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Abstract: The purpose of this study is to investigate the views of students and Tutors of the 

postgraduate program "Education Sciences" of the Hellenic Open University on the 

importance of developing their digital skills in order to create an effective communication 

framework. Utilizing the quantitative approach, the data was collected through closed-ended 

questionnaires. The research involved 112 students and 20 Professor-Counselors who were 

selected by convenient sampling. The research findings show that both students and 

Professors-Counselors consider the development of digital skills to contribute positively to 

the effective communication between them. However, the lack of digital skills, the negative 

attitude of learners and tutors towards digital media and technical difficulties can be obstacles 

in this communication. 
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Πεξίιεςε: Σθνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ ησλ θνηηεηώλ 

θαη ησλ Καζεγεηώλ-Σπκβνύισλ ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» 

ηνπ Διιεληθνύ Αλνηρηνύ Παλεπηζηεκίνπ ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ 

ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ ηνπο ζηελ θαηεύζπλζε δεκηνπξγίαο ελόο πιαηζίνπ απνηειεζκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο. Αμηνπνηώληαο ηελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε, ηα δεδνκέλα ζπγθεληξώζεθαλ κέζσ 

εξσηεκαηνινγίσλ θιεηζηνύ ηύπνπ. Σηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 112 θνηηεηέο θαη 20 

Καζεγεηέο-Σύκβνπινη πνπ επηιέρηεθαλ κε βνιηθή δεηγκαηνιεςία. Τα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

θαηαδεηθλύνπλ όηη ηόζν νη θνηηεηέο όζν θαη νη Καζεγεηέο- Σύκβνπινη ζεσξνύλ πνιύ 

ζεκαληηθή ηελ αλάπηπμε ησλ ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ γηα ηε κεηαμύ ηνπο απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία. Ωζηόζν, ε έιιεηςε ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ, ε αξλεηηθή ζηάζε δηδαζθνκέλσλ θαη 
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δηδαζθόλησλ απέλαληη ζηα ςεθηαθά κέζα θαη νη ηερληθέο δπζθνιίεο κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ 

εκπόδηα ζηελ επηθνηλσλία απηή.  

Λέμεηο θιεηδηά: Ψεθηαθέο δεμηόηεηεο, επηθνηλσλία, εκπόδηα, Διιεληθό Αλνηρηό 

Παλεπηζηήκην. 

Δηζαγσγή 

Ζ αγνξά θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, ν ηξόπνο δσήο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ αηόκσλ έρνπλ 

ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο εμαηηίαο ησλ ξαγδαίσλ δεκνγξαθηθώλ αιιαγώλ, ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο έιεπζεο ηεο  4
εο

 Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο (Karanikola & 

Panagiotopoulos, 2018b; Φηιίλεο, 2019). Έηζη, θαζίζηαηαη θαλεξή ε αλάγθε γηα εθνδηαζκό 

ησλ επαγγεικαηηώλ κε δεμηόηεηεο, πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο (Karanikola & Panagiotopoulos, 2018b). Ζ αλάγθε απηή θξίλεηαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή εάλ ιάβεη θάπνηνο ππόςε ην γεγνλόο όηη  παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αλαληηζηνηρία 

ζηηο δεμηόηεηεο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ κε αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηόζν ζηελ 

παξαγσγηθόηεηα όζν θαη ζηε δπλαηόηεηά ηνπ γηα απαζρνιεζηκόηεηα (Karanikola & 

Panagiotopoulos, 2018a; OECD, 2013).  

Δπηπιένλ, ε εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ δίλεη λέεο 

δπλαηόηεηεο επηθνηλσλίαο ζε δηδάζθνληα θαη δηδαζθόκελν. Ζ θπζηθή απόζηαζε πνπ ππάξρεη 

αλάκεζά ηνπο κπνξεί λα θαιπθζεί κε ηε ρξήζε απηώλ σο κέζα επηθνηλσλίαο (Παπαδνπνύινπ 

& Παπιή- Κνξξέ, 2015). Ωζηόζν, ε έιιεηςε ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ ησλ εκπιεθόκελσλ ζηελ 

επηθνηλσλία κπνξεί λα δπζρεξάλεη ηε δηαδηθαζία θαη ζπλεπώο, ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε. 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπόκελνη δελ είλαη επαξθώο εμνηθεησκέλνη 

κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο (Bingimlas, 2009; Ferraris et al., 2000; Kelsey & D‟souza, 2004; 

Phipps et al., 2013).  

Σηελ Διιάδα, νη έξεπλεο πνπ αζρνινύληαη κε ηηο ςεθηαθέο δεμηόηεηεο δηδαζθόλησλ θαη 

δηδαζθνκέλσλ είλαη πεξηνξηζκέλεο. Οη Zygouris θαη Mavroidis (2011) αλαδεηθλύνπλ ηελ 

αλάγθε γηα αλάπηπμε ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ, ώζηε λα βειηησζεί ε κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλία. 

Δπηπξόζζεηα, πξόζθαηεο έξεπλεο πξνβάιινπλ απηή ηελ αλάγθε εηδηθά ζε ό,ηη αθνξά ηνπο 

εθπαηδεπηέο (Εεζίκνπ θ.ζπλ., 2019· Κνπζηνπξάθεο θ.ζπλ., 2017·Lionarakis et al., 2018), ελώ 

γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο παξνπζηάδνληαη ιίγν πην ζεηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ 

επρέξεηα ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηώλ (Angelaki & Mavroidis, 2013· Μέγγνπ & 

Καινγηαλλάθεο, 2018· Τδώηδνπ & Μπηγηιάθε, 2013). Δπηπιένλ, ζην Διιεληθό Αλνηρηό 

Παλεπηζηήκην έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο έξεπλεο ζε θνηηεηέο θαη θαζεγεηέο ζρεηηθά κε 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηε ρξεζηκόηεηα ηεο κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλίαο. Όκσο, δελ έρεη 

δηεξεπλεζεί ηδηαίηεξα ε επηξξνή ησλ ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ θνηηεηώλ θαη θαζεγεηώλ ζηε 

κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλία θαη απηό ην θελό θαιείηαη λα θαιύςεη ε παξνύζα κειέηε.  
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1. ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

1.1. Ζ έλλνηα ησλ ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ 

Ο όξνο «δεμηόηεηεο» αθνξά ζε έλα ζύλνιν επηηεπγκάησλ, όπσο ε θαηάθηεζε ηεο γλώζεο θαη 

ε απόθηεζε πξνζόλησλ, πνπ θαζηζηνύλ ηα άηνκα ηθαλά λα πξνζαξκνζηνύλ επηηπρώο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο (Karanikola & Panagiotopoulos, 2018a). 

