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Περίληψη
Τις τελευταίες δεκαετίες η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επιφέρει ραγδαίες αλλαγές
σε όλους σχεδόν τους τομείς της καθημερινής ζωής με αποτέλεσμα ο ψηφιακός
γραμματισμός να αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικός για τη ζωή των ανθρώπων του 21 ου
αιώνα. Οι δεξιότητες στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
καθορίζουν όλο και περισσότερο τη θέση του ατόμου στην αγορά εργασίας, την κοινωνία
και τη διά βίου μάθηση ενώ η έλλειψή τους έχει αρνητικό αντίκτυπο στη μάθηση και
μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Ωστόσο, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι, καθώς το νέο ψηφιακό περιβάλλον συνεχώς
μετασχηματίζεται προσφέροντας πολλές ευκαιρίες, οι κοινωνίες φαίνεται ότι είναι
πλημμελώς προετοιμασμένες για το μέλλον.
Το ερευνητικό ενδιαφέρον για τη σχεδίαση και ανάπτυξη πλαισίων μέτρησης της
ψηφιακής επάρκειας και προγραμμάτων εκπαίδευσης των ψηφιακών δεξιοτήτων
αυξάνεται διεθνώς και προτείνονται μετρήσεις για διάφορους τομείς ψηφιακών
ικανοτήτων. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται το «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την
Ευρώπη» που παρουσιάστηκε το 2016 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός είναι αφενός
να εντοπιστούν τα επίπεδα επάρκειας των ατόμων και αφετέρου να σχεδιαστούν
προγράμματα σπουδών από τους υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικών πολιτικών.
Η παρούσα μελέτη ερευνά την «ψηφιακή» επίδοση 30 καταρτιζόμενων του
Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) Άργους Αργολίδας μέσω
πρακτικών δοκιμασιών σε πειραματικό περιβάλλον διάρκειας 60 λεπτών. Για τις ανάγκες
της μελέτης σχεδιάστηκε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αναφοράς των απαραίτητων
ψηφιακών δεξιοτήτων και των επιπέδων επάρκειας. Η ανάλυση των ερευνητικών
δεδομένων έγινε με περιγραφική ανάλυση των δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν σημαντικά θέματα του σχεδιασμού
και υλοποίησης πλαισίων αναφοράς ψηφιακών δεξιοτήτων και μέτρησης των επιπέδων
επάρκειας. Σχεδόν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν διέθετε το ίδιο επίπεδο επάρκειας
σε όλους τους τομείς των ψηφιακών ικανοτήτων. Η δεξιότητα ενός τομέα ψηφιακού
γραμματισμού δε συνεπάγεται απαραιτήτως δεξιότητα και σε άλλους τομείς. Επίσης οι
περισσότεροι συμμετέχοντες εμφάνισαν σημαντικές ελλείψεις στην επίλυση προβλήματος
και την ασφάλεια.
Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακή δεξιότητα, πλαίσια αναφοράς ψηφιακών ικανοτήτων, μέτρηση
ψηφιακής επάρκειας, επίπεδα ψηφιακής επάρκειας.
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Abstract
In recent decades, the development of technology has brought about rapid changes
in almost every aspect of daily life, making digital literacy particularly important for the
lives of 21st century people. Information and Communication Technologies (ICT) skills
increasingly determine a person's placement in the labor market, lifelong learning and
society, while their lack of it can have a negative impact on learning leading to increased
social and economic inequalities. However, the European Commission argues that, as the
new digital environment is constantly being transformed by offering many opportunities,
societies appear to be inadequately prepared for the future.
Research interest in the design and development of digital proficiency measurement
frameworks and digital skills training programs is increasing worldwide, while literature
suggests several areas of digital competence that should be measured. Towards that aim,
the "New Skills Agenda for Europe" was presented by the European Commission. On the
one hand, the purpose is to identify the levels of competence of the individuals and on the
other hand educational policy makers to design the appropriate curricula.
The present study investigates the 'digital' performance of 30 trainees of the Argos
Argolida Public Vocational Training Institute through practical tests in a 60-minute
experimental setting. For the purpose of the study, an integrated framework of reference
for the required digital skills and proficiency levels was designed. The analysis of the
research data was done by a descriptive analysis of the participants' activities on the
computer.
The results highlighted important issues in the design and implementation of digital
skills reference frameworks and in measuring proficiency levels. Almost none of the
participants had the same level of competence in all areas of digital competences. Skills in
a digital programming field do not necessarily imply skills in other areas. In addition, most
participants had significant deficiencies in problem solving and security.
Keywords:
Digital Skills, Digital Competence Frameworks, Digital Competence Measurement,
Digital Proficiency Levels.
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

1.1 Οριοθέτηση του προβλήματος
H ασύλληπτη ταχύτητα εξέλιξης της ψηφιακής τεχνολογίας και η εξάπλωσής της σε
όλους τους τομείς της σύγχρονης κοινωνίας αλλάζει ταχύτατα τη δομή, τη φύση, τον
χαρακτήρα και τη δυναμική της επικοινωνίας, της κατανάλωσης και μάθησης εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκοσμίως (Benesova & Tupa, 2017). Οδηγεί στη ζωτική και
επείγουσα ανάγκη κάθε ευρωπαίου πολίτη να έχει τουλάχιστον στοιχειώδεις και εγκάρσιες
δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού για να μπορεί να συμμετάσχει στις νέες μορφές
απασχόλησης και εκπαίδευσης, να ζει και να μοιράζεται, να επικοινωνεί, να εργάζεται, να
μαθαίνει, να ευημερεί και να συμμετέχει ενεργά στη σύγχρονη, ταχεία, σύνθετη,
υπερσυνδεδεμένη και όλο και περισσότερο βασισμένη στη γνώση κοινωνία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2006) χαρακτηρίζει τις ψηφιακές
δεξιότητες ως ζωτικής σημασίας δεξιότητες για όλους τους τομείς της ζωής του ατόμου οι
οποίες περιλαμβάνουν τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, την επικοινωνία και τη
συνεργασία, την επεξεργασία δεδομένων, την ασφάλεια και την επίλυση προβλημάτων.
Η έλλειψη δεξιοτήτων αποτελεσματικής χρήσης των αναδυόμενων τεχνολογιών
φέρνει ανισότητες που τείνουν να αντικατοπτρίζουν τις υπάρχουσες κοινωνικές
ανισότητες μεταξύ κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, εκπαίδευσης, φύλου, ηλικίας,
γεωγραφικής θέσης, απασχόλησης και φυλής (Hargittai, 2001, 2008). Στα τέλη της
δεκαετίας του 1990, λόγω της αυξανόμενης διείσδυσης του διαδικτύου, ορισμένα κενά
πρόσβασης έκλεισαν στις πιο ανεπτυγμένες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες όπου το
90% περίπου του πληθυσμού έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όμως ακόμη και σήμερα
ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες αδυνατούν να έχουν διαδικτυακή σύνδεση και πρόσβαση,
ιδίως άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας καθώς και αυτοί
που έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (Pew, 2018). Επιπρόσθετα, η έρευνα μετατοπίζεται
ολοένα και περισσότερο από την απλή πρόσβαση στο διαδίκτυο στις δεξιότητες και την
αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ για την εργασία, την εκπαίδευση, την καθημερινότητα
(Van Deursen & Helsper, 2015 ∙ Van Dijk, 2017).
Με βάση τις παραπάνω εξελίξεις και με δεδομένο ότι η έρευνα στην Ελλάδα στο
πεδίο της ψηφιακής παιδείας βρίσκεται στα πρώτα της βήματα, η παρούσα εργασία μελετά
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τις ελλείψεις των ενηλίκων στις ψηφιακές ικανότητες εφόσον αυτές θεωρούνται
απαραίτητες για την εργασία και την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία. Σε αυτό το
κεφάλαιο παρουσιάζεται το γενικό πλαίσιο της έρευνας, αναλύεται ο σκοπός της μελέτης,
η σημασία της έρευνας, η καινοτομία της και η διάρθρωσή της.

1.2. Σκοπός, σχεδίαση και συνοπτική παρουσίαση ευρημάτων της
έρευνας
Σκοπός της εργασίας είναι να σχεδιάσει ένα πλαίσιο αναφοράς για τη μέτρηση της
ψηφιακής επάρκειας των ενηλίκων καταρτιζόμενων στην Αρχική Επαγγελματική
Κατάρτιση Ενηλίκων στο Δ.ΙΕΚ Άργους και να υλοποιήσει μέτρηση ώστε αφενός να
αναδειχθούν τα επίπεδα ικανοτήτων των συμμετεχόντων στις νέες τεχνολογίες και
αφετέρου να εντοπιστούν τα πεδία στα οποία παρουσιάζουν ελλείψεις.
Από τη μελέτη της βιβλιογραφικής επισκόπησης προκύπτει ότι η ψηφιακές
δεξιότητες είναι ένα πολύ πρόσφατο πεδίο μελέτης. Αρχικά η πρόσβαση στα ψηφιακά
μέσα αφορούσε τη διαδικασία εξεύρεσης φυσικής πρόσβασης. Ωστόσο μετά το 2000, η
σημασία των ψηφιακών ικανοτήτων μετατοπίστηκε από τη φυσική πρόσβαση στις
δεξιότητες και τη χρήση των ΤΠΕ (Van Dijk, 2017). Μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει λίγες
έρευνες μέτρησης των ψηφιακών δεξιοτήτων που κατέχουν οι άνθρωποι, κυρίως μέσω
αυτοαξιολογικών ερωτήσεων (Al Khateeb, 2017 ∙ Blayone et al., 2017α). Ακόμη
μικρότερος είναι ο αριθμός των ερευνών με παρακολούθηση της απόδοσης των
δεξιοτήτων σε πειραματικές συνθήκες λόγω των δυσκολιών από το μεγάλο φόρτο
εργασίας και το οικονομικό κόστος. Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας έδωσε και μια σειρά
πλαισίων ψηφιακών ικανοτήτων που δημιουργήθηκαν με σκοπό τον εντοπισμό των
απαραίτητων δεξιοτήτων στις ΤΠΕ σε τομείς της ζωής όπως η εργασία και η εκπαίδευση.

1.3. Σημασία και πρωτοτυπία της εργασίας
Σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη οικονομία της γνώσης οι ψηφιακές δεξιότητες του
21ου αιώνα οδηγούν στην παγκοσμιοποίηση της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, στη
μείωση χιλιάδων θέσεων εργασίας, ιδίως στον τομέα της μεταποίησης, έχουν εξαλειφθεί
λόγω της αυτοματοποίησης, ενώ ευέλικτα συστήματα παραγωγής και παροχής υπηρεσιών
προκαλούν βαθιές αλλαγές στον χώρο εργασίας. Ο σημερινός επαγγελματικός χώρος
απαιτεί εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης που αντιμετωπίζουν όλο και πιο σύνθετα και
διαδραστικά καθήκοντα τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ζωή. Αν
συμπεριλάβει κανείς και τις αλλαγές που έχει φέρει η τεχνολογία στην καθημερινή ζωή
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της κοινωνίας και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα αντιληφθεί ότι οι ΤΠΕ βρίσκονται
στον πυρήνα αυτής της ραγδαίας εξελισσόμενης κοινωνίας και ότι οι ψηφιακές δεξιότητες
αποτελούν ζωτικής σημασίας ικανότητες για το σύγχρονο άνθρωπο.
Στην Ελλάδα οι δεξιότητες πληροφοριακού γραμματισμού αποτελούν νέο πεδίο
έρευνας. Παρατηρείται λοιπόν η ανάγκη ανάπτυξης ενός πλαισίου δεξιοτήτων ψηφιακού
γραμματισμού που επιτρέπει την παρακολούθηση αλλά και την αξιολόγηση της ψηφιακής
παιδείας των ατόμων και κυρίως του εργατικού δυναμικού και τη μέτρηση των επιπέδων
ψηφιακής επάρκειας που πρέπει να έχουν οι χρήστες ώστε να είναι ενεργοί πολίτες και
επαγγελματίες. Η παρούσα εργασία αποτελεί την πρώτη προσπάθεια διερεύνησης της
ψηφιακής ικανότητας των καταρτιζόμενων του Δ.ΙΕΚ Άργους και την σε βάθος
διερεύνηση των ελλείψεων που παρουσιάζουν στην πληροφοριακή παιδεία.
Τα ευρήματα ανέδειξαν κρίσιμα στοιχεία για τις δεξιότητες του ψηφιακού
γραμματισμού τα οποία συνέκλιναν με άλλες έρευνες κι επιπρόσθετα ότι πρέπει να
ληφθούν υποστηρικτικά μέτρα μέσα από προγράμματα κατάρτισης, ιδιαίτερα σε
μειονεκτούντες ομάδες χρηστών. Τα ευρήματα αυτά αναμένεται να συμβάλουν στην
υλοποίηση περαιτέρω ερευνών και τη λήψη μέτρων από τους φορείς εκπαίδευσης.

