοστό Φοιτητών (%) 

Επαρκής 229 43,5 

Περιορισμένη  269 51,1 

Ανεπαρκής 28 5,3 

Σύνολο 526 100,0 
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Για το πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι φοιτητές τη γνώμη των διδασκόντων τους στη χρήση 

των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, κλήθηκαν να απαντήσουν οι ερωτώμενοι.Οι 

μισοί και πλέον φοιτητές (54,4%, n=286) θεωρούν ότι η πλειονότητα των διδασκόντων τους είναι 

θετική στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το 28,9% (n=152) 

απαντούν πως «ίσως» οι διδάσκοντές τους να είναι θετικοί, καθώς επίσης και ένα μικρότερο ποσοστό 

φοιτητών (11,6%, n=61) θεωρεί πως οι διδάσκοντες δεν είναι θετικοί στη χρήση των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, το 5,1% (n=27) «δεν γνωρίζει/ δεν απαντά».  

 

Πίνακας 20: Θετικότητα διδασκόντων στη χρήση ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

 Πλήθος φοιτητών Ποσοστό Φοιτητών (%) 

Ναι  286 54,4 

Όχι 61 11,6 

Ίσως 152 28,9 

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ 27 5,1 

Σύνολο 526 100,0 

 

Για να διερευνηθεί περαιτέρω η άποψή τους αναφορικά με την ικανότητα χρήσης ΤΠΕ από 

πλευράς διδασκόντων, οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν με 

ορισμένες προτάσεις. Τα αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν θα δώσουν πολύ ενδιαφέροντα 

στοιχεία.  

Πιο αναλυτικά, σημαντικό ποσοστό φοιτητών θεωρεί (Συμφωνώ/Μάλλον συμφωνώ) πως η 

πλειονότητα των διδασκόντων στη σχολή τους χρησιμοποιεί την τεχνολογία αποτελεσματικά 

(53,0%, n=279) χωρίς ωστόσο μη ληφθεί υπόψη το 27,0% (n=142) που «ούτε διαφωνεί ούτε 

συμφωνεί». Επίσης, πολύ σημαντικό ποσοστό φοιτητών θεωρεί (Συμφωνώ/Μάλλον συμφωνώ) πως η 

πλειονότητα των διδασκόντων χρησιμοποιεί αρκετά συχνά την τεχνολογία (74,7%, n=393). 

Επιπροσθέτως, οι μισοί περίπου φοιτητές «συμφωνούν/ μάλλον συμφωνούν» (51,3%, n=270) με την 

πρόταση ότι η πλειονότητα των διδασκόντων ξέρει πώς να χρησιμοποιεί την τεχνολογία που 



129 

 

διαθέτει το Πανεπιστήμιο (π.χ. πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης) με τους 27,2% (n=143) 

των ερωτώμενων «ούτε να διαφωνούν ούτε να συμφωνούν».  

Εν συνεχεία, οι ερωτώμενοι διαφωνούν/μάλλον διαφωνούν με την πρόταση πως η 

πλειονότητα των διδασκόντων τους γνωρίζει λιγότερα για το πώς να χρησιμοποιεί την τεχνολογία σε 

σχέση με τους φοιτητές της (48,5%, n=255), με το 26,6% (n=140) των ερωτώμενων «ούτε να 

διαφωνεί ούτε να συμφωνεί» με αυτό.  

Τέλος, στην πρόταση ότι «η πλειονότητα των διδασκόντων χρειάζεται τη βοήθεια των άλλων 

για να χρησιμοποιήσει σωστά την τεχνολογία» τα αποτελέσματα είναι μοιρασμένα, καθώς σχεδόν 

ίδια ποσοστά συγκεντρώνουν οι επιλογές «μάλλον διαφωνώ» 21,3% (n=112) και «μάλλον συμφωνώ» 

20,2% (n=106). «Ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν» το 28,7% (n=151) των ερωτώμενων.  
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Πίνακας 21: Ικανότητα Χρήσης ΤΠΕ από πλευράς διδασκόντων 

Η πλειονότητα των 

διδασκόντων της σχολής μου: 

Διαφωνώ 

(%) 

 

Μάλλον 

διαφωνώ 

(%) 

 

Ούτε διαφωνώ 

ούτε συμφωνώ 

(%) 

Μάλλον 

συμφωνώ 

(%) 

Συμφωνώ 

(%) 

Δεν 

γνωρίζω/ 

Δεν απαντώ 

(%) 

Σύνολο 

(%) 

Χρησιμοποιεί την τεχνολογία 

αποτελεσματικά. 

3,4 

 

14,3 

 

27,0 

 

32,5 

 

20,5 

 

2,3 

 

100,0  

(n=526) 

Χρησιμοποιεί την τεχνολογία 

αρκετά συχνά. 

1,3 7,6 14,8 36,5 38,2 1,5 

 

100,0  

(n=526) 

Γνωρίζει λιγότερα για το πώς να 

χρησιμοποιεί την τεχνολογία σε 

σχέση με τους φοιτητές της. 

23,8 

 

 

24,7 

 

 

26,6 

 

 

13,9 

 

7,2 

 

3,8 

 

100,0 

(n=526) 

 

Ξέρει πώς να χρησιμοποιεί την 

τεχνολογία που διαθέτει το 

Πανεπιστήμιο (π.χ. πλατφόρμα 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης). 

3,2 

 

11,0 

 

 

27,2 

 

25,1 

 

26,2 

 

7,2 

 

100,0 

(n=526) 

 

Χρειάζεται τη βοήθεια των άλλων 

για να χρησιμοποιήσει σωστά την 

τεχνολογία. 

12,4 

 

21,3 

 

 

28,7 

 

 

20,2 

 

11,2 

 

6,3 

 

100,0 

(n=526) 
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Όταν ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αναφέρουν τον αριθμό των διδασκόντων που τους 

έχει ζητήσει τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια του τρέχοντος/συγκεκριμένου ακαδημαϊκού 

εξαμήνου να χρησιμοποιήσουν ορισμένες υπηρεσίες διαπιστώθηκε από τα αποτελέσματα πως η 

χρήση των περισσότερων υπηρεσιών είναι πολύ μικρή έως ανύπαρκτη.  

Αναλυτικότερα, υψηλότερα ποσοστά χρήσης υπηρεσιών μετά από προτροπή των 

διδασκόντων συγκεντρώνουν, όπως μπορείτε να παρατηρήσετε και στον Πίνακα 22, το «email» 

(68,9%, n=362) και οι «ιστοσελίδες μαθημάτων» (74,4%, n=391). Πολύ χαμηλά ποσοστά χρήσης 

(κανένας διδάσκων & μικρός αριθμός διδασκόντων) έπειτα από προτροπή των διδασκόντων 

παρουσιάζουν όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι δηλώνουν πως 

«Κανένας διδάσκων/ Μικρός αριθμός διδασκόντων» τους έχει ζητήσει να χρησιμοποιήσουν τις εξής 

υπηρεσίες: «Εικονικό Περιβάλλον Μάθησης» (85,4%, n=449), Ηλεκτρονικά Περιοδικά & Βιβλία 

(74,2%, n=390), Άμεσα μηνύματα (81,1%, n=427), Online κουίζ & Τεστ (92,1%, n=484), E-

portfolio (93,3%, n=491), Προσομοιώσεις & Ψηφιακά Μοντέλα (87,8%, n=462), Blogs (85,5%, 

n=450), Wikis (80,5%, n=423), Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης (83,7%, n=440), Εικονικοί 

κόσμοι (94,9%, n=499), Εξειδικευμένο Λογισμικό για τον κλάδο που ακολουθείτε (84,4%, n=444).  
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Πίνακας 22: Χρήση τεχνολογιών ύστερα από προτροπή διδασκόντων 

 Κανένας 

διδάσκων  

(%)  

Μικρός 

αριθμός 

διδασκόντων 

(%)  

Ένα 

σημαντικό 

ποσοστό 

διδασκόντων 

(%)  

Οι 

περισσότεροι 

από τους 

διδάσκοντες 

(%) 

Πρακτικά 

όλοι οι 

διδάσκοντ

ες (%) 

Σύνολο 

(%) 

Email 4,2 

 

27,0 

 

21,7 

 

28,9 

 

18,3 

 

100,0 

(n=526) 

Ιστοσελίδες 

μαθημάτων 

4,8 

 

20,9 

 

29,5 

 

31,0 

 

13,9 

 

100,0 

(n=526) 

Εικονικό 

Περιβάλλον 

Μάθησης (VLE - 

Virtual Learning 

Environment) 

52,1 

 

33,3 

 

10,1 

 

3,2 

 

1,3 

 

100,0 

(n=526) 

Ηλεκτρονικά 

Περιοδικά & Βιβλία 

33,1 

 

41,1 

 

16,2 

 

7,6 

 

2,1 

 

100,0 

(n=526) 

Άμεσα μηνύματα 

(instant messaging) 

57,0 

 

24,1 

 

10,5 

 

5,3 

 

3,0 

 

100,0 

(n=526) 

Online κουίζ & 

Τεστ 

56,7 

 

35,4 

 

6,1 

 

1,7 

 

0,2 

 

100,0 

(n=526) 

E-portfolio 67,3 

 

26,0 

 

5,1 

 

1,1 

 

0,4 

 

100,0 

(n=526) 

Προσομοιώσεις & 

Ψηφιακά Μοντέλα 

47,3 

 

40,5 

 

9,7 

 

1,7 

 

0,8 

 

100,0 

(n=526) 

Blogs  39,5 

 

46,0 

 

11,4 

 

1,9 

 

1,1 

 

100,0 

(n=526) 

Wikis 

(συμπεριλαμβανομέ

νης και της 

Wikipedia) 

33,7 

 

46,8 

 

14,8% 

 

3,4% 

 

1,3% 

 

100,0 

(n=526) 

Ιστοσελίδες 

Κοινωνικής 

Δικτύωσης 

46,4 

 

37,3 

 

11,6 

 

2,3 

 

2,5 

 

100,0 

(n=526) 

Εικονικοί κόσμοι 

(Virtual Worlds) 

69,8 

 

25,1 

 

3,8 

 

1,0 

 

0,4 

 

100,0 

(n=526) 
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Εξειδικευμένο 

Λογισμικό για τον 

κλάδο που 

ακολουθείτε 

42,4 

 

42,0 

 

10,8 

 

4,0 

 

0,8 

 

100,0 

(n=526) 

 

 

 

Λόγοι Περιορισμένης Χρήσης των ΤΠΕ από πλευράς Διδασκόντων 

 

Για τους λόγους της πιθανής περιορισμένης χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία από 

πλευράς ορισμένων διδασκόντων, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να δηλώσουν το βαθμό σημαντικότητας 

αυτών των λόγων.  

Βάσει του Πίνακα 23, σε γενικές γραμμές, η πλειονότητα των λόγων που παρουσιάζονται, 

αξιολογούνται από τους ερωτώμενους ως σημαντικοί. Πιο συγκεκριμένα, ως ο πιο σημαντικός 

παράγοντας (πολύ σημαντικός/απολύτως ή σχεδόν σημαντικός) επιλέχθηκε από τους ερωτώμενους 

η «Μη επαρκής υποδομή Πανεπιστημίου για χρήση νέων τεχνολογιών κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος (έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής)» (71,5%, n=376). Ακολουθεί η επιλογή «Οι 

διδάσκοντες δεν γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία (66,7%, n=351), η επιλογή «Οι διδάσκοντες στερούνται κατάρτισης και των 

απαραίτητων δεξιοτήτων στη χρήση τεχνολογιών (όχι έμπειροι χρήστες) (65%, n=342) και η 

επιλογή «Απροθυμία διδασκόντων» (64.6%. n=340).  

Περίπου οι μισοί ερωτώμενοι θεωρούν πως, όσον αφορά τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία από πλευράς ορισμένων διδασκόντων, πιθανός λόγος της 

περιορισμένης χρήσης τους είναι το γεγονός ότι «Δεν την προωθεί το ίδιο το Πανεπιστήμιο (54,2%, 

n=285) και το ότι «Οι διδάσκοντες έχουν συνηθίσει να μην χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες 

κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, αν και γνωρίζουν πώς να το κάνουν (52,9%, n=278)». Τέλος, η 

«έλλειψη κινήτρων» θεωρείται ως «πολύ σημαντικός/απολύτως σημαντικός» λόγος συγκεντρώνοντας 

το ποσοστό του 49,4% (n=260) των ερωτώμενων. 
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Στους υπόλοιπους πιθανούς λόγους περιορισμένης χρήσης, οι απαντήσεις των ερωτώμενων 

δεν καταδεικνύουν μια τάση, με τα ποσοστά να μοιράζονται σε όλες τις πιθανές απαντήσεις. «Οι 

διδάσκοντες δεν χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες λόγω έλλειψης χρόνου» ως λόγος 

περιορισμένης χρήσης θεωρείται «μετρίως σημαντικός (30,4%, n=160). Η επιλογή «Δεν είναι 

θετικοί οι ίδιοι οι φοιτητές» θεωρείται (36,9%, n=194) ως «πολύ σημαντικός/απολύτως ή σχεδόν 

σημαντικός». 
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Πίνακας 23: Λόγοι περιορισμένης χρήσης ΤΠΕ από πλευράς διδασκόντων 

 Καθόλου ή 

σχεδόν 

καθόλου 

σημαντικός 

(%) 

 

Λίγο 

σημαντικός 

(%) 

 

Μετρίως 

σημαντικός 

(%) 

 

Πολύ 

σημαντικός 

(%) 

Απολύτως ή 

σχεδόν 

απολύτως 

σημαντικός 

(%) 

 

Σύνολο 

(%) 

 Μη επαρκής υποδομή Πανεπιστημίου για χρήση νέων 

τεχνολογιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος (έλλειψη 

υλικοτεχνικής υποδομής). 

3,4 

 

8,7 

 

16,3 

 

55,5 

 

16,0 

 

100,0 

(n=526) 

Δεν την προωθεί το ίδιο το Πανεπιστήμιο. 6,3 

 

13,5 

 

26,0 

 

44,7 

 

9,5 

 

100,0 

(n=526) 

Απροθυμία διδασκόντων. 5,9 

 

10,8 

 

18,6 

 

43,5 

 

21,1 

 

100,0 

(n=526) 

Οι διδάσκοντες στερούνται κατάρτισης και των 

απαραίτητων δεξιοτήτων στη χρήση τεχνολογιών (όχι 

έμπειροι χρήστες). 

3,2 

 

8,4 

 

23,4 

 

44,1 

 

20,9 

 

100,0 

(n=526) 

Οι διδάσκοντες δεν γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν τις 

νέες τεχνολογίες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

3,6 

 

6,5 

 

23,2 

 

49,4 

 

17,3 

 

100,0 

(n=526) 

Οι διδάσκοντες έχουν συνηθίσει να μην χρησιμοποιούν 

τις νέες τεχνολογίες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, αν 

και γνωρίζουν πώς να το κάνουν. 

8,2 

 

11,8 

 

27,2 

 

41,1 

 

11,8 

 

100,0 

(n=526) 

Οι διδάσκοντες δεν χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες 

λόγω έλλειψης χρόνου. 

12,7 

 

25,3 

 

30,4 

 

24,5 

 

7,0 

 

100,0 

(n=526) 

Έλλειψη κινήτρων 9,5 

 

16,3 

 

24,7 

 

36,3 

 

13,1 

 

100,0 

(n=526) 

Δεν είναι θετικοί οι ίδιοι οι φοιτητές. 23,8 

 

18,3 

 

21,1 

 

25,1 

 

11,8 

 

100,0 

(n=526) 
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Τεχνολογίες που επιθυμούν οι φοιτητές να εισαχθούν στο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

 

Πρόθυμη παρουσιάζεται η πλειονότητα των φοιτητών στην πιθανότητα εισαγωγής ορισμένων νέων 

τεχνολογιών από πλευράς διδασκόντων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Η συντριπτική πλειονότητα των φοιτητών στο ερώτημα αναφορικά με το ποιες νέες 

τεχνολογίες επιθυμούν να εισαχθούν από τους διδάσκοντές τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

απάντησε το «email» (94,9%, n=499) και τις «ιστοσελίδες μαθημάτων» (95,8%, n=504). Αρκετά 

σημαντικά ποσοστά επιθυμίας εισαγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία συγκέντρωσαν, επίσης, τα 

«Ηλεκτρονικά Περιοδικά & Βιβλία» (82,7%, n=435), τα «Online κουίζ & Τεστ» (76,0%, n=400), 

τα «Blogs» (71,3%, n=375), τα «Wikis» (74,1%, n=390) και τέλος, το «Εξειδικευμένο Λογισμικό 

για τον κλάδο που ακολουθείτε» (79,7%, n=419).  

Αξιοσημείωτα ποσοστά συγκέντρωσαν, επίσης, και οι εξής τεχνολογίες: «Άμεσα μηνύματα» 

(68,6%, n=361), «Προσομοιώσεις και Ψηφιακά Μοντέλα» (67,5%, n=355) και «Ιστοσελίδες 

Κοινωνικής Δικτύωσης» (65,0%, n=342). Χαμηλότερα ποσοστά συγκέντρωσαν οι υπόλοιπες 

τεχνολογίες του Πίνακα 24 όπως αυτές παρουσιάστηκαν στους ερωτώμενους. Πιο συγκεκριμένα, το 

«Εικονικό Περιβάλλον» συγκεντρώνει το 55,1% (n=290), το «E-portfolio» το 45,6% (n=240) και 

οι «Εικονικοί Κόσμοι» το 46,4% (n=244). Ωστόσο, μεγάλο ποσοστό των ερωτώμενων δήλωσαν 

πως «δεν επιθυμώ να εισαχθεί» και «δεν γνωρίζω τη συγκεκριμένη τεχνολογία» για τις 

προαναφερθείσες τεχνολογίες.  
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Πίνακας 24: Επιθυμία εισαγωγής νέας τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 Επιθυμώ να 

εισαχθεί 

Δεν επιθυμώ 

να εισαχθεί 

Δεν γνωρίζω τη 

συγκεκριμένη 

τεχνολογία 

Σύνολο 

Email 94,9 

 

4,9 

 

0,2 

 

100,0 

(n=526) 

Ιστοσελίδες μαθημάτων 95,8 

 

2,9 

 

1,3 

 

100,0 

(n=526) 

Εικονικό Περιβάλλον 

Μάθησης (VLE - Virtual 

Learning Environment) 

55,1 

 

20,2 24,7 

 

100,0 

(n=526) 

Ηλεκτρονικά Περιοδικά & 

Βιβλία 

82,7 

 

14,8 

 

2,5 

 

100,0 

(n=526) 

Άμεσα μηνύματα (instant 

messaging) 

68,6 

 

22,1 

 

9,3 

 

100,0 

(n=526) 

Online κουίζ & Τεστ 76,0 

 

20,5 

 

3,4 

 

100,0 

(n=526) 

E-portfolio 45,6 

 

23,6 

 

30,8 

 

100,0 

(n=526) 

Προσομοιώσεις & Ψηφιακά 

Μοντέλα 

67,5 

 

15,8 

 

16,7 

 

100,0 

(n=526) 

Blogs  71,3 

 

24,3 

 

4,4 

 

100,0 

(n=526) 

Wikis (συμπεριλαμβανομένης 

και της Wikipedia) 

74,1 

 

22,1 

 

3,8 

 

100,0 

(n=526) 

Ιστοσελίδες Κοινωνικής 

Δικτύωσης 

65,0 

 

32,3 

 

2,7 

 

100,0 

(n=526) 

Εικονικοί κόσμοι (Virtual 

Worlds) 

46,4 

 

27,4 

 

26,2 

 

100,0 

(n=526) 

Εξειδικευμένο Λογισμικό για 

τον κλάδο που ακολουθείτε 

79,7 

 

10,8 

 

9,5 

 

100,0 

(n=526) 
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Ανάλυση Παραγόντων 

 

Στο παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζεται η Ανάλυση Παραγόντων η οποία πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο των στατιστικών αναλύσεων στην ερευνητική ομάδα των φοιτητών.  

 

Αποτελέσματα Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης 

Η Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση διενεργήθηκε σε έξι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου και 

συγκεκριμένα στις ερωτήσεις 10, 15, 16, 18-19, 25 και 26. Η προκαταρκτική εξέταση έδειξε ότι τα 

δεδομένα είναι κατάλληλα για της εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης σε κάθε ερώτηση του 

ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα, η αναλογία των συμμετεχόντων με τις δηλώσεις κάθε ερώτησης 

είναι μεγαλύτερη από 20:1 και υπερβαίνει κατά πολύ το προτεινόμενο ελάχιστο που προτείνουν οι 

Hair, Black, Babin και Anderson (2009). Ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett (Bartlett’s test of 

sphericity) παρέχει ένα στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα (p<0,001). Η μέτρηση KMO της 

επάρκειας δειγματοληψίας θεωρείται εξαιρετική για τις ερωτήσεις 10 (0,844), 16 (0,836), 18-19 

(0,895) και 26 (0,893), καλή για την ερώτηση 15 (0,753) και μέτρια για την ερώτηση 25 (0,686).  

 

Ερώτηση 10 

Η παραγοντική ανάλυση υπέδειξε ένα παράγοντα που ερμηνεύει το 46,9% της διακύμανσης, ενώ 

στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι όλες οι φορτίσεις (loadings) των δηλώσεων στον παράγοντα 

είναι μεγαλύτερες από 0,5.  

 

Πίνακας 25: Παράγοντας «Σχέση με την τεχνολογία» 

Δηλώσεις 
Παράγοντας 

1 

Είμαι «λάτρης» των ηλεκτρονικών & ψηφιακών συσκευών. 0,759 
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Συχνά αναζητώ νέα λογισμικά ή εφαρμογές. 0,747 

Μιλάω συχνά για τα τεχνολογικά προϊόντα που με ενδιαφέρουν 

στους φίλους ή στην οικογένειά μου. 
0,734 

Μου αρέσει να ενημερώνομαι για τις εξελίξεις στις ηλεκτρονικές 

& ψηφιακές συσκευές. 
0,708 

Θεωρώ ότι το να προσπαθώ να συμβαδίσω με τις αλλαγές στην 

τεχνολογία είναι μια ταλαιπωρία. 
0,645** 

Είμαι «οπαδός» της χρήσης του Διαδικτύου. 0,601 

Η τεχνολογία μου προκαλεί ενόχληση. 0,576** 

* παρουσιάζονται οι φορτίσεις (loadings) που είναι μεγαλύτερες από 0,3 

** οι τιμές των αντίστοιχων δηλώσεων έχουν αντιστραφεί  

 

Ο παράγοντας που προσδιορίστηκε ονομάστηκε ως: 

Σχέση με την Τεχνολογία (Cronbach’s alpha: 0,808) 

 

Ερώτηση 15 

Η παραγοντική ανάλυση υπέδειξε τρείς παράγοντες που ερμηνεύουν το 51,8% της διακύμανσης, ενώ 

στον Πίνακα 26 φαίνεται ότι όλες οι φορτίσεις (loadings) των δηλώσεων στον παράγοντα είναι 

μεγαλύτερες από 0,5.  

 

Πίνακας 26: Παράγοντες «Βασική χρήση Διαδικτύου», «Προηγμένη χρήση Διαδικτύου» & 

«Εμπορικές Συναλλαγές» (α) 

Δηλώσεις 
Παράγοντες 

1 2 3 

Αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο. 0,758   

Παρακολούθηση βίντεο από ιστοσελίδες διαμοιρασμού 

αρχείων βίντεο. 
0,744   



140 

 

«Κατέβασμα» ή «ανέβασμα» αρχείων βίντεο στον 

υπολογιστή. 
0,553   

Αποστολή/ Ανάγνωση email. 0,513   

 Online αγορά αγαθών/ υπηρεσιών.  0,830  

Ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές (Online banking).  0,782  

Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα/ υπηρεσίες. 0,521 0,565  

Χρήση ομάδων συζήτησης στο Διαδίκτυο, chat rooms, 

άμεσα μηνύματα. 
  0,748 

Συμμετοχή σε διαδικτυακά εκπαιδευτικά μαθήματα.   0,627 

Συνεισφορά/Διατήρηση blog/ wikis/ ιστοσελίδας.   0,604 

 Χρήση ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. 

Facebook, LinkedIn). 
0,375  0,506 

* παρουσιάζονται οι φορτίσεις (loadings) που είναι μεγαλύτερες από 0,3 

 

Οι παράγοντες που προσδιορίστηκαν ονομάστηκαν ως: 

Βασική Χρήση Διαδικτύου (Cronbach’s alpha: 0,601) 

Εμπορικές Συναλλαγές (Cronbach’s alpha: 0,672) 

Προηγμένη Χρήση Διαδικτύου (Cronbach’s alpha: 0,560) 

 

Ερώτηση 16 

Η παραγοντική ανάλυση υπέδειξε ένα τρείς παράγοντες που ερμηνεύουν το 54,9% της διακύμανσης, 

ενώ στον Πίνακα 27 φαίνεται ότι όλες οι φορτίσεις (loadings) των δηλώσεων στον παράγοντα είναι 

μεγαλύτερες από 0,5.  
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Πίνακας 27: Παράγοντες «Βασική χρήση Διαδικτύου», «Προηγμένη Χρήση Διαδικτύου» & 

«Εμπορικές Συναλλαγές» (β) 

Δηλώσεις 
Παράγοντες 

1 2 3 

Αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο. 0,764   

Παρακολούθηση βίντεο από ιστοσελίδες 

διαμοιρασμού αρχείων βίντεο. 
0,721   

Αποστολή/ Ανάγνωση email. 0,644   

 «Κατέβασμα» ή «ανέβασμα» αρχείων βίντεο στον 

υπολογιστή. 
0,501  0,319 

 Online αγορά αγαθών/ υπηρεσιών.  0,780  

Ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές (Online 

banking). 
 0,721 0,318 

Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα/ υπηρεσίες. 0,462 0,674  

Χρήση ομάδων συζήτησης στο Διαδίκτυο, chat 

rooms, άμεσα μηνύματα. 
  0,771 

Συνεισφορά/Διατήρηση blog/ wikis/ ιστοσελίδας.   0,645 

Χρήση ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. 

Facebook, LinkedIn). 
0,433  0,526 

 Συμμετοχή σε διαδικτυακά εκπαιδευτικά μαθήματα.  0,387 0,512 

* παρουσιάζονται οι φορτίσεις (loadings) που είναι μεγαλύτερες από 0,3 

 

Οι παράγοντες που προσδιορίστηκαν ονομάστηκαν ως: 

Βασική Χρήση Διαδικτύου (Cronbach’s alpha: 0,641) 

Εμπορικές Συναλλαγές (Cronbach’s alpha: 0,692) 

Προηγμένη Χρήση Διαδικτύου (Cronbach’s alpha: 0,628) 
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Ερώτηση 18-19 

Η παραγοντική ανάλυση υπέδειξε ένα τρείς παράγοντες που ερμηνεύουν το 52,7% της διακύμανσης, 

ενώ στον Πίνακα 28 φαίνεται ότι όλες οι φορτίσεις (loadings) των δηλώσεων στον παράγοντα είναι 

μεγαλύτερες από 0,475. Η δήλωση "Το Πανεπιστήμιό μου χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την 

τεχνολογία που διαθέτει" διεγράφη.  

 

Πίνακας 28: Παράγοντες "Οφέλη στην Τεχνολογία", "Υποστήριξη εκπαιδευτικής 

διαδικασίας" & "Αδιευκρίνιστο" 

Δηλώσεις 
Παράγοντες 

1 2 3 

Κάνει τη μάθηση πιο ευχάριστη. 0,788   

Η τεχνολογία είναι καθοριστική για επιτυχημένη διδασκαλία 0,733   

Κάνει τη μάθηση πιο δημιουργική. 0,729 0,333  

Κάνει τις διαλέξεις πιο ενδιαφέρουσες  

(π.χ. προβολή βίντεο). 
0,688   

Κάνει τη μάθησή μου, και συνολικά την ακαδημαϊκή μου 

εμπειρία, πιο εξατομικευμένη & προσαρμοσμένη στις ανάγκες 

μου. 

0,625 0,342  

Η τεχνολογία ενσωματώνεται άψογα στα μαθήματα μου. 0,590   

Με βοηθά να ενημερώνομαι καλύτερα σχετικά με το τι συμβαίνει 

στο Πανεπιστήμιο.  
 0,711  

Απλοποιεί τις διοικητικές δραστηριότητες που σχετίζονται για 

παράδειγμα με την δήλωση μαθημάτων & έκδοση βεβαιώσεων. 
 0,683  

Με βοηθά να αναζητώ & να λαμβάνω βοήθεια, όποτε την έχω 

ανάγκη. 
 0,653  
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Επεκτείνει τη μάθηση πέρα από την πανεπιστημιακή αίθουσα. 0,329 0,618  

Μου δίνει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πηγών.  0,540  

Με βοηθά να εργάζομαι πιο αποδοτικά  

(ως προς την ταχύτητα, ποιότητα κλπ). 
0,390 0,523  

Με βοηθά να επικοινωνώ καλύτερα με τους συμφοιτητές μου. 0,400 0,475  

Η χρήση της τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς λόγους 

καταλαμβάνει χρόνο και πόρους, που θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν αποδοτικότερα κάπου αλλού. 

  0,811** 

Η τεχνολογία περισσότερο με δυσκολεύει παρά με βοηθάει, όταν 

πρόκειται για πανεπιστημιακά θέματα. 
  0,780** 

* παρουσιάζονται οι φορτίσεις (loadings) που είναι μεγαλύτερες από 0,3 

** οι τιμές των αντίστοιχων δηλώσεων έχουν αντιστραφεί  

 

Οι παράγοντες που προσδιορίστηκαν ονομάστηκαν ως: 

Οφέλη στην Τεχνολογία (Cronbach’s alpha: 0,824) 

Υποστήριξη εκπαιδευτικής Διαδικασίας (Cronbach’s alpha: 0,772) 

Αδιευκρίνιστο (Cronbach’s alpha: 0,529) 

Ο παράγοντας Αδιευκρίνιστο εξαιρέθηκε από τις περαιτέρω αναλύσεις λόγω χαμηλής αξιοπιστίας. 

 

Ερώτηση 25 

Η παραγοντική ανάλυση υπέδειξε έναν παράγοντα που ερμηνεύει το 48,3% της διακύμανσης, ενώ 

στον Πίνακα 29 φαίνεται ότι όλες οι φορτίσεις (loadings) των δηλώσεων στον παράγοντα είναι 

μεγαλύτερες από 0,5.  

 

Πίνακας 29: Παράγοντας «Ικανότητα Χρήσης της Τεχνολογίας από Διδάσκοντες» 

Δηλώσεις Παράγοντας 
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1 

Χρησιμοποιεί την τεχνολογία αποτελεσματικά. 0,791 

Ξέρει πώς να χρησιμοποιεί την τεχνολογία που 

διαθέτει το Πανεπιστήμιο (π.χ. πλατφόρμα 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης). 

0,743 

Χρησιμοποιεί την τεχνολογία αρκετά συχνά. 0,697 

Χρειάζεται τη βοήθεια των άλλων για να 

χρησιμοποιήσει σωστά την τεχνολογία. 
0,652 

Γνωρίζει λιγότερα για το πώς να χρησιμοποιεί την 

τεχνολογία σε σχέση με τους φοιτητές της. 
0,571 

* παρουσιάζονται οι φορτίσεις (loadings) που είναι μεγαλύτερες από 0,3 

 

Ο παράγοντας που προσδιορίστηκε ονομάστηκε ως: 

Ικανότητα Χρήσης Τεχνολογίας από Διδάσκοντες (Cronbach’s alpha: 0,724) 

 

Ερώτηση 26 

Η παραγοντική ανάλυση υπέδειξε έναν παράγοντα που ερμηνεύει το 37,2% της διακύμανσης, ενώ 

στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι όλες οι φορτίσεις (loadings) των δηλώσεων στον παράγοντα 

είναι μεγαλύτερες από 0,4.  

 

Πίνακας 30: «Προτροπή Διδασκόντων για Χρήση Τεχνολογίας» 

Δηλώσεις 
Παράγοντας 

1 

E-portfolio 0,724 

Εικονικοί κόσμοι (Virtual Worlds) 0,711 

Προσομοιώσεις & Ψηφιακά Μοντέλα 0,700 

Εξειδικευμένο Λογισμικό για τον κλάδο που ακολουθείτε 0,673 

Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης 0,666 
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Wikis (συμπεριλαμβανομένης και της Wikipedia) 0,627 

Άμεσα μηνύματα (instant messaging) 0,615 

Ηλεκτρονικά Περιοδικά & Βιβλία 0,593 

Blogs 0,592 

Online κουίζ & Τεστ 0,552 

Εικονικό Περιβάλλον Μάθησης (VLE - Virtual Learning 

Environment) 
0,542 

Ιστοσελίδες μαθημάτων 0,427 

Email 0,402 

* παρουσιάζονται οι φορτίσεις (loadings) που είναι μεγαλύτερες από 0,3 

Ο παράγοντας που προσδιορίστηκε ονομάστηκε ως: 

Προτροπή Διδασκόντων για Χρήση Νέων Τεχνολογιών (Cronbach’s alpha: 0,842) 

 

Μετά τον καθορισμό των παραγόντων υπολογίστηκαν οι σχετικοί μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις 

για τον καθένα.  

 

Πίνακας 31: Μέσοι όροι και Τυπικές Αποκλίσεις 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Σχέση με την Τεχνολογία (ερ. 10)  3,44 0,77 

Βασική Χρήση Διαδικτύου (ερ. 15) 3,96 0,67 

Εμπορικές Συναλλαγές (ερ. 15) 2,24 0,81 

Προηγμένη Χρήση Διαδικτύου (ερ. 15) 2,69 0,84 

Βασική Χρήση Διαδικτύου (ερ. 16) 3,58 0,44 

Εμπορικές Συναλλαγές(ερ. 16) 2,26 0,73 

Προηγμένη Χρήση Διαδικτύου (ερ. 16) 2,59 0,66 

Οφέλη της Τεχνολογίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 

(ερ. 18-19) 

3,74 0,76 

Υποστήριξη Εκπαιδευτικής Διαδικασίας (ερ. 18-19) 4,45 0,53 

Ικανότητα Χρήσης Νέων Τεχνολογιών από 

Διδάσκοντες (ερ. 25) 

3,36 0,77 
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Προτροπή Διδασκόντων για Χρήση Νέων 

Τεχνολογιών (ερ. 26) 

1,95 0,52 

 
 

Συσχετίσεις Μεταβλητών 

 

Σε αυτό το Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι συσχετίσεις που έγιναν μεταξύ υποκλιμάκων και 

δημογραφικών χαρακτηριστικών.  

 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά: Φύλο, Ηλικία & Έτη Συστηματικής Χρήσης 

Η στατιστική ανάλυση που διενεργήθηκε για τη σύγκριση ή τη συσχέτιση των βασικών ερωτήσεων 

του ερωτηματολογίου με το φύλο των φοιτητών παρείχε τα παρακάτω στατιστικά σημαντικά 

συμπεράσματα. 

 

Φύλο 

Η ικανότητα χρήσης που αισθάνεται ότι έχει ένας φοιτητής όταν έρχεται σε επαφή για πρώτη φορά με 

μια νέα ψηφιακή τεχνολογία παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αντρών και γυναικών 

(Ζ=-2,500, p=0,012), με τους άντρες (3,52±0,75) να αισθάνονται περισσότερο ικανοί από τις 

γυναίκες (3,23±0,77). Παρόμοια, η σχέση που έχουν με την τεχνολογία οι φοιτητές παρουσιάζει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αντρών και γυναικών (Ζ=-2,3078, p=0,021), με τους άντρες 

(3,69±0,79) να έχουν μεγαλύτερη σχέση με την τεχνολογία από τις γυναίκες (3,43±0,76). 

Βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση του φύλου και των διαφορετικών ειδών 

πρόσβασης στον Επιτραπέζιο Η/Υ (Χ2=10,538, β.ε.=2, p=0,005). Από τους άντρες, το 43,6% 

δηλώνουν ότι έχουν πρόσβαση αποκλειστικά για δική τους χρήση, ενώ από τις γυναίκες το 

αντίστοιχο ποσοστό είναι 23,9%. Αντίθετα, από τους άντρες το 38,2% δηλώνουν ότι έχουν 

πρόσβαση όποτε το χρειαστούν, ενώ από τις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό είναι 56,8%.  
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Επίσης, βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση του φύλου και των διαφορετικών ειδών 

πρόσβασης στο Κινητό τηλέφωνο, iPhone ή Android (Χ2=8,796, β.ε.=2, p=0,012). Από τους άντρες το 

67,9% δηλώνουν ότι έχουν πρόσβαση αποκλειστικά για δική τους χρήση, ενώ από τις γυναίκες το 

αντίστοιχο ποσοστό είναι 81,6%. Αντίθετα, από τους άντρες το 12,5% δηλώνουν ότι δεν έχουν 

πρόσβαση, ενώ από τις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό είναι 4,3%.  

Η άποψη των φοιτητών σχετικά με το ποια θεωρούν ως την πιο σημαντική τεχνολογία στην 

καθημερινότητά τους συσχετίζεται με το φύλο των φοιτητών (Χ2=30,565, β.ε.=3, p<0,001). Από τους 

άντρες το 75,0% δηλώνουν το Laptop/Επιτραπέζιος Η/Υ, ενώ από τις γυναίκες το αντίστοιχο 

ποσοστό είναι 41,7%. Αντίθετα, από τους άντρες το 17,9% δηλώνουν το Κινητό 

Τηλέφωνο/Smartphone, ενώ από τις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό είναι 54,7%.  

Η δήλωση των φοιτητών σχετικά με το εάν γνωρίζουν ότι το κινητό τους είναι smartphone ή όχι 

συσχετίζεται με το φύλο των φοιτητών (Χ2=10,233, β.ε.=3, p=0,017). Από τους άντρες το 0,0% 

δηλώνουν ότι δεν είναι σίγουροι, ενώ από τις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό είναι 8,5%.  

 

Ηλικία & Έτη Συστηματικής χρήσης Η/Υ 

Η ηλικία των φοιτητών δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά με την ικανότητα χρήσης που 

αισθάνεται ότι έχει ένας φοιτητής όταν έρχεται σε επαφή για πρώτη φορά με μια νέα ψηφιακή 

τεχνολογία. Σε αντίθεση, ο αριθμός ετών συστηματικής χρήσης Η/Υ συσχετίζεται θετικά και στατιστικά 

σημαντικά με την ικανότητα χρήσης που αισθάνεται ότι έχει ένας φοιτητής όταν έρχεται σε επαφή για 

πρώτη φορά με μια νέα ψηφιακή τεχνολογία (r=0,305, p<0,001). 

Η σχέση που έχουν με την τεχνολογία οι φοιτητές συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά 

με τον αριθμό ετών συστηματικής χρήσης Η/Υ (r=0,312, p<0,001), ενώ αντιθέτως δεν παρουσιάζει 

στατιστικά σημαντική διαφορά με την ηλικία. 

Η ηλικία των φοιτητών συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με τη συχνότητα 

χρήσης από αυτούς των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με τη Βασική Χρήση Διαδικτύου (r=0,195, 
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p<0,001) και τις Εμπορικές Συναλλαγές (r=0,138, p=0,002) και όχι με την Προηγμένη Χρήση 

Διαδικτύου. 

O αριθμός ετών συστηματικής χρήσης Η/Υ συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με τη 

συχνότητα χρήσης από αυτούς των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με τη Βασική Χρήση 

Διαδικτύου (r=0,253, p<0,001), τις Εμπορικές Συναλλαγές (r=0,294, p<0,001) και την Προηγμένη 

Χρήση Διαδικτύου (r=0,166, p<0,001).  

Η ηλικία των φοιτητών συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με τις γνώσεις που 

θεωρούν πως έχουν στις νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με τη Βασική Χρήση Διαδικτύου (r=0,130, 

p=0,003), τις Εμπορικές Συναλλαγές (r=0,108, p=0,013) και την Προηγμένη Χρήση Διαδικτύου 

(r=0094, p=0,030). 

O αριθμός ετών συστηματικής χρήσης Η/Υ συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με τις 

γνώσεις που θεωρούν πως έχουν στις νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με τη Βασική Χρήση 

Διαδικτύου (r=0,233, p<0,001), τις Εμπορικές Συναλλαγές (r=0,313, p<0,001) και την Προηγμένη 

Χρήση Διαδικτύου (r=0,278, p<0,001).  

O αριθμός ετών συστηματικής χρήσης Η/Υ συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με 

την Άποψη για το Διαδίκτυο που έχουν οι φοιτητές (r=0,146, p=0,001), όπως επίσης, με τα Οφέλη της 

τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία (r=0,121, p=0,005) και την Υποστήριξη Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 

(r=0,132, p=0,002) που θεωρούν οι φοιτητές ότι προσφέρουν.  

Η επαρκής & σε ικανοποιητικό βαθμό χρήση του εύρους δυνατοτήτων των Ν.Τ. στην εκπαιδευτική 

διαδικασία» συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με την ηλικία (r=0,109, p=0,014). H άποψη 

για χρήση της τεχνολογίας στα μαθήματα συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με την ηλικία 

(r=0,122, p=0,005) καθώς και με τον αριθμό ετών συστηματικής χρήσης Η/Υ (r=0,088, p=0,044). Η 

επάρκεια χρήσης Ν.Τ. στη σχολή συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με την ηλικία (r=0,090, 

p=0,039).  

Η ηλικία συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με την άποψη των φοιτητών για χρήση 

της τεχνολογίας στα μαθήματα (r=0,116, p=0,008). Ο αριθμός ετών συστηματικής χρήσης Η/Υ 



149 

 

συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με την άποψη των φοιτητών για χρήση της τεχνολογίας στα 

μαθήματα (r=0,124, p=0,004). Επίσης, η ηλικία συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με την 

Επάρκεια χρήσης Ν.Τ. στη σχολή (r=0,088, p=0,044).  

 

Συσχετίσεις Μεταξύ των Υποκλιμάκων 

Σε αυτό το σημείο παρατίθενται τα αποτελέσματα των στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων μεταξύ 

παραγόντων/δηλώσεων. Να σημειωθεί πως παρουσιάζονται μόνο οι στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις που εντοπίστηκαν.  

 

Ικανότητα Χρήσης μια νέας τεχνολογίας 

Διερευνήθηκε η ύπαρξη συσχέτισης για την «Ικανότητα χρήσης σε επαφή πρώτη φορά με Ν.Τ.» με τους 

παράγοντες «Σχέση με την τεχνολογία», «Οφέλη της τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία», «Υποστήριξη 

εκπαιδευτικής διαδικασίας» και «Πρόσβαση σε τύπους τεχνολογιών». 

 

Πίνακας 32: Συσχέτιση «Ικανότητα χρήσης σε επαφή για πρώτη φορά με Ν.Τ.» & «Σχέση με 

την τεχνολογία», «Απόψεις για χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία» 

 
Σχέση με 

την 

τεχνολογία 

Οφέλη της 

τεχνολογίας στη 

μαθησιακή 

διαδικασία 

Υποστήριξη 

Εκπαιδευτικής 

Διαδικασίας 

Όταν έρχεστε σε επαφή για 

πρώτη φορά με μια νέα ψηφιακή 

τεχνολογία, πώς αισθάνεστε ως 

προς την ικανότητά σας να 

μάθετε να τη χρησιμοποιείτε 

επαρκώς; 

Pearson 

Correlation 

0,506 0,200 0,169 

Sig. (2-

tailed) 

0,000 0,000 0,000 

N 526 526 526 
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Διαπιστώθηκε πως η ικανότητα χρήσης που αισθάνεται ότι έχει ένας φοιτητής όταν έρχεται σε επαφή 

για πρώτη φορά με μια νέα ψηφιακή τεχνολογία συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με τη 

σχέση που έχει με την τεχνολογία (r=0,506, p<0,001), τα οφέλη της τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία 

που πιστεύει ότι έχει η τεχνολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία (r=0,200, p<0,001) και την 

υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας που πιστεύει ότι έχει η τεχνολογία στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (r=0,169, p<0,001). 

 

Γενική Χρήση της Τεχνολογίας από πλευράς Φοιτητών 

Πίνακας 33: Συσχέτιση «Συχνότητα Χρήσης ΤΠΕ & «Γνώσεις που κατέχουν στη χρήση 

ΤΠΕ» 

E16 

E15  

Βασική 

χρήση 

Διαδικτύου 

Εμπορικές 

συναλλαγές 

Προηγμένη χρήση 

Διαδικτύου 

Βασική χρήση 

Διαδικτύου 

Pearson Correlation 0,554 0,340 0,340 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 

N 526 526 526 

Εμπορικές 

συναλλαγές 

Pearson Correlation 0,278 0,751 0,326 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 

N 526 526 526 

Προηγμένη χρήση 

Διαδικτύου 

Pearson Correlation 0,302 0,209 0,723 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 

N 526 526 526 

 

Η συχνότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου των φοιτητών συσχετίζεται 

στατιστικά σημαντικά με το πώς χαρακτηρίζουν τον εαυτό τους ως προς τις γνώσεις τους που κατέχουν στις 

αντίστοιχες τεχνολογίες (p<0,001). Οι συσχετίσεις είναι ισχυρότερες όταν αναφέρονται στις ίδιες 

χρήσεις του Διαδικτύου (r>0,554) [κύρια διαγώνιος].  
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Πίνακας 34: Συσχέτιση «Συχνότητα Χρήσης Ν.Τ.» & «Άποψη για το Διαδίκτυο» 

 

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις 

περιγράφει καλύτερα την άποψή σας 

για το Διαδίκτυο; 

Βασική χρήση Διαδικτύου Pearson Correlation 0,246 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 526 

Εμπορικές συναλλαγές Pearson Correlation 0,151 

Sig. (2-tailed) 0,001 

N 526 

Προηγμένη χρήση Διαδικτύου Pearson Correlation 0,234 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 526 

 

Η συχνότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών Διαδικτύου κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου από τους 

φοιτητές συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με την άποψη που έχουν για το Διαδίκτυο 

(p<0,001). Παρόλα αυτά, οι συσχετίσεις θεωρούνται χαμηλής έντασης. 

 

Πίνακας 35: Συσχέτιση «Γνώσεις που κατέχουν στη χρήση Ν.Τ.» & «Άποψη για το 

Διαδίκτυο» 

 

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις 

περιγράφει καλύτερα την άποψή σας για το 

Διαδίκτυο; 

Βασική χρήση Διαδικτύου Pearson Correlation 0,245 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 526 

Εμπορικές συναλλαγές Pearson Correlation 0,124 

Sig. (2-tailed) 0,004 

N 526 

Προηγμένη χρήση Pearson Correlation 0,204 
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Διαδικτύου Sig. (2-tailed) 0,000 

N 526 

 

Ο τρόπος με τον οποίο χαρακτηρίζουν οι φοιτητές τον εαυτό τους ως προς τις γνώσεις τους στις νέες 

τεχνολογίες συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με την άποψη που έχουν για το Διαδίκτυο 

(p<0,01). Παρόλα αυτά, οι συσχετίσεις θεωρούνται χαμηλής έντασης. 

  

Απόψεις των Φοιτητών για τη Χρήση των Ν.Τ. στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Διερευνήθηκε η ύπαρξη συσχέτισης για τη «Σχέση με την τεχνολογία» με τις υποκλίμακες «Συχνότητα 

χρήσης Ν.Τ.», «Γνώσεις που κατέχουν στις Ν.Τ», «Οφέλη της τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία» και 

«Υποστήριξη εκπαιδευτικής διαδικασίας».  

