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Περίληψη: Ο κεντρικός ρόλος που αποκτούν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην κοινωνία 
και ειδικότερα στην εκπαίδευση και την έρευνα καθιστά αναγκαία για τους φοιτητές όλων των ειδικοτήτων την απόκτηση 
βασικών δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστή και ∆ιαδικτύου. Προκειµένου να προσδιοριστούν µε ακρίβεια οι επιµορφωτικές 
ανάγκες που έχουν οι φοιτητές εισερχόµενοι στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, είναι απαραίτητο να διερευνηθεί το αν και πώς 
χρησιµοποιούν ήδη τον υπολογιστή και το ∆ιαδίκτυο. Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση της χρήσης 
διαφόρων ειδών λογισµικού και υπηρεσιών του ∆ιαδικτύου από πρωτοετείς φοιτητές. Στην έρευνα συµµετείχαν 96 
πρωτοετείς φοιτητές του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας οι οποίοι 
συµπλήρωσαν ένα γραπτό ερωτηµατολόγιο. Από την επεξεργασία των δεδοµένων προέκυψε ότι τα ποσοστά χρήσης 
διαδεδοµένων εφαρµογών (π.χ. επεξεργαστή κειµένου) από τους φοιτητές είναι χαµηλά καθώς επίσης και τα ποσοστά 
θετικής αυτο-αξιολόγησης των δεξιοτήτων χρήσης τους, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για ορισµένες υπηρεσίες του 
∆ιαδικτύου (Παγκόσµιο Ιστό, IRC) είναι υψηλότερα. Χαµηλότερα είναι τα ποσοστά χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και 
online υπηρεσιών βιβλιοθήκης καθώς και το ποσοστό των φοιτητών που ξέρουν να χρησιµοποιούν µηχανές αναζήτησης. Τα 
αποτελέσµατα συνεισέφεραν στην καλύτερη σχεδίαση ενός εισαγωγικού µαθήµατος στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
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Abstract: Given the central role of Information and Communications Technology (ICT) in modern society and especially in 
education and research, it is necessary that students of all disciplines acquire basic computer and Internet skills. In order to 
define the training needs of students entering higher education, it is necessary to investigate whether and how they already 
use computers and the Internet. The purpose of this study was the investigation of the use of various types of software and 
Internet services by first-year students. Ninety-six students at the Department of Physical Education & Sport Science of the 
University of Thessaly participated in the research by completing a written questionnaire. Results showed that the 
percentages of use of widespread applications (such as word processing software) by the students were low as well as the 
percentages of positive self-assessment of their computer skills, whereas the percentages of use of certain Internet services 
(WWW, IRC) were higher. The percentages of use of E-mail and online library services as well as that of students knowing 
how to use search engines were lower. Results contributed to a better planning of an introductory computer literacy course. 
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Εισαγωγή 
Η ευρεία εξάπλωση της χρήσης προσωπικών υπολογιστών την τελευταία εικοσαετία καθώς και η εκθετική 
αύξηση της χρήσης του ∆ιαδικτύου την τελευταία δεκαετία καθιστούν αναγκαία την απόκτηση βασικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστή για τους φοιτητές όλων των ειδικοτήτων, πέραν της Πληροφορικής 
(Bagert, 2000). Oι φοιτητές θα πρέπει να κατανοήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες 
υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες και να εξοικειωθούν µε τη χρήση πληροφοριακών εργαλείων που θα 
χρησιµοποιήσουν στην ακαδηµαϊκή και την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό 
δεδοµένου ότι αφενός τα πανεπιστήµια στρέφονται πλέον όλο και πιο πολύ στη χρήση των τεχνολογιών της 
πληροφορίας (υπολογιστές, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα) στις διαδικασίες διδασκαλίας, µάθησης και έρευνας 
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(Duderstadt, 1998), και αφετέρου, οι τεχνολογίες αυτές χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο στους 
εργασιακούς χώρους και την καθηµερινή ζωή.  
Στόχος ενός εισαγωγικού µαθήµατος αλφαβητισµού στους υπολογιστές (introductory computer literacy course), 
σε επίπεδο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, είναι να ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες χρήσης υπολογιστή και 
∆ιαδικτύου που ενδεχοµένως έχουν ήδη οι φοιτητές εισερχόµενοι στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και να τους 
βοηθήσει να µάθουν να αξιοποιούν µε µεθοδικό και αποτελεσµατικό τρόπο εφαρµογές λογισµικού, συνδέοντας 
την εκµάθηση αυτή µε τις ανάγκες της ειδικότητάς τους. Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος, οι φοιτητές θα 
πρέπει να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν αυτόνοµα και αποτελεσµατικά τον υπολογιστή και το ∆ιαδίκτυο ως 
εργαλεία στις διάφορες εργασίες τους. 
Προκειµένου να προσδιοριστούν µε ακρίβεια οι επιµορφωτικές ανάγκες που έχουν οι φοιτητές εισερχόµενοι 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, είναι απαραίτητο να διερευνηθεί το αν και πώς χρησιµοποιούν ήδη τις 
υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες. Η χρήση αυτή είναι φυσικό να διαφοροποιείται ανάλογα µε το βαθµό 
διείσδυσης των τεχνολογιών της πληροφορίας στο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζουν, καθώς και στις 
προηγούµενες βαθµίδες της εκπαίδευσης τις οποίες έχουν παρακολουθήσει, και ιδιαίτερα στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. Σε έρευνα που έγινε στη Ν. Αφρική (Oberprieler, 2000), διαπιστώθηκε ότι αν και κάθε χρόνο ο 
αριθµός των φοιτητών που εισέρχονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση έχοντας δεξιότητες χρήσης υπολογιστή 
αυξάνει, οι δεξιότητες αυτές είναι πολύ φτωχές, ενώ σε αντίστοιχες έρευνες σε πανεπιστήµια της Αµερικής 
(Shippensburg University, 2000, Salisbury University, 2001) διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι φοιτητές έχουν 
δικό τους υπολογιστή και θεωρούν ότι ξέρουν να χρησιµοποιούν τον υπολογιστή και το ∆ιαδίκτυο µέτρια ή 
καλύτερα. 
∆εδοµένου ότι η προηγούµενη εµπειρία στη χρήση υπολογιστή και ∆ιαδικτύου (prior compurer/Internet 
experience) µε την οποία εισέρχονται οι φοιτητές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µεταβάλλεται χρόνο µε το 
χρόνο αντανακλώντας τη διείσδυση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα, προκειµένου να σχεδιαστεί η διδακτέα ύλη ενός µαθήµατος 
αλφαβητισµού στους υπολογιστές, η προηγούµενη αυτή εµπειρία -είτε προέρχεται από οργανωµένη διδασκαλία 
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση είτε από εξωσχολική χρήση- θα πρέπει κάθε φορά να λαµβάνεται υπόψη, ώστε η 
ύλη να προσαρµόζεται στο επίπεδο των φοιτητών και τις πραγµατικές επιµορφωτικές τους ανάγκες.  
Επίσης, σε µαθήµατα αλφαβητισµού στους υπολογιστές, συχνά παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση όσον 
αφορά στην προηγούµενη εµπειρία στη χρήση υπολογιστή ακόµη και ανάµεσα σε φοιτητές που ανήκουν στο 
ίδιο έτος σπουδών. Έχει διαπιστωθεί ότι φοιτητές µε αρκετή προηγούµενη σχετική εµπειρία σηµειώνουν και 
καλύτερη επίδοση στα µαθήµατα αυτά (Lee, Pliskin & Kahn, 1994, Karsten & Roth, 1998a), καθώς και ότι η 
προηγούµενη εµπειρία µπορεί να χρησιµοποιηθεί προκειµένου να χωριστούν οι φοιτητές σε οµάδες, ώστε το 
περιεχόµενο και ο ρυθµός του µαθηµάτων να προσαρµόζονται καλύτερα στις ανάγκες τους (Lee et al., 1994). Η 
δυνατότητα πρόσβασης των φοιτητών σε υπολογιστή και στο ∆ιαδίκτυο (computer/Internet accessibility) είναι 
επίσης αναγκαίο να λαµβάνεται υπόψη. Έχει παρατηρηθεί ότι η δυνατότητα πρόσβασης σε υπολογιστή παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην πρόσκτηση δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστή, και ότι δίνει σε ορισµένες οµάδες φοιτητών 
πλεονέκτηµα απέναντι σε άλλες (Khan & Goren, 1999). Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση του πώς 
οι ίδιοι οι φοιτητές αξιολογούν τις δεξιότητές τους στη χρήση του υπολογιστή και του ∆ιαδικτύου (self-
assessment of computer/Internet skills). Έχει διαπιστωθεί ότι φοιτητές που αυτο-αξιολογούν θετικά τις 
δεξιότητές τους στη χρήση υπολογιστή δείχνουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον και προθυµία να συµµετάσχουν ενεργά 
σε µαθήµατα αλφαβητισµού στους υπολογιστές (Karsten & Roth 1998b) και ότι σηµειώνουν καλύτερες 
επιδόσεις (Karsten & Roth, 1998a). Στο πλαίσιο µαθηµάτων τέτοιου τύπου, πρέπει εποµένως να ενθαρρύνονται 
και να παρακινούνται ιδιαίτερα φοιτητές που ανήκουν σε µη-ευνοηµένες οµάδες (π.χ. φοιτητές χωρίς πρόσβαση 
σε υπολογιστή/∆ιαδίκτυο, φοιτητές που αυτο-αξιολογούνται αρνητικά). 