1.4. Δομή της εργασίας
Η δομή της εργασίας όπως διαμορφώθηκε περιγράφεται ως εξής:
Το κεφάλαιο 1 στοχεύει στην συνοπτική παρουσίαση της εργασία και το πλαίσιο
ανάπτυξής της καθώς και τη δομή της διπλωματικής.
Στο κεφάλαιο 2 γίνεται παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της εργασίας και
επικεντρώνεται τόσο στον εννοιολογικό προσδιορισμό όσο και σε μια συνοπτική αλλά
ουσιαστική ιστορική προσέγγιση των πολιτικών που ακολουθήθηκαν σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο ώστε να καταστεί η ψηφιακή παιδεία βασική δεξιότητα του 21ου αιώνα.
Γίνεται αναφορά στις σημερινές εκπαιδευτικές πολιτικές για τις ψηφιακές ικανότητες και
στα προγράμματα σπουδών του ΙΕΚ. Επίσης παρουσιάζονται μελέτες σχεδιασμού και
ανάλυσης πλαισίων αναφοράς ψηφιακών δεξιοτήτων.
Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η επισκόπηση της βιβλιογραφίας όπου αναφέρονται
συνοπτικά οι σχετικές εμπειρικές μελέτες και συγκρίνονται οι κυριότερες έρευνες που
μελετήθηκαν.
Στο κεφάλαιο 4 περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας, καθορίζεται με σαφήνεια
ο σκοπός και οι στόχοι της εργασίας, τα ερευνητικά ερωτήματα καθώς και τα ερευνητικά
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εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν (περιγραφική ανάλυση), το πλαίσιο της έρευνας που
αφορά στις αρχές σχεδιασμού, στους συμμετέχοντες και τα τεχνολογικά μέσα και εργαλεία
που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και η υλοποίηση της.
Στο κεφάλαιο 5 παρατίθενται τα αποτελέσματα της μελέτης και αναλύονται τα
ευρήματα της έρευνας από τις πρακτικές ασκήσεις επίδοσης των ψηφιακών δεξιοτήτων
Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας τα οποία
συγκρίνονται με τα ευρήματα άλλων σχετικών ερευνών. Τέλος παρουσιάζονται προτάσεις
περαιτέρω έρευνας της επάρκειας των ατόμων στις ΤΠΕ.
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Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό πλαίσιο
2.1. Ψηφιακές δεξιότητες
Η Ψηφιακή Ικανότητα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο
(2006), περιλαμβάνει την αυτοπεποίθηση και την κριτική χρήση της Τεχνολογίας της
Πληροφορίας για την εργασία, τον ελεύθερο χρόνο και την επικοινωνία. Υποστηρίζεται
από τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και τις βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ για την
ανάκτηση, αποθήκευση, αξιολόγηση, ανταλλαγή πληροφοριών, επικοινωνία και
συμμετοχή σε συνεργατικά δίκτυα μέσω του διαδικτύου. Σύμφωνα με τους Claro et al.
(2012), ψηφιακές δεξιότητες είναι (1) η γνώση των εφαρμογών ΤΠΕ για την επίλυση των
γνωστικών καθηκόντων στην εργασία, (2) οι δεξιότητες που δεν καθοδηγούνται από την
τεχνολογία καθώς δεν αναφέρονται στη χρήση οποιουδήποτε συγκεκριμένου
προγράμματος λογισμικού, (3) οι δεξιότητες που υποστηρίζουν διαδικασίες σκέψης
υψηλότερης τάξης και τέλος (4) οι δεξιότητες που σχετίζονται με τις γνωστικές διαδικασίες
που ευνοούν τη συνεχή μάθηση των εργαζομένων. Ο Sofos (2010), αναφέρεται στις
ψηφιακές δεξιότητες ως τις διαφοροποιημένες ικανότητες των χρηστών να χρησιμοποιούν
τα μέσα σε ψηφιακή μορφή. Ο ψηφιακός γραμματισμός είναι ένα φάσμα δεξιοτήτων
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας των ανθρώπων να έχουν πρόσβαση, να
αξιολογούν, να αναλύουν και να παράγουν πληροφορίες σε διάφορες μορφές.
Η έννοια της ψηφιακής ικανότητας είναι η σύγκλιση πολλών πεδίων, ένας
πολύπλευρος μεταβαλλόμενος στόχος ο οποίος καλύπτει πολλές περιοχές και εξελίσσεται
ταχέως καθώς εμφανίζονται νέες τεχνολογίες. Η κατοχή ψηφιακής δεξιότητας σήμερα
προϋποθέτει την ικανότητα κατανόησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αφού τα
περισσότερα έχουν ψηφιοποιηθεί, την αναζήτηση πληροφοριών και την κριτική του
περιεχομένου που έχει ανακτηθεί καθώς και της επικοινωνίας με άλλους μέσω της χρήσης
μιας ποικιλίας ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών (κινητά, διαδίκτυο). Υπό αυτή την
έννοια, η ψηφιακή ικανότητα είναι το σύνολο των γνώσεων, των στάσεων, των
δεξιοτήτων,

καθώς

και

των

στρατηγικών

ικανοτήτων,

των

αξιών

και

της

ευαισθητοποίησης που απαιτούνται όταν χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ και τα ψηφιακά μέσα
για να εκτελεστούν καθήκοντα. Περιλαμβάνουν την επίλυση προβλημάτων, τη δημιουργία
και την κοινή χρήση περιεχομένου, την επικοινωνία, τη συνεργασία, τη διαχείριση
πληροφοριών, και την οικοδόμηση της γνώσης αποτελεσματικά, κριτικά, δημιουργικά,
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αυτόνομα, ευέλικτα και δεοντολογικά για την εργασία, την αναψυχή, τη συμμετοχή, τη
μάθηση, την κατανάλωση και την κοινωνικοποίηση (Ferrari, 2012).
Στις μέρες μας λοιπόν η ψηφιακή ικανότητα είναι κάτι περισσότερο από τη
δυνατότητα χρήσης μιας ηλεκτρονικής συσκευής ή ενός λογισμικού. Αποτελεί μια βασική
εγκάρσια ικανότητα που σημαίνει ότι το άτομο είναι σε θέση να αξιοποιεί τις ψηφιακές
τεχνολογίες με κριτικό, δημιουργικό και συνεργατικό τρόπο. Αφορά το σύνολο των
προσόντων σχετικών με τις ΤΠΕ που είναι απαραίτητα για να ζουν και να εργάζονται τα
άτομα στην ψηφιακή εποχή παρέχοντας τη δυνατότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου
πληροφοριών και αντιμετώπισης πολύπλοκων προβλημάτων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2017a). Περιλαμβάνει τις κύριες εφαρμογές πληροφορικής όπως τη διαχείριση
πληροφοριών, τα υπολογιστικά φύλλα, την επεξεργασία κειμένου και τις βάσεις
δεδομένων, καθώς και τη γνώση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι τεχνολογίες αυτές
αλλά και των δυνητικών κινδύνων του διαδικτύου, την προστασία της ψηφιακής
ταυτότητας, την ασφαλή επικοινωνία και μετάδοση πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα
για την εργασία, τη ψυχαγωγία, τη συνεργασία μέσω δικτύου, την ανάπτυξη ψηφιακού
περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού), τη μάθηση και την έρευνα,
την συμπεριφορά στο διαδίκτυο, την επίλυση προβλήματος, την κριτική σκέψη, την
ασφάλεια και θέματα σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2018γ).

Σχήμα 2.1. Ψηφιακές Δεξιότητες
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2.2. Πολιτικές
2.2.1. Οι διεθνείς οργανισμοί
Σύμφωνα με έρευνες (Asonitou, 2015 ∙ Sellar & Lingard, 2014), μετά το τέλος του
ψυχρού πολέμου η συνακόλουθη άνοδος της παγκοσμιοποίησης στηρίζεται ολοένα και
περισσότερο στη γνώση. Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής αντελήφθησαν ότι
αναπτύσσοντας μια σειρά δεξιοτήτων οι εκπαιδευόμενοι-μελλοντικοί εργαζόμενοι
διδάσκονται πως θα γίνουν απασχολήσιμοι σε όλη την επαγγελματική τους ζωή. Το
γεγονός αυτό οδηγεί σε αυξανόμενη πίεση για διεθνή συγκριτικά στοιχεία απόδοσης
σχετικά με τα συστήματα εκπαίδευσης και τις απαραίτητες δεξιότητες των εργαζόμενοι
των χωρών ώστε να έχουν την ικανότητα να ανταπεξέλθουν στις μεταβαλλόμενες
συνθήκες

εργασίας

καθώς και το κατά πόσο

οι συγκεκριμένες δεξιότητες

χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητά τους. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ασχολήθηκε αρχικά με τον τρόπο που οι χώρες σε εθνικό επίπεδο
προετοιμάζουν τους πολίτες μέσω των εκπαιδευτικών τους συστημάτων να είναι ικανοί να
αντιμετωπίσουν στις σημερινές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας θέτοντας ταυτόχρονα και
τα διεθνή πρότυπα της σύγχρονης ζωής (OECD, 2015), ενώ η Unesco σχεδιάζει την
μελλοντική της πολιτική δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην ψηφιακή εκπαίδευση και το
ρόλο της στα επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα (Unesco, 2011).
Τα πρώτα προγράμματα αξιολόγησης των δεξιοτήτων στη γραφή και την ανάγνωση
που αφορούσαν ενήλικες ξεκίνησαν στις ΗΠΑ και τον Καναδά στις αρχές της δεκαετίας
του 1990. Το 2000 υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ υλοποιήθηκε το πρόγραμμα PISA
(Programme for International Student Assessment – Διεθνές Πρόγραμμα για την
Αξιολόγηση των Μαθητών) με τη συμμετοχή 28 χωρών μελών και 4 μη μελών. Το PISA
αποσκοπεί στην αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων και τη διερεύνηση
εκπαιδευτικών θεμάτων των μαθητών οι οποίοι ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική
εκπαίδευση («PISA - Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών», χ.χ.). Η αξιολόγηση
όμως του ανθρώπινου κεφαλαίου, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, στη σχολική ηλικία δεν παρέχει
πλήρη εικόνα των δυνατοτήτων των ανθρώπων μιας χώρας και γι’ αυτό το λόγω το 2012
υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το πρόγραμμα PIAAC (Programme for the International
Assessment of Adult Competencies) στο οποίο συμμετείχαν και οι 34 χώρες του ΟΟΣΑ
καθώς και άλλες 30 χώρες. Το PIAAC αποσκοπεί στο να επεκτείνει το PISA μέσω του
οποίου δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ενήλικου
πληθυσμού (16-65 ετών) (Sellar & Lingard, 2014). Ο ΟΟΣΑ δεν μετράει μόνο τις
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δεξιότητες σε μαθητές και ενήλικους πληθυσμούς αλλά έχει ρόλο συμβουλευτικό
προωθώντας πολιτικές για την ανάπτυξη στρατηγικών δεξιοτήτων προσαρμοσμένων στις
συγκεκριμένες ανάγκες και τα εκπαιδευτικά πλαίσια των χωρών μελών. Θεωρεί ότι η
παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους πολίτες είναι ο βασικότερος μηχανισμός
ανάπτυξης