 

Πίνακας 36: Συσχέτιση «Σχέση με την τεχνολογία» & «Συχνότητα Χρήσης Ν.Τ.», «Γνώσεις 

που κατέχουν στη χρήση Ν.Τ.», «Απόψεις για χρήση τεχνολογίας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία»  

 Σχέση με την τεχνολογία 

Βασική χρήση Διαδικτύου Ε15 Pearson Correlation 0,460 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 526 

Εμπορικές συναλλαγές Ε15 Pearson Correlation 0,398 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 526 

Προηγμένη χρήση Διαδικτύου Ε15 Pearson Correlation 0,320 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 526 

Βασική χρήση Διαδικτύου Ε16 Pearson Correlation 0,416 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 526 

Εμπορικές συναλλαγές Ε16 Pearson Correlation 0,389 
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Sig. (2-tailed) 0,000 

N 526 

Προηγμένη χρήση Διαδικτύου Ε16 Pearson Correlation 0,355 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 526 

Οφέλη της τεχνολογίας στη 

μαθησιακή διαδικασία Ε18-19 

Pearson Correlation 0,411 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 526 

Υποστήριξη Εκπαιδευτικής 

Διαδικασίας Ε18-19 

Pearson Correlation 0,362 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 526 

 

Η σχέση που έχουν με την τεχνολογία οι φοιτητές συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με τη 

συχνότητα χρήσης από αυτούς των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με τη Βασική χρήση Διαδικτύου, 

τις Εμπορικές συναλλαγές και την Προηγμένη χρήση Διαδικτύου (r>0,320, p<0,001). Επίσης, η Σχέση 

που έχουν με την τεχνολογία οι φοιτητές συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με τις γνώσεις 

που θεωρούν ότι έχουν στις νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με τη Βασική χρήση Διαδικτύου, τις 

Εμπορικές συναλλαγές και την Προηγμένη χρήση Διαδικτύου (r>0.355, p<0,001). Ακόμη, η σχέση που 

έχουν με την τεχνολογία οι φοιτητές συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με την πεποίθηση 

που έχουν ότι η τεχνολογία έχει οφέλη στη μαθησιακή διαδικασία και υποστηρίζει την εκπαιδευτική 

διαδικασία (r>0,362, p<0,001). 

 

Συσχέτιση: «Σχέση με την τεχνολογία» & «Επαρκής & σε ικανοποιητικό βαθμό χρήση του 

εύρους δυνατοτήτων των Ν.Τ. στην εκπαιδευτική διαδικασία».  

Η σχέση που έχουν με την τεχνολογία οι φοιτητές παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

του τι πιστεύουν οι φοιτητές σχετικά με το αν χρησιμοποιούν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών 

επαρκώς και σε ικανοποιητικό βαθμό (F(2, 269,764)=30,645, p<0,001). Οι φοιτητές που πιστεύουν ότι 

χρησιμοποιούν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών επαρκώς και σε ικανοποιητικό βαθμό (3,76±0,73), οι 

φοιτητές που δεν είναι βέβαιοι για το ότι χρησιμοποιούν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών επαρκώς 
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και σε ικανοποιητικό βαθμό (3,42±0,33) και οι φοιτητές που δεν πιστεύουν ότι χρησιμοποιούν τις 

δυνατότητες των νέων τεχνολογιών επαρκώς και σε ικανοποιητικό βαθμό (3,00±0,87) διαφέρουν στατιστικά 

σημαντικά ως προς τη σχέση που έχουν με την τεχνολογία (p<0,001). Όσο μεγαλύτερη είναι η σχέση 

που έχουν οι φοιτητές με την τεχνολογία τόσο περισσότερο βέβαιοι είναι ότι χρησιμοποιούν τις 

δυνατότητες των νέων τεχνολογιών επαρκώς και σε ικανοποιητικό βαθμό. 

 

Συσχέτιση: «Επάρκεια χρήσης Ν.Τ. στη σχολή», «Θετικότητα στη χρήση Ν.Τ. από 

διδάσκοντες», «Ικανότητα χρήσης Ν.Τ. από διδάσκοντες», «Προτροπή διδασκόντων για 

χρήση Ν.Τ». 

Η άποψη των φοιτητών σχετικά με την Επάρκεια χρήσης των Ν.Τ. για εκπαιδευτικούς λόγους στη σχολή 

συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με τη Θετικότητα των διδασκόντων στη χρήση των Ν.Τ. 

στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως την αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι φοιτητές (r=0,386, p<0,001), με 

την Ικανότητα χρήσης τεχνολογιών από πλευράς διδασκόντων (r=0,422, p<0,001), καθώς επίσης και με 

την Προτροπή/ παραίνεση των διδασκόντων για χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών (r=0,191, p<0,001).  

Επίσης, η Θετικότητα των διδασκόντων στη χρήση των Ν.Τ. στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως 

την αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι φοιτητές, συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με την 

Ικανότητα χρήσης τεχνολογιών από πλευράς διδασκόντων (r=0,474, p<0,001), καθώς επίσης και με την 

Προτροπή/ παραίνεση των διδασκόντων για χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών (r=0,112, p=0,012). Τέλος, η 

Ικανότητα χρήσης τεχνολογιών από πλευράς διδασκόντων συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά 

με την Προτροπή/ παραίνεση των διδασκόντων για χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών (r=0,218, p<0,001).  

 

Συσχέτιση: «Γνώσεις που κατέχουν στη χρήση Ν.Τ.» & «Απόψεις για χρήση τεχνολογίας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία»  

Ο τρόπος με τον οποίο χαρακτηρίζουν οι φοιτητές τον εαυτό τους ως προς τις γνώσεις τους στις νέες 

τεχνολογίες Διαδικτύου συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με τα Οφέλη της τεχνολογίας στη 

μαθησιακή διαδικασία που πιστεύουν ότι έχει η τεχνολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία και την 
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Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας που πιστεύουν ότι έχει η τεχνολογία στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (p<0,001).  

 

Συσχέτιση: «Άποψη για το Διαδίκτυο» & «Άποψη για χρήση της τεχνολογίας στα μαθήματα» 

Η άποψη των φοιτητών για το Διαδίκτυο παρουσιάζει στατιστικά σημαντική θετική διαφορά μεταξύ των 

διαφορετικών απόψεων που έχουν για τη χρήση της τεχνολογίας στα μαθήματά τους (p=0,195, p<0,001). 

Όσο περισσότερο "εξαρτημένοι" θεωρούν ότι είναι από το Διαδίκτυο τόσο περισσότερο 

χρησιμοποιούν την τεχνολογία στα μαθήματά τους, και αντίστροφα.  

 

Συσχέτιση: «Απόψεις για χρήση τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία» & «Επαρκής & σε 

ικανοποιητικό βαθμό χρήση του εύρους δυνατοτήτων των Ν.Τ. στην εκπαιδευτική διαδικασία»  

Η δήλωση/άποψη των φοιτητών σχετικά με το αν χρησιμοποιούν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών 

επαρκώς και σε ικανοποιητικό βαθμό παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά με την αντίληψη που 

έχουν ότι η τεχνολογία έχει Οφέλη στη μαθησιακή διαδικασία (Χ2=65,455, β.ε.=2, p<0,001) και 

Υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία (Χ2=44,259, β.ε.=2, p<0,001). Για την άποψη που έχουν οι 

φοιτητές ότι η τεχνολογία έχει Οφέλη στη μαθησιακή διαδικασία, οι διαφορές παρουσιάζονται μεταξύ 

κάθε ζεύγους ομάδων φοιτητών σχετικά το αν χρησιμοποιούν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών 

επαρκώς και σε ικανοποιητικό βαθμό (Ναι, Ίσως, Όχι). Συγκεκριμένα, όσο περισσότερο χρησιμοποιούν 

τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών επαρκώς και σε ικανοποιητικό βαθμό, τόσο περισσότερο πιστεύουν 

στα Οφέλη στη μαθησιακή διαδικασία, κατά μέσο όρο. Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάζονται και 

σχετικά με την άποψη ότι η τεχνολογία Υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία. Εξαίρεση αποτελεί το 

γεγονός ότι δεν παρουσιάζεται σημαντική διαφορά μεταξύ των φοιτητών που απάντησαν "Ίσως" και 

"Όχι". 

 

Συσχέτιση: «Απόψεις για χρήση τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία» &  

«Άποψη για χρήση της τεχνολογίας στα μαθήματα»  



156 

 

Η άποψη των φοιτητών σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας στα μαθήματά τους παρουσιάζει 

στατιστικά σημαντική διαφορά με την αντίληψη που έχουν ότι η τεχνολογία έχει Οφέλη στη 

μαθησιακή διαδικασία (Χ2=47,365, β.ε.=3, p<0,001) και Υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία 

(Χ2=25,141, β.ε.=3, p<0,001).  

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη διαφορά στις απόψεις που έχουν οι φοιτητές ότι η τεχνολογία 

έχει Οφέλη στη μαθησιακή διαδικασία, αυτή εντοπίζεται μεταξύ αυτών που δηλώνουν Προτιμώ να 

παρακολουθώ μαθήματα που δεν χρησιμοποιούν την τεχνολογία (3,09±0,83) και αυτών που δηλώνουν 

Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που χρησιμοποιούν ένα μέτριο επίπεδο της τεχνολογίας (π.χ. Email, 

πολλές παρουσιάσεις PowerPoint, μερικές online δραστηριότητες ή περιεχόμενο) (3,84±0,71) 

(Ζ=-2,891, p=0,004). Επίσης, διαφορά εντοπίζεται και μεταξύ αυτών που δηλώνουν Προτιμώ να 

παρακολουθώ μαθήματα που δεν χρησιμοποιούν την τεχνολογία (3,09±0,83) και αυτών που δηλώνουν 

Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία αποκλειστικά (δηλαδή είναι εξ 

ολοκλήρου online χωρίς απαιτούμενες πρόσωπο-με-πρόσωπο αλληλεπιδράσεις) (4,04±0,73) (Ζ=-

2,794, p=0,005). Ακόμη, διαφορά εντοπίζεται και μεταξύ αυτών που δηλώνουν Προτιμώ να 

παρακολουθώ μαθήματα που χρησιμοποιούν περιορισμένες δυνατότητες της τεχνολογίας (π.χ. Email για 

διδάσκοντες και περιορισμένη χρήση PowerPoint στην αίθουσα) (3,31±0,75) και αυτών που 

δηλώνουν Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που χρησιμοποιούν ένα μέτριο επίπεδο της τεχνολογίας 

(3,84±0,71) (Ζ=-6,170, p=0,000). Τέλος, διαφορά εντοπίζεται και μεταξύ αυτών που δηλώνουν 

Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που χρησιμοποιούν περιορισμένες δυνατότητες της τεχνολογίας 

(3,31±0,75) και αυτών που δηλώνουν Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που χρησιμοποιούν την 

τεχνολογία αποκλειστικά (4,04±0,73) (Ζ=-3,855, p=0,000).  

Επιπροσθέτως, όσον αφορά τη διαφορά στις απόψεις που έχουν οι φοιτητές ότι η 

τεχνολογία Υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, αυτή εντοπίζεται μεταξύ αυτών που δηλώνουν 

Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που χρησιμοποιούν περιορισμένες δυνατότητες της τεχνολογίας 

(4,20±0,63) και αυτών που δηλώνουν Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που χρησιμοποιούν ένα μέτριο 

επίπεδο της τεχνολογίας (4,51±0,49) (Ζ=-4,632, p=0,000). Τέλος, διαφορά εντοπίζεται και μεταξύ 
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αυτών που δηλώνουν Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που χρησιμοποιούν περιορισμένες δυνατότητες 

της τεχνολογίας (4,20±0,63) και αυτών που δηλώνουν Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που 

χρησιμοποιούν την τεχνολογία αποκλειστικά (4,58±0,49) (Ζ=-2,931, p=0,003). 

 

Συσχέτιση: «Απόψεις για χρήση τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία» & «Επάρκεια 

χρήσης Ν.Τ. στη σχολή». 

Η άποψη των φοιτητών σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς λόγους στη 

σχολή τους παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά με την άποψη που έχουν οι φοιτητές ότι η 

τεχνολογία έχει Οφέλη στη μαθησιακή διαδικασία (Χ2=18,008, β.ε.=2, p<0,001) και ότι Υποστηρίζει την 

εκπαιδευτική διαδικασία (Χ2=6,516, β.ε.=2, p=0,038).  

Για την άποψη που έχουν οι φοιτητές ότι η τεχνολογία έχει Οφέλη στη μαθησιακή διαδικασία, 

οι διαφορές σχετικά με την άποψή τους αναφορικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών για 

εκπαιδευτικούς λόγους στη σχολή παρουσιάζονται κατά ζεύγη απαντήσεων (ή επιλογών) (Επαρκής, 

Περιορισμένη, Ανεπαρκής). ‘Όσο περισσότερο ικανοποιημένοι είναι οι φοιτητές για τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς λόγους στη σχολή (η άποψη των φοιτητών σχετικά με τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς λόγους στη σχολή τους), τόσο περισσότερο 

πιστεύουν στα Οφέλη στη μαθησιακή διαδικασία, κατά μέσο όρο. 

Για την άποψη που έχουν οι φοιτητές ότι η τεχνολογία Υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, 

οι διαφορές σχετικά την άποψή τους αναφορικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών για 

εκπαιδευτικούς λόγους στη σχολή (Επαρκής, Περιορισμένη, Ανεπαρκής) (Z=-2,399, p=0,016) 

εντοπίζονται μεταξύ αυτών που δήλωσαν Επαρκής (4,50±0,51) και αυτών που δήλωσαν Ανεπαρκής 

(4,30±0,46).  

 

Συσχέτιση: «Απόψεις για χρήση τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία» & «Επαρκής & σε 

ικανοποιητικό βαθμό χρήση του εύρους δυνατοτήτων των Ν.Τ. στην εκπαιδευτική διαδικασία», 

«Άποψη για χρήση της τεχνολογίας στα μαθήματα», «Επάρκεια χρήσης Ν.Τ. στη σχολή» 
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Η άποψη των φοιτητών σχετικά με τα Οφέλη της τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία (r=0,357, 

p<0,001) και την Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας (r=0,287, p<0,001) που πιστεύουν ότι έχει 

η τεχνολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία συσχετίζεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με την 

Επάρκεια και σε ικανοποιητικό βαθμό χρήσης του εύρους δυνατοτήτων των Ν.Τ από μέρους τους.  

Ακόμη, η άποψη των φοιτητών σχετικά με τα Οφέλη της τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία 

(r=0,295, p<0,001) και την Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας (r=0,216, p<0,001) που 

πιστεύουν ότι έχει η τεχνολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία συσχετίζεται θετικά και στατιστικά 

σημαντικά με το επίπεδο ενσωμάτωσης της τεχνολογίας που επιθυμούν να έχουν στα μαθήματα 

τους.  

Παρομοίως, η άποψη των φοιτητών σχετικά με τα Οφέλη της τεχνολογίας στη μαθησιακή 

διαδικασία (r=0,168, p<0,001) και την Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας (r=0,091, p=0,037) 

που πιστεύουν ότι έχει η τεχνολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία συσχετίζεται θετικά και 

στατιστικά σημαντικά με την άποψή τους σχετικά με την Επάρκεια χρήσης των Ν.Τ. για εκπαιδευτικούς 

λόγους στη σχολή τους.  

 

Συσχέτιση: «Συχνότητες Χρήσης Ν.Τ.», «Γνώσεις που κατέχουν στη χρήση Ν.Τ.» & «Άποψη 

για χρήση της τεχνολογίας στα μαθήματα» 

Η άποψη των φοιτητών αναφορικά με τη χρήση της τεχνολογίας στα μαθήματά τους συσχετίζεται θετικά και 

στατιστικά σημαντικά με τη συχνότητα χρήσης από αυτούς των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται 

με τη Βασική χρήση Διαδικτύου, τις Εμπορικές συναλλαγές και την Προηγμένη χρήση Διαδικτύου 

(r>0,087, p<0,05).  

Η συχνότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με τη Βασική χρήση Διαδικτύου 

(Χ2=24,388, β.ε.=3, p<0,001) και την Προηγμένη χρήση Διαδικτύου (Χ2=15,187, β.ε.=3, p=0,002) 

παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των απόψεων των φοιτητών αναφορικά με τη 

χρήση της τεχνολογίας στα μαθήματά τους. 
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Πιο συγκεκριμένα, η διαφορά στη Βασική χρήση Διαδικτύου εντοπίζεται μεταξύ αυτών που 

δηλώνουν Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που δεν χρησιμοποιούν την τεχνολογία (3,23±0,73) και 

αυτών που δηλώνουν Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που χρησιμοποιούν ένα μέτριο επίπεδο της 

τεχνολογίας (π.χ. email, πολλές παρουσιάσεις PowerPoint, μερικές online δραστηριότητες ή 

περιεχόμενο) (4,01±0,64) (Z=-3,380, p=0,001), καθώς επίσης και μεταξύ αυτών που δηλώνουν 

Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που δεν χρησιμοποιούν την τεχνολογία (3.23±0,73) και αυτών που 

δηλώνουν Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία αποκλειστικά (δηλαδή 

είναι εξ ολοκλήρου online χωρίς απαιτούμενες πρόσωπο-με-πρόσωπο αλληλεπιδράσεις) 

(4,15±0,68) (Z=-2,922, p=0,003). Επίσης, η διαφορά εντοπίζεται και μεταξύ αυτών που δηλώνουν 

Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που χρησιμοποιούν περιορισμένες δυνατότητες της τεχνολογίας (π.χ. 

email για διδάσκοντες και περιορισμένη χρήση PowerPoint στην αίθουσα) (3,73±0,70) και αυτών 

που δηλώνουν Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που χρησιμοποιούν ένα μέτριο επίπεδο της τεχνολογίας 

(4,01±0,64) (Z=-3,592, p<0,001). 

Η διαφορά στην Προηγμένη χρήση Διαδικτύου (Z=-3,345, p=0,001) εντοπίζεται μεταξύ 

αυτών που δηλώνουν Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που χρησιμοποιούν περιορισμένες δυνατότητες 

της τεχνολογίας (2,45±0,73) και αυτών που δηλώνουν Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που 

χρησιμοποιούν ένα μέτριο επίπεδο της τεχνολογίας (2,74±0,85).  

Η άποψη των φοιτητών αναφορικά με τη χρήση της τεχνολογίας στα μαθήματά τους συσχετίζεται 

θετικά και στατιστικά σημαντικά με τις γνώσεις που θεωρούν ότι έχουν στις νέες τεχνολογίες 

(δεξιότητες) που σχετίζονται με τη Βασική χρήση Διαδικτύου, τις Εμπορικές συναλλαγές και την 

Προηγμένη χρήση Διαδικτύου (r>0,110, p<0,005). 

Οι γνώσεις τις οποίες θεωρούν οι φοιτητές ότι έχουν στις νέες τεχνολογίες που σχετίζονται 

με την Προηγμένη χρήση Διαδικτύου (Χ2=13,351, β.ε.=3, p=0,004) παρουσιάζει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των απόψεων των φοιτητών αναφορικά με τη χρήση της τεχνολογίας στα 

μαθήματά τους, ενώ αντίστοιχα δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη συχνότητα 
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χρήσης των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με τη Βασική χρήση Διαδικτύου (Χ2=6,089, β.ε.=3, 

p=0,107) και τις Εμπορικές συναλλαγές (Χ2=7,803, β.ε.=3, p=0,050).  

Πιο συγκεκριμένα, η διαφορά στην Προηγμένη χρήση Διαδικτύου (Z=-3,300, p=0,001) 

εντοπίζεται μεταξύ αυτών που δηλώνουν Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που χρησιμοποιούν 

περιορισμένες δυνατότητες της τεχνολογίας (2,40±0,57) και αυτών που δηλώνουν Προτιμώ να 

παρακολουθώ μαθήματα που χρησιμοποιούν ένα μέτριο επίπεδο της τεχνολογίας (2,63±0,66). 

 

 Προφίλ Χρηστών 

 

Ένας από τους στόχους αυτής της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο θα μπορούσαν να 

εντοπιστούν ευδιάκριτοι τύποι χρηστών τεχνολογίας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας από 

ένα σημαντικό δείγμα φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων. Στην παρούσα φάση έγινε προσπάθεια 

να κατηγοριοποιηθούν οι φοιτητές με βάση συγκεκριμένες ερωτήσεις. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 

ερωτήσεις που επιλέχθηκαν για την ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων και παρουσιάζονται οι τύποι 

χρηστών όπως προέκυψαν μέσα από τις στατιστικές αναλύσεις.  

Αναλυτικότερα, η ομαδοποίηση των φοιτητών πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή 

ανάλυση συστάδων (clustering analysis) και με βάση τα παρακάτω χαρακτηριστικά (ερωτήσεις) που 

αφορούν στη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία:  

1) συχνότητα χρήσης νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με τη Βασική Χρήση Διαδικτύου (Ερώτηση 

15) 

2) συχνότητα χρήσης νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με τις Εμπορικές Συναλλαγές (Ερώτηση 15) 

3) συχνότητα χρήσης νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με την Προηγμένη Χρήση Διαδικτύου 

(Ερώτηση 15) 

4) άποψη για τα Οφέλη της Τεχνολογίας στη Μαθησιακή Διαδικασία (Ερωτήσεις 18-19) 
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5) άποψη για την Υποστήριξη Εκπαιδευτικής Διαδικασίας από τη χρήση της τεχνολογίας (Ερωτήσεις 

18-19) 

6) επίπεδο χρήσης νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία (Ερώτηση 20) 

7) άποψη για τη χρήση της τεχνολογίας στα μαθήματα (Ερώτηση 22) 

8) επίπεδο χρήσης των νέων τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς λόγους στη σχολή (Ερώτηση 23) 

 

Η ανάλυση συστάδων κατέληξε στον προσδιορισμό τεσσάρων συστάδων (ομάδων 

φοιτητών), κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει ένα ποσοστό φοιτητών που κυμαίνεται από 17,3% 

έως 34,8%.  

 

Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει φοιτητές που δηλώνουν ότι: 

(α) χρησιμοποιούν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

επαρκώς και σε ικανοποιητικό βαθμό σε ποσοστό 100%, 

(β) η χρήση των νέων τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς λόγους στη σχολή θεωρείται επαρκής 

σε ποσοστό 61%,  

(γ) κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου και συγκριτικά με το σύνολο των φοιτητών, 

χρησιμοποιούν συχνότερα τις νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με τη Βασική Χρήση Διαδικτύου 

(Μέσος Όρος=4,13), τις Εμπορικές Συναλλαγές (Μέσος Όρος=2,39) και την Προηγμένη Χρήση 

Διαδικτύου (Μέσος Όρος=2,91),  

(δ) συγκριτικά με το σύνολο των φοιτητών, πιστεύουν περισσότερο στα Οφέλη της Τεχνολογίας 

στη Μαθησιακή Διαδικασία (Μέσος Όρος=4,10) και στην Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής 

Διαδικασίας (Μέσος Όρος=4,68). 

 

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει φοιτητές που δηλώνουν ότι: 

(α) δεν είναι βέβαιοι ότι χρησιμοποιούν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία επαρκώς και σε ικανοποιητικό βαθμό σε ποσοστό 100%, 
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(β) η χρήση των νέων τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς λόγους στη σχολή θεωρείται επαρκής 

σε ποσοστό 100%,  

(γ) κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου και συγκριτικά με το σύνολο των φοιτητών, 

χρησιμοποιούν εξίσου συχνά τις νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με τη Βασική Χρήση 

Διαδικτύου (Μέσος Όρος=3,96) και τις Εμπορικές Συναλλαγές (Μέσος Όρος=2,01), ενώ 

χρησιμοποιούν λιγότερα συχνά τις νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με την Προηγμένη Χρήση 

Διαδικτύου (Μέσος Όρος=2,65),  

(δ) συγκριτικά με το σύνολο των φοιτητών, πιστεύουν λιγότερο στα Οφέλη της Τεχνολογίας στη 

Μαθησιακή Διαδικασία (Μέσος Όρος=3,71) και στην Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 

(Μέσος Όρος=4,35). 

 

Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει φοιτητές που δηλώνουν ότι: 

(α) δεν χρησιμοποιούν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

επαρκώς και σε ικανοποιητικό βαθμό σε ποσοστό 82%, 

(β) η χρήση των νέων τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς λόγους στη σχολή θεωρείται 

περιορισμένη σε ποσοστό 51,4%,  

(γ) κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου και συγκριτικά με το σύνολο των φοιτητών, 

χρησιμοποιούν λιγότερο συχνά τις νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με τη Βασική Χρήση 

Διαδικτύου (Μέσος Όρος=3,77) και την Προηγμένη Χρήση Διαδικτύου (Μέσος Όρος=2,40), 

ενώ χρησιμοποιούν εξίσου συχνά τις νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με τις Εμπορικές 

Συναλλαγές (Μέσος Όρος=2,17),  

(δ) συγκριτικά με το σύνολο των φοιτητών, πιστεύουν λιγότερο στα Οφέλη της Τεχνολογίας στη 

Μαθησιακή Διαδικασία (Μέσος Όρος=3,28) και στην Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 

(Μέσος Όρος=4,20). 

 

Η τέταρτη ομάδα περιλαμβάνει φοιτητές που δηλώνουν ότι: 
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(α) δεν είναι βέβαιοι ότι χρησιμοποιούν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία επαρκώς και σε ικανοποιητικό βαθμό σε ποσοστό 100%, 

(β) η χρήση των νέων τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς λόγους στη σχολή θεωρείται 

περιορισμένη σε ποσοστό 100%,  

(γ) κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου και συγκριτικά με το σύνολο των φοιτητών, 

χρησιμοποιούν εξίσου τις νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με τη Βασική Χρήση Διαδικτύου 

(Μέσος Όρος=3,93), την Προηγμένη Χρήση Διαδικτύου (Μέσος Όρος=2,69) και τις Εμπορικές 

Συναλλαγές (Μέσος Όρος=2,29),  

(δ) συγκριτικά με το σύνολο των φοιτητών, πιστεύουν λιγότερο στα Οφέλη της Τεχνολογίας στη 

Μαθησιακή Διαδικασία (Μέσος Όρος=3,75) και εξίσου στην Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής 

Διαδικασίας (Μέσος Όρος=4,48). 

 

Ποιοτικές Αναλύσεις Δεδομένων 

 
Σε αυτό το Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ποιοτικά ευρήματα της έρευνας των φοιτητών, τα οποία 

συνελέγησαν μέσω δομημένων συνεντεύξεων.  

 

Ποιοτικά Ευρήματα της Έρευνας 

 

Γενικά για χρήση της τεχνολογίας 

Οι συμμετέχοντες αναφορικά με τη σχέση που έχουν με την τεχνολογία, γενικότερα, δηλώνουν πως 

έχουν καλή έως πολύ καλή σχέση, με μόνο δύο άτομα να δηλώνουν το αντίθετο. Επιπλέον, η 

πλειονότητα των συμμετεχόντων δηλώνει πως δεν θεωρεί πως έχει σχέση εξάρτησης με την 

τεχνολογία. Μόνο δύο άτομα δηλώνουν σχέση εξάρτησης από την τεχνολογία.  



164 

 

Όσον αφορά τη συχνότητα χρήσης της τεχνολογίας, οι συμμετέχοντες δηλώνουν πως 

κάνουν καθημερινή χρήση των Ν.Τ., οι οποίες, ως επί το πλείστον, αφορούν τον Υπολογιστή, το 

Διαδίκτυο και το Κινητό τηλέφωνο. Η χρήση της τεχνολογίας από πλευράς των φοιτητών ξεκίνησε 

κατά τη διάρκεια των μαθητικών τους χρόνων, γύρω στα 15 έτη, είτε λόγω απαιτήσεων του σχολείου 

είτε για προσωπικούς λόγους (χρήση Κοινωνικών Δικτύων). Η χρήση συστηματοποιήθηκε με την 

είσοδό τους στο Πανεπιστήμιο. Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους συνεντευξιαζόμενους στην 

ερώτηση αναφορικά με τον κυριότερο λόγο χρήσης της τεχνολογίας (προσωπικός ή εκπαιδευτικός) δεν 

παρουσιάζουν ομοιογένεια ή μια επικρατούσα τάση. Υπάρχουν φοιτητές που χρησιμοποιούν τις 

Ν.Τ. α) περισσότερο για προσωπικούς λόγους (5 άτομα), β) εξίσου (3 άτομα), και γ) περισσότερο 

για εκπαιδευτικούς λόγους (4 άτομα).  

 

Χρήση της τεχνολογίας για εξω-ακαδημαϊκούς λόγους 

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο, ως επί το πλείστον, για ενημέρωση, 

και σε κάποιες περιπτώσεις για να ακούει μουσική και να παρακολουθεί ταινίες. Επίσης, η 

πλειονότητα των φοιτητών χρησιμοποιεί Κοινωνικά Δίκτυα (Facebook, κυρίως, Twitter και 

Instagram). Πολύ μικρή μερίδα φοιτητών προβαίνει σε ηλεκτρονικές αγορές μέσω Διαδικτύου. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μόνο ένας φοιτητής αναφέρει ότι μεταξύ των εργαλείων που 

χρησιμοποιεί για εξω-ακαδημαϊκούς λόγους είναι και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Όπως 

γίνεται αντιληπτό, ο αριθμός των εργαλείων που χρησιμοποιούν οι φοιτητές για προσωπικούς 

λόγους είναι περιορισμένος.  

   Όσον αφορά την πιθανή επιθυμία των συμμετεχόντων για επιπλέον χρήση της τεχνολογίας 

από την ήδη υπάρχουσα, αναδύθηκαν δύο υποομάδες φοιτητών. Αυτοί που επιθυμούν επιπρόσθετη 

χρήση (6 άτομα) και αυτοί που δεν επιθυμούν (6 άτομα). Πιο συγκεκριμένα, όσοι δήλωσαν την 

επιθυμία τους για επιπλέον χρήση της τεχνολογίας από αυτή που ήδη κάνουν, δηλώνουν πως το ότι 

δεν προχωρούν σε αυτή την επιπλέον χρήση οφείλεται στο γεγονός ότι δεν γνωρίζουν πώς να 

χρησιμοποιούν επιπρόσθετες τεχνολογίες. Ωστόσο τονίζουν ότι αν κάποιος τους έδειχνε πώς να τις 
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χρησιμοποιούν θα το έκαναν. Εκτός αυτού, κάποιος φοιτητής αναφέρει πως «δεν είναι στην νοοτροπία 

που μου έχουν περάσει» (Άτομο 2), όπως επίσης και κάποιος άλλος πως δεν το πράττει λόγω φόβου 

«Αν ήξερα να τις χρησιμοποιώ και αν ήξερα ότι είναι ασφαλείς, θα ήθελα να τις χρησιμοποιώ. Το φοβάμαι 

αυτό. Με τους ιούς» (Άτομο 6). Από την άλλη, όσοι δηλώνουν πως δεν επιθυμούν παραπάνω χρήση 

της τεχνολογίας αναφέρουν ως αιτιολόγηση το γεγονός ότι είναι ικανοποιημένοι από τη χρήση των 

εργαλείων που ήδη χρησιμοποιούν και δεν θέλουν κάτι παραπάνω. Όπως αναφέρει ένας φοιτητής 

«Πιστεύω είμαι πλήρης. Δεν πιστεύω πως στερούμαι κάτι από την τεχνολογία ή θα μπορούσε να με βοηθήσει 

σε κάποιο σημείο καλύτερα» (Άτομο 4).  

 

Χρήση της τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς/ ακαδημαϊκούς λόγους 

Οι συμμετέχοντες, στο σύνολό τους, δηλώνουν θετικοί στη χρήση της τεχνολογίας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως χαρακτηριστικά δηλώνουν ορισμένοι φοιτητές: «Είναι θετική η άποψή 

μου. Θεωρώ ότι προσφέρει και ότι πρέπει να συμβαδίζουμε και με τη σημερινή εποχή» (Άτομο 2) καθώς και 

«Ναι, ναι. Νομίζω πως είναι απαραίτητη» (Άτομο 12).  

Όσον αφορά τα πιθανά οφέλη της χρήσης της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι 

συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στα πλεονεκτήματα αυτής τόσο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας όσο 

και εκτός αυτής. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές αναφέρουν πως με τη χρήση της τεχνολογίας η 

διδασκαλία γίνεται πιο ευχάριστη, πιο ενδιαφέρουσα αλλά και περισσότερο συμμετοχική. Επιπλέον, 

μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος, καθώς επίσης και στην καλύτερη 

κωδικοποίηση των πληροφοριών που δέχονται. Γενικότερα, οι συμμετέχοντες εστιάζουν στην 

υποστήριξη που παρέχεται στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της 

τεχνολογίας. Αναλυτικότερα, οι φοιτητές τονίζουν το ζήτημα της διευκόλυνσης, καθώς κερδίζουν 

χρόνο μέσω της τεχνολογίας. Η επικοινωνία γίνεται πιο γρήγορη και πιο εύκολη με τους 

διδάσκοντές τους, οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου παρέχονται και μέσω Διαδικτύου 

(π.χ. ανάρτηση βαθμολογιών, δήλωση μαθημάτων) καθώς, επίσης, δίνεται η δυνατότητα εύκολης 

πρόσβασης σε πληροφορίες αλλά και σε διδακτικό υλικό που βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή. 
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Και όλα αυτά με την «αποσύνδεση» της φυσικής παρουσίας από το Πανεπιστήμιο. Όπως μπορεί 

κανείς να παρατηρήσει, οι συμμετέχοντες εστιάζουν στα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τα 

εποπτικά και υποστηρικτικά μέσα και όχι σε τεχνολογίες που μπορούν να βελτιώσουν την ίδια τη 

διαδικασία της μάθησης.  

Αναφορικά με τα πιθανά μειονεκτήματα της χρήσης της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, οι συμμετέχοντες εστιάζουν στο σωστό τρόπο χρήσης της τεχνολογίας τόσο από πλευράς 

τους όσο και από πλευράς των διδασκόντων τους. Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως η χρήση από 

πλευράς των διδασκόντων τους πρέπει να γίνεται με μέτρο και να μην βασίζεται η διδασκαλία εξ 

ολοκλήρου σε αυτή. Επίσης, ένας φοιτητής κάνει λόγο και για τη σωστή χρήση της τεχνολογίας από 

πλευράς του χρήστη, γενικότερα, καθώς υπάρχει η πιθανότητα αποπροσανατολισμού από το στόχο 

(«Πολύ εύκολα μπορεί να σε παρασύρουν αν δεν ξέρεις να τα χρησιμοποιείς σωστά, ως προς τον χρόνο για 

παράδειγμα, και να σε αποπροσανατολίσουν από το στόχο σου» , Άτομο 3). Τέλος, γίνεται αναφορά στη μη 

δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο (Άτομο 1) αλλά και στο ότι “χάνεται” η πρόσωπο με πρόσωπο 

επικοινωνία. 

Αναφορικά με τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και κατά πόσο η 

χρήση αυτής μπορεί να τη βελτιώσει ή να τη διευκολύνει, η πλειονότητα θεωρεί πως η τεχνολογία 

μπορεί όχι μόνο να διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και να τη βελτιώσει (6 άτομα). 

«Νομίζω πως βελτιώνεται κάπως γιατί έχεις περισσότερες πηγές, μπορείς να βρεις πληροφορίες, θέματα που 

σε προβληματίζουν να τα συζητήσεις» (Άτομο 6). Βέβαια, υπάρχει και μια μικρή μερίδα φοιτητών (3 

άτομα) που θεωρούν πως η τεχνολογία είναι απλώς ένα εργαλείο, το οποίο δεν μπορεί να βελτιώσει 

τη μάθηση ωστόσο μπορεί να τη διευκολύνει. Να σημειωθεί το γεγονός σε αυτή την ερώτηση 

παρατηρήθηκε από τον ερευνητή η αδυναμία των συμμετεχόντων τεκμηρίωσης της απάντησής τους, 

σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιώντας μονολεκτικές απαντήσεις.  
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Η χρήση της τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο 

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων θεωρεί πως η χρήση της τεχνολογίας που πραγματοποιείται στη 

σχολή τους δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως εκτεταμένη αλλά ως βασική, η οποία ωστόσο 

πραγματοποιείται από την πλειονότητα των διδασκόντων τους.  

Αναφορικά με τη χρήση της τεχνολογίας στη σχολή τους, οι συμμετέχοντες ανέφεραν, ως 

επί το πλείστον, πως γίνεται χρήση του email καθώς και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης 

μαθημάτων του εκάστοτε Πανεπιστημίου (CoMPUs, Blackboard, Eclass), η οποία χρησιμοποιείται 

για διανομή/ανέβασμα διδακτικού υλικού/σημειώσεων, ανάρτηση εξεταστέας ύλης, ανάρτηση 

βαθμών αλλά και για αναρτήσεις ανακοινώσεων του διδάσκοντα. Σε ελάχιστες περιπτώσεις 

χρησιμοποιούνται παραπάνω δυνατότητες της πλατφόρμας, όπως για παράδειγμα, το εργαλείο της 

συνομιλίας. Επίσης, οι φοιτητές ανέφεραν ότι, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι διδάσκοντες 

χρησιμοποιούν το πρόγραμμα PowerPoint για την παρουσίαση διαφανειών. Δηλώνουν, επίσης, ότι 

γίνεται περιορισμένη χρήση επιπλέον τεχνολογιών και μόνο σε συγκεκριμένα μαθήματα από 

πλευράς διδασκόντων. Ενδεικτικά, ανέφεραν το Διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook), 

Blogs, Wikis αλλά και κάποια εξειδικευμένα λογισμικά. Μόνο ένας φοιτητής ανέφερε τις υπηρεσίες 

που παρέχει το Πανεπιστήμιο για τη διοικητική υποστήριξη του Ιδρύματος(π.χ. Εύδοξος).  

Τα εργαλεία που δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν διαφέρουν από αυτά που δήλωσαν ότι χρησιμοποιούνται στη σχολή 

τους και από τους διδάσκοντές τους (όπως αναφέρθηκαν προηγουμένως). Ως επιπλέον, κάποιοι 

φοιτητές δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τα προγράμματα Word και PowerPoint όταν προκύπτει 

κάποια εργασία μαθήματος, κάνουν αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο αλλά και χρήση του 

γκρουπ που έχει δημιουργηθεί στο Κοινωνικό Δίκτυο «Facebook» από τους ίδιους τους φοιτητές, 

ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους για ζητήματα που αφορούν τα μαθήματά τους και γενικότερα τη 

σχολή τους.  

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες δηλώνουν πως θα επιθυμούσαν οι ίδιοι να πραγματοποιούν 

επιπλέον χρήση της τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς λόγους (9 άτομα). Οι φοιτητές, οι οποίοι δεν 
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επιθυμούν την επιπλέον χρήση της τεχνολογίας από πλευράς τους, το αιτιολογούν παραθέτοντας 

διαφορετικούς λόγους: Φοιτητής αναφέρει πως «Δεν νομίζω ότι τώρα έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η 

σχολή μου και το Πανεπιστήμιο θα χρειαζόταν κάτι παραπάνω» (Άτομο 8). Άλλος φοιτητής δηλώνει 

ικανοποιημένος από τη χρήση που γίνεται, καθώς όπως ο ίδιος αναφέρει «δεν έχω ιδιαίτερη γνώση» 

(σ.σ. στη χρήση νέων τεχνολογιών) (Άτομο 6) και κάποιος άλλος δηλώνει αρνητικός, καθώς ταυτίζει 

την επιπλέον χρήση της τεχνολογίας με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την οποία και θεωρεί 

απρόσωπη (Άτομο 4).  

Οι συμμετέχοντες παρά το γεγονός ότι, όπως οι ίδιοι δηλώνουν, επιθυμούν την επιπλέον 

εκπαιδευτική χρήση της τεχνολογίας από πλευράς τους, ωστόσο δεν το πράττουν. Ως αιτιολόγηση, 

αναφέρουν ότι δεν μπορούν να σκεφτούν τι παραπάνω θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουν «Απλά δεν έχω στο μυαλό μου κάτι συγκεκριμένο» (Άτομο 5) και «Τώρα… 

δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό» (Άτομο 10). Επίσης, ένα φοιτητής ανέφερε και την αδυναμία των 

συμφοιτητών του να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά εργαλεία από τα ήδη χρησιμοποιούμενα. 

Ανέφερε συγκεκριμένα «Θα μας δυσκόλευε να μάθουμε κάτι παραπάνω […] Δεν ξέρω και εγώ σαν άτομο 

αν θα μπορούσα να το υποστηρίξω πολύ και σε κάτι περισσότερο από αυτό που ήδη γίνεται» (Άτομο 7).  

Σχετικά με το ποια εργαλεία θα επιθυμούσαν να χρησιμοποιούν οι ίδιοι επιπροσθέτως, οι 

απαντήσεις τους εστιάζουν στους διδάσκοντές τους και στη χρήση που αυτοί κάνουν, παρά στους 

ίδιους προσωπικά. Αναλυτικότερα, θα επιθυμούσαν την ύπαρξη σελίδας στο Facebook, όπου θα 

επικοινωνούν με τους διδάσκοντες και τους συμφοιτητές τους στο πλαίσιο του μαθήματος, με έναν 

φοιτητή να δηλώνει πως δεν επιθυμεί τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Επίσης, ένας 

φοιτητής επιθυμεί τη χρήση πολυμέσων (Άτομο 9), κάποιος άλλος αναφέρει «θα ήθελα να ανεβάζουν 

πιο πολύ τις διαφάνειες στο Διαδίκτυο ή σε κάποια άλλη σελίδα» (Άτομο 11) και «θα ήθελα τα Blogs να 

υπάρχουν σε όλα τα μαθήματα όπου να αναρτάται η ύλη, να επικοινωνούμε πιο άμεσα γιατί νομίζω μέσω email 

είναι πολύ παραδοσιακό και η επικοινωνία δεν είναι τόσο άμεση» (Άτομο 1). Καταλήγοντας, γίνεται 

φανερό ότι αρκετοί φοιτητές δεν είναι σε θέση να συγκεκριμενοποιήσουν αυτή την επιπλέον χρήση 

της τεχνολογίας που δηλώνουν πως επιθυμούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό, όπως οι ίδιοι 
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αναφέρουν, ίσως οφείλεται στην άγνοια και την έλλειψη δεξιοτήτων από πλευράς τους. 

Καταλήγοντας, οι φοιτητές φαίνεται να εστιάζουν στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

κάνοντας αναφορά στα εποπτικά και υποστηρικτικά μέσα. Οι απαντήσεις που δίνονται αφορούν τις 

ήδη χρησιμοποιούμενες. Δηλαδή, τεχνολογίες για τις οποίες έχουν ήδη εμπειρία μέσα στο 

Πανεπιστήμιο και δεν προτείνουν κάτι διαφορετικό, καινοτόμο.  

Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι η χρήση της τεχνολογίας από πλευράς τους για 

εκπαιδευτικούς λόγους, ως επί το πλείστον, αποτελεί προτροπή των διδασκόντων τους και όχι δική 

τους πρωτοβουλία. Μόνο ένας φοιτητής δηλώνει ότι η ίδια η ανάγκη για επικοινωνία με τον 

διδάσκοντα τον ωθεί στη χρήση της τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, δεν εξαρτάται μόνο από τον 

διδάσκοντα, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «Δεν είναι αποκλειστικά εξαιτίας τους» (Άτομο 8).  

Επίσης, οι φοιτητές δηλώνουν ότι, αν η χρήση της τεχνολογίας δεν ήταν απαραίτητη για τα 

μαθήματα και οι ίδιοι οι διδάσκοντες δεν το ζητούσαν, δεν θα αναλάμβαναν οι ίδιοι την 

πρωτοβουλία για τη χρήση της τεχνολογίας. Χαρακτηριστικά, φοιτητής αναφέρει «Αν δεν ήταν 

απαραίτητο για το μάθημα ίσως δεν θα το σκεφτόμουν. Αν το θεωρούν απαραίτητο αυτοί τότε ναι. Αν όμως 

δεν το θεωρούσαν τότε όχι ίσως» (Άτομο 1). Κάποιος άλλος φοιτητής, επίσης, αναφέρει «Άμα δεν μου 

βάζανε (σ.σ. χρήση τεχνολογίας), δεν θα το έψαχνα […] Ανάλογα δηλαδή τη χρήση που κάνει ο διδάσκων 

και εγώ πράττω» (Άτομο 11) και ένα άλλος «Δεν θα χρησιμοποιούσα νομίζω. Ίσως μόνο για να βρω 

πληροφορίες…» (Άτομο 6). Τρεις (3) φοιτητές δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία 

ανεξαρτήτως αν το πράττουν οι διδάσκοντες ή όχι. Χαρακτηριστικά ένας φοιτητής αναφέρει 

«Νομίζω ότι θα τις χρησιμοποιούσαμε αν υπήρχε η δυνατότητα γιατί μας διευκολύνει» (Άτομο 10) και 

κάποιος άλλος «Από κει και πέρα δε σε υποχρεώνει κανείς. Αν δεν το έκανα αυτό δεν θα μου άρεσε» 

(Άτομο 5).  

Στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται η τεχνολογία στα μαθήματα, ορισμένοι φοιτητές 

(3 άτομα) δηλώνουν ότι δεν αναλαμβάνουν οι ίδιοι την πρωτοβουλία να τη χρησιμοποιήσουν, 

καθώς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν «Οι φοιτητές ακολουθούν τη γραμμή του διδάσκοντα στη χρήση 

νέων τεχνολογιών» (Άτομο 1), «Αν δεν το ζητήσει, δεν θα το κάνω» (Άτομο 9) και «Δεν έχω και την 
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καλύτερη σχέση. Περιμένω να μου δώσει την ιστοσελίδα που πρέπει να μπω, πώς να μπω, να μου δώσει 

εναλλακτικές. Κυρίως πού θα το ψάξω» (Άτομο 12). Δύο φοιτητές διαχωρίζουν τη χρήση με τον πρώτο 

φοιτητή να αναφέρει πως μπορεί κάποιες φορές να κάνει χρήση της τεχνολογίας λόγω προτροπής 

του διδάσκοντα, αλλά κάποιες άλλες φορές να δημιουργείται η ανάγκη, παραδείγματος χάριν στο 

πλαίσιο συγγραφής μιας εργασίας. Ο δεύτερος φοιτητής θα χρησιμοποιούσε το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (email) ανεξαρτήτως προτροπής του διδάσκοντα, αλλά «όσο αφορά την πλατφόρμα και τα 

υπόλοιπα, αν δεν ήξερα ότι ανεβάζει δεν θα το έκανα από μόνη μου. Όπως επίσης, η χρήση του Διαδικτύου για 

να βοηθηθώ σχετικά με το μάθημα θα το έκανα σπάνια. Θα ήθελα μια προτροπή από τον διδάσκοντα για να το 

πράξω» (Άτομο 2). Οι απαντήσεις που προκύπτουν στη συγκεκριμένη ερώτηση ίσως οφείλονται στο 

γεγονός στο ότι οι φοιτητές έχουν υπόψη τους έναν περιορισμένο αριθμό τεχνολογιών – όπως 

προκύπτει από άλλες απαντήσεις- στις οποίες είναι αναγκαία η συμβολή του διδάσκοντα, όπως για 

παράδειγμα, η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.  

Οι φοιτητές αναφέρουν πως οι συμφοιτητές τους δεν επιζητούν από τους διδάσκοντές τους 

επιπλέον χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δηλώνουν ότι είναι παθητικοί («Αν 

εισάγει κάτι καινούριο, το αποδεχόμαστε. Δεν προτείνουμε γενικά. Είμαστε παθητικοί», Άτομο 1), ότι έχουν 

συμβιβαστεί, δεν έχουν την απαίτηση για κάτι παραπάνω και πως αρκούνται στη χρήση του 

PowerPoint. Επίσης, κάνοντας και την αυτοκριτική τους δηλώνουν, χαρακτηριστικά, πως «Πολλές 

φορές και εμείς οι ίδιοι δεν ασχολούμαστε και τόσο. Εντάξει, να πάω στο μάθημα, θα μας τα πούνε… όταν 

είναι να διαβάσω θα διαβάσω» (Άτομο 9) καθώς επίσης «Αλλά και εμείς δεν καιγόμαστε και πολύ» (Άτομο 

7). Κάποιος άλλος φοιτητής αναφέρει πως «δεν γνωρίζουμε και τις δυνατότητες των τεχνολογιών» 

(Άτομο 2). Χαρακτηριστικό είναι αυτό που αναφέρει φοιτητής αναφορικά με την αξιολόγηση του 

μαθημάτων που γίνεται από τους φοιτητές στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου «Στο τέλος έχει μια 

ερώτηση “τι θα θέλατε από το μάθημα”. Δεν γράφουμε τίποτα ποτέ. Τα θεωρούμε όλα… αφού αυτό μας 

δόθηκε καλό είναι και τέλος. Αξιολογούμε την παρεχόμενη γνώση. Δεν προσπαθούμε να τη βελτιώσουμε» 

(Άτομο 9).  
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Σε γενικές γραμμές, οι φοιτητές δηλώνουν πως επιθυμούν τη χρήση της τεχνολογίας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, αναφέρουν πως, εφόσον γίνεται χρήση της τεχνολογίας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, επιθυμούν ο διδάσκων να τους εμπλέκει και όχι απλώς να παρακολουθούν. 