Οη όξνη «ςεθηαθέο δεμηόηεηεο» ή «ςεθηαθόο αιθαβεηηζκόο» αθνξνύλ ζηηο δεμηόηεηεο 

ρεηξηζκνύ εθαξκνγώλ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή (Μαηζαηζίλε & Κξαζαδάθε, 2009), ελώ νη 

Martin (2008) θαη Eshet-Alkalai (2004) αλαγλσξίδνπλ ηξεηο βαζηθέο δηαζηάζεηο: ηε ρξεζηηθή, 

ηελ πνιηηηζκηθή θαη ηελ θξηηηθή. Ο Gilster (1997) νξίδεη ηνλ ςεθηαθό αιθαβεηηζκό σο ηελ 

ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο θαη ρξήζεο πνιιώλ θαη δηάθνξσλ κνξθώλ πιεξνθνξηώλ από 

δηαθνξεηηθέο ςεθηαθέο πεγέο. 

Σπκπιεξσκαηηθά, ν Bawden (2001) αλαθέξεη όηη πεξηιακβάλεη ηθαλόηεηεο, όπσο ηελ θξηηηθή 

ζθέςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ςεθηαθώλ πεγώλ, ηε ζύλζεζε απόςεσλ θαη γεγνλόησλ από 

δηαθνξεηηθέο πεγέο, ηελ αλαδήηεζε θαη ρξήζε θίιηξσλ πιεξνθνξηώλ ζε δηαδηθηπαθέο πεγέο, 

ηε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία κε άιινπο αλζξώπνπο γηα αληαιιαγή απόςεσλ θαη 

ζπκβνπιεπηηθή, ηε ρξήζε πιεξνθνξηώλ ζε παξαδνζηαθή κνξθή ζπλδπαζηηθά κε δηαδηθηπαθά 

εξγαιεία.  

Τέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ε κειέηε ησλ Van Deursen θαηVan Dijk (2009b), ζύκθσλα κε 

ηελ νπνία νη ςεθηαθέο δεμηόηεηεο ησλ αηόκσλ δηαθξίλνληαη ζε ιεηηνπξγηθέο, πνπ αθνξνύλ ηε 

ρξήζε ςεθηαθώλ κέζσλ, ζε ηππηθέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ςεθηαθώλ εθαξκνγώλ, 

ζε πιεξνθνξηαθέο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλαδήηεζε, επηινγή θαη αμηνπνίεζε πιεξνθνξηώλ 

ζηα ςεθηαθά κέζα θαη ζε ζηξαηεγηθέο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηάιιειε ρξήζε ησλ 

ςεθηαθώλ πιεξνθνξηώλ γηα πξνζσπηθνύο ή επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο.   

1.2. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ ελήιηθε κάζεζε 

Ζ εμέιημε ησλ ΤΠΔ είλαη ξαγδαία ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη όπσο, είλαη θπζηθό, έρεη 

επεξεάζεη ηνλ ρώξν ηεο ελήιηθεο κάζεζεο.Tν γεγνλόο όηη δελ ππάξρεη πιένλ ε δέζκεπζε ηεο 

ηαπηόρξνλεο θπζηθήο παξνπζίαο δηδάζθνληα θαη δηδαζθνκέλνπ ζεσξείηαη έλα από ηα 

ζεκαληηθόηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπο (Bron & Schemmann, 2003). 

Δθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπόκελνη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ 

ΤΠΔ, πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπο, ώζηε λα ππάξρεη επειημία ρώξνπ 

θαη ρξόλνπ (Fisser, 2001). Αθόκε, ζε αληίζεζε κε ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο, ε 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ κέζσ ΤΠΔ ηνπο πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα λα αιιειεπηδξνύλ θαη λα 

θέξνπλ εηο πέξαο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο από απόζηαζε (Τδώηδνπ & Τνπξακπέιεο, 2015). 

Παξάιιεια, ε έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ πξνζθέξεη 

πξόζβαζε ζε πνιιέο θαη δηάθνξεο κνξθέο εμνπιηζκνύ θαη ζε κηα ηεξάζηηα γθάκα 
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πιεξνθνξηώλ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ (Dearing, 1997). Απηό ζπκβάιιεη ζηελ πξνώζεζε ηεο 

εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο θαη ηεο καζεζηαθήο απηνλνκίαο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ (Demirbilek, 

2009).  

Ωζηόζν, ε πξόζβαζε ζε πιήζνο πεγώλ πιεξνθνξηώλ απαηηεί ηελ θξηηηθή αμηνπνίεζή ηνπο 

από ηνπο δηδαζθόκελνπο (Bron & Schemmann, 2003). Δπηπξόζζεηα, νη ΤΠΔ νδεγνύλ ζηε 

δεκηνπξγία θαηλνηόκσλ καζεζηαθώλ πεξηβαιιόλησλ θαη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ δηαδηθαζηώλ (Zygouris & Mavroidis, 2011). Μάιηζηα, ε έληαμή ηνπο ζηελ 

εθπαίδεπζε νδεγεί ζε ζεκαληηθή αιιαγή ηε ζρέζε δηδάζθνληα-δηδαζθνκέλνπ (Κόκεο, 2004, 

ό.α ζην Πνιύδσξνο, 2015).  

1.3. Δκπόδηα ζηελ επηθνηλσλία κέζσ λέσλ ηερλνινγηώλ 

Ζ πνηόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπνκέλνπ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

έθβαζε κηαο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Βατθνύζε, 2008). Σηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, πνιιέο 

θνξέο, κπνξεί λα πξνθύςνπλ εκπόδηα ζηε κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλία, εηδηθά όηαλ απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ λέσλ ηερλνινγηώλ. Έρεη δηαπηζησζεί όηη νη δηδάζθνληεο έρνπλ ηε 

ζέιεζε λα ελζσκαηώζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή επηθνηλσλία, αιιά 

αληηκεησπίδνπλ δηάθνξα εκπόδηα, όπσο ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, επρέξεηαο θαη πξόζβαζεο 

ζε εξγαιεία ΤΠΔ (Bingimlas, 2009). 

Δπίζεο, ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ επηθνηλσλία απμάλεη ζεκαληηθά ηνλ θόξην εξγαζίαο 

ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ (Lindeman, 2015) θαη ζπλεπώο, κπνξεί λα ηνπ δεκηνπξγήζεη άγρνο 

(Collins & Halverson, 2010). Μάιηζηα, αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εθπαηδεπηήο 

ρεηξίδεηαη κε επρέξεηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο, αθηεξώλεη αξθεηό ρξόλν ζηε δηαρείξηζε ηεο 

επηθνηλσλίαο κε  ηνπο δηδαζθνκέλνπο (Bron & Schemmann, 2003; Lindeman, 2015).  

