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Πρόλογος 

  

    Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) εκπονήθηκε στο πλαίσιο 

του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια 

Βίου Μάθησης», στην κατεύθυνση «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην 

Εκπαίδευση» του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της σχολής 

Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Βασικό σκοπό της συγκεκριμένης διπλωματικής 

εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των φοιτητών του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή» του τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε σχέση με 

το αν οι Τεχνολογίες Πληροφοριών κι Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μπορούν να σταθούν μόνες 

τους χωρίς χαρτί και μολύβι μέσα σε μια τάξη ενηλίκων.  

 

    Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας τοποθετούνται στα ερευνητικά ερωτήματα και 

αφορούν: α) αν οι ΤΠΕ (ως μέσο διδασκαλίας κι εκμάθησης) αυξάνουν τη διάθεση και το 

ενδιαφέρον των ενηλίκων για μάθηση, β) αν ένα λογισμικό σημειωματαρίου μπορεί να 

αντικαταστήσει το πρόχειρο τετράδιο και γ) αν ένα λογισμικό αξιολόγησης μπορεί να 

παραγκωνίσει το άγχος των εκπαιδευομένων. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μια 

έρευνα ποιοτικής μορφής χρησιμοποιώντας τη συνέντευξη ως ερευνητικό εργαλείο. 

Μάλιστα, ο τύπος της τηλεφωνικής συνέντευξης είναι αυτός που επιλέχθηκε ως ειδικό 

εργαλείο της έρευνας περιλαμβάνοντας κυρίως ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Ιδιαίτερα 

σημαντική κρίνεται και η διαδικασία απομαγνητοφώνησης των τηλεφωνικών 

συνεντεύξεων, αφού το διαθέσιμο υλικό μετατράπηκε σε κείμενο με τους κατάλληλους 

κωδικούς αντί για ονόματα. Επίσης, η ανάλυση και η επεξεργασία του υλικού 

πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία θεματικής ανάλυσης του περιεχομένου ανά 

ερώτηση.  
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ΤΟΥ ΠΜΣ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» 

  

 

Περίληψη   

  

    Η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία αφορά την τάξη χωρίς χαρτί και 

συγκεκριμένα, πώς οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μπορούν να 

σταθούν μόνες τους μέσα σε μια τάξη ενηλίκων χωρίς χαρτί και μολύβι. Πιο ειδικά, 

διερευνούνται οι απόψεις και οι θέσεις των φοιτητών του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή» του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας σχετικά με το αν οι ΤΠΕ ως κύριο μέσο διδασκαλίας κι εκμάθησης είναι 

εύκολο και παράλληλα επιτυχές να ενταχθούν μέσα σε μία τάξη ενηλίκων, ποιες είναι οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις και με ποιον τρόπο διαμορφώνουν τη διάθεση και το 

ενδιαφέρον των ενηλίκων για μάθηση. Επίσης, διερευνάται το κέρδος τόσο του/ης 

εκπαιδευτικού της τάξης όσο και των ίδιων των εκπαιδευομένων.  

 

    Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται οι απόψεις των φοιτητών και των δύο κατευθύνσεων 

(Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή) σχετικά με το αν το evernote.com ως ένα 

λογισμικό σημειωματαρίου είναι ικανό να αντικαταστήσει το πρόχειρο τετράδιο, αν ναι 

ποιες είναι οι δυνατότητες που προσφέρει στους χρήστες και αν όχι ποια είναι τα 

μειονεκτήματά του. Το ίδιο ακριβώς διερευνάται και για το kahoot, αν δηλαδή ως ένα 

λογισμικό αξιολόγησης μπορεί να αντικαταστήσει τα τεστ και τα διαγωνίσματα και αν 

έχει τη δυνατότητα να παραγκωνίσει το άγχος των εκπαιδευομένων. Η έρευνα που 

υλοποιήθηκε έχει ποιοτική μορφή, γιατί ως βασικό ερευνητικό εργαλείο 

χρησιμοποιήθηκε το είδος της τηλεφωνικής συνέντευξης για όλους ανεξαιρέτως τους 

συμμετέχοντες. 

 

    Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται πως οι συμμετέχοντες στην πλειονότητά 

τους απέδωσαν ως βασικό και κυρίαρχο χαρακτηριστικό της θέσης τους ότι είναι εύκολο 

και παράλληλα επιτυχές να ενταχθούν οι ΤΠΕ ως κύριο μέσο διδασκαλίας κι εκμάθησης 
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μέσα σε μία τάξη ενηλίκων. Επίσης, παρουσίασαν την άποψη πως η διάθεση και το 

ενδιαφέρον των ενηλίκων για μάθηση αυξάνεται κατά πάρα πολύ και πως το κέρδος τόσο 

του/ης εκπαιδευτικού όσο και των εκπαιδευομένων από τη χρήση των ΤΠΕ είναι μεγάλο. 

Όσον αφορά τη χρήση και τη λειτουργία του λογισμικού evernote.com, οι μισοί από 

όλους τους συμμετέχοντες της έρευνας είχαν τη γνώμη πως το λογισμικό αυτό 

σημειωματαρίου μπορεί να αντικαταστήσει το πρόχειρο τετράδιο, ενώ οι άλλοι μισοί όχι. 

Επιπλέον, οι περισσότεροι από όλους τους συμμετέχοντες εξέφρασαν θετική άποψη προς 

το kahoot ως λογισμικό αξιολόγησης. Μάλιστα, υποστήριξαν ότι υιοθετεί τις έννοιες της 

αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης με έναν χαρακτήρα παιγνιώδη κάνοντάς το στους 

χρήστες οικείο και διασκεδαστικό. Ταυτοχρόνως, παρουσιάζουν το kahoot ως κρίσιμο 

συντελεστή για την αποφυγή του άγχους αναφορικά με τον τομέα της αξιολόγησης. 

Επομένως, τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν ενθαρρυντικά για την ένταξη των ΤΠΕ ως 

κύριο μέσο διδασκαλίας κι εκμάθησης μέσα σε μια τάξη ενηλίκων.  

  

  

 

 

 

  

Λέξεις Κλειδιά: τάξη χωρίς χαρτί, ΤΠΕ, ενήλικοι, διδασκαλία, μάθηση, λογισμικό 

σημειωματαρίου (evernote.com), λογισμικό αξιολόγησης (kahoot). 
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A PAPERLESS CLASSROOM: VIEWS AND OPINIONS OF THE 

STYDENTS OF THE POSTGRADUATE PROGRAMME 

“LIFELONG LEARNING AND SPECIAL EDUCATION” 

 

 

Abstract 

  

    This postgraduate project is related to the paperless classroom, and in particular, how 

ICTs can stand in a paperless and pencil-less adult classroom. More specifically, the 

views and opinions of the students of the Postgraduate Program "Lifelong Learning and 

Special Education" of the University of Macedonia are studied on whether ICTs as a 

main teaching and learning tool are easy and successful in integrating into a class of 

adults, which once are the necessary conditions and how do they shape the scales of adult 

learning and interest in learning. It’s also studying the profits of both the classroom 

teacher and the students themselves. 

 

    In addition, students' views of both directions (Lifelong Learning and Special 

Education) are presented on whether evernote.com as a notebook software is capable of 

replacing the notebook, if so what are the possibilities offered to users and if not what are 

the disadvantages. The same is also applied for kahoot, whether as evaluation software it 

can replace tests and exams and if it has the potential to supplant students' stress. The 

research carried out is of a qualitative form, as the main research tool was the type of 

telephone interview for all participants.  

 

    The results of the research show that the majority of the participants attributed as basic 

and dominant feature of their opinion that it is easy and at the same time successful to 

integrate ICT as a main teaching and learning tool in an adult classroom. They also 

expressed the view that the disposition and interest of adults for learning is greatly 

increased and that the profit of both the teacher and the learners from the use of ICT is 

high. Regarding the use and operation of evernote.com software, half of all survey 
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respondents had the opinion that this notebook software could replace the notebook, 

while the other half did not. In addition, most of all participants expressed a positive view 

of kahoot as an evaluation software. Also, they expressed that it adopts the concepts of 

evaluation and self-evaluation in a playful way, making it to users familiar and 

entertaining. At the same time, they present kahoot as a critical factor in avoiding stress 

in the field of evaluation. Therefore, the results of the research were encouraging for the 

integration of ICT as a main teaching and learning tool within an adult classroom.  

  

  

  

  

  

 

Keywords: paperless classroom, ICT, adults, teaching, learning, notebook software 

(evernote.com), evaluation software (kahoot). 
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Εισαγωγή 

  

    Στη σημερινή εποχή οι Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ) είναι άμεσα συνδεδεμένες με όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής των 

ανθρώπων, μία εκ των οποίων είναι και η εκπαιδευτική διαδικασία. Ήδη από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1970 υπήρξαν ορισμένες προσπάθειες ένταξης της 

Πληροφορικής στην εκπαίδευση. Από το 1990 και μετά οι ΤΠΕ εντάσσονται στο 

αναλυτικό πρόγραμμα διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και λειτουργούν ως ένα 

διαθεματικό εργαλείο μάθησης. Πλέον, οι ΤΠΕ θεωρούνται ως απαραίτητα εργαλεία 

στην εκπαίδευση και αναγκαία γνώση για τους ενήλικους εκπαιδευόμενους.  

 

    Η παρούσα έρευνα μελετά κατά πόσο οι ΤΠΕ μπορούν να επικρατήσουν σε μία 

τάξη ενηλίκων κι αν θα αυξηθούν κλίμακες, όπως είναι η διάθεση και το ενδιαφέρον 

τους για μάθηση. Επίσης, μελετάται αν τα εκπαιδευτικά λογισμικά evernote.com και 

kahoot διαθέτουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά ώστε να αντικαταστήσουν το 

πρόχειρο τετράδιο, τα τεστ και τα διαγωνίσματα. Εξίσου σημαντικό κρίνεται το 

γεγονός αν με αυτόν τον τρόπο θα παραγκωνιστεί το άγχος των ενηλίκων 

εκπαιδευομένων κυρίως στο επίπεδο της αξιολόγησης, καθώς και ποια θα είναι τα 

πλεονεκτήματα ή αντίστοιχα τα μειονεκτήματα που θα παρουσιάσουν.  

 

    Η εργασία αυτή διαρθρώνεται σε τρία (3) μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελεί το 

θεωρητικό πλαίσιο και περιλαμβάνει τρία (3) κεφάλαια.  Το πρώτο κεφάλαιο είναι 

γενικό και αναφέρεται στις ΤΠΕ ως εκπαιδευτικό όρο, στις φάσεις και στα μοντέλα 

των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και στο ρόλο και στο κέρδος που θα 

έχει ο/η εκπαιδευτικός κάνοντας χρήση των τεχνολογικών εκπαιδευτικών εργαλείων. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στις ΤΠΕ αναφορικά με την εκπαίδευση των 

ενηλίκων, πώς δηλαδή αυτές αξιοποιούνται από τους ενήλικους εκπαιδευόμενους, 

διάφορες προσεγγίσεις και τάσεις που επικρατούν. Συνεχίζοντας, το τρίτο και 

τελευταίο θεωρητικό κεφάλαιο κάνει αναφορά στην τάξη χωρίς χαρτί, μόνο δηλαδή 

με εκπαιδευτικά λογισμικά. Προτείνονται, λοιπόν, κάποια ειδικά λογισμικά που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί για βιβλίο, πρόχειρο, αλλά και για αξιολόγηση 

(τεστ και διαγωνίσματα) και διαχείριση της τάξης. 
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    Το δεύτερο μέρος αποτελεί το ερευνητικό πλαίσιο (ποιοτική έρευνα). Πιο 

συγκεκριμένα, χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στο μεθοδολογικό πλαίσιο (διαδικασία 

έρευνας) και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Το τρίτο μέρος είναι για την 

ερμηνεία των πορισμάτων και για ορισμένες συμπερασματικές παρατηρήσεις. 

Ειδικότερα, περιλαμβάνει τα κύρια ευρήματα της έρευνας, πώς δηλαδή απαντώνται 

τα ερευνητικά ερωτήματα και ορισμένες πιθανές εξηγήσεις για τα αποτελέσματα, πώς 

συνδέονται με το θεωρητικό ερμηνευτικό σχήμα. Ακόμη, λαμβάνουν μέρος 

προτάσεις πρακτικής εφαρμογής και περιορισμοί της έρευνας. Εν τέλει, ακολουθούν 

οι βιβλιογραφικές αναφορές, ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες και στο παράρτημα 

επισυνάπτονται οι ερωτήσεις της συνέντευξης των συμμετεχόντων της έρευνας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

  

 

1. Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

  

1.1 Η έννοια των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

 

    Οι Νέες Τεχνολογίες, οι τεχνολογίες δηλαδή που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ), διεθνώς αναφέρονται ως Informational and 

Communicational Technology (I.C.T.). Αντίστοιχα, στα ελληνικά χρησιμοποιείται ο 

όρος «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών» (ΤΠΕ). Βέβαια, ο 

ακριβής καθορισμός του όρου δεν είναι εύκολος, καθώς μέσα σε αυτόν τον όρο 

περικλείονται οι όροι της επιστήμης της Πληροφορικής και της τεχνολογίας της 

Πληροφορικής (Anderson & Van Weert, 2002). Οπότε, καλό θα ήταν πρώτα να 

διευκρινιστούν αυτοί οι δύο όροι. Σύμφωνα με την UNESCO (2002), ορίζονται ως 

εξής: 

 

 Η επιστήμη της Πληροφορικής σχετίζεται με τον σχεδιασμό, υλοποίηση, 

αξιολόγηση, χρήση και συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας της 

πληροφορίας. Επίσης, βασίζεται στους υπολογιστές και τα λογισμικά τους. 

 Η τεχνολογία της Πληροφορικής αφορά το σύνολο των υπολογιστικών 

συστημάτων και των τεχνολογικών εφαρμογών γενικά στην κοινωνία.  

 

    Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω οι ΤΠΕ μπορούν να οριστούν ως οι μέθοδοι, οι 

εφαρμογές και τα προϊόντα της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας μέσω των 

οποίων επιτυγχάνονται η κωδικοποίηση, επεξεργασία και ταξινόμηση της όποιας 

μορφής πληροφορίας (η πληροφορία ως κείμενο, αριθμός, γράφημα, ήχος, εικόνα, 

βίντεο κ.ά.). Η Αντύπα (2008) ορίζει ευρύτερα τις ΤΠΕ ως τη χρήση της τεχνολογίας 

για επικοινωνιακούς και πληροφοριακούς σκοπούς. Μάλιστα, η ταχύτατη ανάπτυξη 

των Επιστημών και Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών έχει 

σήμερα οδηγήσει σε μία νέα πραγματικότητα όλους τους τομείς της ζωής μας. Οι 

ανάγκες προσαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις απαιτήσεις της νέας αυτής 

πραγματικότητας, επιτάσσουν την ένταξη των ΤΠΕ σε όλα τα στάδια του 
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εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις 

μόρφωσης και κατάρτισης και στις ραγδαίες εξελίξεις της αγοράς εργασίας.  

 

 

1.2 Φάσεις και μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση  

 

    Η ένταξη των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά συστήματα χαρακτηρίζεται ως μια 

διαδικασία δυναμική και πολυσύνθετη, αφού δεν περιορίζεται στον εξοπλισμό των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα αλλά επηρεάζεται από 

διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί είναι οικονομικοί, κοινωνικοί, 

φιλοσοφικοί και ιδεολογικοί που αλληλοεπηρεάζονται και όλοι μαζί διαμορφώνουν 

το πλαίσιο της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα, ο 

τρόπος ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση αναλύεται σε ορισμένες χρονολογικές 

φάσεις που αυτές με τη σειρά τους προωθούν κάθε φορά ένα συγκεκριμένο μοντέλο 

(Κόμης, 2004).  

 

    Πριν το 1970, κατά τον Skinner (1958), κυριαρχούσαν οι έννοιες της 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των διδακτικών μηχανών. Ο ίδιος πρότεινε ένα 

μοντέλο προγραμματισμένης διδασκαλίας ως βάση για τη λειτουργία των διδακτικών 

του μηχανών (teaching machines). Μια τέτοια μηχανή περιλαμβάνει μια σειρά από 

ερωτήσεις και μηχανισμό για να απαντά ο μαθητής. Ακόμη, παρέχει τη δυνατότητα 

ανατροφοδότησης (feedback) στο μαθητή κατά τη διάρκεια που αυτός ασκείται και 

στο τέλος τον ανταμείβει (θετική ενίσχυση) ή διαχειρίζεται το λάθος του. Κατά την 

περίοδο 1970-1980 κάνει την εμφάνισή του το τεχνοκρατικό μοντέλο, το οποίο 

βασίζεται στις λειτουργίες του υπολογιστή και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 

προγραμματισμού (Μικρόπουλος, 2005). Παράλληλα, οι ΤΠΕ προσεγγίζονται ως 

αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο (Πληροφορική) στο πρόγραμμα σπουδών σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τέλος, η προσέγγιση αυτή παρουσιάζεται ως κάθετη για 

το λόγο ότι προσαρμόζεται σε σκοπούς και στόχους ενός συγκεκριμένου 

αντικειμένου.  

 

    Εν συνεχεία, το ολιστικό μοντέλο εμφανίζεται την περίοδο 1980-1989 προωθώντας 

τις ΤΠΕ ως εργαλεία γνώσης, έρευνας και μάθησης όλων των γνωστικών 
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αντικειμένων (Μικρόπουλος, 2005). Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να 

υπάρχει η Πληροφορική ως αυτοτελές αντικείμενο, με την προϋπόθεση πως όλες οι 

βασικές γνώσεις θα καλλιεργούνται μέσα από κάθε μάθημα (οριζόντια προσέγγιση). 

Το τελευταίο μοντέλο είναι το πραγματολογικό (χρονικό διάστημα  1990 έως 

σήμερα) που προτείνει τον συνδυασμό των δύο προηγούμενων προσεγγίσεων, αυτό 

της μεικτής προσέγγισης. Προβλέπεται, δηλαδή, τόσο η ύπαρξη της Πληροφορικής 

ως αυτοτελούς μαθήματος όσο και η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στα 

υπόλοιπα μαθήματα. Πιο κάτω, παρατίθενται δύο εικόνες, η πρώτη με την χρονική 

εξέλιξη της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και η δεύτερη με την σχηματική 

αναπαράσταση των μοντέλων ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.  

 

 

 

 

 
Εικόνα 1: Χρονολογικές Φάσεις ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (Πηγή: 

Μακράκης, Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1995) 
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Εικόνα 2: Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (Πηγή: Μακράκης, 

Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1995) 

 

 

1.3 Ο υπολογιστής ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης 

 

    Ο Μικρόπουλος (2011) τονίζει πως ο σύγχρονος ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί 

να θεωρηθεί ως το ισχυρότερο γνωστικό και διερευνητικό εργαλείο. Πιο ειδικά, έχει 

τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί είτε σαν αυτόνομο εργαλείο, είτε σαν περιβάλλον 

μάθησης, είτε σαν πηγή πληροφόρησης, είτε σαν απλό εποπτικό μέσο. Είναι γνωστό 

πως ο κάθε υπολογιστής είναι εφοδιασμένος με πολλά προγράμματα, τα οποία 

μπορούν άνετα να χρησιμοποιηθούν σε ποικίλα μαθήματα. Τέτοιου είδους 

προγράμματα θεωρούνται η ζωγραφική, τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και 

διάφορα υπολογιστικά φύλλα. Το κάθε πρόγραμμα από αυτά εκτελεί ειδικές 

λειτουργίες, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα της ζωγραφικής με τη βοήθεια του 

οποίου μπορεί κανείς να δημιουργήσει σκίτσα, γεωμετρικά σχήματα και να τα 

χρωματίσει αναλόγως.  

 

    Με τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου (π.χ. Microsoft Word, Word Perfect, 

WordPad, Ami Pro) έχει την ικανότητα ο χρήστης να μορφοποιήσει κείμενα, να τα 
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εμπλουτίσει και να προβεί σε συντακτικές και ορθογραφικές διορθώσεις. Τα 

υπολογιστικά φύλλα (π.χ. Excel, PowerPoint, Access) παρέχουν στο χρήστη 

ικανότητες όπως παρουσίαση πληροφοριών, συμπλήρωση φορμών, οργάνωση 

δεδομένων σε στήλες, καθώς και δημιουργία γραφημάτων. Άρα, με τη χρήση των 

προγραμμάτων αυτών ο υπολογιστής λειτουργεί ως αυτόνομο εργαλείο. Επιπλέον, σε 

έναν υπολογιστή υπάρχει η δυνατότητα χωρητικότητας πολλαπλών εκπαιδευτικών 

λογισμικών τα οποία κατέχουν σημαντικό ρόλο τόσο στη διδασκαλία όσο και στη 

μάθηση. Παραδειγματικά, εκπαιδευτικά παιχνίδια, προσομοιώσεις, μικρόκοσμοι και 

προγράμματα εκπαιδευτικής ρομποτικής αναπαράγουν τα συστήματα μάθησης, 

διερεύνησης και ανακάλυψης.  