του

ανθρώπινου

κεφαλαίου

με

αποτέλεσμα

την

ενίσχυση

της

ανταγωνιστικότητας και τη συμβολή στην οικονομική άνοδο.
2.2.2. Ευρώπη
Μετά το Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου έγιναν προσπάθειες επαναλειτουργίας και
ανοικοδόμησης παραγωγικών μονάδων της Ευρώπης με στόχο την επιστροφή της
κοινωνίας και της οικονομίας σε προγενέστερους φυσιολογικούς ρυθμούς. Την περίοδο
αυτή η γηραιά ήπειρος βρίσκεται σε δεινή θέση αντιμέτωπη με γιγάντια προβλήματα που
αφορούν την ανασυγκρότησή της καθώς και την διασφάλιση της δημοκρατίας και της
ειρήνης στον ευρωπαϊκό χώρο, προβλήματα που απαιτούσαν συνεργασία μεταξύ των
χωρών. Στην προσπάθεια αυτή δημιουργήθηκαν διεθνείς οργανισμοί όπως η Παγκόσμια
Τράπεζα το 1944 για την προώθηση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, η Unesco το
1957 στα πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) με αντικείμενο την
εκπαίδευση και τον πολιτισμό (Σταμέλος, Βασιλόπουλος & Καβασακάλης, 2015) και το
1961 ο ΟΟΣΑ ο οποίος υιοθετεί την ιδέα ότι η ανάπτυξη της οικονομίας έχει απόλυτη
σχέση με την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και πως η εκπαίδευση και η
έρευνα είναι καθοριστικής σημασίας για την πρόοδο των χωρών (Τσιπούρη, 2015 ∙ Sellar
& Lingard, 2014). Ο ΟΟΣΑ αποτελεί θεμελιακό θεσμό της διεθνούς κοινότητας ενώ είναι
γνωστός για τις μελέτες που εκπονεί για την ανάπτυξη προτείνοντας πολιτικές σε
διάφορους τομείς όπως την οικονομία και την εκπαίδευση (Κολιόπουλος, Σβολόπουλος,
Χατζηβασιλείου, Νημά & Σχολινάκη-Χελιώτη, 2008). Τα αποτελέσματα των ερευνών του
και τα στατιστικά δεδομένα που παρουσιάζει, λόγω της εγκυρότητάς τους, αποτελούν
σημαντικά στοιχεία για την λήψη αποφάσεων αλλά και επιβεβαίωση ή απόρριψη της
αποτελεσματικότητας των μέτρων και των στρατηγικών που εφαρμόζονται («Ο ρόλος του
ΟΟΣΑ στη Διεθνή Οικονομία: Ιστορική αναδρομή», χ.χ.).
Η ανάγκη ανάπτυξης στενών συνεργασιών ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη
προκειμένου να καταφέρουν να επιβιώσουν οδήγησαν το Μάιο του 1949 στην ίδρυση του
Συμβουλίου της Ευρώπης, έναν διεθνή οργανισμό που είχε σκοπό την ανάδειξη της κοινής
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου
(Κολιόπουλος, κ.ά., 2008). Το 1952 συστάθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και
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Χάλυβα, το 1957 με τη Συνθήκη της Ρώμης ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
(ΕΟΚ), ενώ το 1992 στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση την
μετεξέλιξη της ΕΟΚ και το 2002 η Ευρώπη αποκτά κοινό νόμισμα το ευρώ (Κολιόπουλος,
κ.ά., όπ. π.). Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ επετεύχθη μια μορφή συνεργασίας πιο
ολοκληρωμένη σε θέματα σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική, την οικονομία, την
νομισματική ένωση και την πολιτική ασφαλείας. Ταυτόχρονα όμως, αποτέλεσε και το
εφαλτήριο για τη σύνδεση της κοινωνίας με την εκπαίδευση στην Ευρώπη (OECD, 2015).
Στο κείμενο της Λευκής Βίβλου (1996), η εκπαίδευση και η κατάρτιση για πρώτη φορά
αναγνωρίζονται ως βασικό συστατικό στοιχείο της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής
της ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει ορισμένες πολιτικές για τον τρόπο οργάνωσης
και λειτουργίας των εκπαιδευτικών συστημάτων αφήνει όμως στην αρμοδιότητα και
ευθύνη κάθε κράτους την υιοθέτησή τους και τον τρόπο πραγμάτωσής τους (Kagaraki,
2018).

2.3. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη Ψηφιακών δεξιοτήτων
Σχεδόν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής στον πολιτισμό, την ψυχαγωγία, την εργασία
και το σπίτι εξαρτάται από τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Περισσότεροι από το μισό πληθυσμό της γης είναι πλέον σε απευθείας σύνδεση. Η έκθεση
του Διεθνή Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών για τη μέτρηση της κοινωνίας της πληροφορίας
(2018) έδειξε ότι στο τέλος του 2018 το 51,2% του πληθυσμού παγκοσμίως, ήτοι 3,9
δισεκατομμύρια πολίτες, χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο (ITU,2018). Αν συμπεριλάβουμε
και την ταχύτατης εξέλιξης της τεχνολογίας, την πρόοδο στην τεχνητή νοημοσύνη, τη
ρομποτική και το διαδίκτυο των πραγμάτων θα έρθουμε αντιμέτωποι με τις τεράστιες
κοινωνικές και εργασιακές αλλαγές που θα επηρεάσουν βαθιά τις θέσεις εργασίας του
μέλλοντος (Gekara & Snell, 2018 ∙ World Economic Forum, 2016). Το Διαδίκτυο των
πραγμάτων (IoT) είναι ίσως πιο περίπλοκο από ότι προηγούμενες τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνιών και προκύπτουν νέες προκλήσεις για τους χρήστες καθώς
και ανάγκη για μεγαλύτερη ασφάλεια και ιδιωτικότητα (de Boer, van Deursen & van
Rompay, 2019 ∙ van Deursen, van der Zeeuw, de Boer, Jansen, & van Rompay, 2019).
Η τεχνολογία και ιδιαίτερα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει
εκατομμύρια θέσεις εργασίας κατά την επόμενη δεκαετία. Εκτός από την πιθανή ανεργία,
η μετάβαση αυτή θα φέρει νέες προκλήσεις για τους προγραμματιστές της τεχνητής
νοημοσύνης αλλά και για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής (Grace, Salvatier, Dafoe,
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Zhang, & Evans, 2017). Αναμφισβήτητα ο ψηφιακός γραμματισμός των ατόμων θα
καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία τους μέσα στην αγορά εργασίας (Unesco, 2018α).
Η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία διαπερνά κάθετα τους κοινωνικούς θεσμούς και
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις σχέσεις των ανθρώπων τόσο στον εργασιακό χώρο
όσο και στον χώρο της εκπαίδευσης. Το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει καθοριστικό στο
εργατικό δυναμικό και, σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη οικονομία της γνώσης (Comerio,
Minell, & Urbinati, 2019 ∙ Kaarakainen, Kivinen & Vainio, 2018a ∙ Lutz, 2019 ∙ Tsekeris,
2019), οι ψηφιακές δεξιότητες του 21ου αιώνα διευκολύνουν την ανταγωνιστικότητα και
την ικανότητα καινοτομίας των οργανισμών (de Boer et al., 2019 ∙ van Deursen et al., 2019
∙ van Laar, van Deursen, van Dijk & de Haan, 2017). Η ραγδαία ανάπτυξη των ΤΠΕ και η
διάδοσή τους επηρεάζει καθοριστικά κάθε πτυχή της σύγχρονης κοινωνίας, την
εκπαίδευση και τα περισσότερα επαγγέλματα. Κάθε εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να
εφοριάσει τους εκπαιδευόμενους του με ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν να
μιλούν και να αντιλαμβάνονται τους γλωσσικούς κώδικες του κοινωνικού αλλά και του
εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο θα γίνουν κοινωνοί του (Jimoyiannis, 2015).
Οφείλει να δώσει γνώσεις και δεξιότητες προσαρμοσμένες στις νέες απαιτήσεις του
εργασιακού στίβου, μάθηση για τη μάθηση (learn to learn) για να αποκτήσουν ικανότητες
ώστε να μπορούν να αναμειχθούν ενεργά και αποτελεσματικά στη ζωή και την καριέρα
τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε για τους εκπαιδευτικούς
όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης το πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων για εκπαιδευτικούς
(DigCompEdu) με στόχο οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιήσουν ψηφιακές τεχνολογίες
τόσο στην εκπαίδευση όσο και την κατάρτιση. Το DigCompEdu περιέχει λεπτομερή
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της εκπαίδευσης (Redecker, 2017). Επιχειρείται
επομένως με τον τρόπο αυτό, η προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στις
σημερινές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας η οποία υπαγορεύει, η νέα γενιά πολιτών να
μπορεί να ανταποκρίνεται στα δεδομένα της παγκοσμιοποιημένης ψηφιακής οικονομίας
(Lima, 2006).
Οι σημερινοί νέοι εμπλέκονται καθημερινά σε μια ευρείας κλίμακας ψηφιακών
μηχανημάτων και εφαρμογών εξωσχολικές δραστηριότητες και περιβάλλοντα μάθησης
(Koutsogiannis & Adampa, 2012), ενώ οι εφαρμογές του διαδικτύου αποτελούν πόλο
έλξης είτε γιατί ψυχαγωγούνται, είτε γιατί κοινωνικοποιούνται μέσω των ιστοσελίδων
κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram), είτε συνομιλώντας διαδικτυακά, είτε
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διασκεδάζοντας (Davies, 2012 ∙ Greenhow & Gleason, 2012). Οι μαθητές εν έτει 2019
φαίνεται λοιπόν να χρησιμοποιούν κατά κόρον τις ΤΠΕ ως αναπόσπαστο κομμάτι της
καθημερινότητάς τους, όχι όμως και να τις αξιοποιούν. Σύμφωνα με έρευνες (Castillejos
López, Torres Gastelú & Lagunes Domínguez, 2016 ∙ Dodel & Mesch, 2018 ∙ Livingstone,
Bober & Helsper, 2005), η πλειονότητα των εφήβων δεν μπορεί να αξιοποιήσει
αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογίες σε αναζήτηση πληροφοριών ενώ υπάρχουν ελλείψεις
σε ζητήματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου. Πρωταρχικός στόχος κάθε εκπαιδευτικού
συστήματος θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη του λεγόμενου διαδικτυακού γραμματισμού
ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν ικανότητες τέτοιες που να μπορούν να προστατεύονται
από επιβλαβές ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό υλικό αλλά και από άλλους κινδύνους που
ελλοχεύουν στο διαδίκτυο (Buckingham, 2007 ∙ Castillejos et al., 2016 ∙ Dodel & Mesch,
2018) ενώ παράλληλα να μπορούν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ αποτελεσματικά και κριτικά
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017a).
Με την εισαγωγή του ηλεκτρονικού υπολογιστή στο ελληνικό σχολείο και την
εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής στο αναλυτικό πρόγραμμα επιδιώκεται η
μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού. Ταυτόχρονα αξιοποιείται ο
ηλεκτρονικός υπολογιστής ως μέσο διδασκαλίας σε όλα τα σχολικά μαθήματα με στόχο
τη βελτίωση της διδασκαλίας. Η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και στα
προγράμματα σπουδών διαμορφώνουν και καθορίζουν νέου τύπου δεξιότητες τις οποίες
πρέπει να καλλιεργήσουν οι μαθητές μέσα από τη βασική τους εκπαίδευση, ώστε να
χρησιμοποιούν δημιουργικά, αποτελεσματικά και με δεοντολογικά ορθό τρόπο τις νέες
τεχνολογίες στη ζωή τους. Στόχος είναι μέσω των ΤΠΕ να ενισχυθεί η μάθηση και η δια
βίου ανάπτυξη των μαθητών καθώς και η συμμετοχή τους στην κοινωνία της γνώσης ως
μελλοντικοί ενεργοί πολίτες. Το σημερινό σχολείο οφείλει να προετοιμάσει
αποτελεσματικά τον αυριανό πολίτη της Κοινωνίας της Γνώσης προκειμένου να είναι σε
θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αλλά και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της νέας
εποχής. Η εισαγωγή των ΤΠΕ στο σχολείο του 21ου αιώνα θεωρείται φορέας
εκπαιδευτικών αλλαγών που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά εκπαιδευτικά και
παιδαγωγικά αποτελέσματα. Επιπλέον ενισχύει την ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων
και στάσεων που είναι απαραίτητες στους μαθητές για τη συνέχιση των σπουδών τους και
την επιτυχή ενσωμάτωσή τους στην σύγχρονη κοινωνία της γνώσης (Τζιμογιάννης,
Φεσάκης, Λαδιάς, Λιακοπούλου & Τσιωτάκης, 2014β). Η ένταξη των ΤΠΕ στο
Πρόγραμμα Σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης αποτελεί εργαλείο συνεργασίας,
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δημιουργικής ικανότητας και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των μαθητών και για το λόγο
αυτό διατρέχουν οριζόντια όλα τα μαθήματα. Ο πληροφορικός γραμματισμός και η
συνακόλουθη ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων έχουν απώτερο στόχο την απόκτηση
ευρύτερης πληροφορικής παιδείας-κουλτούρας ώστε να διαμορφώσουν οι μαθητές
στάσεις και αξίες που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν το νέο κοινωνικό, οικονομικό
και πολιτισμικό γίγνεσθαι της σύγχρονης εποχής (Τζιμογιάννης κ.α, 2014α ∙ Τζιμογιάννης
κ.α, 2014β). Η απόκτηση δεξιοτήτων δεν σταματά με την ενηλικίωση ούτε με την
ολοκλήρωση της αρχικής εκπαίδευσης αλλά αποτελεί πλέον μια διά βίου διαδικασία.
Παρόλο που οι καλές βάσεις είναι καθοριστικές και πρέπει να τίθενται από την προσχολική
εκπαίδευση, είναι αναγκαίο να συνεχίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου.
Παράλληλα πρέπει να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο βασικών δεξιοτήτων
(αριθμητική, ανάγνωση, γραφή, ψηφιακές δεξιότητες) σε όλα τα άτομα ανεξαρτήτως
φύλου, ηλικίας επαγγελματικής ειδίκευσης και μορφωτικού επιπέδου. Η επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) πρέπει να δίνει έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες
δεδομένο του διαφορετικού οικονομικοκοινωνικού επιπέδου των καταρτιζόμενων
(Λιντζέρης, 2017), σε συνδυασμό με τις ραγδαίες αλλαγές στην καθημερινότητα των
ανθρώπων λόγω της εισροής της τεχνολογίας σε κάθε πεδίο της κοινωνίας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανακοίνωση που εξεδόθη πρόσφατα και σύμφωνα
με την οποία ξεκίνησε πιλοτικά, από τον Δεκέμβριο του 2018, η ψηφιακή διακίνηση
εγγράφων. Στο αρχικό στάδιο 23.000 φορείς του Δημοσίου επικοινωνούν μόνο
ηλεκτρονικά ενώ στη συνέχεια θα εφαρμοστεί και για όλους τους πολίτες (OFFICE WEEK
2018).
Επιπρόσθετα η έννοια του ενεργού πολίτη κι η συμμετοχή του άμεσα ή έμμεσα στη
λήψη αποφάσεων για το συμφέρον της κοινωνίας αποτελούν δικαίωμα αλλά και
υποχρέωση του ατόμου. Η ενεργός συμμετοχή συνδέεται με τη γνώση και την διαχείριση
της πληροφορίας. Η ελεύθερη πρόσβαση, η δυνατότητα ανασκευής και διαμοιρασμού των
πληροφοριών αποτελούν συστατικά μέρη μιας δημοκρατικής κοινωνίας (Μαρινάκη,
2015). Η τεχνολογική αλλαγή καθιστά την ψηφιακή ιδιότητα του πολίτη, στην
διαμόρφωση της οποίας το σχολείο θα παίξει καθοριστικό ρόλο ώστε ο μαθητής να γίνει
ένας «αποτελεσματικός» πολίτης ικανός να αντιμετωπίσει μια ταχέως μεταβαλλόμενη
κοινωνία (Emejulu & Mcgregor, 2016). Μόνο μέσα από την επίσημη εκπαίδευση ο
ευρωπαίος πολίτης θα μπορέσει να αποκτήσει στοιχειώδεις και εγκάρσιες δεξιότητες
ψηφιακού γραμματισμού, δεξιότητες ζωτικής και επείγουσας ανάγκης στη σύγχρονη
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κοινωνία (Tsekeris, 2019). Η έλλειψη αυτών των δεξιοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε
σοβαρή ανισότητα μεταξύ των ανθρώπων (Comerio et al., 2019 ∙ Kaarakainen et al.,
2018a), αφού οι δεξιότητες αυτές καθορίζουν ολοένα και περισσότερο τη θέση ενός
ατόμου στην αγορά εργασίας και την αστική και κοινωνική ζωή (van Deursen & van Dijk,
2016).
Παράλληλα μέσω του ψηφιακού γραμματισμού οι μαθητές συμμετέχουν σε
προηγμένα τεχνολογικά μαθησιακά περιβάλλοντα που βοηθούν στην ανάπτυξη
πολύπλοκων δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας,
συνεργασίας και διαπραγμάτευσης με άλλους γεγονός που φανερώνει ότι η ψηφιακή
παιδεία για τους σημερινούς σπουδαστές είναι ζωτικής σημασίας (Barber, Di Giuseppe,
van Oostveen, Blayone, & Koroluk, 2016 ∙ Jimoyiannis & Tsiotakis, 2019 ∙ Unesco,
2018β). Ο κύριος στόχος λοιπόν του εκπαιδευτικού συστήματος είναι να παρέχει στους
μελλοντικούς εργαζομένους - πολίτες μια σταθερή και λειτουργική διαμόρφωση η οποία
θα τους οδηγήσει στην επιτυχία της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής. Καθώς οι
δύο αυτοί τομείς σήμερα είναι αλληλοεξαρτώμενοι, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να
αποκτήσουν μια «καλή» δουλειά, συνδεδεμένη όχι μόνο με την ποσότητα των θέσεων
εργασίας αλλά και την ποιότητά τους παρέχοντας αξιοπρεπή αμοιβή, ασφάλεια και καλές
συνθήκες εργασίας (International Labor Organization, 2017). Λαμβάνοντας υπόψη το
σημερινό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που μετασχηματίζεται διαρκώς, επαληθεύεται
ότι η κατάρτιση (επίσημη και άτυπη εκπαίδευση) στις ΤΠΕ αποτελεί θεμελιώδη πτυχή για
την εξεύρεση εργασίας.
Τέλος αλλά εξίσου σημαντικό είναι ότι, ακόμη και οι λεγόμενοι ψηφιακά ιθαγενείς
που χρησιμοποιούν την τεχνολογία από πολύ μικρή ηλικία στις περισσότερες πτυχές της
ζωής τους, επειδή οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, αν δεν προετοιμαστούν για να
τις αντιμετωπίσουν σύντομα αυτές θα τους ξεπεράσουν. Διαφαίνεται λοιπόν ότι η
συνεχιζόμενη κατάρτιση είναι καθοριστικής σημασίας για τους πολίτες και την ευημερία
της κοινωνίας (Picatoste, Pérez-Ortiz & Ruesga-Benito, 2018).