Αιιά θαη νη εθπαηδεπόκελνη, παξόηη δειώλνπλ πεξηζζόηεξν εμνηθεησκέλνη κε ηα ςεθηαθά 

κέζα επηθνηλσλίαο, δηζηάδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εξγαιεία, όπσο ηελ ςεθηαθή πιαηθόξκα 

επηθνηλσλίαο ή ηo forum (Angelaki & Mavroidis, 2013· Zygouris & Mavroidis, 2011). 

Γεληθά, ε ειιηπήο θαηάξηηζε θαη ε έιιεηςε εμνηθείσζεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο αλαθέξεηαη 

σο έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα εκπόδηα ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε (Bacsich, 2015; Bonk, 

Olson, Wisher & Orvis, 2002; Sanders & Guyer, 2001).  

Ζ κειέηε ησλ De Paepe, Zhu & Depryck (2018) εζηηάδεη ζην γεγνλόο όηη ελήιηθα άηνκα πνπ 

ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα εθµάζεζεο ηεο Οιιαλδηθήο γιώζζαο θαη ήηαλ κεηαλάζηεο, 

ελώ κπνξεί λα θαηέρνπλ βαζηθέο γλώζεηο γηα λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο θαη θάπνηεο εθαξκνγέο, εληνύηνηο δπζθνιεύνληαη κε ςεθηαθέο πιαηθόξκεο θαη λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ εθπαηδεπηή. Δίλαη γεγνλόο, δε, όηη ην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ 

ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ ζηελ Δπξώπε είλαη ρακειό (Βαγγειάηνο & Παλαγησηόπνπινο, 2017).  

Δπηπιένλ, εκπόδηα πνπ ζπλαληώληαη ζπρλά ζηε ςεθηαθή επηθνηλσλία δηδάζθνληα θαη 

δηδαζθνκέλνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηερληθέο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ (π.ρ. ηαρύηεηα 
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ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν, ειιηπήο ηερλνινγηθόο εμνπιηζκόο) (Bonk et al., 2002; Demirbilek, 

2009; Παπαδνπνύινπ & Παπιή-Κνξξέ, 2015; Sanders & Guyer, 2001). 

2. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

2.1. Δξεπλεηηθόο ζθνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ θνηηεηώλ θαη Καζεγεηώλ- 

Σπκβνύισλ (ΚΣ) ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» ηνπ ΔΑΠ 

ζρεηηθά κε ηε ζύλδεζε ησλ ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ  θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο. 

Σπγθεθξηκέλα δηεξεπλάηαη: 

1) Σε πνην βαζκό ζεσξνύλ όηη είλαη ζεκαληηθή ε αλάπηπμε ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ γηα 

ηελ κεηαμύ ηνπο απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία; 

2) Πνηα εκπόδηα δπζρεξαίλνπλ ηε κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλία ιόγσ αλεπαξθώλ ςεθηαθώλ 

δεμηνηήησλ; 

2.2. Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη πεξηγξαθή εξσηεκαηνινγίνπ 

Σηελ παξνύζα έξεπλα αθνινπζήζεθε ε πνζνηηθή κεζνδνινγία, θαζώο επηδηώθεηαη κηα 

πεξηγξαθή ηάζεσλ θαη ε εμήγεζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ κεηαβιεηώλ (ςεθηαθέο δεμηόηεηεο, 

επηθνηλσλία) θαη όρη ε ιεπηνκεξήο θαηαλόεζε ελόο θεληξηθνύ θαηλνκέλνπ, όπσο ζπκβαίλεη 

ζηελ πνηνηηθή (Creswell, 2016). 

Ο πιεζπζκόο-ζηόρνο ήηαλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη νη ΚΣ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» ηνπ ΔΑΠ, ελώ ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

δεηγκαηνιεςία ρσξίο πηζαλόηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα, κε βνιηθή δεηγκαηνιεςία (Creswell, 

2016). 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ειεθηξνληθά ην δεύηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2020. 

Τν εξεπλεηηθό εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ έλα απηνζρέδην εξσηεκαηνιόγην, ε 

θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ βαζίζηεθε ζηελ επηζθόπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη έξεπλαο. 

Γεκηνπξγήζεθε κέζσ Googleforms θαη εζηάιε ειεθηξνληθά ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζπλνδεπόκελν από έλα εηζαγσγηθό ζεκείσκα. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθή 

εθαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε ηξία άηνκα, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνύλ ν ρξόλνο 

ζπκπιήξσζήο ηνπ, ηπρόλ ιάζε θαη αζάθεηεο. Σπλνιηθά ζπγθεληξώζεθαλ 20 απαληήζεηο από 

ΚΣ θαη 112 απαληήζεηο από θνηηεηέο.   

Απνηειείηαη από ηέζζεξηο άμνλεο θαη δεθανρηώ εξσηήζεηο ζπλνιηθά. Ο πξώηνο άμνλαο 

(ηέζζεξηο εξσηήζεηο) αθνξά ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (θύιν, ειηθία, αθαδεκατθή εκπεηξία 

ζην ΔΑΠ, εκπεηξία ζε ειεθηξνληθό ηκήκα). Ο δεύηεξνο άμνλαο (πέληε εξσηήζεηο) ζρεηίδεηαη 

κε ηα ςεθηαθά κέζα επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη θνηηεηέο θαη νη ΚΣ ζηε κεηαμύ ηνπο 

επηθνηλσλία. Ο ηξίηνο άμνλαο έρεη ηίηιν «Ψεθηαθέο δεμηόηεηεο θαη επηθνηλσλία» θαη 
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απνηειείηαη από πέληε εξσηήζεηο. Σε απηόλ νη ζπκκεηέρνληεο απαληνύλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά 

κε ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, αιιά θαη ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε 

ζεκαζία αλάπηπμεο ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ. Ο ηέηαξηνο θαη ηειεπηαίνο άμνλαο κε ηίηιν 

«Ψεθηαθέο δεμηόηεηεο θαη εκπόδηα ζηελ επηθνηλσλία» πεξηέρεη ηέζζεξηο εξσηήζεηο. Σηελ 

πξώηε εξώηεζε νη εξσηεζέληεο αμηνινγνύλ πόζν ζεκαληηθή ζεσξνύλ ηε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θνηηεηώλ θαη ΚΣ. Έπεηηα, θαινύληαη λα 

εθθξάζνπλ ηε γλώκε ηνπο ζε κηα ζεηξά από πξνηάζεηο ζρεηηθά κε παξάγνληεο πνπ 

παξεκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θνηηεηώλ θαη θαζεγεηώλ. Σηελ ηξίηε 

εξώηεζε αλαθέξνληαη κηα ζεηξά από εκπόδηα (πνπ αληιήζεθαλ από ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία) 

θαη νη ζπκκεηέρνληεο αμηνινγνύλ ηνλ βαζκό ζηνλ νπνίν επεξεάδνπλ ηελ ςεθηαθή 

επηθνηλσλία ηνπο. Τέινο, επηιέγνπλ ηα δύν εκπόδηα πνπ ζεσξνύλ ζεκαληηθόηεξα. Μάιηζηα, 

ζε απηή ηελ εξώηεζε, ηνπο δίλεηαη θαη ε επηινγή «Άιιν», ώζηε λα θαηαγξάςνπλ θαη θάπνην 

άιιν εκπόδην πνπ νη ίδηνη ζεσξνύλ ζεκαληηθό.   