 

    Το Internet ή αλλιώς Διαδίκτυο ως πηγή πληροφόρησης (ηλεκτρονικές βάσεις 

δεδομένων: e-περιοδικά, e-εφημερίδες, e-εγκυκλοπαίδειες κ.ά.) βοηθά στην 

αναζήτηση και διάδοση των πληροφοριών. Υπό αυτή την έννοια, ο υπολογιστής 

λειτουργεί ως «διανοητικός συνεργάτης» του μαθητή με στόχο την οικοδόμηση της 

γνώσης (Jonassen, 2000). Τέλος, ο υπολογιστής έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει 

ως ένα οπτικοακουστικό μέσο δίνοντας έμφαση τόσο στην εικόνα όσο και στον ήχο. 

Η εικόνα μπορεί να είναι είτε ακίνητη (απλή προβολή) είτε κινούμενη (προβολή 

παρουσίασης) και ο ήχος μπορεί να προέρχεται από CD, DVD, WEB κ.ά.). 

Καταλήγοντας, οι Νέες Τεχνολογίες σαν ένας γενικός όρος μας δίνουν τη δυνατότητα 

να συνδυάσουμε κάποιους από τους προηγούμενους τρόπους με τα μαθησιακά 

αντικείμενα με βασικό σκοπό τη δημιουργία ενός ευχάριστου και δημιουργικού 

μαθήματος.  

 

 

1.4 Ο ρόλος και το κέρδος του εκπαιδευτικού 

 

    Η νοοτροπία της δασκαλοκεντρικής αντίληψης στον τομέα της εκπαίδευσης άρχισε 

να υποχωρεί από την στιγμή που εισέβαλαν οι υπολογιστές στα σχολεία. Έτσι, ο/η 

εκπαιδευτικός έχασε τον ρόλο του/της ως αυθεντία, διότι οι νέες τεχνολογίες έδωσαν 

μία ενδιαφέρουσα εναλλακτική στον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης. Ήρθε ο νέος 

ρόλος του εκπαιδευτικού ως συντονιστή και συμβόλου της όλης μαθησιακής 

διαδικασίας και όχι ως έναν απλό μεταδότη της γνώσης. Στην ουσία, παρακολουθεί, 
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ελέγχει και συζητεί με τους μαθητές το πρόβλημα προωθώντας την ανακαλυπτική 

μάθηση και τον πειραματισμό (Κόμης, 2005). Δίνει έμφαση στον ίδιο το μαθητή 

(μαθητοκεντρική αντίληψη). Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές από παθητικοί στην 

παραδοσιακή διδασκαλία μετατρέπονται σε ενεργητικοί συμμετέχοντας στην όλη 

διαδικασία και κάνοντας αυτοαξιολόγηση αλλά και κριτική στο υπό διερεύνηση 

θέμα. 

 

    Συγχρόνως, ο ρόλος του εκπαιδευτικού κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός, γιατί 

οφείλει να χρησιμοποιεί ορθά τα τεχνολογικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του. Δεν 

θα πρέπει να τα χρησιμοποιεί αυτούσια. Αντίθετα, είναι απαραίτητο να μεταδίδει τις 

παιδαγωγικές γνώσεις μέσω της οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των 

δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των δικτύων (Κούτρα, Χ., 

Holmberg, C., & Midoro, V., 2001). Παύει, λοιπόν, να είναι ένας μεταδότης γνώσεων 

και γίνεται εμψυχωτής και διοργανωτής καινούριων πραγμάτων. Όμως, είναι 

αναγκαίο να πραγματοποιούνται και τα κατάλληλα σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς 

για να γνωρίζουν τις δυνατότητες των τεχνολογικών εργαλείων που χρησιμοποιούν. 

Μόνο έτσι θα καταφέρουν να προσφέρουν μία καλύτερη εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

    Όσον αφορά το κέρδος του/της εκπαιδευτικού, αυτό είναι πολλαπλό. Πρώτα 

πρώτα, ο ρόλος του/της διευκολύνεται εφόσον δεν είναι ο/η κύριος/-α εκπρόσωπος 

της γνώσης, αλλά διαθέτει βοηθητικά εργαλεία. Επομένως, εκπαιδευτικός και ΤΠΕ 

αλληλοσυμπληρώνονται για ένα καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα. Διαφορετικά, η 

χρήση των νέων τεχνολογιών βοηθά το έργο του/της εκπαιδευτικού και του/της 

εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο. Προωθούνται, επίσης, η διαφοροποίηση των 

δραστηριοτήτων και η ένταξη των ΤΠΕ μέσα σε αυτές με στόχο την άμεση 

αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Ένα τελευταίο 

πλεονέκτημα για τους/τις εκπαιδευτικούς είναι ότι αφήνοντας στην άκρη τις διαλέξεις 

και εισηγήσεις γίνονται οι ίδιοι πιο ενεργητικοί και πλησιάζουν περισσότερο τους 

μαθητές τους, δημιουργώντας άτομα ικανά να προσαρμόζονται συνεχώς και να 

μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν (Ράπτης και Ράπτη, 2005). Φτάνουν, άρα, στο σημείο 

το μάθημα να γίνεται πιο ελκυστικό και ταυτοχρόνως πιο δημιουργικό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

  

 

2. Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

  

2.1 Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων - Σύγχρονες 

τάσεις 

  

    Οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας κατέχουν σημαντικό ρόλο και 

στην εκπαίδευση ενηλίκων. Μάλιστα, η ένταξή τους σε προγράμματα εκπαίδευσης 

ενηλίκων αποτελεί βασική προτεραιότητα για τις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες 

του κόσμου. Τέτοιες χώρες αποτελούν πολλές χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής και 

της Ανατολικής Ασίας. Κρίνεται σημαντικό να επισημανθεί πως οι εκπαιδευτικές 

πολιτικές των ανεπτυγμένων κυρίως χωρών προωθούν την ενσωμάτωση των νέων 

τεχνολογιών σε τέτοιου είδους προγράμματα (εκπαίδευσης ενηλίκων), με στόχο να 

ξεπεραστούν τα οποιαδήποτε εμπόδια και να βελτιωθεί ο τομέας της εκπαίδευσης σε 

όλες τις βαθμίδες (Selwynn, Gorard & Williams, 2001). Συνεπώς, έρχεται η «δια βίου 

μάθηση» να αλλάξει ριζικά τη ζωή όλων των ανθρώπων.  

 

    Συγκεκριμένα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) από τις αρχές της 

δεκαετίας του ’90 κι έπειτα μια σειρά από πρωτοβουλίες έπαιξαν πρωταγωνιστικό 

ρόλο στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, τον εκσυγχρονισμό των 

επιχειρήσεων (βάσει του υλικού, του λογισμικού και την επιμόρφωση των στελεχών 

τους), την παραγωγή ψηφιακού υλικού και τη δημιουργία ιστοσελίδων (ΙΤΑΑ, 2003). 

Ακόμη, πολλές διευκολύνσεις υπήρξαν όσον αφορά την απόκτηση προσωπικού 

υπολογιστή για κάθε στέλεχος και την άμεση πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί κι αυτό των χωρών της Ιαπωνίας και της 

Ινδίας όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα και υλοποιούνται προγράμματα ανάπτυξης 

με σκοπό την εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών, καθώς και την ενίσχυση 

τεχνολογικών δεξιοτήτων σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού (Selwynn, 2003). 

 

    Σημαντικές δράσεις αφορούν τομείς, όπως η ένταξη των νέων τεχνολογιών στη 

διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων, η συνεχής επιμόρφωση των 
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εκπαιδευτικών και η προώθηση της δια βίου μάθησης (L-Change Consortium, 2004). 

Τα παραπάνω εντοπίζονται σε χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Δανία, η 

Ιταλία, η Μεγάλη Βρετανία και η Ελλάδα. Σχετικά με το χώρο της Ελληνικής 

Πολιτείας, επιδιώκεται μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστούν σε όλους 

τους πολίτες ίσες ευκαιρίες για μάθηση, αλλά και συμμετοχής στον ψηφιακό κόσμο. 

Γίνεται αναφορά, λοιπόν, στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας», βάσει 

της οποίας θα διασφαλιστούν η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα σε ό,τι αφορά το 

εκπαιδευτικό υλικό. Επίσης, αυτό θα διατίθεται στο Διαδίκτυο (υπηρεσίες web) κι 

έτσι, θα δοθεί η δυνατότητα για τη δημιουργία εξ’ αποστάσεως προγραμμάτων 

εκπαίδευσης (εξ’ αποστάσεως μάθηση).  

 

    Μελετώντας τις σύγχρονες τάσεις, η ένταξη των νέων τεχνολογιών πληροφορίας 

και επικοινωνίας στην εκπαίδευση ενηλίκων αυξάνεται διαρκώς τόσο σε πολιτικό 

όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Σύμφωνα με τους Bates (2001) και Fitzpatrick 

(2003), σε πολιτικό επίπεδο η χρήση των τεχνολογιών στην εκπαίδευση ενηλίκων και 

η βελτίωση των τεχνολογικών υποδομών ενισχύονται μέσα από δράσεις και 

εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ σε εκπαιδευτικό επίπεδο δίνεται άμεση 

προτεραιότητα στην ουσιαστική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και όχι στην απλή 

μετάδοση των βασικών δεξιοτήτων χειρισμού τους.  Θα έλεγε κανείς πως οι νέες 

τεχνολογίες συμβάλουν στην προσπάθεια για την ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης 

ενηλίκων τόσο στη διδακτική όσο και στη μαθησιακή διαδικασία. Κι αυτό γίνεται, 

κατά τους Kozma & Wagner (2003), με τους ακόλουθους τρόπους συνεισφοράς: 

 

o Ψηφιακό υλικό υψηλής ποιότητας στο Διαδίκτυο 

o Τακτική ανανέωση εκπαιδευτικού υλικού 

o Συνεχής ενημέρωση εκπαιδευομένων 

o Κατάλληλη προετοιμασία-κατάρτιση εκπαιδευτών 

o Υποστήριξη μαθητοκεντρικών και συνεργατικών εκπαιδευτικών μεθόδων  

o Συνδυασμός μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης και συμβατικής εκπαίδευσης 

 

     Εν κατακλείδι, ο συνδυασμός μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης και παραδοσιακών 

εκπαιδευτικών πρακτικών όλο και πιο συχνά καταγράφεται ως μία σημαντική εξέλιξη 

στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων (Young, 2002).   
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 2.2 Προσεγγίσεις για την ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

Ενηλίκων 

 

    Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν νέα δεδομένα και παρέχουν νέες ευκαιρίες για 

την εκπαίδευση ενηλίκων, αφού επικεντρώνονται στην προσπάθεια για τη συμμετοχή 

όλο και μεγαλύτερου πληθυσμού σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Συμβάλλουν στη 

βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και μάθησης, επίσης. Διαφορετικά, 

ενθαρρύνεται η συνεχής μάθηση και κατάρτιση στις ανώτερες ηλικιακές ομάδες 

κάνοντας τις απαραίτητες προσαρμογές στη μαθησιακή διαδικασία ανάλογα πάντοτε 

με τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα του κάθε ενήλικα. Επιπλέον, οι νέες 

τεχνολογίες παρέχουν τα κατάλληλα κίνητρα σε κάθε ενήλικα και βελτιώνουν τις 

ικανότητές του (αυτοβελτίωση) ώστε να ανταποκρίνεται στις διαρκώς αυξανόμενες 

απαιτήσεις της εργασίας και της κοινωνίας ευρύτερα (OECD, 2003).  

  

    Σχετικά με τις προσεγγίσεις για την ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, 

αυτές είναι τρεις (3) και παρουσιάζονται σύμφωνα με την ακόλουθη σχηματική 

αναπαράσταση:  

 

Σχήμα 1: Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ 

ΜΑΘΗΣΗ 

 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ 
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Πιο συγκεκριμένα, κάθε μία προσέγγιση έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 

τα οποία παρουσιάζουν διαφορετικά το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Η πρώτη προσέγγιση αναφέρεται στις νέες τεχνολογίες και 

ειδικότερα στην πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο προς μάθηση. Απαιτούνται, 

δηλαδή, όλες οι βασικές γνώσεις για την υλοποίηση εργασιών μέσω της βοήθειας του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι ενήλικες, όμως, ανεξάρτητα από τις δεξιότητες 

χειρισμού χρειάζονται ενθάρρυνση και συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τον τρόπο με 

τον οποίο θα χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινή τους ζωή. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βασικές τεχνολογικές 

ικανότητες που θα πρέπει να αποκτηθούν εντοπίζονται αναλυτικά στην εικόνα που 

ακολουθεί:  

 

 

 
 

Εικόνα 3: Προσδιορισμός των βασικών ψηφιακών ικανοτήτων (Πηγή: European 

Commission, 2004) 
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    Επομένως, οι βασικές ψηφιακές ικανότητες που πρέπει να αποκτηθούν από τους 

ενήλικες αποτελούνται από ορισμένες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις. Γνώσεις, σε 

σχέση με τη φύση και το ρόλο των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της 

καθημερινότητας, δεξιότητες για τη διαχείριση πολυμεσικών εφαρμογών και στάσεις 

που αφορούν την κριτική διαχείριση των πολυμεσικών πληροφοριών. Άρα, οι 

κατευθύνσεις αυτές είναι σημαντικές για τη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού 

πλαισίου δημιουργικής διδασκαλίας και μάθησης.  

 

    Η δεύτερη προσέγγιση αντιμετωπίζει τις νέες τεχνολογίες ως ένα δυναμικό 

εργαλείο μάθησης όλων των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στην 

εκπαίδευση ενηλίκων. Η προσέγγιση αυτή αναπτύσσει δεξιότητες όπως είναι η 

ενεργητική μάθηση, η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, η δυνατότητα έκφρασης 

και διερεύνησης ιδεών, καθώς και ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και 

συνεργασίας (Scrimshaw, 2001). Παράλληλα, προσελκύει την προσοχή και αυξάνει 

κατά πολύ το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων με τη βοήθεια της δυναμικής της 

εικόνας και του ήχου. Εξασφαλίζεται, ακόμη, μια ποικιλία μορφών του 

εκπαιδευτικού υλικού (κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο, κ.ά.) και ο συνδυασμός αυτών 

συντείνει στον σχεδιασμό/οργάνωση πλούσιων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.  

 

    Η τρίτη προσέγγιση δίνει έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την 

εξ’ αποστάσεως διδασκαλία πολλαπλών γνωστικών αντικειμένων μέσω εφαρμογών 

ηλεκτρονικής μάθησης. Ο γενικός όρος «ηλεκτρονική μάθηση» ή αλλιώς «e-

learning» αναφέρεται σε όλες εκείνες τις πολυμεσικές και δικτυακές τεχνολογίες που 

αξιοποιούνται για τη βελτίωση της μάθησης μέσα από την πρόσβαση σε πηγές 

πληροφοριών και υπηρεσίες (Ally, 2004). Οι εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης 

παρέχουν τη δυνατότητα στους ενήλικους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα εξ’ αποστάσεως αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο το 

εμπόδιο της μετακίνησης στα εκπαιδευτικά κέντρα, εξαιτίας των μεγάλων 

αποστάσεων (γεωγραφικά) και της έλλειψης διαθέσιμου χρόνου. Κλείνοντας, και με 

τις τρεις προσεγγίσεις δημιουργούνται νέες ευκαιρίες πρόσβασης προς την 

εκπαίδευση ενηλίκων, άρα και μεγαλύτερη συμμετοχή.  
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2.3 Συμβολή των εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων  

 

    Κατά τον Rosenberg (2000), η ηλεκτρονική μάθηση (σύγχρονη και ασύγχρονη) 

σχετίζεται με την ένταξη ψηφιακών μέσων, εφαρμογών και διαδικασιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτήν τα μαθήματα μπορούν να υλοποιηθούν με 

πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή με τη 

χρήση ειδικών εκπαιδευτικών λογισμικών. Ένας άλλος είναι μέσω διαδικτυακών 

υπηρεσιών (World Wide Web), δηλαδή η μάθηση γίνεται από απόσταση κι ένας 

τελευταίος που καλό θα ήταν να επισημανθεί είναι οι λεγόμενες «εικονικές τάξεις» με 

τη χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης. Η ηλεκτρονική μάθηση όλο και περισσότερο 

υιοθετείται τόσο στην σχολική εκπαίδευση (ηλεκτρονικές υπηρεσίες), όσο και στα 

ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (e-εκπαιδευτικό υλικό) και στους χώρους 

εργασίας (ανάπτυξη κοινοτήτων μάθησης  δια βίου μάθηση). 

 

    Ειδικά, οι εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης κατέχουν σημαντικό ρόλο στο χώρο 

της εκπαίδευσης ενηλίκων διευρύνοντας το πεδίο αυτό. Αρχικά, προσπαθούν να 

δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες πρόσβασης προς την εκπαίδευση ενηλίκων 

οργανώνοντας μεγαλύτερα σε αριθμό εκπαιδευτικά προγράμματα είτε με σύγχρονη 

διδασκαλία είτε με ασύγχρονη. Επίσης, οι εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης 

προωθούν σημαντικά τις «ψηφιακές συνεργασίες» μεταξύ φορέων και οργανισμών 

δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Κατά τον Alger (2001), ένα παράδειγμα μίας 

τέτοιας συνεργασίας αποτελεί το «Συνεταιρικό Πανεπιστήμιο» (Corporate 

University) στη Μεγάλη Βρετανία, το οποίο μάλιστα είναι κι ένα από τα μεγαλύτερα 

έργα ηλεκτρονικής μάθησης στον κόσμο.  

 

    Επιπρόσθετα, επιχειρείται να αυξηθεί η συμμετοχή των ενηλίκων σε προγράμματα 

εκπαίδευσης μέσα από τη συμβολή των νέων τεχνολογιών. Κι αυτό θα 

πραγματοποιηθεί μόνο αν αξιοποιηθούν σωστά οι εφαρμογές ηλεκτρονικές μάθησης. 

Κύριος στόχος τους είναι να παρέχουν διευκολύνσεις στους ενήλικες, να 

συμμετέχουν δηλαδή στα εκπαιδευτικά προγράμματα που επιθυμούν χωρίς πίεση και 

καταναγκασμό. Τέτοιου είδους εφαρμογές είναι πιθανόν να κάνουν την εκπαίδευση 

πιο ενδιαφέρουσα μετατρέποντάς την σε παιχνίδι, αυξάνοντας έτσι τη συμμετοχή και 
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την αποδοτικότητα των ενηλίκων. Βέβαια, το κυριότερο πλεονέκτημα έγκειται στο 

γεγονός ότι απευθύνονται σε όλους και με την ορθή καθοδήγηση μπορούν να 

ανοιχθούν νέοι ορίζοντες.  

 

    Άλλη μια συμβολή των νέων τεχνολογιών είναι αυτή προς τη βελτίωση της 

διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Έρευνες που έχουν διεξαχθεί διεθνώς 

παρουσιάζουν πως με τη συμμετοχή ενηλίκων σε προγράμματα ηλεκτρονικής 

μάθησης τονώθηκε η αυτοπεποίθησή τους, αλλά και η ικανότητά τους να 

ανταποκριθούν και σε άλλες μαθησιακές δραστηριότητες (James & Preece, 2002). Ο 

Rosen (1998), τονίζει πως η μάθηση μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών βοηθάει τους 

ενήλικες να μαθαίνουν αποτελεσματικότερα, αφού η διαδικασία της μάθησης γίνεται 

πιο δημιουργική, πιο ευχάριστη και πιο συνεργατική.  

 

    Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις διδακτικές δραστηριότητες και τον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό μέσω των νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα, αναγκαία θεωρείται η προώθηση 

της εξ’ ατομικευμένης μάθησης μέσω της οποίας η μαθησιακή διαδικασία θα πρέπει 

να προσαρμόζεται στο χρόνο, τον τόπο αλλά και με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις 

προσδοκίες του εκάστοτε εκπαιδευόμενου (Αβούρης & Κόμης, 2003). Μόνο έτσι θα 

καταφέρουν να δημιουργηθούν πλούσια μαθησιακά περιβάλλοντα μέσα στα οποία ο 

ενήλικας εκπαιδευόμενος θα έχει την ικανότητα να επικοινωνεί, να πειραματίζεται 

και να μαθαίνει κάνοντας.  