2.4. Ψηφιακή εκπαίδευση και ΙΕΚ
Μελετητές (Jimoyiannis, 2015 ∙ Kaarakainen et al., 2018b) υποστηρίζουν ότι η
ψηφιακή παιδεία δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στη νέα γενιά και ότι η ελλιπής
εκπαίδευση και κατάρτιση του γενικού πληθυσμού σε αυτόν τον τομέα οδηγεί σε αδυναμία
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για να συνεχίσει την εκπαίδευσή του και την επαγγελματική του ανέλιξη. Η πλειοψηφία
των ενηλίκων έχει αυξημένες ανάγκες ψηφιακού γραμματισμού όμως επειδή έχει ήδη
περάσει από την επίσημη εκπαιδευτική φάση βρίσκεται αντιμέτωπη με ανυπέρβλητες
δυσκολίες στην ανάπτυξη της ψηφιακής της ικανότητας. «Η βελτίωση των επιπέδων
ψηφιακού αλφαβητισμού των ενηλίκων είναι θεμελιώδης υπό την έννοια ότι α) παρακινεί
τους ανθρώπους να αναπτύξουν αλφαβητισμό και γλωσσικές δεξιότητες, αριθμητική,
επιστημονική και πολιτιστική παιδεία, β) συμβάλλει στην ενίσχυση του ανθρώπινου
κεφαλαίου και γ) γεφυρώνει το ψηφιακό χάσμα και αντιμετωπίζει τον αποκλεισμό και την
περιθωριοποίηση των ενηλίκων από τη σύγχρονη κοινωνία» (Jimoyiannis, 2015, σ 8).
Παράλληλα, δεδομένης της ταχύτητας της τεχνολογικής αλλαγής, η μη τυπική εκπαίδευση
και η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελούν κρίσιμο μέρος των εθνικών στρατηγικών διότι
δημιουργούνται ευκαιρίες για τους σπουδαστές οποιασδήποτε ηλικίας να αποκτήσουν νέες
δεξιότητες σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους (Fau & Moreau, 2018 ∙ Tsekeris, 2019).
2.4.1. Το ΙΕΚ
Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα αρχικά είχε ως βασικό της στόχο την
αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου των αναλφάβητων και των ευάλωτων κοινωνικά
ομάδων. Πολύ γρήγορα επεκτάθηκε στην κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων να
ακολουθήσουν τις αλλαγές που επέφεραν οι τεχνολογικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας
και την κοινωνία (Βεργίδης, 2008). Σύμφωνα με το Νόμο 3879/2010, η Αρχική
Επαγγελματική Κατάρτιση ορίζεται ως: «Η κατάρτιση η οποία προσφέρει βασικές
επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις με στόχο
την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα και ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού
στην αγορά εργασίας, καθώς και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη».
Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) θεσμοθετήθηκαν το 1992 και
αποτελούν φορέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Σκοπός τους είναι η παροχή υπηρεσιών
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Λυκείου. Στόχο έχουν να
εξασφαλίσουν τα απαραίτητα προσόντα με βάση την επιλεγόμενη ειδικότητα, με παροχή
τεχνικών, επαγγελματικών, επιστημονικών και πρακτικών γνώσεων ώστε να παρέχουν τη
δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να αναπτύξουν τις δεξιότητες που αντιστοιχούν στην
ειδικότητα τους, να διευκολύνουν την επαγγελματική τους ένταξη αλλά και την ένταξή
τους στην κοινωνία, να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής
διαδικασίας. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που
παρέχεται στους αποφοίτους ΙΕΚ κατατάσσεται στο 5ο από τα 8 επίπεδα σύμφωνα με το
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«Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» και η βεβαίωση κατάρτισης που τους χορηγείται αποτελεί
πιστοποίηση γνώσεων για την αγορά εργασίας αλλά δεν αποτελεί προϋπόθεση για την
είσοδο των σπουδαστών σε κάποια άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης (Cedefop, 2002, 2014β). Η
φοίτηση στα ΙΕΚ διαρκεί πέντε εξάμηνα, συνολικά 1200 διδακτικές ώρες, από τα οποία
τα τέσσερα είναι θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης ενώ το πέμπτο εξάμηνο
περιλαμβάνει υποχρεωτική πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών (ΦΕΚ 1953/Β/10-92015).
Κατά το έτος 2018-2019 στο Δ.ΙΕΚ Άργους (https://diekarg.blogspot.com)
λειτούργησαν οι παρακάτω εννέα ειδικότητες: «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» και
«Τεχνικός Μηχανοτρονικής» των οποίων τμήμα του προγράμματος σπουδών αφορά την
εξειδίκευσή τους σε ψηφιακά εργαλεία, δεξιότητες απαραίτητες για την εξάσκηση του
επαγγέλματος. Εργαστηριακό Μάθημα του 3ου εξαμήνου της ειδικότητας «Διασώστηςπλήρωμα Ασθενοφόρου» είναι τα «Συστήματα επικοινωνίας» (3 ώρες εβδομαδιαίως) που
στόχο έχει να κατανοήσουν οι καταρτιζόμενοι τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων
επικοινωνίας (Ενσύρματη και ασύρματη, κινητή, δορυφορικά συστήματα, χρήση μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, τηλεϊατρική). Οι γενικές γνώσεις για τον απόφοιτο της ειδικότητας
«Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης», όπως αναφέρεται στον οδηγό σπουδών, συνίσταται
μεταξύ άλλων και σε γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Ο απόφοιτος της ειδικότητας
«Βοηθός Φαρμακείου» πρέπει να έχει βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ, ικανότητα χειρισμού
συσκευών αυτοματισμού γραφείου (Η/Υ, περιφερειακά, fax) και υπολογιστική δεξιότητα
χωρίς αντιστοιχία σε κάποιο μάθημα ή πλαίσιο μέσω του οποίου θα μπορούσαν να
αναπτυχθούν

αυτές

οι

δεξιότητες.