Χαρακτηριστικά, οι φοιτητές αναφέρουν πως επιθυμούν ο διδάσκων να τους καθοδηγεί και να τους 

εμπλέκει κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να μη γίνεται 

μονόπλευρη χρήση της τεχνολογίας, καθώς η διδασκαλία με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει πιο 

ενδιαφέρουσα.  

Βέβαια, υπάρχουν και φοιτητές που τονίζουν το πρόβλημα του μεγάλου αριθμού φοιτητών 

που παρακολουθούν τα μαθήματα, γεγονός που αποτελεί εμπόδιο στην οποιαδήποτε απόπειρα για 

αλληλεπίδραση. Επίσης, τονίζουν και το θέμα του χρόνου, καθώς όπως αναφέρει χαρακτηριστικά 

ένας φοιτητής «Έχει τύχει να σπαταλήσουμε σε ένα μάθημα να κάνουμε ένα τέταρτο για να κάνεις ένα 

πράγμα. Οπότε το αποφεύγει και ο ίδιος ο καθηγητής» (Άτομο 7). Τέλος, ένας φοιτητής αναφέρει πως 

«Εντάξει, θα ήταν καλό, αλλά όχι και συνέχεια» καθώς όπως αναφέρει τη θεωρεί μια αγχωτική 

διαδικασία «Η διαδικασία μέσω υπολογιστή καμιά φορά με αγχώνει. Όταν μας λένε την εργασία που θα κριθεί 

ο βαθμός του εξαμήνου στείλτε τη στο email με αγχώνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην τη πάρει, μπορεί να 

πάει στο spam, να έχει μπερδευτεί με άλλες. Επειδή δεν είμαι τόσο εξοικειωμένη πιστεύω» (Άτομο 11).  

Αναφορικά με το κατά πόσο η χρήση της τεχνολογίας που πραγματοποιείται στη σχολή 

τους είναι επαρκής ή περιορισμένη, οι συμμετέχοντες εμφανίζονται διχασμένοι. Πιο συγκεκριμένα, 

οι μισοί φοιτητές θεωρούν πως η χρήση της τεχνολογίας που πραγματοποιείται στη σχολή τους 

είναι επαρκής, όπως αναφέρει ένας φοιτητής «Σίγουρα πιστεύω πως μπορεί να είναι και κάπως αλλιώς 

αλλά μέχρι στιγμής είμαι ικανοποιημένη» (Άτομο 5). Οι υπόλοιποι φοιτητές δηλώνουν πως η χρήση που 

γίνεται στη σχολή είναι περιορισμένη, καθώς θα επιθυμούσαν επιπλέον χρήση αυτής με 

χρησιμοποίηση περισσότερων εργαλείων «Μέτρια προς το αρνητικά. Θα μπορούσαν να μας δίνουν 

περισσότερα ερεθίσματα για να μας οδηγήσουν να χρησιμοποιούμε λίγο παραπάνω» (Άτομο 7). 

Η περιορισμένη χρήση της τεχνολογίας στη σχολή οφείλεται, σύμφωνα με τους 

συμμετέχοντες, ως επί το πλείστον, στην έλλειψη δεξιοτήτων των διδασκόντων τους. Όπως 
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χαρακτηριστικά αναφέρει ένας φοιτητής «Πιστεύω πως και οι ίδιοι οι διδάσκοντες δεν είναι τόσο καλοί 

γνώστες. Εκεί το αποδίδω. Ότι δεν νιώθουν σίγουροι με τις νέες τεχνολογίες. Δεν νιώθουν ασφαλείς» 

(Άτομο 2). Επιπλέον λόγοι που αναφέρθηκαν είναι η έλλειψη υποδομής («Αρκετές φορές έχει τύχει να 

μην υπάρχει Διαδίκτυο. Με δέκα (10) υπολογιστές για 300 άτομα κάθε έτος…» (Άτομο 7), η έλλειψη 

διάθεσης («Ίσως δεν αφιερώνουν πολύ χρόνο στο σπίτι τους να το ψάξουν γιατί είναι πολλά χρόνια στην 

εκπαίδευση. Οπότε ίσως είναι και λίγο τεμπελιά) (Άτομο 7), και η μέθοδος διδασκαλίας που 

χρησιμοποιούν («Γενικότερη φιλοσοφία του τρόπου που κάνουν το μάθημα. Συνήθως, οι πιο παραδοσιακοί 

είναι και αυτοί που μένουν στα πιο βασικά πχ σε πλατφόρμες ή σε email» (Άτομο 1).  

 

Τεχνολογία και Διδάσκοντες  

Υπάρχουν αρκετοί φοιτητές που θεωρούν τους διδάσκοντές τους θετικούς και πρόθυμους στη χρήση 

των νέων τεχνολογιών, τις οποίες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο. Αυτό οφείλεται, όπως οι 

ίδιοι αναφέρουν, στο γεγονός ότι τους διευκολύνει στην εργασία τους, αλλά και στο γεγονός ότι τους 

“έχει αναγκάσει” η σημερινή εποχή καθώς πρέπει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που 

δημιουργούνται. Κάποιοι φοιτητές δεν μπορούν να δώσουν μια ξεκάθαρη απάντηση καθώς θεωρούν 

πως «Μια απόλυτη απάντηση δεν υπάρχει εδώ πέρα» (Άτομο 5) και «Κάποιοι είναι θετικοί κάποιοι δεν είναι» 

(Άτομο 8).  

Οι περισσότεροι φοιτητές πιστεύουν πως οι δεξιότητες της πλειονότητας των διδασκόντων 

τους στη χρήση των νέων τεχνολογιών βρίσκεται σε μέτριο επίπεδο καθώς δεν είναι τόσο 

ανεπτυγμένες. Θεωρούν πως οι διδάσκοντές τους κατέχουν τις βασικές δεξιότητες χρήσης της 

τεχνολογίας και όχι πιο εξειδικευμένες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν «Κατέχουν τις βασικές 

δεξιότητες, αλλά πιο εξειδικευμένες για παράδειγμα να δημιουργήσουν δικά τους blogs δεν ξέρω αν τις έχουν» 

(Άτομο 3), «Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα που κάνουν. Το PowerPoint για παράδειγμα» (Άτομο 

4), «Για τα βασικά που χρειάζεται για το PowerPoint, για παράδειγμα, είναι και το πιο διαδεδομένο… ναι, 

γνωρίζουν να το χρησιμοποιούν. Αν τύχει, και πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάτι καινούριο ίσως παρουσιαστεί 

κάποιο πρόβλημα» (Άτομο 8) και «Προσπαθούν αλλά μέχρι ένα σημείο» (Άτομο 9). Επίσης, αναφέρουν 
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πως κάποιες φορές οι διδάσκοντες ζητούν τη βοήθεια των φοιτητών τους στο πώς να χειριστούν 

κάποιες από τις τεχνολογίες. Τέλος, οι συμμετέχοντες αναφέρονται και στο θέμα της ηλικίας, καθώς 

αρκετοί τονίζουν το γεγονός ότι εντοπίζουν διαφορές μεταξύ των νεότερων και των μεγαλύτερων σε 

ηλικία διδασκόντων, όπως για παράδειγμα «Οι πιο νέοι ναι… αλλά οι παλαιότεροι προσπαθούν αλλά χωρίς 

μεγάλη επιτυχία» (Άτομο 7).  

Σημαντικό μέρος των συμμετεχόντων (5 άτομα) θεωρούν πως οι διδάσκοντες υστερούν ως 

προς τις δεξιότητές τους στη χρήση της τεχνολογίας σε σχέση με τους φοιτητές τους. Όπως 

αναφέρουν χαρακτηριστικά «Υπάρχει θέληση χρήσης νέων τεχνολογιών από την πλειονότητα των 

διδασκόντων, αλλά οι φοιτητές γνωρίζουν παραπάνω» (Άτομο 1) αλλά και «Νομίζω πως οι περισσότεροι 

φοιτητές είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από τους καθηγητές» (Άτομο 12). Υπάρχει βέβαια και η μερίδα 

φοιτητών (3 άτομα) που θεωρεί ότι οι φοιτητές και οι διδάσκοντες βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο 

δεξιοτήτων. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά κάποιος φοιτητής «Νομίζω είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Ούτε 

οι καθηγητές μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω ούτε οι φοιτητές ξέρουν κάτι παραπάνω για να απαιτήσουν» 

(Άτομο 7) και επίσης, «Από τη στιγμή που έχουν αρχίσει και οι καθηγητές πλέον να τις χρησιμοποιούν για 

τη δουλειά τους, πιστεύω ότι και αυτοί έχουν εξοικειωθεί το ίδιο. Δεν βλέπω ότι οι φοιτητές είναι πιο 

προχωρημένοι από τους διδάσκοντες» (Άτομο 10).  

Το γεγονός, όμως, ότι η πλειονότητα των διδασκόντων υπολείπεται στις δεξιότητες στη 

χρήση της τεχνολογίας σε σχέση με τους φοιτητές, τους αυτό δεν σημαίνει πως οι ίδιοι οι φοιτητές 

θεωρούν τους εαυτούς τους ως παντογνώστες και έμπειρους χρήστες όλων των τεχνολογιών. Ως εκ 

τούτου, αναφέρουν πως δεν βρίσκονται όλοι οι φοιτητές στο ίδιο επίπεδο δεξιοτήτων. Υπάρχουν 

φοιτητές που είναι έμπειροι και καλοί γνώστες της τεχνολογίας αλλά και φοιτητές που δεν έχουν 

καλή σχέση με την τεχνολογία. Όπως αναφέρεται «Άλλοι ενθουσιάζονται πολύ και τους αρέσει – σε 

αυτούς είμαι και εγώ- και άλλοι μπορεί να μην είναι τόσο εξοικειωμένοι και να δυσανασχετούν» (Άτομο 8) 

καθώς και «Υπάρχει και μία μικρή μερίδα συμφοιτητών μου οι οποίοι έχουν μόνο ένα email και δυσκολεύονται 

να χρησιμοποιήσουν οτιδήποτε άλλο» (Άτομο 1). Επίσης, κάποιοι φοιτητές διαχωρίζουν τις δεξιότητες 

ως προς τη χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών. Για παράδειγμα, θεωρούν ότι οι φοιτητές είναι 
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έμπειροι στα Κοινωνικά Δίκτυα και όχι τόσο στη χρήση του Office. Αναφέρουν χαρακτηριστικά 

«Είναι έμπειροι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε άλλα, από όσο μπορώ να ξέρω από τον περίγυρό μου, όχι. 

Ούτε email, ούτε τίποτα» (Άτομο 2) καθώς επίσης, «Ναι πιστεύω πως οι φοιτητές έχουν δεξιότητες σε 

συγκεκριμένες τεχνολογίες πχ Facebook. Για παράδειγμα, τώρα τελευταία κάναμε μία εργασία σε PowerPoint 

και 15 διαφορετικά άτομα να σε ρωτάνε πώς το κάνω αυτό πώς κάνω το άλλο. Το Facebook το παίζουν στα 

δάκτυλα. Και μετά όταν τους ζητάς να κάνουν μια απλή παρουσίαση, να κάνουν μια μορφοποίηση στο word να 

σου λένε «πώς το κάνω αυτό» «τι κάνω;» (Άτομο 9). Σημαντική είναι η παρατήρηση ενός φοιτητή ο 

οποίος τονίζει πως «Οι φοιτητές δεν ξέρουν να τον χειρίζονται 100% (σ.σ. τον Η/Υ) […] Αν δεν το 

θέλουν πραγματικά, δεν καταλάβουν την αξία του δεν μπορούν να τον αξιοποιήσουν» (Άτομο 4). Μόνο ένας 

φοιτητής θεωρεί αρκετά ικανοποιητικό το επίπεδο των φοιτητών, καθώς όπως αναφέρει «Και στην 

αναζήτηση και στο office… όλοι έχουμε πλέον… από όσους ξέρω τουλάχιστον δεν έχω ακούσει και κάποιο 

πρόβλημα» (Άτομο 11). Τέλος, ένας φοιτητής τονίζει το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του 

διδάσκοντα καθώς όπως δηλώνει «Οι διδάσκοντες αν γνώριζαν παραπάνω θα μαθαίναμε και εμείς 

παραπάνω και μας βοηθούσε στη δουλειά μας» (Άτομο 3).  

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες δηλώνουν ικανοποιημένοι από την πλειονότητα των 

διδασκόντων τους όσον αφορά τις Ν.Τ., καθώς ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους. Αναφέρουν 

χαρακτηριστικά «Ναι, σχετικά είμαι. Ναι είμαι μια χαρά… από πλευράς χρήσης διδασκόντων. Όσο έχω 

χρησιμοποιήσω εγώ και μέσα από email κλπ νομίζω είναι εντάξει … μια χαρά» (Άτομο 6) καθώς επίσης, 

«Ναι, οι διδάσκοντες ανταποκρίνονται αρκετά στις απαιτήσεις μου» (Άτομο 4). Μικρή μερίδα των 

φοιτητών δηλώνει μη ικανοποιημένη από τη χρήση της τεχνολογίας από πλευράς των διδασκόντων 

τους, επιζητώντας παραπάνω χρήση. Όπως αναφέρεται «Θα έπρεπε αρκετοί καθηγητές να χρησιμοποιούν 

παραπάνω την τεχνολογία. Δεν είμαστε σχολές που δεν χρειάζεται η τεχνολογία. Ίσως το φοβόμαστε ακόμη...» 

(Άτομο 7).  

Αναφορικά με το τι πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξει ώστε να ανταποκρίνονται οι 

διδάσκοντές τους στις απαιτήσεις των φοιτητών, οι απαντήσεις αφορούν στον τρόπο διδασκαλίας. 

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν, οι φοιτητές επιθυμούν α) σωστή και περισσότερη χρήση της 
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τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μέσω της προβολής για παράδειγμα βίντεο και 

εικόνων, β) την ηλεκτρονική διανομή του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς επίσης και γ) μεγαλύτερη 

συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «Οι 

καθηγητές νομίζουν ότι θα δείξουν ένα PowerPoint και εμείς θα είμαστε μια χαρά και θα τα καταλάβουμε όλα 

(Άτομο 12). Επιπλέον, οι φοιτητές αναφέρουν ότι οι υποδομές των Πανεπιστήμιων δεν επιτρέπουν 

ώστε να χρησιμοποιείται επαρκώς η τεχνολογία, όπως επίσης, και η στάση μερίδας των διδασκόντων 

απέναντι στην τεχνολογία.  

Οι φοιτητές προτείνουν να πραγματοποιηθούν επιμορφώσεις/ σεμινάρια στους διδάσκοντες 

για το πώς να εισάγουν την τεχνολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πέραν αυτού ορισμένοι 

φοιτητές προτείνουν τη εισαγωγή των Tablets αλλά και των Smartphones στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Συγκεκριμένα, φοιτητής αναφέρει «Ίσως θα μπορούσαν οι διδάσκοντες να εκμεταλλευτούν την 

τεχνολογία και μέσω των Smartphones, επειδή έχουν οι περισσότεροι φοιτητές. Θα ήταν καλό να έχει το 

Πανεπιστήμιο πρόσβαση σε Tablets που είναι και φθηνά» (Άτομο 7).  

 

Τεχνολογία και Φοιτητές 

Αρκετοί συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι συμφοιτητές τους είναι θετικοί απέναντι στις Ν.Τ. και 

επιθυμούν τη χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως αναφέρεται «Νομίζω ότι είναι εντάξει, 

μια χαρά. Έχουμε καταλάβει όλοι πως έχει μπει στη ζωή μας, είναι κάτι χρήσιμο, μας βοηθάει οπότε νομίζω 

δεν δυσανασχετεί κάποιος» (Άτομο 6). Ωστόσο, κάποιοι από αυτούς τονίζουν τη σημαντικότητα του 

σωστού τρόπου χρήσης της τεχνολογίας από τους διδάσκοντες και το πόσο σημαντικό είναι οι 

φοιτητές να αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητά τους. Επιπλέον, ένας συνεντευξιαζόμενος δηλώνει ότι 

οι συμφοιτητές του είναι θετικοί και δεκτικοί στη χρήση της τεχνολογίας σε μέτριο βαθμό, 

αναφέροντας χαρακτηριστικά «Δεν τους προκαλεί τόσο πολύ δυσφορία αλλά ούτε και είναι πάρα πολύ 

ενθουσιώδεις ώστε να ψάχνουν να βρουν πράγματα και να κάνουν μόνοι τους» (Άτομο 3). Μόνος ένας 

φοιτητής θεωρεί ότι οι φοιτητές είναι αρνητικοί λέγοντας «Οι φοιτητές νομίζω ότι δυσανασχετούν από 
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την άποψη ότι δεν το γνωρίζουν και αυτοί καλά. Δεν έχουμε μάθει, δεν είναι η νοοτροπία μας έτσι ότι οι νέες 

τεχνολογίες μπορούν να μας βοηθήσουν και για αυτό το βλέπουν νομίζω λίγο αρνητικά» (Άτομο 2).  

Οι συμμετέχοντες δηλώνουν πως οι συμφοιτητές τους όταν εισάγεται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία μια νέα τεχνολογία συνήθως είναι επιφυλακτικοί, απρόθυμοι, και δυσανασχετούν. Όπως 

αναφέρουν χαρακτηριστικά, «Αν δεν γνωρίζουν μία τεχνολογία ίσως δυσανασχετήσουν. Αν γινόταν αυτό, οι 

φοιτητές θα δυσκολευόντουσαν» (Άτομο 9), καθώς επίσης «Οι συμφοιτητές μου δυσανασχετούν εκεί που 

είναι τα πιο δύσκολα» (Άτομο 4). Το γεγονός αυτό, όπως δηλώνουν, μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη 

γνώσεων, στην έλλειψη ενημέρωσης («Είμαστε προκατειλημμένοι. Λέμε τι είναι αυτό και τώρα πώς θα το 

χρησιμοποιήσω και δεν με νοιάζει να το μάθω. Δεν ξέρουμε τι είναι ακριβώς και για αυτό το απορρίπτουμε», 

Άτομο 1), και στην έλλειψη ενδιαφέροντος και διάθεσης («Ίσως βαριούνται, δεν ξέρω» Άτομο 5). 

Σημαντικό είναι το επιπλέον στοιχείο που δίνουν πολλοί συμμετέχοντες. Δηλώνουν πως, 

εφόσον οι διδάσκοντές τους δείξουν πώς να χρησιμοποιούν ένα καινούριο εργαλείο και το 

κατανοήσουν, τότε δεν έχουν αντίρρηση να το χρησιμοποιήσουν και να το εντάξουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως αναφέρουν «στην αρχή, θα υπάρχει πιστεύω μία γκρίνια αλλά είναι αρκετό 

αν μας το εξηγήσουν και το καταλάβουμε» (Άτομο 6), «Θα ήμουν θετική εφόσον μου έδειχναν πώς να τη 

χρησιμοποιήσω τη νέα τεχνολογία» (Άτομο 12) και «Αν μας το έχουν δείξει προηγουμένως πώς να το 

κάνουμε, δεν έχω πρόβλημα» (Άτομο 11). Μάλιστα οι συμμετέχοντες αναφέρουν και χαρακτηριστικά 

παραδείγματα για να τεκμηριώσουν αυτή τους την άποψη. Αναφέρουν, χαρακτηριστικά: «Αρχικά, 

όταν έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε το Blackboard (σ.σ. Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης) 

υπήρχαν παράπονα γιατί δεν ξέραμε πώς να το χρησιμοποιήσουμε, δεν μας είχαν δείξει […] Αν χρειαστεί να 

επικοινωνήσουμε μέσω ενός Blog, ενός φόρουμ και χρειαστεί να συνεργαστούμε θα ήταν μια «αποτυχία» 

(Άτομο 7). «Όταν έπρεπε να δημιουργήσουν ένα σταυρόλεξο που τους ζητήθηκε στο word τους ήταν αρκετά 

δύσκολο να το κάνουν. Εκεί δυσανασχέτησαν και τους βοήθησα και εγώ» (Άτομο 4). «Δηλαδή, και εμείς στην 

αρχή όταν μπήκαμε στο Πανεπιστήμιο και ήρθαμε για πρώτη φορά αντιμέτωποι με το CoMPUs (σ.σ. 

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης) και όλα αυτά, στην αρχή δεν τα ξέραμε. Τώρα αν δεν μου έλεγε 

κανείς ότι υπάρχει προφανώς δεν θα το μάθαινα ποτέ και τι μπορώ να βρω εκεί πέρα» (Άτομο 12). Μόνο 
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ένας φοιτητής θεωρεί ότι οι συμφοιτητές του θα ήταν θετικοί στην εισαγωγή ενός νέου εργαλείου 

στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Προφίλ Χρηστών 

 

Ένας από τους στόχους της παρούσας έρευνας είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο θα μπορούσαν να 

εντοπιστούν ευδιάκριτοι τύποι χρηστών τεχνολογίας από ένα σημαντικό δείγμα φοιτητών 

Παιδαγωγικών Τμημάτων.  

Για τη δημιουργία των Προφίλ των Φοιτητών επελέγησαν ερωτήσεις, ως επί το πλείστον, 

που αφορούν τη χρήση της τεχνολογίας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όπως 

αναφέρθηκε και προηγουμένως, αρκετές έρευνες εστιάζουν στη συχνότητα χρήσης και στο είδος των 

τεχνολογιών. Στην παρούσα έρευνα, έγινε προσπάθεια να εισαχθεί το στοιχείο της εκπαίδευσης. Πιο 

συγκεκριμένα, λήφθηκε υπόψη η γνώμη των φοιτητών για την εκπαιδευτική χρήση της τεχνολογίας 

και κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι από τη χρήση της τεχνολογίας από πλευράς των διδασκόντων 

τους.  

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των ερωτήσεων που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της 

δομημένης συνέντευξης των φοιτητών αρχικά επελέγησαν οι ερωτήσεις που αφορούσαν α) τη σχέση 

που έχουν οι φοιτητές με την τεχνολογία, γενικότερα, β) τις απόψεις των φοιτητών για τη χρήση της 

τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς επίσης, γ) τις απόψεις των φοιτητών αναφορικά με 

τους διδάσκοντές τους και τη χρήση της τεχνολογίας. Για τη δημιουργία των Προφίλ των Φοιτητών 

χρησιμοποιηθήκαν οι εξής ερωτήσεις:  

 «Ποια είναι η σχέση σου με την τεχνολογία γενικότερα; Σχέση εξάρτησης ή όχι» 

 Ποιος είναι ο κυριότερος λόγος χρήσης της τεχνολογίας; Για εξω-ακαδημαική χρήση ή για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς; 

  «Ποια είναι η άποψή σου για τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία; Είσαι θετικός ή 

αντίθετος σε αυτό;» 
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 «Χρήση τεχνολογίας στη σχολή. Βασική ή εκτεταμένη;» 

 «Εσύ επιθυμείς τη χρήση;» 

 «Γενικότερα, είστε ικανοποιημένοι από τους διδάσκοντες σας όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας; 

Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας;» 

 

Αρχικά συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση κάποιες επιπλέον ερωτήσεις, οι οποίες στη συνέχεια 

αφαιρέθηκαν λόγω παρόμοιων απαντήσεων από το σύνολο των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, 

παραλείφθηκαν οι εξής ερωτήσεις:  

 «Χρησιμοποιείς τις νέες τεχνολογίες; (Πόσο) συχνά;» 

 «Προσωπική χρήση: Ποια εργαλεία χρησιμοποιείς;» 

 «Ποια είναι η άποψή σου για τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία; Είσαι θετικός ή 

αντίθετος σε αυτό;» 

Όπως προκύπτει, όλοι οι φοιτητές δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν την τεχνολογία σε 

καθημερινή βάση. Επίσης, το είδος της χρήσης της τεχνολογίας που κάνουν οι φοιτητές δεν 

παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις. Αναλυτικότερα, η χρήση μπορεί να αφορά τη χρήση του 

Διαδικτύου για ενημέρωση, τη συμμετοχή σε Κοινωνικά Δίκτυα καθώς και, σε κάποιες περιπτώσεις, 

στην ηλεκτρονική αγορά προϊόντων (όχι συχνή χρήση). Ως εκ τούτου, η χρήση που γίνεται μπορεί 

να θεωρηθεί ότι, σε γενικές γραμμές, βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Επιπροσθέτως, όλοι οι φοιτητές 

εμφανίζονται θετικοί στη χρήση της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Συνεπώς, αυτές οι 

ερωτήσεις δεν συμπεριλήφθηκαν για τη δημιουργία των προφίλ Φοιτητών καθώς θεωρούνται κοινές. 

 

Προφίλ 1:  

Στο 1ο Προφίλ ανήκουν οι φοιτητές οι οποίοι δηλώνουν πως έχουν σχέση εξάρτησης με την 

τεχνολογία και κάνουν χρήση της τεχνολογίας κυρίως για εξω-ακαδημαϊκούς σκοπούς. Επίσης, 



179 

 

εμφανίζονται ικανοποιημένοι από τους διδάσκοντές τους ως προς την εκπαιδευτική χρήση της 

τεχνολογίας, ωστόσο θεωρούν πως η χρήση της τεχνολογίας που γίνεται στη σχολή τους είναι 

«βασική».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προφίλ 2:  

Στο 2ο Προφίλ ανήκουν οι φοιτητές οι οποίοι δηλώνουν πως δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την 

τεχνολογία, κάνουν χρήση της τεχνολογίας κυρίως για εξω- ακαδημαϊκούς σκοπούς και σε κάποιες 

περιπτώσεις εξίσου για εξω-ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς/ ακαδημαϊκούς σκοπούς. Επίσης, 

εμφανίζονται ικανοποιημένοι από τους διδάσκοντές τους ως προς την εκπαιδευτική χρήση της 

τεχνολογίας, ωστόσο θεωρούν πως η χρήση της τεχνολογίας που γίνεται στη σχολή τους είναι 

«βασική».  

 
Διάγραμμα 1: Προφίλ Χρήστη 1ο 

 

Σχέση 
εξάρτησης με 

την 
τεχνολογία 

Χρήση 
τεχνολογίας 
κυρίως για 

εξω-
ακαδημαικούς 

σκοπούς 

Ικανοποίηση 
όσον αφορά 
τη χρήση της 
τεχνολογίας 
από πλευράς 
διδασκόντων 

Βασική χρήση 
της 

τεχνολογίας 
στη σχολή 

τους 
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Διάγραμμα 2: Προφίλ Χρήστη 2ο 

 

Προφίλ 3: Στο 3ο Προφίλ ανήκουν οι φοιτητές οι οποίοι δηλώνουν πως δεν έχουν σχέση εξάρτησης 

με την τεχνολογία και κάνουν χρήση της τεχνολογίας κυρίως για εξω-ακαδημαϊκούς σκοπούς και σε 

κάποιες περιπτώσεις εξίσου για προσωπικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επίσης, δεν εμφανίζονται 

ικανοποιημένοι από τους διδάσκοντές τους ως προς την εκπαιδευτική χρήση της τεχνολογίας και 

θεωρούν πως η χρήση της τεχνολογίας που γίνεται στη σχολή τους είναι «βασική».  

 

Όχι σχέση 
εξάρτησης με την 

τεχνολογία 

Χρήση τεχνολογίας 
κυρίως για εξω-
ακαδημαϊκούς 
λόγους και σε 

κάποιες περιπτώσεις 
εξίσου για εξω-

ακαδημαϊκούς και 
εκπαιδευτικούς/ 
ακαδημαϊκούς 

σκοπούς 

Ικανοποίηση όσον 
αφορά τη χρήση της 

τεχνολογίας από 
πλευράς 

διδασκόντων 

Βασική χρήση της 
τεχνολογίας στη 

σχολή τους 
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Διάγραμμα 3: Προφίλ Χρήστη 3ο 

 

 

Προφίλ 4 

Στο 4ο Προφίλ ανήκουν οι φοιτητές οι οποίοι δηλώνουν πως δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την 

τεχνολογία και κάνουν χρήση της τεχνολογίας κυρίως για εξω-ακαδημαϊκούς σκοπούς. Επιπλέον, 

εμφανίζονται ικανοποιημένοι από τους διδάσκοντές τους ως προς την εκπαιδευτική χρήση της 

τεχνολογίας, και θεωρούν πως η χρήση της τεχνολογίας που γίνεται στη σχολή τους είναι 

εκτεταμένη.  

Όχι σχέση 
εξάρτησης με την 

τεχνολογία 

Χρήση τεχνολογίας 
κυρίως για εξω-
ακαδημαϊκούς 
σκοπούς και σε 

κάποιες περιπτώσεις 
εξίσου για εξω-

ακαδημαϊκούς και 
εκπαιδευτικούς / 
ακαδημαϊκούς 

σκοπούς 

Μη ικανοποίηση 
όσον αφορά τη 

χρήση της 
τεχνολογίας από 

πλευράς 
διδασκόντων 

Βασική χρήση της 
τεχνολογίας στη 

σχολή τους 
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Διάγραμμα 4: Προφίλ Χρήστη 4ο 

 

Εν κατακλείδι, αξίζει να σημειωθεί πως ενώ σε αντίστοιχες τυπολογίες χρηστών της τεχνολογίας, 

όπως των Kennedy κ.α. (2010), αναφέρεται η χρήση διαφορετικών ειδών τεχνολογίας ανά τύπους 

χρηστών, ωστόσο οι φοιτητές της παρούσας έρευνας εμφανίζουν χρήση των ίδιων τεχνολογιών. 

Βέβαια, αυτό το εύρημα πρέπει να αντιμετωπιστεί με επιφύλαξη καθώς η εν προκειμένω προσπάθεια 

καθορισμού τύπων χρηστών αφορά αξιοποίηση ποιοτικών δεδομένων. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό να 

μην είναι εύκολη υπόθεση η δημιουργία μιας πλήρους εικόνας αναφορικά με τα είδη της 

τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται από πλευράς φοιτητών.  

 

Σύνοψη Ποιοτικών Ευρημάτων της έρευνας  

 

Τα κύρια ευρήματα της ανάλυσης περιεχομένου των συνεντεύξεων των φοιτητών μπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής: 

 

 

Όχι σχέση 
εξάρτησης με 

την τεχνολογία 

Χρήση 
τεχνολογίας 

κυρίως για εξω-
ακαδημαϊκούς 

σκοπούς 

Ικανοποίηση 
όσον αφορά τη 

χρήση της 
τεχνολογίας 
από πλευράς 
διδασκόντων 

Εκτεταμένη 
χρήση της 

τεχνολογίας στη 
σχολή τους 
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Σχέση με την τεχνολογία 

Η σχέση των φοιτητών με την τεχνολογία αναφέρεται ως «καλή έως πολύ καλή», γίνεται καθημερινή 

χρήση αυτής (Υπολογιστής, Διαδίκτυο και Κινητό τηλέφωνο) ωστόσο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

σχέση εξάρτησης. Η χρήση της τεχνολογίας από πλευράς των φοιτητών ξεκίνησε κατά τη διάρκεια 

των μαθητικών τους χρόνων, γύρω στα 15 έτη και συστηματοποιήθηκε με την είσοδό τους στο 

Πανεπιστήμιο.  

 

Χρήση της τεχνολογίας για εξω-ακαδημαϊκούς σκοπούς 

Ο αριθμός των εργαλείων/τεχνολογιών που χρησιμοποιούν οι φοιτητές για εξω-ακαδημαϊκούς 

λόγους είναι περιορισμένος. Συγκεκριμένα, η πλειονότητα των συμμετεχόντων χρησιμοποιεί το 

Διαδίκτυο, ως επί το πλείστον για ενημέρωση, τα Κοινωνικά Δίκτυα και, σε κάποιες περιπτώσεις, για 

να ακούει μουσική και να παρακολουθεί ταινίες. Πολύ μικρή μερίδα φοιτητών προβαίνει σε 

ηλεκτρονικές αγορές μέσω Διαδικτύου.  

 

Χρήση της τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς/ ακαδημαϊκούς λόγους 

Οι συμμετέχοντες, στο σύνολό τους, δηλώνουν θετικοί και πρόθυμοι στη χρήση της τεχνολογίας 

στην εκπαιδευτική διαδικασία αναγνωρίζοντας τα πιθανά οφέλη της χρήσης της τεχνολογίας στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ωστόσο, εστιάζουν περισσότερο στα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από 

τη χρήση των εποπτικών και υποστηρικτικών μέσων και όχι σε τεχνολογίες/ πρακτικές που μπορούν 

να βελτιώσουν την ίδια τη διαδικασία της μάθησης.  

 

Η χρήση της τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο 

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων θεωρεί πως η χρήση της τεχνολογίας που πραγματοποιείται στη 

σχολή τους δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως εκτεταμένη αλλά ως βασική, και πραγματοποιείται από 

την πλειονότητα των διδασκόντων τους.  
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Τα εργαλεία/τεχνολογίες που αναφέρθηκαν, κυρίως, είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

(email) και η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων του εκάστοτε Πανεπιστημίου. Ως 

επιπλέον, κάποιοι φοιτητές δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τα προγράμματα Word και PowerPoint 

όταν προκύπτει κάποια εργασία μαθήματος, κάνουν αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο αλλά 

και χρήση του Γκρουπ που έχει δημιουργηθεί στο Κοινωνικό Δίκτυο «Facebook» από τους ίδιους 

τους φοιτητές, ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους για ζητήματα που αφορούν τα μαθήματά τους και 

γενικότερα τη σχολή τους.  

Οι συμμετέχοντες παρά το γεγονός ότι, όπως οι ίδιοι δηλώνουν, επιθυμούν την επιπλέον 

εκπαιδευτική χρήση της τεχνολογίας από πλευράς τους, ωστόσο δεν το πράττουν. Ως αιτιολόγηση, 

αναφέρουν ότι δεν μπορούν να σκεφτούν τι παραπάνω θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Γίνεται 

φανερό ότι αρκετοί φοιτητές δεν είναι σε θέση να συγκεκριμενοποιήσουν αυτή την επιπλέον χρήση 

της τεχνολογίας που δηλώνουν πως επιθυμούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό, όπως οι ίδιοι 

αναφέρουν, ίσως οφείλεται στην άγνοια και την έλλειψη δεξιοτήτων από πλευράς τους.  

Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι η χρήση της τεχνολογίας από πλευράς τους 

για εκπαιδευτικούς/ ακαδημαϊκούς λόγους, ως επί το πλείστον, είναι αποτέλεσμα προτροπής των 

διδασκόντων τους και όχι δική τους πρωτοβουλία. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως φοιτητές 

δηλώνουν ότι, αν η χρήση της τεχνολογίας δεν ήταν απαραίτητη για τα μαθήματα και οι ίδιοι οι 

διδάσκοντες δεν το ζητούσαν, δεν θα αναλάμβαναν οι ίδιοι την πρωτοβουλία για τη χρήση της 

τεχνολογίας. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, οι φοιτητές δεν επιζητούν από τους 

διδάσκοντές τους επιπλέον χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δηλώνουν ότι 

είναι παθητικοί, ότι έχουν συμβιβαστεί, δεν έχουν την απαίτηση για κάτι παραπάνω και πως 

αρκούνται σε όσα τους «προσφέρονται».  

 

Τεχνολογία και Διδάσκοντες  

Οι φοιτητές θεωρούν τους διδάσκοντές τους θετικούς και πρόθυμους στη χρήση της τεχνολογίας 

στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την οποία χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο. 
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Ωστόσο θεωρούν πως οι δεξιότητες της πλειονότητας των διδασκόντων τους βρίσκεται σε μέτριο 

επίπεδο καθώς δεν θεωρούν ότι είναι τόσο ανεπτυγμένες. Θεωρούν πως οι διδάσκοντές τους 

κατέχουν τις βασικές δεξιότητες χρήσης της τεχνολογίας και όχι εξειδικευμένες.  

Αναφορικά με το κατά πόσο η χρήση της τεχνολογίας που πραγματοποιείται στη σχολή 

τους είναι επαρκής ή περιορισμένη, οι συμμετέχοντες εμφανίζονται διχασμένοι. Αυτό ίσως να 

οφείλεται στις διαφορετικές προσδοκίες και απαιτήσεις των φοιτητών γεγονός που δεν επιτρέπει τη 

συναγωγή ενός ασφαλούς αλλά και ξεκάθαρου συμπεράσματος. Κατά τους συμμετέχοντες, η πιθανή 

περιορισμένη χρήση της τεχνολογίας στη σχολή τους οφείλεται, ως επί το πλείστον, στην έλλειψη 

δεξιοτήτων των διδασκόντων τους. Επιπλέον λόγοι που αναφέρθηκαν είναι η έλλειψη υποδομής, η 

έλλειψη διάθεσης και η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιούν. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός 

ότι, ενώ οι φοιτητές στο σύνολό τους δεν χαρακτηρίζουν επαρκή τη χρήση της τεχνολογίας στη 

σχολή τους, ωστόσο εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την πλειονότητα των διδασκόντων τους όσον 

αφορά την τεχνολογία, καθώς ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους.  

 

Τεχνολογία και Φοιτητές 

Οι συμμετέχοντες θεωρούν πως οι συμφοιτητές τους δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα με το ίδιο 

επίπεδο δεξιοτήτων, ότι είναι θετικοί απέναντι στην τεχνολογία και ότι επιθυμούν τη χρήση της στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και το ακόλουθο εύρημα. Όπως δηλώνουν οι συμμετέχοντες, οι 

συμφοιτητές τους στην εισαγωγή μιας νέας τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία συνήθως την 

αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα, απροθυμία και δυσανασχέτηση. Το γεγονός αυτό, όπως 

δηλώνουν, μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη γνώσεων, ενημέρωσης, ενδιαφέροντος και διάθεσης. 

Εφόσον, όμως, οι διδάσκοντές τους δείξουν πώς να χρησιμοποιούν το καινούριο εργαλείο και το 

κατανοήσουν, τότε δεν έχουν αντίρρηση να το χρησιμοποιήσουν και να το εντάξουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  
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9 Έρευνα Διδασκόντων 

 

Ποιοτικά Ευρήματα της Έρευνας 

Στο παρόν Κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα ευρήματα της ανάλυσης περιεχομένου που 

πραγματοποιήθηκε στις δομημένες συνεντεύξεις των διδασκόντων.  

Τα ευρήματα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 

Γενικά για Χρήση της Τεχνολογίας 

Η τεχνολογία διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των συμμετεχόντων. Οι διδάσκοντες, 

στο σύνολό τους, δηλώνουν καθημερινή και συχνή χρήση της τεχνολογίας. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρουν: 

 «Δηλώνω φανατικός γκατζετάκιας εδώ και 25-30 χρόνια […] Πάντα κάτι έχω μαζί μου τεχνολογικό. 

Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε, χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά και καθημερινά» (Άτομο 2) 

 «Ναι, όλη μέρα αυτό κάνω» (Άτομο 10) 

 «Θα έλεγα (σ.σ. χρησιμοποιώ τις τεχνολογίες) κατά κόρον. Εγώ θα έλεγα συμβιώνω με αυτές με την 

έννοια αν δεν …τι να πω… από το πρωί μέχρι το βράδυ προστρέχω σε κάποιο τέτοιο σύστημα και για την 

επικοινωνία μου και για ενημέρωση κλπ.» (Άτομο 3) 

  «Από το Ίντερνετ έχω μεγάλη εξάρτηση. Αν δεν λειτουργεί το Ίντερνετ είναι μέρα διακοπών» (Άτομο 

13) 

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων δηλώνουν πως χρησιμοποιούν συστηματικά την τεχνολογία 

πάνω από 20 χρόνια τουλάχιστον- αναφερόμενοι, ως επί το πλείστον, στη χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή (Η/Υ).  

 «Παρακολούθησα την εξέλιξη αυτών των συστημάτων, δηλαδή τώρα βλέπω ότι συμπληρώνω 30 χρόνια 

γνωριμίας, ενασχόλησης» (Άτομο 3) 
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 «Σήμερα θυμόμουνα… πότε είχε βγει ο πρώτος υπολογιστής με τις κασέτες του μαγνητοφώνου; Είχα 

πάρει τον πρώτο υπολογιστή που είχε αντί για σκληρό δίσκο είχε κασέτες [...]. Τέλη της δεκαετίας του 

1980» (Άτομο 17) 

  «20-30 χρόνια… δεν ξέρω.. από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου» (Άτομο 16)  

Αρκετοί διδάσκοντες (6 άτομα) δηλώνουν ότι η χρήση της τεχνολογίας από πλευράς τους, προέκυψε 

κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Σε αυτή την ερώτηση εξαιρέθηκαν οι τέσσερις (4) διδάσκοντες 

με κύριο αντικείμενο την «Πληροφορική».  

 «Τότε σπούδαζα. Έκανα το μεταπτυχιακό μου. Ήταν όταν είχε ξεκινήσει η χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών δειλά-δειλά» (Άτομο 1) 

  «Η χρήση του υπολογιστή προέκυψε με την είσοδό μου στις μεταπτυχιακές σπουδές, δηλαδή από την 

ηλικία των 22 χρόνων, γιατί έπρεπε να εμπλακούμε στο να κάνουμε στατιστικές αναλύσεις των 

δεδομένων μας στο πλαίσιο της έρευνας» (Άτομο 9) 

  «Αυτή η διαδικασία ξεκινάει από παλιά, από τις σπουδές μου, από τα μεταπτυχιακά μου, το 

διδακτορικό. Δεν είναι κάτι καινούριο που προέκυψε ξαφνικά. Ήταν αποτέλεσμα μιας μακράς 

διαδικασίας» (Άτομο 11) 

Επιπροσθέτως, αρκετοί διδάσκοντες (5 άτομα) αναφέρουν πως η χρήση της τεχνολογίας από 

πλευράς τους προέκυψε λόγω των εργασιακών και ακαδημαϊκών αναγκών τους.  

 «Λόγω εργασιακών αναγκών. Λόγω αναγκών. Δεν είναι επιλογή» (Άτομο 5) 

 «Νομίζω προέκυψε στο Πανεπιστήμιο, τα τελευταία 10 χρόνια. Είμαι 15 χρόνια εδώ αλλά τα τελευταία 

10 χρόνια περισσότερο. Από τα μαθήματα ξεκίνησε (Άτομο 14) 

 «Το ενδιαφέρον υπήρχε από την πλευρά μου, αλλά έβλεπα συνεχώς ότι έπρεπε να διευρύνω αυτόν τον 

ορίζοντα γιατί διαφορετικά δεν μπορούσα να εργαστώ σωστά» (Άτομο 15) 

Οι συμμετέχοντες αναφέρουν πως πλέον η χρήση της τεχνολογίας είναι αναπόφευκτη καθώς είναι 

απαραίτητη ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.  
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 «Θα μπορούσα να ζήσω και χωρίς αυτή αλλά μέσα στην καθημερινή πρακτική και στον εργασιακό μου 

χώρο δεν μπορεί κανείς να κάνει οτιδήποτε χωρίς να χρησιμοποιήσει τεχνολογίες» (Άτομο 16) 

 «Επειδή είναι το είδος της δουλειάς τέτοιο, αναγκάζομαι να παρακολουθώ. Θεωρώ ότι μάλλον παίζει 

σημαντικό ρόλο. Παρόλο που δεν είναι στη πρόθεσή μου να ασχολούμαι ιδιαίτερα αλλά αναγκάζομαι 

δηλαδή. Είναι ανάγκη αλλά θεωρώ ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι γιατί λόγω της δουλειάς δεν μπορώ 

να λειτουργήσω χωρίς την τεχνολογία για μέρες» (Άτομο 9) 

 Θεωρώ ότι – εγώ τουλάχιστον- βρέθηκα στην ανάγκη να εξοικειωθώ με τη σύγχρονη τεχνολογία. Είναι 

αυτό το “αγώγι που ξυπνάει τον αγωγιάτη” που λένε» (Άτομο 4)  

Οι συμμετέχοντες στη συνέχεια κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις δεξιότητές τους στη χρήση της 

τεχνολογίας, συγκεκριμένα του Η/Υ. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες, υπήρχε και ένας αριθμός 

διδασκόντων- τέσσερις στο σύνολο- που έχουν ως αντικείμενο διδασκαλίας την Πληροφορική. Τα 

άτομα αυτά, όπως είναι αναμενόμενο, είναι εξοικειωμένα με την τεχνολογία.  

Όσον αφορά τους υπόλοιπους διδάσκοντες, τρεις ομάδες/ κατηγορίες χρηστών αναδύθηκαν. Ένα 

μέρος των διδασκόντων (4 άτομα) δηλώνει πως θεωρεί πως είναι εξοικειωμένο και πως αισθάνεται 

άνετα στη χρήση του Η/Υ, γενικότερα.  

 «Ναι, ναι. Ναι νιώθω αρκετά εξοικειωμένη» (Άτομο 13) 

 «Ναι, πολύ άνετα. Θεωρώ ότι είμαι αρκετά καλός γνώστης των τεχνολογιών» (Άτομο 11) 

Μια άλλη μερίδα συμμετεχόντων (7 άτομα) δηλώνει εξοικειωμένη με την τεχνολογία, θεωρώντας ότι 

κατέχει ένα καλό επίπεδο χρήσης, Ωστόσο, ορισμένοι διδάσκοντες δηλώνουν άνεση χρήσης των 

τεχνολογιών που οι ίδιοι χρησιμοποιούν χωρίς να είναι σε θέση να γενικεύσουν σε όλες τις μορφές 

τεχνολογιών. 

 «Υπάρχουν πλευρές που αισθάνομαι πολύ εξοικειωμένη και άνετη και άλλες πλευρές που δεν 

νιώθω» (Άτομο 8) 
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 «Για αυτά τα οποία κάνω εγώ, νομίζω ότι θεωρώ τον εαυτό μου καλή. Δεν χρειάζομαι βοήθεια για να 

χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή σε κάποιες δραστηριότητες που τις κάνω συχνά ή τον υπολογιστή» 

(Άτομο 9)  

 «Είμαι καλή γνώστρια σε αυτά με τα οποία ασχολούμαι. Αν μου δώσεις κάτι πολύ άγνωστο δεν θα το 

αντιμετωπίσω με άνεση» (Άτομο 18)  

Υπάρχει και μία ομάδα συμμετεχόντων (5 άτομα) η οποία δηλώνει όχι αρκετά εξοικειωμένη με τη 

χρήση της τεχνολογίας και σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως να καταφεύγει στην αναζήτηση βοήθειας.  

  «Δεν είμαι και ο άριστος γνώστης τεχνολογιών αλλά προσαρμόζομαι γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. 

Υπάρχουν στιγμές που χρειάζομαι και βοήθεια. Θα χαρακτήριζα τον εαυτό μου ως μέτριο γνώστη» 

(Άτομο 15) 

  «Στην πλατφόρμα (σ.σ. ηλεκτρονικής διαχείρισης μαθημάτων) εγώ έκανα την ουσιαστική δουλειά του να 

ετοιμάσω τις σημειώσεις για το μάθημα αλλά τη διαδικασία του φτιαξίματος του μαθήματος, του να 

φαίνεται, την έκανε κάποιος τεχνικός από το Πανεπιστήμιο» (Άτομο 9) 

  «Ναι, δεν τη φοβούμαι (σ.σ. την τεχνολογία). Την «παλεύω» όμως. Δηλαδή, μου παίρνει χρόνο για να το 

μάθω. Θέλω όμως να το μάθω και το καταφέρνω στο τέλος. Ως ένα επίπεδο.. […] για να το 

χρησιμοποιήσω εγώ την πλατφόρμα (σ.σ. ηλεκτρονικής διαχείρισης μαθημάτων) θα χρειαστεί να 

συνεργαστώ με τη συνεργάτιδά μου αλλά θεωρώ πως… εντάξει ως ένα σημείο αφού μπορώ και το κάνω 

μαζί της, αν χρειαστεί κάποια στιγμή να το κάνω μόνη, με λίγη βοήθεια θα τα καταφέρω» (Άτομο 14)  

Ο κυριότερος λόγος χρήσης της τεχνολογίας από πλευράς συμμετεχόντων είναι, ως επί το πλείστον, 

για ακαδημαϊκούς/ επαγγελματικούς λόγους (13 άτομα).  

 «Για μένα είναι κυρίως για εκπαιδευτικούς λόγους. Πάντως, υπερέχει η εργασία» (Άτομο 3) 

 «Περισσότερο τη χρησιμοποιώ για τη δουλειά. Αλλά τη χρησιμοποιώ και για προσωπικούς λόγους αλλά 

ελάχιστα» (Άτομο 1) 
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  «Δεν ψυχαγωγούμαι ιδιαίτερα. Εγώ το βλέπω και θέμα κατανομής του χρόνου. Δηλαδή, αφού πρέπει να 

τελειώσω και αυτές τις εργασίες με τις ΤΠΕ από εκεί και πέρα ας χρησιμοποιώ τον λίγο ελεύθερό μου 

χρόνο για την πιο ζωντανή, ανθρώπινη επαφή, ψυχαγωγία κλπ.» (Άτομο 3)  

Ωστόσο, υπάρχουν και συμμετέχοντες (5 άτομα) οι οποίοι δηλώνουν πως δεν διαχωρίζουν το λόγο 

χρήσης της τεχνολογίας. Χρησιμοποιούν την τεχνολογία τόσο για προσωπικούς όσο για 

εκπαιδευτικούς/ επαγγελματικούς λόγους.  