Σην παξόλ άξζξν ζα εζηηάζνπκε ζηα επξήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνλ ηέηαξην άμνλα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. 

2.3. Αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα εξσηεκαηνινγίνπ 

Ζ αμηνπηζηία ηνπ εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζηαζεξόηεηα θαη ηε ζπλέπεηα ησλ 

ηηκώλ ηνπ (Creswell, 2016). Σπγθεθξηκέλα, ζπλδέεηαη κε ηε ζηαζεξόηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζε επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο ζην ίδην δείγκα. Πξνο ηνύην 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε αμηνπηζηία ρνξήγεζεο – επαλαρνξήγεζεο (Creswell, 2016). Γόζεθε, 

ινηπόλ, ην εξσηεκαηνιόγην γηα ζπκπιήξσζε ζε 3 άηνκα θαη κεηά από 10 κέξεο, 

επαλαρνξεγήζεθε ζηα ίδηα άηνκα. 

Δπίζεο, δηαζθαιίζηεθε ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερόλησλ, ελώ γηα ηνλ έιεγρν ηεο εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ν 

ζπληειεζηήο Cronbach‟s alpha.  

Από ηελ άιιε πιεπξά, ε εμσηεξηθή εγθπξόηεηα, πνπ ζρεηίδεηαη  κε ηε γελίθεπζε 

απνηειεζκάησλ ζηνλ πιεζπζκό-ζηόρν, δελ είλαη εθηθηή ζηελ παξνύζα έξεπλα, αθνύ 

ρξεζηκνπνηήζεθε βνιηθή δεηγκαηνιεςία, γεγνλόο πνπ απνηειεί έλαλ ζεκαληηθό πεξηνξηζκό 

ηεο. Άξα, δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηελ εμαζθάιηζε ηεο εζσηεξηθήο εγθπξόηεηαο ηεο 

έξεπλαο. Δηδηθόηεξα, ζηελ παξνύζα εξγαζία, ην εξσηεκαηνιόγην πνπ θαηαζθεπάζηεθε 

ππνβιήζεθε ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή γηα αμηνιόγεζε ηεο εγθπξόηεηαο ησλ εξσηεκάησλ, 

ώζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο βειηηώζεηο πξηλ ηελ ηειηθή εθδνρή ηνπ (Creswell, 2016). 

2.4. πληειεζηήο Cronbach’s alpha 

Ζ εζσηεξηθή ζπλέπεηα ησλ εξγαιείσλ εθηειέζηεθε κέζσ ηνπ ειέγρνπ Cronbach‟s alpha 

(Πίλαθαο 1). 
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Πίλαθαο 1. Απνηειέζκαηα Cronbach’salpha 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,787 35 

 

Ο δείθηεο δηακνξθώζεθε ζηελ ηηκή 0,787, γεγνλόο πνπ δείρλεη ηθαλνπνηεηηθή εζσηεξηθή 

ζπλέπεηα θαη αληίζηνηρα αμηνπηζηία ηνπ εξγαιείνπ, εθόζνλ ε ηηκή ηνπ ειέγρνπ είλαη 

κεγαιύηεξε ηνπ 0,7. 

2.5. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ζηαηηζηηθό πξόγξακκα SPSS26. Δθαξκόζηεθε 

πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε, θαζώο κειεηήζεθε θάζε κεηαβιεηή μερσξηζηά θαη 

κεηξήζεθαλ ζπρλόηεηεο θαη πνζνζηά (Creswell, 2016). 

2.6. Απνηειέζκαηα έξεπλαο  

 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Τν δείγκα ησλ θνηηεηώλ απνηέιεζαλ 112 ζπκκεηέρνληεο εθ ησλ νπνίσλ νη 97 (86,6%) ήηαλ 

γπλαίθεο θαη νη 15 (13,4%) άλδξεο. Τν δείγκα ησλ ΚΣ απνηέιεζαλ 20 ζπκκεηέρνληεο εθ ησλ 

νπνίσλ νη 10 (50%) ήηαλ γπλαίθεο θαη νη 10 (50%) άλδξεο. Οη ειηθίεο ησλ θνηηεηώλ 

ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη ε πιεηνλόηεηα ησλ θνηηεηώλ (45,5% (Ν = 51), είλαη από 31 έσο 

40 εηώλ, ελώ ην 31,3% (Ν = 35) είλαη 41 έσο 50 εηώλ. Τν 77,7% (Ν = 87) ησλ θνηηεηώλ έρεη 

νινθιεξώζεη 2 ή πεξηζζόηεξεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ζην ΔΑΠ, ελώ ην 17,7% (Ν = 20)  θακία. 

Γηα ηνπο ΚΣ, πξνθύπηεη πσο ην 50% (Ν = 10) ησλ ΚΣ δηδάζθνπλ 2-4 έηε ζην ΔΑΠ, ελώ ην 

50% (Ν = 10) απηώλ δηδάζθεη πάλσ από 4 ρξόληα. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζε ειεθηξνληθή ΟΣΣ,  ην 58% (Ν = 65) έρεη 

ζπκκεηάζρεη ζε ζρεηηθή δξαζηεξηόηεηα,  ελώ ην 42% (Ν = 47) όρη. 

Τν 58% (Ν = 17) ησλ ΚΣ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε ειεθηξνληθή Οκαδηθή Σπκβνπιεπηηθή 

Σπλάληεζε (ΟΣΣ),  ελώ κόλν ην 15% (Ν = 3) όρη. Δπνκέλσο, νη ΚΣ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε 

κεγαιύηεξν πνζνζηό από ηνπο θνηηεηέο ζε ειεθηξνληθή ΟΣΣ, γεγνλόο πνπ είλαη 

αλακελόκελν θαζώο ε ειεθηξνληθή ΟΣΣ έρεη εηζαρζεί πνιύ πξόζθαηα ζην ΔΑΠ, από ην 

2017. 

Αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ απόςεσλ ησλ θνηηεηώλ γηα ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο 

ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ΚΣ-θνηηεηώλ, δηαθαίλεηαη όηη 

ην 68,5% (Ν = 76) ησλ θνηηεηώλ ζεσξεί πάξα πνιύ ζεκαληηθή ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ 
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γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ελώ ην 29,7% (Ν = 33) ηε ζεσξεί πνιύ ζεκαληηθή 

(Γξάθεκα 1). 