Η έρευνα 
Στόχος 
Η προκειµένου να προσδιοριστούν οι επιµορφωτικές τους ανάγκες στο πλαίσιο του µαθήµατος παρούσα έρευνα 
αποσκοπούσε στην αποτίµηση του πώς χρησιµοποιούν ήδη οι πρωτοετείς φοιτητές τον υπολογιστή και το 
∆ιαδίκτυο «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές», ένα υποχρεωτικό εργαστηριακό µάθηµα εισαγωγής στη χρήση των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συγκεκριµένα, στόχος ήταν το να διερευνηθούν τα ακόλουθα: α) η δυνατότητα 
χρήσης υπολογιστή από τους φοιτητές στο σπίτι ή αλλού και η δυνατότητα πρόσβασής τους στο ∆ιαδίκτυο από 
το σπίτι ή αλλού, β) η προέλευση των γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης που έχουν εισερχόµενοι στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση όσον αφορά στους υπολογιστές και το ∆ιαδίκτυο, καθώς και το πώς αποτιµούν το 
µάθηµα της Πληροφορικής που διδάχθηκαν στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, γ) οι σκοποί για τους οποίους 
χρησιµοποιούν τον υπολογιστή και συγκεκριµένα, το αν και πόσο συχνά χρησιµοποιούν διαδεδοµένα είδη 
λογισµικού (επεξεργαστή κειµένου, λογιστικό φύλλο, κλπ.), δ) οι σκοποί για τους οποίους χρησιµοποιούν το 
∆ιαδίκτυο και συγκεκριµένα, το αν και πόσο συχνά χρησιµοποιούν διαδεδοµένες υπηρεσίες του (Παγκόσµιο 
Ιστό (WWW), ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (E-mail), κλπ.), και ε) το πώς αξιολογούν οι ίδιοι τις δεξιότητές τους 
όσον αφορά στη χρήση διαφόρων ειδών λογισµικού (επεξεργαστή κειµένου, λογισµικού για το ∆ιαδίκτυο, κλπ.). 
∆είγµα 
Στην έρευνα συµµετείχαν 96 πρωτοετείς φοιτητές (47 αγόρια και 49 κορίτσια, ηλικίας 18 έως 25 ετών (M=18.6, 
SD=1.1)) του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Πανεπιστηµίου 
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Θεσσαλίας (Π.Θ.). Οι φοιτητές µόλις είχαν ξεκινήσει το Β’ εξάµηνο σπουδών τους στο οποίο διδάσκονται το 
µάθηµα «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές». Στο Α’ εξάµηνο δεν είχαν παρακολουθήσει κανένα µάθηµα σε σχέση µε 
τους υπολογιστές. Από το Α’ εξάµηνο σπουδών, τους είχε παρασχεθεί ελεύθερη πρόσβαση στο Εργαστήριο 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) του Τµήµατος, το οποίο είναι εξοπλισµένο µε τοπικό δίκτυο 15 προσωπικών 
υπολογιστών µε λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows 98. Όλοι οι υπολογιστές είναι συνδεδεµένοι στο 
δίκτυο δεδοµένων του Π.Θ. και παρέχεται πρόσβαση προς το ∆ιαδίκτυο µέσω του ακαδηµαϊκού δικτύου 
GUNET (Greek Universities Network). 
Μέθοδος – ∆ιαδικασία 