 «Για όλα. Όλα τα κάνω μέσα από τον υπολογιστή. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Δεν βλέπω τηλεόραση, 

βλέπω YouTube. Δηλαδή, όταν θέλω να καθήσω να δω τηλεόραση, δεν ανοίγω τηλεόραση. Ανοίγω το 

YouTube και βλέπω από εκεί. Όταν θέλω να δω τα νέα δεν ανοίγω να δω τα νέα. Μπαίνω σε site. Η 

επικοινωνία μου η περισσότερη γίνεται από εκεί. Skype, email, κλπ» (Άτομο 6) 

  «Νομίζω ότι το χρησιμοποιώ και για τους δύο λόγους, εκτός γραφείου όμως κυρίως για προσωπικούς» 

(Άτομο 14)  

Αναφορικά με τον τύπο των τεχνολογιών/εργαλείων που χρησιμοποιούν στο πλαίσιο της εξω-

ακαδημαϊκής τους ενασχόλησης, πολλοί συμμετέχοντες, δηλώνουν πως είναι πολύ σημαντική για 

αυτούς η επικοινωνία, για παράδειγμα μέσω Skype και email (11 άτομα),  

 «Πάρα πολύ το email, αρκετά το Skype, το οποίο μπήκε στη ζωή μου πολύ τελευταία γιατί προέκυψε ως 

ανάγκη» (Άτομο 11) 

η αναζήτηση πληροφοριών (6 άτομα),  

 «Ψάχνω να βρω τι με ενδιαφέρει. Πληροφορίες ας πούμε…. είδη, ανθρώπους. Από το Χρυσό οδηγό 

μέχρι οτιδήποτε. Ιατρικά και δεν ξέρω εγώ τι…» (Άτομο 1) 

 «Χρησιμοποιώ το Google για οτιδήποτε. Να μάθω ό,τι μπορείς να φανταστείς. Σου λέω.. ταξίδια που θα 

κάνουμε, στον κινηματογράφο που θα πάμε, τον καιρό που θα κάνει, μία συνταγή μαγειρικής που θέλω, 

οτιδήποτε. Έναν υποψήφιο που θέλω ή δεν θέλω να τον ψηφίσω, θα τα δω όλα μέσα από το Ίντερνετ» 

(Άτομο 14)  
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αλλά και η ενημέρωση (6 άτομα).  

 «Προσωπικά μόνο για την πληροφόρηση κυρίως. Δηλαδή, διάφορες πληροφορίες της καθημερινότητας. 

Έχω πάψει να παίρνω εφημερίδα» (Άτομο 4) 

 «Σαφώς υπάρχει και ενημέρωση. Κόπηκαν οι εφημερίδες που μύριζαν στο σπίτι και μπαίνω στο 

Διαδίκτυο» (Άτομο 5) 

Επιπλέον, αρκετοί διδάσκοντες (8 άτομα) δηλώνουν πως προβαίνουν σε αγορές online (π.χ. αγορές 

βιβλίων, εισιτηρίων)  

 «Για ηλεκτρονικές αγορές, ας πούμε, τα βιβλία από εκεί τα αγοράζω από το εξωτερικό. Ή κάποια άλλα 

πράγματα τα αγοράζω έτσι» (Άτομο 5) 

 «Απλώς κάνω με PayPal αγορές από το εξωτερικό ή μέσω visa. Για να κλείσω διακοπές, τα ταξίδια που 

θα πάμε, για συνέδρια και τέτοια πράγματα. Όλα γίνονται μέσω υπολογιστή» (Άτομο 16)  

και κάποιοι κάνουν αναζήτηση μουσικής/βίντεο και παρακολούθηση ταινιών (4 άτομα).  

 «Ακούω ομιλίες που με ενδιαφέρουν» (Άτομο 1) 

 «Κατεβάζω και ταινίες και μουσική, όταν έχω χρόνο. Συνήθως ταινίες και αγοράζω… ή αγοράζω ταινίες 

μέσω των ITunes ή αγοράζω μουσική. Ναι, το κάνω και αυτό» (Άτομο 12)  

Επίσης, ένας αριθμός συμμετεχόντων (5 άτομα) δηλώνει πως κάνει τα πάντα μέσω της τεχνολογίας.  

 «Οτιδήποτε έχει να κάνει με Ίντερνετ, επικοινωνία, ειδήσεις, πληροφορίες κλπ. Όλες τις δουλειές μέσω 

Ίντερνετ τις κάνω πια» (Άτομο 2) 

  «Τώρα ρωτάς έναν άνθρωπο που χρησιμοποιεί εκατοντάδες εργαλεία. […] Δεν τα χρησιμοποιώ μόνο για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς αλλά και για χόμπι. Για να μιλάω με άλλους, να βρισκόμαστε για 

επαγγελματικούς σκοπούς […]. Ό,τι φανταστείς. Wikis, blogs, όλα αυτά τα έχω ενεργοποιημένα» 

(Άτομο 7) 

 «Στην προσωπική (σ.σ. χρήση) είναι τόσο αβίαστα που μπαίνω μέσα και δεν αντιλαμβάνομαι» (Άτομο 15)  
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Τέλος, μικρός αριθμός συμμετεχόντων (4 άτομα) αναφέρει τη χρήση του Κοινωνικού Δικτύου 

Facebook. Συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν κάποιο κοινωνικό δίκτυο, δίνουν ως 

αιτιολόγηση την έλλειψη χρόνου ή την προτίμησή τους στην προσωπική επαφή.  

 «Facebook δεν έχω κάνει ακόμη και προσπαθώ να αντισταθώ. Γιατί δεν έχω το χρόνο να το τροφοδοτώ. 

[…] Δηλαδή, αυτά θέλουν χρόνο να μπορείς να αφιερώσεις. Εγώ δυστυχώς δεν έχω τέτοιο χρόνο. Η αν 

θες… δεν έχω χρόνο για αυτό. Με την έννοια ότι υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα, έχω άλλες 

προτεραιότητες οπότε… δεν υπάρχει» (Άτομο 16) 

 «Αλλά επίσης είναι ένα κομμάτι… δηλαδή όταν θέλω να λειτουργήσω κοινωνικά δεν θα το κάνω 

ηλεκτρονικά. Με τίποτα… Θεωρώ ότι είναι ένας ψυχρός τρόπος. […] Είναι θέμα ιδεολογικής στάσης. 

Προτιμώ να πάρω ένα τηλέφωνο παρά να στείλω μήνυμα ή να μπω στο Facebook ή κάτι τέτοιο» (Άτομο 

8) 

  «Δεν θεωρώ ότι συνεισφέρει αυτό το πράγμα εξαιρετικά. Μου είναι λίγο ξένο σαν νοοτροπία. Ίσως είμαι 

αρκετά μεγάλη σε σχέση με τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτό. Δεν ξέρω… Μου φαίνεται 

υπερβολικό, κάπως αδιάκριτο. Θεωρώ ότι είναι πολύ άσκοπο από άποψης χρόνου. Μπορεί να κάνω και 

λάθος βέβαια, αλλά δε εμπλέκομαι. Όχι» (Άτομο 9) 

  «Δεν θέλω να μοιράζομαι στιγμές και τι νιώθω με όλο τον κόσμο» (Άτομο 6)  

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων δηλώνει πως δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει κάποια επιπλέον 

τεχνολογία από τις ήδη χρησιμοποιούμενες. Ως κύρια αιτιολόγηση αναφέρεται το γεγονός ότι δεν 

θεωρούν ότι χρειάζονται κάτι παραπάνω, ότι είναι επαρκή αυτά που ήδη χρησιμοποιούν και πως αν 

επιθυμούσαν κάτι επιπλέον θα το έπρατταν.  

 «Όχι. Κάτι που ήθελα πολύ… αν θέλω κάτι πολύ, θα κάτσω να το μάθω. Δεν θα το σκεφτώ δηλαδή» 

(Άτομο 2) 

 «Το κρατώ πολύ συνειδητά μακριά από την προσωπική μου ζωή. Το χρησιμοποιώ στο βαθμό που με 

εξυπηρετεί» (Άτομο 11) 

 «….αλλά οτιδήποτε χρειαστώ το κάνω Google και βρίσκω τις λύσεις και τις απαντήσεις μου» (Άτομο 12) 
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Δύο μόνο συμμετέχοντες θα επιθυμούσαν κάποια επιπλέον χρήση τεχνολογιών αλλά δεν το 

πράττουν λόγω έλλειψης χρόνου, αλλά και λόγω έλλειψης τεχνικής υποστήριξης. 

 «Θα ήθελα αλλά δεν έχω ποτέ το χρόνο να καθήσω να ασχοληθώ και να τα μάθω» (Άτομο 18) 

  «Ομολογώ ότι είναι και κάτι που μου λείπει και σε επαγγελματικό επίπεδο. Νιώθω ότι δεν έχω την 

κατάλληλη τεχνική υποστήριξη, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο επίσης» (Άτομο 8) 

 

Χρήσης της Τεχνολογίας στην Εκπαιδευτική Διαδικασία  

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να κατονομάσουν τα εργαλεία/τεχνολογίες που χρησιμοποιούν στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι απαντήσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως προς το 

λόγο χρήσης των τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες ανέφεραν τεχνολογίες που 

χρησιμοποιούν α) στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκτός αίθουσας), β) στο πλαίσιο της 

μαθησιακής διαδικασίας (εντός αίθουσας), γ) για διοικητικά θέματα, και δ) ερευνητικά/ ακαδημαϊκά 

ενδιαφέροντα.  

 

Τεχνολογίες στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Οι συμμετέχοντες, όσον αφορά τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, ανέφεραν, στο σύνολό τους, τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), 

  «Ναι επικοινωνώ με email. Αυτό το κάνω οπωσδήποτε, εκ των πραγμάτων επικοινωνώ με email με τους 

φοιτητές, δεν τίθεται θέμα σε αυτό» (Άτομο 9) 

 «Εννοείται από το πρωί μέχρι το βράδυ προστρέχω στα email μου. Πρέπει να δω, να στείλω, να 

απαντήσω, να διαγράψω» (Άτομο 3)  

Επίσης, η πλειονότητα των συμμετεχόντων χρησιμοποιεί την εκάστοτε ηλεκτρονική πλατφόρμα 

διαχείρισης μαθημάτων που παρέχει το Πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκουν (Blackboard, CoMPUs, 

Eclass, eCourse). Σκοπός της χρήσης της συγκεκριμένης τεχνολογίας από τους διδάσκοντες είναι η 
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ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με το περιεχόμενο και την εξέλιξη των μαθημάτων τους, η 

διανομή του εκπαιδευτικού υλικού και, σε κάποιες περιπτώσεις, η σύνθεση ασκήσεων και εργασιών.  

 «Εγώ τουλάχιστον εφαρμόζω την πλατφόρμα, η οποία με βοηθάει γιατί έχω άμεση επικοινωνία με τους 

φοιτητές, εκεί βάζω τις σημειώσεις, εκεί υπάρχουν απαντήσεις, προγράμματα. Είναι πολύ άμεση και πολύ 

σημαντική στη χρήση» (Άτομο 15) 

  «Βάζω τα παιδιά. Χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, για να παίρνουν, να κατεβάζουν τις διαφάνειες ή 

κάποια σχετικά άρθρα που είναι για το μάθημα, ερωτήσεις για το μάθημα, πολλαπλής επιλογής, για να 

εξασκούνται και να έχουν καλύτερη κατανόηση» (Άτομο 16) 

Ωστόσο, η χρήση που διαφαίνεται να συμβαίνει είναι, ως επί το πλείστον, υποστηρικτική της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και των μαθημάτων ειδικότερα. Λίγοι διδάσκοντες φαίνεται να 

«προκαλούν» την αλληλεπίδραση μέσω της διαχείρισης των περιοχών δημόσιας ή ιδιωτικής 

συζήτησης (π.χ. εργαλείο «Κουβέντα», «Περιοχή Συζητήσεων»).  

 «Χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα για επικοινωνία. Χρησιμοποιώ το εργαλείο της συνομιλίας» (Άτομο 8) 

  «Την πλατφόρμα τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ εδώ και 2 με 3 χρόνια. Όταν λέω πάρα πολύ εννοώ… 

πλέον οι φοιτητές άρχισα να χρησιμοποιούν και την «Κουβέντα», ανακοινώσεις. Δηλαδή πλήρως 

ενταγμένη […] Επίσης, την έχω χρησιμοποιήσει πολύ για τη δήλωση εργασιών, δήλωση ωρών, 

εξετάσεων» (Άτομο 13) 

  «Στο μάθημα, οτιδήποτε γίνεται, προσπαθώ να χρησιμοποιώ την πλατφόρμα του Πανεπιστημίου όπου 

εκεί έχει και χώρο για συζήτηση που χρησιμοποιούμε, ιδιαίτερα στο μεταπτυχιακό. […] στο προπτυχιακό 

με 200 άτομα δύσκολο να το κάνεις..» (Άτομο 16) 

Μόνο δύο συμμετέχοντες δηλώνουν ότι δεν χρησιμοποιούν την πλατφόρμα του Πανεπιστημίου 

καθώς τη θεωρούν δύσχρηστη και ακατάλληλη.  

 «Όχι δεν χρησιμοποιώ γιατί το θεωρώ προβληματικό. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα περίπλοκο σύστημα το 

οποίο κάθε φορά προσπαθώ να το λειτουργήσω, με εκνευρίζει και το σταματάω. Δύσχρηστο» (Άτομο 

18) 
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  «Ρωτάς έναν άνθρωπο που δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ γιατί το θεωρεί εμετικό. (Άτομο 7)  

Τέλος, οι συμμετέχοντες δηλώνουν πως χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για αναζήτηση υλικού σχετικό με 

το αντικείμενό τους, αλλά και τα προγράμματα του Office. Ένας συμμετέχων αναφέρει επιπροσθέτως τη 

χρήση εξειδικευμένου λογισμικού σχετικό με το αντικείμενό του.  

 «Καταρχήν χρήση για την προετοιμασία των μαθημάτων, βρίσκω υλικό στο ιντερνέτ, βίντεο, άλλο υλικό το 

οποίο μπορώ να χρησιμοποιήσω για την προετοιμασία των δικών μου μαθημάτων» (Άτομο 1) 

 «Για να ψάξω πράγματα για τη δουλειά» (Άτομο 9) 

 «Όλα τα προγράμματα του Office, excel για βαθμολογίες, καταστάσεις φοιτητών, όλα αυτά. Τα 

χρησιμοποιώ» (Άτομο 15)  

 

Τεχνολογίες στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας 

Οι συμμετέχοντες, στο σύνολό τους, χρησιμοποιούν Η/Υ και βιντεοπροβολέα, για προβολή 

παρουσιάσεων μέσω PowerPoint.  

  «Εφόσον πρέπει να κάνουμε παρουσιάσεις ή οτιδήποτε εκεί πλέον θα χρησιμοποιήσω Η/Υ, θα 

χρησιμοποιήσω το προβολικό αν εμπίπτει τέλος πάντων όλο αυτό» (Άτομο 9) 

 «Εντάξει εννοείται ο Η/Υ για τις παρουσιάσεις σε PowerPoint. Εννοείται είναι ενταγμένος σε όλα μου τα 

μαθήματα, σε όλες μου τις παρουσιάσεις. Θεωρώ ότι αν δεν το έχω είμαι λίγο αδύναμη. Γιατί θέλω να 

έχω υλικό και να μπορώ να τους το δείξω ανά πάσα στιγμή» (Άτομο 13)  

Επίσης, κάποιοι συμμετέχοντες (7 άτομα) δηλώνουν ότι, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, 

προβάλλουν βίντεο.  

  «Χρησιμοποιώ και τηλεόραση, βίντεο, το YouTube» (Άτομο 4) 

 «Πολλές φορές φτιάχνω κάποια βιντεάκια […] να πάρω από μία ταινία ένα μικρό απόσπασμα το οποίο με 

ενδιαφέρει για να το κάνω[…]οπότε κάνω μοντάζ σε 2-3 λεπτά να δείξω… » (Άτομο 16) 

Τέλος, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ως επιπλέον πρακτικές τα εξής: 
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 «Όταν υπάρχει η δυνατότητα κάποιων ασκήσεων να γίνεται ηλεκτρονικά» (Άτομο 1) 

 «Θα τους δείξω αρκετές φορές πώς να χρησιμοποιήσουν βάσεις δεδομένων, όπως το Heal Link» 

(Άτομο 11) 

 «Σύνδεση με το Διαδίκτυο για online πρόσβαση σε διάφορα sites που είναι εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος 

για τους φοιτητές την ώρα που είσαι στο ακροατήριο» (Άτομο 12) 

 «Πολλές φορές κατεβάζω και στο μάθημα, κείμενα από το Διαδίκτυο» (Άτομο 17) 

 

Διοικητικά Θέματα 

Κάποιοι συμμετέχοντες έκαναν αναφορά και στις διευκολύνσεις που μπορεί να παρέχει η τεχνολογία 

όσον αφορά τα διοικητικά θέματα του Πανεπιστημίου. Πιο συγκεκριμένα, ανέφεραν τη δυνατότητα 

ηλεκτρονικής υποβολής των βαθμολογιών, τη χρήση της τηλεδιάσκεψης, παραδείγματος χάριν για 

εκλεκτορικά, αλλά και την αξιολόγηση που γίνεται ηλεκτρονικά.  

 «Τη βαθμολογία τη στέλνω από εδώ κάτω (σ.σ. γραμματεία) μέσω του συστήματος που έχει το 

Αριστοτέλειο (σ.σ. Πανεπιστήμιο). Δεν τίθεται καν θέμα αν χρησιμοποιούμε ή όχι.. δεν τίθεται καν 

ερώτημα» (Άτομο 5) 

 «Χρησιμοποιείται η τηλεδιάσκεψη για εκλεκτορικά, ακόμη και υποστήριξη διατριβών- όχι πάρα πολύ συχνά 

αλλά το χρησιμοποιούν και αυτό» (Άτομο 1) 

 «Κάνουμε πολλές φορές την αξιολόγηση του μαθήματος ηλεκτρονικά» (Άτομο 8) 

 

Για ερευνητικά & ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα 

Αρκετοί συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στη χρήση της τεχνολογίας που πραγματοποιούν και η οποία 

σχετίζεται με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά τους ενδιαφέροντα. Οι διδάσκοντες τόνισαν τη 

δυνατότητα αναζήτησης βιβλιογραφίας αλλά και γενικότερα την αναζήτηση πληροφοριών στο 

Διαδίκτυο: 
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  «Η αναζήτηση βιβλιογραφίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο γίνεται πλέον μέσα από υπολογιστή» 

(Άτομο 16) 

 «Παρακολουθώ βάσεις δεδομένων με τις καινούριες δημοσιεύσεις, τα alert για τις καινούριες δημοσιεύσεις 

άρθρων που με ενδιαφέρουν» (Άτομο 1) 

  «Είναι πολύ σημαντικό για τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα γιατί μπορεί κανείς να έχεις πρόσβαση σε όλα 

τα περιοδικά παγκοσμίως […] Αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Στο ερευνητικό αυτό είναι το 

σημαντικότερο» (Άτομο 15) 

Οι συμμετέχοντες (5 άτομα), επιπλέον, αναφέρουν τη δυνατότητα συνεργασίας και επικοινωνίας που 

έχουν με συναδέλφους εντός και εκτός συνόρων. Σε αυτό σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα δίκτυα 

που μπορούν να δημιουργηθούν μέσω της τεχνολογίας.  

 «Είμαι σε κάποιο δίκτυο που αφορά το επιστημονικό κομμάτι, όπως το Research Gate» (Άτομο 9) 

 «Έχω δίκτυα που αφορούν την επιστημονική κοινότητα, ας πούμε είμαι μέλος του Research Gate, στο 

Academia.edu και στο LinkedIn, τα οποία προάγουν την … είναι ουσιαστικά ένα network ανάμεσα στους 

διάφορους επιστήμονες» (Άτομο 12) 

 «…μέσα από τις άλλες βάσεις τις ακαδημαϊκές στο Academia.edu, Research Gate κλπ που μπορείς να δεις 

τη δουλειά κάποιου συναδέλφου και να τη ζητήσεις από εκεί όταν δεν έχεις πρόσβαση υπάρχουν αρκετά 

[..]Πολλές φορές στο LinkedIn έχω κάνει γκρουπ για να κάνουμε συζητήσεις […] Να προβάλλω το 

έργο μου στο Research Gate, LinkedIn κλπ σε τέτοιου είδους βάσεις […]Πάρα πολύ ψάχνω για 

προγράμματα και είμαι και σε forums που με πληροφορούν ή ψάχνω για partners κλπ… τέτοια ζητήματα. 

Από εκεί μπαίνει μια άλλη προσέγγιση σε επίπεδο ερευνητικό» (Άτομο 16) 

Τέλος, μερικοί συμμετέχοντες κάνουν λόγο για τη συμβολή της τεχνολογίας στην πραγματοποίηση 

μιας έρευνας. Αυτό μπορεί να γίνει με σκοπό τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων, τη 

χρησιμοποίηση εξειδικευμένων λογισμικών για την πραγματοποίηση της έρευνας αλλά και τη χρήση 

στατιστικών προγραμμάτων στο πλαίσιο των αναλύσεων των ερευνητικών δεδομένων. 
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 «Τη χρησιμοποιούμε ερευνητικά για συλλογή δεδομένων είτε μέσω “Survey Monkey” είτε στέλνοντας 

ηλεκτρονικά ενημερώνοντας, δίνοντας το link» (Άτομο 1) 

 «Στατιστικά… οτιδήποτε» (Άτομο 14) 

 «Κατασκευάζουμε έργα ψυχολογικά με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ειδικά τα ερευνητικά προγράμματα 

που τρέχουμε τελευταία απαιτούν μετρήσεις χρόνου, αντίδρασης» (Άτομο 16) 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το δείγμα των συμμετεχόντων αποτέλεσαν και τέσσερις 

διδάσκοντες με κύριο αντικείμενο διδασκαλίας την «Πληροφορική». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το κατά πόσο συγκλίνει ή αποκλίνει η επιλογή εργαλείων από πλευράς των «ειδικών» για 

τη χρήση που κάνουν στην εκπαιδευτική διαδικασία Όπως διαπιστώνεται, οι τεχνολογίες που 

χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση και σε όλα τα μαθήματά τους είναι: η ηλεκτρονική πλατφόρμα 

διαχείρισης μαθημάτων και το email.  

 «…αλλά πράγματα που εγώ χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση είναι η πλατφόρμα, το Moodle και το 

email» (Άτομο 6) 

 «Έχουμε την πλατφόρμα στο Πανεπιστήμιο. Κυρίως τη χρησιμοποιώ για να ανεβάζω υλικό, τις 

διαφάνειες, πρόσθετο υλικό για να διαβάσουν κλπ. Τις παραπάνω δυνατότητες που έχει – γιατί έχει και 

αυτό δικό του wiki, δικό του blog- δεν τις έχω χρησιμοποιήσει ποτέ» (Άτομο 2) 

Ωστόσο, κατά περίπτωση - αναλόγως τις ανάγκες του κάθε μαθήματος/ διδακτικής ενότητας αλλά 

και το προσωπικό ενδιαφέρον του διδάσκοντα- χρησιμοποιείται πληθώρα διαφορετικών εργαλείων 

(π.χ. Twitter, blog, Google docs, εργαλεία κόμικς, εργαλεία web 2.0 video, εργαλεία σημειώσεων, 

συγκεκριμένες μηχανές αναζήτησης για συγκεκριμένους χώρους εργαλεία, Web 2.0, Εργαλεία 

δημιουργίας κοινοτήτων, Facebook, χωρίς ωστόσο αυτό να γίνεται συστηματικά.  

 «Όσες φορές έχω χρησιμοποιήσει wiki, blogs κλπ - επειδή εμένα με ενδιαφέρει να έχω πρόσβαση στις 

βάσεις δεδομένων, γιατί κάνω αναλύσεις αλληλεπιδράσεων» (Άτομο 2) 

 «Ναι, blogs, wikis.. σε διάφορα μαθήματα τους βάζω εργασία, να δουν άλλα πράγματα» (Άτομο 6) 
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Εν συνεχεία της παρουσίασης των δεδομένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις όλων των 

διδασκόντων, ανεξαρτήτως αντικειμένου διδασκαλίας, αναφέρονται τα εξής:  

Αναφορικά με το κατά πόσο θα επιθυμούσαν τη χρήση επιπλέον τεχνολογιών στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι συμμετέχοντες εμφανίζονται μοιρασμένοι. Το γεγονός της μη χρήσης 

επιπλέον τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία από πλευράς των διδασκόντων (9 άτομα) 

οφείλεται - σύμφωνα με όσα αναφέρουν – στη μη επαρκή εξοικείωση με όλες τις υπάρχουσες και 

διαθέσιμες τεχνολογίες. Ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να αναφέρουν συγκεκριμένες τεχνολογίες που θα 

επιθυμούσαν να εισάγουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 «Όχι δεν χρησιμοποιώ, γιατί δεν ξέρω να το κάνω, αλλά αν ήξερα θα το χρησιμοποιούσα. Είμαι σίγουρη 

πως υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να συνεισφέρουν στη διδασκαλία μου απλώς δεν τα ξέρω […] Είναι 

πάρα πολλά πράγματα που είτε δεν τα ξέρω είτε δεν έχω αντιληφθεί τη χρησιμότητά τους και για αυτό δεν 

κάθομαι να τα μάθω ή εντάξει» (Άτομο 1) 

 «Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω. Το Blog επειδή δεν είμαι και 

εξοικειωμένος δεν ξέρω και πώς να το χρησιμοποιήσω. Αν το γνώριζα θα το χρησιμοποιούσα» (Άτομο 

4) 

Οι συμμετέχοντες τονίζουν πως η μη χρήση επιπλέον τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

οφείλεται επίσης στην έλλειψη της τεχνικής υποστήριξης, τόσο από άποψη υποστήριξης λόγω της μη 

εξοικείωσής τους με την τεχνολογία, αλλά και λόγω έλλειψης διάθεσης χρόνου από πλευράς τους. 

 Επίσης, θέλω πάρα πάρα πολύ να συμμετέχω σε chat αλλά να κάνω εξ αποστάσεως μαθήματα και θέλω 

να ενεργοποιήσω το Skype. Αυτά δεν τα ξέρω. Μπορεί να είναι πολύ απλά αλλά θέλω κάποιος να με 

διδάξει» (Άτομο 14) 

  «Δεν μπορώ να τα κάνω όλα μόνη μου. Είναι ο χρόνος πιεστικός από την άποψη όταν δεν έχουμε χρόνο 

να κάνουμε άλλες δουλειές» (Άτομο 9) 

 «Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα ήθελα να κάνω αλλά – και τα έχουμε σκεφτεί και τα έχουμε 

σχεδιάσει- αλλά δεν υπάρχει καμία υποστήριξη. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Φέτος ήθελα σε ένα 
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μάθημα να τους βάλω να κάνουν αυτοί ένα μάθημα στο Moodle. Αλλά ήταν 150 (σ.σ. φοιτητές). Και αυτό 

θέλει τεχνική υποστήριξη από τον server που θα ανεβάσει 150 λογαριασμούς, μέχρι κάποιος να το 

παρακολουθεί, να το τρέχει κλπ. […]. Ενώ στην αρχή τους ανακοίνωσα, μετά τους είπα «παιδιά άκυρη η 

εργασία» γιατί δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτό το πράγμα μόνος μου. Γιατί δεν μπορώ να το 

διαχειριστώ» (Άτομο 6) 

 «Όλα αυτά και τα blogs …και τα ..είναι καλό εργαλείο αλλά θέλει και τον ανθρώπινο παράγοντα και 

προσωπικό να τα παρακολουθεί. Άμα δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις μπορεί να είναι καταστροφικό. 

Και το έχω δει αυτό» (Άτομο 13) 

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες (7 άτομα), οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν θα επιθυμούσαν επιπλέον χρήση 

της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναφέρουν την ικανοποίησή τους από τις 

δυνατότητες που προσφέρουν/παρέχουν οι ήδη χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες, την έλλειψη 

διάθεσης χρόνου και πως έχουν δοκιμάσει τις περισσότερες διαθέσιμες τεχνολογίες και έχουν 

καταλήξει σε αυτές που ήδη χρησιμοποιούν.  

 «Η πλατφόρμα μου δίνει φοβερές ευκολίες, με 12 εργαλεία από μέσα. Το χρησιμοποιώ αυτό, δεν 

χρειάζομαι άλλα… Συνομιλία, chat δεν κάνω γιατί εντάξει.. δεν θα αντέξω… σπυράκια…» (Άτομο 5) 

  «…οπότε, τα έχω θεωρώ δοκιμάσει λίγο πολύ όλα» (Άτομο 3) 

 «Αυτή τη στιγμή δεν μου φαίνεται απαραίτητο. Δηλαδή, έχω πολλά πράγματα να κάνω ήδη με αυτά που 

κάνω. Δεν μου φαίνεται απαραίτητο κάποιο άλλο λογισμικό» (Άτομο 17) 

Οι συμμετέχοντες, στο σύνολό τους, αναγνωρίζουν τη συμβολή της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

 «Συμβάλλουν όταν χρησιμοποιούνται σωστά» (Άτομο 2) 

 «Είναι θετική (σ.σ η άποψή μου). Ναι, πιστεύω ότι συμβάλλουν. Θεωρώ ότι η τεχνολογία είναι μία 

ουσιαστική επανάσταση» (Άτομο 5) 

  «Όχι είμαι απόλυτα θετικός. Εντάξει, παντού χρειάζεται προσοχή αλλά πιστεύω ότι ανοίγει μεγάλες 

δυνατότητες» (Άτομο 15)  
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Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία, οι συμμετέχοντες 

εστιάζουν στη διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας/μάθησης,  

 «Οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν πάρα πολύ στην εκπαιδευτική διαδικασία γιατί σου διευκολύνουν πάρα 

πολύ δουλειά.. Είναι ένας άλλο τρόπος οργάνωσης της δουλειάς, μπορείς να κάνεις πιο πολλά πράγματα» 

(Άτομο 1) 

 «Ένα άλλο πλεονέκτημα της χρήσης, είναι ακριβώς η διευκόλυνση του διδάσκοντος με το να κάνει τις 

παρουσιάσεις και όλα αυτά. Μπορείς να διορθώσεις ανά πάσα στιγμή μια παλιά παρουσίαση, να την 

επικαιροποιήσεις χωρίς να χρειάζεται με τις παλιές διαφάνειες που είχαμε το πάλαι ποτέ κλπ.» (Άτομο 

12) 

 «Και από την άλλη μεριά είναι και ένα σημαντικό μέσον για να μπορέσεις να έχεις μια συνεχή 

παρακολούθηση προόδου με τους φοιτητές και όχι «κάνω το μάθημά μου και μετά από 15 εβδομάδες 

έλα να εξεταστείς». Οπότε, αυτή η αλληλεπίδραση η συνεχής…» (Άτομο 16) 

αλλά και στη γρήγορη διάχυση της πληροφορίας.  

 «Μπορείς να ανεβάζεις σημειώσεις και να διαχέεις την πληροφορία πάρα πολύ γρήγορα (Άτομο 12) 

 «Προσφέρουν πολύ γρήγορη πληροφόρηση. Μία καθαρή αντιμετώπιση» (Άτομο 14) 

 «Θα έλεγα δημοκρατικότητα και ενημέρωση. Τα πλεονεκτήματα που θεωρώ ότι έχουν είναι να 

ενημερώνεις ανά πάσα στιγμή τους φοιτητές, σαν να τους έχεις ανά πάσα στιγμή, ό,τι θέλεις να τους πεις 

και το σκέφτηκες το στέλνεις και ενημερώνονται» (Άτομο 4) 

 «Οπουδήποτε και να είσαι πατώντας ένα κουμπί στέλνεις αυτό που έχεις δουλέψει σε κάποιον, μια 

ταχύτητα και μια ευγένεια στη διακίνηση της πληροφορίας» (Άτομο 14) 

Επίσης, οι συμμετέχοντες σημειώνουν την ευελιξία, την εξοικονόμηση χρόνου αλλά και τη 

διευκόλυνση της επικοινωνίας.  

 «Το βασικό νομίζω ότι είναι η ευελιξία. Το flexibility. Αυτό το blended learning. Το βασικό μότο αυτής 

της βιομηχανίας που λέει “any time any place”. Ότι μπορείς να προσφέρεις υπηρεσίες εκπαίδευσης και 

κατάρτισης ανεξάρτητα από περιορισμούς χρόνου, χώρου κλπ. Αυτό είναι το ένα. Η ευελιξία» (Άτομο 6) 
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 «Ταχύτητα στην επικοινωνία» (Άτομο 15) 

 «Απλοποιούνται κάποιες διαδικασίες. Δεν μπορώ να δω 300 φοιτητές. Μπορώ να δω όμως το email 

τους. Βασικό πράγμα. Υπάρχει μία ταχύτητα» (Άτομο 5) 

 «Γλιτώνεις χρόνο αρκετό από συναντήσεις προσωπικές κλπ.» (Άτομο 1) 

 «Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό.. κάνω Skype meetings με τους φοιτητές μου. Όταν οι φοιτητές έχουν 

κάποιες δυσκολίες […] αντί να κάθομαι και να γράφω άπειρες ώρες στο email, επιδιώκω να κάνω 

συνάντηση μαζί τους μέσω Skype και να λύνουμε δια ζώσης τις απορίες. Δια ζώσης ξέρετε.. Virtual 

δηλαδή[…] Άρα και προς αυτή την κατεύθυνση με διευκολύνει και μου εξοικονομεί πάρα πολύ χρόνο» 

(Άτομο 12) 

Κάποιοι συμμετέχοντες αναφέρουν και το πλεονέκτημα της πρόσβασης σε πληθώρα πηγών,  

 «Ανοίγονται τεράστιες δυνατότητες πρόσβασης σε πηγές, υλικό, πράγμα που εγώ όταν ήμουν φοιτητής και 

σπούδαζα δεν υπήρχε» (Άτομο 15) 

 «Η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει τη διαδικασία δηλαδή διευρύνοντας τον πλούτο των ερεθισμάτων» 

(Άτομο 17)  

καθώς επίσης το θέμα της οικολογίας, αλλά και του χαμηλού κόστους. 

  «Επίσης, είναι και μία οικονομία περιβαλλοντική, με την έννοια ότι δεν είμαι υποχρεωμένη να το 

εκτυπώνω ή να βγάζουμε φωτοτυπίες, ή το έχεις γράψει χειρόγραφο και γιατί δεν καταλαβαίνω, τα 

γράμματα και το ένα και το άλλο.. είναι ένα επίπεδο πιστεύω προόδου, ανεβασμένο» (Άτομο 14) 

 «Το κόστος. Είναι μειωμένο το κόστος. Ο καθένας μπορεί σήμερα να έχει ένα word και να φτιάξει ένα 

PowerPoint κλπ.» (Άτομο 12)  

Κάποιοι συμμετέχοντες έκαναν λόγο για τη συμβολή της τεχνολογίας στη βελτίωση της μαθησιακής 

διαδικασίας μέσω της καλύτερης κατανόησης και παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού.  

 «Κοίταξε, αυτό το οποίο ..τουλάχιστον όπως εγώ το χρησιμοποιώ, βοηθά να καλύπτει τις ανάγκες του 

μαθήματος κάθε φορά. Δηλαδή, και αυτές μπορεί να είναι στο πώς να παρουσιάζει κανείς το μάθημα και 
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να το κάνει πιο… όχι πιο ελκυστικό, προς Θεού δεν είναι το πρόβλημα ή το ζήτημα αυτό, αλλά πιο 

κατανοητό στους φοιτητές. Δηλαδή, να μπορέσεις να οργανώσεις με τέτοιο τρόπο το μάθημα ώστε να γίνει 

κατανοητό. Ένα σχεδιάγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό να το παραδώσεις» (Άτομο 16) 

 «Επιταχύνει τη διαδικασία, την εμπλουτίζει, οπτικοποιεί ζητήματα τα οποία είναι πολύ θεωρητικά και 

βοηθάει σε σένα, στον διδάσκοντα να τα αναλύσεις και να τα οπτικοποιήσεις για να γίνουν πιο σαφή στους 

φοιτητές και να προκαλέσεις συζήτηση» (Άτομο 17) 

 «Το μέσο έχει τις δυνατότητες να κάνει και καλύτερο εκπαιδευτικό υλικό. Δηλαδή, αν πάρεις ένα βιβλίο 

ως εκπαιδευτικό υλικό και πάρεις ένα ψηφιακό περιεχόμενο, το ψηφιακό περιεχόμενο έχει τη δυνατότητα, 

όχι ότι είναι πάντα καλύτερο, αλλά επειδή έχει τα multimedia, τη διάδραση κλπ, μπορείς να κάνεις 

καλύτερο εκπαιδευτικό υλικό με τον υπολογιστή από ό,τι με τις άλλες μορφές» (Άτομο 6) 

Όσον αφορά τα μειονεκτήματα της χρήσης της τεχνολογίας, οι συμμετέχοντες αναφέρουν τα 

παρακάτω: Ορισμένοι συμμετέχοντες κάνουν λόγο και για τα αναγκαία «κακά» που μπορεί να 

προκύψουν από τα οφέλη της τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, η ταχύτητα που σου προσφέρει η 

τεχνολογία στην ανταλλαγή δεδομένων/πληροφοριών και στην επικοινωνία μπορεί να δημιουργήσει 

μια δυσκολία διαχείρισης των δραστηριοτήτων. Επίσης, η οπτικοποίηση της πληροφορίας κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος μπορεί να αποσπά την προσοχή των φοιτητών. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρουν:  

 «Ζούμε αυτό το δράμα της συρρίκνωσης του χρόνου μας και του πολλαπλασιασμού των καθηκόντων. 

Δηλαδή, και εμείς μετράμε την προοπτική του χρόνου μας με άλλα μέτρα πλέον, δηλαδή, όπως τώρα … 

“σου στέλνω κατευθείαν το κείμενο, το αρχείο αυτό”. Αυτό μπορεί με τα παραδοσιακά μέσα να διαρκούσε 

μέρες “περίμενε, θα σου στείλω με κάποιον κάτι”, τώρα σε δευτερόλεπτα θέλω να ξέρω αν είναι στο 

γραφείο του. Πάρα πολλά σε λίγο χρόνο. Είναι ένα δράμα θεωρώ του σύγχρονου ανθρώπου. Και μια 

δυσκολία διαχείρισης. Επίσης, οι προσδοκίες και των άλλων είναι ανάλογες. Μου λέει “Στείλτο». Αμάν! 

Τι να πρωτοκάνουμε όλη μέρα”» (Άτομο 3) 
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 «Όταν δηλαδή χρησιμοποιώ το PowerPoint ή διάφορα προβολικά κείμενα ή βίντεο που τους δείχνω. Με 

το PowerPoint εγκλωβίζονται στην αντιγραφή των αξόνων και πολλές φορές δεν παρακολουθούν τη 

συζήτηση. Εκεί πρέπει να τους σταματήσω την προβολή ή να τους πω να συζητήσουμε αλλιώς εγώ μπορώ 

να μιλάω παράλληλα αυτοί να γράφουν και να μην παρακολουθούν τη συζήτηση, τη διάλεξη […]. Τους 

αποσπά από τη διάλεξη. Το εκτιμούν αλλά ταυτόχρονα είναι και η κριτική «δώστε μας το PowerPoint 

τώρα, να το χρησιμοποιήσουμε και εμείς να το διαβάσουμε στο σπίτι για να σας προσέχουμε. Κάπως έτσι» 

(Άτομο 17) 

Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες τονίζουν μεταξύ των μειονεκτημάτων της χρήσης της τεχνολογίας 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και τα πιθανά τεχνικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος, για παράδειγμα στη σύνδεση στο Διαδίκτυο.  

  «Ένα από τα μειονεκτήματα που μπορώ να σκεφτώ είναι αυτό που μου συμβαίνει εμένα πολύ συχνά … 

να μην έχουμε πολύ καλή σύνδεση με το Διαδίκτυο στην ώρα του μαθήματος […]. Εκεί πέρα υπάρχει μία 

ενόχληση και ένας θυμός γιατί 100% δεν μπορείς να βασιστείς σε αυτά γιατί κάποια στιγμή για λόγους 

που δεν εξαρτάται πάντα από σένα- και επειδή ξέρουμε ότι είναι θέμα της τεχνολογίας- μπορεί να σε 

κρεμάσουν» (Άτομο 12) 

 «Πρόβλημα με την τεχνολογία είναι ότι δεν μπορείς να ελέγχεις, για παράδειγμα, το τι μπορεί να συμβεί 

μέσα στην τάξη. Μπορεί ξαφνικά να σου εμφανιστεί κάτι περίεργο» (Άτομο 7) 

Συμμετέχοντες αναφέρουν, επίσης, τη σημασία της σωστής επιλογής της τεχνολογίας -όπου υπάρχει 

ένα κύκλος ωρίμανσης στην αξιοποίηση της τεχνολογίας- και το ότι η τεχνολογία δεν πρέπει να είναι 

αυτοσκοπός.  

 «Ένα από τα μειονεκτήματα είναι η μόδα. Δηλαδή, το να το κάνει κάποιος σαν μόδα […]. Γιατί στην 

πραγματικότητα, εγώ κάνω το μάθημα, εγώ έχω τους στόχους, χρησιμοποιώ επιλεκτικά εάν και εφόσον, 

όχι γιατί προγραμμάτισα να το κάνω αλλά αν το χρειαστώ θα το βάλω. Αν δεν το χρειαστώ εκεί. Αν 

νιώσω ότι το χρειάζομαι και δεν το κάνω τώρα, θα το κάνω σε μια επόμενη χρονιά ή ένα επόμενο μάθημα. 

Κατάλαβες; Δεν θεοποιώ» (Άτομο 16) 
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 «Αποπροσανατολίζει συνήθως τον πρωταγωνιστή. Δηλαδή τον διδάσκοντα, με την έννοια ότι πολλές 

φορές η τεχνολογία γίνεται αυτοσκοπός και ξεχνάμε ότι τα παιδιά ναι μεν ενθουσιάζονται πολύ σύντομα 

σβήνει η αξία της τεχνολογίας» (Άτομο 7) 

  «Κύριοι, το γεγονός ότι βάλατε έναν υπολογιστή ή συνδέεστε στο Διαδίκτυο στο πλαίσιο ενός μαθήματος 

δεν αλλάζει απαραίτητα το μάθημα ή την αποτελεσματικότητά σας. Ο τρόπος με τον οποίο θα δουλέψετε 

μαζί με τους μαθητές σας… Απλά είναι ένα προχωρημένο πολυδύναμο μέσο. Αλίμονο. Όχι όμως ότι 

αυτόματα και μαγικά βελτιώνονται τα πάντα» (Άτομο 3) 

Τέλος, οι συμμετέχοντες τονίζουν ότι η τεχνολογία είναι ένα υποστηρικτικό μέσο και σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον διδάσκοντα.  

  «Προσωπικά θεωρώ πως είναι μόνο πλεονεκτήματα. Δηλαδή, φτάνει να μην γίνεται υπερβολή. Δεν 

θεωρώ ότι η χρήση νέων τεχνολογιών μπορεί να υποκαταστήσει δια ζώσης την κουβέντα ή το διάλογο ή 

στις βιωματικές ασκήσεις, ας πούμε, που κάνω εγώ στα μαθήματα» (Άτομο 8) 

 «Όλα αυτά είναι θέμα χρήσης. Εξαρτάται πώς το χρησιμοποιείς. Δηλαδή, δεν το αφήνω ούτε να 

επισκιάσει τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας και έρευνας […]Θα ήθελα να τονίσω ότι τα μέσα 

είναι πάρα πολύ χρήσιμα, από μόνα τους όμως δεν αρκούν. Πρέπει κανείς να μπορεί να καταλαβαίνει πώς 

να χρησιμοποιεί και πώς να φιλτράρει τις πληροφορίες θα παίρνει από όλα αυτά τα καινούρια συστήματα. 

Είναι κάτι που εμείς πρέπει να κάνουμε, ειδικά απέναντι στους φοιτητές μας» (Άτομο 11) 

 «Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, αλλά αυτή την αμεσότητα της διδασκαλίας δεν μπορεί να 

την αντικαταστήσει και αυτό είναι κάτι που θεωρώ ότι επικουρικά και βοηθητικά είναι κάτι πολύ σημαντικό 

[…] Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω εκεί είναι το πρόβλημα. Μερικοί αυτό το 

υποτιμούν» (Άτομο 15) 

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων εμφανίζεται ικανοποιημένη από τη χρήση της τεχνολογίας στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας από πλευράς τους. Ωστόσο, ορισμένοι τονίζουν ότι θα 

επιθυμούσαν παραπάνω χρήση.  

 «Εγώ ναι, ναι. Μακάρι να ήξερα και περισσότερα» (Άτομο 5) 
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 «Ναι, ναι. Νομίζω ότι είμαι ικανοποιημένος» (Άτομο 12) 

 «Αλλά αν πραγματικά υπήρχε ενημέρωση ή διάθεση από κάποιον να υποστηρίξει, εννοώ στο πλαίσιο του 

Πανεπιστημίου, νομίζω θα ήταν καλύτερη η συμμετοχή μου» (Άτομο 9) 

  «Ναι, θα έλεγα ότι είμαι ικανοποιημένος. Είναι και κάποιοι που είναι ακόμη πιο προχωρημένοι» (Άτομο 

4) 

Υπάρχει, ωστόσο, και μια μερίδα συμμετεχόντων (5 άτομα) που δεν είναι ικανοποιημένη από τη 

χρήση της τεχνολογίας που οι ίδιοι κάνουν. Συγκεκριμένα, θεωρούν πως υπάρχουν πολλά περιθώρια 

βελτίωσης, πως εμφανίζεται πάντα κάτι καινούριο και δεν νιώθουν επαρκείς.  

 «Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης θεωρώ. Αρκετά…» (Άτομο 8) 

 «Τη χρησιμοποιώ όσο περισσότερο όσο μπορώ. […] Ικανοποιημένη δεν είμαι. Υπάρχει διαρκώς κάτι 

παραπάνω, κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο… και τα λοιπά» (Άτομο 1) 

 «Έχω την υπόνοια ότι ούτε εκμεταλλεύομαι τις πλέον σύγχρονες, ας πούμε τις τελευταίες δυνατότητες, 

και το έχω παράπονο από τον εαυτό μου που δεν μελέτησα λίγο περισσότερο και θέματα πληροφορικής 

[…] Θα ήθελα να μου είναι πιο συνειδητό, πιο κατανοητό και όλη η λειτουργία αυτών των συστημάτων, η 

λογική τους. Πολλά θεωρητικά ξέρω, αλλά αισθάνομαι ότι έχω κενά» (Άτομο 3) 

Υπάρχουν όμως και ορισμένοι που θεωρούν ότι η χρήση που κάνουν ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

των μαθημάτων τους.  

 «Αρκετά. Γιατί, όπως γνωρίζουμε, η πλατφόρμα έχει μέσα και διαφάνειες να βάλω και την «κουβέντα», 

και να ανεβάσω βίντεο και να ανεβάσω ανακοινώσεις. Δηλαδή, ό,τι θεωρώ -εντάξει δεν τα έχω 

χρησιμοποιήσει όλα- αλλά αυτά με καλύπτουν πάρα πολύ» (Άτομο 13) 

 «Προφανώς για να τις έχω εγκρίνει και να τις χρησιμοποιώ θεωρώ ότι είναι οι καταλληλότερες. Αλλά δεν 

κάνω υπερβολική χρήση ούτε κάθε φορά αναγκαστικά. Δεν είναι κάτι το οποίο παίρνει από μόνο του μία 

ζωή και προχωράει. Πρέπει κάθε φορά να χρησιμοποιείς όπως εσύ κρίνεις ότι είναι κατάλληλο» (Άτομο 

11)  
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Ωστόσο, παρόλο που οι περισσότεροι συμμετέχοντες δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη χρήση της 

τεχνολογίας που πραγματοποιούν στο πλαίσιο της εκπαιδευτική διαδικασίας, αναφέρουν πως 

υπάρχουν παράγοντες που αποτρέπουν ή δυσχεραίνουν αυτή τη χρήση που κάνουν ή που θα ήθελαν 

να κάνουν. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες εστιάζουν στο ζήτημα των υποδομών αλλά και της 

έλλειψης της τεχνικής υποστήριξης.  