 

Γξάθεκα 1. Καηαλνκή απαληήζεσλ θνηηεηώλ γηα ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηώλ γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία Κ – θνηηεηώλ 

Τν 55% (Ν = 11) ησλ ΚΣ ζεσξεί πάπα πολύ ζημανηική ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ην 40% (Ν = 8) ηε ζεσξεί πνιύ ζεκαληηθή (Γξάθεκα 2). 

 

 

Γξάθεκα 2. Καηαλνκή απαληήζεσλ Κ γηα ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηώλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία Κ – θνηηεηώλ 

Σηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε αλάιπζε πέληε πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο 

ζηελ επηθνηλσλία ΚΣ-θνηηεηώλ, ζύκθσλα κε ηηο απόςεηο ησλ θνηηεηώλ (Πίλαθαο 2): 
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 Σηελ πξόηαζε «Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ πην πνιύ εκπνδίδεη, παξά δηεπθνιύλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ΚΣ θαη θνηηεηώλ», νη θνηηεηέο ζε πνζνζηό 94,7% (Ν = 106) 

απάληεζαλ δηαθσλώ θαη κάιινλ δηαθσλώ. 

 Σηελ πξόηαζε «Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ επηθνηλσλία δεκηνπξγεί άγρνο ζηνπο 

ΚΣ» νη θνηηεηέο ζε πνζνζηό 84,8% (Ν = 95) απάληεζαλ δηαθσλώ θαη κάιινλ δηαθσλώ. 

 Σηελ πξόηαζε «Οη ΚΣ δηζηάδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηλνηόκα ςεθηαθά κέζα 

επηθνηλσλίαο» νη θνηηεηέο ζε πνζνζηό 79,4% (Ν = 89) απάληεζαλ δηαθσλώ θαη κάιινλ 

δηαθσλώ. 

 Σηελ πξόηαζε «Οη θνηηεηέο δηζηάδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηλνηόκα ςεθηαθά κέζα 

επηθνηλσλίαο» νη θνηηεηέο ζε πνζνζηό 72,3% (Ν = 81) απάληεζαλ δηαθσλώ θαη κάιινλ 

δηαθσλώ. 

 Τέινο, ζηελ πξόηαζε «Ζ έιιεηςε ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ ΚΣ θαη θνηηεηώλ απνηειεί 

εκπόδην γηα ηε κεηαμύ ηνπο απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία» νη θνηηεηέο ζε πνζνζηό 77,4% (Ν 

= 86) απάληεζαλ ζπκθσλώ θαη κάιινλ ζπκθσλώ. 

Πίλαθαο 2. Καηαλνκή απαληήζεσλ θνηηεηώλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο 

ζηελ επηθνηλσλία Κ – θνηηεηώλ 

 Σπκθσλώ Μάιινλ Σπκθσλώ Μάιινλ Γηαθσλώ Γηαθσλώ Total 

Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ πην 

πνιύ εκπνδίδεη, παξά δηεπθνιύλεη 

ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

ΚΣ θαη θνηηεηώλ. 

Count 0 6 19 87 112 

Row N % 0,0% 5,4% 17,0% 77,7% 100,0% 

Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ 

επηθνηλσλία δεκηνπξγεί άγρνο 

ζηνπο ΚΣ. 

Count 0 17 55 40 112 

Row N % 0,0% 15,2% 49,1% 35,7% 100,0% 

Οη ΚΣ δηζηάδνπλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηλνηόκα 

ςεθηαθά κέζα επηθνηλσλίαο. 

Count 2 21 50 39 112 

Row N % 1,8% 18,8% 44,6% 34,8% 100,0% 

Οη θνηηεηέο δηζηάδνπλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηλνηόκα 

ςεθηαθά κέζα επηθνηλσλίαο. 

Count 4 27 52 29 112 

Row N % 3,6% 24,1% 46,4% 25,9% 100,0% 

Ζ έιιεηςε ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ 

ΚΣ θαη θνηηεηώλ απνηειεί 

εκπόδην γηα ηε κεηαμύ ηνπο 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. 

Count 44 42 17 8 111 

Row N % 39,6% 37,8% 15,3% 7,2% 100,0% 
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Οη ίδηεο εξσηήζεηο ηέζεθαλ θαη ζην δείγκα ησλ ΚΣ (Πίλαθαο 3): 

 Σηελ πξόηαζε «Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ πην πνιύ εκπνδίδεη, παξά δηεπθνιύλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ΚΣ θαη θνηηεηώλ», νη ΚΣ ζε πνζνζηό 85% (Ν = 17) απάληεζαλ 

δηαθσλώ θαη κάιινλ δηαθσλώ. 

 Σηελ πξόηαζε «Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ επηθνηλσλία δεκηνπξγεί άγρνο ζηνπο 

ΚΣ» νη ΚΣ ζε πνζνζηό 75% (Ν = 15) απάληεζαλ κάιινλ δηαθσλώ θαη κάιινλ ζπκθσλώ. 

 Σηελ πξόηαζε «Οη ΚΣ δηζηάδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηλνηόκα ςεθηαθά κέζα 

επηθνηλσλίαο» νη ΚΣ ζε πνζνζηό 80% (Ν = 16) απάληεζαλ κάιινλ δηαθσλώ θαη κάιινλ 

ζπκθσλώ. 

 Σηελ πξόηαζε «Οη θνηηεηέο δηζηάδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηλνηόκα ςεθηαθά κέζα 

επηθνηλσλίαο» νη ΚΣ ζε πνζνζηό 90% (Ν = 19) απάληεζαλ κάιινλ δηαθσλώ θαη κάιινλ 

ζπκθσλώ. 

 Τέινο, ζηελ πξόηαζε «Ζ έιιεηςε ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ ΚΣ θαη θνηηεηώλ απνηειεί 

εκπόδην γηα ηε κεηαμύ ηνπο απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία» νη ΚΣ ζε πνζνζηό 75% (Ν = 15) 

απάληεζαλ ζπκθσλώ θαη κάιινλ ζπκθσλώ. 

 

Πίλαθαο 3.2 Καηαλνκή απαληήζεσλ Κ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο ζηελ 

επηθνηλσλία Κ-θνηηεηώλ 

 Σπκθσλώ Μάιινλ Σπκθσλώ Μάιινλ Γηαθσλώ Γηαθσλώ Total 

Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ πην 

πνιύ εκπνδίδεη, παξά 

δηεπθνιύλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

ΚΣ θαη θνηηεηώλ. 

Count 2 1 6 11 20 

Row N % 10,0% 5,0% 30,0% 55,0% 100,0% 

Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ 

ζηελ επηθνηλσλία δεκηνπξγεί 

άγρνο ζηνπο ΚΣ. 