   

Για την έρευνα συντάχθηκε ένα ανώνυµο γραπτό ερωτηµατολόγιο αποτελούµενο από 5 οµάδες κλειστών 
ερωτήσεων κάθε µία από τις οποίες αντιστοιχούσε στους 5 στόχους που προαναφέρθηκαν (Οµάδα 1: 
δυνατότητα χρήσης υπολογιστή και πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο, Οµάδα 2: προέλευση των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστή και ∆ιαδικτύου, Οµάδα 3: σκοποί για τους οποίους χρησιµοποιούν τον 
υπολογιστή, Οµάδα 4: σκοποί για τους οποίους χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο, Οµάδα 5: αυτο-αξιολόγηση 
δεξιοτήτων χρήσης λογισµικού). Οι φοιτητές συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια τον Φεβρουάριο του 2001 µετά 
από µια ενηµερωτική εισήγηση για το µάθηµα «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές», και αφού τους διευκρινίστηκε ότι 
στόχος δεν ήταν η εξέταση των γνώσεών τους, αλλά ο καλύτερος προσδιορισµός των επιµορφωτικών τους 
αναγκών στο πλαίσιο του µαθήµατος. 

Αποτελέσµατα 
Οµάδα 1: ∆υνατότητα χρήσης υπολογιστή και πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο
Από τους 96 φοιτητές που συµµετείχαν στην έρευνα, 30 (31.3%) έχουν και χρησιµοποιούν υπολογιστή στο 
σπίτι, ενώ 14 (14.6%) έχουν σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο στο σπίτι και χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο στο σπίτι. 
Πολλοί φοιτητές, µη έχοντας υπολογιστή ή σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο στο σπίτι, χρησιµοποιούν τον υπολογιστή 
και το ∆ιαδίκτυο σε άλλους χώρους. Συγκεκριµένα, 42 φοιτητές (43.8%) χρησιµοποιούν υπολογιστή εκτός 
σπιτιού: στο Εργαστήριο Η/Υ στο πανεπιστήµιο (35 φοιτητές), σε Internet Café (4 φοιτητές) ή αλλού (3 
φοιτητές). Επίσης, 55 φοιτητές (57.3%) χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο εκτός σπιτιού: στο Εργαστήριο Η/Υ στο 
πανεπιστήµιο (47 φοιτητές), σε Internet Café (5 φοιτητές) ή αλλού (3 φοιτητές). Τέλος, 24 φοιτητές (25%) δεν 
χρησιµοποιούν καθόλου υπολογιστή, ενώ 27 (28.1%) δεν χρησιµοποιούν καθόλου το ∆ιαδίκτυο.  
 

Χρήση υπολογιστή Χρήση ∆ιαδικτύου 
Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Αγόρια Κορίτσια 

 

f % f % f % f % f % f % 
Σπίτι 30 31.3 15 31.9 15 30.6 14 14.6 8 17.0 6 12.2 
Εκτός σπιτιού 42 43.8 22 46.8 20 40.8 55 57.3 28 59.6 27 55.1 
Καθόλου χρήση 24 25.0 10 21.3 14 28.6 27 28.1 11 23.4 16 32.7 
ΣΥΝΟΛΟ 96 100 47 100 49 100 96 100 47 100 49 100 

Πίνακας 1: Χρήση υπολογιστή και ∆ιαδικτύου 
 
∆εν παρατηρήθηκε σηµαντική διαφορά µεταξύ των ποσοστών των αγοριών και των ποσοστών των κοριτσιών 
που χρησιµοποιούν τον υπολογιστή και το ∆ιαδίκτυο στο σπίτι ή εκτός σπιτιού. 
Οµάδα 2: Προέλευση των γνώσεων και των δεξιοτήτων χρήσης που έχουν οι φοιτητές εισερχόµενοι
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση όσον αφορά στους υπολογιστές και το ∆ιαδίκτυο

        
        

Από τους 96 φοιτητές που συµµετείχαν στην έρευνα, 5 (5.2%) δεν είχαν παρακολουθήσει καθόλου µαθήµατα 
Πληροφορικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 52 (54.2%) είχαν παρακολουθήσει σχετικά µαθήµατα σε 1 ή 2 
τάξεις, 33 (34.4%) σε 3 ή 4 τάξεις και 6 (6.3%) σε 5 ή 6 τάξεις. 
 

Σύνολο Αγόρια Κορίτσια # Τάξεων f % f % f % 
Σε καµία τάξη 5 5.2 3 6.4 2 4.1 

Σε 1 τάξη 33 34.4 17 36.2 16 32.7 
Σε 2 τάξεις 19 19.8 11 23.4 8 16.3 
Σε 3 τάξεις 21 21.9 9 19.1 12 24.5 
Σε 4 τάξεις 12 12.5 4 8.5 8 16.3 
Σε 5 τάξεις 5 5.2 3 6.4 2 4.1 
Σε 6 τάξεις 1 1.0 0 0.0 1 2.0 
ΣΥΝΟΛΟ 96 100 47 100 49 100 

Πίνακας 2: Μαθήµατα Πληροφορικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
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Σχήµα 1: Μαθήµατα Πληροφορικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

 
Από τους 91 φοιτητές που είχαν παρακολουθήσει µαθήµατα Πληροφορικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 19 
(20.9%) δεν είχαν χρησιµοποιήσει καθόλου υπολογιστή στο σχολείο εξαιτίας έλλειψης εξοπλισµού, ενώ 82 
(90.1%) δεν είχαν χρησιµοποιήσει καθόλου το ∆ιαδίκτυο στο σχολείο εξαιτίας έλλειψης εξοπλισµού ή 
σύνδεσης.  
 