 «Έχουμε να κάνουμε θεωρώ βήματα ακόμα. Ακόμα και στη διάδοση του εξοπλισμού. Να σας πω 

παράδειγμα εδώ, τοπικό παράπονο. Δεν μπορώ να κατανοήσω το Πανεπιστήμιο που δεν καλύπτει με 

ασύρματο δίκτυο. Το θεωρώ αδιανόητο για ένα Ανώτατο Ίδρυμα. Είναι ντροπή. Θα μου πείτε γιατί σε 

πειράζει που είναι ενσύρματο. Ήδη δείχνει ότι δεν ολοκληρώθηκαν καν οι υποδομές» (Άτομο 3) 

 «Για κάποια πράγματα δεν συνηγορούν οι υποδομές για τη χρήση κάποιων δυνατοτήτων των νέων 

τεχνολογιών. Αυτό είναι θέμα πόρων. Αν υπάρχουν εκτυπωτές, να κάνουν wireless δουλειές και 

βιντεοπροβολείς, αυτό δεν είναι διάθεσης. Είναι θέμα αν το Πανεπιστήμιο διαθέτει ανανέωση των 

υποδομών ή όχι […] Επίσης, για παράδειγμα, ενώ τα XP είναι updated από τη Microsoft το 

Πανεπιστήμιο δεν έχει χρήματα για να ανανεώσει τα windows σε 2007» (Άτομο 1) 

 «Για μένα προσωπικά είναι ο μοναδικός αυτός (σ.σ. αποτρεπτικός παράγοντας). Δηλαδή, ότι δεν υπάρχει 

υποδομή. Όταν λέω υποδομή εννοώ ότι δεν έχω το χρόνο να το κάνω εγώ. Γιατί αυτή τη στιγμή στο 

τμήμα δεν υπάρχει κάποιος τεχνικός να του πω «βοήθησέ με σε αυτό». Μόνος μου δεν μπορώ να το κάνω, 

δεν έχω το χρόνο. Χρειάζεται κάποιος να σου πει «κοίταξε, να ..μπορείς να κάνεις και εκείνο και το 

άλλο». Θέλει μια υποστήριξη όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι «είναι εκεί η τεχνολογία, πήγαινε 

χρησιμοποίησε την» (Άτομο 6) 

Οι συμμετέχοντες ως λύση στην έλλειψη τεχνικής υποστήριξης προτείνουν τη ύπαρξη μιας 

υπηρεσίας/τμήματος στο Πανεπιστήμιο που να συμβάλλει στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα 

μαθήματα.  

 «Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει (σ.σ. υποστηρικτικό τμήμα στο Πανεπιστήμιο για την ενσωμάτωση των 

ΤΠΕ στα μαθήματα) για το ακαδημαϊκό προσωπικό. Και εγώ θα βοηθηθώ. Και εγώ όταν ξεκινήσαμε στην 
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πλατφόρμα για να κάνουμε.. χρειαζόμουν κάποιον να μας πει τι πράγμα είναι αυτό. Κάτι καινούριο, έτσι; 

Άρα λοιπόν ναι. Θα ήταν σημαντικό αυτό. Σε ένα Πανεπιστήμιο να υπάρχει μια δομή τέτοια που να είναι 

υποστηρικτική προς αυτή την κατεύθυνση, να βοηθάει και το προσωπικό, ενδεχομένως και να ανοίγει 

δρόμους που ενδεχομένως να ήμασταν ανυποψίαστοι» (Άτομο 16) 

 «Φαντάζεστε ένα συμβουλευτικό κέντρο για Πληροφορική που να μπορεί κανείς να κλείσει ένα ραντεβού, 

να πάει να ρωτήσει 3 πληροφορίες για μια εφαρμογή; Ή θα μπορούσε να υπάρχει για κάποια χρήση που 

εγώ μπορεί να φαντάζομαι και να θέλω … κάτι τέτοιο. Θα ήταν κάτι πολύ θετικό […]. Αλλά θα ήταν 

καλό να υπήρχε θεσμοθετημένο κάτι τέτοια στα Πανεπιστήμια φαντάζομαι» (Άτομο 15) 

 «Και πάλι εκεί είναι τι διάθεση έχουν να παρακολουθήσουν. Για μένα ο θεσμός του Academic Advisor που 

έχει σε πολλές χώρες έξω θεωρώ ότι είναι καλός, χρήσιμος. Χωρίς να λέω ότι εγώ τα κάνω τέλεια. Και 

θα ήθελα να δει τα μαθήματά μου και να μου πει τι κάνω λάθος. Θα κάνω κάποια λάθη. Δεν υπάρχει 

περίπτωση. Και πολλά ίσως» (Άτομο 2) 

Επιπλέον, ορισμένοι συμμετέχοντες αναφέρουν την έλλειψη χρόνου, την έλλειψη γνώσεων ως επιπλέον 

παράγοντες οι οποίοι τους αποτρέπουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία όσο θα ήθελαν. 

 «Αν τις ήξερα, αν υπήρχε κάποιος να μου τις διδάξει – γιατί πραγματικά θα το ήθελα αυτό, σεμινάρια και 

τέτοια» (Άτομο 1) 

 «Είναι ότι μπορεί να υπάρχουν πράγματα που θα ήθελα να χρησιμοποιώ περισσότερα απλώς μερικές 

φορές αυτό που κερδίζει κανείς το χάνει σε πίεση χρόνου. Δηλαδή, μερικές φορές φοβάμαι να 

χρησιμοποιήσω κάτι καινούριο, ίσως μέχρι να το μάθω… Γιατί αυτό το πράγμα λειτουργεί αποθαρρυντικά 

στο τι σημαίνει για μένα χρόνος, τη στιγμή που πιέζομαι τόσο πολύ από χρόνο» (Άτομο 15). 

Αρκετοί συμμετέχοντες πιστεύουν πως για την εκπαιδευτική αξιοποίηση της τεχνολογίας δεν αρκεί η 

απλή γνώση χρήσης αλλά επιπλέον δεξιότητες.  

 «Το τεχνικό (σ.σ. μέρος) είναι εύκολο. Δηλαδή, όλοι οι συνάδελφοι, από ό,τι ξέρω πια, χρησιμοποιούν την 

πλατφόρμα, ανεβάζουν, κατεβάζουν, έχουν email, δεν είναι πρόβλημα. Αλλά το να κάνουν κάτι παραπάνω 

χρειάζονται υποστήριξη και να τους πεις «παιδιά, μπορείτε να κάνετε ένα wiki το οποίο να κάνει αυτά 
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κλπ». Το πώς θα αξιοποιηθεί (σ.σ. η τεχνολογία) νομίζω θα τους βοηθούσε. Και αυτό συμβαίνει σε όλα τα 

Πανεπιστήμια» (Άτομο 6) 

  «Δεν έχει σχέση η χρήση του εργαλείου με την αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία και για αυτό 

σου λέω για τους κύκλους ωρίμανσης, για αυτό σου λέω και για την πληθώρα εναλλακτικών […] Άρα 

σίγουρα το εργαλείο από μόνο του είναι άχρηστο, εντελώς άχρηστο. Δηλαδή, υπάρχουν τόσες 

αποτυχημένες προσπάθειες δημιουργίας wiki που μόνο αυτό τα λέει όλα. Από δασκάλους… και blogs και 

ιστολόγια» (Άτομο 7) 

 «Για να είναι κανείς αποτελεσματικός πρέπει να ενημερώνεται και να γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί όλη 

αυτή την τεχνολογία. Είναι θέμα επιπέδου μεταχρήσης, μεταγνώσης όλο αυτό που συμβαίνει» (Άτομο 

11) 

 «Η ύπαρξή της από μόνη της δεν σημαίνει τίποτε οπωσδήποτε» (Άτομο 9)  

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων συμφωνεί πως η τεχνολογία μπορεί να διευκολύνει την 

εκπαιδευτική διαδικασία και – ίσως υπό προϋποθέσεις- να μπορεί και να τη βελτιώσει.  

 «Θεωρώ πως είναι υποστηρικτικός. Διευκολύνει και υποστηρίζει πάρα πολύ τη διαδικασία» (Άτομο 13)  

  «Μπορούν και να τη βελτιώσουν γιατί ένα θέμα είναι το οικονομικό και το διαχειριστικό, μπορείς ας 

πούμε με την πλατφόρμα να έρθεις σε επικοινωνία με τα παιδιά βγάζοντας μια ανακοίνωση χωρίς να 

τρέχεις δεξιά και αριστερά. Ένα λοιπόν είναι σίγουρο το οικονομικό και το διαχειριστικό. Αλλά από την 

άλλη πλευρά – το ξέρουμε γιατί το έχουμε αποδείξει- μπορεί να είναι και ποιοτικότερη εκπαίδευση. Όχι 

πάντα. Αλλά αν θέλω να σου δώσω εκπαιδευτικό υλικό και στο δώσω σε έντυπη μορφή έχει κάποια 

χαρακτηριστικά. Αν στο δώσω σε ψηφιακή μορφή μπορεί να έχει multimedia, hypermedia, οπότε να 

διαλέγεις μόνη σου το path, να έχει προσομοιώσεις, να έχει ασκήσεις κλπ, να έχει διάδραση, τα οποία 

πράγματα μπορούν να κάνουν το εκπαιδευτικό υλικό και καλύτερο έτσι και αλλιώς» (Άτομο 6) 

 «Οι μη σχετικοί με τεχνολογία θεωρούν ότι η τεχνολογία μπορεί να κάνει τα πάντα. Και εύκολα. Και 

μάλιστα από μόνη της. […] Αν υπάρχει αυτή η αντίληψη τότε το εργαλείο, όποιο εργαλείο και να 

χρησιμοποιήσεις αντί να βοηθήσει θα σε οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα. Αυτό πιστεύω. Άρα είναι ένα 
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εργαλείο το οποίο πρέπει να κρίνεται κατά περίπτωση, ποια είναι η δοσολογία που πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε- για να το πω έτσι- για να λειτουργήσει σωστά [..] Άρα ότι μπορεί να βοηθήσει… 

μπορεί να βοηθήσει .. αλλά όχι μόνο η ύπαρξη της τεχνολογίας. Εξαρτάται πώς θα τις χρησιμοποιήσεις» 

(Άτομο 2) 

 «Φυσικά, νομίζω είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπορεί να βελτιώσει τις αναπαραστάσεις, 

μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα, μπορεί να βελτιώσει τις μαθησιακές δυσκολίες, όλα μπορεί 

να τα βοηθήσει αλλά δεν είναι από μόνες τους οι τεχνολογίες. Σε αυτό εγώ θα επιμείνω ότι οι τεχνολογίες 

ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο διδακτικής σκέψης και διδακτικής πράξης περισσότερο και λιγότερο η 

διδακτική σχεδίαση» (Άτομο 7) 

Στην ερώτηση κατά πόσο θα επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά σεμινάρια πάνω στην 

εκπαιδευτική χρήση της τεχνολογίας, οι συμμετέχοντες εμφανίζονται θετικοί. Ωστόσο, τονίζουν ότι 

αυτό θα πρέπει να αρκεί να βρουν το χρόνο, να είναι ενδιαφέρον.  

  «Ναι, θέλω πολύ. Για όλα θέλω. Θέλω, πολύ θέλω, να παρακολουθήσω κάποια σεμινάρια για ενήλικες 

που θα μπορούσε το τμήμα μας να κάνει για εμάς που θέλουμε, που μπορούμε αλλά δεν ξέρουμε» 

(Άτομο 14) 

 «Θετικότατη, αρκεί να βρω τον χρόνο» (Άτομο 18) 

 «Θεωρώ ότι είναι πάντα χρήσιμο. […] Δηλαδή, να μελετήσω, να κατανοήσω τη λογική, τις εφαρμογές. 

Να αισθάνομαι ότι τις κατέχω και εγώ καλά» (Άτομο 3) 

 

Χρήση της Τεχνολογίας & Φοιτητές 

Ως προς την εξοικείωση των φοιτητών με την τεχνολογία, μπορούν να γίνουν δύο διαχωρισμοί όπως 

αυτοί προέκυψαν από τις απαντήσεις των διδασκόντων. Πρώτον, οι φοιτητές δεν αποτελούν μία 

ομοιογενή ομάδα με τον ίδιο βαθμό εξοικείωσης με την τεχνολογία και δεύτερον, η εξοικείωση των 

φοιτητών δεν αφορά όλες τις τεχνολογίες, αλλά συγκεκριμένες.  
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Στην περίπτωση της παρατηρούμενης διαφοροποίησης του βαθμού εξοικείωσης των φοιτητών με 

την τεχνολογία, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι οι φοιτητές τους δεν εμφανίζουν, ως σύνολο, τις 

ίδιες δεξιότητες, καθώς υπάρχει μερίδα φοιτητών που είναι πολύ αρχάριοι και υπάρχει μερίδα 

φοιτητών που είναι πολύ καλοί και έμπειροι χρήστες.  

 «Όχι όλοι. Παρόλο που είναι νέα παιδιά, δεν είναι όλοι τόσο εξοικειωμένοι. Είναι μοιρασμένα τα 

πράγματα (σ.σ. για δεξιότητες φοιτητών)» (Άτομο 11) 

 «Εγώ νομίζω είναι μέτριοι. Υπάρχουν άτομα οι οποίοι είναι αναλφάβητοι. Και όταν του λες του άλλου 

στείλε ένα email ή να γραφτείς στο e-class και λέει πώς θα γραφτώ και «τι γίνεται» και … λες… είναι 

δυνατόν;» (Άτομο 16)  

 «Όχι όλοι. Υπάρχει ένα ποσοστό 10-20% που είναι άνετοι, ψύχραιμοί που με βοηθάνε κιόλας και υπάρχει 

ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο δυσκολεύεται σε πράγματα που δεν δυσκολεύομαι εγώ. Δηλαδή, τους έλεγα 

«μπείτε» και έλεγαν « α… δεν ξέρω εγώ…» Υπάρχει πολύ χάσμα εν πάση περιπτώσει. Εδώ υπάρχει ένα 

ποσοστό που είναι σαν να μην… μην έχει καλή επαφή με τα κομπιούτερ» (Άτομο 5) 

Βέβαια, ένας μικρότερος αριθμός συμμετεχόντων (4 άτομα) θεωρεί τους φοιτητές ως επαρκείς 

χρήστες στην πλειονότητά τους.  

 «Είναι πάρα πολύ εξοικειωμένοι σε σημείο που πολλές φορές αν προκύψει κάποιο ζήτημα δικής μου 

απειρίας κατά τη διάρκεια της διαχείρισης κάποιου προγράμματος στην ώρα του μαθήματος υπάρχουν 

φοιτητές που με εντυπωσιάζουν με τις γνώσεις τους και την άνεσή τους και ικανότητά τους να επιλύουν.. 

για την ικανότητά τους για άμεση επίλυση προβλημάτων. Βεβαίως, πάρα πολύ εξοικειωμένοι οι φοιτητές» 

(Άτομο 12) 

 «Τώρα πια, ναι. Μου κάνει εντύπωση, ακόμα και το φλασάκι. Οι περισσότεροι στο μπρελόκ τους έχουν 

και ένα φλασάκι, το οποίο αν το σκεφτείς 5 χρόνια πριν το ότι κάποιος κουβαλάει όλη μέρα μαζί του ένα 

μέσο αποθήκευσης, δεν είναι καθόλου προφανές. Και τώρα από το φλασάκι, από το Facebook, από 

οτιδήποτε τα παιδιά πια είναι πάρα πολύ μέσα στην τεχνολογία» (Άτομο 6)  
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Επιπροσθέτως, κάποιοι από τους συμμετέχοντες σημειώνουν πως οι φοιτητές έχουν λανθασμένη 

εντύπωση για τον εαυτό τους καθώς θεωρούν τους εαυτούς τους ως πολύ έμπειρους χρήστες. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουν: 

 «Νομίζουν ότι είναι (σ.σ. έμπειροι χρήστες). Ξέρουν να χρησιμοποιούν ορισμένα εργαλεία πολύ καλά με 

προεξάρχοντα το Facebook, και επειδή ακριβώς γνωρίζουν αυτά πολύ καλά νομίζουν ότι ξέρουν τα πάντα» 

(Άτομο 2) 

 Βλέπω τους άλλους με τα I phone και … «τι τα κάνετε;» «να.. για το «Facebook». Έχουν μάθει κάτι και 

νομίζουν ότι ξέρουν τα πάντα. Είναι το Facebook, μου αρκεί… δεν πάω παραπέρα» (Άτομο 16) 

  «Ορισμένοι τσαλαβουτούν. Δηλαδή, δεν ξέρουν, νομίζουν ότι ξέρουν, βάζουν τον πήχη ψηλά και τα 

λοιπά, και τα λοιπά. Ορισμένους όμως τους θαυμάζω» (Άτομο 14) 

 «Νομίζω ότι όποιος δουλεύει με τον υπολογιστή και θα πρέπει να κάνει αυτά που θέλει, δηλαδή… εσύ 

πες ότι θέλεις να βλέπεις βίντεο, θέλεις να ακούς μουσική και τα καταφέρνεις.. δεν έχεις κανένα λόγο να 

πιστεύεις ότι δεν είσαι καλή σε αυτό το πράγμα. Οπότε νομίζω ότι το πρίσμα της αυτοαξιολόγησης… 

μάλλον η αυτοαξιολόγησή τους μέσα από το πρίσμα των στόχων που έχουν νομίζω ότι θα είναι πιο θετική 

από μια εξωτερική αξιολόγηση η οποία… στο πλαίσιο του και κατά πόσο είσαι advanced χρήστης και κατά 

πόσο μπορείς να το αξιοποιήσεις στη διδασκαλία θα έχει αποτελέσματα» (Άτομο 7) 

Όσον αφορά το δεύτερο διαχωρισμό, η πλειονότητα των συμμετεχόντων αναφέρει πως οι φοιτητές, 

στο σύνολό τους, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως έμπειροι χρήστες όλων των τεχνολογιών. Ως εκ 

τούτου, οι συμμετέχοντες προβαίνουν σε διαχωρισμό της χρήσης που γίνεται από πλευράς 

φοιτητών. Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως οι φοιτητές είναι έμπειροι τυπικοί χρήστες του Διαδικτύου 

και συγκεκριμένα στις τεχνολογίες που τους αφορούν, στο πλαίσιο της επικοινωνίας και της 

ψυχαγωγίας, όπως για παράδειγμα στη χρήση των κοινωνικών δικτύων, και όχι τόσο στις 

τεχνολογίες που είναι απαραίτητες στο ακαδημαϊκό πλαίσιο.  

 «Θεωρώ ότι είναι τυπικοί mainstream χρήστες των υπολογιστών, πράγμα που σημαίνει ότι ξέρουν να 

χρησιμοποιούν το browser, να ψάχνουν, να βλέπουν ταινίες, να ακούν τραγούδια και άντε να γράφουν 
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κανένα κείμενο και να το εκτυπώνουν. Εκεί κλείνει και ο κύκλος…[…] Όμως, βλέπω… όταν τους 

βάζω να αναζητήσουν βιβλία, βιβλιογραφία ή να γράψουν ένα κείμενο- παίρνω δηλαδή τυπωμένες 

εργασίες- πολλοί δεν μπορούν να γράψουν ακόμα στους υπολογιστές. Δηλαδή, δεν κάνουν στοιχίσεις καλά, 

δεν... […] Είναι εντοπισμένη η ικανότητά τους σε συγκεκριμένες χρήσεις του υπολογιστή» (Άτομο 17) 

 «Όταν καμιά φορά μιλάμε για αναζήτηση βιβλιογραφίας, εκεί τους βλέπω δεν είναι και τόσο έμπειροι. 

Αλλά σε εφαρμογές που έχουν να κάνουν με την ψυχαγωγία, τη διασκέδαση, την επικοινωνία νομίζω ότι 

είναι αρκετά προχωρημένοι» (Άτομο 15). 

 «Για παράδειγμα, οι περίφημες τράπεζες δεδομένων, όλες αυτές οι εφαρμογές, παρόλο που τις θεωρούμε 

πολύ έξυπνα, γνωστικά εργαλεία είναι από τις πιο σπάνιες. Πιο δύσκολες τους φαίνονται ή δεν ξέρω αν θα 

τις εφαρμόσουν. Σαφώς διαβαθμίζονται. Επικοινωνία, επεξεργασία κειμένων. Αυτά δείχνουν να έχουν 

πλέον την απαιτούμενη άνεση, επάρκεια. Powerpoint τα χρησιμοποιούν, τα δοκιμάζουν και σε αρκετές 

εργασίες που συνθέτουν στο πλαίσιο διάφορων μαθημάτων. Παρουσιάζουν κλπ. Οπότε οι υπόλοιπες 

εφαρμογές λίγο χλωμιάζουν. Αλλά τα πιο συνήθη θεωρώ ότι τα κατέχουν καλά» (Άτομο 3) 

Για να γίνει πιο κατανοητή η διαφοροποίηση χρήσης των τεχνολογιών από πλευράς φοιτητών, οι 

συμμετέχοντες αναφέρονται σε συγκεκριμένα παραδείγματα που αφορούν προβλήματα στην 

αποστολή email, στη συγγραφή μιας εργασίας, στην αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών και στη 

χρήση προγραμμάτων Office.  

 «Ένα παράδειγμα για να καταλάβεις. Έπρεπε σε ένα θέμα, τους έβαλα αναγκαστικά σε ένα θέμα να 

στείλουν ένα email, ένα συνημμένο και έπρεπε να αποθηκεύσουν τη σελίδα. Γίνεται αμέσως από το “save 

file as…”. Ένας τρόπος. Στο Chrome που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι - γιατί πλασάρετε ως εργαλείο 

που συνδέεται με το Facebook απευθείας- δεν έχει menu bar εμφανές. Πρέπει να πατήσεις ένα κουμπάκι 

που είναι κρυμμένο σε γωνίτσα για να κατέβει το menu bar. Δεν μπορούσαν να το κάνουν. Δεν ήξεραν τι 

είναι αυτό. Θα ήταν όλη μέρα στο Facebook» (Άτομο 2) 

 «Και τελικά τους βάζεις να σου γράψουν ένα κειμενάκι στο επεξεργαστή κειμένου και δεν μπορούνε. Δεν 

ξέρουν να κάνουν στοίχιση. Δεν ξέρουν να κάνουν παράγραφο. Δεν ξέρουν ορολογία καθόλου. Δεν 
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ξέρουν τι είναι η μνήμη, τι είναι ο δίσκος, τι είναι ο επεξεργαστής. Βασικά πράγματα. […] Και για αυτό 

δεν ξέρουν να αντιμετωπίσουν και οτιδήποτε μη τυποποιημένο τούς τύχει» (Άτομο 2) 

 «Για παράδειγμα, όταν τούς ζητώ να βρουν βιβλιογραφία ή βιβλιογραφικές πηγές για εργασίες διαπιστώνω 

ότι δεν ξέρουν καν τη σωστή διαδρομή για να βρουν… έτσι;» (Άτομο 8) 

 «Ας πούμε, καλούνται ειδικά από την αρχή να μπουν σε κάποια πράγματα, να δηλώσουν μαθήματα για 

παράδειγμα, δεν τους είναι τόσο εύκολα. Επίσης, διαπιστώνω ότι - για αυτό εγώ φροντίζω και βοηθώ- δεν 

ξέρουν τι σημαίνει ηλεκτρονική πηγή δεδομένων και πώς τη χρησιμοποιούν. Και επίσης δεν έχουν 

καταλάβει τη διάκριση μεταξύ επιστημονικού και μη επιστημονικού όταν χρησιμοποιούν το Ίντερνετ. 

Δηλαδή, μπορεί να σου πουν ότι ένα άρθρο που το βρήκαν οπουδήποτε στο Ίντερνετ, είναι επιστημονικό 

άρα μπορεί να χρησιμεύσει σε κάποια εργασία» (Άτομο 11) 

 «Εμφανίζονται φοιτητές οι οποίοι τους λες να γράψουν ένα κείμενο και δεν ξέρουν να ανοίξουν ένα word ή 

να σου στείλουν ένα email. Δηλαδή, φοιτητές 18-20 ετών και να τους λες ότι υποβάλλεις στην πλατφόρμα 

την εργασία σου και δυσκολεύονται πάνω σε αυτό. Ή να ψάξουν» (Άτομο 16) 

 «Πολλές φορές μου στέλνουν και μου λένε «κυρία δεν το πήρατε» …ποιος ξέρει που το στέλνουν! Δεν 

είναι όλοι έμπειροι οι φοιτητές» Έχουν δυσκολία και με το PowerPoint. Τους λέω: Θα ετοιμάζεται ένα 

PowerPoint και θα το σώζετε σε παλιά έκδοση των Windows…δεν ξέρουν τι θα πει αυτό. Το σώζουν στην 

πιο καινούρια έκδοση που έχουν στον υπολογιστή τους με αποτέλεσμα να μην το παίζει ο υπολογιστής μου 

που τρέχει XP» (Άτομο 1) 

Επίσης οι συμμετέχοντες αναφέρουν για τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης 

μαθημάτων πως στην αρχή οι φοιτητές χρειάζονται κάποιο χρόνο προσαρμογής αλλά στη συνέχεια 

ανταποκρίνονται επαρκώς.  

 «Πρέπει να μάθουν από την αρχή να τη χρησιμοποιούν. Μετά αρκετά γρήγορα τη χρησιμοποιούν» 

(Άτομο 11) 
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 «Στην αρχή δεν ήθελαν και δεν ήταν εξοικειωμένοι. Ακόμα και τώρα όταν εισάγει κανείς στους 

πρωτοετείς σε αυτή τη διαδικασία, το συνηθίζουν και το συνεχίζουν μετά φτάνοντας και στο τελευταίο 

έτος» (Άτομο 13) 

Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η πλειονότητα των φοιτητών είναι θετική στη χρήση της τεχνολογίας, 

καθώς τη χρησιμοποιούν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 «Οι φοιτητές είναι πολύ θετικοί στη χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία. Το θέλουν γιατί τους δίνει 

μία οπτικοακουστική αντίληψη του υλικού και αυτό τους διευκολύνει πολύ» (Άτομο 1) 

  «Στην πράξη είναι. Δεν έχω τύχει ποτέ να δω αντιρρήσεις γιατί το ένα και το άλλο» (Άτομο 6) 

  «Να σου πω ότι η εμπειρία μου φέτος είναι ότι τα παιδιά είναι θετικά. Δηλαδή, αν τους δώσεις ψωμάκι, 

τυράκια, ωραία.. θα τα φάνε με μεγάλη χαρά. Δηλαδή, τους αρέσει. Είναι φιλικοί προς την τεχνολογία και 

είναι θετικοί. Δεν θα έχουν πρόβλημα… τώρα όμως μιλάμε για την πλειονότητα» (Άτομο 7) 

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων θεωρεί πως οι φοιτητές επιθυμούν τη χρήση της τεχνολογίας 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 «Σίγουρα είναι πρόθυμοι, σίγουρα τους αρέσει, σίγουρα τους κινεί το ενδιαφέρον… ενδεχομένως.. ίσως 

δεν ξέρω» (Άτομο 8).  

 «Εντάξει…. Τώρα ρητώς δεν έχει ειπωθεί κάτι τέτοιο αλλά φαντάζομαι ότι την επιζητούν και θέλουν, 

έχουν συνηθίσει ότι θα πρέπει να βλέπουν κάποιο υλικό» (Άτομο 15) 

Ωστόσο, κάποιοι συμμετέχοντες σημειώνουν πως παρά τη χρήση της τεχνολογίας από πλευράς των 

φοιτητών, οι φοιτητές επιδεικνύουν μια ιδιαίτερη συμπεριφορά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 

Συγκεκριμένα, κάνουν λόγο για έλλειψη διάθεσης από πλευράς φοιτητών, για αδιαφορία, για έλλειψη 

κριτικής στάσης απέναντι στην τεχνολογία και για μια κουλτούρα που φέρουν από το σχολείο.  

 «Είναι θέμα θέλησης και διαθεσιμότητας. Μπορεί να το σνομπάρουν… δεν ξέρω. Πιστεύω ότι δεν 

θέλουν. Γιατί όταν έχουν τα πιο εξελιγμένα smartphones και βλέπεις στέλνουν μήνυμα- γιατί βλέπω στο 
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email στέλνουν από smartphone- ε…. δεν νομίζω ότι δεν μπορούν. Εφόσον ξέρεις ένα, δεν είναι κάτι 

διαφορετικό να μάθεις και κάτι άλλο» (Άτομο 13) 

 «Είναι αρνητικοί στην υποχρέωση να μάθουν. Το πρόβλημα που έχουν τα παιδιά και το παρατηρώ πολύ 

έντονα τα τελευταία 2-2.5 χρόνια – γιατί πέφτει το επίπεδο όσο πάμε- είναι ότι βαριούνται. Δηλαδή, εγώ 

βλέπω στο επιλογής- που το παίρνουν όσοι ενδιαφέρονται- ότι θέλουν να τους δείχνω και παραπάνω. 

«Έρχονται φτιαγμένοι» που λέμε. Στα μαθήματα τα υποχρεωτικά εγώ βλέπω «χρησιμοποιεί, δεν 

χρησιμοποιεί» κανείς τεχνολογία … αν δεν θέλει ο άλλος να παρακολουθήσει δεν έρχεται. Δεν έχει να 

κάνει με το αν τους βάλεις να χρησιμοποιούσουν το εργαλείο ή όχι. Είναι ότι βαριούνται […] Δεν έχει να 

κάνει με τη τεχνολογία πιστεύω. Από εκεί και πέρα, αν τους βάλεις να τη χρησιμοποιήσουν …είχα πολλές 

περιπτώσεις που ήταν «να κάνω το λιγότερο δυνατό ώστε να φανώ ότι κάτι έκανα». Άρα είναι θέμα 

διάθεσης συνολικά και δεν έχει να κάνει με την τεχνολογία πιστεύω» (Άτομο 2) 

 «Τους ζητάω να κάνουν αξιολόγηση. Μπαίνει το 20%. Αυτό τώρα μπορεί να το συνδέσεις με άρνηση 

στην τεχνολογία, μπορείς να το συνδέσεις όμως και με μία σχετική αδιαφορία. Δηλαδή, είναι ένα mixed 

πράγμα (Άτομο 5) 

 «Δεν τους έχει δώσει κανείς να καταλάβουν την έννοια της τεχνολογίας. […] Αυτό είναι θέμα και λίγο 

παιδείας και δεν ξέρω αν το σχολείο… δεν πρέπει να ξεκινάει στο Πανεπιστήμιο αυτό. Πρέπει να 

ξεκινάει από πολύ νωρίς. Θεωρώ ότι οι φοιτητές πρέπει να έχουν πρώτα από όλα κριτική άποψη. Δεν την 

έχουν. Αυτό που διαβάζουν, ακόμα και αυτό που τους λέω εγώ. Λέω δεν έχω πρόβλημα να το 

αμφισβητήσετε. Να το αμφισβητήσετε τεκμηριώνοντάς το […]Δεν μπορούν να καταλάβουν την 

περαιτέρω πληροφορία. Δεν έχουν την κριτική σκέψη» (Άτομο 13) 

 «Αυτό έχει σχέση και με την κουλτούρα των παιδιών που έρχονται από το σχολείο και είναι εγκλωβισμένα 

σε αυτή τη λογική του μοναδικού βιβλίου και όταν παρακολουθούν ακαδημαϊκή διδασκαλία θέλουν κατά 

κάποιο τρόπο.. μεταφέρουν αυτή τη ρουτίνα στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου. Έχουμε τόσες πολλές πηγές 

στο μάθημά μου και από βιβλία και από άρθρα και στην πλατφόρμα «κρέμονται»… οπότε εγώ με την 

λογική μου θέλω να τους δώσω τους άξονες και αυτοί να μπουν στη διαδικασία της σύνδεσης, αναζήτησης 
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με βάση τους άξονες που του δίνω. Αλλά τελικά αυτοί μπαίνουν πάλι στη λογική της υπογράμμισης, του 

s.o.s.. Καταλαβαίνετε; Και φέρνουν πάλι την πλατφόρμα στα μέτρα τους» (Άτομο 17) 

Ορισμένοι συμμετέχοντες συνδέουν τη χρήση της τεχνολογίας από πλευράς φοιτητών με τις 

απαιτήσεις του διδάσκοντα.  

 «Θα έλεγα – πάλι είναι δική μου αίσθηση- το θεωρούν αυτονόητο. Έτσι εργαζόμαστε. Οπότε αφού 

συμφωνήσαμε ότι θα…. δεν φέρνουν αντιρρήσεις. Υποθέτω βέβαια, υποψιάζομαι, ότι μπορεί να 

συμμορφώνονται, να μην παρουσιάζουν αντιστάσεις, αντιρρήσεις, ερωτήματα φοβούμενοι ότι θα 

θεωρηθούν ντεμοντέ» (Άτομο 3) 

 «Έρχονται από μία δασκαλοκεντρική εκπαίδευση όπου η αυθεντία του διδάσκοντα τούς λέει τι πρέπει να 

κάνουν. Ε το ίδιο… άμα δεν απεγκλωβιστούν από αυτή τη λογική στα Πανεπιστήμια.. αυτό το πράγμα 

δεν μας το ζήτησε ο καθηγητής… άρα και εγώ το ξεχνάω. Αξιοποιώ τον υπολογιστή για εκείνο και άλλο. 

Έτσι είναι αυτό το πράγμα […]. Θεωρώ αν τους το περάσεις από την πρώτη χρονιά, και τους πεις 

«παιδιά, εγώ το χρησιμοποιώ», είναι ένα εργαλείο» (Άτομο 11) 

 «Ένα μικρό ποσοστό φοιτητών επιθυμεί και επιδιώκει επαφή με αυτού του τύπου τις νέες τεχνολογίες. Οι 

περισσότεροι ό,τι τους αναγκάσεις να κάνουν αυτό κάνουν και κατά μέσο όρο μέτρια» (Άτομο 1) 

 «Βασικά, οι φοιτητές ακολουθούν περισσότερο την πορεία του διδάσκοντα» (Άτομο 15) 

Όσον αναφορά κατά πόσο οι ίδιοι οι φοιτητές επιζητούν τη χρήση της τεχνολογίας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, οι συμμετέχοντες εμφανίζονται μοιρασμένοι. Κάποιοι θεωρούν πως οι 

φοιτητές δεν επιζητούν τη χρήση της τεχνολογίας,  

 «Δεν έχει τύχει οι φοιτητές να μου ζητήσουν κάτι παραπάνω. Και μάλιστα μερικοί λένε και καλύτερα που 

δεν χρησιμοποιώ την πλατφόρμα (Άτομο 18) 

 «Δεν θα ζητήσουν κάτι επιπλέον. Αν το επιζητούσαν, θα έκανα και εγώ περισσότερη χρήση» (Άτομο 3) 

 «Όχι δεν έχω τέτοια αιτήματα. Απλώς θέλουν … το αίτημα ήταν να τους δείχνουμε περισσότερα βίντεο 

στα μαθήματα μέσω του Η.Υ. Αυτό… κατά τα άλλα… Το PowerPoint. Το βλέπουν ως βιβλίο» (Άτομο 

17) 
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και κάποιοι άλλοι συμμετέχοντες θεωρούν πως οι φοιτητές επιζητούν τη χρήση της τεχνολογίας 

στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 «Νομίζω, ναι. Τώρα πια, ναι. Γιατί έτσι και αλλιώς επειδή είναι όλη μέρα στον υπολογιστή θα τούς 

φαίνεται και λίγο παράξενο στο μάθημα να μην χρησιμοποιούν καθόλου οι καθηγητές» (Άτομο 6) 

  «Όταν δεν υπάρχει τίποτα να βλέπουν για να κρατήσουν σημειώσεις αυτό το πράγμα λειτουργεί πολύ 

αγχωτικά και δεν παρακολουθούν την ομιλία άνετα. Με αυτή την έννοια, όταν βλέπουν ότι δεν υπάρχει, το 

επιζητούν γιατί θέλουν κάπου να έχουν έναν μπούσουλα που γίνεται η συζήτηση. Με αυτή την έννοια» 

(Άτομο 15) 

Επιπλέον, αρκετοί συμμετέχοντες θεωρούν πως οι φοιτητές είναι ικανοποιημένοι από τη χρήση της 

τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία που γίνεται. Ωστόσο, αφήνουν ανοιχτό και το 

ενδεχόμενο να επιθυμούν και επιπλέον χρήση.  

 «Μέχρι στιγμής φαίνονται αρκετά ικανοποιημένοι. Είναι αυτό που σας έλεγα. Μπορεί στην πλατφόρμα να 

υπάρχει πολύ περισσότερο υλικό, να υπάρχει πέρα από τα κείμενα και τη βιβλιογραφία να υπάρχει και 

υλικό που έχει να κάνει με βίντεο, με μουσική, ίσως αυτό τους ενδιέφερε. Δεν μου το έχουν πει ρητώς 

αλλά μπορεί να υπάρχει» (Άτομο 15) 

 «Νομίζω θέλουν περισσότερη χρήση και μάλιστα περισσότερη χρήση με τη λογική της εικόνας. Δηλαδή, 

δεν θέλουν στατικά PowerPoint. Θέλουν εικόνα που να εκπέμπει πολλά ερεθίσματα. Είναι η γενιά της 

ταχύτητας» (Άτομο 17).  

 Μέχρι τώρα ναι (σ.σ. είναι ικανοποιημένοι), γιατί δεν έχουν κάποιες άλλες παραστάσεις» (Άτομο 6).  

Σε περίπτωση εισαγωγής μιας νέας τεχνολογίας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι 

διδάσκοντες πιστεύουν ότι οι φοιτητές τους δεν θα δυσανασχετούσαν αλλά ίσως σε κάποιες 

περιπτώσεις να αντιδρούσαν. Ωστόσο, εφόσον ο διδάσκων αποφασίσει να εισάγει την τεχνολογία, οι 

φοιτητές αντιληφθούν τη χρησιμότητά της και τους κινήσει το ενδιαφέρον, οι φοιτητές το 

αποδέχονται.  
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 «Δεν νομίζω (σ.σ. να δυσανασχετούσαν). Τα παιδιά έχουν αναζητήσεις και μαθαίνουν. Δεν είναι ζήτημα 

χρήσης. Αυτό θα το μάθουν. Νομίζω δεν θα είχαν καμία δυσκολία αρκεί αυτό το περιεχόμενο το οποίο θα 

είχε πχ το blog να είχε ενδιαφέρον για αυτούς, να ήταν ένα κίνητρο ουσιαστικό» (Άτομο 18) 

 «Είναι σαν να παραδίδεις ένα μάθημα. Νομίζω ένα ποσοστό θα έλεγε να το μάθει, να δει, ναι… Δηλαδή, 

τώρα που τους έβαλα πρώτο εξάμηνο να κάνουν μια εργασία και απαίτησα να κάνουν και μια παρουσίαση, 

υποστήριξη … και είπαν «α ου α»… και είπα… «Δεν σας το βάζω για να σας αξιολογήσω, το βάζω για 

να το μάθετε. Πώς θα κάνετε το PowerPoint, γιατί είναι κάτι που θα το κάνετε κάποια στιγμή, δεν γίνεται 

πρέπει να το μάθετε». Και απάντησαν «ναι… αλλά τώρα». Εντάξει, βγήκε μία αντίδραση (Άτομο 5). 

 «Όχι, αν το βάλω.. To Doodle, ας πούμε, ήταν κάτι που στην αρχή δεν ήξεραν να το χρησιμοποιούν. Τους 

λέω δεν με ενδιαφέρει, να το μάθετε […] έχει να κάνει με το ακαδημαϊκό. Έτσι έχουν μάθει. Και όταν 

συνηθίζουν… καταλάβουν ότι αυτό είναι «εύκολη τροφή» το χρησιμοποιούν» (Άτομο 13) 

 «Αυτό δίκιο έχετε (σ.σ. ότι μπορεί και να δυσανασχετούσαν). Μπορεί να είμαστε και όλοι έτσι κατά βάθος. 

Νομίζω πάντα υπάρχει ένα ψιλοβόλεμα στην αρχή και μετά χρειάζεται ένας χρόνος για να εξοικειωθούμε 

με κάτι καινούριο. Πιστεύω ότι αυτό ισχύει αλλά αν έβλεπαν ότι αυτό το πράγμα τους εξυπηρετεί μετά στη 

δουλειά τους θα το έκαναν φαντάζομαι, θα ήταν διατεθειμένοι να το δοκιμάσουν» (Άτομο 15).  

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι φοιτητές θέλουν να εμπλέκονται και να συμμετέχουν 

στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της τεχνολογίας. Ωστόσο, για να είναι κάτι τέτοιο εφικτό 

χρειάζεται πολύ καλή προετοιμασία και συντονισμό από πλευράς διδασκόντων αλλά και η 

κατάλληλη τεχνική υποστήριξη.  

  «Μπα… θέλουν να τους εμπλέκουν. Νομίζουν ότι μαθαίνουν καλά. Χαίρονται. Έκανα ένα μάθημα 

τώρα, δοκιμαστικά, […] Νομίζω από όλο το μάθημα, τα παιδιά εκτίμησαν βέβαια όλα και είπαν μάθαμε 

πάρα πολλά αλλά εκείνο που τους έμεινε και ήθελαν να μιλήσουν για αυτό ήταν τα PowerPoint που έκαναν 

αυτοί. Δηλαδή, η δική τους συμμετοχή στο μάθημα μέσω των Ν.Τ.» (Άτομο 14) 

  «Εγώ πιστεύω αν τα βάλεις τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά θα το κάνουν. Αλλά θέλει πολύ καλό 

συντονισμό από μέρους σου, πολλή δουλειά από μέρους σου, πολλή υποστήριξη και λίγο αλλαγή 
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κουλτούρας από μέρους τους […]. Απλά πρέπει να το στήσεις πάρα πολύ καλά. Επειδή το έχω κάνει» 

(Άτομο 6) 

 «Σίγουρα υπάρχει ένα 20% με 30% που είναι αδιάφοροι. Νομίζω σε γενικές γραμμές ότι τους αρέσει να 

κάθονται να φτιάχνουν πράγματα, άμα τους λες.. δηλαδή το προτιμούν. Βέβαια, αυτό είναι τρομακτικά 

δύσκολο για τον διδάσκοντα γιατί όταν έχεις 150 άτομα και τις ελάχιστες εργαστηριακές υποδομές χωρίς 

υποστηρικτικό… […] Παρόλα αυτά όμως ένα μεγάλο μέρος αν έχει φυσιολογικές συνθήκες – και όχι 

υπερβολικά κακές συνθήκες- νομίζω ότι προτιμά να είναι έτσι παρά να κάθεται να βλέπει» (Άτομο 7) 

Επίσης, η κουλτούρα που έχουν οι φοιτητές για τη συνεργασία, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας 

για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της τεχνολογίας. Πιο 

συγκεκριμένα, κάποιοι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι φοιτητές διστάζουν να εμπλακούν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία λόγω συστολής ή λόγω του πιθανού αρνητικού αποτελέσματος μιας 

έκθεσης.  

 «Το ότι θα βάλεις ένα φόρουμ και θα τους πεις “παιδιά αν έχετε κάποια ερώτηση αντί να μου στείλετε 

email και να απαντήσω προσωπικά στείλτε το εδώ να το δούνε και οι άλλοι”… δεν το κάνουν. Αυτό όμως 

έχει να κάνει και λίγο με την κουλτούρα των παιδιών σε σχέση με τη συνεργασία. Πολλά παιδιά 

ντρέπονται, είναι δύσκολο να γράψεις κάτι που ξέρεις θα το διαβάσουν 150 άτομα» (Άτομο 6) 

 «Αυτό είναι ένα ζήτημα επικοινωνιακό σίγουρα…. Ότι υπάρχει μία τέτοια διάσταση. Και εκεί επειδή 

ακριβώς είναι επώνυμο και δεν είναι ανώνυμα. Οποιαδήποτε άποψη … εκεί σαφέστατα έχει μια άλλη 

βαρύτητα από ό,τι να είναι οπουδήποτε αλλού. Νομίζω ότι είναι ένας λόγος και αυτός. Οποιοσδήποτε 

χρήστης είναι επώνυμος, ξέρεις ποιος είναι. Τουλάχιστον ο καθηγητής το ξέρει. Φαίνεται το όνομά του. 

Και σου λέει «μήπως αυτό έχει επίπτωση; Μήπως πω καμιά κοτσάνα και μετά πώς θα γίνει;» «μην με 

πάρει με κακό μάτι» και εντάξει έχει μία.. αυτή. Γενικότερα, αυτό έχει ένα άλλο ζήτημα… δεν έχουμε 

μάθει σαν εκπαιδευτικό σύστημα ελληνικό ότι θα πρέπει να λέμε την άποψή μας. Όποια και να είναι αυτή, 

χωρίς φόβο και με θάρρος να εκφράζει ο καθένας την άποψή του. […] Εμείς έχουμε μάθει (να είμαστε) 
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παθητικοί. Ας πει ο άλλος … και αυτό το πράγμα συνεχίζει παντού. Δηλαδή, προκαλείς στο αμφιθέατρο 

να μιλήσουν και δεν μιλάνε. «Πείτε την άποψή σας»… και σε κοιτάνε» (Άτομο 16) 

 «Είναι λίγο πιο διστακτικοί όταν πρόκειται οι ίδιοι να χρησιμοποιήσουν τεχνολογία και όχι όταν πρόκειται 

να παρακολουθήσουν κάποιον άλλο να τη χρησιμοποιεί. Ας πούμε όταν πρόκειται οι ίδιοι να ανεβάσουν κάτι 

στην πλατφόρμα. Υπάρχει γενικώς μία τέτοια προκατάληψη» (Άτομο 1) 

Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι φοιτητές τους μπορούν να ανταποκριθούν -στην πλειονότητά 

τους- στις απαιτήσεις των μαθημάτων ως προς τη χρήση της τεχνολογίας. Ωστόσο, σημειώνουν πως 

οι απαιτήσεις δεν είναι και πολύ υψηλές, καθώς αφορούν απλή χρήση της τεχνολογίας και όχι κάτι 

εξειδικευμένο και δύσκολο.  

 «Ναι, γιατί δεν είναι τόσο μεγάλες οι απαιτήσεις μου» (Άτομο 18) 

  «Σε αυτά που ζητάω πιστεύω ότι μπορούν να ανταποκριθούν. Ναι, νομίζω ότι η πλειονότητα μπορεί να 

ανταποκριθεί» (Άτομο 9) 

 «Για απλά πράγματα, ναι… για ένα word process εννοείται. Αλλά για αναζήτηση πληροφορίας εκεί λίγο 

χανόμαστε…» (Άτομο 8) 

 «100%. Αλλά αν ήταν πιο απαιτητικό δεν ξέρω. Αλλά εγώ βλέπω στην αρχή, στην πρώτη φάση «αχ δεν 

μπορούμε να μπούμε στην πλατφόρμα, αχ δεν μπορούμε να στείλουμε τις εργασίες, δεν είναι ανοιχτά τα 

έγγραφα. Δυσκολευόντουσαν. Τώρα ξαφνικά είδα ότι όλες οι ομάδες στέλνουν τις εργασίες κανονικά στο 

στην πλατφόρμα χωρίς κιχ. Αρχίζουν και εξοικειώνονται» (Άτομο 5) 

 «Ανταποκρίνονται .. και με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Δηλαδή, ειδικά φέτος που τελειώνουν και 

παρουσιάζουν –γιατί τελειώνει και το εξάμηνο- έχω εντυπωσιαστεί με τα ευρήματα των φοιτητών και με 

το πόσο εντυπωσιακά πράγματα κάνανε» (Άτομο 12) 
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Σύνοψη Ποιοτικών Ευρημάτων της έρευνας 

 

Τα κύρια ευρήματα της ανάλυσης περιεχομένου των συνεντεύξεων των διδασκόντων συνοψίζονται ως 

εξής: 

 

Γενικά για Χρήση της Τεχνολογίας 

Η τεχνολογία διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των συμμετεχόντων. Οι διδάσκοντες, 

στο σύνολό τους, δηλώνουν καθημερινή και συχνή χρήση της τεχνολογίας καθώς όπως αναφέρουν 

πλέον η χρήση της τεχνολογίας είναι απαραίτητη ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις τους.  

Όσον αφορά την εξοικείωση τους με τον Η/Υ αναδύθηκαν τρεις κατηγορίες χρηστών. 