Count 1 6 9 4 20 

Row N % 5,0% 30,0% 45,0% 20,0% 100,0% 

Οη ΚΣ δηζηάδνπλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηλνηόκα 

ςεθηαθά κέζα επηθνηλσλίαο. 

Count 1 7 9 3 20 

Row N % 5,0% 35,0% 45,0% 15,0% 100,0% 

Οη θνηηεηέο δηζηάδνπλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηλνηόκα 

ςεθηαθά κέζα επηθνηλσλίαο. 

Count 1 7 11 1 20 

Row N % 5,0% 35,0% 55,0% 5,0% 100,0% 
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Ζ έιιεηςε ςεθηαθώλ 

δεμηνηήησλ ΚΣ θαη θνηηεηώλ 

απνηειεί εκπόδην γηα ηε κεηαμύ 

ηνπο απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία. 

Count 7 8 3 2 20 

Row N % 35,0% 40,0% 15,0% 10,0% 100,0% 

 

Σπλνςίδνληαο, νη απόςεηο θνηηεηώλ θαη ΚΣ ζηηο εξσηήζεηο δε δηαθέξνπλ πνιύ. Ωζηόζν, ζηηο 

εξσηήζεηο «Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ επηθνηλσλία δεκηνπξγεί άγρνο ζηνπο ΚΣ», «Οη 

ΚΣ δηζηάδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηλνηόκα ςεθηαθά κέζα επηθνηλσλίαο», «Οη θνηηεηέο 

δηζηάδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηλνηόκα ςεθηαθά κέζα επηθνηλσλίαο», νη ΚΣ εκθαλίδνπλ 

θαη ζεκαληηθά πνζνζηά ζπκθσλίαο, ζε αληίζεζε κε ηνπο θνηηεηέο. 

Παξάιιεια ηέζεθαλ ζηνπο θνηηεηέο πέληε αθόκα πξνηάζεηο πνπ αλαδεηνύζαλ ηνλ βαζκό 

ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ νξηζκέλα εκπόδηα ζηελ ςεθηαθή επηθνηλσλία ΚΣ θαη θνηηεηώλ. 

Σύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4, γηα ην εκπόδην «Αλεπαξθήο αλάπηπμε ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ 

ΚΣ», νη θνηηεηέο ζε πνζνζηό 58% (Ν = 65) απάληεζαλ πσο απηό επεξεάδεη ζε κηθξό βαζκό 

ηελ επηθνηλσλία. 

Γηα ην εκπόδην «Αλεπαξθήο αλάπηπμε ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ θνηηεηώλ», νη θνηηεηέο ζε 

πνζνζηό 46,4% (Ν = 52) απάληεζαλ πσο απηό επεξεάδεη ζε κηθξό βαζκό ηελ επηθνηλσλία θαη 

ζε πνζνζηό 36,6% (Ν = 41) απάληεζαλ ζε αξθεηά κεγάιν βαζκό. 

Γηα ην εκπόδην «Αξλεηηθή ζηάζε ΚΣ απέλαληη ζηε ρξήζε ςεθηαθώλ κέζσλ επηθνηλσλίαο», νη 

θνηηεηέο ζε πνζνζηό 50% (Ν = 56) απάληεζαλ πσο απηό επεξεάδεη ζε κηθξό βαζκό ηελ 

επηθνηλσλία θαη ζε πνζνζηό 27,7% (Ν = 31) απάληεζαλ θαζόινπ. 

Γηα ην εκπόδην «Αξλεηηθή ζηάζε θνηηεηώλ απέλαληη ζηε ρξήζε ςεθηαθώλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο», νη θνηηεηέο ζε πνζνζηό 42% (Ν = 47) απάληεζαλ πσο απηό επεξεάδεη ζε 

κηθξό βαζκό ηελ επηθνηλσλία θαη ζε πνζνζηό 25% (Ν = 28) απάληεζαλ ζε αξθεηά κεγάιν 

βαζκό. 

Τέινο, γηα ην εκπόδην «Τερληθέο δπζθνιίεο (δπζθνιίεο ζηε ζύλδεζε, κεησκέλε ηαρύηεηα 

δηαδηθηύνπ θιπ.)», νη θνηηεηέο ζε πνζνζηό 48,2% (Ν = 54) απάληεζαλ πσο απηό επεξεάδεη 

ζε αξθεηά κεγάιν βαζκό ηελ επηθνηλσλία θαη ζε πνζνζηό 33,9% (Ν = 38) απάληεζαλ ζε 

πνιύ κεγάιν βαζκό. 
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Πίλαθαο 4.3 Καηαλνκή απαληήζεσλ θνηηεηώλ γηα ηνλ βαζκό ζηνλ νπνίν νξηζκέλα εκπόδηα επεξεάδνπλ 

ηελ ςεθηαθή επηθνηλσλία Κ θαη θνηηεηώλ 

 

 

Σε πνιύ κεγάιν 

βαζκό 

Σε αξθεηά κεγάιν 

βαζκό Σε κηθξό βαζκό Καζόινπ Total 

Αλεπαξθήο αλάπηπμε ςεθηαθώλ 

δεμηνηήησλ ΚΣ 

Count 9 22 65 16 112 

Row N % 8,0% 19,6% 58,0% 14,3% 100,0% 

Αλεπαξθήο αλάπηπμε ςεθηαθώλ 

δεμηνηήησλ θνηηεηώλ 

Count 9 41 52 10 112 

Row N % 8,0% 36,6% 46,4% 8,9% 100,0% 

Αξλεηηθή ζηάζε ΚΣ απέλαληη ζηε 

ρξήζε ςεθηαθώλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο 

Count 7 18 56 31 112 

Row N % 6,3% 16,1% 50,0% 27,7% 100,0% 

Αξλεηηθή ζηάζε θνηηεηώλ 

απέλαληη ζηε ρξήζε ςεθηαθώλ 

κέζσλ επηθνηλσλίαο 

Count 13 28 47 24 112 

Row N % 11,6% 25,0% 42,0% 21,4% 100,0% 

Tερληθέο δπζθνιίεο (δπζθνιίεο 

ζηε ζύλδεζε, κεησκέλε ηαρύηεηα 

δηαδηθηύνπ θιπ.) 