Χρήση υπολογιστή Χρήση ∆ιαδικτύου 
Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Αγόρια Κορίτσια 

 

f % f % f % f % f % f % 
Ναι 72 79.1 30 68.2 42 89.4 9 9.9 5 11.4 4 8.5 
Όχι 19 20.9 14 31.8 5 10.6 82 90.1 39 88.6 43 91.5 
ΣΥΝΟΛΟ 91 100 44 100 47 100 91 100 44 100 47 100 

Πίνακας 3: Χρήση υπολογιστή και ∆ιαδικτύου στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
 
Από τους 91 φοιτητές που είχαν παρακολουθήσει µαθήµατα Πληροφορικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 10 
(11%) δήλωσαν ευχαριστηµένοι από τα µαθήµατα αυτά, ενώ οι υπόλοιποι δήλωσαν το αντίθετο αναφέροντας ως 
αιτιολογία κατά σειρά: τις λίγες ώρες διδασκαλίας της Πληροφορικής στο εργαστήριο (31 φοιτητές), το µεγάλο 
αριθµό µαθητών ανά υπολογιστή (13 φοιτητές), τον ανεπαρκή εργαστηριακό εξοπλισµό (12 φοιτητές), τις λίγες 
ώρες διδασκαλίας της Πληροφορικής στην αίθουσα (8 φοιτητές), το ότι η διδακτέα ύλη δεν ήταν αρκετά 
ενδιαφέρουσα (8 φοιτητές) ή διάφορες άλλες αιτιολογίες (9 φοιτητές).  
 

Σύνολο Αγόρια Κορίτσια  
f % f % f % 

Ευχαριστηµένος/η από το µάθηµα 10 11.0 6 13.6 4 8.5 
Οι ώρες διδασκαλίας στο εργαστήριο ήταν λίγες 31 34.1 12 27.3 19 40.4 
Αναλογούσαν πολλά παιδιά ανά υπολογιστή 13 14.3 7 15.9 6 12.8 
Ο εξοπλισµός του εργαστηρίου δεν ήταν αρκετά καλός 12 13.2 5 11.4 7 14.9 
Οι ώρες διδασκαλίας στην αίθουσα ήταν λίγες 8 8.8 4 9.1 4 8.5 
Η διδακτέα ύλη δεν ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα 8 8.8 5 11.4 3 6.4 
Άλλη αιτιολογία 9 9.9 5 11.4 4 8.5 
ΣΥΝΟΛΟ 91 100 44 100 47 100 

Πίνακας 4: Αξιολόγηση του µαθήµατος της Πληροφορικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
 
Από τους 96 φοιτητές που συµµετείχαν στην έρευνα, 43 φοιτητές (44.8%) θεωρούν πως ό,τι ξέρουν γύρω από 
τους υπολογιστές το έχουν µάθει κυρίως από φίλους, 35 (36.5%) από το σχολείο, 10 (10.4%) από µόνοι/ες τους, 
5 (5.2%) από φροντιστήριο ή σχολή Η/Υ και 3 (3.1%) από άλλες πηγές. Επίσης, 59 φοιτητές (61.5%) θεωρούν 
πως ό,τι ξέρουν γύρω από το ∆ιαδίκτυο το έχουν µάθει κυρίως από φίλους, 26 (27.1%) από µόνοι/ες, 4 (4.2%) 
από το σχολείο, 1 (1%) από φροντιστήριο ή σχολή Η/Υ και 6 (6.3%) από άλλες πηγές. 
 

Υπολογιστές ∆ιαδίκτυο 
Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Αγόρια Κορίτσια 

 

f % f % f % f % f % f % 
Φίλοι 43 44.8 20 42.6 23 46.9 59 61.5 27 57.4 32 65.3 
Σχολείο 35 36.5 14 29.8 21 42.9 4 4.2 3 6.4 1 2.0 
Μόνος/η µου 10 10.4 8 17.0 2 4.1 26 27.1 13 27.7 13 26.5 
Σχολή Η/Υ 5 5.2 3 6.4 2 4.1 1 1.0 0 0.0 1 2.0 
Άλλο 3 3.1 2 4.3 1 2.0 6 6.3 4 8.5 2 4.1 
ΣΥΝΟΛΟ 96 100 47 100 49 100 96 100 47 100 49 100 

Πίνακας 5: Πηγές πρόσκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε σχέση µε τους υπολογιστές και το ∆ιαδίκτυο 
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Οµάδα 3: Σκοποί για τους οποίους χρησιµοποιούν τον υπολογιστή, λογισµικό που χρησιµοποιούν        
Μέσω των ερωτήσεων της οµάδας αυτής, ζητήθηκε από τους φοιτητές να καθορίσουν σε 5-βαθµη κλίµακα 
(‘Ποτέ’, ‘Σπάνια’, ‘Μερικές φορές’, ‘Συχνά’, ‘Πολύ συχνά’) το πόσο συχνά χρησιµοποιούν ορισµένα 
διαδεδοµένα είδη λογισµικού. Για το κάθε είδος αναφέρονταν κάποιο ή κάποια συγκεκριµένα παραδείγµατα 
προϊόντων λογισµικού, ώστε η ερώτηση να γίνει περισσότερο κατανοητή. Όπως προέκυψε από την επεξεργασία 
των δεδοµένων, 23 φοιτητές (24%) χρησιµοποιούν µερικές φορές ή συχνότερα επεξεργαστή κειµένου (π.χ. MS 
Word), 6 (6.3%) λογιστικό φύλλο (π.χ. MS Excel), 1 (1%) λογισµικό διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (π.χ. MS 
Access) και 3 (3.1%) λογισµικό παρουσιάσεων (π.χ. MS PowerPoint). Επίσης, 50 φοιτητές (52.1%) 
χρησιµοποιούν µερικές φορές ή συχνότερα λογισµικό ζωγραφικής (π.χ. MS Paint), 20 (20.8%) λογισµικό 
επεξεργασίας εικόνων (π.χ. Adobe PhotoShop, PaintShop, Corel PhotoPaint) και 5 (5.2%) λογισµικό σχεδίασης 
(π.χ. Corel Draw, Kinetix 3D Studio), ενώ 3 (3.1%) χρησιµοποιούν προγραµµατιστικά εργαλεία (π.χ. MS 
VisualBasic, Borland Delphi) και 1 (1.0%) εργαλεία συγγραφής πολυµεσικών εφαρµογών (π.χ. Macromedia 
Director, Asymetrix ToolBook). Τέλος, 27 φοιτητές (28.1%) χρησιµοποιούν µερικές φορές ή συχνότερα 
ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες και λεξικά (π.χ. MS Encarta, Magenta), ενώ 75 (78.1%) λογισµικό παιχνιδιών.  
 

Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Κάτοχοι 
Η/Υ 

Μη-κάτοχοι Η/Υ  

f % f % f % f % f % 
Επεξεργαστής κειµένου  23 24 9 19.1 14 28.6 15 50.0 8 21.1 
Λογιστικό φύλλο  6 6.3 1 2.1 5 10.2 5 16.7 1 1.5 
Λογισµικό διαχείρισης Β.∆. 1 1.0 1 2.1 0 0.0 0 0.0 1 1.5 
Λογισµικό παρουσιάσεων 3 3.1 2 4.3 1 2.0 1 3.3 2 3.0 
Λογισµικό ζωγραφικής 50 52.1 20 42.6 30 61.2 21 70.0 29 43.9 
Λογισµικό επεξεργασίας εικόνων 20 20.8 12 25.5 8 16.3 12 40.0 8 12.1 
Λογισµικό σχεδίασης 5 5.2 3 6.4 2 4.1 3 10.0 2 3.0 
Προγραµµατιστικά εργαλεία 3 3.1 1 2.1 2 4.1 1 3.3 2 3.0 
Εργαλεία συγγραφής  1 1.0 1 2.1 0 0.0 1 3.3 0 0.0 
Εγκυκλοπαίδειες – Λεξικά  27 28.1 10 21.3 17 34.7 13 43.3 14 21.2 
Παιχνίδια 75 78.1 37 78.7 38 77.6 28 93.3 47 71.2 

Πίνακας 6: Χρήση λογισµικού 
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Επεξεργαστής κειµένου Λογιστικό φύλλο 

Λογισµικό διαχείρισης Β.∆. Λογισµικό παρουσιάσεων

Λογισµικό ζωγραφικής Λογισµικό επεξεργασίας εικόνων

Λογισµικό σχεδίασης Προγραµµατιστικά εργαλεία

Εργαλεία συγγραφής Εγκυκλοπαίδειες – Λεξικά 

Παιχνίδια
 

Σχήµα 2: Χρήση λογισµικού 
 
Οι φοιτητές που έχουν υπολογιστή στο σπίτι (κάτοχοι Η/Υ) χρησιµοποιούν επεξεργαστή κειµένου, λογισµικό 
ζωγραφικής, λογισµικό επεξεργασίας εικόνων, ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες-λεξικά και παιχνίδια σε 
υψηλότερο ποσοστό από ότι οι φοιτητές που δεν έχουν (µη-κάτοχοι Η/Υ) και οι διαφορές είναι στατιστικά 
σηµαντικές ((χ2=14.231, df=1, p<0.001), (χ2=4.617, df=1, p=0.032), (χ2=8.103, df=1, p=0.004), (χ2=3.958, df=1, 
p=0.047) και (χ2=4.682, df=1, p=0.03) αντίστοιχα), ενώ δεν παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ 
αγοριών και κοριτσιών. 

 656 



Οµάδα 4: Σκοποί για τους οποίους χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο, υπηρεσίες που χρησιµοποιούν       
Μέσω των ερωτήσεων της οµάδας αυτής, ζητήθηκε από τους φοιτητές να καθορίσουν σε 5-βαθµη κλίµακα 
(‘Ποτέ’, ‘Σπάνια’, ‘Μερικές φορές’, ‘Συχνά’, ‘Πολύ συχνά’) το πόσο συχνά χρησιµοποιούν ορισµένες 
διαδεδοµένες βασικές υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου, online βιβλιογραφικές υπηρεσίες καθώς και online παιχνίδια. 
Όπως προέκυψε από την επεξεργασία των δεδοµένων, 61 φοιτητές (63.5%) χρησιµοποιούν µερικές φορές ή 
συχνότερα τον Παγκόσµιο Ιστό (WWW) για αναζήτηση πληροφοριών, 29 (30.2%) το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
(E-mail) για αποστολή/λήψη µηνυµάτων και 48 (50.0%) το Internet Relay Chat (IRC - chat) για σύγχρονη 
συνοµιλία. Μόνον 12 φοιτητές (12.5%) χρησιµοποιούν µερικές φορές ή συχνότερα online βιβλιογραφικές 
βάσεις δεδοµένων (MedLine, Sport Discus) τις οποίες προσπελαύνουν µέσω των ιστοσελίδων της Βιβλιοθήκης 
του πανεπιστηµίου, ενώ 32 (33.3%) παίζουν παιχνίδια στο ∆ιαδίκτυο.  
 

Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Κάτοχοι 
σύνδεσης 

Μη-κάτοχοι 
σύνδεσης 

 

f % f % f % f % f % 
Αναζήτηση πληροφοριών στο WWW  61 63.5 35 74.5 26 53.1 14 100 47 57.3 
Αποστολή/λήψη µηνυµάτων µέσω E-mail 29 30.2 16 34.0 13 26.5 8 57.1 21 25.6 
Συνοµιλία µέσω IRC 48 50.0 26 55.3 22 44.9 9 64.3 39 47.6 
Χρήση online βιβλιογραφικών βάσεων 
δεδοµένων 

12 12.5 7 14.9 5 10.2 3 21.4 9 11.0 

Online παιχνίδια 32 33.3 19 40.4 13 26.5 3 21.4 29 35.4 
Πίνακας 7: Χρήση ∆ιαδικτύου 
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Σχήµα 3: Χρήση ∆ιαδικτύου 