Διδάσκοντες που θεωρούν πως είναι εξοικειωμένοι και αισθάνονται άνετα στη χρήση του Η/Υ, 

διδάσκοντες που δηλώνουν άνεση χρήσης των τεχνολογιών που οι ίδιοι χρησιμοποιούν, χωρίς να 

είναι σε θέση να γενικεύσουν σε όλες τις μορφές τεχνολογιών, και διδάσκοντες που δεν θεωρούν τους 

εαυτούς τους εξοικειωμένους αρκετά. Ο κυριότερος λόγος χρήσης της τεχνολογίας από πλευράς 

συμμετεχόντων είναι, ως επί το πλείστον, για ακαδημαϊκούς/επαγγελματικούς λόγους (13 άτομα).  

 

Χρήση για εξω-ακαδημαϊκούς σκοπούς 

Στο πλαίσιο της προσωπικής τους ενασχόλησης με την τεχνολογία, οι συμμετέχοντες δηλώνουν πως 

η επικοινωνία, η αναζήτηση πληροφοριών, αλλά και η ενημέρωση είναι πρωταρχικής σημασίας για τους 

ίδιους. Επιπλέον, αρκετοί διδάσκοντες δηλώνουν πως προβαίνουν σε αγορές online και κάποιοι 

κάνουν αναζήτηση μουσικής/βίντεο αλλά και παρακολούθηση ταινιών. Τέλος, μικρός αριθμός 

συμμετεχόντων αναφέρει τη χρήση του Κοινωνικού Δικτύου Facebook. Η πλειονότητα των 

συμμετεχόντων δηλώνει πως δεν επιθυμεί να χρησιμοποιεί κάποια επιπλέον τεχνολογία από τις ήδη 

χρησιμοποιούμενες καθώς δεν θεωρούν ότι χρειάζονται κάτι παραπάνω, ότι είναι επαρκή αυτά που 

ήδη χρησιμοποιούν και πως αν επιθυμούσαν κάτι επιπλέον θα το έπρατταν.  
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Χρήση της Τεχνολογίας στην Εκπαιδευτική Διαδικασία  

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να κατονομάσουν τα εργαλεία/τεχνολογίες που χρησιμοποιούν στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι απαντήσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως προς το 

λόγο χρήσης των τεχνολογιών.  

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας (εντός αίθουσας) 

χρησιμοποιούν Η/Υ και βιντεοπροβολέα, για προβολή παρουσιάσεων μέσω PowerPoint. Επίσης, 

κάποιοι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, προβάλλουν βίντεο. Στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής στο διαδικασίας (εκτός αίθουσας), οι συμμετέχοντες, χρησιμοποιούν το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και την εκάστοτε ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης 

μαθημάτων που παρέχει το Πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκουν. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν πως 

χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για αναζήτηση υλικού σχετικό με το αντικείμενό τους, αλλά και τα 

προγράμματα του Office. Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες αναφέρουν πως χρησιμοποιούν την 

τεχνολογία για διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων του Πανεπιστημίου για παράδειγμα, τη δυνατότητα 

ηλεκτρονικής υποβολής των βαθμολογιών. Οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν την τεχνολογία στο 

πλαίσιο των ερευνητικών/ακαδημαϊκών τους ενδιαφερόντων για παράδειγμα την αναζήτηση 

βιβλιογραφίας. Κάποιοι συμμετέχοντες αναφέρουν, επιπλέον, τη δυνατότητα συνεργασίας και 

επικοινωνίας που έχουν με συναδέλφους εντός και εκτός συνόρων. Σε αυτό, σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζουν τα δίκτυα που μπορούν να δημιουργηθούν μέσω της τεχνολογίας.  

Αναφορικά με το κατά πόσο θα επιθυμούσαν τη χρήση επιπλέον τεχνολογιών στο πλαίσιο 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι διδάσκοντες εμφανίζονται μοιρασμένοι. Το γεγονός της μη 

χρήσης επιπλέον τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία από πλευράς τους οφείλεται - σύμφωνα 

με όσα αναφέρουν – στη μη επαρκή εξοικείωση με όλες τις υπάρχουσες και διαθέσιμες τεχνολογίες. 

Ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να αναφέρουν συγκεκριμένες τεχνολογίες που θα επιθυμούσαν να 

εισάγουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν θα 

επιθυμούσαν επιπλέον χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναφέρουν την 

ικανοποίησή τους από τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ήδη χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες, την 
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έλλειψη διάθεσης χρόνου και πως έχουν δοκιμάσει τις περισσότερες διαθέσιμες τεχνολογίες και 

έχουν καταλήξει σε αυτές που ήδη χρησιμοποιούν.  

Οι συμμετέχοντες, στο σύνολό τους, αναγνωρίζουν τη συμβολή της τεχνολογίας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και τα πιθανά οφέλη της χρήσης αυτής. Ωστόσο, τονίζουν ότι η τεχνολογία 

είναι ένα υποστηρικτικό μέσο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον 

διδάσκοντα. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων εμφανίζεται ικανοποιημένη από τη χρήση της 

τεχνολογίας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας από πλευράς τους. Ωστόσο, ορισμένοι 

τονίζουν ότι θα επιθυμούσαν παραπάνω χρήση. Δεν λείπουν βέβαια και αυτοί- παρότι μειονότητα- 

που δεν είναι ικανοποιημένοι από τη χρήση της τεχνολογίας που οι ίδιοι κάνουν. Συγκεκριμένα, 

θεωρούν πως υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, πως εμφανίζεται πάντα κάτι καινούριο και δεν 

νιώθουν επαρκείς.  

Παρόλο που οι περισσότεροι συμμετέχοντες δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη χρήση της 

τεχνολογίας που κάνουν στο πλαίσιο της εκπαιδευτική διαδικασίας, αναφέρουν πως υπάρχουν 

παράγοντες που τους αποτρέπουν ή δυσχεραίνουν αυτή τη χρήση που κάνουν ή που θα ήθελαν να 

κάνουν. Συγκεκριμένα, εστιάζουν στο ζήτημα των υποδομών αλλά και της έλλειψης της τεχνικής 

υποστήριξης. Ως λύση στην έλλειψη τεχνικής υποστήριξης προτείνουν τη ύπαρξη ενός 

τμήματος/υπηρεσίας στο Πανεπιστήμιο που να συμβάλλει στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα 

μαθήματα. Επιπλέον, ορισμένοι συμμετέχοντες αναφέρουν την έλλειψη χρόνου, την έλλειψη γνώσεων 

ως επιπλέον παράγοντες οι οποίοι τους αποτρέπουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία όσο θα 

ήθελαν. 

Αρκετοί συμμετέχοντες πιστεύουν πως για την εκπαιδευτική αξιοποίηση της τεχνολογίας δεν 

αρκεί η απλή γνώση χρήσης αλλά επιπλέον δεξιότητες. Η πλειονότητά τους συμφωνεί πως η 

τεχνολογία μπορεί να διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία και – ίσως υπό προϋποθέσεις- να 

μπορεί και να τη βελτιώσει. Τέλος, εμφανίζονται θετικοί στο να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά 

σεμινάρια σχετικά με την εκπαιδευτική χρήση της τεχνολογίας. Ωστόσο, τονίζουν ότι αυτό θα 

πρέπει να αρκεί να βρουν το χρόνο, να είναι ενδιαφέρον.  
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Τεχνολογία & Φοιτητές 

Ως προς την εξοικείωση των φοιτητών με την τεχνολογία, μπορούν να γίνουν δύο διαχωρισμοί όπως 

αυτοί προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Πρώτον, οι φοιτητές δεν αποτελούν μία 

ομοιογενή ομάδα με τον ίδιο βαθμό εξοικείωσης με την τεχνολογία και δεύτερον, η εξοικείωση των 

φοιτητών δεν αφορά όλες τις τεχνολογίες, αλλά συγκεκριμένες στο πλαίσιο της επικοινωνίας και της 

ψυχαγωγίας.  

Επιπροσθέτως, οι διδάσκοντες θεωρούν την πλειονότητα των φοιτητών θετική και πρόθυμη 

στη χρήση της τεχνολογίας, καθώς τη χρησιμοποιούν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Επιπλέον, θεωρούν ότι οι φοιτητές θέλουν να εμπλέκονται και να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία μέσω της τεχνολογίας. Ωστόσο, κάποιοι διδάσκοντες σημειώνουν πως παρά τη χρήση 

της τεχνολογίας από πλευράς των φοιτητών, οι φοιτητές επιδεικνύουν μια ιδιαίτερη συμπεριφορά με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, κάνουν λόγο για έλλειψη διάθεσης από πλευράς 

φοιτητών, για αδιαφορία, για έλλειψη κριτικής στάσης απέναντι στην τεχνολογία και για μια κουλτούρα που 

φέρουν από το σχολείο.  

Όσον αναφορά κατά πόσο οι ίδιοι οι φοιτητές επιζητούν τη χρήση της τεχνολογίας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, οι διδάσκοντες εμφανίζονται μοιρασμένοι χωρίς μια απόλυτη και 

ξεκάθαρη απάντηση. Επιπλέον, αρκετοί θεωρούν πως οι φοιτητές είναι ικανοποιημένοι από τη 

χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία που γίνεται. Ωστόσο, αφήνουν ανοιχτό και το 

ενδεχόμενο να επιθυμούν και επιπλέον χρήση.  

Σε περίπτωση εισαγωγής μιας νέας τεχνολογίας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι οι φοιτητές τους δεν θα δυσανασχετούσαν αλλά ίσως σε κάποιες 

περιπτώσεις να αντιδρούσαν. Ωστόσο, εφόσον ο διδάσκων αποφασίσει να εισάγει την τεχνολογία, οι 

φοιτητές αντιληφθούν τη χρησιμότητά της και τους «κινήσει» το ενδιαφέρον, οι φοιτητές το 

αποδέχονται. Μια πιθανή εξήγηση μπορεί να είναι, όπως αναφέρουν οι διδάσκοντες, πως η χρήση 

της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο από πλευράς φοιτητών συνδέεται με τις απαιτήσεις του 

διδάσκοντα.  
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Τέλος, οι διδάσκοντες θεωρούν ότι οι φοιτητές τους μπορούν να ανταποκριθούν -στην 

πλειονότητά τους- στις απαιτήσεις των μαθημάτων ως προς τη χρήση της τεχνολογίας. Ωστόσο, 

σημειώνουν πως οι απαιτήσεις δεν είναι και πολύ υψηλές, καθώς αφορούν απλή χρήση της 

τεχνολογίας και όχι κάτι εξειδικευμένο και δύσκολο.  
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10 Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα της Έρευνας 

 

Οι έρευνες που διενεργήθηκαν σε φοιτητές και διδάσκοντες Παιδαγωγικών Σχολών - στο πλαίσιο 

της παρούσας διατριβής- και παρουσιάστηκαν σε προηγούμενα Κεφάλαια εμφανίζουν πολλά κοινά 

σημεία σύγκλισης τα οποία καταδεικνύουν πως το ψηφιακό χάσμα, όπως αυτό έχει οριστεί από τη 

βιβλιογραφία, δεν ανταποκρίνεται απολύτως στην πραγματικότητα. Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των 

δυο ομάδων είναι πολύ λιγότερες και όχι καθοριστικής σημασίας. Όπως διαφαίνεται, οι διδάσκοντες 

έχουν σωστή εικόνα των φοιτητών τους, γεγονός που αποδεικνύεται από τις απαντήσεις των 

φοιτητών, αλλά και το αντίστροφο. Παρακάτω, παρουσιάζονται τα ευρήματα με τρόπο που θα 

βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της Συζήτησης που ακολουθεί.  
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Πίνακας 37: Κοινά σημεία ερευνών φοιτητών & διδασκόντων- Γενική χρήση της τεχνολογίας 

 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Έναρξη & Συστηματοποίηση 

χρήσης της τεχνολογίας στη 

ζωή των συμμετεχόντων. 

Ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των μαθητικών χρόνων 

είτε λόγω απαιτήσεων του σχολείου είτε για εξω-

ακαδημαϊκούς σκοπούς και συστηματοποιήθηκε με 

την είσοδό τους στο Πανεπιστήμιο. 

Η χρήση της τεχνολογίας προέκυψε στη ζωή 

τους λόγω ακαδημαϊκών/εργασιακών αναγκών 

και απαιτήσεων.  

Ομοιογένεια της ομάδας των 

φοιτητών ως προς την 

εξοικείωσή τους στις ΤΠΕ.  

Διαπιστώθηκε διαφοροποίηση της χρήσης ως προς 

τις γνώσεις και τη συχνότητα χρήσης. 

Κάνουν λόγο για μία ετερογενή ομάδα φοιτητών 

που δεν έχει τον ίδιο βαθμό εξοικείωσης με την 

τεχνολογία και η οποία δεν αφορά όλες τις 

διαθέσιμες τεχνολογίες, αλλά συγκεκριμένες. 

Χρήση των ΤΠΕ από πλευράς 

διδασκόντων.  

Θεωρούν πως οι διδάσκοντές τους κατέχουν τις 

βασικές δεξιότητες χρήσης της τεχνολογίας και όχι 

εξειδικευμένες.  

Οι διδάσκοντες κάνουν Βασική Χρήση του 

Διαδικτύου. Ωστόσο, ανεξαρτήτως βαθμού 

εξοικείωσης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας χρησιμοποιούν τις ίδιες τεχνολογίες. 
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Πίνακας 38: Κοινά σημεία ερευνών φοιτητών & διδασκόντων- Χρήση ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Θετικότητα και προθυμία των 

φοιτητών στη χρήση ΤΠΕ 

στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

Θετικοί και πρόθυμοι στη χρήση της τεχνολογίας 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Θεωρούν ότι η πλειονότητα των φοιτητών είναι 

θετική και πρόθυμη απέναντι στην τεχνολογία. 

Θετικότητα των διδασκόντων 

στη χρήση ΤΠΕ. 

Θεωρούν την πλειονότητα των διδασκόντων θετική 

και πρόθυμη απέναντι στη χρήση της τεχνολογίας, 

καθώς τη χρησιμοποιούν στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας όλο και περισσότερο.  

Εμφανίζονται θετικοί στη χρήση της τεχνολογίας 

καθώς πρέπει να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 

τους.  

Αναγνώριση οφελών της 

χρήσης της τεχνολογίας στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο και από 

τις δύο ομάδες 

Αναγνωρίζουν τα πιθανά οφέλη της χρήσης της 

τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

Αναγνωρίζουν τη συμβολή και τα πιθανά οφέλη 

της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Λόγοι χρήσης των ΤΠΕ στο 

ακαδημαϊκό πλαίσιο. 

Αν η χρήση δεν ήταν απαραίτητη και αν δεν 

απαιτούνταν από τους διδάσκοντες ίσως και να μην 

την χρησιμοποιούσαν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

Η χρήση της τεχνολογίας είναι αναπόφευκτη λόγω 

της φύσης της εργασίας τους.  

Επιθυμία για επιπλέον χρήση 

ΤΠΕ στο ακαδημαϊκό 

πλαίσιο. 

Επιθυμούν επιπλέον χρήση, ωστόσο δεν μπορούν 

να συγκεκριμενοποιήσουν. Αυτό οφείλεται στην 

άγνοια και την έλλειψη δεξιοτήτων από πλευράς 

τους.  

 

Οι μισοί δηλώνουν πως θα επιθυμούσαν να κάνουν 

επιπλέον χρήση της τεχνολογίας ωστόσο δεν 

μπορούν να συγκεκριμενοποιήσουν. Αυτό 

οφείλεται στη μη επαρκή εξοικείωση με όλες τις 

υπάρχουσες και διαθέσιμες τεχνολογίες, στην 

έλλειψη της τεχνικής υποστήριξης, αλλά και στην 

έλλειψη διάθεσης χρόνου από πλευράς τους. 

Ικανοποίηση φοιτητών για 

χρήση ΤΠΕ από πλευράς 

διδασκόντων.  

Οι περισσότεροι δηλώνουν ικανοποιημένοι από 

την πλειονότητα των διδασκόντων τους σας όσον 

αφορά τις Ν.Τ., καθώς ανταποκρίνονται στις 

Θεωρούν ότι οι φοιτητές είναι ικανοποιημένοι από 

τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία που γίνεται. 



230 

 

απαιτήσεις τους. Ωστόσο οι μισοί φοιτητές τη 

θεωρούν περιορισμένη και ένα σημαντικό ποσοστό 

φοιτητών ως επαρκή.  

Η «θέση» της τεχνολογίας 

κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας των μαθημάτων.  

Επιθυμούν ένα μέτριο επίπεδο τεχνολογίας στα 

μαθήματά τους.  

Η τεχνολογία είναι ένα υποστηρικτικό μέσο και σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον 

διδάσκοντα.  

Ενεργή συμμετοχή των 

φοιτητών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία μέσω της 

τεχνολογίας. 

Επιθυμούν ο διδάσκων να τους καθοδηγεί και να 

τους εμπλέκει, να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους κατά 

τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να 

μη γίνεται μονόπλευρη χρήση της τεχνολογίας.  

Θεωρούν ότι οι φοιτητές θέλουν να εμπλέκονται 

και να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία 

μέσω της τεχνολογίας. 

Αντίδραση των φοιτητών σε 

περίπτωση εισαγωγής μιας 

νέας τεχνολογίας από πλευράς 

διδασκόντων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

Στην αρχή θα αντιδρούσαν. Είναι συνήθως 

επιφυλακτικοί, απρόθυμοι, και δυσανασχετούν. 

Αυτό οφείλεται στην έλλειψη γνώσεων, έλλειψη 

ενημέρωσης και στην έλλειψη ενδιαφέροντος και 

διάθεσης. 

Πιστεύουν πως οι φοιτητές τους δεν θα 

δυσανασχετούσαν αλλά ίσως σε κάποιες 

περιπτώσεις να αντιδρούσαν. Ωστόσο, κάνουν λόγο 

για έλλειψη διάθεσης από πλευράς φοιτητών, για 

αδιαφορία, για έλλειψη κριτικής στάσης απέναντι 

στην τεχνολογία και για μια κουλτούρα που 

φέρουν από το σχολείο από πλευράς κάποιων 

φοιτητών.  

«Προϋπόθεση» χρήσης μιας 

νέας τεχνολογίας από πλευράς 

φοιτητών.  

Εφόσον οι διδάσκοντές τους δείξουν πώς να 

χρησιμοποιούν ένα καινούριο εργαλείο και το 

κατανοήσουν, τότε δεν έχουν αντίρρηση να το 

χρησιμοποιήσουν και να το εντάξουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ορισμένοι διδάσκοντες συνδέουν τη χρήση της 

τεχνολογίας από πλευράς φοιτητών με τις 

απαιτήσεις του διδάσκοντα.  

 

Λόγοι της πιθανής 

περιορισμένης χρήσης ΤΠΕ 

στο Πανεπιστήμιο.  

Η πιθανή περιορισμένη χρήση της τεχνολογίας 

στο Πανεπιστήμιο οφείλεται, ως επί το πλείστον, 

στην έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, στην 

έλλειψη δεξιοτήτων, κατάρτισης και την απροθυμία 

των διδασκόντων.  

Σχετικά με τους παράγοντες που αποτρέπουν ή 

δυσχεραίνουν τη χρήση των τεχνολογιών που 

κάνουν ή θα επιθυμούσαν να κάνουν, διδάσκοντες 

εστιάζουν στο ζήτημα των υποδομών, στην έλλειψη 

της τεχνικής υποστήριξης, στην έλλειψη χρόνου και 

στην έλλειψη γνώσεων.  
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Πίνακας 39: Συνοπτικός πίνακας κοινών σημείων των ερευνών φοιτητών & διδασκόντων 

Έναρξη & συστηματοποίηση χρήσης της 

τεχνολογίας στη ζωή των συμμετεχόντων. 

Ξεκίνησαν από την ίδια σχεδόν αφετηρία σε διαφορετικές ωστόσο εποχές.  

Ομοιογένεια της ομάδας των φοιτητών ως 

προς την εξοικείωσή τους στις ΤΠΕ.  

Οι φοιτητές δεν θεωρούνται μια ομοιογενής ομάδα ως προς τις γνώσεις και τη συχνότητα 

χρήσης των τεχνολογιών. Σε αυτό συμφωνούν τόσο οι φοιτητές όσο και οι διδάσκοντες.  

Χρήση των ΤΠΕ από πλευράς 

διδασκόντων.  

Οι διδάσκοντες είναι βασικοί χρήστες της τεχνολογίας και όχι εξειδικευμένοι. Το ίδιο 

θεωρούν και οι φοιτητές. 

Θετικότητα και προθυμία των φοιτητών στη 

χρήση ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

Οι φοιτητές εμφανίζονται θετικοί και πρόθυμοι απέναντι στη χρήση της τεχνολογίας στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο. Το ίδιο θεωρούν και οι διδάσκοντες.  

Θετικότητα των διδασκόντων στη χρήση 

ΤΠΕ. 

Οι διδάσκοντες εμφανίζονται θετικοί απέναντι στην τεχνολογία, καθώς είναι απόρροια και 

φυσικό επακόλουθο των ακαδημαϊκών υποχρεώσεών τους. Το ίδιο θεωρούν και οι 

φοιτητές.  

Αναγνώριση οφελών της χρήσης της 

τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.  

Αντιλαμβάνονται τα πιθανά οφέλη της τεχνολογίας ωστόσο εστιάζουν περισσότερο στη 

διαχείριση, διευκόλυνση και υποστήριξη που παρέχεται μέσω της τεχνολογίας και όχι σε 

τεχνολογίες που μπορούν να βελτιώσουν την ίδια τη διαδικασία της μάθησης. 

Λόγοι χρήσης των ΤΠΕ στο ακαδημαϊκό 

πλαίσιο. 

Είναι αναπόφευκτη τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους διδάσκοντες.  

Επιθυμία για επιπλέον χρήση ΤΠΕ στο 

ακαδημαϊκό πλαίσιο. 

Οι φοιτητές και οι μισοί διδάσκοντες επιθυμούν επιπλέον χρήση χωρίς ωστόσο να 

μπορούν να συγκεκριμενοποιήσουν. Η αιτιολόγηση των λόγων της μη επιπλέον χρήσης 

εφόσον το επιθυμούν, ως επί το πλείστον, ταυτίζεται.  
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Ικανοποίηση φοιτητών για χρήση ΤΠΕ 

από πλευράς διδασκόντων.  

Οι φοιτητές και οι διδάσκοντες θεωρούν ότι υπάρχει ικανοποίηση για τη χρήση ΤΠΕ που 

πραγματοποιούν οι διδάσκοντες στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.  

Η «θέση» της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια 

της διδασκαλίας των μαθημάτων.  

Οι φοιτητές και οι διδάσκοντες θεωρούν ότι η τεχνολογία είναι υποστηρικτική στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

Ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της 

τεχνολογίας. 

Οι φοιτητές επιθυμούν να έχουν ενεργητικό ρόλο κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και να μη γίνεται μονόπλευρη χρήση της τεχνολογίας. Το ίδιο θεωρούν και οι 

διδάσκοντες. 

Αντίδραση των φοιτητών σε περίπτωση 

εισαγωγής μιας νέας τεχνολογίας από 

πλευράς διδασκόντων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

Και οι δύο ομάδες συμφωνούν πως οι φοιτητές ίσως στην αρχή να αντιδρούσαν και κάνουν 

αναφορά σε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των φοιτητών.  

«Προϋπόθεση» χρήσης μιας νέας 

τεχνολογίας από πλευράς φοιτητών.  

Η χρήση μιας νέας τεχνολογίας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης από πλευράς φοιτητών 

φαίνεται να συνδέεται με τις απαιτήσεις του διδάσκοντα.  

Λόγοι της πιθανής περιορισμένης χρήσης 

ΤΠΕ στο Πανεπιστήμιο.  

Οι φοιτητές και οι διδάσκοντες συμφωνούν σχετικά με τους αποτρεπτικούς παράγοντες 

χρήσης της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.  
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Πίνακας 40: Διαφοροποιήσεις ερευνών φοιτητών & διδασκόντων 

 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Σχέση με την τεχνολογία. Έχουν καλή έως πολύ καλή σχέση με την 

τεχνολογία γενικότερα. Δεν θεωρούν πως έχουν 

σχέση εξάρτησης. Κάνουν πολύ καλή χρήση και 

είναι πολύ καλοί γνώστες του «Βασικής Χρήσης 

Διαδικτύου» αλλά κάτω του μετρίου είναι η χρήση 

της «Προηγμένης Χρήσης Διαδικτύου» και των 

«Εμπορικών Συναλλαγών».  

Η πλειονότητα αναφέρει ότι η τεχνολογία 

διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή 

τους. Πραγματοποιούν καθημερινή και συχνή 

χρήση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούν. 

Είναι ικανοποιημένοι από τη χρήση που κάνουν.  

Λόγοι χρήσης των ΤΠΕ. Δεν υπάρχει μια επικρατούσα τάση. Υπάρχουν 

φοιτητές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία α) 

περισσότερο για εξω-ακαδημαικούς λόγους β) 

εξίσου και γ) περισσότερο για εκπαιδευτικούς 

λόγους. 

Χρησιμοποιούν την τεχνολογία για 

εκπαιδευτικούς/ ακαδημαικούς λόγους και σε 

ορισμένες περιπτώσεις εξίσου. 

Τεχνολογίες/ εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται για εξω-

ακαδημαικούς λόγους.  

Χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, ως επί το πλείστον 

για ενημέρωση, Κοινωνικά Δίκτυα και, σε κάποιες 

περιπτώσεις, για να ακούν μουσική και 

παρακολούθηση ταινιών. Πολύ μικρή μερίδα 

προβαίνει σε ηλεκτρονικές αγορές μέσω 

Διαδικτύου.  

Η επικοινωνία, η αναζήτηση πληροφοριών, αλλά και 

η ενημέρωση είναι πρωταρχικής σημασίας για τους 

διδάσκοντες. Αρκετοί προβαίνουν σε αγορές online 

και κάποιοι κάνουν αναζήτηση μουσικής/ βίντεο 

αλλά και παρακολούθηση ταινιών.  

Επιθυμία για επιπλέον χρήση Οι φοιτητές εμφανίζονται μοιρασμένοι στο κατά Η πλειονότητα των διδασκόντων εμφανίζεται 
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για εξω-ακαδημαϊκούς λόγους.  πόσο επιθυμούν επιπλέον χρήση.  ικανοποιημένη από τις τεχνολογίες που 

χρησιμοποιεί και δεν επιθυμεί επιπλέον χρήση. 

Τεχνολογίες/εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται για 

εκπαιδευτικούς/ ακαδημαϊκούς 

σκοπούς.  

α) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), β) 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων, 

γ) Word και το PowerPoint, δ) Αναζήτηση 

πληροφοριών στο Διαδίκτυο, ε) Χρήση του 

γκρουπ που έχει δημιουργηθεί στο Κοινωνικό 

Δίκτυο «Facebook» από τους ίδιους τους φοιτητές 

για θέματα που αφορούν τη σχολή τους.  

Στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας: α) 

Η/Υ και βιντεοπροβολέα, για προβολή 

παρουσιάσεων μέσω PowerPoint ή προβολή 

βίντεο. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής στο 

διαδικασίας: α) email, β) ηλεκτρονική 

πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων, γ) χρήση 

Διαδικτύου για αναζήτηση υλικού σχετικό με το 

αντικείμενό τους, δ) προγράμματα του Office. 

Χρήση της τεχνολογίας για διεκπεραίωση 

διοικητικών θεμάτων του Πανεπιστημίου και 

Χρήση της τεχνολογίας στο πλαίσιο των 

ερευνητικών/ακαδημαϊκών τους 

ενδιαφερόντων.  

Προτροπή για χρήση της 

τεχνολογίας από πλευράς 

φοιτητών. 

Η χρήση της τεχνολογίας εκπαιδευτικούς λόγους 

είναι αποτέλεσμα προτροπής των διδασκόντων 

τους. Αν δεν ήταν απαραίτητη για τα μαθήματα 

και οι ίδιοι οι διδάσκοντες δεν το ζητούσαν, δεν θα 

αναλάμβαναν πρωτοβουλία. 

Όσον αναφορά κατά πόσο οι ίδιοι οι φοιτητές 

επιζητούν τη χρήση της τεχνολογίας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, οι διδάσκοντες 

εμφανίζονται μοιρασμένοι. Κάποιοι θεωρούν πως 

οι φοιτητές επιζητούν τη χρήση της τεχνολογίας 

και κάποιο πως δεν επιζητούν. 



235 

 

Πίνακας 41: Συνοπτικός πίνακας διαφοροποιήσεων των ερευνών φοιτητών & διδασκόντων 

Σχέση με την τεχνολογία. Τόσο οι φοιτητές όσο και οι διδάσκοντες κάνουν βασική/ τυπική χρήση των 

τεχνολογιών. Ωστόσο, οι διδάσκοντες εμφανίζονται περισσότερο 

«εξαρτημένοι» από τη χρήση των τεχνολογιών.  

Λόγοι χρήσης των ΤΠΕ. Ενώ οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν την τεχνολογία για ακαδημαϊκούς λόγους, 

στους φοιτητές η χρήση ποικίλει.  

Τεχνολογίες/ εργαλεία που χρησιμοποιούνται για 

προσωπικούς λόγους.  

Οι φοιτητές και διδάσκοντες κάνουν χρήση κοινών τεχνολογιών με μόνη 

εξαίρεση τα Κοινωνικά Δίκτυα που αποτελούν «προνόμιο» των φοιτητών. 

Επίσης, αρκετοί διδάσκοντες δηλώνουν πως προβαίνουν σε αγορές online, ενώ η 

πλειονότητα των φοιτητών δεν το πράττει.  

Επιθυμία για επιπλέον χρήση για προσωπικούς 

λόγους.  

Οι διδάσκοντες δεν επιθυμούν επιπλέον χρήση κάποιος τεχνολογίας για εξω-

ακαδημαϊκούς σκοπούς ενώ μερίδα φοιτητών επιθυμεί επιπλέον χρήση 

τεχνολογιών αλλά δεν γνωρίζουν να τις χρησιμοποιούν.  

Τεχνολογίες/ εργαλεία που χρησιμοποιούνται για 

ακαδημαϊκούς σκοπούς.  

Οι φοιτητές κάνουν χρήση των ίδιων τεχνολογιών με τους διδάσκοντες, με τους 

διδάσκοντες ωστόσο να «υπερέχουν» και να χρησιμοποιούν και επιπλέον 

εργαλεία στο πλαίσιο των ερευνητικών και ακαδημαϊκών τους ενδιαφερόντων.  

Προτροπή για χρήση της τεχνολογίας από πλευράς 

φοιτητών. 

Οι διδάσκοντες εμφανίζονται μοιρασμένοι ως προς το κατά πόσο οι φοιτητές 

επιζητούν τη χρήση της τεχνολογία στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ωστόσο, οι 

φοιτητές θεωρούν πως η χρήση της τεχνολογίας από πλευράς τους συνδέεται με 

την προτροπή και τις απαιτήσεις τους διδάσκοντα.  
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11 Συζήτηση Αποτελεσμάτων 

 

Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκε η σχέση των φοιτητών και των διδασκόντων με την τεχνολογία 

και κατά πόσο υπάρχει κάποιο είδος χάσματος μεταξύ των δύο ομάδων. Σε αυτό το πλαίσιο, 

διερευνήθηκε κατά πόσο οι φοιτητές μπορούν να θεωρηθούν ως μία ομοιογενής ομάδα με κοινά 

χαρακτηριστικά, που έχουν μεγαλώσει μέσα στην τεχνολογία, καθιστώντας την αναπόσπαστο 

κομμάτι της ζωής τους, σύμφωνα με τους αρχικούς ισχυρισμούς του Prensky (2001a) και των 

υπόλοιπων θεωρητικών του πεδίου.  

Θα γίνει προσπάθεια να αποσαφηνιστεί κατά πόσο ισχύουν ή όχι όσα έχουν αναφέρει οι 

θεωρητικοί του πεδίου τόσο για την ψηφιακή γενιά φοιτητών όσο και για τους διδάσκοντές τους. Τα 

ευρήματα και οι απαντήσεις που δίνονται στα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας 

παρουσιάζονται και ομαδοποιούνται στο παρόν κεφάλαιο σύμφωνα με όσα έχουν υποστηρίξει οι 

θεωρητικοί του πεδίου.  

Πριν την παρουσίαση των συμπερασμάτων και τη συζήτηση επί των ερευνητικών 

ερωτημάτων για τη χρήση της τεχνολογίας από πλευράς φοιτητών, πρέπει να προσδιοριστεί το 

τεχνολογικό πλαίσιο χρήσης, το οποίο θα μας επέτρεπε να κάνουμε λόγο για το ψηφιακό χάσμα β’ 

επιπέδου. Ο προσδιορισμός του τεχνολογικού πλαισίου χρήσης στην παρούσα έρευνα έγινε μέσω 

της διαθεσιμότητας ορισμένων τύπων τεχνολογιών και την πρόσβασή τους σε αυτούς, καθώς επίσης και από 

τους χώρους στους οποίους οι φοιτητές εξασφαλίζουν την πρόσβαση τους. Όπως διαπιστώθηκε στην 

(ποσοτική) έρευνα, η πλειονότητα των φοιτητών έχει πρόσβαση σε Η/Υ και κινητό τηλέφωνο, ενώ οι 

φοιτητές εξασφαλίζουν την πρόσβασή τους στο Διαδίκτυο κυρίως από το σπίτι. Οι φοιτητές θεωρούν 

ως πιο σημαντικά στην καθημερινότητα τους το κινητό τηλέφωνο και το Laptop/Επιτραπέζιος 

υπολογιστής. Ωστόσο, τα ποσοστά πρόσβασης σε παραδοσιακούς τύπους τεχνολογιών κυριαρχούν σε 

σχέση με τις περισσότερες σύγχρονες μορφές (όπως tablet). Όσο αφορά τους διδάσκοντες, είναι 
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αναμενόμενη και αδιαμφισβήτητη η πρόσβασή τους σε Η/Υ και Διαδίκτυο, καθώς αποτελούν 

παροχές του εκάστοτε Πανεπιστημιακού Ιδρύματος σε όλο το διδακτικό προσωπικό. Από τα 

παραπάνω εξάγεται η μη ύπαρξη του ψηφιακού χάσματος α’ επιπέδου, που αφορά στην πρόσβαση 

στην τεχνολογία. Με αυτό ως δεδομένο, στη συνέχεια γίνεται η διερεύνηση ύπαρξης ή μη του 

ψηφιακού χάσματος β’ επιπέδου που αφορά στη διαφορετική χρήση της τεχνολογίας και το βαθμό 

ικανότητας στην τεχνολογία (Sainz et al., 2008). 

 

Ισχυρισμός:  

 «Tα σημερινά παιδιά κολυμπάνε στα bits σε τέτοιο βαθμό, που νομίζουν ότι όλα αυτά είναι 

μέρος του φυσικού τοπίου» (Tapscott, 2009, σ. 22).  

Σύμφωνα με τους πρώτους θεωρητικούς ισχυρισμούς, η ζωή της ψηφιακής γενιάς είναι συνυφασμένη 

με την τεχνολογία, τα μέλη της έχουν γνωρίσει μόνο έναν κόσμο με τεχνολογία και έχουν έρθει σε 

επαφή με την τεχνολογία από την πρώιμη παιδική τους ηλικία. Επίσης, όπως έχει προταθεί, η 

ψηφιακή γενιά είναι πλήρως εξοικειωμένη με την τεχνολογία.  

Α) Τι λένε οι φοιτητές 

Όπως προέκυψε από την παρούσα έρευνα, η είσοδος της τεχνολογίας στη ζωή των φοιτητών 

προέκυψε σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους και όχι στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, με την 

πλειονότητα των φοιτητών να χρησιμοποιεί συστηματικά Η/Υ από 4 έως 9 χρόνια. Η χρήση της 

τεχνολογίας από πλευράς των φοιτητών ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των μαθητικών τους χρόνων, 

γύρω στα 15 έτη και συστηματοποιήθηκε με την είσοδό τους στο Πανεπιστήμιο. Το στοιχείο αυτό 

φαίνεται να συγκλίνει με τα ευρήματα των Combes (2009b) και Kvavik (2005). Σε διαφορετικό 

συμπέρασμα κατέληξε η έρευνα του Τζιφόπουλου (2014) όπου διαπιστώθηκε ότι η Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση συνέβαλε σε πολύ μικρό βαθμό στην απόκτηση γνώσεων Η/Υ από πλευράς των 

φοιτητών.  

Επιπροσθέτως, η φύση της σχέσης των φοιτητών με την τεχνολογία, δεν είναι αυτή που θα 

αναμέναμε αν αποδεχόμασταν τον ισχυρισμό ότι η ψηφιακή γενιά «κολυμπάει στα bit». (Tapscott, 
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2009, σ. 40). Οι φοιτητές εμφανίζονται θετικά διακείμενοι προς την τεχνολογία, ωστόσο η ζωή τους 

φαίνεται να μην είναι συνυφασμένη και άρρηκτα συνδεδεμένη με την τεχνολογία. Η σχέση των 

φοιτητών με την τεχνολογία φαίνεται να είναι σε μέτρια προς καλά επίπεδα και η καθημερινή χρήση 

περιλαμβάνει κυρίως τον Υπολογιστή, το Διαδίκτυο και το Κινητό τηλέφωνο. Ενώ λοιπόν οι Conole 

κ.ά. (2010) βρήκαν ότι οι φοιτητές αισθάνονται άνετα με την τεχνολογία και το θεωρούν ως 

αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους, στην παρούσα έρευνα προέκυψε ότι οι φοιτητές μπορεί να 

δυσκολεύοντα, αλλά θα μπορούσαν να ζήσουν χωρίς το Διαδίκτυο. 

Αναφορικά με τον ισχυρισμό για την εμπειρία χρήσης και την εξοικείωση με την τεχνολογία 

από πλευράς φοιτητών ως δεδομένα, αναμενόμενα και αδιαμφισβήτητα χαρακτηριστικά της 

ψηφιακής γενιάς, αυτό δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται σε μεγάλο βαθμό από τα ευρήματα της 

παρούσας έρευνας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας, σημαντικός αριθμός 

φοιτητών αισθάνεται μετρίως έως πολύ ικανός ως προς την ικανότητά τους να μάθουν να 

χρησιμοποιούν επαρκώς για πρώτη φορά μια νέα τεχνολογία. Φαίνεται, λοιπόν, να μην 

επαληθεύεται ο ισχυρισμός αναφορικά με τον βαθμό εξοικείωσης της ψηφιακής γενιάς, καθώς σε 

αυτή την περίπτωση θα αναμενόταν οι φοιτητές τουλάχιστον να έχουν μεγαλύτερη σιγουριά όταν 

έρχονται «αντιμέτωποι» με μια νέα τεχνολογία. Ωστόσο, το ότι αισθάνεται κανείς ικανός 

(αυτοπεποίθηση), δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και έμπειρος χρήστης της τεχνολογίας. Η 

Combes (2009b), αναφέρει ότι όσοι είναι εξαιρετικά σίγουροι/έχουν αυτοπεποίθηση απέναντι στη 

τεχνολογία είναι πιο δύσκολο να αναθεωρήσουν και να αλλάξουν τις παγιωμένες τακτικές χρήσης 

των ΤΠΕ και είναι περισσότερο εφικτό μόνο σε νεαρή ηλικία. Δηλαδή, το να έχεις κανείς 

αυτοπεποίθηση στη χρήση της τεχνολογίας δεν σημαίνει ότι μπορεί και να το πράξει (Salajan et al., 

2010). Ωστόσο, στην παρούσα έρευνα οι φοιτητές δεν επιδεικνύουν μεγάλη σιγουριά στη χρήση 

μιας νέας τεχνολογίας και είναι πιθανόν να είναι πιο εύκολο να γίνουν αλλαγές στον τρόπο που 

αντιμετωπίζουν την τεχνολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Οι φοιτητές δεν μπορούν να θεωρηθούν ως καθολικοί γνώστες και συχνοί χρήστες του 

Διαδικτύου, αλλά συγκεκριμένων τεχνολογιών. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μια ευρεία διακύμανση των 



239 

 

γνώσεων και της συχνότητας χρήσης των τεχνολογιών Διαδικτύου. Οι φοιτητές δηλώνουν γνώστες 

αλλά και συχνοί χρήστες μόνο της Βασικής χρήσης Διαδικτύου και όχι τόσο της Προηγμένης χρήσης 

Διαδικτύου και των Εμπορικών συναλλαγών. Εξαίρεση αποτελεί η χρήση Κοινωνικών Δικτύων που 

ανήκουν στην Προηγμένη Χρήση Διαδικτύου, όπου οι φοιτητές δηλώνουν πολύ καλοί και συχνοί 

χρήστες. Αναφορικά με τη συχνότητα χρήσης, διαπιστώθηκε πως σημαντική μερίδα των φοιτητών 

χρησιμοποιεί πιο συχνά τις βασικές εφαρμογές του Διαδικτύου (π.χ. αποστολή/ λήψη email) παρά 

τις πιο εξειδικευμένες τεχνολογικές εφαρμογές (π.χ. συνεισφορά σε blog/ wiki). Οι γνώσεις των 

φοιτητών σε τεχνολογίες Διαδικτύου φαίνεται να συνδέονται με τη συχνότητα χρήσης των 

αντίστοιχων τεχνολογιών, αποτυπώνοντας μια παρόμοια εικόνα. Αυτό πιθανόν να σημαίνει πως η μη 

χρήση τεχνολογιών οφείλεται στο γεγονός ότι δεν γνωρίζουν να τη χρησιμοποιούν.  

Συνολικά, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας καταδεικνύουν πως δεν πληρούν όλοι οι 

φοιτητές τα κριτήρια του να ανήκουν στην ψηφιακή γενιά αναφορικά με τη χρήση των τεχνολογιών. 

Ωστόσο, δεν μπορούμε, όμως, να παραβλέψουμε το γεγονός ότι υπάρχει ένα μικρό ποσοστό των 

φοιτητών, όπου εμφανίζονται ως συχνοί χρήστες της τεχνολογίας, αλλά και πολύ καλοί γνώστες 

αυτών.  

Β) Τι λένε οι διδάσκοντες 

Οι διδάσκοντες φαίνεται να επιβεβαιώνουν τα παραπάνω ευρήματα αναφορικά με το κατά πόσο οι 

φοιτητές είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση της τεχνολογίας. Σύμφωνα με τους διδάσκοντες, οι 

φοιτητές τους δεν εμφανίζουν, ως σύνολο, τις ίδιες γνώσεις χρήσης των τεχνολογιών, καθώς υπάρχει 

μερίδα φοιτητών που είναι πολύ αρχάριοι και υπάρχει μερίδα φοιτητών που είναι πολύ καλοί και 

έμπειροι χρήστες. Επίσης, αναφέρουν πως οι φοιτητές δεν μπορούν να θεωρηθούν έμπειροι χρήστες 

όλων των τεχνολογιών, καθώς θεωρούν ότι οι φοιτητές είναι τυπικοί χρήστες του Διαδικτύου και 

συγκεκριμένων τεχνολογιών που τους αφορούν και ενδιαφέρουν, κυρίως στο πλαίσιο της 

επικοινωνίας και της ψυχαγωγίας (πχ χρήση κοινωνικών δικτύων) και όχι τόσο στις τεχνολογίες που 

είναι απαραίτητες στο ακαδημαϊκό πλαίσιο. Η αντίληψη που έχουν οι διδάσκοντες για τη χρήση της 
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τεχνολογίας από πλευράς των φοιτητών τους, επιβεβαιώνει και επαληθεύει την αυτοαξιολόγηση των 

φοιτητών –και απορρίπτει την υποκειμενικότητα αυτών- αναφορικά με τη χρήση των τεχνολογιών.  

 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας αποτυπώνουν μια ετερογενή ομάδα φοιτητών με 

διακυμάνσεις στο εύρος γνώσεων που έχουν οι φοιτητές στη χρήση των τεχνολογιών αλλά και στη 

συχνότητα χρήσης αυτών (Bullen & Morgan, 2011. Combes, 2009b. Corrin, et al., 2010. Kennedy 

et al., 2010. Ricoy et al., 2013). Υπάρχει ένα ποσοστό φοιτητών που εμφανίζονται ως πολύ συχνοί 

και καλοί γνώστες των τεχνολογιών Διαδικτύου, ένα ποσοστό φοιτητών που δεν είναι συχνοί και 

καλοί γνώστες των τεχνολογιών Διαδικτύου και ένα άλλο που βρίσκεται κάπου στη μέση. Το 

στοιχείο αυτό ίσως μας φέρνει πιο κοντά στην άποψη της Combes (2009b) ότι η ψηφιακή γενιά, μια 

γενιά σούπερ-χρηστών, είναι μια αντίληψη παρά μια πραγματικότητα. Όπως και στην πρόσφατη 

έρευνα του Τζιφόπουλου (2014), οι φοιτητές αν και κατατάσσονται στους ψηφιακά εγγράμματους 

δεν μπορούν να θεωρηθούν στο σύνολό τους «ψηφιακοί ιθαγενείς», καθώς ένα μέρος μόνο των 

φοιτητών συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά της ψηφιακής γενιάς κατά Prensky. Ωστόσο οι φοιτητές 

αυτοί αποτελούν μάλλον την εξαίρεση και όχι τον κανόνα (Kennedy et al., 2010). Μόνο ορίζοντας 

την ψηφιακή γενιά σε όρους χρήσης βασικών εργαλείων επικοινωνίας και κοινών τεχνολογιών τότε 

μπορούμε να πούμε ότι η ψηφιακή γενιά έχει καταφτάσει (Nagler & Ebner, 2009). 

 

Ισχυρισμός:  

 «Θέλουν να διαμορφώνουν τα πράγματα στα μέτρα τους, να τα φτιάχνουν μόνοι τους. Είναι εκ 

φύσεως συνεργατικοί και τους αρέσει να συζητούν, όχι να τους κάνουν διάλεξη. Θα υποβάλλουν 

σε έλεγχο κι εσένα και τον τρόπο οργάνωσής σου» (σ. 28) (…) Στην εκπαίδευση μάς 

αναγκάζουν να μεταβάλλουμε το παιδαγωγικό μοντέλο από τη δασκαλοκεντρική και βασισμένη 

στην καθοδήγηση μέθοδο, στη μαθητοκεντρική, που βασίζεται στη συνεργασία (σ. 33) 

(Tapscott, 2009).  
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Σύμφωνα με τους θεωρητικούς του πεδίου, η νέα γενιά φοιτητών είναι πλήρως εξοικειωμένη με την 

τεχνολογία, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

έχει ιδιαίτερες προτιμήσεις ως προς τη χρήση της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο καθώς την 

επιζητούν και την αναμένουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπροσθέτως, αναφέρουν ότι η 

ψηφιακή γενιά επιθυμεί εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας και ότι έχουν βαρεθεί τις συμβατικές 

μεθόδους διδασκαλίας, αναζητώντας κάτι διαφορετικό. Σύμφωνα με τους Frand (2000), Oblinger 

(2003) και Prensky (2001a, b), η ψηφιακή γενιά έχει χαμηλή ανοχή για διαλέξεις, προτιμά ενεργή 

και όχι παθητική μάθηση, διενεργεί κοινωνικές και επαγγελματικές αλληλεπιδράσεις και η 

πρόσβαση σε πληροφορίες βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ΤΠΕ (McNeill et al. 2011).  

Α) Τι λένε οι φοιτητές 

Οι φοιτητές που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα αναγνωρίζουν τα πιθανά οφέλη της χρήσης της 

τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά της αποδίδουν κυρίαρχα έναν υποστηρικτικό ρόλο. 

Το εύρημα αυτό προκύπτει τόσο από την ποιοτική όσο και από την ποσοτική έρευνα της διατριβής. 

Στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας, όταν οι φοιτητές κλήθηκαν να αναφέρουν τα οφέλη των ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, εστίασαν περισσότερο στα οφέλη των εποπτικών και υποστηρικτικών 

μέσων και όχι σε τεχνολογίες/πρακτικές που μπορούν να βελτιώσουν την ίδια τη διαδικασία της 

μάθησης. Είναι πιθανόν, η μη αναφορά των φοιτητών στη δυνατότητα που προσφέρουν οι ΤΠΕ στη 

βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, να αποτυπώνει την άγνοια των φοιτητών για το πώς μπορεί 

να αξιοποιηθεί ουσιαστικά η τεχνολογία στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Η αναγνώριση της θετικής συμβολής της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι 

καθολική, όπως διαπιστώθηκε και σε αντίστοιχες έρευνες (Henderson et al., 2015. Μπερδούσης, 

2012. Waycott et al., 2010). Οι φοιτητές φάνηκε να είναι θετικοί και πρόθυμοι στη χρήση της 

τεχνολογίας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνεται και 

από άλλες αντίστοιχες έρευνες (Αυγερινού κ.α., 2015. Dahlstrom et al., 2013. Kvavik (2005). 