Στις

υπόλοιπες

ειδικότητες

«Βοηθός

Βρεφονηπιοκόμων», «Βοηθός Φυσικοθεραπείας», «Στέλεχος ασφαλείας προσώπων και
υποδομών» και «Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων» δεν γίνεται καμία
αναφορά σε ψηφιακές δεξιότητες ή σε βασικές γνώσεις τεχνολογιών πληροφορίας και
επικοινωνιών (https://bit.ly/2Bnzfwr). Στη μελέτη των προγραμμάτων σπουδών των
υπόλοιπων ειδικοτήτων δεν εντοπίστηκαν αναφορές σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες ικανότητες εκτός των απαραίτητων ειδικών μαθημάτων για την εξειδίκευση στο
αντικείμενο σπουδών, όπως στο μάθημα «Ξενοδοχειακές Εφαρμογές με Χρήση Η/Υ» της
ειδικότητας «Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας».
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2.5. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010 – 2020.
Σε διεθνή κείμενα εκπαιδευτικής πολιτικής γίνεται λόγος για τον «αλφαβητισμό»
αναφερόμενος στις δεξιότητες για την προσωπική ανάπτυξη, τη συμμετοχή στην
οικονομία και την πολιτειότητα (Schleicher, 2008). Η σύνοδο κορυφής της Λισαβώνας το
Μάρτιο του 2000 ήρθε να προάγει το διακύβευμα «να γίνει η Ευρώπη η ανταγωνιστικότερη
και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική
ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική
συνοχή» (European Commission, 2000, παρ. 5). Σύμφωνα με τη στρατηγική, η ανάπτυξη
της κοινωνίας της πληροφορίας θα έχει σαν αποτέλεσμα μια οικονομία βασισμένη στη
γνώση η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε
τομείς με αναπτυξιακό δυναμικό ενώ η έρευνα και η εκπαίδευση θα αποτελέσουν κομβικά
σημεία για την ανάπτυξη και την αύξηση της απασχόλησης. Η επένδυση στο ανθρώπινο
κεφάλαιο και η ανάπτυξη ενός ενεργού και δυναμικού κράτους αποτελούν καίρια
ζητήματα για την οικονομία της γνώσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2004 ∙ Kagaraki,
2018).
Με τον όρο γνώση αναφερόμαστε «στο σύνολο των γεγονότων, αρχών, θεωριών και
πρακτικών που σχετίζονται με την εργασία ή τις σπουδές» (European Parliament & the
Council, 2008). Η επάρκεια και η εφαρμογή της συνδέονται με:
Την «Δεξιότητα» που αναφέρεται στην ικανότητα εφαρμογής της γνώσης
αξιοποιώντας την τεχνογνωσία για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση
προβλημάτων. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων περιγράφει τις
δεξιότητες ως «τις νοητικές, δηλαδή στη χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής
σκέψης και τις πρακτικές οι οποίες αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση
μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων» (European Parliament & the Council). Το
Cedefop (2014α) ορίζει ως «δεξιότητα» την ικανότητα κάποιου να εφαρμόσει τις γνώσεις
του αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει για την επίλυση προβλημάτων και την
υλοποίηση των επαγγελματικών του καθηκόντων. Σύμφωνα με τον OECD (2015β), τα
άτομα χρειάζονται πολλαπλές δεξιότητες για να πετύχουν υψηλό επίπεδο διαβίωσης και
να οδηγήσουν τους εαυτούς τους και τη χώρα τους σε κοινωνικοοικονομική πρόοδο.
Η «Ικανότητα» αναφέρεται στην «αποδεδειγμένη επάρκεια, στη χρήση γνώσεων,
δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών και μεθοδολογικών δυνατοτήτων για την εργασία,
τις σπουδές και στην επαγγελματική ή προσωπική ανάπτυξη» (European Parliament, 2008).
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Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2004) η ικανότητα (competence) είναι ευρύτερη
έννοια της δεξιότητας (skill) καθώς περιλαμβάνει συνδυασμό γνώσεων, στάσεων,
δεξιοτήτων και την προσαρμογή στις αλλαγές μέσα από συνεχή μάθηση.
Στην αναθεώρηση της συνθήκης της Λισσαβώνας το 2005, το συμπέρασμα του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ήταν ότι εφόσον οι οικονομίες των χωρών μετατρέπονται σε
οικονομίες βασισμένες στη γνώση, θα πρέπει να καθοριστεί ένα πλαίσιο σε ευρωπαϊκό
επίπεδο με τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται οι οποίες θα παρέχονται μέσω της δια
βίου μάθησης ώστε το ανθρώπινο κεφάλαιο να είναι το βασικό συστατικό της Ευρωπαϊκής
οικονομίας. Η Στρατηγική της Λισσαβόνας στην εκπαίδευση υλοποιήθηκε διαμέσου του
προγράμματος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» με βασικό σκοπό του προγράμματος να
καθοριστούν οι στόχοι των εκπαιδευτικών συστημάτων για την επόμενη δεκαετία ώστε να
δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες της Ευρώπης, είτε σε επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης είτε
μέσω της δια βίου μάθησης, να συμμετάσχουν στη κοινωνία της γνώσης. Συνιστάται στα
κράτη μέλη να αναπτύξουν παροχές για όλους με στόχο κανένας άνθρωπος της ένωσης να
μην είναι αναλφάβητος. Επιπλέον, να γίνεται χρήση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση θα παρέχει στους
πολίτες τη δυνατότητα, τις κατάλληλες υποδομές και τα μέσα για να αναπτύσσουν βασικές
δεξιότητες και να επικαιροποιούν τις υπάρχουσες σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους
(Ευρωπαϊκή Ένωση, 2006).

2.6. Βασικές Ικανότητες για τη Δια Βίου Μάθηση - Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Αναφοράς
Στο ραγδαία μεταβαλλόμενο και στενά αλληλοεξαρτώμενο περιβάλλον που έχει να
αντιμετωπίσει ο ευρωπαίος πολίτης, προβάλλει επιτακτική την ανάγκη να αναγνωρίσει η
Ευρώπη πάνω σε ποια βάση θα θεμελιωθεί η ευημερία της στο προσεχές μέλλον.
Απαιτείται ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων από τους πολίτες τονίζοντας έτσι την
αναγκαιότητα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ώστε να μπορούν εύκολα να
προσαρμόζονται στις νέες απαιτήσεις (Λιντζέρης, 2013). Η διττή αποστολή της
εκπαίδευσης,

κοινωνική

-

οικονομική,

θα

διαδραματίσει

πρωταρχικό

ρόλο

εξασφαλίζοντας στους πολίτες της ένωσης τις βασικές ικανότητες που χρειάζονται
προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις επικείμενες μεταβολές.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση (2006) ορίζει «Ως βασικές ικανότητες τις ικανότητες εκείνες
που αποτελούν έναν συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων κατάλληλων για το
ευρύτερο συγκείμενο. Οι βασικές ικανότητες είναι εκείνες τις οποίες χρειάζονται όλοι για
την προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την
κοινωνική ένταξη και την απασχόληση».
Το Δεκέμβριο του 2006 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη Σύσταση σχετικά
με τις βασικές δεξιότητες για τη δια βίου μάθηση, γνωστή ως Πλαίσιο Αναφοράς στο οποίο
ορίζονται οι οκτώ βασικές δεξιότητες: «(1) Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, (2)
Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, (3) Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην
επιστήμη και την τεχνολογία. (4) Ψηφιακή δεξιότητα, (5) Μεταγνωστικές ικανότητες
(Learning to learn), (6) Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την
ιδιότητα του πολίτη, (7) Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα και (8) Πολιτισμική
συνείδηση και έκφραση» (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2006).
Η ψηφιακή ικανότητα έχει επιβεβαιωθεί ως σημαντική προτεραιότητα για την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010α, 2010β).

Σχήμα 2.2. Βασικές δεξιότητες

2.7. Γραμματισμός
Ο όρος γραμματισμός, διεθνώς στις πρώτες του χρήσεις, αφορούσε την ικανότητα
κάποιου να μπορεί να γράφει και να διαβάζει (Oxford Dictionary of English, 2008). Το
λεξικό Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (2009) περιγράφει το γραμματισμό ως
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την «ικανότητα ενός ατόμου να διαβάζει και να γράφει, στη γνώση ενός συγκεκριμένου
αντικειμένου, ή ενός συγκεκριμένου είδους γνώσης».
Ο γραμματισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί ως στατικός εφόσον με τη πάροδο του
χρόνου αλλάζει προοδευτικά και γίνεται επαναπροσδιορισμός της έννοιας και κατά
συνέπεια το περιεχόμενό του επεκτείνεται ως συνάρτηση των κοινωνικο-πολιτισμικών
αλλαγών. Συνεπώς οι σύγχρονες χρήσεις του γραμματισμού δεν αναφέρονται απλά στην
ικανότητα του ατόμου να γράφει και να διαβάζει αλλά στην εξοικείωσή του με άλλα
συστήματα επικοινωνίας και κώδικες, πιο σύνθετα, τα οποία όμως μπορεί να διαχειριστεί.
Στις μέρες μας λοιπόν ο γραμματισμός είναι η ικανότητα του ατόμου να προσδιορίζει, να
κατανοεί, να ερμηνεύει, να δημιουργεί, να επικοινωνεί και να υπολογίζει χρησιμοποιώντας
έντυπα και γραπτά υλικά που σχετίζονται με διαφορετικά πλαίσια. Ο αλφαβητισμός
περιλαμβάνει τη δια βίου μάθηση που επιτρέπει στο άτομο να πετύχει τους στόχους που
έχει θέσει, να αναπτύξει τις γνώσεις και τις δυνατότητές του και να συμμετάσχει ενεργά
στην ευρύτερη κοινωνία (Unesco, 2011, 2018β).

2.8. Ψηφιακός Γραμματισμός
Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την ψηφιακή ικανότητα αποκάλυψε
ένα πολύπλοκο πεδίο ορισμών και εννοιών. Στην αρχή η ψηφιακή παιδεία ήταν συνώνυμο
του τεχνολογικού γραμματισμού, θεωρήθηκε δηλαδή η ικανότητα του ατόμου να
χρησιμοποιεί υπολογιστή και να γράφει σε γλώσσες προγραμματισμού ενώ οι επιστήμες
υπολογιστών ήταν το θεωρητικό του υπόβαθρο (Ferrari, 2012, 2013).
Η διείσδυση της τεχνολογίας σε όλες τις πτυχές της σύγχρονης ζωής του ανθρώπου
και της κοινωνίας έχει μετασχηματίσει την αρχική προσέγγιση για τον ορισμό των
ψηφιακών δεξιοτήτων από έναν περιορισμένο τεχνικό προσανατολισμό προς μια ευρύτερη
προοπτική που λαμβάνει υπόψη τις λεγόμενες δεξιότητες που σχετίζονται με το
περιεχόμενο ή ανώτερης τάξης δεξιότητες (Claro et al., 2012).
Η έννοια του «ψηφιακού γραμματισμού» είναι σύνθετη (Calvani, Cartelli, Fini &
Ranieri, 2008) και ενσωματώνει πολλούς γραμματισμούς. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν
αναφορές στον όρο «ψηφιακοί γραμματισμοί» (Lankshear & Knobel, 2008)
επισημαίνοντας με αυτόν τον τρόπο την ποικιλότητα και την πολυμορφικότητα του όρου.
Ο ψηφιακός γραμματισμός αναφέρεται στον πληροφοριακό γραμματισμό, τον
γραμματισμό των μέσων ενημέρωσης, τον οπτικό (Eshet-Alkalai, 2004∙ Martin 2008), τον
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τεχνολογικό