 
Οι φοιτητές που έχουν σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο στο σπίτι (κάτοχοι σύνδεσης) χρησιµοποιούν τον Παγκόσµιο 
Ιστό για αναζήτηση πληροφοριών καθώς και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για ανταλλαγή µηνυµάτων σε 
υψηλότερο ποσοστό από ότι οι φοιτητές που δεν έχουν (µη-κάτοχοι σύνδεσης) και οι διαφορές είναι στατιστικά 
σηµαντικές ((χ2=7.652, df=1, p=0.006) και (χ2=4.243, df=1, p=0.039) αντίστοιχα). Επίσης, τα αγόρια 
χρησιµοποιούν τον Παγκόσµιο Ιστό για αναζήτηση πληροφοριών σε υψηλότερο ποσοστό από ότι τα κορίτσια 
και η διαφορά είναι οριακά στατιστικά σηµαντική (χ2=3.866, df=1, p=0.049). 
Οµάδα 5: Αυτο-αξιολόγηση δεξιοτήτων χρήσης λογισµικού    
Μέσω των ερωτήσεων της οµάδας αυτής, ζητήθηκε από τους φοιτητές να καθορίσουν σε 5-βαθµη κλίµακα 
(‘Καθόλου’, ‘Ελάχιστα’, ‘Μέτρια’, ‘Αρκετά καλά’, ‘Πολύ καλά’) το πόσο καλά θεωρούν ότι ξέρουν να 
χρησιµοποιούν διάφορα είδη λογισµικού. Όπως προέκυψε, 35 φοιτητές (36.5%) θεωρούν ότι ξέρουν να 
χρησιµοποιούν µέτρια ή καλύτερα το περιβάλλον των MS Windows, 29 (30.2%) το λογισµικό MS Word, 12 
(12.5%) το MS Excel, 2 (2.1%) το MS Access και 6 (6.3%) το MS PowerPoint. Επίσης, 43 φοιτητές (44.8%) 
θεωρούν ότι ξέρουν να χρησιµοποιούν µέτρια ή καλύτερα λογισµικό πλοήγησης στο WWW (π.χ. MS Internet 
Explorer, Netscape Communicator) και 29 (30.2%) λογισµικό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (π.χ. MS Outlook 
Express, Netscape Messenger), ενώ µόνον 11 (11.5%) τις ιστοσελίδες (Web διεπαφές) των µηχανών αναζήτησης 
(π.χ. Yahoo, AltaVista) για τη διενέργεια αναζητήσεων.  
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Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Κάτοχοι 
Η/Υ 

Μη-κάτοχοι Η/Υ  

f % f % f % f % f % 
MS Windows 35 36.5 16 34.0 19 38.8 22 73.3 13 19.7 
MS Word 29 30.2 11 23.4 18 36.7 19 63.3 10 15.2 
MS Excel 12 12.5 3 6.4 9 18.4 7 23.3 5 7.6 
MS Access 2 2.1 0 0.0 2 4.1 2 6.7 0 0.0 
MS PowerPoint 6 6.3 2 4.3 4 8.2 6 20.0 0 0.0 

Πίνακας 8: Αυτο-αξιολόγηση δεξιοτήτων χρήσης λογισµικού 
 
Οι φοιτητές που έχουν υπολογιστή στο σπίτι (κάτοχοι υπολογιστή) αυτο-αξιολογούν θετικά τις δεξιότητές τους 
στη χρήση των Windows και του Word σε υψηλότερο ποσοστό από ότι οι µη-κάτοχοι και οι διαφορές είναι 
στατιστικά σηµαντικές ((χ2=23.350, df=1, p<0.001) και (χ2=20.483, df=1, p<0.001) αντίστοιχα), ενώ οι φοιτητές 
που έχουν σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο στο σπίτι (κάτοχοι σύνδεσης) αυτο-αξιολογούν θετικά τις δεξιότητές τους 
στη χρήση λογισµικού πλοήγησης (browsers) σε υψηλότερο ποσοστό από ότι οι µη-κάτοχοι και η διαφορά είναι 
επίσης στατιστικά σηµαντική (χ2=9.247, df=1, p=0.002).  
 

Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Κάτοχοι 
σύνδεσης 

Μη-κάτοχοι 
σύνδεσης 

 

f % f % f % f % f % 
Λογισµικό πλοήγησης στο WWW 43 44.8 18 38.3 25 51.0 12 85.7 31 37.8 
Λογισµικό ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου 

29 30.2 15 31.9 14 28.6 6 42.9 23 28.0 

Μηχανές αναζήτησης 11 11.5 8 17.0 3 6.1 5 35.7 6 7.3 
Πίνακας 9: Αυτο-αξιολόγηση δεξιοτήτων χρήσης λογισµικού σχετικού µε το ∆ιαδίκτυο 

 