 

 

2.4 Προβληματισμοί για την εφαρμογή των ΤΠΕ σε μία τάξη 

ενηλίκων 

 

    Πέρα από τη σημαντική αύξηση των προγραμμάτων που παρέχονται μέσω της 

χρήσης των νέων τεχνολογιών, το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού που 

συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων παραμένει χαμηλότερο σε σχέση 

με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μάλιστα, πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν πως η 

συμμετοχή των ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης εξαρτάται από την 

προσωπικότητα και την κουλτούρα του καθενός και της καθεμιάς και όχι 

αποκλειστικά από τις νέες τεχνολογίες (La Valle & Blake, 2001). Σύμφωνα με αυτή 
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την άποψη οι ΤΠΕ δεν είναι σε θέση από μόνες τους να πείσουν κάποιον ή κάποια να 

συμμετάσχει σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αφού αυξάνει περισσότερο τη 

συμμετοχή των ατόμων που έχουν ήδη κάποια επαφή με τις νέες τεχνολογίες. Άρα, το 

βασικό πρόβλημα της ηλεκτρονικής μάθησης βρίσκεται στο γεγονός ότι 

προσελκύονται πιο πολύ οι ενήλικοι που διαθέτουν υπολογιστή στο σπίτι ή στην 

εργασία τους και βεβαίως, που κατέχουν τις βασικές δεξιότητες χειρισμού Η/Υ 

(Wilson, 2000).  

 

    Επιπλέον, πολλοί ενήλικοι παρουσιάζουν δυσκολία στην επικοινωνία διά μέσου 

ηλεκτρονικών μέσων, καθώς έχουν συνηθίσει στη διαπροσωπική επαφή και 

επικοινωνία τόσο με τον εκπαιδευτή όσο και με τους εκπαιδευόμενους. Οφείλει να 

τονιστεί πως πολλές φορές η έλλειψη της ανθρώπινης επαφής και της αμεσότητας της 

διαπροσωπικής επικοινωνίας οδηγεί τους ενήλικες στην απομόνωση και τους 

απογοητεύει. Ο Connolly και οι συνεργάτες του (2001), επισημαίνουν πως «η 

ηλεκτρονική μάθηση ενισχύει το κίνητρο ορισμένων, άλλοι όμως τη βρίσκουν χωρίς 

νόημα λόγω έλλειψης της παρουσίας του διδάσκοντα». Βέβαια, η διδακτική πράξη 

είναι αυτή που είτε αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα των ΤΠΕ σε μία τάξη ενηλίκων 

είτε τα ακυρώνει.  

 

    Οι παραπάνω απόψεις για την αρνητική επίδραση των ΤΠΕ στις διαπροσωπικές 

σχέσεις εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων εκφράζουν πιθανόν έναν φόβο 

υποκατάστασης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από τις μηχανές, αλλά και έναν 

φόβο εξάρτησης του ανθρώπου από τη μηχανή. Κατά τη Δημητρακοπούλου (2004), 

οι παραδοσιακές παιδαγωγικές όπως η διάλεξη, ο διάλογος και το διδακτικό βιβλίο θα 

πρέπει να διατηρηθούν, να βελτιωθούν κι όχι να απαξιωθούν. Κι αυτό γιατί αν ο 

υπολογιστής αποκλειστικά αποτελέσει το κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας, τότε 

θα χαθούν όλα τα θετικά αποτελέσματα των παραδοσιακών διδακτικών (π.χ. διάλεξη, 

συζήτηση, κλπ.). Εξάλλου, η τεχνολογία για να έχει θετικά αποτελέσματα πρέπει να 

αξιοποιηθεί κατάλληλα (Ράπτης & Ράπτη, 2001). 

 

    Επιμέρους, η έλλειψη υποδομών (υλικό, χώροι) και υποστηρικτικών μέσων 

(τεχνολογικός εξοπλισμός) περιορίζει τις δυνατότητες πλήρους αξιοποίησης της 

τεχνολογίας. Ακόμα, η έλλειψη κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών, η έλλειψη 

διαθέσιμου χρόνου, καθώς και η γενικότερη έλλειψη εμπειρίας (τόσο από τον/ην 
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εκπαιδευτικό όσο και από τους ενήλικες εκπαιδευόμενους) στη χρήση των ΤΠΕ στη 

μαθησιακή διδασκαλία χαρακτηρίζονται ως σημαντικοί αρνητικοί παράγοντες 

(Βαγγελάτος, Φώσκολος & Κομνηνός, 2011).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

  

 

3. Η τάξη χωρίς χαρτί 

  

3.1 Το ηλεκτρονικό βιβλίο  

 

    Η νέα τεχνολογία εισβάλλει συνέχεια στην τάξη σε μια προσπάθεια βελτίωσης της 

μαθησιακής εμπειρίας (Melhuish & Falloon, 2010). Πολλά σχολεία και πανεπιστήμια 

χρησιμοποιούν είτε υπολογιστές είτε φορητές συσκευές (tablets) με σκοπό να 

αυξήσουν τις ακαδημαϊκές ικανότητες/επιδόσεις των μαθητών και των ενηλίκων. Τα 

κολλέγια και τα πανεπιστήμια ενισχύουν περισσότερο την έννοια μιας τάξης χωρίς 

χαρτί (paperless classroom) απ’ ότι τα σχολεία. Για να προχωρήσει η δημιουργία μιας 

αίθουσας χωρίς χαρτιά σύμφωνα με τον Ντιγκμπασάνη (2015), βασικές συνιστώσες 

είναι οι ακόλουθες: α) το ηλεκτρονικό βιβλίο, β) το πρόχειρο, γ) η αξιολόγηση και δ) 

η διαχείριση της τάξης.  

 

    Σχετικά με το ηλεκτρονικό βιβλίο, όλα τα σχολικά βιβλία είναι διαθέσιμα στο 

Διαδίκτυο. Μπορούν εύκολα, λοιπόν, να αποθηκευτούν σε οποιαδήποτε συσκευή 

(ηλεκτρονική) σε μορφή PDF και να χρησιμοποιηθούν ανεξαρτήτως χρόνου και 

χώρου. Για παράδειγμα, με την εφαρμογή Adobe Reader, οι μαθητές είναι ικανοί να 

επεξεργαστούν τα ήδη υπάρχοντα αρχεία ή να δημιουργήσουν νέα. Με τη 

συγκεκριμένη εφαρμογή αλλά και με άλλες παρόμοιες οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη 

δυνατότητα να κρατήσουν σημειώσεις και να υπογραμμίσουν πάνω στην οθόνη, όπως 

ακριβώς και σε ένα τυπωμένο βιβλίο. Βέβαια, υπάρχουν κι άλλες εφαρμογές μέσω 

των οποίων οι χρήστες έχουν την ικανότητα να δημιουργήσουν το δικό τους 

ηλεκτρονικό βιβλίο (π.χ. χρήση για εργασίες), αλλά και να διαμοιραστούν 

ηλεκτρονικά πληροφορίες με τον/ην εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές τους.  

 

    Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι εκτός από την παραπάνω εφαρμογή επεξεργασίας 

αρχείων, πολύ συχνά χρησιμοποιούν πλατφόρμες στο Διαδίκτυο. Πρέπει να 

επισημανθεί πως το κάθε Κολλέγιο ή Πανεπιστήμιο, ακόμα και Κέντρα Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, προωθούν τις δικές τους ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Αυτές οι πλατφόρμες 



20 
 

περιέχουν σημειώσεις ή ολόκληρα βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή που οι ενήλικες 

εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα είτε να προβούν σε ανάγνωση μέσω της 

πλατφόρμας είτε να τα αποθηκεύσουν στην συσκευή της επιθυμίας τους. Ως τέτοιου 

είδους πλατφόρμες μπορούν να αναφερθούν οι εξής: Blackboard, Moodle, Compus 

κ.ά. Τέλος, θα μπορούσε να καταλήξει κανείς στο ότι τα οφέλη της δημιουργίας μιας 

τάξης χωρίς χαρτί τόσο για τους ανήλικους όσο και για τους ενήλικους 

εκπαιδευόμενους είναι πολλά, το πιο σημαντικά εκ των οποίων είναι ότι όλα τα 

εγχειρίδια, εργασίες, σημειώσεις αποθηκεύονται χωρίς να χαθεί κανένα φυσικό χαρτί.  

 

 

3.2 Το πρόχειρο 

 

    Όλοι οι μαθητές και οι φοιτητές έχουν πρόχειρα τετράδια που εν ώρα διδασκαλίας 

χρησιμοποιούν για να σημειώσουν χρήσιμες πληροφορίες. Τέτοιες πληροφορίες 

μπορεί να είναι είτε κάτι σημαντικό που ανέφερε ο καθηγητής ή η καθηγήτρια είτε 

ένα γεγονός που θα διεξαχθεί σε σχέση με το μάθημα. Έρχονται, λοιπόν, εφαρμογές 

με τη μορφή σημειωματαρίου (notebook) να αντικαταστήσουν το πρόχειρο τετράδιο 

και να προσφέρουν παραπάνω δυνατότητες στους εκπαιδευόμενους. Υπάρχουν 

δεκάδες τέτοιες εφαρμογές, ενδεικτικά όμως θα αναφερθεί η εφαρμογή evernote.com 

(https://evernote.com/). Με αυτή την εφαρμογή, όπως και με άλλες, ο χρήστης είναι 

ικανός να γράψει διά χειρός ή δακτυλογραφημένα, να επεξεργαστεί κείμενα και να 

οργανώσει τις σημειώσεις του γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερο κόπο, όπως θέλει και με 

όποιον τρόπο θέλει (δυνατότητα σκιαγράφησης, ετικετοποίησης και μετακίνησης των 

σημειώσεων).  

 

    Επιπλέον, μπορεί να επικεντρωθεί σε αυτά που για εκείνον έχουν μεγαλύτερη 

σημασία αποτυπώνοντας ιδέες και έμπνευση σε σημειώσεις με τη μορφή 

ηχογράφησης, εικόνων και σχεδιαγραμμάτων (π.χ. προσθήκη συνημμένων και 

ιστοσελίδων). Επίσης, η οργάνωση των σημειώσεων σε ξεχωριστές σελίδες, βιβλία 

και η αποθήκευση υπενθυμίσεων αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα των 

εφαρμογών σημειωματαρίου. Κάτι τελευταίο είναι πως οι χρήστες μπορούν να 

μείνουν οργανωμένοι όπου κι αν βρίσκονται. Διαφορετικά, μπορούν να φυλάξουν, να 

διαχειριστούν και να αποστείλουν αρχεία οπουδήποτε είναι και από οποιαδήποτε 

συσκευή (για την τελευταία δυνατότητα απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο).  

https://evernote.com/
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3.3 Αξιολόγηση 

 

    Η αξιολόγηση ως έννοια, ξεφεύγοντας από τα παραδοσιακά πρότυπα που θέλουν 

την αξιολόγηση να γίνεται με τεστ ή διαγωνίσματα, μετατρέπεται σιγά σιγά σε 

ηλεκτρονική μορφή. Υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία για online αξιολόγηση, είτε 

σύγχρονα είτε ασύγχρονα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: socrative 

(https://socrative.com/), hotpotatoes (https://hotpot.uvic.ca/), kahoot 

(https://kahoot.com/). Εκτός από ορισμένες κοινές δυνατότητες, το καθένα από αυτά 

παρουσιάζει μοναδικά χαρακτηριστικά. Εδώ, συγκεκριμένα, θα δοθεί έμφαση στο 

τελευταίο εργαλείο, το Kahoot. Αυτό θεωρείται ως ένα εύκολο και ταυτόχρονα 

δημιουργικό εκπαιδευτικό λογισμικό παρουσίασης εννοιών (προώθηση 

ανακαλυπτικής μάθησης) και αξιολόγησης (η μάθηση ως παιχνίδι).  

 

    Το Kahoot παρουσιάζεται ως ένα λογισμικό δημιουργίας παιχνιδιών μάθησης και 

είναι δωρεάν τόσο για τον/ην εκπαιδευτικό όσο και για τους εκπαιδευόμενους. Είναι 

ευέλικτο και απλό, διότι ενδείκνυται για όλες τις ηλικίες και λειτουργεί σε 

οποιαδήποτε συσκευή, αρκεί αυτή να είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο. Για τους 

παίκτες δεν απαιτείται λογαριασμός ή σύνδεση στην εφαρμογή αρκεί να 

πληκτρολογήσουν τον κατάλληλο κωδικό-κλειδί που θα τους δοθεί από τον/ην 

εκπαιδευτικό, σε περίπτωση αξιολόγησης. Το μόνο, δηλαδή, που οι χρήστες έχουν να 

κάνουν είναι να συμμετάσχουν σε ένα ‘παιχνίδι’ αξιολόγησης (διασκεδαστική μορφή 

αξιολόγησης και ταυτόχρονα μάθησης). Ως ένα άλλο χαρακτηριστικό του Kahoot 

αναφέρεται η διαφορετικότητα. Ενισχύει τη γνώση ποικιλότροπα (κείμενο, εικόνα, 

ήχος, βίντεο) και ενθαρρύνει την ομαδικότητα και την κοινωνικότητα της μάθησης.  

 

    Ταυτοχρόνως, ξεκλειδώνει το δυναμικό των εκπαιδευομένων και κάνει τη 

συμμετοχή τους ενδιαφέρουσα σε μία ‘παιγνιώδης’ και διασκεδαστική μορφή 

μάθησης. Ακόμη, είναι παγκόσμιο και αφορά παίκτες που βρίσκονται τουλάχιστον σε 

180 χώρες του κόσμου. Ουσιαστικά, το Kahoot είναι μια πλατφόρμα μάθησης που 

βασίζεται στην αξιολόγηση ως παιχνίδι. Συνήθως, η αξιολόγηση επιτυγχάνεται μέσω 

ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και βασισμένη σε συγκεκριμένο χρόνο (χρονικό 

περιθώριο απάντησης). Αξίζει, επίσης, να τονιστεί πως ο κάθε χρήστης κάνει 

εγγραφή με ένα ψευδώνυμο, γεγονός που κάνει την αξιολόγηση πιο απλή. Μάλιστα, 

https://socrative.com/
https://hotpot.uvic.ca/
https://kahoot.com/
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ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να δει στη δική του συσκευή ποιοι 

συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία και τί απαντούν. Έτσι, σε ελάχιστο χρόνο 

εξετάζει ολόκληρη την τάξη. Στο τέλος της online αξιολόγησης παρουσιάζονται και 

τα ανάλογα αποτελέσματα στατιστικά.  

 

 

3.4 Διαχείριση τάξης 

 

    Η διαχείριση της τάξης είναι εξίσου σημαντική. Οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι 

εύκολο να συνηθίσουν να χρησιμοποιούν ορθά τον υπολογιστή και τα εκπαιδευτικά 

λογισμικά. Απαιτείται αρκετή προετοιμασία και εξάσκηση τόσο από τον/ην 

εκπαιδευτικό της τάξης όσο και από τους εκπαιδευόμενους. Γι’ αυτό το λόγο, 

προτείνεται ένα ειδικό λογισμικό το οποίο βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να 

ενσωματωθούν καλύτερα και γρηγορότερα σε μία τέτοια μαθησιακή διαδικασία. Το 

λογισμικό αυτό είναι το Classdojo (https://www.classdojo.com/el-gr/) και αφορά τη 

διαχείριση της τάξης. Σε αυτό το σημείο καλό θα ήταν να αναφερθεί πως όλα τα 

παραπάνω λογισμικά είναι δωρεάν, είναι εύκολα στη χρήση τους, τρέχουν σε όλες τις 

πλατφόρμες (ios, android, windows) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε κάθε μάθημα.  

 

    Αναφορικά με την εφαρμογή Classdojo, αυτή επιχειρεί να συνδέσει τον/ην 

εκπαιδευτικό με τους μαθητές και τους γονείς ή τους φοιτητές αντίστοιχα, ώστε να 

δημιουργήσει εκπληκτικές κοινότητες στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, μέσω αυτής της 

εφαρμογής ο καθηγητής έχει την ικανότητα να σημειώσει τη συμπεριφορά του κάθε 

μαθητή (ανήλικου ή ενήλικα) με διάφορους έτοιμους χαρακτηρισμούς (π.χ. 

«ενθουσιώδης», «οργανωτικός», «συνεργατικός», «αδιάφορος», κ.ά.) ή να ετοιμάσει 

άλλους δικούς του. Οι μαθητές ή οι φοιτητές ανάλογα μπορούν να βλέπουν στην 

ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιούν (Η/Υ, tablet κ.ά) τα σχόλια του καθηγητή ή 

της καθηγήτριας με παιγνιώδη τρόπο (avatars, emoticons). Ακόμα, υπάρχει η 

δυνατότητα επιβράβευσης των εκπαιδευομένων με ειδικά σήματα (badges) για την 

εκμάθηση και την συμπεριφορά τους.  

 

 

https://www.classdojo.com/el-gr/
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Β’ Μέρος: Ερευνητικό Πλαίσιο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 

4. Ποιοτική Έρευνα 

 

4.1 Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

  

4.1.1 Στόχος  έρευνας - ερευνητικά ερωτήματα 

  

    Τα τελευταία χρόνια, όπως είναι γνωστό, ηλεκτρονικές συσκευές όπως PC, tablet, 

iPad έχουν κυριεύσει τις ζωές μας και όλοι οι άνθρωποι, μικροί μεγάλοι τα 

χρησιμοποιούν ανεξέλεγκτα. Το θέμα όμως είναι να τα χρησιμοποιούν ορθά και να 

μπορούν να τα αξιοποιήσουν ως εκπαιδευτικά εργαλεία. Γι’ αυτό το λόγο, επέλεξα να 

κάνω μια έρευνα σχετικά με το πώς θα ήταν μια τάξη ενηλίκων αν καταργούσαμε τα 

τετράδια και τα βιβλία και χρησιμοποιούσαμε για παράδειγμα μια από τις παραπάνω 

συσκευές. Μάλιστα, έχει αποδειχτεί ότι η ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 

και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία της 

διδασκαλίας και της εκμάθησης. Επιπλέον, παρέχεται μια ευελιξία στη μάθηση καθώς 

με τη βοήθεια των ΤΠΕ οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να μοιράζονται μαθησιακά 

αντικείμενα, ιδέες και πληροφορίες (Pettit & Kukulska-Hulme, 2007). Παράλληλα, 

μπορούν να εκμεταλλευτούν το χώρο και το χρόνο στον οποίο βρίσκονται.  

 

    Πιο συγκεκριμένα, στόχο της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση των απόψεων και 

στάσεων των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση και 

Ειδική Αγωγή» από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σχετικά με το αν οι ΤΠΕ μπορούν να σταθούν μόνες 

τους μέσα σε μια τάξη ενηλίκων (χωρίς χαρτί και μολύβι), αλλά και με το πώς αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί ή όχι. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας μπορούν να 

συγκεκριμενοποιηθούν με τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

 

1. Η χρήση των ΤΠΕ ως κύριο μέσο διδασκαλίας κι εκμάθησης μέσα σε μία 

τάξη ενηλίκων αυξάνει τη διάθεση και το ενδιαφέρον των ενηλίκων για 

μάθηση;  
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2. Ένα λογισμικό σημειωματαρίου (π.χ. Εvernote.com) μπορεί να 

αντικαταστήσει το πρόχειρο τετράδιο; 

3. Ένα λογισμικό αξιολόγησης (π.χ. Kahoot) μπορεί να παραγκωνίσει το άγχος 

των εκπαιδευομένων;  

 

    Στον πρώτο άξονα διερευνάται η άποψη των μεταπτυχιακών φοιτητών σχετικά με 

το αν τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά εργαλεία (χρήση των εκπαιδευτικών εφαρμογών 

τόσο από τον/ην εκπαιδευτικό όσο και από τους/ις εκπαιδευόμενους) συντελούν στην 

αύξηση του ενδιαφέροντος για μάθηση, αλλά και για συμμετοχή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Ο δεύτερος άξονας βασίζεται στην στάση κυρίως των φοιτητών και 

φοιτητριών απέναντι σε ένα λογισμικό σημειωματαρίου. Με άλλα λόγια, τί παραπάνω 

δυνατότητες δύναται να προσφέρει σε ένα χρήστη ή τί μειονεκτήματα μπορεί να 

παρουσιάζει σε σχέση με το πρόχειρο τετράδιο. Ο τρίτος και τελευταίος άξονας 

αφορά ένα λογισμικό αξιολόγησης, το Kahoot, και αν αυτό έχει τη δυνατότητα να 

μειώσει το άγχος των ενηλίκων εκπαιδευομένων στη διαδικασία της αξιολόγησης. 

Παράλληλα, διερευνούνται το είδος της αξιολόγησης και οι επιπλέον δυνατότητες 

που προσφέρει το Kahoot τόσο στον καθένα ατομικά όσο και στην σχέση του με τους 

υπόλοιπους εκπαιδευόμενους.  

    

    Συνοψίζοντας, η διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων έγινε μετά από 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για το υπό μελέτη θέμα και έπαιξαν καθοριστικό 

ρόλο για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας.  