γραμματισμό,

τον

κοινωνικoσυναισθηματικό,

στον

γραμματισμό

αναπαραγωγής της γνώσης, της αναζήτηση της πληροφορίας με μη γραμμικό τρόπο
(Eshet-Alkalai, 2004), τον υπολογιστικό γραμματισμό και τον επικοινωνιακό
γραμματισμό (Martin, 2008).
2.8.1. Τεχνολογικός Γραμματισμός
Ο τεχνολογικός γραμματισμός αναφέρεται στις δεξιότητες που απαιτούνται για την
απόκτηση πρόσβασης στο περιεχόμενο των μέσων χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες
τεχνολογίες (Ετεοκλέους, Παύλου & Τσολακίδης, 2012). Είναι η εξοικείωση του ατόμου
με τις γνωστικές δεξιότητες των βασικών προγραμμάτων όπως ο επεξεργαστής κειμένου
οι παρουσιάσεις κτλ που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρονικές συσκευές.
2.8.2. Πληροφοριακός γραμματισμός
Περιλαμβάνει γνώσεις, στάσεις και στρατηγικές δεξιότητες οι οποίες είναι
απαραίτητες για να μπορεί το άτομο να εντοπίζει, να αξιολογεί, να οργανώνει και να
αξιοποιεί την πληροφορία στους πολλαπλούς τομείς δραστηριότητας της σύγχρονης
κοινωνίας όπως στην εκπαίδευση, την εργασία, τη δημόσια και ιδιωτική ζωή με στόχο τη
λήψη αποφάσεων, τη μάθηση και την επίλυση προβλημάτων (Kostakis, 2001). O
πληροφοριακός γραμματισμός μπορεί να ταξινομηθεί σε δύο είδη: κατανόηση του
περιεχομένου των πληροφοριών και της ικανότητας χρήσης των ΤΠΕ για προσωπικούς
και επαγγελματικούς λόγους (Yu, Lin & Liao, 2017). Αναφέρεται ως ο πιο κρίσιμος
γραμματισμός στον 21ο αιώνα (Bruce, 2004 ∙ Johnston & Webber, 2003) και
χαρακτηρίζεται ως το βασικό εφόδιο για τη δια βίου εκπαίδευση και την ενεργό συμμετοχή
στην κοινωνία (Candy, 1993 ∙ Lau, 2006). Σήμερα μιλάμε για την έννοια του
πολυγραμματισμού η οποία «υποδηλώνει την ποικιλία των μορφών κειμένου που έχουν
σχέση με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των πολυμέσων αλλά και την ποικιλία μορφών
κειμένου που παράγονται μέσα σε μια πολύγλωσση και πολυπολιτισμική κοινωνία»
(Χατζησαββίδης, 2007).

2.9. Ψηφιακή Ατζέντα 2020
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάρτιο του 2010 παρουσίασε την «Ατζέντα 2020» ή
όπως αλλιώς λέγεται τη «Στρατηγική Ευρώπη 2020», η οποία αποτελεί το
θεματολόγιο της Ένωσης για «έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
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ανάπτυξη» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010). Η ψηφιακή ατζέντα έχει στόχο να δώσει
τους ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις
ψηφιακές τεχνολογίες στο έπακρο και να τονώσει την ευρωπαϊκή οικονομία
αποφέροντας διατηρήσιμα οφέλη τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά. Η δημιουργία
της ενιαίας ψηφιακής αγοράς θα βασίζεται στο διαδίκτυο με πολύ μεγάλες ταχύτητες
και σε διαλειτουργικές εφαρμογές και έχει στόχο να επιτύχει την έξοδο της ΕΈ από
την κρίση και να προετοιμάσει την οικονομία της επόμενης δεκαετίας (Ευρωπαϊκή
Ένωση, 2014).
Στο ψηφιακό θεµατολόγιο καθορίζεται ο καταλυτικός ρόλος των ΤΠΕ οι οποίες σε
συνδυασμό με την εισαγωγή τους στα προγράμματα σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης
θα συμβάλλουν ώστε η Ευρώπη να πετύχει τους φιλόδοξους στόχους της για το 2020. Οι
στόχοι αναφέρονται στην ανάπτυξη κοινής και επικαιροποιημένης αντίληψης των βασικών
ικανοτήτων, την επίτευξη υψηλής απασχόλησης, όχι μόνο ποσοτικής αλλά και ποιοτικής
εργασίας, την αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και την κοινωνική συνοχή µέσω
δράσεων σε ευρωπαϊκό και επίπεδο κρατικών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010).
Οι κεντρικοί άξονες της Ατζέντας 2020 είναι η δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής
αγοράς, η βελτίωση του πλαισίου και των προϋποθέσεων για τη διαλειτουργικότητα
ανάμεσα σε προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ, η εμπιστοσύνη των ατόμων στο διαδίκτυο και
την ασφάλεια που παρέχει, η παροχή υψηλής ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι
επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη, η ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού και
της κοινωνικής ένταξης, η εφαρμογή των ΤΠΕ για την αντιμετώπιση κοινωνικών
προβλημάτων (Ψηφιακή Ελλάδα 2021, 2014).
Σήμερα στο θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη ο στόχος για τη έλλειψη
του ψηφιακού χάσματος συνεχίζει, εντούτοις, σε χώρες όπως η Αφρική, οι ψηφιακές
τεχνολογίες είναι οικονομικά απρόσιτες για την πλειονότητα του πληθυσμού. Επίσης η ΕΕ
συνεχίζει τη στήριξή της για την προώθηση των ΤΠΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου
θα προωθήσει τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, τον ψηφιακό γραμματισμό και τις
ψηφιακές δεξιότητες για τη χειραφέτηση των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των
πλέον ευπαθών ομάδων. Επιπρόσθετα θα ενισχυθούν περιβάλλοντα που ευνοούν την
ψηφιακή οικονομία, την ψηφιακή επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη δημιουργία
θέσεων εργασίας που απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες και την προετοιμασία των ατόμων
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για την ψηφιακή επανάσταση και το μέλλον της εργασίας (European Commission, 2016 ∙
European Commission, 2019).

2.10. Η απαίτηση για Ψηφιακή επάρκεια
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας συνεπάγεται ότι σχεδόν όλες οι θέσεις
εργασίας σήμερα καθώς και οι περισσότερες απαιτήσεις της κοινωνίας προϋποθέτουν ένα
επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων ιδιαίτερα απαιτητικό. Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι το ίδιο
θεμελιώδης όσο και ο γραμματισμός και ο αριθμητισμός. Είναι τόσο απαίτηση όσο και
δικαίωμα των πολιτών προκειμένου να λειτουργήσουν στη σημερινή κοινωνία. Αποτελεί
εγκάρσια ικανότητα, η οποία επιτρέπει στο άτομο να αποκτήσει άλλες βασικές ικανότητες,
όπως γλώσσα, μαθηματικά, να μαθαίνει πως να μαθαίνει, πολιτισμική συνείδηση. Ωστόσο,
έχει αποδειχθεί ότι οι πολίτες δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις εξελισσόμενες ανάγκες
που απορρέουν από τις ταχείες τεχνολογικές αλλαγές (Ferrari, 2012). Επάρκεια ορίζεται
τυπικά ο προσδιορισμός, ο ορισμός και η μέτρηση των γνώσεων, των δυνατοτήτων, των
δεξιοτήτων και άλλων ατομικών χαρακτηριστικών που χρειάζονται για να εκτελεστεί
αποτελεσματικά μια συγκεκριμένη εργασία (Bartram, 2004). Στη Σύσταση Βασικών
Ικανοτήτων η «επάρκεια» ορίζεται ως ο συνδυασμός συμπεριφορών, δεξιοτήτων και
γνώσεων κατάλληλων για ένα πλαίσιο (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2006). Στη σύσταση του
ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων ορίζεται ως η αποδεδειγμένη ικανότητα
να χρησιμοποιήσουν δεξιότητες, γνώσεις και προσωπικές, κοινωνικές και/ή μεθοδολογικές
ικανότητες, σε εργασιακές καταστάσεις, σε σπουδές αλλά και για την επαγγελματική και
προσωπική ανάπτυξη. Ο Ala-Mutka (2011) όρισε την επάρκεια ως την ικανότητα των
ατόμων να χρησιμοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες με ευθύνη, αυτονομία και άλλες
κατάλληλες συμπεριφορές στην εργασία, την αναψυχή και τη μάθηση.
Η Ευρώπη σήμερα χρειάζεται ψηφιακά έξυπνα και ικανά άτομα τα οποία να είναι σε
θέση να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες, να καινοτομούν και να πρωτοπορούν (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, 2018β). Οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας αλλά και όσοι ήδη εργάζονται
έρχονται αντιμέτωποι με ολοένα και περισσότερες προκλήσεις και απαιτήσεις για τις
οποίες η μέχρι σήμερα κατάρτιση και εκπαίδευση δεν τους έχει εφοδιάσει με τις
απαραίτητες δεξιότητες ώστε να τις αντιμετωπίσουν (Ferrari, 2012).
Η ψηφιακή οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς επταπλάσιους σε σχέση με όλες τις
άλλες μορφές οικονομίας και η ζήτηση για επαγγελματίες ψηφιακής τεχνολογίας
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αυξάνεται κατά 3% ετησίως. Όμως οι ψηφιακές δεξιότητες στην Ευρώπη δεν
αξιοποιούνται πλήρως (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013α). Παρότι οι συνδρομητές κινητής
τηλεφωνίας είναι περισσότεροι από τον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι
άνθρωποι που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ανέρχονται στα 3,4 δισεκατομμύρια το 2017,
ενώ αναμένεται μέχρι το 2022 να ξεπεράσουν τα 4,8 δισεκατομμύρια (Cisco, 2017),
περισσότεροι από το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη δεν έχει βασικές
ψηφιακές δεξιότητες. Το 31 % των ευρωπαίων πολιτών διαθέτει δεξιότητες χρήσης του
διαδικτύου σε υψηλό επίπεδο ενώ το 11 % των κατοίκων της ΕΕ δεν έχει χρησιμοποιήσει
το διαδίκτυο ποτέ ιδίως στις αγροτικές περιοχές (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019). Σήμερα οι
υπολογιστές, η κινητή τηλεφωνία και κάθε άλλου είδους ψηφιακή τεχνολογία αποτελούν
μέρος της καθημερινής ζωής των πολιτών και μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση
και την επίλυση πολλών προβλημάτων. Οι περισσότερες καθημερινές εργασίες
διεξάγονται μέσω διαδικτύου γεγονός που επισημαίνει την αναγκαιότητα απόκτησης
ενισχυμένων ψηφιακών δεξιοτήτων ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή όλων στο
κοινωνικό γίγνεσθαι. Η σύγχρονη τεχνολογία, η δημιουργία έξυπνων πόλεων, η
ρομποτική, η τηλεϊατρική, η ψηφιακή έρευνα και καινοτομία, το Internet των πραγμάτων
(ΙοT), τα μεγάλα δεδομένα (Big data), οι επικοινωνίες θα αλλοιώσουν και θα
αναδιαρθρώσουν πολλά στοιχεία της εργασίας όπως τη διάρκεια και τον τρόπο που
δουλεύουμε. Ταυτόχρονα θα αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για την ποιότητα ζωής της
Ευρώπης και τη μελλοντική της ευημερία. Πολλές από τις σημερινές θέσεις εργασίας δεν
υπήρχαν πριν από μια δεκαετία και πολλές νέες μορφές απασχόλησης θα δημιουργηθούν
στο μέλλον. Στη Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017γ)
επισημαίνει ότι «είναι πιθανό τα περισσότερα παιδιά που εισέρχονται σήμερα στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση να εργαστούν σε νέες μορφές απασχόλησης που δεν υπάρχουν
ακόμη». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014) υποστήριζε ότι το 2015, το 90% των θέσεων
εργασίας απαιτούσαν βασικές γνώσεις ΤΠΕ και αναμένεται εκθετική αύξηση. Οι
επαγγελματίες του τομέα της πληροφορικής και των υπολογιστών αποτελούν κομβικό
πυλώνα του εργατικού δυναμικού της σύγχρονης κοινωνίας σε όλους τους τομείς της
ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο αριθμός των πτυχιούχων πληροφορικής σήμερα δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για ειδικούς στις ΤΠΕ με αποτέλεσμα οι
θέσεις εργασίας εμπειρογνωμόνων στις ΤΠΕ να αυξηθεί κατά 2 εκατομμύρια την
τελευταία πενταετία μόνο στην ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019).
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Η ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας θα οδηγήσει σε αύξηση των ηλεκτρονικών
αγορών με αποτέλεσμα μια πλήρως λειτουργική ψηφιακή αγορά η οποία θα μπορεί να
συνεισφέρει 415 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στην οικονομία της ΕΕ (Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, 2016). Τα κράτη μέλη και οι επιχειρήσεις πρέπει να ανταποκριθούν στην
πρόκληση και να επενδύσουν περισσότερο στον σχηματισμό ψηφιακών δεξιοτήτων,
συμπεριλαμβανομένης της κωδικοποίησης και της επιστήμης των υπολογιστών, σε όλο το
φάσμα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Στην εποχή των ραγδαίων ψηφιακών
αλλαγών η επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη
των ψηφιακών ικανοτήτων που απαιτούνται για την εργασία και την κοινωνία (European
Commission, 2016α). Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το σχέδιο η απόκτηση ψηφιακών
δεξιοτήτων πρέπει να αρχίζει σε νεαρή ηλικία και να συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της
ζωής του ανθρώπου. Αυτό μπορεί να γίνει είτε στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων
σπουδών είτε μέσω εξωσχολικών μαθημάτων. Το 2017 έπεται από διαβούλευση
επιβεβαιώθηκε η ανάγκη αλλαγών του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις βασικές
δεξιότητες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το εν λόγω πλαίσιο αντικατοπτρίζει τις
κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας.
Συνιστάται ακόμη η παροχή ευκαιριών, ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες των ενηλίκων,
το επίπεδο δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων τους ώστε να αποκτήσουν τις
απαραίτητες ικανότητες για συμμετοχή στη διά βίου μάθηση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2017b).