Συζήτηση – Συµπεράσµατα 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, τα ποσοστά χρήσης διαδεδοµένων ειδών λογισµικού από τους 
φοιτητές είναι χαµηλά καθώς επίσης και τα ποσοστά θετικής αυτο-αξιολόγησης των δεξιοτήτων χρήσης τους, 
ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τις υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου εµφανίζονται υψηλότερα. Το ένα τέταρτο περίπου 
των φοιτητών δεν χρησιµοποιεί καθόλου υπολογιστή και το ∆ιαδίκτυο, ενώ από τους υπόλοιπους, οι 
περισσότεροι χρησιµοποιούν υπολογιστή και έχουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο µέσω του Εργαστηρίου Η/Υ στο 
πανεπιστήµιο. Οι περισσότεροι φοιτητές είχαν παρακολουθήσει µαθήµατα Πληροφορικής στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση (κυρίως σε 1 ή 2 τάξεις), τα οποία όµως δεν κρίνουν ως ικανοποιητικά -κυρίως λόγω των λίγων 
ωρών διδασκαλίας στο εργαστήριο- και αποδίδουν τις όποιες γνώσεις και δεξιότητες έχουν πρωτίστως στους 
φίλους τους ή την αυτο-µάθηση και δευτερευόντως στο σχολείο. Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, το ένα πέµπτο 
περίπου των φοιτητών δεν είχε χρησιµοποιήσει υπολογιστή, ενώ η πλειοψηφία των φοιτητών δεν είχε 
χρησιµοποιήσει το ∆ιαδίκτυο. 
Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι περισσότεροι φοιτητές χρησιµοποιούν τον υπολογιστή για παιχνίδι και 
ζωγραφική (δηλ. χρήσεις που σχετίζονται περισσότερο µε τη διασκέδαση και όχι µε κάποιον συγκεκριµένο 
σκοπό). ∆ιαπιστώθηκε ότι χρησιµοποιούν εφαρµογές γραφείου σε χαµηλά ποσοστά: το ένα τέταρτο περίπου 
χρησιµοποιεί επεξεργαστή κειµένου, ενώ τα ποσοστά χρήσης άλλου λογισµικού (π.χ. λογιστικό φύλλο) είναι 
ακόµη χαµηλότερα. Όσον αφορά στο ∆ιαδίκτυο, διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό των φοιτητών που χρησιµοποιεί 
τον Παγκόσµιο Ιστό (WWW) είναι σχεδόν τριπλάσιο του ποσοστού που χρησιµοποιεί επεξεργαστή κειµένου και 
το ποσοστό που χρησιµοποιεί το IRC (chat) σχεδόν διπλάσιο. Τα ποσοστά αυτά είναι ενδεικτικά της έλξης που 
ασκεί το ∆ιαδίκτυο στους φοιτητές, οι οποίοι το βλέπουν κυρίως ως µέσο διασκέδασης (συνοµιλίες µέσω chat, 
παιχνίδια). Λιγότεροι είναι οι φοιτητές που χρησιµοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και ελάχιστοι εκείνοι 
που χρησιµοποιούν online βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων. Οι φοιτητές δεν θεωρούν ότι έχουν αναπτυγµένες 
δεξιότητες χρήσης του περιβάλλοντος των MS Windows και των διαφόρων εφαρµογών γραφείου (το ένα τρίτο 
περίπου θεωρεί ότι ξέρει να χρησιµοποιεί τα MS Windows και το MS Word), ενώ τα ποσοστά θετικής αυτο-
αξιολόγησης των δεξιοτήτων χρήσης λογισµικού πλοήγησης στο ∆ιαδίκτυο (browsers) είναι υψηλότερα, αν και 
ελάχιστοι φοιτητές θεωρούν ότι ξέρουν να χρησιµοποιούν µηχανές αναζήτησης ώστε να είναι σε θέση να 
αναζητούν πληροφορία µε συστηµατικό τρόπο στον Παγκόσµιο Ιστό. 
Αν και σε παλαιότερες έρευνες µε προπτυχιακούς φοιτητές (Smith & Necessary, 1996) αναφέρεται ότι τα 
αγόρια αυτο-αξιολογούνται θετικά στη χρήση υπολογιστή σε υψηλότερο ποσοστό από ότι τα κορίτσια 
(επισηµαίνεται ωστόσο ότι το χάσµα µεταξύ των δύο φύλων µε τον καιρό µικραίνει), στην παρούσα έρευνα δεν 
διαπιστώθηκαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ αγοριών και κοριτσιών, µε εξαίρεση το ότι τα αγόρια εµφανίζουν 
υψηλότερα ποσοστά χρήσης του Παγκόσµιου Ιστού. Εξάλλου, διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές που έχουν 
υπολογιστή στο σπίτι χρησιµοποιούν διάφορα είδη λογισµικού και αυτο-αξιολογούν θετικά τις δεξιότητες 
χρήσης τους σε υψηλότερο ποσοστό από ότι οι φοιτητές που δεν έχουν, καθώς επίσης και ότι όσοι έχουν 
σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο στο σπίτι χρησιµοποιούν υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου και αυτο-αξιολογούν θετικά 
σχετικές δεξιότητες χρήσης σε υψηλότερο ποσοστό από όσους δεν έχουν. 
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Τα δεδοµένα που προέκυψαν από την έρευνα λήφθηκαν υπόψη για τη σχεδίαση και οργάνωση του εισαγωγικού 
µαθήµατος στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. ∆εδοµένου ότι, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι 
περισσότεροι φοιτητές δεν είχαν πρόσβαση σε υπολογιστή και στο ∆ιαδίκτυο από το σπίτι τους, αυξήθηκαν οι 
ώρες που µπορούσαν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο Εργαστήριο Η/Υ στο πανεπιστήµιο και ενθαρρύνθηκε η 
χρήση του εργαστηρίου για πρακτική εξάσκηση πέρα από τις ώρες του µαθήµατος. Επίσης, δεδοµένου ότι η 
επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας έδειξε σηµαντικές διαφορές, τόσο στη χρήση διαφόρων ειδών 
λογισµικού όσο και στην αυτο-αξιολόγηση των δεξιοτήτων χρήσης λογισµικού, µεταξύ όσων φοιτητών έχουν 
υπολογιστή στο σπίτι και όσων δεν έχουν, οι φοιτητές που έχουν υπολογιστή στο σπίτι αποτέλεσαν µία 
ξεχωριστή εργαστηριακή οµάδα και οι υπόλοιποι δύο άλλες εργαστηριακές οµάδες, ώστε ο ρυθµός του 
µαθήµατος να µπορεί να συµβαδίζει µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των φοιτητών.  
Στο πλαίσιο του µαθήµατος, τέθηκε ως στόχος η διασφάλιση της απόκτησης από µέρους των φοιτητών βασικών 
δεξιοτήτων χρήσης του περιβάλλοντος των MS Windows και των εφαρµογών του πακέτου MS Office (κυρίως 
των Word, Excel και PowerPoint), λογισµικό µε το οποίο, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι περισσότεροι 
φοιτητές δεν ήταν εξοικειωµένοι, καθώς και η σύνδεση της χρήσης εφαρµογών του MS Office µε παραδείγµατα 