Count 38 54 20 0 112 

Row N % 33,9% 48,2% 17,9% 0,0% 100,0% 

 

Οη ίδηεο εξσηήζεηο ηέζεθαλ θαη ζηνπο ΚΣ θαη νη απαληήζεηο παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 5. Γηα 

ην εκπόδην «Αλεπαξθήο αλάπηπμε ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ ΚΣ», νη ΚΣ ζε πνζνζηό 60% (Ν = 

12) απάληεζαλ πσο απηό επεξεάδεη ζε κηθξό βαζκό ηελ επηθνηλσλία. Γηα ην εκπόδην 

«Αλεπαξθήο αλάπηπμε ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ θνηηεηώλ», νη ΚΣ ζε πνζνζηό 55% (Ν = 22) 

απάληεζαλ πσο απηό επεξεάδεη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκό ηελ επηθνηλσλία θαη ζε πνζνζηό 

40% (Ν = 8) απάληεζαλ ζε κηθξό βαζκό. Γηα ην εκπόδην «Αξλεηηθή ζηάζε ΚΣ απέλαληη ζηε 

ρξήζε ςεθηαθώλ κέζσλ επηθνηλσλίαο», νη ΚΣ ζε πνζνζηό 60% (Ν = 12) απάληεζαλ πσο 

απηό επεξεάδεη ζε κηθξό βαζκό ηελ επηθνηλσλία. Γηα ην εκπόδην «Αξλεηηθή ζηάζε θνηηεηώλ 

απέλαληη ζηε ρξήζε ςεθηαθώλ κέζσλ επηθνηλσλίαο», νη ΚΣ ζε πνζνζηό 55% (Ν = 11) 

απάληεζαλ πσο απηό επεξεάδεη ζε κηθξό βαζκό ηελ επηθνηλσλία θαη ζε πνζνζηό 20% (Ν = 4) 

απάληεζαλ ζε αξθεηά κεγάιν βαζκό. Τέινο, γηα ην εκπόδην «Τερληθέο δπζθνιίεο (δπζθνιίεο 

ζηε ζύλδεζε, κεησκέλε ηαρύηεηα δηαδηθηύνπ θιπ.)», νη ΚΣ ζε πνζνζηό 45% (Ν = 9) 

απάληεζαλ πσο απηό επεξεάδεη ζε κηθξό βαζκό ηελ επηθνηλσλία θαη ζε πνζνζηό 25% (Ν = 5) 

απάληεζαλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό.  
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Πίλαθαο 5. Καηαλνκή απαληήζεσλ Κ γηα ηνλ βαζκό́ ζηνλ νπνίν νξηζκέλα εκπόδηα επεξεάδνπλ ηελ 

ςεθηαθή́ επηθνηλσλία Κ θαη θνηηεηώλ  

 

Σε πνιύ κεγάιν 

βαζκό 

Σε αξθεηά κεγάιν 

βαζκό Σε κηθξό βαζκό Καζόινπ Total 

Αλεπαξθήο αλάπηπμε 

ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ ΚΣ 

Count 1 7 12 0 20 

Row N % 5,0% 35,0% 60,0% 0,0% 100,0% 

Αλεπαξθήο αλάπηπμε 

ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ θνηηεηώλ 

Count 1 11 8 0 20 

Row N % 5,0% 55,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

Αξλεηηθή ζηάζε ΚΣ απέλαληη 

ζηε ρξήζε ςεθηαθώλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο 

Count 2 3 12 3 20 

Row N % 10,0% 15,0% 60,0% 15,0% 100,0% 

Αξλεηηθή ζηάζε θνηηεηώλ 

απέλαληη ζηε ρξήζε ςεθηαθώλ 

κέζσλ επηθνηλσλίαο 

Count 2 4 11 3 20 

Row N % 10,0% 20,0% 55,0% 15,0% 100,0% 

Τερληθέο δπζθνιίεο (δπζθνιίεο 

ζηε ζύλδεζε, κεησκέλε 

ηαρύηεηα δηαδηθηύνπ θιπ.) 

Count 5 5 9 1 20 

Row N % 25,0% 25,0% 45,0% 5,0% 100,0% 

 

Ζ ηειεπηαία εξώηεζε αθνξνύζε ηα ζεκαληηθόηεξα εκπόδηα ζηελ απνηειεζκαηηθή ςεθηαθή 

επηθνηλσλία ΚΣ θαη θνηηεηώλ ζην ΔΑΠ. Καηά ηνπο θνηηεηέο, ην ζεκαληηθόηεξν εκπόδην είλαη 

νη ηερληθέο δπζθνιίεο (83 θνηηεηέο), ελώ αθνινπζεί ε αλεπαξθήο αλάπηπμε ςεθηαθώλ 

δεμηνηήησλ θνηηεηώλ (43 θνηηεηέο) θαη ε αξλεηηθή ζηάζε θνηηεηώλ απέλαληη ζηε ρξήζε 

ςεθηαθώλ κέζσλ επηθνηλσλίαο (26 θνηηεηέο) (Πίλαθαο 6). 

 
Πίλαθαο 6. Καηαλνκή ζεκαληηθόηεξσλ εκπνδίσλ ζηελ απνηειεζκαηηθή ςεθηαθή επηθνηλσλία Κ θαη 

θνηηεηώλ ζην ΔΑΠ ζύκθσλα κε ηνπο θνηηεηέο 
 

 

Responses 

Percent of Cases N Percent 

Πνηα είλαη, θαηά ηε γλώκε ζαο, ηα 

ζεκαληηθόηεξα εκπόδηα ζηελ 

απνηειεζκαηηθή ςεθηαθή 

επηθνηλσλία ΚΣ θαη θνηηεηώλ ζην 

ΔΑΠ; 

Αλεπαξθήο αλάπηπμε ςεθηαθώλ 

δεμηνηήησλ ΚΣ 

21 11,5% 18,9% 

Αλεπαξθήο αλάπηπμε ςεθηαθώλ 

δεμηνηήησλ θνηηεηώλ 

43 23,6% 38,7% 

Αξλεηηθή ζηάζε ΚΣ απέλαληη ζηε 

ρξήζε ςεθηαθώλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο 

9 4,9% 8,1% 
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Αξλεηηθή ζηάζε θνηηεηώλ απέλαληη 

ζηε ρξήζε ςεθηαθώλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο 

26 14,3% 23,4% 

Τερληθέο δπζθνιίεο (δπζθνιίεο ζηε 

ζύλδεζε, κεησκέλε ηαρύηεηα 

δηαδηθηύνπ θιπ.) 

83 45,6% 74,8% 

Total 182 100,0% 164,0% 

 

Τα ζεκαληηθόηεξα εκπόδηα εμεηάζηεθαλ θαη από ηελ πιεπξά ησλ ΚΣ. Σύκθσλα κε ηνλ 

Πίλαθα 7, ην ζεκαληηθόηεξν εκπόδην είλαη νη ηερληθέο δπζθνιίεο (10 ΚΣ), ελώ αθνινπζεί ε 

αλεπαξθήο αλάπηπμε ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ θνηηεηώλ (9 ΚΣ) θαη ε αλεπαξθήο αλάπηπμε 

ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ ΚΣ (7 ΚΣ). 