2.11. Η θέση της Ελλάδας στον ψηφιακό κόσμο
Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει τη χώρα σε αξιοσημείωτη αύξηση του ποσοστού
ανεργίας και ο αριθμός του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού μειώθηκε περίπου κατά
10% μόλις τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο δείκτης απασχόλησης των ανθρώπων ηλικίας 2064 ετών έφτασε το 72,2% στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017, έναντι 71,1% που είχε το
2016. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (2017), το ένα τρίτο των κρατών-μελών της
Ένωσης έχει ήδη ξεπεράσει τον στόχο της απασχόλησης του 75%, που θέτει η
«Στρατηγική για την Ευρώπη το 2020» σε αντίθεση με την Ελλάδα που οι δείκτες
απασχόλησης για το 2017 είναι από τους χαμηλότερους (4οι από το τέλος καταγράφοντας
ποσοστό 57,8%), ενώ το 2015 η χώρα σημείωσε το χαμηλότερο ποσοστό της που ήταν
54,94 % (Eurostat, 2017). Πρόσφατη έρευνα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (2019) εμφανίζει τη
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δραματική μείωση των εργαζομένων στην Ελλάδα η οποία καταλαμβάνει την τελευταία
θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28, με ποσοστό 69,6%, σε απασχολούμενους
αποφοίτους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 20 έως 34 ετών, ενώ αντίστοιχη θέση
έχουν και οι απασχολούμενοι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ίδιας ηλικιακής
ομάδας.
Τα αποτελέσματα της έρευνας της House hold Finance and Consumption Survey που
πραγματοποιήθηκε για την Ελλάδα δείχνουν ότι η κρίση είχε αρνητικές επιπτώσεις στον
καθαρό πλούτο και το εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών το οποίο μειώθηκε κατά 40%
(Χαραλαμπάκης, 2017). Στην έρευνα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (2019) η Ελλάδα βρίσκεται
σταθερά στις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 σε ότι αφορά το μέσο
καθαρό εισόδημα των ατόμων από 18 μέχρι 64 ετών. Παρόλα αυτά, η πρόβλεψη για το
μέλλον της οικονομίας της Ευρώπης συνεπώς και της Ελλάδας παρουσιάζεται αισιόδοξο
με ανάπτυξη της απασχόλησης και αύξηση του εργατικού δυναμικού. Όμως τα
περισσότερα

ανοίγματα

για

θέσεις

εργασίας

(συμπεριλαμβανομένων

των

αντικαταστάσεων για κενές θέσεις εργασίας) έως το 2030 θα είναι για προσόντα υψηλού
ή μεσαίου επιπέδου όπου οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες και
πρωτίστως την ψηφιακή, μιας και τουλάχιστον το 70% του οικονομικά ενεργού
πληθυσμού της Ευρώπης θα εργάζεται σε υπηρεσίες σχετικές άμεσα ή έμμεσα με την
πληροφορική και τις ΤΠΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017α).
Το ποσοστό των ευρωπαϊκών χωρών που χρησιμοποίησε το Διαδίκτυο σε τακτική
βάση το 2019 ήταν 83% (DESI, 2019) ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του ελληνικού
πληθυσμού έφτασε το 67% (Φραγκούλη, 2018). Επίσης το 11% του πληθυσμού της ΕΕ
δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο (DESI, 2019) ενώ παγκοσμίως το ποσοστό αυτό
αγγίζει το 25% στις ηλικίες 16-74 (World Internet Project Greece, 2017). Η Ελλάδα
παραμένει ουραγός της Ευρώπης όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες της χώρας καθώς
καταλαμβάνει την 26η θέση στο σύνολο των 28 κρατών - μελών στο Δείκτη Ψηφιακής
Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 που αξιολογεί το βαθμό
ψηφιοποίησης κάθε χώρας. Το 54% των Ελλήνων δεν έχει βασικές ψηφιακές δεξιότητες
κι από αυτούς το 31% δεν έχει καμία ψηφιακή δεξιότητα, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 17%. Επιπλέον, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει το
μικρότερο ποσοστό ειδικών στις ΤΠΕ με 1,6% το 2017 ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι
στο 3,7% (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019).
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Σχήμα 2.3. Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 2019

Τη στιγμή που η Ελλάδα πρέπει να συμμετάσχει πιο ενεργά στην «Τέταρτη
Βιομηχανική Επανάσταση», η οποία συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη και την
ψηφιοποίηση, πρόσφατη έρευνα του ΟΟΣΑ με τίτλο «How's Life in the Digital Age 2019»
περιλαμβάνει εξαιρετικά δυσάρεστα στοιχεία για τη χώρα. Το επίπεδο των ανισοτήτων
στην Ελλάδα μεταξύ αυτών που έχουν ψηφιακές δεξιότητες και των υπολοίπων είναι από
τα μεγαλύτερα στον ΟΟΣΑ. Οι ψηφιακές δεξιότητες του ενήλικου πληθυσμού στη χώρα
είναι «μεταξύ των χαμηλότερων στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ» ενώ οι μαθητές στη χώρα
έχουν πρόσβαση σε πολύ λιγότερα ψηφιακά εργαλεία στα σχολεία τους (OECD,2019).

2.12. Πλαίσια ψηφιακών δεξιοτήτων
Σύμφωνα με το CEDEFOP (2008), ένα πλαίσιο προσόντων είναι το μέσο για την
ταξινόμηση και την ανάπτυξη προσόντων σε εθνικό ή τομεακό επίπεδο, με βάση κάποια
κριτήρια (π.χ. χρήση περιγραφών) που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα επίπεδα
μαθησιακών αποτελεσμάτων. Στο ίδιο πνεύμα, αντιλαμβανόμαστε εδώ ότι το πλαίσιο για
τα ψηφιακά προσόντα αποτελεί μέσο για την ανάπτυξη ή την αξιολόγηση της ψηφιακής
ικανότητας σύμφωνα με μια σειρά κριτηρίων τα οποία καθορίζουν περιγραφές των
αλληλένδετων ικανοτήτων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ψηφιακής ικανότητας.
Η επανάσταση στην ψηφιακή εποχή άλλαξε τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά
εργασίας. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και
εργοδότες του 21ου αιώνα είναι η έλλειψη δεξιοτήτων. Η European Commission (2017α)
αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το 65% των εργοδοτών θεωρεί ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι
δεν έχουν τις επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες για την ψηφιακή αγορά εργασίας. Οι κύριες
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τάσεις απαιτούν το άτομο να αναπτύσσει τις ψηφιακές του δεξιότητες δια βίου και να
ενημερώνεται συνεχώς σύμφωνα με τις αλλαγές στην τεχνολογία προκειμένου να
διατηρηθεί η απασχολησιμότητα. Τα πλαίσια ψηφιακών δεξιοτήτων διαδραματίζουν
καθοριστικό ρόλο στη συλλογή δεξιοτήτων επιτρέποντας στους φορείς χάραξης πολιτικής
και τους παρόχους ψηφιακών δεξιοτήτων να διασφαλίζουν ότι τα προγράμματα σπουδών
τους παραμένουν σχετικά και ισχύοντα.

2.13. Υπάρχοντα πλαίσια
Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση ανάπτυξης μιας πραγματικά ολοκληρωμένης
χαρτογράφησης των ψηφιακών ικανοτήτων απαιτείται η εξέταση των σημαντικότερων
πλαισίων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η μελέτη των πλαισίων αυτών επιτρέπει
την κατανόηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται με
άλλες δεξιότητες ζωής, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα κατανόησης της
τυπολογίας των πλαισίων αυτών βοηθώντας έτσι στη δημιουργία εργαλείων για τη
μέτρηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ατόμων.
Για κάθε πλαίσιο που έχει συλλεχθεί υπογραμμίζεται εν συντομία ο κύριος στόχος,
ο σκοπός και η ομάδα στόχος στην οποία απευθύνεται. Η ανασκόπηση των υπάρχων
πλαισίων θα συνδυαστεί με την ανάλυση και τη συμβολή άλλων παραπομπών που παίζουν
σημαντικό ρόλο στη σημερινή αγορά εργασίας όπως οι διάφορες πιστοποιήσεις ΤΠΕ. Οι
πιστοποιήσεις είναι πάντοτε χρήσιμες ως πηγές πληροφοριών αλλά είναι συνήθως πολύ
συγκεκριμένες και περιορίζονται στην τεκμηρίωση του αναλυτικού προγράμματος και των
μεθόδων αξιολόγησης (Ferrari, 2012). Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός παρόχων
πιστοποίησης και πιστοποιητικών (ορισμένοι άτυποι κατάλογοι οι οποίοι ήδη απαριθμούν
περισσότερες από 2300 πιστοποιήσεις και 161 παρόχους) αλλά μόνο μερικοί από αυτούς
έχουν συμπληρωθεί ή μετατραπεί σε πρόγραμμα ικανοτήτων που μπορούν να συμβάλουν
στη χαρτογράφηση των δεξιοτήτων (Fernández-Sanz, Gómez-Pérez, & Castillo-Martínez,
2017).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων και
δεξιοτήτων στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ECDL (www.ecdl.org). Για τους
επαγγελματίες των ΤΠΕ υπάρχει το πλαίσιο δεξιοτήτων για την εποχή της πληροφορίας
(www.sfiaonline.org)