 

 

4.1.2 Μέθοδος έρευνας - ερευνητικό εργαλείο 

 

    Στην παρούσα έρευνα δεν ενδείκνυται η ποσοτική μέθοδος, καθώς είναι δύσκολο 

να αποτυπωθούν οι απόψεις και οι στάσεις των φοιτητών σε απρόσωπες ερωτήσεις 

της ποσοτικής μεθόδου. Αξιοποιώντας την ποιοτική μέθοδο, που σύμφωνα με τον 

Ιωσηφίδη (2008), είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στον τομέα της εκπαίδευσης, 

επιδιώκεται η αμεσότερη επικοινωνία μεταξύ ερευνητή και ερωτώμενου με βασικό 

σκοπό την εκμαίευση απόψεων. Δηλαδή, ο ερωτώμενος έχει την ικανότητα να δώσει 

τις δικές του περιγραφές και ερμηνείες της κοινωνικής πραγματικότητας την οποία 
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βιώνει (Ιωσηφίδης, 2003). Έτσι, η συγκεκριμένη μέθοδος κρίθηκε ως 

καταλληλότερη, αφού στόχος της έρευνάς μας είναι να εξηγήσει και να δώσει νόημα 

στα φαινόμενα, όχι να προβεί σε ποσοτική αποτύπωσή τους. Τέλος, επιλέχθηκε και 

λόγω του μικρού δείγματος βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί η έρευνά μας.  

 

    Για τους παραπάνω λόγους, επιλέχθηκε ως ερευνητικό εργαλείο η συνέντευξη που 

σε αντίθεση με το ερωτηματολόγιο ο/η ερευνητής/-τρια έχει τη δυνατότητα να 

ανιχνεύσει συναισθήματα, απόψεις, στάσεις, ακόμα και τον τόνο της φωνής των 

συνεντευξιαζόμενων (Bell, 1997). Οι συνεντεύξεις δίνουν τη δυνατότητα στα 

υποκείμενα (συνεντευκτής – συνεντευξιαζόμενοι) να συζητήσουν τις ερμηνείες τους 

για το υπό μελέτη θέμα και να εκφράσουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν 

διάφορες καταστάσεις. Διαφορετικά, με τον όρο συνέντευξη δεν εννοείται μόνο η 

απλή συλλογή δεδομένων για θέματα που σχετίζονται με τη ζωή. Η συνέντευξη είναι 

η ίδια μέρος της ζωής (Cohen, Manion & Morrison, 2000). 

 

    Ειδικότερα, ως ειδικό εργαλείο έρευνας επιλέχθηκε η τηλεφωνική συνέντευξη για 

πολλούς λόγους. Αρχικά, είναι ευκολότερες στη διεξαγωγή και το ποσοστό των 

απαντήσεων συχνά είναι υψηλότερο από αυτό άλλων ερευνητικών τεχνικών, για 

παράδειγμα, των ερωτηματολογίων (Gall et al., 1996). Ένας άλλος λόγος είναι πως τα 

επανειλημμένα τηλεφωνήματα κοστίζουν πολύ λίγο, συνεπώς μπορούν να γίνουν 

πολλές κλήσεις που αυξάνουν την αξιοπιστία και τον αριθμό των επαφών 

(Oppenheim, 1992). Ακόμη, μπορεί να υπάρξει πρόσβαση σε πολλές ομάδες ατόμων, 

γεγονός το οποίο είναι ευκολότερο σε σχέση με την οργάνωση συναντήσεων.  

 

    Επιπρόσθετα, για τη διεκπεραίωση των τηλεφωνικών συνεντεύξεων σχεδιάστηκαν 

τυποποιημένες ανοικτού τύπου ερωτήσεις, οι οποίες ακολουθήθηκαν μετά τη 

συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων των ερωτώμενων. Ουσιαστικά, 

οργανώθηκαν οι ερωτήσεις εκ των προτέρων με ακριβής σειρά και διατύπωση. Όλα 

τα άτομα, δηλαδή, που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις απάντησαν με την ίδια σειρά 

στις ίδιες βασικές ερωτήσεις. Προτιμήθηκαν ανοικτές ερωτήσεις, γιατί 

χαρακτηρίζονται από ευελιξία και επιτρέπουν στον συνεντευκτή να κάνει (αν το 

επιλέξει) διευκρινιστικές ερωτήσεις για την αποφυγή τυχόν παρανοήσεων.  
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    Για τους ερωτώμενους φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων (Δια Βίου Μάθηση και 

Ειδική Αγωγή)  οι ερωτήσεις της συνέντευξης ήταν οι ίδιες και με την ίδια χρονική 

σειρά. Στην αρχή, έπρεπε να συμπληρωθούν τα προσωπικά στοιχεία του κάθε 

ερωτώμενου, τα οποία προσδιοριζόντουσαν σε σχέση με το φύλο, την ηλικιακή 

ομάδα και την εργασιακή κατάσταση. Έπειτα, οι ερωτήσεις της συνέντευξης 

αποτελούνταν από δύο ενότητες. Την πρώτη ενότητα αποτελούσαν γενικές 

ερωτήσεις, όπως: 

 

- Χρησιμοποιείτε την τεχνολογία ως μέσο εκμάθησης; Αν ναι, πόσο συχνά και 

με ποιον τρόπο; 

- Πιστεύετε πως είναι εύκολο και παράλληλα επιτυχές να ενταχθούν οι ΤΠΕ 

μέσα σε μία τάξη ενηλίκων; Αν ναι, τί κέρδος θα έχουν ο/η εκπαιδευτικός και 

οι εκπαιδευόμενοι; Αν όχι, ποιες νομίζετε πως θα είναι οι δυσκολίες; 

- Πιστεύετε ότι οι ΤΠΕ μπορούν να σταθούν μόνες τους (χωρίς μολύβι και 

χαρτί) μέσα σε μια τάξη ενηλίκων και γιατί; 

- Εσείς (ως εκπαιδευτικός) θα επιχειρούσατε να κάνετε χρήση των ΤΠΕ μέσα 

σε μια τάξη ενηλίκων; Αν ναι, θα χρειαζόσασταν προετοιμασία; Αν όχι, θα 

σας φόβιζε κάτι;  

 

    Τη δεύτερη ενότητα την απάρτιζαν πιο ειδικές ερωτήσεις βασισμένες σε μία 

συγκεκριμένη διδασκαλία που συμμετείχαν οι ερωτώμενοι. Μερικές από αυτές είναι 

οι ακόλουθες:  

 

- Έχετε βρεθεί σε μία τάξη ενηλίκων όπου το κύριο μέσο διδασκαλίας κι 

εκμάθησης να είναι οι ΤΠΕ; Αν ναι, πώς σας φάνηκε η όλη διαδικασία; Αν 

όχι, κατά πόσο θα επιθυμούσατε να κάνετε κι εσείς χρήση των εκπαιδευτικών 

εργαλείων;  

- Ποια εκπαιδευτικά εργαλεία χρησιμοποιήσατε; Εκτιμάτε πως σας βοήθησαν 

περισσότερο στην εκμάθηση (απόκτηση της γνώσης) απ’ ότι αν δεν τα 

χρησιμοποιούσατε;  

- Θα ήσασταν πρόθυμος/-η να τα ξαναχρησιμοποιήσετε; Αν ναι, τι είδους 

πλεονεκτήματα σας προσφέρουν; Αν όχι, θεωρείτε πως παρουσίαζαν κάποια 

μειονεκτήματα; 
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- Γνωρίζετε ή έχετε κάνει χρήση άλλων εκπαιδευτικών εργαλείων; Αν ναι, 

ποια; Αν όχι, για ποιο λόγο;  

 

Προκειμένου να διασφαλιστούν οι αρχές της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας στις 

συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας, οι 

ερωτήσεις διατυπώθηκαν με μεγάλη προσοχή, ώστε η σημασία τους να είναι 

απολύτως ξεκάθαρη στους ερωτώμενους (Cohen et al., 2008).  

 

 

4.1.3 Περιορισμοί της έρευνας - προτάσεις 

 

    Η παρούσα έρευνα διερεύνησε απόψεις και στάσεις ενηλίκων, μεταπτυχιακών 

φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο θέμα της ένταξης των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική τάξη και ειδικότερα, μιας τάξης ενηλίκων χωρίς μολύβι και χαρτί. 

Δεδομένου της επιλογής της ποιοτικής μεθόδου για την υλοποίηση της παρούσας 

εργασίας, ως πρώτο περιορισμό της έρευνας ενδείκνυνται ο μικρός αριθμός δείγματος 

(33 φοιτητές), καθώς και η ειδική ομάδα φοιτητών η οποία επιλέχθηκε. Οι φοιτητές 

ήταν μεταπτυχιακοί του ΠΑΜΑΚ (συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο) και συμμετείχαν στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή (συγκεκριμένο 

μεταπτυχιακό) του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

(συγκεκριμένο τμήμα). Ένας άλλος περιορισμός ήταν ο γεωγραφικός, αφού ζητήθηκε 

η άποψη φοιτητών μιας συγκεκριμένης περιοχής, του Νομού Θεσσαλονίκης, 

επομένως δεν μπορεί να επιτραπεί η γενίκευση των συμπερασμάτων της.  

 

    Προτείνονται η επιλογή δείγματος και από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές 

(διάφοροι νομοί της Ελλάδας), ώστε το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό, αλλά και 

η εμπειρική προσέγγιση της έρευνας πραγματοποιώντας μία τουλάχιστον διδασκαλία 

(π.χ. σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα) αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση των 

ΤΠΕ. Με αυτόν τον τρόπο, ίσως υπάρξει μελλοντικά η καλύτερη διασφάλιση της 

αντικειμενικότητας των αποτελεσμάτων της έρευνας και η διαπίστωση της 

συμφωνίας λόγων και πράξεων. Μια ακόμη πρόταση είναι να διεξαχθεί η έρευνα με 

μεγαλύτερο δείγμα πληθυσμού και να συνδυάζει τόσο την ποιοτική όσο και την 
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ποσοτική μέθοδο, με σκοπό να προκύψουν πορίσματα τα οποία θα είναι περισσότερο 

γενικεύσιμα και αναπαραγώγιμα. 

 

 

4.1.4 Το δείγμα της έρευνας 

 

    Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 33 φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος 

«Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το 

συγκεκριμένο δείγμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως δείγμα ευκολίας ή συμβατικό 

δείγμα, εφόσον η επιλογή των μελών του δείγματος έγινε με βασικά κριτήρια την 

ευκολία, τη διαθεσιμότητα και τον σύντομο χρόνο συλλογής των δεδομένων. Πιο 

αναλυτικά, η ερευνήτρια μπορούσε να προσεγγίσει εύκολα τα μέλη του 

συγκεκριμένου προγράμματος, διότι το μεταπτυχιακό αυτό ήταν δωρεάν σε αντίθεση 

με όλα τα υπόλοιπα αλλά και για το λόγο ότι η ίδια φοιτούσε σε ένα αντίστοιχο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης» 

του ίδιου τμήματος. Τέτοιου είδους δείγματα δεν αφορούν την τυχαιότητα ή την 

επιδίωξη της αντιπροσωπευτικότητας του πληθυσμού (Henry, 1990). Ακόμη, το 

δείγμα ευκολίας συμπεριλαμβάνεται στα δείγματα μη πιθανοτήτων τα οποία 

στηρίζονται στην προσωπική κρίση του/ης ερευνητή/-ιας αντί για κάποιας μορφής 

μηχανιστική διαδικασία για την επιλογή των μελών του δείγματος (Groves et al., 

2009).  

 

    Ειδικότερα, το δείγμα χωρίστηκε σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος ανήκουν οι 

φοιτητές και οι φοιτήτριες της κατεύθυνσης της Δια Βίου Μάθησης, ενώ στο δεύτερο 

μέρος της Ειδικής Αγωγής. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι από τους 

τριάντα (30) περίπου φοιτητές ανά κατεύθυνση, δεκαεπτά (17) συμμετείχαν από την 

κατεύθυνση «Δια Βίου Μάθηση» και δεκαέξι (16) από την «Ειδική Αγωγή». Στον 

Πίνακα 1 κατανέμονται οι συμμετέχοντες/-ουσες της έρευνας ανά κατεύθυνση και 

φύλο. Παρατηρείται ότι οι συμμετέχοντες άνδρες ήταν μόνο δύο (2) σε κάθε 

κατεύθυνση, σε αντίθεση με τις συμμετέχουσες γυναίκες που αποτελούσαν και την 

πλειοψηφία της έρευνας. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχουσες γυναίκες στη «Δια Βίου 

Μάθηση» ήταν δεκαπέντε (15), αντιθέτως στην «Ειδική Αγωγή» ήταν μία λιγότερη.  
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Πίνακας 1: Κατανομή συμμετεχόντων της έρευνας ανά κατεύθυνση και φύλο 

 

Δείγμα Έρευνας   Φύλο 

         Άνδρες                Γυναίκες 

Δια Βίου Μάθηση                             2                     15 

   

Ειδική Αγωγή                              2                      14 

                                  

Σύνολο                              4                     29 

 

 

    Γενικά, οι ηλικίες των συμμετεχόντων ποίκιλαν. Χωρίστηκαν σε τρεις (3) 

κατηγορίες ανά ηλικιακή ομάδα, εκ των οποίων οι περισσότεροι αποτελούσαν την 

ηλικιακή ομάδα «21-30», λιγότεροι την ηλικιακή ομάδα «31-40» και ακόμα λιγότεροι 

την ηλικιακή ομάδα «41+». Στο παρακάτω γράφημα εμφανίζονται οι ηλικίες των 

συμμετεχόντων.  

 

 

 

Γράφημα 1: Κατανομή των συμμετεχόντων της έρευνας ανά ηλικιακή ομάδα 

 

 

    Όσον αφορά την εργασιακή κατάσταση των συμμετεχόντων οι πιο πολλοί ήταν 

εργαζόμενοι αντί άνεργοι, όπως παρουσιάζεται και στο ακόλουθο γράφημα.  
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Γράφημα 2: Κατανομή των συμμετεχόντων της έρευνας ανά εργασιακή κατάσταση 

 

 

4.1.5 Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 

 

    Η διαδικασία της έρευνας περιλάμβανε τηλεφωνικές συνεντεύξεις που η διάρκειά 

τους κυμαινόταν περίπου στα είκοσι (20) λεπτά της ώρας και απευθυνόταν στον 

καθένα και στην καθεμία ξεχωριστά. Οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν κατόπιν 

συναίνεσης των ερωτώμενων και καταχωρήθηκαν με ψηφιακή μορφή σε αρχεία. 

Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι η μαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε 

μέσω κινητού τηλεφώνου. Η όλη διαδικασία κρίθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη, ώστε 

μετέπειτα να γινόταν η καταγραφή του υλικού με ορθό τρόπο. Αναφορικά με την 

απομαγνητοφώνηση, το διαθέσιμο υλικό μεταγράφηκε σε κείμενο και 

χρησιμοποιήθηκαν κωδικοί αντί για ονόματα με σκοπό τη διατήρηση της ανωνυμίας 

των ερωτώμενων. Στην ουσία, χρησιμοποιήθηκαν οι κωδικοί (Δ1, Δ2, Δ3, …, Δ17) 

για τους φοιτητές της Διά Βίου Μάθησης και οι κωδικοί (Ε1, Ε2, Ε3, …, Ε16) για 

τους φοιτητές της Ειδικής Αγωγής.  

 

    Ένα από τα πιο σημαντικά στάδια ολόκληρης της ερευνητικής διαδικασίας 

θεωρείται η ανάλυση και η επεξεργασία του υλικού, επειδή μέσω της επεξεργασίας 

αυτού αποδίδεται νόημα στα ποιοτικά δεδομένα. Στην παρούσα έρευνα 
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ακολουθήθηκε η διαδικασία θεματικής ανάλυσης του περιεχομένου ανά ερώτηση. 

Ουσιαστικά, αναλύθηκε ο λόγος των συμμετεχόντων μέσω της κωδικοποίησης των 

απαντήσεών τους σε θεματικές ενότητες. Ο λόγος τους, λοιπόν, κατηγοριοποιήθηκε 

με βασικό σκοπό την παροχή αντικειμενικότητας και ενός συστηματικού τρόπου 

οργάνωσης των δεδομένων (Braun & Clark, 2006∙ Σακαλάκη, 2008). Εν κατακλείδι, 

αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι η επιβεβαίωση ή η διάψευση κάποιων ερευνητικών 

υποθέσεων, αλλά η περιγραφή και η κατανόηση των στοιχείων του λόγου των 

συμμετεχόντων στην έρευνα (Cohen, Manion & Morrison, 2008∙ Willig, 2001). 

 

 

4.1.6 Χρονολογική σειρά διαδικασιών 

 

    Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η έρευνα περιλάμβανε τηλεφωνικές 

συνεντεύξεις σε ατομικό επίπεδο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τον Μάιο του 

2019 έως και τον Ιούνιο του 2019 (χρονικό διάστημα  1 μήνας) και η διάρκειά τους 

κυμαινόταν σε 20-25 λεπτά. Για τη συγκέντρωση του δείγματος η ερευνήτρια 

επισκέφθηκε τους φοιτητές της κάθε κατεύθυνσης ξεχωριστά στο πλαίσιο του 

μεταπτυχιακού προγράμματος, με σκοπό την εξασφάλιση μιας πρώτης άμεσης 

επαφής και γνωριμίας μαζί τους. Ήταν σημαντικό να γνωριστούν από κοντά η 

ερευνήτρια και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, προκειμένου να ενημερωθούν προφορικά 

για το εκπαιδευτικό προφίλ της ερευνήτριας και για το θέμα της έρευνας, καθώς και 

για να δεχτούν όσοι περισσότεροι να λάβουν μέρος σ’ αυτήν.  

     

    Βέβαια, λόγω της απουσίας μερικών ατόμων υπήρξε και διαδικτυακή επικοινωνία 

μέσω της ερευνήτριας και των φοιτητών, αφού πρώτα συμφώνησαν όλοι οι φοιτητές 

να παραδώσουν γραπτώς τα email τους. Έτσι, οι φοιτητές που δέχθηκαν να πάρουν 

μέρος στη διαδικασία της ατομικής συνέντευξης ενημερώθηκαν εκτός από προφορικά 

και γραπτά. Στη γραπτή ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 

πληροφορήθηκαν αναλυτικά για το θέμα και τον σκοπό της έρευνας. Τους ζητήθηκε 

προαιρετικά να ενημερωθούν διαδικτυακά σχετικά με τα δύο εκπαιδευτικά λογισμικά 

(Evernote.com & Kahoot) που θα ενσωματώνονται στην συνέντευξη. Επίσης, να 

τονιστεί πως η συμμετοχή των φοιτητών ήταν εθελοντική και τηρήθηκε ο κώδικας 

της δεοντολογίας κατά τον οποίο η χρήση όλων των στοιχείων των συμμετεχόντων 
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διατηρήθηκε αποκλειστικά για τους στόχους της έρευνας (Cohen, Manion & 

Morrison, 2008∙ Willig, 2001). 

 

    Στο σχετικό ενημερωτικό email υπήρχε και η επισύναψη ενός αρχείου τύπου 

google doc (υπολογιστικό φύλλο της Google) το οποίο περιείχε το πρόγραμμα των 

συνεντεύξεων. Μέσα σε αυτό οι συμμετέχοντες μπορούσαν να κρατήσουν, 

συμπληρώνοντας το όνομα και το τηλέφωνό τους, την ημέρα και την ώρα που ήταν 

διαθέσιμοι. Φυσικά, το πρόγραμμα ήταν ευέλικτο και περιλάμβανε πολλές και 

διαφορετικές ημέρες και ώρες. Να σημειωθεί πως δημιουργήθηκαν δύο τέτοια αρχεία 

για την κάθε μία κατεύθυνση χωριστά. Οι φοιτητές της Δια Βίου Μάθησης 

πραγματοποίησαν τις συνεντεύξεις στο πρώτο μισό του μήνα, ενώ οι φοιτητές της 

Ειδικής Αγωγής στο δεύτερο μισό.  

 

    Αφού ακολουθήθηκαν με χρονολογική σειρά όλα τα παραπάνω βήματα, 

θεωρήθηκε πως ήταν αρκετά σημαντικό να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία 

δοκιμαστική συνέντευξη (υλοποίηση πιλοτικής έρευνας) με την ερωτώμενη που 

συμπλήρωσε πρώτη τα προσωπικά της στοιχεία στο υπολογιστικό φύλλο που τους 

είχε σταλθεί. Αυτή η πιλοτική εφαρμογή της συνέντευξης αποσκοπούσε στο να 

ελεγχθούν οι ερωτήσεις από την ερωτώμενη και να συμπληρωθούν νοηματικά. Άρα, 

με αυτού του είδους τον τρόπο, προωθήθηκε η αναθεώρηση των ερωτήσεων της 

συνέντευξης με κύριο στόχο τη διασφάλιση της σαφήνειας και της πληρότητας των 

ερωτημάτων (Robson, 2010). Τέλος, πραγματοποιήθηκαν και οι υπόλοιπες 

συνεντεύξεις κανονικά.  
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4.2 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

 

    Ενώ στο πρώτο μέρος του ερευνητικού πλαισίου της έρευνας παρουσιάστηκε η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

περιλαμβάνει την όσο το δυνατόν πιο σαφή αναδιατύπωση των απόψεων των 

συμμετεχόντων, καθώς και τον κατάλληλο συσχετισμό με τα ερευνητικά ερωτήματα 

και το ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο. Τέλος, τα ευρήματα έχουν τη μορφή θεωρητικού 

αφηγήματος και είναι ομαδοποιημένα σε τρεις άξονες και τις αντίστοιχες 

υποκατηγορίες τους.  