Ωστόσο, οι συμμετέχοντες φαίνεται να εστιάζουν περισσότερο στον υποστηρικτικό ρόλο της 

τεχνολογίας και όχι τόσο στα οφέλη που μπορεί να προσφέρει ως καθοριστικός παράγοντας της 
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ίδιας της μαθησιακής διαδικασίας (Henderson et al., 2015). Είναι πιθανόν, η μη αναφορά των 

φοιτητών στη δυνατότητα που προσφέρουν οι ΤΠΕ στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, να 

αποτυπώνει την άγνοια των φοιτητών για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ουσιαστικά η τεχνολογία στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Σε αυτό το σημείο, τα πράγματα γίνονται λιγάκι πιο πολύπλοκα και μη αναμενόμενα. 

Παρόλο που οι φοιτητές φαίνεται να αναγνωρίζουν τα πιθανά οφέλη της τεχνολογίας και 

εμφανίζονται θετικοί και πρόθυμοι στη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

μεγάλο μέρος των φοιτητών προτιμά την παρακολούθηση μαθημάτων όπου χρησιμοποιείται ένα 

μέτριο επίπεδο της τεχνολογίας. Ομοίως σε άλλες έρευνες, οι φοιτητές προτιμούν μεικτά 

περιβάλλοντα τεχνολογίας (Dahlstrom et al., 2013. Kvavik, 2005) ως συμπληρωματικά στη 

διαδικασία της μάθησης και όχι ως μετασχηματιστική (Kvavik, 2005). Αυτό το εύρημα στην 

παρούσα έρευνα είναι ιδιαιτέρως σημαντικό καθώς θα αναμέναμε ότι θα προτιμούσαν εκτεταμένη, 

ευρεία και καθολική χρήση της τεχνολογίας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας - εφόσον 

αποδεχτούμε τους αρχικούς θεωρητικούς ισχυρισμούς. Με μια δεύτερη ανάγνωση, αυτό μπορεί να 

σημαίνει πως οι φοιτητές δεν απορρίπτουν τις συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας και επιθυμούν τη 

χρήση της τεχνολογίας με σκοπό τη διαχείριση και διευκόλυνση της μάθησης μέσω συγκεκριμένων 

εργαλείων.  

Οι φοιτητές, σχετικά με το εύρος των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και εάν χρησιμοποιούν τις δυνατότητες αυτές επαρκώς και σε 

ικανοποιητικό βαθμό, εμφανίζονται μοιρασμένοι χωρίς να καταδεικνύουν μια ξεκάθαρη τάση. 

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι μισοί περίπου φοιτητές δεν είναι σίγουροι κατά πόσο 

το πράττουν ή όχι. Επιβεβαίωση και ίσως εξήγηση σε αυτό το εύρημα ενδέχεται να μπορεί να δοθεί 

μέσα από ένα ποιοτικό εύρημα της έρευνας. Συγκεκριμένα, στις συνεντεύξεις των φοιτητών 

διαπιστώθηκε πως, παρά το γεγονός ότι, όπως οι ίδιοι δηλώνουν, επιθυμούν την επιπλέον 

εκπαιδευτική χρήση της τεχνολογίας από πλευράς τους, ωστόσο δεν το πράττουν. Ως αιτιολόγηση, 

αναφέρουν ότι δεν μπορούν να σκεφτούν τι παραπάνω θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Έτσι, 
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γίνεται φανερό ότι αρκετοί φοιτητές δεν είναι σε θέση να συγκεκριμενοποιήσουν αυτή την επιπλέον 

χρήση της τεχνολογίας που δηλώνουν πως επιθυμούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό, όπως οι 

ίδιοι αναφέρουν, ίσως οφείλεται στην άγνοια και την έλλειψη δεξιοτήτων από πλευράς τους. Σε 

αντίστοιχο συμπέρασμα κατέληξαν και άλλες έρευνες όπου διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές έχουν 

περιορισμένη κατανόηση του τι εργαλεία θα μπορούσαν να υιοθετήσουν και πώς να υποστηρίξουν τη 

δική τους μάθηση (Bullen & Morgan, 2011. Margaryan et al., 2011), εκφράζοντας την ικανοποίησή 

τους για την υπάρχουσα κατάσταση που επικρατεί (Bullen & Morgan, 2011). Το παραπάνω 

συμπέρασμα δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση καθώς είναι αναμενόμενο όταν οι φοιτητές δεν έχουν 

μυηθεί σε έναν καινοτόμο τρόπο διδασκαλίας να μην είναι σε θέση να καταθέσουν προτάσεις για 

αλλαγή (Bullen & Morgan, 2011).  

Όπως φάνηκε από την ποσοτική έρευνα όσο καλύτερη σχέση έχουν οι φοιτητές με την 

τεχνολογία, τόσο περισσότερα οφέλη αναγνωρίζουν στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Το στοιχείο αυτό φαίνεται να είναι ένα σημείο-κλειδί για μελλοντικές παρεμβάσεις. 

Ενδεχομένως, αν γίνει προσπάθεια να αποκτήσουν οι φοιτητές μια καλύτερη σχέση, επαφή και 

κατανόηση της τεχνολογίας, τότε θα είναι σε θέση οι φοιτητές να επωφελούνται τις δυνατότητες της 

τεχνολογίας. 

Οι προσδοκίες των φοιτητών για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία εστιάζονται 

γύρω από τη χρήση των εδραιωμένων εργαλείων εντός των συμβατικών παιδαγωγικών (Margaryan et 

al., 2011). H πλειονότητα των φοιτητών θεωρεί πως η χρήση της τεχνολογίας στη σχολή τους 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως βασική και όχι ως εκτεταμένη και η οποία πραγματοποιείται από τους 

περισσότερους διδάσκοντες. Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως οι τεχνολογίες τις οποίες ζήτησαν οι 

διδάσκοντες από τους φοιτητές να χρησιμοποιήσουν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

είναι περιορισμένες. Ειδικότερα, τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης τεχνολογιών/εργαλείων μετά από 

προτροπή των διδασκόντων συγκεντρώνουν το «email» και οι «ιστοσελίδες μαθημάτων». Οι 

υπόλοιπες τεχνολογίες παρουσιάζουν πολύ χαμηλά ποσοστά χρήσης. Ωστόσο, οι φοιτητές σε 

ερώτηση σχετικά με το ποια εργαλεία/τεχνολογίες χρησιμοποιούν οι ίδιοι στο πλαίσιο της 
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εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν αναφέρουν κάτι παραπάνω ή κάτι διαφορετικό. Συγκεκριμένα, 

αναφέρουν (ποιοτικό εύρημα) πως χρησιμοποιούν, κυρίως, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και 

την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων του εκάστοτε Πανεπιστημίου, η χρήση της 

οποίας γίνεται, ως επί το πλείστον, για τη διευκόλυνση και διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(π.χ. κοινοποίηση πληροφοριών) και όχι για τη βελτίωση και υποστήριξη της μάθησης (Kvavik, 

2005).  

Όπως διαπιστώνεται, παρά το γεγονός ότι οι φοιτητές θεωρούν τη χρήση που γίνεται στη 

σχολή βασική και θα επιθυμούσαν επιπλέον χρήση της τεχνολογίας- όπως αναφέρθηκε παραπάνω- 

οι ίδιοι οι φοιτητές δεν πραγματοποιούν διαφορετική χρήση (Henderson et al., 2015). Εξήγηση σε 

αυτό το εύρημα μπορεί να δοθεί από την απάντησή τους σε ένα επόμενο ερώτημα. Συγκεκριμένα, οι 

φοιτητές δηλώνουν ότι η χρήση της τεχνολογίας από πλευράς τους για εκπαιδευτικούς λόγους, ως 

επί το πλείστον, είναι αποτέλεσμα προτροπής των διδασκόντων τους και όχι δική τους πρωτοβουλία. 

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως φοιτητές δηλώνουν ότι, εάν η χρήση της τεχνολογίας 

δεν ήταν απαραίτητη για τα μαθήματα και οι ίδιοι οι διδάσκοντες δεν το ζητούσαν, δεν θα 

αναλάμβαναν οι ίδιοι την πρωτοβουλία για τη χρήση της τεχνολογίας. Επίσης, όπως αναφέρουν οι 

ίδιοι οι φοιτητές για τους, συμφοιτητές τους, αυτοί δεν επιζητούν από τους διδάσκοντές τους 

επιπλέον χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δηλώνουν ότι είναι παθητικοί, ότι 

έχουν συμβιβαστεί, δεν έχουν την απαίτηση για κάτι παραπάνω και πως αρκούνται σε όσα τους 

«προσφέρεται». Ως εκ τούτου, διαφαίνεται η σημασία που έχει για τον φοιτητή η καθοδήγηση του 

διδάσκοντα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, οι φοιτητές δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλία, 

γεγονός που καταδεικνύει την ύπαρξη του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας. Συνεπώς, ο ρόλος 

του διδάσκοντα είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς οι φοιτητές φαίνεται να έχουν έναν παθητικό 

ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, οι φοιτητές θεωρούν ότι οι συμφοιτητές τους συνήθως 

αντιμετωπίζουν την εισαγωγή μιας νέας τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία με 

επιφυλακτικότητα, απροθυμία και δυσανασχέτηση. Το γεγονός αυτό, όπως δηλώνουν, μπορεί να 

οφείλεται στην έλλειψη γνώσεων, ενημέρωσης, ενδιαφέροντος και διάθεσης. Εφόσον, όμως, οι 
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διδάσκοντές τους δείξουν πώς να χρησιμοποιούν το καινούριο εργαλείο και το κατανοήσουν, τότε 

δεν έχουν αντίρρηση να το χρησιμοποιήσουν και να το εντάξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και 

πάλι σε αυτό το σημείο καταδεικνύεται η σημαντικότητα του ρόλου του διδάσκοντα και η ανάγκη 

των φοιτητών για καθοδήγηση.  

Λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι η χρήση της τεχνολογίας που ήδη κάνουν οι φοιτητές 

αποτελεί, κυρίως, προϊόν της προτροπής και της καθοδήγησης των διδασκόντων τους παρά προϊόν 

δικής τους πρωτοβουλίας οι φοιτητές φαίνεται να έχουν έναν παθητικό ρόλο στης εκπαιδευτική 

διαδικασία (Bullen & Morgan, 2011. Dahlstrom et al., 2013 ). Σύμφωνα με έρευνα τους Dahlstrom 

κ.ά. (2013), οι φοιτητές επιζητούν την καθοδήγηση από τους διδάσκοντές τους και τα ιδρύματα 

σχετικά με το πώς να αξιοποιήσουν καλύτερα την τεχνολογία που κατέχουν για την ενίσχυση της 

πανεπιστημιακής εμπειρία τους, όχι μόνο από την ακαδημαϊκή σκοπιά, αλλά και από μια βιωματική 

σκοπιά. Επομένως, ακόμα και αν ισχύει ότι οι φοιτητές είναι τεχνολογικά έμπειροι, εξακολουθούν να 

αισθάνονται άνετα με τα παραδοσιακά μοντέλα μάθησης (Garcia & Qin, 2007). Αυτά τα 

αποτελέσματα έρχονται σε αντίθεση με τα λεγόμενα του Prensky (2007), οποίος έκανε λόγο για 

έναν πληθυσμό ο οποίος αναζητά τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Απάντηση σε αυτό ίσως μπορεί να δοθεί μέσα από μια ουσιαστική «αλλαγή από τη 

δασκαλοκεντρική φιλοσοφία της μετάδοσης πληροφοριών σε μια μαθητοκεντρική φιλοσοφία» (σ. 

158) (Βοσνιάδου, 2006).  

Β) Τι λένε οι διδάσκοντες 

Τα παραπάνω ευρήματα από τις αυτοαναφορές των φοιτητών φαίνεται όχι μόνο απλώς να 

επιβεβαιώνονται άλλα και να ταυτίζονται απόλυτα με την εικόνα που αποτυπώνουν οι απόψεις των 

διδασκόντων για τους φοιτητές τους.  

Οι διδάσκοντες θεωρούν ότι η πλειονότητα των φοιτητών είναι θετική και πρόθυμη στη 

χρήση της τεχνολογίας, καθώς τη χρησιμοποιούν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Επίσης, θεωρούν ότι οι φοιτητές θέλουν να εμπλέκονται και να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία μέσω της τεχνολογίας. Ωστόσο, κάποιοι διδάσκοντες σημειώνουν πως παρά τη χρήση 
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της τεχνολογίας από πλευράς των φοιτητών, οι φοιτητές επιδεικνύουν μια ιδιαίτερη συμπεριφορά με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με όσα ανέφεραν οι ίδιοι οι 

φοιτητές. Συγκεκριμένα, κάνουν λόγο για έλλειψη διάθεσης από πλευράς φοιτητών, για αδιαφορία, για 

έλλειψη κριτικής στάσης απέναντι στην τεχνολογία και για μια κουλτούρα που φέρουν από το σχολείο. 

Όσον αναφορά κατά πόσο οι ίδιοι οι φοιτητές επιζητούν τη χρήση της τεχνολογίας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, οι διδάσκοντες εμφανίζονται μοιρασμένοι χωρίς μια απόλυτη και 

ξεκάθαρη απάντηση.  

Αρκετοί διδάσκοντες θεωρούν πως οι φοιτητές είναι ικανοποιημένοι από τη χρήση της 

τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία που γίνεται. Ωστόσο, αφήνουν ανοιχτό και το 

ενδεχόμενο να επιθυμούν και επιπλέον χρήση. Σε περίπτωση εισαγωγής μιας νέας τεχνολογίας στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι διδάσκοντες πιστεύουν ότι οι φοιτητές τους δεν θα 

δυσανασχετούσαν αλλά ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να αντιδρούσαν. Ωστόσο, εφόσον ο διδάσκων 

αποφασίσει να εισάγει την τεχνολογία, οι φοιτητές αντιληφθούν τη χρησιμότητά της και τους κινήσει 

το ενδιαφέρον, οι φοιτητές το αποδέχονται. Μια πιθανή εξήγηση μπορεί να είναι, όπως αναφέρουν 

οι διδάσκοντες, πως η χρήση της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο από πλευράς φοιτητών 

συνδέεται με τις απαιτήσεις του διδάσκοντα. Τέλος, οι διδάσκοντες θεωρούν ότι οι φοιτητές τους 

μπορούν να ανταποκριθούν -στην πλειονότητά τους- στις απαιτήσεις των μαθημάτων ως προς τη 

χρήση της τεχνολογίας. Ωστόσο, σημειώνουν πως οι απαιτήσεις δεν είναι και πολύ υψηλές, καθώς 

αφορούν απλή χρήση της τεχνολογίας και όχι κάτι εξειδικευμένο και δύσκολο.  

Από την αντιπαραβολή των απόψεων των φοιτητών και των απόψεων των διδασκόντων για 

τους φοιτητές τους, προκύπτει ότι οι διδάσκοντες έχουν σωστή αντίληψη της πραγματικής εικόνας 

των φοιτητών τους. Ωστόσο, ισχύει και το αντίστροφο. Η υποκειμενικότητα των απαντήσεων των 

φοιτητών φαίνεται πως επιβεβαιώνονται από τις απαντήσεις των διδασκόντων. Συγκεκριμένα, οι 

διδάσκοντες αναφέρονται στην πιθανότητα αντίδρασης των φοιτητών σε περίπτωση εισαγωγής μιας 

νέας τεχνολογίας, σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μερίδας φοιτητών που λειτουργούν αρνητικά 
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στη χρήση της τεχνολογίας. Τέλος φαίνεται να αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα του ρόλου τους 

ως διδάσκοντες στη χρήση της τεχνολογίας από πλευράς φοιτητών.  

 

Συνοψίζοντας όσα αναφέρθηκαν, τα ευρήματα καταδεικνύουν και οδηγούν στο συμπέρασμα 

ότι οι φοιτητές -αν και είναι θετικοί και πρόθυμοι στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία- δεν γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αυτή να αξιοποιηθεί. Με 

λίγα λόγια, θέλουν αλλά δεν ξέρουν τον τρόπο. Αυτό το συμπέρασμα καταδεικνύει ότι οι φοιτητές 

δεν έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις και προσδοκίες από τους διδάσκοντες, γεγονός που δεν 

επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς για την ψηφιακή γενιά. Οι φοιτητές δεν έχουν τα χαρακτηριστικά της 

ψηφιακής γενιάς καθώς φαίνεται να προτιμούν συμβατικές και παθητικές μορφές μάθησης και 

διδασκαλίας (Margaryan et al., 2011). 

 

Ισχυρισμός:  

Οι φοιτητές αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα με κοινά χαρακτηριστικά ως προς τη χρήση της 

τεχνολογίας.  

Τα στοιχεία που έχουν ήδη παρουσιαστεί καταδεικνύουν ότι οι σημερινοί φοιτητές κάθε άλλο παρά 

ομοιογενής ομάδα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν. Έχει ενδιαφέρον να εξεταστεί αναλυτικότερα 

το εάν οι φοιτητές που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα συνιστούν μια ομοιογενή ομάδα και 

τελικά εάν η ηλικία αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα χαρακτηρισμού κάποιου ως ψηφιακού 

ιθαγενή.  

Από την ποιοτική έρευνα προέκυψε ότι οι ίδιοι οι φοιτητές διαπιστώνουν και επιβεβαιώνουν 

το γεγονός ότι οι συμφοιτητές τους δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα με το ίδιο επίπεδο 

γνώσεων στη χρήση των τεχνολογιών. Το ίδιο αναφέρουν και οι διδάσκοντες στις συνεντεύξεις για 

τους φοιτητές τους. Αναλυτικότερα, οι διδάσκοντες αναφέρουν ότι οι φοιτητές δεν αποτελούν μία 

ομοιογενή ομάδα με τον ίδιο βαθμό εξοικείωσης με την τεχνολογία και ότι αυτή η εξοικείωση δεν 

αφορά όλες τις τεχνολογίες, αλλά συγκεκριμένες στο πλαίσιο της επικοινωνίας και της ψυχαγωγίας. 
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Αυτές οι δηλώσεις/αναφορές των φοιτητών και διδασκόντων έρχονται να επιβεβαιώσουν και τα 

ποσοτικά αποτελέσματα της παρούσας έρευνας όπου οι γνώσεις και η συχνότητα χρήσης των 

τεχνολογιών από πλευράς φοιτητών παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 

διαφοροποιήσεις στις γνώσεις των φοιτητών ως προς τη χρήση τεχνολογιών και στη συχνότητα 

χρήσης αυτών. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν είναι όλοι οι φοιτητές έμπειροι και συχνοί χρήστες 

των τεχνολογιών.  

Ένα δεύτερο επιχείρημα περί της ανομοιογένειας των φοιτητών έλκεται από τις τυπολογίες 

χρηστών που προέκυψαν τόσο από την ποσοτική όσο και από την ποιοτική έρευνα των φοιτητών. 

Συγκεκριμένα, η τυπολογία χρηστών που προέκυψε από την ποσοτική έρευνα των φοιτητών 

αντανακλά πολλαπλούς παράγοντες διαφοροποίησης των φοιτητών. Συγκεκριμένα, οι παράγοντες 

που διαφοροποιούν τους φοιτητές περιλαμβάνουν: α) το κατά πόσο οι φοιτητές χρησιμοποιούν 

επαρκώς και σε ικανοποιητικό βαθμό τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, β) το κατά πόσο η χρήση της τεχνολογίας στη σχολή τους θεωρείται επαρκής, γ) η 

συχνότητα χρήσης των τεχνολογιών του Διαδικτύου, και δ) το κατά πόσο πιστεύουν στα Οφέλη της 

Τεχνολογίας στη Μαθησιακή Διαδικασία και στην Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας. Στην 

τυπολογία χρηστών που πρόεκυψε από την ποιοτική έρευνα των φοιτητών, οι διαφοροποιήσεις 

αφορούν α) τη σχέση εξάρτησης των φοιτητών με την τεχνολογία, β) στους λόγους χρήσης της 

τεχνολογίας (προσωπικούς/ακαδημαϊκούς), γ) στην ικανοποίηση όσον αφορά τη χρήση της 

τεχνολογίας από πλευράς διδασκόντων, και δ) το είδος χρήσης της τεχνολογίας στη σχολή 

(εκτεταμένη, βασική, περιορισμένη). Είναι σαφές το πλήθος των παραγόντων που μπορούν να 

καθορίσουν το εάν κάποιος ανήκει ή όχι στην ψηφιακή γενιά.  

Ενώ η ηλικία έχει χαρακτηριστεί ως καθοριστικός παράγοντας για τη διάκριση της 

ψηφιακής γενιάς, τα αποτελέσματα τόσο της παρούσας έρευνας όσο και άλλων πρόσφατων ερευνών 

από τη διεθνή βιβλιογραφία δείχνουν ότι η ηλικία δεν αποτελεί τον μοναδικό καθοριστικό 

παράγοντα (Helsper & Eynon, 2010. Hosein et al., 2010. Kennedy et al., 2010. Bullen et al., 2011. 

Romero et al., 2013. Selwyn, 2008. Brown & Czerniewicz, 2010). Εξετάζοντας τον αριθμό των 
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στατιστικά σημαντικών σχέσεων της ηλικίας με τις διερευνώμενες διαστάσεις, παρατηρούμε ότι είναι 

περιορισμένες. Ειδικότερα, όσο μεγαλώνει η ηλικία των φοιτητών τόσο πιο συχνά χρησιμοποιούν τις 

τεχνολογίες και τόσο περισσότερες γνώσεις στη χρήση τεχνολογιών θεωρούν ότι έχουν. Επίσης, η 

ηλικία συνδέεται με την άποψη για χρήση της τεχνολογίας στα μαθήματα αλλά και με την επάρκεια 

χρήσης των τεχνολογιών στη σχολή. Όσο μεγαλώνει η ηλικία τόσο πιο επαρκή και σε ικανοποιητικό 

βαθμό θεωρούν τη χρήση που κάνουν του εύρους δυνατοτήτων των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Συνολικά, η ηλικία φαίνεται να διαδραματίζει κάποιο ρόλο στη διαμόρφωση της σχέσης 

των φοιτητών με τις ΤΠΕ, ωστόσο δεν υποστηρίζεται ότι η ηλικία είναι ένας καθοριστικός και -πολύ 

περισσότερο- ο μοναδικός καθοριστικός παράγοντας (Kennedy et al. 2010. Hargittai, 2010). 

Περνώντας από την ηλικία στη συζήτηση αναφορικά με την πιθανή επίδραση άλλων 

δημογραφικών παραγόντων στη σχέση των φοιτητών με τις ΤΠΕ, έχει ενδιαφέρον να διερευνηθεί ο 

ρόλος του φύλου και των ετών συστηματικής χρήσης Η/Υ οι οποίοι φάνηκαν να είναι στατιστικά 

σημαντικοί.  

Το φύλο διαφοροποιεί την ικανότητα χρήσης που αισθάνεται ότι έχει ένας φοιτητής όταν έρχεται σε 

επαφή για πρώτη φορά με μια νέα ψηφιακή τεχνολογία, με τους άντρες να αισθάνονται περισσότερο 

ικανοί από τις γυναίκες. Παρομοίως, η σχέση που έχουν με την τεχνολογία οι φοιτητές συνδέεται με το 

φύλο, με τους άντρες να έχουν μεγαλύτερη σχέση με την τεχνολογία από τις γυναίκες. Το φύλο 

βρέθηκε να αποτελεί μεταβλητή της διαφοροποιημένης χρήσης της τεχνολογίας μεταξύ των 

φοιτητών (Hargittai, 2010. Helsper & Eynon, 2010. Hosein et al., 2010. Kennedy et al., 2010. 

McNaught et al., 2009.Selwyn, 2008). 

Τα έτη συστηματικής χρήσης Η/Υ από πλευράς φοιτητών διαπιστώθηκε ότι είναι πολύ 

σημαντικός παράγοντας καθώς συνδέεται α) με την ικανότητα χρήσης που αισθάνεται ότι έχει ένας 

φοιτητής όταν έρχεται σε επαφή για πρώτη φορά με μια νέα ψηφιακή τεχνολογία, β) με τη σχέση που 

έχουν με την τεχνολογία οι φοιτητές, γ) με τη συχνότητα χρήσης και τις γνώσεις που θεωρούν πως έχουν 

οι φοιτητές στις νέες τεχνολογίες δ) με την Άποψη για το Διαδίκτυο που έχουν οι φοιτητές, ε) με την 

άποψη των φοιτητών για χρήση της τεχνολογίας στα μαθήματα και στ) με τα Οφέλη της τεχνολογίας στη 
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μαθησιακή διαδικασία και την Υποστήριξη Εκπαιδευτικής Διαδικασίας που θεωρούν οι φοιτητές ότι 

προσφέρουν. Τα έτη συστηματικής χρήσης αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα στον οποίο μπορεί να 

οφείλεται το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να θεωρείται ότι ανήκει στην ψηφιακή γενιά (Helsper & 

Eynon, 2010). Αυτό το εύρημα είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό καθώς διαφαίνεται πως η συνεχής και 

διαρκής ενασχόληση των φοιτητών με την τεχνολογία συσχετίζεται με την εξοικείωσή τους με την 

τεχνολογία, με την άποψη που έχουν για την τεχνολογία και τα αντιλαμβανόμενα οφέλη αυτής. Ως 

εκ τούτου, είναι πιθανόν πως όσο περισσότερο κανείς πραγματοποιεί συστηματική χρήση της 

τεχνολογίας τόσο πιο πιθανό είναι να αποκτήσει τα «ιδιαίτερα χαρακτηριστικά» που λέγεται ότι 

χαρακτηρίζουν την ψηφιακή γενιά.  

Η συστηματική χρήση τεχνολογίας από πλευράς φοιτητών ξεκινά στο Πανεπιστήμιο και η 

συστηματικότητα χρήσης Η/Υ για αρκετά χρόνια συνδέεται με τη σχέση των φοιτητών με την 

τεχνολογία. Είναι πιθανόν το πλαίσιο χρήσης και η τριβή με την τεχνολογία να οδηγούν στην 

αλλαγή του πώς αντιμετωπίζουν και αντιλαμβάνονται οι φοιτητές την τεχνολογία. Γίνεται, λοιπόν, 

αντιληπτό του πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του Πανεπιστημίου στο να μπορέσουν οι φοιτητές να 

αποκτήσουν καλύτερη σχέση με την τεχνολογία ώστε να μπορούν να την αξιοποιούν σωστά προς 

όφελός τους.  

 

Συνοψίζοντας, η διχοτόμηση που προτάθηκε από τον Prensky (2001a) μεταξύ ψηφιακών 

ιθαγενών και ψηφιακών μεταναστών βασιζόμενη στην ηλικία δεν φαίνεται να ισχύει. Λαμβάνοντας 

μάλιστα υπόψη ότι η εμπειρία χρήσης (γνώσεις και συχνότητα χρήσης της τεχνολογίας) δεν 

συνδέεται με την ηλικία, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιος μεγαλύτερης ηλικίας να ανήκει 

στους ψηφιακούς ιθαγενείς αλλά και το αντίστροφο.  

 

Ισχυρισμός:  

 «Οι διδάσκοντες όσο και να προσπαθούν να προσαρμοστούν στο νέο ψηφιακό περιβάλλον 

διατηρούν πάντα την “προφορά” τους» (Prensky, 2001a, σ. 3) 



251 

 

Οι κυρίαρχοι θεωρητικοί ισχυρισμοί αποτυπώνουν τους διδάσκοντες να αντιστέκονται στη χρήση 

της τεχνολογίας, να έχουν περιορισμένες γνώσεις στη χρήση της τεχνολογίας και όσο και να 

προσπαθούν να μην μπορούν να φτάσουν τους φοιτητές, καθώς οι φοιτητές τους μιλούν μια «ξένη 

γλώσσα» που δεν κατανοούν. Αναφέρουν, επίσης, ότι οι φοιτητές δεν είναι ικανοποιημένοι από τους 

διδάσκοντες και επιζητούν επιπλέον χρήση της τεχνολογίας.  

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, ωστόσο, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν αυτούς τους 

ισχυρισμούς. 

Α) Τι λένε οι φοιτητές 

Τόσο στα ποιοτικά όσο και στα ποσοτικά ευρήματα της παρούσας έρευνας, οι φοιτητές θεωρούν ότι 

οι διδάσκοντες είναι θετικοί και πρόθυμοι απέναντι στη χρήση της τεχνολογίας, την οποία 

χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο. Όσον αφορά την ικανότητα των διδασκόντων στη χρήση της 

τεχνολογίας, οι φοιτητές κρίνουν μέτρια προς θετικά την ικανότητα των διδασκόντων στη χρήση της 

τεχνολογίας. Αυτό το εύρημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς οι θεωρητικοί κάνουν αναφορά για 

μια γενιά μεταναστών – στην οποία ανήκουν και οι διδάσκοντες- όπου οι δεξιότητές τους στη χρήση 

της τεχνολογίας είναι περιορισμένες. Δεν μπορούν να κατανοήσουν τη νέα γλώσσα. Ωστόσο, δεν 

θεωρούν ότι οι γνώσεις τους στη χρήση των τεχνολογιών είναι τόσο ανεπτυγμένες, καθώς θεωρούν 

πως οι διδάσκοντές τους κατέχουν τις βασικές γνώσεις χρήσης της τεχνολογίας και όχι 

εξειδικευμένες.  

Αναφορικά με τη χρήση της τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς λόγους η οποία 

πραγματοποιείται στη σχολή τους (περιορισμένη, επαρκής, εκτεταμένη), οι φοιτητές εμφανίζονται 

διχασμένοι. Τόσο στα ποσοτικά όσο και στα ποιοτικά ευρήματα καταδεικνύεται αυτή η διάσταση 

απόψεων. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στις διαφορετικές προσδοκίες και απαιτήσεις των φοιτητών 

γεγονός που δεν επιτρέπει τη συναγωγή ενός ασφαλούς αλλά και απόλυτου συμπεράσματος.  

Η άποψη των φοιτητών σχετικά με την Επάρκεια χρήσης των τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς 

λόγους στη σχολή συνδέεται θετικά και στατιστικά σημαντικά με την άποψη που έχουν για τους 

διδάσκοντές τους, με τον αριθμό των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στα μαθήματα, αλλά και 
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τα αντιλαμβανόμενα οφέλη και την υποστήριξη της τεχνολογίας στη μαθησιακή και εκπαιδευτική 

διαδικασία. Αυτό ίσως σημαίνει ότι αν δοθεί έμφαση και προσοχή σε αυτούς τους παράγοντες, τότε 

η αξιολόγηση της επάρκειας της χρήσης από πλευράς των φοιτητών μπορεί να είναι πιο θετική 

γεγονός που θα σημάνει και την αύξηση της ικανοποίησης των φοιτητών.  

Ενώ οι φοιτητές στο σύνολό τους δεν χαρακτηρίζουν επαρκή τη χρήση της τεχνολογίας στη 

σχολή τους, ωστόσο εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την πλειονότητα των διδασκόντων τους όσον 

αφορά την τεχνολογία, καθώς ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους. Μήπως αυτό υποδηλώνει ότι οι 

φοιτητές έχουν χαμηλές προσδοκίες από τους διδάσκοντες τους; Μήπως η επάρκεια χρήσης της 

τεχνολογίας δεν σημαίνει και απαραιτήτως και δυσαρέσκεια; Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, 

οι φοιτητές δεν είναι σε θέση να συγκεκριμενοποιήσουν την επιπλέον χρήση τη τεχνολογίας που 

επιθυμούν. Όταν όμως δεν γνωρίζεις τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία, δεν 

μπορείς να έχεις απαιτήσεις. Κατά τους φοιτητές, η πιθανή περιορισμένη χρήση της τεχνολογίας 

στη σχολή τους οφείλεται, κυρίως, στην έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, στο ότι οι διδάσκοντες 

δεν γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, στο ότι οι 

διδάσκοντες στερούνται κατάρτισης και των απαραίτητων δεξιοτήτων στη χρήση τεχνολογιών αλλά 

και στην απροθυμία τους. Οι φοιτητές αντιλαμβάνονται τρία κύρια εμπόδια για τις απόψεις τους ως 

προς τη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διάρκεια της μαθησιακής πρακτικής: στάσεις των εκπαιδευτικών, 

έλλειψη πόρων και η έλλειψη χρόνου (Galanouli et al., 2001). 

Β) Τι λένε οι διδάσκοντες 

Στην παρούσα έρευνα, οι διδάσκοντες εμφανίζονται να έχουν εισάγει την τεχνολογία στην 

καθημερινότητά τους, διαψεύδοντας την θεωρητικά ισχυριζόμενη κακή τους σχέση με την 

τεχνολογία. Η τεχνολογία διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή τους, καθώς δηλώνουν 

καθημερινή και συχνή χρήση της τεχνολογίας. Μάλιστα, αναγνωρίζουν την τεχνολογία ως 

αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους, χωρίς την οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις τους.  
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Οι διδάσκοντες φαίνεται να κάνουν ικανοποιητική χρήση της τεχνολογίας και όχι να 

υπολείπονται στη χρήση της σε σχέση με τους φοιτητές όπως αναφέρουν οι θεωρητικοί ισχυρισμοί. 

Αναδύθηκαν τρεις κατηγορίες χρηστών ως προς την εξοικείωση τους με τον Η/Υ. Διδάσκοντες που 

θεωρούν πως είναι εξοικειωμένοι και αισθάνονται άνετα στη χρήση του Η/Υ, διδάσκοντες που 

δηλώνουν άνεση χρήσης των τεχνολογιών που οι ίδιοι χρησιμοποιούν, χωρίς να είναι σε θέση να 

γενικεύσουν σε όλες τις μορφές τεχνολογιών, και διδάσκοντες που δεν θεωρούν τους εαυτούς τους 

εξοικειωμένους αρκετά. Ωστόσο, σημαντικό είναι το γεγονός πως ακόμη και ο «λιγότερο 

εξοικειωμένος χρήστης» κάνει χρήση Η/Υ και Διαδικτύου. Δηλαδή, δεν εντοπίστηκε ούτε ένας 

διδάσκων που να μην πραγματοποιεί καθόλου χρήση της τεχνολογίας, αλλά αντιθέτως όλοι 

χρησιμοποιούν.  

Η πλειονότητα των διδασκόντων εμφανίζεται ικανοποιημένη από τη χρήση της τεχνολογίας 

που πραγματοποιούν οι ίδιοι στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ωστόσο, ορισμένοι 

τονίζουν ότι θα επιθυμούσαν επιπλέον χρήση. Όσοι διδάσκοντες επιθυμούν επιπλέον της 

τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία αναφέρουν ότι δεν το πράττουν λόγω της μη επαρκούς 

εξοικείωσης με όλες τις υπάρχουσες και διαθέσιμες τεχνολογίες. Ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να αναφέρουν 

συγκεκριμένες τεχνολογίες που θα επιθυμούσαν να εισάγουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό 

καταδεικνύει την έλλειψη ενημέρωσης για τη σωστή αξιοποίηση της τεχνολογίας. Οι διδάσκοντες, οι 

οποίοι δηλώνουν ότι δεν θα επιθυμούσαν επιπλέον χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, αναφέρουν την ικανοποίησή τους από τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ήδη 

χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες, την έλλειψη διάθεσης χρόνου και πως έχουν δοκιμάσει τις 

περισσότερες διαθέσιμες τεχνολογίες και έχουν καταλήξει σε αυτές που ήδη χρησιμοποιούν. 

Συνεπώς, γίνεται αντιληπτή η αξία της υποστήριξης των διδασκόντων, της ενημέρωσης, η περαιτέρω 

απόκτηση γνώσεων και εξοικείωσης στη χρήση των τεχνολογιών, και του τι μπορεί να προσφέρει η 

σωστή αξιοποίηση της τεχνολογίας ώστε να μπορέσουν να ξεπεραστούν τα προαναφερθέντα 

«εμπόδια». Η χρήση της τεχνολογίας είναι σημαντική για τη διδασκαλία, όμως, η έλλειψη 
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αυτοπεποίθησης και κατανόησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενσωμάτωσης αποτελούν 

αποτρεπτικούς παράγοντες (Fook & Sidhu, 2009. Gulbahar, 2008).  

Ως προς τα μαθήματα με χρήση της τεχνολογίας, προέκυψε ότι απαιτείται προσεκτικός 

σχεδιασμός και εξαρτάται κυρίως από την πρόθεση και την τεχνολογική εμπειρία του διδακτικού 

προσωπικού. Ο Ocak (2011) βρήκε ότι οι διδάσκοντες ανέφεραν ότι η συνεχής υποστήριξη από 

τους διαχειριστές είναι απαραίτητη για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις της διδασκαλίας μεικτών 

μαθημάτων. 

Το σύνολο των διδασκόντων, όχι μόνο δεν προβάλλουν αντίσταση στη χρήση της 

τεχνολογίας, αλλά αναγνωρίζουν τη συμβολή της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και τα 

πιθανά οφέλη της χρήσης αυτής. Αυτό είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό καθώς οι στάσεις των 

διδασκόντων αποτελεί σημαντικό προβλεπτικό δείκτη της χρήσης της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο (Ajjan & Hartshorne, 2008. Albirini, 2006). Μεταξύ των οφελών που μπορεί να προσφέρει 

η τεχνολογία στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, οι συμμετέχοντες εστιάζουν στη διαχείριση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, στη γρήγορη διάχυση της πληροφορίας, την ευελιξία, την εξοικονόμηση χρόνου αλλά και τη 

διευκόλυνση της επικοινωνίας. Η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα και η προστιθέμενη αξία του 

ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τη χρήση της τεχνολογίας 

από πλευράς διδασκόντων (Mahdizadeh et al., 2008). Ωστόσο, οι διδάσκοντες τονίζουν ότι η 

τεχνολογία είναι ένα υποστηρικτικό μέσο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον 

διδάσκοντα.  

Πότε επιτυγχάνεται όμως η επιτυχής ένταξη της τεχνολογίας; Όταν η χρήση της 

τεχνολογίας είναι συνδεδεμένη με τον εκπαιδευτικό στόχο και ενσωματώνεται στη διδασκαλία, τότε 

η ένταξη της μπορεί να είναι επιτυχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η χρήση της τεχνολογίας από μόνη 

της δεν είναι επαρκής δείκτης ενσωμάτωσης (Gulbahar 2008. Malcolm, 2009). Η χρήση της 

τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση θα πρέπει να βασίζεται σε ορθές πρακτικές 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού (Kennedy et al., 2010). Η επιλογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, δε θα 

πρέπει να γίνεται άκριτα και με βάση τη δημοφιλία τους, αλλά με κύριο γνώμονα το ποιες και σε τι 
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βαθμό οι τεχνολογίες αυτές σχετίζονται και εξυπηρετούν τις ανάγκες του εκάστοτε προγράμματος, 

καθώς δεν είναι όλες το ίδιο κατάλληλες (Bullen & Morgan, 2011). Είναι πολύ σημαντικό να 

αποσαφηνιστούν τα κίνητρα εισαγωγής και εφαρμογής της κάθε τεχνολογίας μέσα στην αίθουσα και 

το κατά πόσο λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και δυνατότητες των φοιτητών και όχι απλώς και μόνο 

η διαθεσιμότητα της τεχνολογίας (Corrin et al., 2010). 

 

Ισχυρισμός:  

Ύπαρξη Ψηφιακού Χάσματος μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων.  

Ο Prensky (2001a) θεωρεί ότι το «μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση σήμερα 

είναι ότι οι διδάσκοντες ως ψηφιακοί μετανάστες, οι οποίοι μιλούν μια ξεπερασμένη γλώσσα (αυτή 

της προ-ψηφιακής εποχής), αγωνίζονται για να διδάξουν έναν πληθυσμό που μιλάει μια εντελώς νέα 

γλώσσα» (σ. 3). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το ψηφιακό χάσμα μεταξύ φοιτητών και 

διδασκόντων.  

Στην παρούσα έρευνα δεν εντοπίστηκαν έντονες διαφορές μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων 

(Kennedy et al., 2008. Salajan, et al., 2010. Waycott et al., 2009). Αντιθέτως, εντοπίστηκαν πολλά 

κοινά σημεία και αναφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Μάλιστα, οι δύο ομάδες φαίνεται να 

λειτουργούν επαληθευτικά, επιβεβαιωτικά και επεξηγηματικά η μία της άλλης. Οι διδάσκοντες 

συμπληρώνουν, επιβεβαιώνουν ή και δίνουν εξηγήσεις στα «λεγόμενα» των φοιτητών αλλά και το 

αντίστροφο. Οι διδάσκοντες έχουν σωστή εικόνα της χρήσης των ΤΠΕ που κάνουν οι φοιτητές αλλά 

και το αντίστροφο.  

Ωστόσο, μεταξύ των δύο ομάδων εντοπίστηκαν και διαφορές στο πλαίσιο χρήσης, δηλαδή 

στους λόγους χρήσης της τεχνολογίας αλλά και στα εργαλεία/τεχνολογίες που χρησιμοποιούν. 

Πέρα των κοινών τεχνολογιών που χρησιμοποιούν, οι φοιτητές «υπερέχουν» στη χρήση των 

κοινωνικών δικτύων για εξω-ακαδημαϊκούς σκοπούς και οι διδάσκοντες «υπερέχουν» στον αριθμό 

τεχνολογιών και εργαλείων που χρησιμοποιούν για εκπαιδευτικούς/ ακαδημαϊκούς λόγους. Επίσης, 

από την ποιοτική έρευνα φάνηκε ότι οι διδάσκοντες είναι πιο συνειδητοποιημένοι χρήστες, με 
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μεγαλύτερο ενδιαφέρον να χρησιμοποιούν την τεχνολογία στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και πρόθυμοι 

να μάθουν περισσότερα πράγματα. Ενδεχομένως, οι διδάσκοντες ίσως είναι και πιο αυστηροί με τον 

εαυτό τους, να έχουν περισσότερες απαιτήσεις από τους εαυτούς τους και ένα πιο συστηματικό 

τρόπο για το πως μπορούν να διαχειριστούν τυχόν ελλείψεις ή προβλήματα. Αντίθετα, οι φοιτητές 

εμφανίστηκαν να αρκούνται σε αυτά που τους «προσφέρονται», δεν απαιτούν παραπάνω χρήση χωρίς 

να απορρίπτουν ωστόσο κάτι επιπλέον εφόσον αυτό προέκυπτε ως «απαίτηση» των διδασκόντων. Οι 

φοιτητές δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ώστε να αξιοποιήσουν τα οφέλη της τεχνολογίας στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο προς όφελός τους παρά μόνο αρκούνται σε ό,τι τους «παρέχεται» ως 

δυνατότητα από τους διδάσκοντές τους. Σε αντίστοιχη έρευνα του Yang (2008) ενώ το μεγαλύτερο 

μέρος των απόψεων των φοιτητών αντανακλά μια πιο θετική και δεκτική στάση αναφορικά με τη 

χρήση των ΤΠΕ για τη μάθηση συγκριτικά με τους διδάσκοντες, παραμένουν διστακτικοί και 

αβέβαιοι ως προς το δυνητικό ρόλο των ΤΠΕ στο πλαίσιο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί ως τώρα, ήδη αποδυναμώνουν το επιχείρημα 

γενεαλογικής διαφοράς μεταξύ των φοιτητών και των διδασκόντων. Φαίνεται ότι μια γενεαλογική 

διάκριση γενεών μεταξύ ιθαγενών και μεταναστών, εμείς και αυτοί, δεν αντικατοπτρίζεται στην 

εμπειρικά δεδομένα. Φαίνεται ότι οι ενήλικες, ειδικότερα οι διδάσκοντες, μπορεί να «μιλούν την 

ίδια γλώσσα», όπως οι φοιτητές τους, αν το θέλουν (Helsper & Eynon, 2010). Κατά τους Helsper 

και Eynon (2010), το να χαρακτηριστεί κανείς ως «ψηφιακός ιθαγενής» δεν αποτελεί μοναδικό 

προνόμιο όσων πληρούν την προϋπόθεση της ηλικίας. Οι ενήλικες μπορούν να γίνουν «ψηφιακοί 

ιθαγενείς», ειδικά στον τομέα της μάθησης, εφόσον αποκτήσουν δεξιότητες και εμπειρία στην 

αλληλεπίδραση με τις ΤΠΕ.  

Η αντίληψη περί ύπαρξης χάσματος μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων ενδεχομένως να είναι 

λανθασμένη και ακόμη και αν υπάρχει, ενδέχεται να μπορεί να κλείσει. Η δυναμική μεταξύ των 

γενεών είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό, τι συναντά το μάτι, και το ψηφιακό χάσμα είναι υπερβολικά 

απλουστευμένο και στενό που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των διαφορετικών 

κατηγοριών χρηστών τεχνολογίας στην εκπαίδευση και στην κοινωνία γενικότερα (Salajan et al., 
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2010). Η διπολική προσέγγιση του Prensky «ψηφιακός ιθαγενής» και «ψηφιακός μετανάστης», έκανε 

«την έννοια της ψηφιακής γενιάς λιγότερο ευέλικτη αλλά και περισσότερο ντετερμινιστική καθώς 

όποιος εμπίπτει στη μία κατηγορία δεν μπορεί να παρουσιάζει χαρακτηριστικά της άλλης» (σ. 357) 

(Brown & Czerniewicz, 2010). Η έννοια του ψηφιακού ιθαγενή είναι εκτός από προβληματική είναι 

και ανακριβής, καθώς αυτοί που έχουν τα χαρακτηριστικά των ψηφιακών ιθαγενών ανήκουν σε μία 

ψηφιακή ελίτ. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η μη επιβεβαίωση του ψηφιακού χάσματος δεν αφορά 

στην αυτονόητη πραγματικότητα ότι οι φοιτητές που εισέρχονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

έχουν εκτεθεί σε ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών τεχνολογιών. Οι όποιες ενστάσεις αφορούν στο άλμα 

που γίνεται στη συνέχεια ότι, για αυτό το λόγο οι φοιτητές είναι, ως εκ τούτου τεχνολογικά έμπειροι 

χρησιμοποιώντας μια σειρά από αυτές τις τεχνολογίες, και ότι «κάνουν τα πράγματα διαφορετικά» 

(Prensky 2001a, b).  

 

Ισχυρισμός:  

Λόγω ύπαρξης ψηφιακού χάσματος είναι απαραίτητες οι ευρείες αλλαγές στην εκπαίδευση. Το 

«βάρος» πέφτει στα Πανεπιστήμια και στους Διδάσκοντες. 

Όσοι από τους θεωρητικούς του πεδίου υποστήριξαν ότι υπάρχει ψηφιακό χάσμα, υποστήριξαν 

παράλληλα ότι είναι απαραίτητες αλλαγές ευρείας κλίμακας στο εκπαιδευτικό σύστημα προκειμένου 

διδάσκοντες και φοιτητές να καταφέρουν να συμβαδίσουν. Στην παρούσα έρευνα δεν αποτυπώνεται 

τέτοιο χάσμα ώστε να δικαιολογείται το αίτημα για ευρείες αλλαγές (Bennett et al., 2008. Bullen & 

Morgan, 2011. Kennedy et al., 2010). Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν επιβεβαιώνονται πλήρως όσα 

έχουν ειπωθεί για την ψηφιακή γενιά και τους διδάσκοντες δεν θα πρέπει να απορριφθούν οι 

συζητήσεις και οι προσπάθειες για περαιτέρω ενσωμάτωση και αξιοποίηση της τεχνολογίας στη 

διδασκαλία και τη μάθηση (Bennett et al., 2008. Kennedy et al., 2010).  

Έχει ήδη επισημανθεί ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι διδάσκοντες στην 

ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πράγματι, η κύρια πρόκληση για τους 

εκπαιδευτικούς και για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι πώς να καλύψουν τις ανάγκες 
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για το ευρύ φάσμα των εμπειριών που οι φοιτητές φέρνουν μαζί τους όταν εισέρχονται στο 

Πανεπιστήμιο (Thinyane, 2010) και η πρόκληση αυτή δεν περιορίζεται στα ζητήματα της 

τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, η παρούσα έρευνα κατέδειξε ότι οι ευρείες αλλαγές στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση -οι οποίες βασίζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φοιτητών αλλά και στο 

γεγονός ότι οι διδάσκοντες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις- δεν 

δικαιολογούνται.  