που αφορούσαν στο αντικείµενο των σπουδών των φοιτητών. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στο να ενισχυθούν µέσα 
από τη συστηµατική διδασκαλία οι όποιες δεξιότητες χρήσης είχαν ήδη οι φοιτητές από τη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση και την αυτo-µάθηση, καθώς και στο να αντιληφθούν τη χρησιµότητα του υπολογιστή ως εργαλείου 
δουλειάς, ώστε να ξεπεράσουν την ψυχαγωγική χρήση του (όπως προέκυψε από την έρευνα, 78% των φοιτητών 
δήλωσαν ότι χρησιµοποιούσαν µερικές φορές ή συχνότερα λογισµικό παιχνιδιών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
για το λογισµικό επεξεργασίας κειµένου ήταν µόλις 24%). Επίσης, έγινε ενδεικτική χρήση τίτλων εκπαιδευτικού 
λογισµικού που αφορούσαν στο αντικείµενο των σπουδών των φοιτητών. 
Όσον αφορά στο ∆ιαδίκτυο, οι φοιτητές έπρεπε να εξοικειωθούν περισσότερο µε τη χρήση των βασικών 
υπηρεσιών του και να συνειδητοποιήσουν τη χρησιµότητά του ως ακαδηµαϊκού εργαλείου. Σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα της έρευνας, αν και οι περισσότεροι χρησιµοποιούσαν ήδη το ∆ιαδίκτυο στο Εργαστήριο Η/Υ, 
δεν το είχαν χρησιµοποιήσει καθόλου στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µε αποτέλεσµα να έχουν ανάγκη από 
συστηµατική διδασκαλία της χρήσης των βασικών υπηρεσιών του. Επίσης, όπως προέκυψε από την έρευνα, αν 
και οι περισσότεροι φοιτητές γνώριζαν ήδη πώς να πλοηγούνται στις ιστοσελίδες του Παγκόσµιου Ιστού και 
αρκετοί αυτο-αξιολογούνταν θετικά στη χρήση προγραµµάτων πλοήγησης (τα οποία άλλωστε έχουν εύχρηστες 
και απλές διεπαφές), λιγότεροι φοιτητές χρησιµοποιούσαν το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και online 
βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων, ενώ λίγοι αυτο-αξιολογούνταν θετικά στη χρήση λογισµικού ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου και µηχανών αναζήτησης.  
Έµφαση εποµένως δόθηκε στο να αποκτήσουν οι φοιτητές δεξιότητες χρήσης λογισµικού ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (χρησιµοποιήθηκε το MS Outlook Express), ώστε να είναι σε θέση να παραµετροποιούν το 
λογισµικό, να στέλνουν και να λαµβάνουν απλά µηνύµατα και µηνύµατα µε συνηµµένα αρχεία και να 
διαχειρίζονται αποτελεσµατικά την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία. Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στο να 
αποκτήσουν δεξιότητες αναζήτησης πληροφορίας στον Παγκόσµιο Ιστό µέσω µηχανών αναζήτησης 
(χρησιµοποιήθηκε η µηχανή αναζήτησης Google για αναζητήσεις πληροφοριών γύρω από θέµατα που 
αφορούσαν στο αντικείµενο σπουδών των φοιτητών, στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα). Επιπλέον, έγινε 
ενδεικτική χρήση δικτυακών τόπων (π.χ. εικονικών βιβλιοθηκών (virtual libraries)) καθώς και online 
βιβλιογραφικών βάσεων δεδοµένων που αφορούσαν στο αντικείµενο των σπουδών των φοιτητών, ώστε οι 
φοιτητές να αντιληφθούν τη χρησιµότητα του ∆ιαδικτύου ως εργαλείου δουλειάς και έρευνας και να 
αποκτήσουν βασικές δεξιότητες αναζήτησης, οι οποίες τους είναι πλέον απαραίτητες, καθώς οι πηγές 
πληροφορίας που χρησιµοποιούνται στο ακαδηµαϊκό περιβάλλον γίνονται ψηφιακές (Donaldson, 2000, Rader, 
2000).  
Στην εργασία αυτή, παρουσιάστηκε η διερεύνηση των εµπειριών προπτυχιακών φοιτητών σε σχέση µε τους 
υπολογιστές και το ∆ιαδίκτυο, η οποία οδήγησε στον προσδιορισµό των επιµορφωτικών αναγκών των φοιτητών, 
και αποτέλεσε τη βάση για τη σχεδίαση ενός εισαγωγικού µαθήµατος αλφαβητισµού στους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. Η διερεύνηση έδειξε ότι, παρόλο που οι περισσότεροι από τους φοιτητές είχαν παρακολουθήσει 
µαθήµατα Πληροφορικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, δεν ήταν εξοικειωµένοι µε τη χρήση διαδεδοµένων 
ειδών λογισµικού καθώς και ορισµένων υπηρεσιών του ∆ιαδικτύου, και εποµένως, έπρεπε να αποκτήσουν 
σχετικές δεξιότητες στο πλαίσιο του εισαγωγικού µαθήµατος αλφαβητισµού στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
∆εδοµένου ότι µαθήµατα αυτού του είδους αποτελούν πλέον αναπόσπαστο µέρος των προγραµµάτων σπουδών 
όλων των τµηµάτων, πέραν εκείνων που προσφέρουν σπουδές στην Πληροφορική, η παρούσα διερεύνηση θα 
µπορούσε να πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο άλλων αντίστοιχων µαθηµάτων µε στόχο την οργάνωσή τους και τη 
δόµηση του περιεχοµένου τους µε βάση τις προηγούµενες εµπειρίες και τις πραγµατικές επιµορφωτικές ανάγκες 
των φοιτητών. Τέλος, ένα ενδιαφέρον πείραµα για το µέλλον αποτελεί η χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού µε 
θέµα τους υπολογιστές, τις εφαρµογές γραφείου, και το ∆ιαδίκτυο, καθώς και µεθόδων εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, οι οποίες σε ορισµένες περιπτώσεις (Lupo & Erlich, 2001) έχουν εφαρµοστεί µε επιτυχία σε 
µαθήµατα αλφαβητισµού στους υπολογιστές, ακόµη και µε προπτυχιακούς φοιτητές χωρίς ιδιαίτερη 
προηγούµενη εµπειρία χρήσης υπολογιστή. Τα µαθήµατα αυτά ενδείκνυνται ιδιαίτερα για την εφαρµογή 
µεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, διότι αφενός υπάρχει συνεχής και αυξανόµενη ανάγκη για παροχή 
βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστή και ∆ιαδικτύου σε πολύ µεγάλο αριθµό φοιτητών, και 
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αφετέρου, διότι χρησιµοποιώντας τον ίδιο τον υπολογιστή και το ∆ιαδίκτυο ως εργαλεία µάθησης, οι φοιτητές 
εξοικειώνονται περισσότερο µε τη χρήση τους. 
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