 

 

4.2.1 Πρώτος Άξονας: η χρήση των ΤΠΕ ως κύριο μέσο διδασκαλίας 

κι εκμάθησης μέσα σε μία τάξη ενηλίκων 

 

    Ο πρώτος άξονας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός, μιας και είναι μία πρώτη εικόνα 

για την αντίληψη που έχουν οι συμμετέχοντες και των δύο κατευθύνσεων (Δια Βίου 

Μάθηση & Ειδική Αγωγή) σχετικά με το ρόλο των ΤΠΕ μέσα σε μία τάξη ενηλίκων. 

Ο άξονας αυτός χωρίζεται σε τρεις (3) θεματικές ενότητες, οι οποίες προέκυψαν από 

την ανάλυση των συνεντεύξεων: α) η ένταξη των ΤΠΕ μέσα σε μία τάξη ενηλίκων, β) 

η διαμόρφωση της διάθεσης και του ενδιαφέροντος των ενηλίκων για μάθηση μέσω 

εκπαιδευτικών εφαρμογών (apps), γ) το κέρδος του/ης εκπαιδευτικού και των 

εκπαιδευομένων – οι ανάλογες δυσκολίες.  

 

 

α) Η ένταξη των ΤΠΕ μέσα σε μία τάξη ενηλίκων 

 

    Σε σχέση με τον πρώτο άξονα και τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων της Δια Βίου 

Μάθησης και της Ειδικής Αγωγής όσον αφορά την ένταξη των ΤΠΕ μέσα σε μία 

τάξη ενηλίκων, υπήρξαν πολλές θετικές δηλώσεις. Οι συμμετέχοντες της έρευνας 

στην πλειονότητά τους, απέδωσαν ως βασικό και κυρίαρχο χαρακτηριστικό της θέσης 

τους ότι είναι εύκολο και παράλληλα επιτυχές να ενταχθούν οι ΤΠΕ ως κύριο μέσο 

διδασκαλίας κι εκμάθησης μέσα σε μία τάξη ενηλίκων. Θεωρούν, επίσης, πως είναι 
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μια ενδιαφέρουσα κι ευχάριστη διαδικασία μάθησης, μέσα από την οποία το μάθημα 

ξεφεύγει από τη μονοτονία της εισήγησης. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ορθή 

καθοδήγηση (κατάλληλη προετοιμασία) και θέληση για μάθηση (συνεχής 

ενασχόληση). Χαρακτηριστικά αναφέρουν: «Η χρήση των ΤΠΕ μέσα σε μια τάξη 

προσελκύει τους ενήλικους, τους ‘ξυπνάει’ και τους δίνει μία ώθηση να 

συνεχίσουν…» (Δ1), «Μέσα από αυτή τη διαδικασία μάθησης η διδασκαλία γίνεται 

πιο αποτελεσματική (εστίαση της προσοχής και του ενδιαφέροντος των ενηλίκων)» 

(Δ2), «Σε λίγα χρόνια η ένταξη των ΤΠΕ σε μία τάξη ενηλίκων θα αποτελεί 

καθημερινότητα… με μία συσκευή μπορείς να τα έχεις όλα» (Δ5). 

 

    Ένας σημαντικός αριθμός των συμμετεχόντων επισήμανε πως η ένταξη των ΤΠΕ 

μέσα σε μία τάξη ενηλίκων μπορεί να είναι εφικτή υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 

Μερικές από αυτές είναι η ηλικιακή ομάδα των ενηλίκων και η σχέση τους με τα 

τεχνολογικά εργαλεία, τα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν και η 

χρονική διάρκεια χρήσης τους. Ακόμη, το να υπάρχει μέτρο στη χρήση των ΤΠΕ, να 

μην γίνεται δηλαδή αλόγιστη χρήση τους, για πολλούς είναι αναγκαίο. 

Χαρακτηριστικά είναι τα εξής αποσπάσματα: «Θα μπορούσε να είναι εφικτή 

αναλόγως την ηλικιακή ομάδα των ενηλίκων, δηλαδή αν είναι 50- ή 50+» (Δ14), 

«Ενδιαφέρουσα η ένταξη των ΤΠΕ μέσα σε μία τάξη ενηλίκων… εξαρτάται και από 

την ηλικιακή ομάδα των ενηλίκων, αλλά και από την σχέση που έχουν με την 

τεχνολογία» (Δ3), «…υπό κάποιες προϋποθέσεις: ποιο εκπαιδευτικό εργαλείο θα 

χρησιμοποιηθεί, κατά πόσο και ποιοι ενήλικοι (ομάδα ενηλίκων)» (Δ13), «...εφικτό 

αν υπάρχουν οι κατάλληλες υλικές υποδομές και ο ειδικός εξοπλισμός» (Ε1).  

 

    Ένα άλλο θέμα που αφορά τις ΤΠΕ είναι αν αυτές μπορούν να σταθούν μόνες τους 

(χωρίς χαρτί και μολύβι) σε μία τάξη ενηλίκων. Στην περίπτωση αυτή επικρατεί μια 

ποικιλία απόψεων. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες πιστεύουν πως μπορούν 

να επικρατήσουν μέσα σε μία τάξη ενηλίκων, άλλοι προτείνουν τον συνδυασμό των 

ΤΠΕ με την παραδοσιακή διδασκαλία, ενώ λιγότεροι είναι αυτοί που παρουσιάζουν 

αρνητική διάθεση. Οι υποστηρικτές των ΤΠΕ θεωρούν πως με την κατάλληλη 

προετοιμασία και εκπαίδευση οι ΤΠΕ μπορούν να βρεθούν μέσα σε μία τάξη 

ενηλίκων, ειδικά όταν απευθύνονται στους νεότερους σε ηλικία. Θα προκύψει 

περισσότερη συγκέντρωση από τους ενήλικους κι ενδιαφέρον για το μαθησιακό 

αντικείμενο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μιας νέας, συναρπαστικής 
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μορφής διδασκαλίας και μάθησης μέσω της χρήσης έξυπνων και λειτουργικών 

εκπαιδευτικών εφαρμογών. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται εύκολα από τις εξής 

απόψεις: «Θα μπορούσε… είναι θέμα συνήθειας να μάθουμε να λειτουργούμε με 

αυτόν τον τρόπο» (Δ7), «Οι ΤΠΕ ως ώθηση/παρότρυνση των ενηλίκων για μάθηση» 

(Δ10), «Με το πέρασμα των ετών θα μπορούσαν οι ΤΠΕ να σταθούν μόνες τους σε 

μία τάξη ενηλίκων… σε βάθος χρόνου» (Δ13), «Ναι, αν είναι λειτουργικές οι 

εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν» (Δ2), «Ναι, πιο δημιουργική διδασκαλία και 

μάθηση… επιμέρους εκπαιδευτικές δυνατότητες» (Δ9), «Βραχυπρόθεσμα, όχι… 

μακροπρόθεσμα, ναι, αλλά μόνο με συνεχής εκπαίδευση» (Ε3), «Δεν θα υπήρχε 

μεγάλη διαφορά, οπότε ναι» (Ε11).  

 

    Όσον αφορά των συνδυασμό των δύο μεθόδων, αυτόν της παραδοσιακής 

διδασκαλίας (χρήση χαρτιού και μολυβιού) και των ΤΠΕ (τεχνολογικά εκπαιδευτικά 

εργαλεία) επικρατούν οι παρακάτω απόψεις: «Θα πρέπει να υπάρξει μια ώθηση ως 

συνδυασμό των ΤΠΕ με την πραγματική, παραδοσιακή διδασκαλία» (Δ12), 

«Προτείνω τον συνδυασμό των δύο μεθόδων, καθώς εξαρτάται από την εξοικείωση 

που έχουν οι ενήλικοι στους οποίους απευθυνόμαστε με τα τεχνολογικά εργαλεία που 

θα χρησιμοποιηθούν» (Δ8), «Ξεκάθαρα ο συνδυασμός των δύο μεθόδων, δηλαδή η 

χρήση  των τεχνολογικών εργαλείων με τον συνδυασμό χαρτιού και μολυβιού» (Ε14), 

«Θα πρότεινα τον συνδυασμό των δύο μεθόδων, βέβαια εξαρτάται και από το είδος 

του αντικειμένου» (Ε9). Σύμφωνα, λοιπόν, με τους υποστηρικτές του συνδυασμού 

των δύο μεθόδων, ο συνδυασμός αυτός προσφέρει μέτρο, ισορροπία και ασφάλεια 

και καλό θα ήταν να επικρατεί για το λόγο πως υπάρχει μια εξάρτηση από την ηλικία 

των ενηλίκων, το επίπεδο γνώσης τους και το κατά πόσο είναι εξοικειωμένοι 

ευρύτερα με την τεχνολογία.  

 

    Τέλος, σχετικά με εκείνους που υποστηρίζουν τον παραδοσιακό τρόπο 

διδασκαλίας χωρίς την χρήση των ΤΠΕ, αυτός θεωρείται ως πιο βολικός και πιο 

ασφαλές. Ακόμη, αναφέρουν πως υπάρχει μεγάλη δυσκολία στη χρήση των ΤΠΕ 

ειδικά από τους πιο μεγάλους σε ηλικία. Αναφορικά, μπορούν να ληφθούν υπόψη οι 

ακόλουθες απόψεις: «Όχι στη σημερινή γενιά με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις» (Δ4), 

«Όχι, η τεχνολογία πολλές φορές τους τρομάζει» (Δ1), «Όχι, αρκετά δύσκολο στη 

χρήση» (Ε12), «Ακούγεται περίεργο… ο κλασικός τρόπος διδασκαλίας είναι αυτός 

που έχουμε συνηθίσει, οπότε είναι πιο αποδεκτός» (Ε13).  
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    Εν συνεχεία, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων έχει βρεθεί σε μία τάξη ενηλίκων 

όπου το κύριο μέσο διδασκαλίας κι εκμάθησης είναι οι ΤΠΕ. Η όλη διαδικασία τους 

φάνηκε ενδιαφέρουσα, ευχάριστη, ξεκούραστη και ταυτόχρονα, δημιουργική. 

Πολλοί, μάλιστα, την χαρακτήρισαν ως ιδιαίτερα χρήσιμη και εντυπωσιακή. 

Παρακάτω επισημαίνονται οι θέσεις των συμμετεχόντων: «Η ώρα κυλούσε 

ευχάριστα, γρήγορα και ομαλά… γίνονταν πιο γρήγορα κατανοητές κάποιες έννοιες, 

συνεπώς ήταν και λιγότερες οι ερωτήσεις στο τέλος τους μαθήματος» (Δ11), «Η 

διαδικασία ήταν χρήσιμη… μαθαίνεις ουσιαστικά πράγματα» (Δ1), «Η όλη 

διαδικασία κυλούσε ομαλά… λύνονταν οι απορίες εκείνη τη χρονική στιγμή με 

πρακτική άσκηση στο λογισμικό» (Δ8), «Είχα πολλή περιέργεια να δω πώς ήταν μια 

τέτοια πλατφόρμα, γιατί δεν είχα ποτέ στο παρελθόν παρόμοια εμπειρία. Είναι 

αρκετά ενδιαφέρουσα διαδικασία» (Δ3), «Καλή, εύκολη διαδικασία και παράλληλα, 

εμπειρική» (Ε8), «Μια διαδικασία χρήσιμη που κάνεις πρακτική κι εξάσκηση» (Ε2), 

«Ενδιαφέρουσα διαδικασία… ο παραδοσιακός τρόπος (απλή εισήγηση) είναι μία 

ανιαρή διαδικασία μάθησης» (Ε13).  

 

    Παρ’ όλ’ αυτά, δεν έλλειπαν και οι περιπτώσεις (μόνο τρεις) που οι συμμετέχοντες 

ήταν δυσαρεστημένοι από την χρήση των ΤΠΕ μέσα σε τάξη. Χαρακτήρισαν την όλη 

διαδικασία ως περίεργη και μπερδεμένη. Οι απόψεις τους επιβεβαιώνονται από τα 

παρακάτω: «Ενδιαφέρουσα η διαδικασία στην αρχή, αλλά στη συνέχεια όχι. Δεν μου 

άρεσε που τα κάναμε όλα από κινητό και υπολογιστή… η τεχνολογία που 

χρησιμοποιείται πολλές φορές επισκιάζει τη διδασκαλία» (Δ10), «Δεν μου άρεσε, 

δυσκολεύτηκα πολύ στη χρήση» (Δ4), «Είμαι λίγο δυσαρεστημένη, γιατί η όλη 

διαδικασία κυλούσε εξαιρετικά αργά… δεν ήταν όλοι εξοικειωμένοι με την 

τεχνολογία» (Δ5).  

 

    Όσον αφορά εκείνους που δεν είχαν βρεθεί μέσα σε μια τάξη ενηλίκων με χρήση 

των ΤΠΕ, σχεδόν όλοι θα ήθελαν να συμμετέχουν σε μία τέτοια διαδικασία. 

Πιστεύουν πως θα είχε ενδιαφέρον και πως τα εκπαιδευτικά εργαλεία θα τους 

βοηθούσαν περισσότερο στην εκμάθηση (απόκτηση της γνώσης) απ’ ότι αν δεν τα 

χρησιμοποιούσαν. Ως κάτι καινούργιο θα ήταν ταυτοχρόνως και δελεαστικό. 

Επομένως, θα είχαν και καλύτερη ενημέρωση επί του θέματος που θα εξεταζόταν. 

Μόνο ένας από αυτούς χαρακτήρισε πως η διαδικασία θα του ήταν αδιάφορη. 

Μερικές απόψεις είναι: «Θα ήθελα πολύ να κάνω κι εγώ χρήση των εκπαιδευτικών 
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εργαλείων μέσα στην τάξη… το βρίσκω κάτι πολύ πρωτότυπο» (Δ7), «Θα ήθελα να 

δω πώς λειτουργεί, πόσο αποτελεσματικό είναι και αν με βοηθάει» (Δ2).  

 

    Σε αυτό το σημείο καλό θα ήταν να προστεθούν και τα εκπαιδευτικά εργαλεία που 

χρησιμοποίησαν οι συμμετέχοντες σε μία τέτοια πραγματική διδασκαλία. 

Επισημαίνονται τα ακόλουθα: padlet, bigbluebutton, kahoot, ΣΕΠ, geogebra, 

cmaptools, hotpotatoes, smartnotebook, SPSS, google earth, matlab, autocad, access. 

Αξίζει να τονιστεί πως όλοι είναι πρόθυμοι να τα ξαναχρησιμοποιήσουν, αλλά και να 

τα προτείνουν σε άλλους. Οι λόγοι ποικίλουν και για κάθε εκπαιδευτικό εργαλείο 

είναι διαφορετικοί. Μερικοί λόγοι είναι οικολογικοί, αφού ξοδεύεται πολύ λιγότερο 

χαρτί. Διαφορετικά, αντί να εκτυπωθούν όλες οι πληροφορίες σε χαρτί, υπάρχουν για 

όλους τους χρήστες στην οθόνη του υπολογιστή ή κάποιου άλλου παρόμοιου 

εργαλείου. Ακόμη, με τη χρήση τέτοιων εφαρμογών το μάθημα γίνεται πιο 

ευχάριστο, δημιουργικό (διαδραστικό) και η μάθηση ξεφεύγει από τα κλασικά όρια, 

γίνεται πιο ολοκληρωμένη. Προωθούνται έννοιες όπως η ομαδικότητα, η συνεργασία 

και η μάθηση γίνεται πιο ελκυστική μέσω της ένταξης του παιχνιδιού (διασκεδαστική 

μορφή μάθησης – παιγνιώδης χαρακτήρας μάθησης και κατανόησης των εννοιών). 

Βέβαια, για τα περισσότερα από αυτά απαιτείται κατάλληλη εξοικείωση των 

εκπαιδευομένων με τα τεχνολογικά μέσα γενικότερα.  

 

    Από όλα τα παραπάνω χρήσιμο θεωρείται να δημιουργηθούν δύο πίνακες, ο 

πρώτος να αναφέρεται στην εύκολη και επιτυχή ένταξη των ΤΠΕ μέσα σε μία τάξη 

ενηλίκων συμπεριλαμβανομένου ορισμένων προϋποθέσεων και ο δεύτερος σχετικά 

με τη χρήση των ΤΠΕ ως κύριο μέσο διδασκαλίας κι εκμάθησης σε μια πραγματική 

διδασκαλία.  

 

 

Πίνακας 2. Επιτυχής ένταξη των ΤΠΕ μέσα σε μία τάξη ενηλίκων 

 

Προϋποθέσεις Αποτελέσματα 

Ηλικιακή ομάδα  Εστίαση της προσοχής 

Σχέση με την τεχνολογία Αύξηση του ενδιαφέροντος 

Ορθή επιλογή εκπαιδευτικών εργαλείων Ευχάριστη διαδικασία μάθησης 
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Κατάλληλη χρονική διάρκεια  Αποτελεσματική διδασκαλία 

Μέτρο στη χρήση των ΤΠΕ Όλα σε μία συσκευή 

 

 

 

Πίνακας 3. Χρήση των ΤΠΕ ως κύριο μέσο διδασκαλίας κι εκμάθησης σε μία 

πραγματική διδασκαλία 

 

Χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων Πλεονεκτήματα χρήσης 

Padlet Εξοικονόμηση χώρου-χρόνου 

Kahoot Εξοικονόμηση χαρτιού 

Google earth Οπτικοποίηση πληροφοριών 

SPSS Διαδραστικό μάθημα 

Hotpotatoes Ομαδικότητα/Συνεργασία 

Smartnotebook Αλληλεπίδραση 

Bigbluebutton Επιμέρους εκπαιδευτικές δυνατότητες 

Matlab Δημιουργικότητα-Διασκέδαση 

Geogebra Ελκυστική-Ολοκληρωμένη μάθηση 

ΣΕΠ Παιγνιώδης χαρακτήρας μάθησης 

 

 

 

 

β) Η διαμόρφωση της διάθεσης και του ενδιαφέροντος των ενηλίκων για μάθηση 

μέσω εκπαιδευτικών εφαρμογών (apps) 

 

    Η δεύτερη θεματική ενότητα, αυτή της διαμόρφωσης των κλιμάκων διάθεσης και 

ενδιαφέροντος των ενηλίκων για μάθηση μέσω εκπαιδευτικών εφαρμογών (apps) 

‘παίζει’ σημαντικό ρόλο σχετικά με τον πρώτο άξονα. Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες 

της έρευνας (εκτός από τρεις) παρουσίασαν την ίδια άποψη, ότι δηλαδή η διάθεση και 

το ενδιαφέρον των ενηλίκων για μάθηση αυξάνεται κατά πάρα πολύ. Θεωρούν πως ο 

ρόλος της τεχνολογίας στη μάθηση είναι αρκετά σημαντικός, αποτελεί κάτι 

καινούριο, κάτι καινοτόμο. Μάλιστα, η εναλλαγή της εικόνας είναι αυτή που αυξάνει 
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τα κίνητρα των εκπαιδευομένων και κάνει τη μάθηση ενδιαφέρουσα. Πολλοί είναι κι 

εκείνοι που έχουν αυτή την άποψη λόγω και κάποιας προσωπικής εμπειρίας. 

Πιστεύουν πως με τη χρήση πολλών και διαφορετικών εκπαιδευτικών apps, θα δοθεί 

μια διαφορετική οπτική της μάθησης, εντάσσοντας και το στοιχείο της 

παιχνιδοποίησης (διαδραστικό μάθημα).  