 

Προϋποθέσεις και προτάσεις για πληρέστερη ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

Συνολικά, ακόμα και αν οι πρώτοι ισχυρισμοί περί ψηφιακού χάσματος δε φαίνεται να αποτελούν 

μια στέρεα βάση στην οποία μπορεί να στηρίξει κανείς τις προτάσεις και τις πιθανές βελτιώσεις για 

την πληρέστερη ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι έρευνες που προκάλεσαν 

το ενδιαφέρον για το ψηφιακό χάσμα, αν μη τι άλλο έδωσαν μια λεπτομερή εικόνα για τη σύγχρονη 

γενιά των φοιτητών, για τους διδάσκοντές τους και για το Πανεπιστήμιο συνολικά. Στο πλαίσιο μιας 

καλύτερης αξιοποίησης των ΤΠΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τόσο οι φοιτητές όσο και οι 

διδάσκοντες, αλλά και το Πανεπιστήμιο εν γένει έχουν να αναλάβουν ξεχωριστούς και σημαντικούς 

ρόλους.  

Ο ρόλος των διδασκόντων είναι πολύ σημαντικός, καθώς η χρήση που πραγματοποιείται 

στο εκπαιδευτικό πλαίσιο εξαρτάται κυρίως από τους ίδιους. Αν μπορούσαμε να καταλήξουμε σε 

τρία βασικά συμπεράσματα της έρευνας των διδασκόντων αυτά θα ήταν τα εξής:  

Η υποστήριξη των διδασκόντων για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο είναι 

καθοριστική και απαραίτητη. Οι διδάσκοντες είναι θετικοί και πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο, η υποστήριξη των διδασκόντων τόσο σε επίπεδο τεχνικό 

όσο και σε επίπεδο παιδαγωγικής αξιοποίησης της τεχνολογίας μέσω της συνεργασίας τους με 

ειδικούς σε θέματα τεχνολογίας (Ocak, 2011. Gulbahar, 2008) είναι το σημείο κλειδί για την 

περαιτέρω ανάμειξή τους με την τεχνολογία. Μέσω της υποστήριξης είναι δυνατό να ξεπεραστούν τα 
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εμπόδια και οι δυσκολίες που εντοπίστηκαν ότι αντιμετωπίζουν οι διδάσκοντες και αποτελούν 

αποτρεπτικούς παράγοντες χρήσης. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες, όπως κατέδειξε η παρούσα 

έρευνα, είναι η έλλειψη ενημέρωσης, η έλλειψη γνώσεων (Gulbahar, 2008) καθώς και η έλλειψη 

χρόνου (Ocak, 2011).  

Η χρήση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο από πλευράς φοιτητών συνδέεται από τη χρήση των 

ΤΠΕ από πλευράς διδασκόντων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, οι φοιτητές δεν 

φαίνεται να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ώστε να επωφελούνται των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

και αναμένουν την καθοδήγηση του διδάσκοντα (Margaryan et al., 2011). Έτσι, είναι πολύ 

σημαντικό και καίριας σημασίας οι διδάσκοντες να βοηθήσουν τους φοιτητές τους να εκτεθούν σε 

νέες προσεγγίσεις και να τους παρέχουν ευκαιρίες για να αναλάβουν την ευθύνη για τις μαθησιακές 

τους δραστηριότητες (Garcia & Qin (2007). Η κατεύθυνση της μεικτής διδασκαλίας, η διάχυση, η 

προσαρμογή και εφαρμογή εξαρτάται ως επί το πλείστον από την υιοθέτηση των καινοτομιών από 

πλευράς διδασκόντων (Rogers, 1995). 

Οι διδάσκοντες πρέπει να απορρίπτουν τα στερεότυπα και να έχουν μια πραγματική εικόνα των 

φοιτητών όσον αφορά τη σχέση τους με τις ΤΠΕ. Η εκπαίδευση και το ευρύ κοινό έχουν αποδεχθεί την 

ιδέα ότι η συνεχής έκθεση στην τεχνολογία σε συνδυασμό με τη φυσική περιέργεια των νέων ισούται 

με τη δεξιότητα (Combes, 2011). Ωστόσο, είναι σημαντικό οι διδάσκοντες να μην επηρεάζονται 

από τις γενικεύσεις και από τους ισχυρισμούς περί μιας νέας γενιάς φοιτητών με εντελώς διαφορετικά 

χαρακτηριστικά. Η απόρριψη των γενικεύσεων μπορεί να βοηθήσει τους διδάσκοντες στο να 

προσεγγίσουν πιο προσεκτικά τις διαφοροποιήσεις των φοιτητών ως προς τη χρήση των ΤΠΕ και 

των λεπτών διαφοροποιήσεων ως προς την εμπειρία τους στις ΤΠΕ (Guo et al., 2008), να 

περιορίσουν τις προσδοκίες τους για το τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μάθησης με χρήση της 

τεχνολογίας και τελικά να κατανοήσουν πληρέστερα την πραγματική σχέση των φοιτητών με την 

ψηφιακή τεχνολογία (Henderson et al., 2015). Σε κάθε περίπτωση, οι αλλαγές είναι απαραίτητες και 

πρέπει να βασίζονται σε σωστά ευρήματα και συμπεράσματα. Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας πρέπει 

να βασίζεται στις προσωπικές ανάγκες των φοιτητών και όχι στηριζόμενοι στον ισχυρισμό ότι οι 
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φοιτητές μας ανήκουν στη «‘μυθική’ ψηφιακή γενιά» (σ.65) (Bullen & Morgan, 2011). Η 

ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση θα πρέπει να εστιαστεί στον πολλαπλό, 

εύκαμπτο αλλά προσιτό σχεδιασμό για την επίτευξη κοινών επιθυμητών μαθησιακών αποτελεσμάτων 

(McNaught et al., 2009). Τα προγράμματα προετοιμασίας των μελλοντικών εκπαιδευτικών πρέπει 

να γίνονται με γνώμονα ότι α) ένα ενιαίο μοντέλο δεν θα είναι επιτυχές στο να επιτευχθούν υψηλά 

επίπεδα ικανότητας στη χρήση της τεχνολογίας για όλους τους φοιτητές, αλλά κυρίως β) πώς η 

τεχνολογία «μεταμορφώνει» τις αίθουσες διδασκαλίας, όταν συνδυάζεται με παιδαγωγική πρακτική 

και πλούσιο περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών (Webb, 2013). 

Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν, σύμφωνα με τους θεωρητικούς του πεδίου, εστιάζουν 

στους διδάσκοντες και στα Πανεπιστήμια και όχι στους φοιτητές που πρέπει να αλλάξουν. Υπάρχουν 

ενδείξεις αμφισβήτησης της χρήσης της τεχνολογίας από πλευράς φοιτητών, ωστόσο η έμφαση για 

αλλαγές δίνεται στους διδάσκοντες και στα Πανεπιστήμια. Με το να θεωρούμε τους φοιτητές 

έμπειρους και απαιτητικούς χρήστες της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, αλλά και 

γενικότερα, χωρίς αυτό να ευσταθεί, επιτείνει το ζήτημα της εκπαιδευτικής αξιοποίησης της 

τεχνολογίας, καθώς, όπως διαφαίνεται από την παρούσα έρευνα, η επίλυση δεν εξαρτάται μόνο από 

το Πανεπιστήμιο και τους διδάσκοντες.  

Όπως δείχνει όμως η παρούσα έρευνα οι φοιτητές δεν είναι πλήρως εξοικειωμένοι με όλες 

τις διαθέσιμες τεχνολογίες και η χρήση που γίνεται από πλευράς τους μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

βασική. Οι φοιτητές, επίσης, αν και δηλώνουν ότι επιθυμούν επιπλέον χρήση τόσο για από τους 

ίδιους όσο και από τους διδάσκοντες τους, δεν κάνουν κάτι για να το αλλάξουν και γενικά «δεν 

αμφισβητούν το κυρίαρχο ακαδημαϊκό μοντέλο» (σ. 61) (Bullen & Morgan, 2011).  

Όπως διαφαίνεται, η ευθύνη της χρήσης των τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν 

είναι μόνο των διδασκόντων. Οι φοιτητές θέλουν τόσο όσο. Υπάρχει η επιθυμία και η θέληση για 

χρήση ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο αλλά οι φοιτητές φαίνεται να μην το επιζητούν ενεργητικά 

και να μην είναι σε θέση να διατυπώσουν ένα ενιαίο και σαφές σύνολο απαιτήσεων (Jones et al., 

2010). Περιμένουν από τον διδάσκοντα να τους παρακινήσει, να τους εξηγήσει τη χρήση, να τους 
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δείξει πώς χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ. Ωστόσο, απαιτείται να γίνει και το επόμενο βήμα. Δηλαδή, 

μια συστηματική ενθάρρυνση της χρήσης των ΤΠΕ από τους διδάσκοντες, αλλά και από τα 

Πανεπιστήμια (Kisla et al., 2009). Εφόσον οι φοιτητές μετατραπούν σε χρήστες που απαιτούν και 

επιζητούν τη χρήση των ΤΠΕ τότε οι διδάσκοντες, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, θα κάνουν 

προσπάθεια να ανταπεξέλθουν καθώς οι ανάγκες των φοιτητών τους είναι σημαντικές για αυτούς και 

για το έργο που επιτελούν.  

Χωρίς να παραβλέπεται η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το σύνολο των λόγων της 

περιορισμένης χρήσης στην εκπαιδευτική διαδικασία (υλικοτεχνική υποδομή, ελλιπής ενημέρωση, 

έλλειψη κατάρτισης κα), το πιο σημαντικό για την εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική 

πράξη είναι η σωστή αξιοποίηση της τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς τόσο από πλευράς 

διδασκόντων όσο και από πλευράς φοιτητών. Οι διδάσκοντες εμφανίζονται πολύ πρόθυμοι και 

δεκτικοί γεγονός που αποδεικνύεται τόσο από την προθυμία τους να παρακολουθήσουν 

επιμορφωτικά σεμινάρια για την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(Gulbahar, 2008) όσο και από την έκφραση από μέρους τους της αναγκαιότητας ύπαρξης ενός 

τμήματος/υπηρεσίας στο Πανεπιστήμιο που να συμβάλλει στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα 

μαθήματα. Έτσι γεννάται το ερώτημα: Μήπως τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μας καθοδηγούν 

για το πού πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας ώστε να γίνει πραγματικότητα η καλύτερη αξιοποίηση της 

τεχνολογίας; Δηλαδή, να εστιάσουμε στη βελτίωση της σχέσης των φοιτητών και των διδασκόντων με 

την τεχνολογία αλλά και στους τρόπους αξιοποίησής της. Έτσι, θα είναι σε θέση και οι δύο ομάδες 

να επωφεληθούν από την τεχνολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Όπως διαφάνηκε μέσα από την παρούσα έρευνα, οι φοιτητές δεν έρχονται στο 

Πανεπιστήμιο έχοντας την αναμενόμενη –με βάση τους αρχικούς θεωρητικούς ισχυρισμούς – σχέση 

με την τεχνολογία. Αντιθέτως, διαπιστώνονται αρκετές «ελλείψεις» όχι μόνο σε επίπεδο 

τεχνολογικών γνώσεων αλλά και στο γεγονός ότι οι φοιτητές δεν έχουν μάθει να αξιοποιούν την 

τεχνολογία προς όφελος της μάθησής τους, και οι οποίες πρέπει να καλυφθούν κατά τη διάρκεια των 

Πανεπιστημιακών τους σπουδών. Έτσι, συχνά χάνεται πολύτιμος χρόνος (κατά τη διάρκεια των 
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σπουδών) ο οποίος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για εμβάθυνση στη χρήση των τεχνολογιών και όχι 

για απόκτηση βασικών γνώσεων. Είναι, επίσης, ενδεικτικό ότι αρκετοί διδάσκοντες στο πλαίσιο των 

συνεντεύξεων έκαναν λόγο για την ανάγκη πραγματοποίησης σεμιναρίων που θα απευθύνονται στους 

φοιτητές για τη χρήση της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.  

Το σχολείο μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στη σχέση που αναπτύσσουν οι 

νέοι με την τεχνολογία, καθώς από εκεί ξεκινούν όλα. Τα σχολεία φαίνεται να μην παρέχουν στην 

ψηφιακή γενιά μια σε βάθος διδασκαλία σχετικά με το πώς να αναπτύξουν τις απαραίτητες 

δεξιότητες για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σήμερα, τα σχολεία και τα 

εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της γρήγορης αλλαγής της 

τεχνολογίας, την απομάκρυνση από την παραδοσιακή έννοια του περιεχομένου και της 

πληροφορίας και την είσοδο σε ένα κόσμο όπου η πληροφορία εντοπίζεται, αναζητείται και 

χρησιμοποιείται με τρόπο σημαντικά διαφορετικά από το παρελθόν και θα καθορίσει ενδεχομένως 

το μέλλον της κοινωνίας (Combes, 2009b).  

 

Συμπερασματικά,  

ακόμα και αν η νέα –ψηφιακή- γενιά φοιτητών δεν συγκεντρώνει συνολικά και καθολικά τα 

χαρακτηριστικά που κατά καιρούς της έχουν αποδώσει, η ανάγκη για πληρέστερη ενσωμάτωση και 

καλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση παραμένει (Bullen & Morgan, 2011. 

Kennedy et al., 2010). Ωστόσο, η χρήση που γίνεται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

πρέπει να βασίζεται στα πραγματικά δεδομένα, στις πραγματικές εμπειρίες αλλά και στις 

προσδοκίες των φοιτητών (Kennedy et al., 2010). Οι δύο ομάδες έδειξαν ότι οι ΤΠΕ ως εργαλείο 

στη διαδικασία της μάθησης και της διδασκαλίας, μπορεί να είναι τόσο χρήσιμες όσο περιττές, 

καθώς λειτουργούν υποστηρικτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και δεν υποκαθιστούν τους 

υπόλοιπους παράγοντες (Yang, 2008).  

  Οι φοιτητές δεν είναι μια ομοιογενής ομάδα, όπως κατέδειξε η παρούσα έρευνα. Ως εκ 

τούτου, καμία απόλυτη λύση, δεν μοιάζει ιδανική και ικανή να καλύψει στον ίδιο βαθμό τις ανάγκες 
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των φοιτητών. Ένα μείγμα της παραδοσιακής διδασκαλίας με τη διδασκαλία με χρήση των ΤΠΕ θα 

μπορούσε να συνιστά την καλύτερη απάντηση στις πολλαπλές και διαφορετικές απαιτήσεις της 

ετερογενούς γενιάς των σύγχρονων φοιτητών (Thinyane, 2010).  

Είναι αναμφισβήτητο ότι ο κόσμος διαμορφώνεται όλο και περισσότερο από τις ψηφιακές 

τεχνολογίες. Ο καθένας συμμετέχει στις νέες τεχνολογίες με διαφορετικό τρόπο, ενώ ο βαθμός 

εμπλοκής διαφοροποιείται. Κατά συνέπεια, πέρα από τις διχοτομήσεις, θα πρέπει να πλοηγηθούμε 

μέσε σε αυτή την πολυμορφία και να αναζητούμε τις απαντήσεις κάτω από το κατάλληλο πλαίσιο 

(Brown & Czerniewicz, 2010). Σε κάθε περίπτωση, κάθε απόλυτος ισχυρισμός αναφορικά με την 

ανάγκη μιας ραγδαίας αλλαγής των Πανεπιστημίων και του ίδιου του διδακτικού προσωπικού 

προκειμένου να υποδεχτούν τη λεγόμενη ψηφιακή γενιά φοιτητών πρέπει να αντιμετωπίζεται με 

επιφύλαξη (Jones et al., 2010).  

Οι ρητοί διαχωρισμοί μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων και η απόδοση γενικών 

χαρακτηριστικών στους μεν και στους δε, φαίνεται να είναι επιβλαβής για τα δύο μέλη, όπως και για 

το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Salajan et al., 2010). Η σχέση των φοιτητών και των 

διδασκόντων φαίνεται να είναι αμφίδρομη. Μαζί πάνε μπροστά, μαζί πάνε και πίσω. Τείνουμε να 

εστιάζουμε στους διδάσκοντες και στα Πανεπιστήμια και αφήνουμε τους φοιτητές απέξω και 

χάνουμε ένα σημαντικό στοιχείο της εξίσωσης. Η απάντηση φαίνεται να είναι στη συνεργασία και 

όχι στο διαχωρισμό. Η καλλιέργεια κινήτρων και η αμοιβαία αποδοχή και ενθάρρυνση είναι πιο 

πιθανό να φέρουν τους χρήστες της τεχνολογίας πιο κοντά μεταξύ τους, ανεξάρτητα από τις 

δεξιότητες ή τις ικανότητές τους από γενιά σε γενιά (Salajan et al., 2010). 
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12 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή συνιστά κυρίως μια προσπάθεια γενικής απεικόνισης της χρήσης 

των ΤΠΕ από πλευράς φοιτητών και διδασκόντων στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Έχοντας ως κύρια 

στόχευση τη χαρτογράφηση του πεδίου και τον εμπειρικό έλεγχο μιας σειράς ισχυρισμών για τους 

φοιτητές και τους διδάσκοντες ως χρήστες των ΤΠΕ και έχοντας το πλαίσιο, η παρούσα 

διδακτορική διατριβή σίγουρα δεν εξαντλεί το πλήθος των σχετικών ζητημάτων.  

Οι επόμενοι ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν επιπλέον ή σε μεγαλύτερο 

βάθος στοιχεία και διαστάσεις που εξετάστηκαν στην παρούσα διατριβή. Η διερεύνηση της πλήρους 

έκτασης και του βάθους της χρήσης της τεχνολογίας και των επιλογών που κάνουν φοιτητές και 

διδάσκοντες, η βαθύτερη προσέγγιση των στάσεων και των πεποιθήσεών τους ως προς τη χρήση των 

ΤΠΕ εντός και εκτός ακαδημαϊκού πλαισίου, οι πολλαπλές διαστάσεις και εκφάνσεις του ψηφιακού 

γραμματισμού είναι μερικά μόνο από τα πιθανά ζητήματα που παραμένουν προς διερεύνηση από 

τους μελλοντικούς ερευνητές.  

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κρίνεται ότι συμβάλλουν στην πληρέστερη 

χαρτογράφηση του πεδίου των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και στην καλύτερη κατανόηση των 

χαρακτηριστικών φοιτητών και διδασκόντων ως χρηστών. Παρά τις όποιες αδυναμίες της, η 

παρούσα διδακτορική διατριβή συνιστά ένα χρήσιμο «εργαλείο» για τους μελλοντικούς ερευνητές 

του πεδίου.  
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Ερωτηματολόγιο Φοιτητών 

 
 
 
Δημογραφικά 
 
 
 

1. Φύλο :       Άνδρας          Γυναίκα  

 

2. Έτος γεννήσεως :  

 

 

3. Πανεπιστήμιο : ………………………………………………………………… 

 

4. Τμήμα : ……………………………………………………………………....… 

 
 

5. Είστε:    Προπτυχιακός φοιτητής       Μεταπτυχιακός φοιτητής  

 

6. Εξάμηνο σπουδών :  

   

 

7. Αριθμός ετών που χρησιμοποιείτε υπολογιστή συστηματικά:  

 

 

8. Από ποιο μέρος εξασφαλίζετε την πρόσβασή σας στο Διαδίκτυο, κυρίως;  

 

Πανεπιστήμιο          Σπίτι         Σπίτια Φίλων   

Internet Café          Άλλο  

 

 

9. Όταν έρχεστε σε επαφή για πρώτη φορά με μια νέα ψηφιακή τεχνολογία, πώς αισθάνεστε ως προς την 

ικανότητά σας να μάθετε να τη χρησιμοποιείτε επαρκώς; 

 

Καθόλου ικανός Λίγο ικανός Μετρίως ικανός Πολύ ικανός Απολύτως ικανός 

1 2 3 4 5 
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10. Παρακαλώ, αναφέρετε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε μία από τις ακόλουθες δηλώσεις 

βάζοντας « x » στην απάντηση που σας αντιπροσωπεύει. 

 

Διαφωνώ 
 
1 

 

Μάλλον 
διαφωνώ 

 
2 

 

Ούτε 
διαφωνώ 

ούτε 
συμφωνώ 

 
3 
 

Μάλλον 
συμφωνώ 

 
4 

 

Συμφωνώ 
 
5 
 

1. Είμαι «λάτρης» των 

ηλεκτρονικών & ψηφιακών 

συσκευών. 

     

2. Η τεχνολογία μου 

προκαλεί ενόχληση. 

     

3. Μου αρέσει να 

ενημερώνομαι για τις 

εξελίξεις στις ηλεκτρονικές & 

ψηφιακές συσκευές. 

     

4. Συχνά αναζητώ νέα 

λογισμικά ή εφαρμογές. 

     

5. Θεωρώ ότι το να 

προσπαθώ να συμβαδίσω με 

τις αλλαγές στην τεχνολογία 

είναι μια ταλαιπωρία.  

     

6. Μιλάω συχνά για τα 

τεχνολογικά προϊόντα που με 

ενδιαφέρουν στους φίλους ή 

στην οικογένειά μου. 

     

7. Είμαι «οπαδός» της 

χρήσης του Διαδικτύου. 

     

 

11. Από τους παρακάτω τύπους τεχνολογιών, παρακαλώ προσδιορίστε το είδος πρόσβασης που έχετε σε 

κάθε έναν από αυτούς βάζοντας « x » στην κατάλληλη απάντηση: 

 

Τύποι Τεχνολογιών 

Πρόσβαση για 

αποκλειστικά δική 

μου χρήση 

Πρόσβαση 

όποτε το 

χρειαστώ 

Δεν έχω 

πρόσβαση 

Δεν 

ξέρω/ 

Δεν 

απαντώ 

1. Επιτραπέζιος Η/Υ      

2. Φορητός Η/Υ ή Netbook     

3. Κινητό τηλέφωνο, iPhone ή 

Android  

    

4. Φορητή συσκευή που χρησιμεύει 

πρωτίστως για e-book (π.χ. Nook ή 

Kindle e-reader) 

    

5. iPod ή MP3 player     

6. Tablet Computer (π.χ. iPad & 

Samsung Galaxy) 
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12. Ποια θεωρείτε ως την πιο σημαντική «τεχνολογία» στην καθημερινότητά σας; 

 Laptop/ Επιτραπέζιος Η/Υ 

 Smartphone 

 Tablet 

 Τίποτα από τα παραπάνω 

 Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)…………………………………………… 

 

13. Μερικά κινητά τηλέφωνα ονομάζονται “Smartphones” λόγω ορισμένων χαρακτηριστικών που 

διαθέτουν. Είναι το κινητό σας ένα Smartphone;  

 

 Ναι. Το κινητό μου είναι ένα Smartphone. 

 Όχι. Το κινητό μου δεν είναι ένα Smartphone. 

 Δεν είμαι σίγουρος αν το κινητό μου είναι ένα Smartphone. 

 Δεν έχω κινητό. 

 

14. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τρόποι με τους οποίους οι νέες τεχνολογίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην καθημερινότητά σας. Παρακαλώ, απαντήστε πόσο συχνά χρησιμοποιείτε αυτές τις 

τεχνολογίες κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου:  

 Ποτέ/ 
σχεδόν 
ποτέ 

1 

 
 

Σπάνια 
2 

 
Αρκετές 
φορές 

3 

 
Πολλές 
φορές 

4 

 
Πάντα/ 
Σχεδόν 
πάντα 

5 

1. Αποστολή/ Ανάγνωση email.      

2. Αναζήτηση πληροφοριών στο 
Διαδίκτυο. 

     

3. Χρήση ιστοσελίδας κοινωνικής 
δικτύωσης (π.χ. Facebook, LinkedIn). 

     

4. Συνεισφορά/Διατήρηση blog/ wikis/ 
ιστοσελίδας. 

     

5. Παρακολούθηση βίντεο από 
ιστοσελίδες διαμοιρασμού αρχείων βίντεο 
(π.χ. YouTube ή Google Video). 

     

6. Χρήση ομάδων συζήτησης στο 
Διαδίκτυο, chat rooms, άμεσα μηνύματα. 

     

7. Συμμετοχή σε διαδικτυακά 
εκπαιδευτικά μαθήματα. 

     

8. Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα/ 
υπηρεσίες. 
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9. Online αγορά αγαθών/ υπηρεσιών.      

10. Ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές 
(Online banking). 

     

11. «Κατέβασμα» ή «ανέβασμα» αρχείων 
βίντεο στον υπολογιστή, ώστε να έχετε τη 
δυνατότητα να τα παρακολουθείτε όποτε 
το επιθυμείτε. 

     

 

15.  Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τρόποι με τους οποίους οι νέες τεχνολογίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην καθημερινότητά σας. Παρακαλώ, απαντήστε πώς θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας 

όσον αφορά τις γνώσεις σας σε αυτές τις συγκεκριμένες τεχνολογίες, κάνοντας «κλικ» στην απάντηση που σας 

αντιπροσωπεύει. 

  

Καθόλου 

γνώστης 

1 

Όχι πολύ 

καλός 

γνώστης 

2 

 

Μέτριος 

γνώστης 

3  

 

Πολύ 

καλός 

γνώστης 

4 

1. Αποστολή/ Ανάγνωση email.     

2. Αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο.     

3. Χρήση ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης  

(π.χ. Facebook, LinkedIn). 

    

4. Συνεισφορά/Διατήρηση blog/ wikis/ 

ιστοσελίδας. 

    

5. Παρακολούθηση βίντεο από ιστοσελίδες 

διαμοιρασμού αρχείων βίντεο (π.χ. YouTube ή 

Google Video). 

    

6. Χρήση ομάδων συζήτησης στο Διαδίκτυο, chat 

rooms, άμεσα μηνύματα. 

    

7. Συμμετοχή σε διαδικτυακά εκπαιδευτικά 

μαθήματα. 

    

8. Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα/ 

υπηρεσίες. 

    

9. Online αγορά αγαθών/ υπηρεσιών     

10. Ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές  

(Online banking). 

    

11. «Κατέβασμα» ή «ανέβασμα» αρχείων βίντεο 

στον υπολογιστή, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να 

τα παρακολουθείτε όποτε το επιθυμείτε. 

    

 

16. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει καλύτερα την άποψή σας για το Διαδίκτυο; 

 Θα μπορούσα να ζήσω χωρίς το Διαδίκτυο, καθώς δεν αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινότητάς μου. 

 Θα μπορούσα να ζήσω χωρίς το Διαδίκτυο, αλλά θα αντιμετώπιζα σοβαρές δυσκολίες δεδομένων των 

απαιτήσεων και του γενικότερου τρόπου ζωής μου. 
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 Δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς το Διαδίκτυο, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής 

ζωής μου. 

 

17. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με κάθε μια από τις ακόλουθες προτάσεις σχετικά με την τεχνολογία στην 

εκπαιδευτική διαδικασία; Παρακαλώ βάλτε « x » στην απάντηση που σας αντιπροσωπεύει: 

 

 

 

 

Η Τεχνολογία… 

Διαφωνώ 

 

1 

 

Μάλλον 

διαφωνώ 

 

2 

 

Ούτε 

διαφωνώ 

ούτε 

συμφωνώ 

 

3 

 

Μάλλον 

συμφωνώ 

 

4 

 

Συμφωνώ 

 

5 

 

1. Με βοηθά να εργάζομαι πιο αποδοτικά  

(ως προς την ταχύτητα, ποιότητα κλπ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Με βοηθά να ενημερώνομαι καλύτερα 

σχετικά με το τι συμβαίνει στο 

Πανεπιστήμιο.  

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Επεκτείνει τη μάθηση πέρα από την 

πανεπιστημιακή αίθουσα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Με βοηθά να αναζητώ & να λαμβάνω 

βοήθεια, όποτε την έχω ανάγκη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Απλοποιεί τις διοικητικές 

δραστηριότητες που σχετίζονται για 

παράδειγμα με την δήλωση μαθημάτων & 

έκδοση βεβαιώσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Κάνει τη μάθηση πιο δημιουργική.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Με βοηθά να επικοινωνώ καλύτερα με 

τους συμφοιτητές μου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με κάθε μια από τις ακόλουθες προτάσεις σχετικά με την τεχνολογία στην 

εκπαιδευτική διαδικασία; Παρακαλώ, βάλτε « x » στην απάντηση που σας αντιπροσωπεύει. 

 

 

 

Η Τεχνολογία… 

 

 

 

Διαφωνώ 

 

1 

 

 

 

Μάλλον 

διαφωνώ 

 

2 

 

Ούτε 

διαφωνώ 

ούτε 

συμφωνώ 

 

3 

 

 

 

Μάλλον 

συμφωνώ 

 

4 

 

 

 

 

Συμφωνώ 

 

5 

 

8. Κάνει τη μάθησή μου, και συνολικά την 

ακαδημαϊκή μου εμπειρία, πιο 

εξατομικευμένη & προσαρμοσμένη στις 

ανάγκες μου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Μου δίνει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα 

πηγών. 
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10. Κάνει τη μάθηση πιο ευχάριστη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Κάνει τις διαλέξεις πιο ενδιαφέρουσες  

(π.χ. προβολή βίντεο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Η τεχνολογία είναι καθοριστική για 

επιτυχημένη διδασκαλία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Η χρήση της τεχνολογίας για 

εκπαιδευτικούς λόγους καταλαμβάνει 

χρόνο και πόρους, που θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν αποδοτικότερα κάπου αλλού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Η τεχνολογία περισσότερο με 

δυσκολεύει παρά με βοηθάει, όταν 

πρόκειται για πανεπιστημιακά θέματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Το Πανεπιστήμιό μου χρησιμοποιεί 

αποτελεσματικά την τεχνολογία που 

διαθέτει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Η τεχνολογία ενσωματώνεται άψογα 

στα μαθήματα μου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Αναλογιζόμενοι το εύρος των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, θα λέγατε ότι χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες αυτές επαρκώς και σε ικανοποιητικό βαθμό; 

 

Ναι      Όχι        Ίσως      Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ  

 

 

20. Πώς αιτιολογείτε το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιείτε επαρκώς και σε ικανοποιητικό βαθμό τις 

δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία; Μπορείτε να επιλέξετε πάνω 

από μία απαντήσεις. 

 

 Έλλειψη πρόσβασης 

 Έλλειψη γνώσεων 

 Έλλειψη ενημέρωσης 

 Έλλειψη ενδιαφέροντος 

 Δεν χρειάζεται να τις χρησιμοποιώ 

 Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

21. Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την άποψή σας σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας στα 

μαθήματα σας; 



286 

 

 

 Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που δεν χρησιμοποιούν την τεχνολογία. 

 Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που χρησιμοποιούν περιορισμένες δυνατότητες της τεχνολογίας 

(π.χ. email για διδάσκοντες και περιορισμένη χρήση του PowerPoint στην αίθουσα). 

 Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που χρησιμοποιούν ένα μέτριο επίπεδο της τεχνολογίας (π.χ. 

email, πολλές παρουσιάσεις PowerPoint, μερικές online δραστηριότητες ή περιεχόμενο). 

 Προτιμώ να παρακολουθώ μαθήματα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία αποκλειστικά (δηλαδή είναι εξ 

ολοκλήρου online χωρίς απαιτούμενες πρόσωπο-με-πρόσωπο αλληλεπιδράσεις).  

 Άλλο (Παρακαλώ, δικαιολογήστε την απάντησή σας)……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

22. Από τη μέχρι τώρα εμπειρία σας, θα λέγατε ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς 

λόγους στη σχολή σας είναι : 

 

Επαρκής  Περιορισμένη  Ανεπαρκής  

 

23. Κατά την άποψή σας, η πλειονότητα των διδασκόντων είναι θετική στη χρήση των νέων τεχνολογιών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

  

Ναι  Όχι  Ίσως  Δεν γνωρίζω/δεν 

απαντώ  

 

24. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με κάθε μια από τις ακόλουθες προτάσεις; Παρακαλώ, βάλτε « x » στην 

απάντηση που σας αντιπροσωπεύει. 

Η πλειονότητα των διδασκόντων της σχολής μου:  

 
 

Η πλειονότητα των 
διδασκόντων της σχολής μου: 

 
 

Διαφωνώ 
 
1 

 
Μάλλον 
διαφωνώ 

 
2 

Ούτε 
διαφωνώ 

ούτε 
συμφωνώ 

3 

 
Μάλλον 
συμφωνώ 

 
4 

 
 

Συμφων
ώ 
 
5 

Δεν 
γνωρίζω
/ Δεν 

απαντώ 
 
 

1. Χρησιμοποιεί την 
τεχνολογία αποτελεσματικά. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Χρησιμοποιεί την 
τεχνολογία αρκετά συχνά. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Γνωρίζει λιγότερα για το πώς 
να χρησιμοποιεί την 
τεχνολογία σε σχέση με τους 
φοιτητές της. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Ξέρει πώς να χρησιμοποιεί 
την τεχνολογία που διαθέτει το 
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Πανεπιστήμιο (π.χ. πλατφόρμα 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης). 

5. Χρειάζεται τη βοήθεια των 
άλλων για να χρησιμοποιήσει 
σωστά την τεχνολογία. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

25. Παρακαλώ, αναφέρετε τον αριθμό των διδασκόντων που σας έχει ζητήσει τουλάχιστον μία φορά κατά τη 

διάρκεια αυτού του ακαδημαϊκού εξαμήνου να χρησιμοποιήσετε κάποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες. 

Παρακαλώ, βάλτε « x » στην κατάλληλη απάντησή. 

 Κανένας 

διδάσκων 

Μικρός 

αριθμός 

διδασκόντων 

Ένα 

σημαντικό 

ποσοστό 

διδασκόντων 

Οι 

περισσότεροι 

από τους 

διδάσκοντες 

Πρακτικά 

όλοι οι 

διδάσκοντες 

1. Email      

2. Ιστοσελίδες μαθημάτων      

3. Εικονικό Περιβάλλον 

Μάθησης (VLE - Virtual 

Learning Environment) 

     

4. Ηλεκτρονικά 

Περιοδικά & Βιβλία 

     

5. Άμεσα μηνύματα 

(instant messaging) 

     

6. Online κουίζ & Τεστ      

7. E-portfolio      

8. Προσομοιώσεις & 

Ψηφιακά Μοντέλα 

     

9. Blogs       

10. Wikis 

(συμπεριλαμβανομένης 

και της Wikipedia) 

     

11. Ιστοσελίδες 

Κοινωνικής Δικτύωσης 

     

12. Εικονικοί κόσμοι 

(Virtual Worlds) 

     

13. Εξειδικευμένο 

Λογισμικό για τον κλάδο 

που ακολουθείτε 

     

 

26. Ποιες νέες τεχνολογίες επιθυμείτε να εισαχθούν από τους διδάσκοντές σας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία; Παρακαλώ, βάλτε « x » στην απάντηση που σας αντιπροσωπεύει. 

 Επιθυμώ να 

εισαχθεί 

Δεν επιθυμώ 

να εισαχθεί 

Δεν γνωρίζω τη 

συγκεκριμένη 

τεχνολογία 

1. Email    

2. Ιστοσελίδες μαθημάτων    

3. Εικονικό Περιβάλλον Μάθησης (VLE -    
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Virtual Learning Environment) 

4. Ηλεκτρονικά Περιοδικά & Βιβλία    

5. Άμεσα μηνύματα (instant messaging)    

6. Online κουίζ & Τεστ    

7. E-portfolio    

8. Προσομοιώσεις & Ψηφιακά Μοντέλα    

9. Blogs     

10. Wikis (συμπεριλαμβανομένης και της 

Wikipedia) 

   

11. Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης    

12. Εικονικοί κόσμοι (Virtual Worlds)    

13. Εξειδικευμένο Λογισμικό για τον κλάδο που 

ακολουθείτε 

   

 

Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε) ……………………………………………………………... 

 

27. Υπάρχουν διδάσκοντες που κάνουν περιορισμένη χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Οι προτάσεις που ακολουθούν περιγράφουν ορισμένους λόγους αυτής της 

περιορισμένης χρήσης. Θα θέλαμε για κάθε έναν από τους παρακάτω λόγους να απαντήσετε πόσο 

σημαντικός θεωρείτε εσείς ότι είναι.  

 

 Καθόλου ή 

σχεδόν 

καθόλου 

σημαντικός 

1 

 

 

Λίγο 

σημαντικός 

2 

 

 

Μετρίως 

σημαντικός 

3 

 

 

Πολύ 

σημαντικός 

4 

Απολύτως ή 

σχεδόν 

απολύτως 

σημαντικός 

5 

 

1. Μη επαρκής υποδομή 

Πανεπιστημίου για χρήση 

νέων τεχνολογιών κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος 

(έλλειψη υλικοτεχνικής 

υποδομής). 

     

2. Δεν την προωθεί το ίδιο το 

πανεπιστήμιο. 

     

3. Απροθυμία διδασκόντων.      

4. Οι διδάσκοντες στερούνται 

κατάρτισης και των 

απαραίτητων δεξιοτήτων στη 

χρήση τεχνολογιών (όχι 

έμπειροι χρήστες). 

     

5. Οι διδάσκοντες δεν 

γνωρίζουν πώς να 

αξιοποιήσουν τις νέες 

τεχνολογίες κατά την 
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εκπαιδευτική διαδικασία. 

6. Οι διδάσκοντες έχουν 

συνηθίσει να μην 

χρησιμοποιούν τις νέες 

τεχνολογίες κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία, αν 

και γνωρίζουν πώς να το 

κάνουν. 

     

7. Οι διδάσκοντες δεν 

χρησιμοποιούν τις νέες 

τεχνολογίες λόγω έλλειψης 

χρόνου. 

     

8. Έλλειψη κινήτρων      

9. Δεν είναι θετικοί οι ίδιοι οι 

φοιτητές. 

     

 

28. Υπάρχει κάποιος επιπλέον λόγος που θεωρείτε ότι εξηγεί την περιορισμένη χρήση των νέων 

τεχνολογιών από ορισμένους διδάσκοντες;  

…………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

29. Εφόσον δεν έχετε αντίρρηση να συμμετάσχετε σε συνέντευξη με σκοπό να συζητηθούν περαιτέρω 

θέματα που αφορούν τη χρήση των νέων τεχνολογιών, παρακαλώ γράψτε τον αριθμό του κινητού 

σας ή το email σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Είναι αυτονόητο ότι τα στοιχεία σας δεν 

πρόκειται να διατεθούν πουθενά 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Ευχαριστώ πολύ 
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Οδηγός Συνέντευξης Φοιτητών 

 

 

Στοιχεία συμμετέχοντα  

Εξάμηνο σπουδών: 

Έτος γέννησης:  

Ημερομηνία συνέντευξης:  

 

- Όταν ακούς τον όρο «νέες τεχνολογίες» τι σου έρχεται στο μυαλό;  

- Ποια είναι η σχέση σου με την τεχνολογία γενικότερα; Τι ρόλο παίζει στη ζωή σου; Θεωρείς 

πως έχεις σχέση εξάρτησης από την τεχνολογία;  

- Χρησιμοποιείς τις νέες τεχνολογίες; Πόσο συχνά;  

- Πώς προέκυψε η χρήση νέων τεχνολογιών από πλευράς σου; Πώς μπήκαν στη ζωή σου; Εσύ η 

ίδια είχες το ενδιαφέρον; Το σχολείο; Οι γονείς σου;  

- Ποιος είναι ο κυριότερος λόγος χρήσης των νέων τεχνολογιών; Για προσωπική χρήση ή για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς; 

 

Όσον αφορά την προσωπική χρήση:  

 Ποια εργαλεία χρησιμοποιείς συνήθως;  

 Θα ήθελες να χρησιμοποιείς περισσότερα εργαλεία; 

Αν ναι, γιατί δεν το κάνεις; Αν κάποιος σου τα έδειχνε θα ήθελες να τα χρησιμοποιείς 

περισσότερο ή πιστεύεις πως η χρήση που κάνεις σε ικανοποιεί;  

Αν όχι, γιατί δεν το κάνεις;  

Όσο αφορά τη χρήση των νέων τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς: 

- Όταν λέμε εκπαιδευτική χρήση νέων τεχνολογιών, τι σου έρχεται στο μυαλό; 

- Ποια είναι η άποψή σου για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

Είσαι θετικός ή αντίθετος σε αυτό;  

- Θεωρείς ότι προσφέρουν; (Πλεονεκτήματα/ Μειονεκτήματα).  

- Θεωρείς πως η χρήση των νέων τεχνολογιών συμβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

Δηλαδή, τη βελτιώνουν; Τη διευκολύνουν; Με ποιο τρόπο; 

- Γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών στη σχολή σου; Τι είδους χρήση; Εκτεταμένη; Ή βασική 

χρήση (πχ mail). Για την πλειονότητα των διδασκόντων. 

- Δηλαδή, ποια εργαλεία/ τεχνολογίες χρησιμοποιείς συχνότερα; Δεν θα ήθελες κάτι παραπάνω; 

Αν ναι, γιατί δεν το κάνεις; Ποια ακριβώς εργαλεία θα ήθελες; 
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Αν όχι, γιατί δεν επιθυμείς; Δεν θεωρείς πως οι νέες τεχνολογίες σου προσφέρουν οφέλη; 

- Το ότι χρησιμοποιείς νέες τεχνολογίες για εκπαιδευτικούς λόγους, είναι αποτέλεσμα δικής σου 

πρωτοβουλίας ή προτροπή των διδασκόντων σου;  

- Όταν δεν χρησιμοποιούνται νέες τεχνολογίες στα μαθήματα εσύ αναλαμβάνεις πρωτοβουλία και 

τις χρησιμοποιείς; Ή συμβαδίζεις με τον καθηγητή;  

- Εσύ επιθυμείς τη χρήση; Πώς το εννοείς; Να τη χρησιμοποιεί ο διδάσκων και εσύ να 

παρακολουθείς; Να συμμετέχεις και εσύ; Να σε εμπλέκει;  

- Ποια πιστεύετε πως είναι η στάση των διδασκόντων σας απέναντι στις νέες τεχνολογίες;  

- Είναι θετικοί/ αρνητικοί;  

- Είναι πρόθυμοι;  

- Έχουν τις δεξιότητες; Σε σχέση με τους φοιτητές;  

- Πώς το έχεις βγάλει αυτό το συμπέρασμα;  

- Ποια πιστεύετε πως είναι η στάση των συμφοιτητών σας απέναντι στις νέες τεχνολογίες; Είναι 

δεκτικοί στο να χρησιμοποιούνται; Ή δυσανασχετούν; 

- Από τη μέχρι τώρα εμπειρία σας, πώς κρίνετε την εκπαιδευτική χρήση των νέων τεχνολογιών 

στη σχολή σας; Είναι επαρκής;  

- (Πού πιστεύετε πως οφείλεται η περιορισμένη χρήση;) 

- Γενικότερα, είστε ικανοποιημένοι από τους διδάσκοντες σας όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες; 

Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας; Καλύπτονται οι ανάγκες σας; Αν όχι, γιατί; Θέλετε κάτι 

να αλλάξει (παραπάνω ή λιγότερη).  
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Οδηγός Συνέντευξης Διδασκόντων 

 

Στοιχεία διδασκόντων 

- Συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους, πόσα χρόνια διδάσκετε στην Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση; 

- Χρονολογία γέννησης 

 

Γενικότερη χρήση της τεχνολογίας  

- Όταν ακούτε τον όρο «νέες τεχνολογίες» τι σας έρχεται στο μυαλό;  

- Ποια είναι η σχέση σας με την τεχνολογία γενικότερα; Τι ρόλο παίζουν οι νέες τεχνολογίες στη 

ζωή σας; Τις χρησιμοποιείτε; Θα μπορούσατε να ζήσετε χωρίς αυτές ή δεν αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σας; 

- Πόσο συχνά;  

- Πώς προέκυψε η χρήση νέων τεχνολογιών από πλευράς σας; Πώς μπήκαν στη ζωή σας; Εσείς ο 

ίδιος είχατε το ενδιαφέρον; Αναγκαστικά για να συμβαδίσετε με τους φοιτητές μου/ με τις 

εξελίξεις;  

- Πόσα χρόνια χρησιμοποιείτε συστηματικά νέες τεχνολογίες; 

- Αισθάνεστε άνετα όταν τη χρησιμοποιείτε; Ή χρειάζεστε βοήθεια; Θεωρείτε ότι είστε (καλός) 

γνώστης των νέων τεχνολογιών;  

- Έχετε συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης ή σεμινάρια σχετικά με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών;  

- Ποιος είναι ο κυριότερος λόγος χρήσης των νέων τεχνολογιών; Τις χρησιμοποιείτε για 

προσωπική χρήση, για προετοιμασία μαθήματος, , κατά τη διάρκεια των μαθημάτων; 

 Αν όχι, ποιοι οι λόγοι της μη χρήσης των νέων τεχνολογιών; 

 

Όσον αφορά την προσωπική χρήση:  

- Ποια εργαλεία χρησιμοποιείται συνήθως;  

- Θα θέλατε να χρησιμοποιείτε περισσότερα εργαλεία; 

 Αν ναι, γιατί δεν το κάνετε; Αν κάποιος σας τα έδειχνε θα θέλατε να τα χρησιμοποιείτε 

περισσότερο ή πιστεύετε πως η χρήση που κάνετε σας ικανοποιεί;  

 Αν όχι, γιατί δεν το κάνετε;  

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

- Όταν λέμε χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, τι σας έρχεται στο μυαλό; 
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- Ποια είναι η άποψή σας για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία; Είστε 

θετικός ή αντίθετος σε αυτό; Θεωρείτε πως η χρήση των νέων τεχνολογιών συμβάλλουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία; Πλεονεκτήματα/ Μειονεκτήματα τόσο από πλευράς φοιτητών, όσο και 

για τους ίδιους τους διδάσκοντες. 

- Εσείς χρησιμοποιείτε την τεχνολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία; Πόσο συχνά;  

- Ποιες τεχνολογίες/εργαλεία χρησιμοποιείτε, συνήθως, στην εκπαιδευτική διαδικασία; Πείτε μου 

κάποια παραδείγματα χρήσης.  

- Πιστεύετε ότι υπάρχουν επιπλέον εργαλεία/ τεχνολογίες που θα συνέβαλαν στην καλύτερη 

υλοποίηση των μαθημάτων σας και τα οποία δεν χρησιμοποιείτε; Αν ναι, γιατί δεν 

χρησιμοποιείτε; 

- Κατά πόσο η χρήση των νέων τεχνολογιών που κάνετε στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας θεωρείτε πως ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των μαθημάτων σας; Αν 

θεωρείτε πως όχι επαρκώς, που οφείλεται αυτό; 

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

- Πείτε μου λίγα λόγια σχετικά με τους σημερινούς φοιτητές, όσον αφορά τη σχέση τους με τις 

νέες τεχνολογίες γενικότερα. 

- Είναι ποιο έμπειροι χρήστες και ποιο εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες σε σχέση με τους 

διδάσκοντες;  

- Είναι έμπειροι σε όλες τις τεχνολογίες ή μήπως σε συγκεκριμένα εργαλεία;  

- Ποια θεωρείτε πως είναι η στάση της πλειονότητας των φοιτητών απέναντι στις νέες τεχνολογίες 

γενικότερα. 

 

Ειδικότερα στη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία:  

- Οι φοιτητές σας είναι πρόθυμοι; Επιθυμούν τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία;  

- Επιζητούν τη χρήση της τεχνολογίας; Αν όχι, πώς το αιτιολογείτε;  

- Είναι ικανοποιημένοι με τη χρήση που γίνεται ή επιθυμούν λιγότερη ή περισσότερη χρήση; 

- Τι είδους χρήση πιστεύετε ότι θέλουν; Να τη χρησιμοποιεί ο διδάσκων και να παρακολουθούν ή 

θέλουν να συμμετέχουν ενεργά; Τη διαχωρίζετε;  

- Θεωρείτε πως η πλειονότητα των φοιτητών σας μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 

χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία; Τόσο από άποψη δεξιοτήτων, όσο 

από άποψη προθυμίας.  
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- Θεωρείτε πως η γνώση χρήσης νέων τεχνολογιών αρκεί ώστε να γίνεται χρήση αυτών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία ή πιστεύετε πως χρειάζονται επιπλέον δεξιότητες από πλευράς των 

φοιτητών για να είναι η χρήση αποτελεσματική;  

- Είστε ικανοποιημένος από τη χρήση που κάνετε; Τις χρησιμοποιείτε όσο θα θέλατε; Τι σας έχει 

ωθήσει/αποτρέψει προς αυτό;  

- Προτάσεις για ενίσχυση χρήσης. 

- Θα ήσασταν θετικός στην παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικά με χρήση των νέων τεχνολογιών 

και πώς αυτή μπορεί να ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία;  

 

 
 