Πίλαθαο 7. Καηαλνκή ζεκαληηθόηεξσλ εκπνδίσλ ζηελ απνηειεζκαηηθή ςεθηαθή επηθνηλσλία Κ θαη 

θνηηεηώλ ζην ΔΑΠ ζύκθσλα κε ηνπο Κ 

 

Responses 

Percent of Cases N Percent 

Πνηα είλαη, θαηά ηε γλώκε ζαο, ηα 

ζεκαληηθόηεξα εκπόδηα ζηελ 

απνηειεζκαηηθή ςεθηαθή 

επηθνηλσλία ΚΣ θαη θνηηεηώλ ζην 

ΔΑΠ;
a
 

Αλεπαξθήο αλάπηπμε ςεθηαθώλ 

δεμηνηήησλ ΚΣ 

7 20,6% 35,0% 

Αλεπαξθήο αλάπηπμε ςεθηαθώλ 

δεμηνηήησλ θνηηεηώλ 

9 26,5% 45,0% 

Αξλεηηθή ζηάζε ΚΣ απέλαληη ζηε 

ρξήζε ςεθηαθώλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο 

5 14,7% 25,0% 

Αξλεηηθή ζηάζε θνηηεηώλ απέλαληη 

ζηε ρξήζε ςεθηαθώλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο 

3 8,8% 15,0% 

Τερληθέο δπζθνιίεο (δπζθνιίεο ζηε 

ζύλδεζε, κεησκέλε ηαρύηεηα 

δηαδηθηύνπ θιπ.) 

10 29,4% 50,0% 

Total 34 100,0% 170,0% 

πκπεξάζκαηα  

Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνύλ νη αληηιήςεηο θνηηεηώλ θαη ΚΣ ηνπ 

κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» ηνπ ΔΑΠ αλαθνξηθά κε ηε 

ρξεζηκόηεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ ηνπο ζην πιαίζην κηαο 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπο.  
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Γηαπηζηώλεηαη πσο ηόζν νη θνηηεηέο όζν θαη νη ΚΣ δε ζεσξνύλ ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ 

εκπόδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ηνπο θαη δε δηζηάδνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ 

ςεθηαθά κέζα επηθνηλσλίαο. Παξάιιεια, δελ πηζηεύνπλ όηη ε ρξήζε ηνπο πξνθαιεί άγρνο 

ζηνλ δηδάζθνληα. Τα απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα αληίζηνηρα 

παιαηόηεξσλ μέλσλ κειεηώλ, ζύκθσλα κε ηα νπνία ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

επηθνηλσλία εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπνκέλσλ (Bingimlas, 2009; Bron & Schemmann, 2003; 

Volery & Lord, 2000), αιιά θαη ην άγρνο ησλ εθπαηδεπηώλ από ηε ρξήζε ηνπο (AlFudail & 

Mellar, 2008; Syvänen et al., 2016) απνηεινύλ ζνβαξά εκπόδηα ζηελ επηθνηλσλία. Από ηελ 

άιιε πιεπξά, βέβαηα, ζπκθσλνύλ κε ηα επξήκαηα ειιεληθώλ ζρεηηθώλ εξεπλώλ πνπ είλαη 

ελζαξξπληηθά γηα ηε ρξήζε ςεθηαθώλ κέζσλ επηθνηλσλίαο (Μειησξίηζαο & Γεσξγηάδε, 

2010· Παπαδνπνύινπ & Παπιή- Κνξξέ, 2015· Τδώηδνπ & Μπηγηιάθε, 2013).  

Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηηο απόςεηο θνηηεηώλ θαη ΚΣ ζηελ παξνύζα έξεπλα, ε έιιεηςε 

ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ κπνξεί λα απνηειέζεη ζνβαξό εκπόδην ζηε κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλία. 

Σπγθεθξηκέλα, θαη νη δύν νκάδεο πξνβάιινπλ ηελ αλεπαξθή αλάπηπμε ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ 

θπξίσο ησλ θνηηεηώλ σο ζεκαληηθόηαην εκπόδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ηνπο. 

Δπηπιένλ, νη θνηηεηέο αλαθέξνπλ ηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ ίδησλ απέλαληη ζηε ρξήζε 

ςεθηαθώλ κέζσλ, ελώ νη ΚΣ ηελ αλεπαξθή αλάπηπμε ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ ηνπο. Οη απόςεηο 

απηέο επαιεζεύνληαη θαη από ηα απνηειέζκαηα αληίζηνηρσλ εξεπλώλ (Angelaki & Mavroidis, 

2013; Bonk et al., 2002; Κνπζηνπξάθεο θ.ζπλ., 2017; Zygouris & Mavroidis, 2011).  

Τν εκπόδην, όκσο, πνπ αλαδείρζεθε θαη από ηηο δύν πιεπξέο σο θπξηόηεξν ζην ΔΑΠ είλαη νη 

ηερληθέο δπζθνιίεο. Τα επξήκαηα απηά ζπλάδνπλ κε απηά άιισλ ζρεηηθώλ εξεπλώλ πνπ 

πξνβάιινπλ ηηο ηερληθέο δπζθνιίεο σο ζνβαξό αλαζηαιηηθό παξάγνληα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία δηδάζθνληα-δηδαζθνκέλνπ (Bonk e al., 2002; Demirbilek, 2009;  

Παπαδνπoύινπ& Παπιή-Κνξξέ, 2015; Sanders & Guyer, 2001).  

Σπκπεξαζκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ, αθνύ επαιεζεύνληαη ζε κεγάιν βαζκό θαη από ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε. 

Μάιηζηα, ζα κπνξνύζε θαλείο λα πεη όηη είλαη αθόκε πην αηζηόδνμα θαη ελζαξξπληηθά από 

απηά παιηόηεξσλ εξεπλώλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ςεθηαθώλ κέζσλ θαη ηελ αλάπηπμε 

ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ δηδαζθόλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Σε γεληθέο γξακκέο, δηαπηζηώλεηαη επαξθήο αλάπηπμε 

ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ θαη εμνηθείσζε κε ηα ςεθηαθά κέζα επηθνηλσλίαο θαη ηδηαίηεξα από 

ηελ πιεπξά ησλ ΚΣ, γεγνλόο πνπ παιαηόηεξα δελ ίζρπε. Δπίζεο, θνηηεηέο θαη ΚΣ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλία θαη ζεσξνύλ ηελ αλάπηπμε ησλ ςεθηαθώλ 

δεμηνηήησλ ηνπο ζεκαληηθό παξάγνληα γηα απηήλ. Ωζηόζν, ζηελ Διιάδα δελ είλαη πνιιέο νη 

έξεπλεο πνπ έρνπλ θαηαπηαζηεί κε ην ελ ιόγσ δήηεκα θαη ζπλεπώο, ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ 

δηεξεύλεζή ηνπ.  
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