 

    Όλα τα παραπάνω μπορούν εύκολα να διασταυρωθούν από τις εξής απόψεις των 

συμμετεχόντων και των δύο κατευθύνσεων: «Πολύ, αν χτιστεί ένα κατάλληλα 

διαδραστικό μάθημα» (Δ11), «Η χρήση γενικά του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους 

κινεί την περιέργεια και το ενδιαφέρον… είναι ένα μέσο που βοηθάει σε συνδυασμό 

με την παραδοσιακή διδασκαλία για ένα καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα» (Δ1), 

«Πολύ. Πάρα πολύ. Τους τραβάει την προσοχή και το ενδιαφέρον. Το να μην 

εξασκείσαι σε κάτι κουράζει, ειδικά αν δούλευες και πιο πριν» (Δ13), «Αρκετά. Κι 

εμένα σαν ενήλικη το ενδιαφέρον μου αυξάνεται πολύ με τη χρήση εκπαιδευτικών 

apps» (Δ7), «Αρκετά, αλλά δεν πρέπει να περιοριστούμε εκεί… τουλάχιστον όχι στον 

απόλυτο βαθμό» (Δ10), «Αρκετά, σε συνδυασμό ίσως και με παραπάνω από μία 

εκπαιδευτικές εφαρμογές (προσωπική εμπειρία)» (Δ4), «Αρκετά, τους συναρπάζει» 

(Ε3), «Η τεχνολογία εξιτάρει το ενδιαφέρον των ενηλίκων» (Ε1), «Πιο ευχάριστη η 

διαδικασία μάθησης μέσα από έναν Η/Υ ή γενικότερα από ένα τεχνολογικό μέσο» 

(Ε12), «Αρκετά. Έχει πιο πολύ ενδιαφέρον το να ασχολείσαι με ηλεκτρονικά 

εργαλεία από το να κάθεσαι και να ακούς κάποιον (απλή εισήγηση)… η τεχνολογία 

σου δίνει κίνητρο να ασχοληθείς» (Ε15). Ακολουθούν οι απόψεις αυτών που 

υποστήριξαν πως δεν αυξάνονται η διάθεση και το ενδιαφέρον των ενηλίκων για 

μάθηση: «Όχι, δεν είναι απαραίτητο… παίζει μεν έναν ρόλο» (Δ6), «Δεν αυξάνεται… 

παίζει ρόλο και το είδος του εκπαιδευόμενου» (Ε16), «Είτε χρησιμοποιείται η 

τεχνολογία είτε όχι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα» (Ε8).  

 

    Ένα άλλο ζήτημα που μπορεί να αναφερθεί σε αυτή τη θεματική ενότητα είναι αν η 

ενσωμάτωση εκπαιδευτικών εφαρμογών στη διαδικασία της μάθησης βοηθάει στην 

εξοικείωση με τα σύγχρονα μέσα. Όλοι οι συμμετέχοντες παρουσίασαν θετική 

άποψη, καθώς πιστεύουν πως είναι ένας τρόπος για να εξοικειωθούν οι ενήλικες με 

τα σύγχρονα μέσα ευρύτερα. Κι αυτό θα επιτευχθεί μόνο με πρακτική άσκηση 

(εξάσκηση) σε τέτοιου είδους εφαρμογές. Έτσι, θα παρέχεται μεγάλη ευκολία στους 

εκπαιδευόμενους αναφορικά με το χειρισμό άλλων εφαρμογών. Παρουσιάζονται οι 
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ακόλουθες θέσεις: «Οπωσδήποτε, προωθεί την καλή σχέση με τα μηχανήματα και τη 

βοηθά» (Δ11), «Βέβαια, κάνεις πρακτική και μαθαίνεις παράλληλα» (Δ12), «Βοηθάει 

αρκετά στο πώς να τα διαχειρίζεσαι» (Δ10), «Φυσικά και χωρίς να το καταλαβαίνουν 

κιόλας» (Δ3), «Ναι, ειδικά για άτομα που δεν έχουν σχεδόν καθόλου εξοικείωση με 

την τεχνολογία… πολύ δυνατό κίνητρο» (Δ13), «Ναι, οι περισσότεροι άνθρωποι 

βέβαια είναι ήδη εξοικειωμένοι… εποχή των γρήγορων τεχνολογικών ρυθμών και 

επιτευγμάτων» (Ε13), «Σίγουρα, συνεχής εξάσκηση κι εκμάθηση» (Ε6), «Βεβαίως, 

πρακτική άσκηση κι εκμάθηση» (Ε12).  

 

    Από τα παραπάνω προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας που περιλαμβάνει τους 

βασικότερους λόγους κατά τους οποίους αυξάνεται η διάθεση και το ενδιαφέρον των 

ενηλίκων για μάθηση μέσω της χρήσης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία.  

 

 

Πίνακας 4. Αύξηση της διάθεσης και του ενδιαφέροντος των ενηλίκων για μάθηση 

 

Λόγοι αύξησης της διάθεσης και του ενδιαφέροντος  

Καινοτόμος ο ρόλος της τεχνολογίας στη μάθηση 

Ποικιλομορφία πληροφοριών  

Εναλλαγή της εικόνας 

Αλληλεπίδραση 

Ένταξη του στοιχείου της παιχνιδοποίησης 

Χτίσιμο ενός κατάλληλα διαδραστικού μαθήματος 

Συνδυασμός εκπαιδευτικών εφαρμογών 

 

 

 

 

γ) Το κέρδος του/ης εκπαιδευτικού και των εκπαιδευομένων – οι ανάλογες 

δυσκολίες 

 

    Από την επιτυχή ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία προκύπτουν 

θετικά αποτελέσματα τόσο για τον/ην ίδιο/-ια τον/ην εκπαιδευτικό όσο και για τους 
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εκπαιδευόμενους, αλλά και για τη μεταξύ τους σχέση. Αρχικά, παρέχονται 

εξοικονόμηση χώρου-χρόνου και χρημάτων για τετράδια και βιβλία (οικολογικό 

ζήτημα). Η μαθησιακή διαδικασία είναι πιο ευχάριστη και αποτελεσματική μέσω της 

αλληλεπίδρασης και της συζήτησης μεταξύ εκπαιδευτικού και εκπαιδευομένων. Το 

μάθημα, επίσης, γίνεται πιο ενδιαφέρον (ζωντανό) καθώς ‘σπάει’ η μονοτονία της 

απλής εισήγησης. Οι εκπαιδευόμενοι έρχονται σε άμεση επαφή με το γνωστικό 

αντικείμενο που διδάσκονται, οπότε τους παρέχεται μια διευκόλυνση στη μάθηση και 

στην εύρεση πηγών και πληροφοριών. Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι έχουν την 

ικανότητα να κατανοήσουν πιο εύκολα και γρήγορα έννοιες λόγω της οπτικοποίησης 

της πληροφορίας και τον συνδυασμό εικόνας-ήχου. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα 

να είναι πιο ενεργοί στην όλη διαδικασία μάθησης και να είναι παραγωγικοί. Αυτό 

σημαίνει πως μπορούν να συνεργάζονται (καλύτερη επικοινωνία στις μεταξύ τους 

σχέσεις), ακόμα και να αποθηκεύουν και να διαμοιράζονται αρχεία. Τελικά, 

εξοικειώνονται με τα τεχνολογικά μέσα και διευρύνονται οι πνευματικοί και 

γνωστικοί τους ορίζοντες.  

 

    Σχετικά με τον/ην εκπαιδευτικό, αυτός/-ή θα μάθει πώς να οργανώνει καλύτερα και 

πιο αποτελεσματικά τη διδακτέα ύλη σε προσδιορισμένο χώρο και χρόνο. Επίσης, θα 

είναι ικανός/-ή να βλέπει τί κάνουν ακριβώς οι εκπαιδευόμενοι. Επομένως, γίνεται 

αναφορά στις ΤΠΕ ως ένα μέσο ελέγχου των αποτελεσμάτων. Συγχρόνως, ο/η 

εκπαιδευτικός μπορεί να γίνει πιο μεταδοτικός/-ή για το λόγο ότι δεν μπορεί να 

ξεφύγει από αυτά που έχει να διδάξει. Τέλος, καλυτερεύει η μεταξύ τους επικοινωνία, 

διότι οι πληροφορίες τους παρέχονται ποικιλόμορφα και ταυτόχρονα δημιουργικά. 

Αξιοσημείωτες είναι οι παρακάτω απόψεις και θέσεις των συμμετεχόντων της Δια 

Βίου Μάθησης: «Ο εκπαιδευτικός προωθεί τη μετάδοση και την εξέλιξη των ΤΠΕ και 

οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται σε κάτι που το θεωρούν συχνά άγνωστο» (Δ4), «Οι 

πιο οργανωμένοι με τις ΤΠΕ είναι πιο δύσκολο να χαθούν μέσα στο μάθημα» (Δ3), 

«Μέσω της πλοήγησης στο διαδίκτυο μπορούν να λυθούν απορίες εκείνη τη χρονική 

στιγμή» (Δ15), «Η αξιολόγηση γίνεται γρήγορα και εύκολα. Παράλληλα, λειτουργεί 

έξυπνα (σαν παιχνίδι)… άμεση επαφή με το γνωστικό αντικείμενο» (Δ11), «Ο 

εκπαιδευτικός είναι πιο μεταδοτικός από την στιγμή που θα προβάλλεται κάτι από 

πίσω ως slight, σε μορφή διαφάνειας» (Δ10), «Οι εργασίες γίνονται πιο άμεσα… 

εύκολος διαμοιρασμός αρχείων (συνεργατική μάθηση)» (Δ17), «Κάτι καινούριο 

προκαλεί το ενδιαφέρον… επιπλέον δυνατότητες και παροχές» (Δ9), «Τα έχουν όλα 
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μπροστά τους σε μία συσκευή… ξεκούραστο μάθημα» (Δ14), «Ακολουθία της νέας 

γενιάς… να μην υπάρχει το χάσμα» (Δ6).  

 

    Αξίζει να αναφερθούν και οι απόψεις των συμμετεχόντων της κατεύθυνσης της 

Ειδικής Αγωγής: «Επιδιώκεται μια εξοικείωση με τα τεχνολογικά εργαλεία και μέσα, 

τα οποία αργότερα θα είναι βοηθητικά ως προς τον τομέα εργασίας» (Ε16), 

«Μαθαίνοντας, ψυχαγωγείσαι… αντίληψη των πληροφοριών με οπτικοποιημένο 

τρόπο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη εμπέδωση της πληροφορίας» (Ε13), 

«Μαθαίνεις να χρησιμοποιείς εργαλεία που είναι τώρα πια χρήσιμα» (Ε12), «Οι ΤΠΕ 

ως βοήθημα/στήριγμα του εκπαιδευτικού… έλεγχος χρόνου-ύλης» (Ε1), «Οι 

εκπαιδευόμενοι δέχονται οπτικοακουστικά ερεθίσματα… αφοσιωμένοι στην 

παράδοση του μαθήματος» (Ε9), «Ο εκπαιδευτικός οργανώνει εύκολα τις 

πληροφορίες που επιθυμεί να μεταδώσει και συμβουλεύει και καθοδηγεί τους 

εκπαιδευόμενους» (Ε4), «Και για τους δύο η πρόσβαση στις πληροφορίες είναι πιο 

εύκολη, υπάρχει μικρότερο κόστος σε σχέση με τα βιβλία… πιο ευχάριστο το μάθημα 

με τις προβολές σε powerpoint» (Ε3), «Ευκολότερη απομνημόνευση των 

πληροφοριών μέσω της έντονης μορφής οπτικοποίησής τους… παροχή των 

πληροφοριών δημιουργικά στους ενήλικες» (Ε14). Όσον αφορά τις δυσκολίες που 

πιθανόν να προκύψουν, αυτές εντοπίζονται κυρίως στην άρνηση των εκπαιδευομένων 

για τη χρήση των ΤΠΕ, στον χρόνο που απαιτείται για τη χρήση των ΤΠΕ καθώς και 

στην ανάγκη ύπαρξης των κατάλληλων μέσων και υποδομών.  

 

    Μεγάλης σημασίας είναι και αν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες ως εκπαιδευτικοί θα 

επιχειρούσαν να κάνουν χρήση των ΤΠΕ μέσα σε μια τάξη ενηλίκων, αν 

χρειαζόντουσαν προετοιμασία και τί θα τους φόβιζε. Οι πιο πολλοί θα 

χρειαζόντουσαν καλή προετοιμασία και σχετική ενημέρωση περί των λογισμικών που 

θα χρησιμοποιούσαν στη διδασκαλία τους. Υποστηρίζουν πως πρώτα ο/η 

εκπαιδευτικός θα χρειαζόταν εξάσκηση και εξοικείωση στο εργαλείο ή στα εργαλεία 

που θα χρησιμοποιούσε κι έπειτα, θα έπρεπε να προβεί στη μετάδοση της γνώσης σε 

άλλους. Βέβαια, για να υπάρξει η σωστή προετοιμασία (εξ΄ ολοκλήρου 

ενημέρωση/επιμόρφωση) είναι απαραίτητο να παρέχεται ο κατάλληλος εξοπλισμός. 

Για να γίνει, όμως, η ανάλογη χρήση των ΤΠΕ οφείλει ο/η εκπαιδευτικός να είναι 

άνετος/-η ξεπερνώντας τα αισθήματα του άγχους και του φόβου της χρήσης. Όλα 

αυτά επιβεβαιώνονται από τα εξής: «Θα το τολμούσα, δεν θα με φόβιζε κάτι» (Δ6), 
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«Θα πρέπει να γνωρίσεις καλά μια εφαρμογή πριν τη χρησιμοποιήσεις» (Δ14), «Θα 

χρησιμοποιούσα τις ΤΠΕ μόνο για το στάδιο της ενεργοποίησης των 

εκπαιδευομένων» (Δ16), «Η καλή προετοιμασία και εξοικείωση φέρνει την 

αποτελεσματικότητα» (Δ8), «Θα με φόβιζε ίσως λίγο το αν θα υπήρχε ανταπόκριση 

από όλους τους ενήλικες» (Δ3), «Χρειάζεται πολλαπλή προσπάθεια για μια 

παραγωγική διαδικασία μάθησης» (Ε11), «Θα με φόβιζε μήπως οι εκπαιδευόμενοι 

(ενήλικες) γνώριζαν περισσότερα από εμένα» (Ε14), «Απαιτείται τόλμη και θάρρος 

για την αποκλειστική χρήση των τεχνολογικών μέσων» (Ε15), «Αν θεωρούσα πως 

ήταν αποδοτικό, θα το χρησιμοποιούσα» (Ε5).  

 

    Καταλήγοντας, αξίζει να αναφερθούν συμπυκνωμένα σε έναν πίνακα οι 

δυνατότητες που έχουν ο/η εκπαιδευτικός μιας τάξης ενηλίκων και οι εκπαιδευόμενοι 

κάνοντας χρήση των ΤΠΕ σε μία πραγματική διδασκαλία μάθησης, καθώς και τα 

κέρδη που θα αποκτήσουν.  

 

 

Πίνακας 5. Πλεονεκτήματα χρήσης των ΤΠΕ ως κύριο μέσο διδασκαλίας κι εκμάθησης 

 

Το κέρδος του/ης εκπαιδευτικού Το κέρδος των εκπαιδευομένων 

Εξοικονόμηση χώρου-χρόνου Αλληλεπίδραση-Συζήτηση 

Εξοικονόμηση χρημάτων Άμεση επαφή με το γνωστικό αντικείμενο 

Ενεργός ρόλος (ζωντάνια) Ανάπτυξη επικοινωνιακών σχέσεων 

Διευκόλυνση στην εύρεση πηγών και 

πληροφοριών 

Ενεργοί και παραγωγικοί στη διαδικασία 

μάθησης 

Εύκολος διαμοιρασμός αρχείων Εξοικείωση με τα τεχνολογικά μέσα 

Συνδυασμός εικόνας-ήχου Γρήγορη αποθήκευση 

Παροχή ποικιλομορφίας πληροφοριών Ευκολία κατανόησης εννοιών 

Μέσο ελέγχου των αποτελεσμάτων Συνεργατική μάθηση 

Δημιουργική οργάνωση της διδακτέας ύλης Αύξηση συμμετοχικής διαδικασίας 
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4.2.2  Δεύτερος Άξονας: ένα λογισμικό σημειωματαρίου (π.χ. 

evernote.com) ως αντικαταστάτης του πρόχειρου τετραδίου  

 

    Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται στις αντιλήψεις των συμμετεχόντων σχετικά με τα 

λογισμικά σημειωματαρίου και πιο συγκεκριμένα με το λογισμικό evernote.com. 

Περιλαμβάνει δύο (2) θεματικές ενότητες: α) οι δυνατότητες που προσφέρει σε έναν 

χρήστη, β) τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει.  

 

 

α) Οι δυνατότητες που προσφέρει σε έναν χρήστη 

 

    Οι μισοί από όλους τους συμμετέχοντες της έρευνας έχουν τη γνώμη πως ένα 

λογισμικό σημειωματαρίου και συγκεκριμένα το evernote.com μπορεί να 

αντικαταστήσει το πρόχειρο τετράδιο. Οι λόγοι ποικίλουν. Αρχικά, θεωρούν πως 

είναι ένα λογισμικό μέσω του οποίου μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στις 

σημειώσεις του από παντού, αν βέβαια υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο. Με αυτόν 

τον τρόπο, δεν χρειάζεται να ‘κουβαλάει’ τετράδια μαζί του για να βλέπει τις 

σημειώσεις του. Έτσι, ο κάθε χρήστης συμβάλει στην εξοικονόμηση του χαρτιού 

(οικολογικό ζήτημα). Επιπλέον, κυριαρχούν οι λεγόμενες αυτόματες διορθώσεις όπως 

ο ορθογραφικός έλεγχος και το ταίριασμα πεζών, κεφαλαίων γραμμάτων με σκοπό τη 

διευκόλυνση του χρήστη σε θέματα λειτουργικότητας.  

 

    Ένας άλλος λόγος είναι η διαμόρφωση των πληροφοριών. Παρέχεται, δηλαδή, 

στον χρήστη μια ποικιλομορφία σημειώσεων (οπτικά, ακουστικά) μέσω της 

δυνατότητας εισαγωγής εικόνας, ήχου και video. Εξίσου σημαντικά στοιχεία 

θεωρούνται η γρήγορη πρόσθεση και αφαίρεση στοιχείων, καθώς και η άμεση 

αποθήκευση και ο εύκολος διαμοιρασμός σημειώσεων. Επιπρόσθετα, ο χρήστης 

μπορεί να αναζητήσει δεδομένα ταχύτατα κατά ημερολογιακής βάσης και να 

φιλτράρει τις πληροφορίες που έχει καταγράψει ο ίδιος. Από όλα τα παραπάνω, 

λοιπόν, προκύπτει ότι μεγάλο υλικό συγκεντρωμένο μπορεί να χωρέσει μόνο σε μία 

εφαρμογή. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί πως κάποιοι από τους συμμετέχοντες 

γνώριζαν ήδη το λογισμικό evernote.com και είχαν εξασκηθεί πάνω σε αυτό, ενώ 

άλλοι το έψαξαν και το χρησιμοποίησαν πριν από τη διαδικασία της συνέντευξης.  
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    Ακολουθούν οι απόψεις και θέσεις των δεκαεπτά (17) συμμετεχόντων που 

επιβεβαιώνουν τις παραπάνω αναφορές: «Πρόσβαση από παντού, μεγάλη ευκολία… 

πλούσιο, μεγάλο υλικό συγκεντρωμένο μέσα σε μία εφαρμογή, δυνατότητα 

αξιοποίησης υπερσυνδέσμων, εισαγωγή media (εικόνας, ήχου, video)» (Δ5), 

«Λειτουργικό… εύκολη πρόσβαση, αφού δεν κουβαλάω τετράδια μαζί μου» (Δ17), 

«Δυνατότητα τροποποιήσεων στο κείμενο… αυτόματη διόρθωση λέξεων» (Δ15), 

«Επιθυμητή μορφοποίηση σημειώσεων, σημείωση κωδικοποιημένου κειμένου (λέξεις 

κλειδιά)» (Δ9), «Πιο πολύ οργάνωση και δυσκολία στο να χαθούν οι σημειώσεις απ΄ 

ότι σε ένα τετράδιο με σκόρπιες σημειώσεις» (Δ3), «Χρήσιμο… καθαρές σημειώσεις, 

κατανοητές και ευανάγνωστες, οργάνωση των στοιχείων και ανταλλαγή των 

πληροφοριών διαδικτυακά» (Δ8), «Συγκέντρωση όλων των πληροφοριών σε ένα 

λογισμικό… δεν υπάρχει κίνδυνος να χαθούν, αποθήκευση της πληροφορίας σε 

πολλές μορφές… δημιουργία ενός πολυτροπικού κειμένου» (Δ14), «Αναζήτηση 

δεδομένων ημερολογιακά» (Ε8), «Οργανωμένες σημειώσεις, βολική και παραγωγική 

ταξινόμηση… δε θα χάνονται οι πληροφορίες» (Ε11), «Εύκολη και γρήγορη 

πρόσβαση, αποθήκευση μεγάλου εύρους πληροφοριών σε οποιαδήποτε μορφή» 

(Ε16), «Πολλές πληροφορίες μαζεμένες, φιλτράρισμα των πληροφοριών, 

εξοικονόμηση χαρτιού» (Ε7), «Ο χρήστης θα μπορεί να πληκτρολογεί με μεγαλύτερη 

ταχύτητα τις πληροφορίες… εξοικονόμηση χώρου-χρόνου» (Ε13).  

 

    Οι δυνατότητες που προσφέρει σε έναν χρήστη ένα λογισμικό σημειωματαρίου και 

συγκεκριμένα το evernote.com μπορούν να αναφερθούν συνοπτικά στον πίνακα 6 

που ακολουθεί.  

 

 

Πίνακας 6. Πλεονεκτήματα χρήσης του λογισμικού evernote.com ως ένα λογισμικό 

σημειωματαρίου 

 

Πλεονεκτήματα  

Πρόσβαση από παντού 

Εξοικονόμηση χαρτιού  

Εντυπωσιακή διαμόρφωση πληροφοριών 
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Διευκόλυνση του χρήση σε θέματα λειτουργικότητας 

Άμεση αποθήκευση αρχείων 

Εύκολος διαμοιρασμός αρχείων 

Ανταλλαγή σημειώσεων διαδικτυακά 

Καθαρές και ευανάγνωστες σημειώσεις 

Ποικιλομορφία σημειώσεων 

Εισαγωγή εικόνας, ήχου, video 

Φιλτράρισμα πληροφοριών 

Αναζήτηση δεδομένων ταχύτατα 

 

 

 

β) Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει 

 

    Οι υπόλοιποι δεκαέξι (16) συμμετέχοντες της έρευνας παρουσιάζουν την άποψη 

πως ένα λογισμικό σημειωματαρίου και συγκεκριμένα το evernote.com δεν μπορεί να 

αντικαταστήσει το πρόχειρο τετράδιο για διάφορους λόγους. Ο πρώτος και 

σημαντικός λόγος σύμφωνα με εκείνους είναι πως θα ξεχαστεί η φυσική γραφή και 

δεν θα υπάρχει τόση ευελιξία στις χειρόγραφες σημειώσεις. Ακόμη, θεωρούν πως 

είναι δύσχρηστο και δύσκολο στην ανάγνωση των σημειώσεων μέσω οθόνης ειδικά 

για αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία γενικότερα. Επίσης, 

νομίζουν πως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για 

να σημειώσουν ηλεκτρονικά παρά χειρόγραφα, συνεπώς δε βοηθάει στη γρήγορη 

γραφή των σημειώσεων. Και οι δεκαέξι (16) συμμετέχοντες πιστεύουν πως απαιτείται 

πολύ καλή προετοιμασία και εξοικείωση με το λογισμικό αυτό για να μπορεί κανείς 

να το εντάξει στην καθημερινότητά του.  

 

    Παρακάτω διατίθενται οι αναφορές των συμμετεχόντων που επιβεβαιώνουν όσα 

προαναφέρθηκαν: «Χρονοβόρο… πολλές δυνατότητες, με αποτέλεσμα να χάνεσαι, 

να τρως πολύτιμο χρόνο» (Δ1), «Δύσχρηστο… δεν έχουν όλοι την ίδια επαφή με τις 

τεχνολογίες, οι νεότεροι σε ηλικία είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με την 

τεχνολογία» (Δ10), «Παρουσιάζει την έννοια του αγνώστου… παρ΄ όλ΄ αυτά, δε 

φταίει το ίδιο το λογισμικό, φταίει η αντίληψη που επικρατεί, πάντα θα είναι πιο 
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εύκολο το απλό, δηλαδή να πιάσεις το μολύβι και να σημειώσεις παρά να ανοίξεις 

οποιαδήποτε εφαρμογή, άσχετα με τα οφέλη που μπορεί να έχει μετά» (Δ13), 

«Δυσκολία στην πληκτρολόγηση… παίζει μεγάλο ρόλο η επαφή του καθενός με την 

τεχνολογία» (Δ11), «Ένα σοβαρό μειονέκτημα είναι το να μπορέσεις να αποδώσεις 

γρήγορα εκείνη τη χρονική στιγμή χωρίς να υπάρξει κάποιο πρόβλημα τεχνικό» (Δ4), 

«Ίσως ο ενήλικας δεν είναι διαθέσιμος να αλλάξει τον τρόπο που έχει συνηθίσει» 

(Δ7), «Το πρόχειρο τετράδιο ως βοηθός είναι πιο πρακτικό, γράφεις ό,τι θες και όπως 

θες με την άνεσή σου… θέλω να πιστεύω πως δε θα εξαλειφθεί» (Δ6), «Το πρόχειρο 

τετράδιο το χειρίζεσαι πιο εύκολα… έχεις καλύτερες και πιο κατανοητές σημειώσεις» 

(Ε15), «Οι δικές σου χειρόγραφες σημειώσεις θα είναι πάντα πιο κατανοητές» (Ε4), 

«Δύσκολο στη χρήση… δεν υπάρχει εξοικείωση με την τεχνολογία γενικά όσον 

αφορά τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας» (Ε3), «Απαραίτητη η φυσική γραφή… το να 

έχει κανείς μόνο οπτική επαφή με τις πληροφορίες δε βοηθάει τόσο στην πρόσληψη 

της γνώσης» (Ε12), «Απαιτούνται μεγάλη εξοικείωση και πιο πολύς χρόνος για να 

σημειώσεις σε ένα λογισμικό σημειωματαρίου παρά στο πρόχειρο τετράδιο… ίσως 

καταφέρει να λειτουργήσει επικουρικά» (Ε5).   

 

    Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει ένα λογισμικό σημειωματαρίου, όπως το 

evernote.com, κατά τις απόψεις των δεκαέξι (16) συμμετεχόντων της έρευνας και εν 

συνεπεία δεν είναι δυνατό να αντικαταστήσει το πρόχειρο τετράδιο συνοψίζονται 

στον παρακάτω πίνακα.  

 

 

Πίνακας 7. Μειονεκτήματα χρήσης του λογισμικού evernote.com ως ένα λογισμικό 

σημειωματαρίου 

 

 

 

 

Μειονεκτήματα 

Δύσχρηστο-Δύσκολο 

Παραγκωνισμός της φυσικής, παραδοσιακής γραφής 

Εικονική ανάγνωση των πληροφοριών 

Χρονοβόρο 

Απαιτείται μεγάλη εξοικείωση  

Πολλαπλές δυνατότητες διαμόρφωσης πληροφοριών 
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4.2.3  Τρίτος Άξονας: ένα λογισμικό αξιολόγησης (π.χ. kahoot) ως 

αντικαταστάτης των τεστ και των διαγωνισμάτων 

 

    Ο τρίτος άξονας αναφέρεται στις αντιλήψεις των συμμετεχόντων σε σχέση με τα 

λογισμικά αξιολόγησης και πιο ειδικά, με το kahoot. Περιλαμβάνει δύο (2) θεματικές 

ενότητες, όπως ακριβώς και ο δεύτερος άξονας: α) οι δυνατότητες που προσφέρει 

στον καθένα ατομικά αλλά και στην σχέση του με τους υπολοίπους – τα αντίστοιχα 

μειονεκτήματα, β) το άγχος των εκπαιδευομένων ως υπαρκτό ή μη υπαρκτό στοιχείο 

στο kahoot.  

 

 

α) Οι δυνατότητες που προσφέρει στον καθένα ατομικά αλλά και στην σχέση του 

με τους υπολοίπους – τα αντίστοιχα μειονεκτήματα 

 

    Οι περισσότεροι από όλους τους συμμετέχοντες παρουσίασαν θετική άποψη προς 

το kahoot ως εκπαιδευτικό λογισμικό όσον αφορά το επίπεδο της αξιολόγησης. 

Συγκεκριμένα, υιοθετεί την παιγνιώδη αξιολόγηση κάνοντάς το στο χρήστη οικείο 

και διασκεδαστικό. Επίσης, σε αυτό συμβάλλει και η παροχή των ποικίλων 

ευχάριστων χρωμάτων. Ακόμη, πολλές είναι και οι δυνατότητες που προσφέρει τόσο 

στον καθένα ατομικά όσο και στην σχέση του με τους υπολοίπους. Αυξάνει το 

ενδιαφέρον των χρηστών, με αποτέλεσμα να εστιάζουν την προσοχή τους σε κάθε 

ερώτηση. Απομνημονεύουν καλύτερα τα λάθη τους μέσω της αποτύπωσης της 

εικόνας και αναπτύσσουν ουσιαστικές σχέσεις αλληλεπιδρώντας στον ίδιο χώρο και 

χρόνο. Εν συνεχεία, προωθείται ο συναγωνισμός με το ποιος ή ποια θα απαντήσει πιο 

γρήγορα. Κι αυτό συμβαίνει λόγω του χρονικού περιθωρίου της κάθε απάντησης. 

Τέλος, η προβολή των αποτελεσμάτων (εμφάνιση στατιστικών στοιχείων) φανερώνει 

την πρόοδο του κάθε χρήστη ατομικά και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για 

τους ίδιους τους χρήστες όσο και για τον/ην εκπαιδευτικό της τάξης.  

 

    Τα παραπάνω τα επιβεβαιώνουν οι ακόλουθες απόψεις: «Η αξιολόγηση σαν 

παιχνίδι… το κάτι καινούριο και διαφορετικό σε προσελκύει και σου τραβάει την 

προσοχή και το ενδιαφέρον» (Δ7), «Προάγει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα» 

(Δ4), «Ο κάθε χρήστης βάζει ένα ψευδώνυμο για να συμμετέχει… μαθαίνουν 
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διασκεδαστικά στον ίδιο χωροχρόνο» (Δ14), «Εστίαση της προσοχής των χρηστών 

μέσω των χρωμάτων και της εικόνας… συνολικό ποσοστό των απαντήσεων των 

χρηστών στο τέλος» (Δ1), «Καλύτερη κατανόηση των εννοιών που διδάχθηκαν… 

απομνημόνευση του λάθους μέσω της εικόνας» (Δ10), «Δυνατότητα εμφάνισης 

διαγράμματος για την πορεία όλων των χρηστών» (Δ9), «Αύξηση του 

ενδιαφέροντος… σημαντικό για τον ενήλικα, γιατί ως γνωστόν βαριέται και πολύ 

εύκολα» (Δ12), «Αυτός που αξιολογείται βλέπει άμεσα τα αποτελέσματα… 

ταυτόχρονα μαθαίνει κιόλας από τα λάθη του» (Δ17), «Προάγονται οι έννοιες της 

αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης… σημαντικό για τη μάθηση» (Ε14), 

«Ελεγχόμενος χρόνος της απάντησης… αύξηση ατομικού ανταγωνισμού» (Ε1), «Η 

αξιολόγηση ως παιχνίδι… διασκεδαστική μορφή αξιολόγησης και παράλληλα, 

μάθησης που προσφέρει στους εκπαιδευόμενους να αναπτύσσουν ουσιαστικές 

σχέσεις αλληλεπίδρασης» (Ε15).  

 

    Παρ’ όλ’ αυτά, αρκετοί των συμμετεχόντων εντόπισαν και ορισμένα 

μειονεκτήματα σχετικά με το kahoot, τα οποία είναι απαραίτητο να επισημανθούν. 

Πιστεύουν, λοιπόν, πως χάνεται η έννοια της αξιολόγησης καθώς οι χρήστες-

εκπαιδευόμενοι το βλέπουν πιο πολύ σαν «τηλεπαιχνίδι», περισσότερο δηλαδή 

εντυπωσιάζει παρά ελέγχει. Μάλιστα, το χρονικό πλαίσιο είναι αυτό που περιορίζει 

τους χρήστες και τους πιέζει να απαντήσουν. Επιπλέον, θεωρούν πως η αξιολόγηση 

παραμένει αξιολόγηση απλώς με έναν διαφορετικό τρόπο, σαν παιχνίδι. Άρα, λένε ότι 

το kahoot χρησιμοποιείται περισσότερο για ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος παρά 

για μια ουσιαστική αξιολόγηση. Τέλος, η δυνατότητα εξέτασης μόνο κλειστού τύπου 

απαντήσεων θεωρείται ως ένα περιοριστικό στοιχείο.  

     

    Ακολουθούν και οι αυτούσιες απόψεις των συμμετεχόντων: «Ένα σημαντικό 

μειονέκτημα είναι ότι μπορείς να εξετάσεις μόνο κλειστού τύπου ερωτήματα… πιο 

πολύ είναι χρήσιμο για την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των ενηλίκων αλλά και 

για να ελέγξουμε το επίπεδο κατοχής σχετικά με τη γνώση ή όχι ενός θέματος» (Δ11), 

«Απλά αξιολογείται κάποιος με άλλον τρόπο, δεν νομίζω ότι διαφέρει κάπου από τα 

τεστ και τα διαγωνίσματα» (Δ13), «Στις ερωτήσεις υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό 

πλαίσιο ώστε να απαντηθούν, πράγμα που πιέζει και περιορίζει τους χρήστες» (Δ2), 

«Πιο πολύ λειτουργεί ως παιχνίδι, οπότε χάνεται η έννοια της ουσιαστικής 

αξιολόγησης» (Δ16), «Η αξιολόγηση παραμένει η ίδια» (Ε8), «Περιορισμένο χρονικό 
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πλαίσιο – πίεση χρόνου» (Ε2), «Πολύ εύκολος τρόπος αξιολόγησης με αποτέλεσμα 

να χαθεί η ακριβής έννοια της αξιολόγησης» (Ε9), «Δεν υπάρχει δυνατότητα 

ερωτήσεων κατανόησης σχετικά με τις αναγραφόμενες ερωτήσεις» (Ε4). 

 

    Στους δύο πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι δυνατότητες του kahoot, ως 

λογισμικό αξιολόγησης και αντικαταστάτης των τεστ και των διαγωνισμάτων, τόσο 

στον καθένα ατομικά όσο και στη σχέση του με τους υπολοίπους αλλά και τα 

αντίστοιχα μειονεκτήματα.  

 

 

Πίνακας 8. Πλεονεκτήματα του kahoot ως ένα λογισμικό αξιολόγησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 9. Μειονεκτήματα του kahoot ως ένα λογισμικό αξιολόγησης 

 

Μειονεκτήματα 

Ερωτήματα κλειστού τύπου 

Πλεονεκτήματα 

Επιλογή ψευδωνύμων  

Παροχή ευχάριστων χρωμάτων 

Ελεγχόμενος χρόνος απάντησης 

Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων 

Αύξηση του ενδιαφέροντος 

Εστίαση της προσοχής 

Προώθηση του συναγωνισμού 

Παιγνιώδης αξιολόγηση 

Άμεση απομνημόνευση των λαθών 

Αλληλεπίδραση στον ίδιο χώρο και χρόνο 

Ενίσχυση της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης 

Προώθηση του συναγωνισμού 
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Μορφή «τηλεπαιχνιδιού» 

Συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο 

Αμφισβητήσιμη αξιολόγηση 

Εντυπωσιακό παρά ουσιαστικό 

 

 

 

β) Το άγχος των εκπαιδευομένων ως υπαρκτό ή μη υπαρκτό στοιχείο στο kahoot 

 

    Όπως είναι γνωστό, το άγχος παίζει καθοριστικό ρόλο στο κομμάτι της 

αξιολόγησης. Κι αυτό γιατί η αξιολόγηση θεωρείται ως ένα ξεχωριστό στάδιο 

μάθησης. Όσον αφορά τις απόψεις των συμμετεχόντων της Δια Βίου Μάθησης και 

της Ειδικής Αγωγής για το άγχος των εκπαιδευομένων ως υπαρκτό ή μη υπαρκτό 

στοιχείο στο kahoot, οι πιο πολλοί απάντησαν πως ένα λογισμικό αξιολόγησης σαν το 

kahoot μπορεί να παραγκωνίσει το άγχος των εκπαιδευομένων. Οι πιο συνηθισμένοι 

λόγοι είναι πως προάγει έναν παιγνιώδη τρόπο σκέψης και μάθησης, εντυπωσιάζει 

και χαλαρώνει την αξιολόγηση. Στην ουσία οι χρήστες ψυχαγωγούνται, διασκεδάζουν 

και μαθαίνουν ταυτόχρονα.  

 

    Όλα αυτά όμως με ποιον τρόπο συνεισφέρουν στη μείωση του άγχους των 

εκπαιδευομένων; Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες της έρευνας, ο ορισμός 

ψευδωνύμων των χρηστών πριν την έναρξη της αξιολόγησης τους δίνει μια αίσθηση 

οικειότητας και χαλάρωσης παράλληλα. Ακόμη, τα έντονα χρώματα, η εικόνα, ο ήχος 

ή το video που πιθανόν να υπάρχει σε μία ερώτηση ως απάντηση τους εντυπωσιάζει 

και τους εγείρει το ενδιαφέρον και την περιέργεια για το τί επακολουθεί. Τέλος, ο 

ανταγωνισμός μεταξύ τους σχετικά με το ποιός/ποιά θα απαντήσει πιο γρήγορα αλλά 

και σωστά στην ερώτηση, αφού υπάρχει χρονικό περιθώριο σε κάθε απάντηση, τους 

κάνει να βλέπουν την αξιολόγηση σαν ένα παιχνίδι ή διαφορετικά σαν ένα 

διασκεδαστικό παιχνίδι μάθησης και κατανόησης εννοιών. Συνεπώς, όλα τα 

προηγούμενα συμβάλουν στη μείωση του άγχους στην αξιολόγηση.  

 

    Μπορούν κάλλιστα να επιβεβαιωθούν από τις απόψεις και θέσεις των 

συμμετεχόντων: «Δεν είναι ένας συνηθισμένος τρόπος αξιολόγησης… Είσαι πιο 
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interactive, θες να αλληλεπιδράσεις» (Δ7), «Ο κάθε χρήστης βάζει ένα ψευδώνυμο 

για να συμμετέχει στη διαδικασία της αξιολόγησης… μαθαίνεις διασκεδαστικά, αυτό 

είναι στην ουσία η εξέλιξη της μάθησης» (Δ14), «Το kahoot έχει το στυλ ενός 

τηλεπαιχνιδιού, ποιός/ποιά δηλαδή θα απαντήσει πιο γρήγορα και ορθά… λιγότερο 

άγχος, περισσότερη διασκέδαση» (Δ3), «Η μάθηση ως παιχνίδι… διασκεδάζουν όλοι 

ομαδικά στην αξιολόγηση» (Δ9), «Σημαντικός παράγοντας για την αποφυγή του 

άγχους στην αξιολόγηση είναι η επιλογή ονόματος χρήστη πριν αυτή ξεκινήσει… 

δίνει μια διάθεση χαλάρωσης, παιχνιδιάρικη» (Δ16), «Διασκεδαστική μορφή 

αξιολόγησης στο kahoot χωρίς να υπάρχει πολλή πίεση» (Ε7), «Η ανάδειξη εικόνας 

και έντασης των χρωμάτων συντείνουν στη μείωση του άγχους» (Ε6), «Λόγω του 

ψευδωνύμου πριν την αρχή της αξιολόγησης, γίνεται πιο οικείο και φιλικό προς τον 

χρήστη, οπότε μειώνεται κατά πολύ και το άγχος» (Ε5), «Ενδιαφέρουσα και 

διασκεδαστική η αξιολόγηση, σαν ένα παιχνίδι» (Ε15), «Ο χρόνος είναι ελεγχόμενος, 

οπότε ο χρήστης μπορεί να ελέγξει σε πόσο θα κλειδώσει την απάντησή του… αυτό 

σε πολλούς λειτουργεί ομαλά και συνεπώς, θετικά αναφορικά με το άγχος για το 

πόσο χρόνο έχουν να απαντήσουν στις ερωτήσεις» (Ε1). 

 

    Λιγότεροι είναι εκείνοι που πιστεύουν πως ένα λογισμικό αξιολόγησης σαν το 

kahoot δεν μπορεί να παραγκωνίσει το άγχος των εκπαιδευομένων. Οι λόγοι δεν είναι 

άλλοι από το περιορισμένο χρονικό πλαίσιο απάντησης σε κάθε ερώτηση, από το ότι 

δεν προωθεί διαφορετικούς τύπους απαντήσεων (π.χ. κλειστού και ανοιχτού τύπου 

ερωτήματα), αλλά και από το ότι δεν είναι ίσως τόσο ασφαλές για να προκύπτουν 

συμπεράσματα. Οι αντιλήψεις αυτών των συμμετεχόντων εντοπίζονται στα εξής: 

«Δεν μου αρέσει το kahoot, δεν μου έκανε καλή εντύπωση, είναι σαν παιχνίδι, οπότε 

δεν έχει σχέση με τον τομέα της αξιολόγησης» (Δ6), «Όχι τόσο ασφαλές για 

συμπεράσματα όσον αφορά την ατομική αξιολόγηση του κάθε εκπαιδευόμενου» 

(Δ10), «Εντυπωσιακό, αλλά όχι για έλεγχο της επίδοσης των εκπαιδευομένων» (Δ11), 

«Λόγω του ότι στις ερωτήσεις υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για να 

απαντηθούν, αυτό από μόνο του δεν περιορίζει το άγχος των ενηλίκων» (Δ2), «Από 

την στιγμή που γνωρίζει κάποιος/-α ότι θα αξιολογηθεί και στο λογισμικό αυτό, 

απλώς με άλλον τρόπο, δεν νομίζω ότι διαφέρει κάπου με τα τεστ και τα 

διαγωνίσματα. Συνεπώς, δεν μειώνει το άγχος… είναι μόνο ένας διαφορετικός τρόπος 

αξιολόγησης που κάνει την όλη διαδικασία πιο ευχάριστη και δημιουργική» (Δ13), 

«Η αξιολόγηση παραμένει αξιολόγηση είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, 
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επομένως και το άγχος παραμένει το ίδιο» (Ε3), «Κρίνεται το αποτέλεσμα μίας 

εξέτασης και το τί αποτέλεσμα θα προκύψει, οπότε το άγχος μένει το ίδιο» (Ε16), «Η 

αξιολόγηση παραμένει αξιολόγηση, το ίδιο συμβαίνει και με το άγχος» (Ε13). 

 

    Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας 10 με τα στοιχεία εκείνα που βοηθούν στο να 

παραγκωνιστεί το άγχος των εκπαιδευομένων όσον αφορά το πεδίο της αξιολόγησης. 

 

 

Πίνακας 10. Στοιχεία του kahoot ως συντελεστές για την αποφυγή του άγχους στην 

αξιολόγηση 

 

Χαρακτηριστικά 

Χρήση ψευδωνύμου 

Έντονα χρώματα 

Συνδυασμός εικόνας, ήχου, video  

Αξιολόγηση-παιχνίδι 

Παιγνιώδης τρόπος σκέψης και μάθησης 

Αίσθηση οικειότητας και χαλάρωσης 

Ψυχαγωγία, διασκέδαση, μάθηση 

Ελεγχόμενος χρόνος 
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Γ’ Μέρος: Συμπερασματικές Παρατηρήσεις – 

Προτάσεις 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

  

 

5. Αποτελέσματα έρευνας  

  

5.1 Κριτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων σύμφωνα με προηγούμενες 

έρευνες 

 

    Σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν από τις ερωτήσεις των συνεντεύξεων, 

προέκυψε η επαλήθευση των τριών ερευνητικών ερωτημάτων. Αναφορικά με την 

πρώτη ερευνητική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία η χρήση των ΤΠΕ ως κύριο μέσο 

διδασκαλίας κι εκμάθησης μέσα σε μία τάξη ενηλίκων αυξάνει τη διάθεση και το 

ενδιαφέρον των ενηλίκων για μάθηση, είναι γεγονός πως επαληθεύτηκε. Σχεδόν όλοι 

οι ερωτηθέντες και από τις δύο κατευθύνσεις (Δια Βίου Μάθηση & Ειδική Αγωγή) 

παρουσίασαν την ίδια θετική άποψη προς το ρόλο της τεχνολογίας στη μαθησιακή 

διαδικασία. Πιστεύουν ότι ο ρόλος των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι 

καθοριστικής σημασίας, επειδή διευκολύνει τόσο τη μάθηση όσο και τις σχέσεις 

μεταξύ εκπαιδευτικών και ενηλίκων εκπαιδευομένων. Μάλιστα, θεωρούν πως η 

χρήση των εκπαιδευτικών apps (εφαρμογών) με την εναλλαγή των εικόνων είναι 

κυρίως αυτό που αυξάνει τα κίνητρα των ενηλίκων εκπαιδευομένων για μάθηση. 

Παράλληλα, η ενσωμάτωση εκπαιδευτικών εφαρμογών στη διαδικασία της μάθησης 

βοηθάει και στην εξοικείωση με τα σύγχρονα μέσα.  

 

    Σύμφωνα με σχετική βιβλιογραφία, ο ρόλος των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων 

είναι καθοριστικός όσον αφορά τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αλλά και 

την ανάπτυξη διαδραστικών σχέσεων (Χατζηνικολάου & Βασιλόπουλος, 2010). 

Επίσης, οι ΤΠΕ ως μεταγνωστικά εργαλεία στην εκπαίδευση συντελούν στη 

βελτιστοποίηση της διαδικασίας της μάθησης και ταυτοχρόνως, αυξάνουν τις γνώσεις 

και τις δεξιότητες των ενηλίκων εκπαιδευομένων για τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

γενικότερα. Έτσι, λοιπόν, η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση κάνει τη μάθηση πιο 

ευχάριστη και αποδοτική προς τους ενήλικες προσφέροντας νέες μορφές διδασκαλίας 

και μάθησης, ευέλικτες και ελκυστικές (Kirkwood & Price, 2005).  
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    Η δεύτερη ερευνητική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία ένα λογισμικό 

σημειωματαρίου και συγκεκριμένα το evernote.com μπορεί να αντικαταστήσει το 

πρόχειρο τετράδιο, επαληθεύτηκε. Οι δεκαεπτά (17) έναντι των δεκαέξι (16) 

ερωτηθέντων απάντησαν θετικά, στηρίζοντας τις απόψεις τους με κατάλληλα 

επιχειρήματα. Κατά τους περισσότερους από αυτούς ένα τέτοιο λογισμικό 

παρουσιάζει ποικίλες δυνατότητες που βοηθούν το χρήστη και τον διευκολύνουν 

ειδικά σε θέματα λειτουργικότητας (π.χ. ορθογραφικός έλεγχος). Επιπλέον, η παροχή 

μιας ποικιλομορφίας σημειώσεων (συνδυασμός εικόνας-ήχου) αλλά και ο γρήγορος 

και εύκολος διαμοιρασμός στοιχείων/πληροφοριών είναι από εκείνα τα 

χαρακτηριστικά που το ξεχωρίζουν.  

 

    Οι Plowman, Stephen & McPake (2010), σε μία έρευνά τους αναφέρουν ότι οι 

ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση για την προώθηση της μάθησης. 

Έναν τρόπο προώθησης της μάθησης αποτελεί και ο διαμοιρασμός των 

σημειώσεων/πληροφοριών. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο ενισχύονται οι κοινωνικές, 

συναισθηματικές και γνωστικές λειτουργίες της μάθησης. Μία άλλη έρευνα που 

διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), αυτή των Chiong & Shuler 

(2010), έδειξε πως η χρήση της νέας τεχνολογίας στην εκπαίδευση αναπτύσσει 

δεξιότητες στους μαθητές και εμπλουτίζει το λεξιλόγιό τους. 

 

    Ακόμη, κατά τον Κόμη (2004), οι ΤΠΕ δημιουργούν μια μορφή ενεργητικής 

μάθησης προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευομένων, καθώς και τον 

εμπλουτισμό των γνώσεών τους, αφού μέσω των ΤΠΕ έχουν πρόσβαση σε 

περισσότερες πηγές πληροφόρησης. Άρα, όλα τα παραπάνω μπορούν να 

συσχετιστούν άμεσα με ορισμένα χαρακτηριστικά του λογισμικού σημειωματαρίου, 

evernote.com, όπως είναι αυτά της αυτόματης διόρθωσης (ο λεγόμενος ορθογραφικός 

έλεγχος)  ανάπτυξη του λεξιλογίου και της παροχής ποικιλόμορφων σημειώσεων 

διαδικτυακά  ανάπτυξη διαδραστικών σχέσεων – συνεργατικότητα (π.χ. ανταλλαγή 

σημειώσεων και πηγών πληροφόρησης).  

 

    Αναφορικά με την τρίτη ερευνητική υπόθεση, η οποία αναφέρεται σε ένα 

λογισμικό αξιολόγησης και συγκεκριμένα στο kahoot ως κρίσιμος συντελεστής για 

τον παραγκωνισμό του άγχους των ενηλίκων εκπαιδευομένων στον τομέα της 

αξιολόγησης, επαληθεύτηκε σε μεγάλο βαθμό. Όπως προέκυψε από την ανάλυση των 
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απαντήσεων ένα λογισμικό αξιολόγησης σαν το kahoot μπορεί να παραγκωνίσει το 

άγχος των εκπαιδευομένων. Οι πιο πολλές απαντήσεις αναφέρονταν στον παιγνιώδη 

χαρακτήρα (ψευδώνυμο, χρόνος απάντησης, έντονα χρώματα, εικόνα, ήχος ή και 

video) που παρουσίαζε το λογισμικό. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη οι ενήλικες όλα 

τα χαρακτηριστικά του λογισμικού που προαναφέρθηκαν θεωρούν πως πρόκειται για 

ένα ιδιαίτερο λογισμικό που χαλαρώνει την αξιολόγηση και την κάνει μια πιο 

ευχάριστη μαθησιακή διαδικασία και συγχρόνως, πιο δημιουργική.  

 

    Ουσιαστικά, η τρίτη ερευνητική υπόθεση αναφέρεται στο στοιχείο της 

παιχνιδοποίησης που έχει υιοθετήσει το kahoot σαν ένα λογισμικό αξιολόγησης. 

Αυτό, λοιπόν, το στοιχείο είναι που προάγει τον παιγνιώδη τρόπο σκέψης και 

μάθησης των εκπαιδευομένων. Εξάλλου, είναι γνωστό πως η έννοια της 

παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση δημιουργεί εσωτερικά κίνητρα στους 

εκπαιδευόμενους. Με αυτή την άποψη συμφωνεί και η Pink (2011), κατά την οποία 

το βασικό τρίπτυχο που κινητοποιεί τους ανθρώπους είναι η αυτονομία, η κυριαρχία 

και ο κοινός σκοπός, βασικά στοιχεία δηλαδή που περιλαμβάνονται κυρίως σε 

εφαρμογές παιχνιδοποίησης. Εν τέλει, αξίζει να τονιστεί πως οι ΤΠΕ παρέχουν 

εφαρμογές σαν το kahoot, στις οποίες πραγματοποιείται αξιολόγηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας με απώτερο σκοπό τόσο τη βελτίωση της ποιότητάς της 

όσο και την ένταξη μιας καινοτόμας δράσης στην εκπαίδευση (Χατζηνικολάου & 

Βασιλόπουλος, 2010).  

 

   

5.2 Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

 

    Με βάση το θεωρητικό μέρος, το οποίο αναλύθηκε στην αρχή της παρούσας 

εργασίας, αλλά και κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της συγκεκριμένης 

έρευνας προκύπτει πως οι ΤΠΕ ως κύριο μέσο διδασκαλίας κι εκμάθησης μπορούν να 

ενταχθούν επιτυχώς σε μία τάξη ενηλίκων, δημιουργώντας κίνητρα (εσωτερικά κι 

εξωτερικά) στους ενήλικες εκπαιδευόμενους και αυξάνοντας τη διάθεση και το 

ενδιαφέρον τους για μάθηση. Επιπλέον, σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν 

από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων οι ΤΠΕ μπορούν να σταθούν μόνες τους μέσα 

σε μια τάξη ενηλίκων, κι αυτό θα επιτευχθεί με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών 
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λογισμικών evernote.com (λογισμικό σημειωματαρίου) και kahoot (λογισμικό 

αξιολόγησης). Και τα δύο λογισμικά, κατά τη γνώμη και την εμπειρία των ενηλίκων 

ερωτηθέντων προκαλούν ευχάριστα συναισθήματα, προσφέρουν ποικίλες 

δυνατότητες μάθησης και λειτουργούν ως ανασταλτικοί παράγοντες στο άγχος, όσον 

αφορά κυρίως το πεδίο της αξιολόγησης.  

 

    Επιπρόσθετα, από τα δεδομένα προκύπτουν κι άλλα συμπεράσματα τα οποία 

μπορεί να εξετάσει και να αναλύσει κανείς σε άλλες έρευνες. Ειδικότερα, σύμφωνα 

με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα οι δεκατρείς (13) ενήλικες μεταπτυχιακοί φοιτητές 

της κατεύθυνσης «Ειδική Αγωγή» απάντησαν θετικά ως προς την αύξηση των 

κλιμάκων της διάθεσης και του ενδιαφέροντος των ενηλίκων για μάθηση μέσω της 

χρήσης των ΤΠΕ, ενώ μόνο οι τρεις (3) από αυτούς είχαν διαφορετική άποψη. Από 

τους φοιτητές της κατεύθυνσης «Δια Βίου Μάθηση» οι δεκαέξι (16) από τους 

δεκαεπτά (17) αποκρίθηκαν θετικά, επίσης. Σχετικά με το δεύτερο ερευνητικό 

ερώτημα, για το αν το εκπαιδευτικό λογισμικό evernote.com μπορεί να 

αντικαταστήσει το πρόχειρο τετράδιο, οι επτά (7) φοιτητές της Ειδικής Αγωγής 

παρουσίασαν θετική άποψη, αντιθέτως με τους υπόλοιπους εννιά (9) οι οποίοι είχαν 

αρνητική άποψη. Από τους φοιτητές της Δια Βίου Μάθησης, οι δέκα (10) ήταν 

απολύτως θετικοί προς τις δυνατότητες του λογισμικού αυτού, σε αντίθεση με τους 

άλλους επτά (7). 

 

    Σχετικά με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, για το αν το εκπαιδευτικό λογισμικό 

kahoot έχει την ικανότητα να παραγκωνίσει το άγχος των ενηλίκων εκπαιδευομένων, 

οι περισσότεροι φοιτητές (οι εννέα έναντι των επτά) από την Ειδική Αγωγή 

παρουσίασαν την άποψη πως δεν είναι ικανό, καθώς η αξιολόγηση παραμένει 

αξιολόγηση. Στην άλλη κατεύθυνση, η πλειοψηφία (οι δεκατρείς έναντι των 

τεσσάρων) θεωρούν απολύτως ότι ένα τέτοιο λογισμικό προάγει τον παιγνιώδη 

χαρακτήρα της αξιολόγησης, επομένως μειώνει το άγχος των εκπαιδευομένων. 

Καταλήγοντας, συμπεραίνει κανείς πως οι φοιτητές της κατεύθυνσης της Δια Βίου 

Μάθησης είναι πιο θετικοί προς τις ΤΠΕ γενικά αλλά και στην ένταξή τους σε τάξεις 

ενηλίκων, σε αντίθεση με τους φοιτητές της κατεύθυνσης της Ειδικής Αγωγής που 

είναι λίγο πιο συγκρατημένοι. Εν κατακλείδι, προτάσεις για άλλες έρευνες (ποσοτικές 

και ποιοτικές) θα μπορούσαν να αποτελέσουν οι λόγοι των διαφορών των 
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μεταπτυχιακών φοιτητών των δύο κατευθύνσεων (Δια Βίου Μάθηση και Ειδική 

Αγωγή) ως προς τη χρήση των ΤΠΕ σε μια τάξη ενηλίκων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
  

Φόρμα σημειώσεων συνέντευξης 

  

Προσωπικά στοιχεία ερωτώμενου 

Φύλο: Γυναίκα              Άντρας    

Ηλικιακή ομάδα: 21-30                31-40                41+     

Εργασιακή κατάσταση: Εργαζόμενος/η                       Άνεργος/η      

  

Γενικές ερωτήσεις 

Ερώτηση 1η: Ποια ηλικία πιστεύετε ότι κάνει περισσότερη χρήση των 

τεχνολογικών εργαλείων; 

5-12                12-15                   15-18                 18+      

Ερώτηση 2η: Για ποιο λόγο νομίζετε ότι τα χρησιμοποιεί πιο πολύ;  

Εκπαίδευση          Ψυχαγωγία – Διασκέδαση      

Ερώτηση 3η: Ποια είναι η σχέση σας με την τεχνολογία;  

Σημειώσεις:  

  

Ερώτηση 4η: Χρησιμοποιείτε την τεχνολογία ως μέσο εκμάθησης; (π.χ. 

ανάγνωση ενός ηλεκτρονικού βιβλίου σε μορφή pdf, παρακολούθηση ενός 

σεμιναρίου μέσω μιας πλατφόρμας) 

Ναι                  Όχι      

Αν ναι, πόσο συχνά και με ποιον τρόπο; Αν όχι, γιατί; 

Σημειώσεις:  

  

Ερώτηση 5η: Πιστεύετε πως είναι εύκολο και παράλληλα επιτυχές να ενταχθούν 

οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας) μέσα σε μία τάξη 

ενηλίκων; (χρήση των εκπαιδευτικών εργαλείων τόσο από τον διδάσκοντα όσο 

και από τους διδασκόμενους) 

Ναι                  Όχι       
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Αν  ναι,  τι κέρδος θα έχουν ο/η εκπαιδευτικός και οι εκπαιδευόμενοι; Αν όχι, 

ποιες νομίζετε πως θα είναι οι δυσκολίες;  

Σημειώσεις:  

  

Ερώτηση 6η: Πιστεύετε πως οι ΤΠΕ (χρήση τεχνολογικών εργαλείων) μπορούν 

να σταθούν μόνες τους μέσα σε μία τάξη ενηλίκων και γιατί; (χωρίς χαρτί και 

μολύβι) 

Σημειώσεις:  

  

Ερώτηση 7η: Κατά τη γνώμη σας, ένα λογισμικό σημειωματαρίου (π.χ. 

evernote.com) μπορεί να αντικαταστήσει το πρόχειρο τετράδιο;   

Ναι                Όχι       

Αν ναι, τι παραπάνω δυνατότητες προσφέρει σε έναν χρήστη; Αν όχι, ποιο ή ποια 

μειονεκτήματα παρουσιάζει;  

Σημειώσεις:  

  

Ερώτηση 8η: Ένα λογισμικό αξιολόγησης (π.χ. Kahoot) μπορεί να παραγκωνίσει 

το άγχος των εκπαιδευομένων;  

Ναι                Όχι       

Αν ναι, με ποιον τρόπο; Τι επιπλέον δυνατότητες μπορεί να προσφέρει στον 

καθένα ατομικά αλλά και στην σχέση του με τους υπολοίπους; Αν όχι, γιατί;  

Σημειώσεις:  

  

Ερώτηση 9η: Κατά πόσο πιστεύετε ότι με τη χρήση εκπαιδευτικών apps 

αυξάνεται η διάθεση και το ενδιαφέρον των ενηλίκων για μάθηση; 

Σημειώσεις:  

  

Ερώτηση 10η: Θεωρείτε πως η ενσωμάτωση εκπαιδευτικών εφαρμογών στη 

διαδικασία της μάθησης βοηθάει στην εξοικείωση με τα σύγχρονα μέσα και 

γιατί; 

Ναι               Όχι      



71 
 

Ερώτηση 10η: Θεωρείτε πως η ενσωμάτωση εκπαιδευτικών εφαρμογών στη 

διαδικασία της μάθησης βοηθάει στην εξοικείωση με τα σύγχρονα μέσα και 

γιατί; 

Ναι               Όχι      

Ερώτηση 11η: Εσείς (ως εκπαιδευτικός) θα επιχειρούσατε να κάνετε χρήση των 

ΤΠΕ μέσα σε μια τάξη ενηλίκων; 

Ναι              Όχι      

Αν ναι, θα χρειαζόσασταν προετοιμασία; Αν όχι, τι θα σας φόβιζε; 

Σημειώσεις:  

  

  

Ερωτήσεις βασισμένες σε μια διδασκαλία 

Ερώτηση 12η: Έχετε βρεθεί σε μία τάξη ενηλίκων όπου το κύριο μέσο 

διδασκαλίας κι εκμάθησης να είναι οι ΤΠΕ; (χρήση των εκπαιδευτικών 

εργαλείων τόσο από τον διδάσκοντα όσο και από τους διδασκόμενους) 

Ναι             Όχι       

Αν ναι, πώς σας φάνηκε η όλη διαδικασία; Αν όχι, κατά πόσο θα επιθυμούσατε 

να κάνετε κι εσείς χρήση των εκπαιδευτικών εργαλείων και για ποιο λόγο;  

Σημειώσεις:  

  

Ερώτηση 13η (για όσους και όσες απάντησαν ναι στην προηγούμενη ερώτηση): 

Ποια εκπαιδευτικά εργαλεία χρησιμοποιήσατε;  

Σημειώσεις:  

  

Ερώτηση 14η: Εκτιμάτε πως σας βοήθησαν περισσότερο στην εκμάθηση 

(απόκτηση της γνώσης) απ’ ότι αν δεν τα χρησιμοποιούσατε;  

Σημειώσεις:  

  

Ερώτηση 15η: Θα ήσασταν πρόθυμος/-η να τα ξαναχρησιμοποιήσετε;  

Ναι           Όχι      

Αν ναι, τι είδους πλεονεκτήματα σας προσφέρουν; Αν όχι, θεωρείτε πως είχαν 

κάποια μειονεκτήματα; 

Σημειώσεις:  
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Ερώτηση 16η: Γνωρίζετε ή έχετε κάνει χρήση άλλων εκπαιδευτικών εργαλείων;  

Ναι            Όχι       

Αν ναι, ποια είναι αυτά; Αν όχι, για ποιο λόγο;  

Σημειώσεις:  

  

Ερώτηση 17η (για όσους και όσες απάντησαν ναι στην προηγούμενη ερώτηση): 

Ποιοι είναι οι λόγοι που θα τα προτείνατε ή όχι σε άλλους;  

Σημειώσεις:  
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 «Δηλώνω ρητά  και ανεπιφύλακτα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και 

τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά 

προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα 

τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που 

χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον». 

  

Υπογραφή: Χριστίνα Πουλαδάκη 
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