και

το

ευρωπαϊκό

πλαίσιο

ηλεκτρονικής

επάρκειας

(www.ecompetences.eu), ενώ για τις οργανώσεις υπάρχει το πλαίσιο IT-CMF
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(www.ivi.com). Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Συνομοσπονδία Βρετανικής Βιομηχανίας (CBI)
διεξήγαγε έρευνες για τον προσδιορισμό των ψηφιακών και άλλων δεξιοτήτων που
απαιτούνται από τους εργοδότες (ESCO). Ακόμη πολλοί εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικοί
οργανισμοί χρησιμοποιούν τα πλαίσια για την παροχή κατάρτισης, δοκιμών και
πιστοποίησης (e-CF).
2.13.1. Το πλαίσιο ανάπτυξης και κατανόησης των ψηφιακών ικανοτήτων στην
Ευρώπη.
Η έρευνα του Joint Research Centre (JRC) σχετικά με τη μάθηση και τις δεξιότητες
για την ψηφιακή εποχή ξεκίνησε το 2005 και στόχο είχε να παρέχει πολιτική στήριξη στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της για την αξιοποίηση της δυναμικής των
ψηφιακών τεχνολογιών για την καινοτομία στις πρακτικές στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση, την αύξηση της συμμετοχής στη δια βίου μάθηση και την ανάπτυξη νέων
ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την απασχόληση, την
προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και την ομαλή ένταξη στην κοινωνία. Μετά την
υλοποίηση περισσοτέρων των 20 ερευνών και πάνω από 100 διαφορετικές δημοσιεύσεις,
δημιουργήθηκε το ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες, DigComp,
το οποίο αποτελεί εργαλείο για τη βελτίωση και ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας των
πολιτών.
Αποτελεί ένα πλαίσιο αναφοράς που καθορίζει 21 ικανότητες που πρέπει να έχει ο
σύγχρονος πολίτης ώστε να είναι ψηφιακά ικανός, ομαδοποιημένες σε 5 βασικούς τομείς
οι οποίοι είναι η δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, οι βασικές γνώσεις για τις
πληροφορίες και τα δεδομένα, η επικοινωνία και η συνεργασία, η ασφάλεια και η ευεξία
και η επίλυση προβλημάτων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016). Το DigComp πρώτη φορά
δημοσιεύθηκε το 2013 και αποτελεί λεπτομερή περιγραφή όλων των ικανοτήτων που είναι
απαραίτητες για να είναι καταρτισμένοι οι πολίτες σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Είναι
σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό πρωτοβουλιών στον τομέα των
ψηφιακών δεξιοτήτων τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Το
2016, το JRC δημοσίευσε το DigComp 2.0 το οποίο περιέγραφε τις ικανότητες
ομαδοποιημένες σε πέντε βασικούς τομείς με συγκεκριμένα παραδείγματα βοηθώντας έτσι
στην αναγνώριση και κατανόηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που
απαιτούνται σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Το 2017 δημοσιεύεται το DigComp 2.1 που
επέκτεινε τα αρχικά τρία επίπεδα επάρκειας του DigComp 1.0 (Βασικός χρήστης,
Ανεξάρτητος και Έμπειρος) σε μια πιο λεπτή περιγραφή οκτώ επιπέδων με παραδείγματα
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χρήσης για αυτά τα οκτώ επίπεδα. Επιπρόσθετα παρέχει μια κοινή γλώσσα για την
περιγραφή και τον τρόπο εντοπισμού των βασικών τομέων της ψηφιακής ικανότητας,
προσφέροντας παράλληλα μια κοινή αναφορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. (Vuorikari, Punie,
Carretero - Gomez, & Van den Brande, 2016).
Πλαίσια που επιλέχθηκαν για τη δημιουργία του πλαισίου ψηφιακής επάρκειας για τους
πολίτες (DigComp)
i. ACTIC
Το πλαίσιο Accreditation of Competences in Teknologías de la Informacióny la
Comunicación (ACTIC) αναφέρεται στην πιστοποίηση των ικανοτήτων στον τομέα των
τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών. Αυτή η πρωτοβουλία διεξάγεται στην
Καταλονία και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες ηλικίας άνω των 16 ετών. Βασίζεται σε
ένα μοντέλο τριών επιπέδων, αν και το επίπεδο 3 δεν εφαρμόστηκε μέχρι το χρόνο
συγγραφής του DigComp. Ως ψηφιακή παιδεία θεωρείται η ασφαλής και κριτική χρήση
των τεχνολογιών στην κοινωνία της πληροφορίας για την επικοινωνία, την εργασία και
τον ελεύθερο χρόνο.
Ομάδα στόχος: όλοι οι πολίτες άνω των 16 ετών.
ii. BECTA
Η ανασκόπηση του ψηφιακού αλφαβητισμού παρέχει ένα πρότυπο για τους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των δημοτικών και δευτεροβάθμιων σχολείων.
Αποτελείται από μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και υλικού υποστήριξης για τους
εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους και βασίζεται στην αντίληψη ότι η ψηφιακή
παιδεία είναι συνδυασμός από ψηφιακές δεξιότητες και δεξιότητες κριτικής σκέψης.
Ομάδα στόχος: παιδιά ηλικίας 0-16.
iii. CML
Το Πλαίσιο CML για τον Γραμματισμό Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης παρέχει το
εργαλείο MediaLit και δημιουργεί ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει πέντε βασικές έννοιες
και πέντε βασικά ερωτήματα σχετικά με την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας. Το πλαίσιο
στοχεύει στο να επιτρέψει στους μαθητές να συνθέσουν, να κατασκευάσουν και να
συμμετάσχουν στα ΜΜΕ. Θεωρείται σημείο αναφοράς για τους εκπαιδευτικούς, τους
ανθρώπους των μέσων ενημέρωσης, τους δημιουργούς προγραμμάτων σπουδών και τους
ερευνητές (Carretero, Vuorikari & Punie, 2017 · Ferrari, 2012, 2013).
Ομάδα στόχος: ενήλικες.
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iv. DCA
Το πλαίσιο Digital Competence Assessment (DCA) αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου
σχεδίου με θέμα «Διαδίκτυο και σχολεία: Προβλήματα προσβασιμότητας, πολιτικές
ισότητας και διαχείρισης πληροφοριών». Το πλαίσιο προτείνει τον ορισμό και την
εννοιοποίηση της ψηφιακής ικανότητας, η οποία συνδέεται με μια σειρά δοκιμασιών που
απευθύνονται σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (15-16 ετών) (Carretero et al.,
2017).
Ομάδα στόχος: μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
v. DigEuLit
Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε από την πρωτοβουλία EC e-Learning με
επικεφαλής το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης για την ανάπτυξη ενός γενικού πλαισίου για
την ψηφιακή ικανότητα. Το κύριο αποτέλεσμα του έργου ήταν μια σειρά δημοσιεύσεων
σχετικά με ένα εννοιολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του ψηφιακού γραμματισμού το
οποίο θεωρείται ως η σύγκλιση πολλών γραμματισμών. Οι συγγραφείς υπογραμμίζουν την
ανάγκη προώθησης της συζήτησης σχετικά με τις ψηφιακές ικανότητες από τις λίστες
δεξιοτήτων στη συμβολή των ψηφιακών εργαλείων για την ανάπτυξη του ατόμου στην
κοινωνία.
Ομάδα στόχος: όλοι οι πολίτες.
vi. ECDL
Το ECDL είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
ιδρύθηκε το 1997 από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Ενώσεων Επαγγελματιών
Πληροφορικής και αποτελεί μία από τις κορυφαίες αρχές πιστοποίησης προγραμμάτων
πληροφορικής. Υποστηρίζεται από εθνικές εταιρείες πληροφορικής και από περισσότερες
από 45 Διεθνείς Ενώσεις Επιστημόνων Πληροφορικής, αντιπροσωπεύοντας πάνω από
400.000 επαγγελματίες πληροφορικής σε όλο τον κόσμο. Ο ρόλος του ιδρύματος ECDL
είναι σημαντικός τόσο ως προς τον προσδιορισμό των αναγκών για τη βασική εκπαίδευση
σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές όσο και ως προς την αγορά εργασίας και την κοινωνία.
Το Νέο ECDL χωρίζεται σε 3 κατηγορίες: Base, Standard και Advanced με
δεκαπέντε ενότητες πιστοποίησης που κυμαίνονται από το επίπεδο εισαγωγής για
αρχάριους έως προχωρημένους σε επαγγελματικά προγράμματα. Το κύριο μέλημα των πιο
διαδεδομένων προγραμμάτων (ECDL/ICDL) είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων
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που είναι απαραίτητες για τη χρήση εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου, βάσεων
δεδομένων, υπολογιστικών φύλλων και παρουσίασης (http://www.ecdl.gr).
Ομάδα στόχος: όλοι οι πολίτες.
vii. eLSe Academy
Η eLSe-Academy - eLearning for Seniors Academy - εστιάζει στην αύξηση της
κοινωνικής συμμετοχής, της ενδυνάμωσης και της ένταξης των ηλικιωμένων στην
κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της
απομόνωσης των ευάλωτων ατόμων. Το eLSe στοχεύει στην ανάπτυξη και δοκιμή ενός
περιβάλλοντος eLearning ειδικά διαμορφωμένου και παιδαγωγικά προσαρμοσμένου στις
ανάγκες των ηλικιωμένων εκπαιδευομένων. Η ομάδα-στόχος είναι οι ευρωπαίοι
ηλικιωμένοι πολίτες που ενδιαφέρονται και είναι σε θέση να αποκτήσουν και να
αναπτύξουν περαιτέρω ικανότητες σε ΤΠΕ και άλλα θέματα, με ιδιαίτερη έμφαση σε
εκείνους που είναι «απομονωμένοι» γεωγραφικά. Η eLSe-Academy προσφέρει ένα διετές
ευέλικτο

πρόγραμμα

μαθημάτων

που

βασίζονται

στην

ηλεκτρονική

μάθηση

προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ηλικιωμένων εκπαιδευομένων.
Ομάδα στόχος: ηλικιωμένοι.
viii. eSafety Κit
Πέρα από ένα πλαίσιο, το εργαλείο αυτό προετοιμάζει τα παιδιά και τις οικογένειές
τους για να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο και να υποστηρίξουν
μια αποτελεσματική και ασφαλή χρήση τεχνολογιών. Το πλαίσιο παρέχει δραστηριότητες
στο διαδίκτυο, έναν οδηγό για γονείς και ένα ενημερωτικό φυλλάδιο για χρήση εκτός
σύνδεσης με στόχο να καλύψει τα ακόλουθα θέματα: Ασφάλεια, Επικοινωνία, Ψυχαγωγία,
λήψη αρχείων και διαδικτυακό εκφοβισμό (Cyberbullying). Στόχος είναι να προκαλέσει
διαγενεακές συζητήσεις μεταξύ γονέων-επαγγελματιών και παιδιών για τα παραπάνω
θέματα.
Ομάδα στόχος: παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών.
ix. Eshet-Alkalai
Το εννοιολογικό πλαίσιο του Eshet-Alkalai αναφέρεται τις διάφορες πτυχές του
ψηφιακού γραμματισμού και τις πολλαπλές αναπαραστάσεις που χρειάζονται για να
λειτουργούν οι άνθρωποι σε μια ψηφιακή εποχή. Αποτελεί ένα εννοιολογικό πλαίσιο για
την αποσαφήνιση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ψηφιακή παιδεία.
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Ομάδα στόχος: Ακαδημαϊκοί, σπουδαστές.
x. IC3
Η Βασική Πιστοποίηση Διαδικτύου και Πληροφορικής (IC³®) στοχεύει να παρέχει
στους φοιτητές και τους αιτούντες εργασία τα θεμέλια της γνώσης που χρειάζονται για να
επιτύχουν σε περιβάλλοντα που απαιτούν τη χρήση υπολογιστών και Διαδικτύου. Το IC 3
πιστοποιεί βασικές ικανότητες σε επίπεδο εισόδου που απαιτούνται για την
αποτελεσματική χρήση της τελευταίας τεχνολογίας υπολογιστών και διαδικτύου για την
επίτευξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, να διευρύνουν την παραγωγικότητα, να
βελτιώσουν το κέρδος και να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Ομάδα στόχος: όλοι οι πολίτες.
xi. iSkills
Το πλαίσιο αξιολόγησης iSkills ισχυρίζεται ότι αποτελεί τη μόνη δοκιμασία
γραμματισμού στις ΤΠΕ που αξιολογεί τις δεξιότητες για την κριτική σκέψη και την
επίλυση προβλημάτων σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Το πλαίσιο βασίζεται στην
αναγνώριση ότι τόσο οι γνωστικές όσο και οι τεχνικές δεξιότητες είναι απαραίτητες για να
είναι οι άνθρωποι λειτουργικοί σε μια ψηφιακή κοινωνία.
Ομάδα στόχος: ενήλικες.
xii. NCCA
To πλαίσιο αυτό είναι ένας οδηγός που βοηθά τους εκπαιδευτικούς να
ενσωματώσουν τις ΤΠΕ ως διατομεακές συνιστώσες για όλα τα μαθήματα. Προσδιορίζει
τις γνώσεις, τις στάσεις και τις δεξιότητες που αναμένονται από τους μαθητές που φοιτούν
σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υποστηρίζει ένα όραμα της
ψηφιακής δεξιότητας ως την ικανότητα δημιουργίας, επικοινωνίας, συνεργασίας αλλά και
οργάνωσης και παραγωγής πληροφοριών. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να
κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις για τη λειτουργία των ΤΠΕ, να τις
χρησιμοποιούν και να μπορούν να σκεφτούν, να μάθουν και να αποτιμούν κριτικά τον
ρόλο των ΤΠΕ στην κοινωνία.
Ομάδα στόχος: σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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xiii. Παιδαγωγική άδεια ΤΠΕ
Αυτή η πρωτοβουλία από τη Δανία προσφέρει στους σημερινούς και μελλοντικούς
εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους στον τομέα των ΤΠΕ
και να τις ενσωματώσουν μαζί με τα μέσα ενημέρωσης ως φυσικό τμήμα της μάθησης. Το
πιστοποιητικό αξιολογεί τέσσερις βασικές και τέσσερις επιλεγόμενες ενότητες. Στόχος
είναι να χρησιμοποιηθούν οι ΤΠΕ και τα μέσα ενημέρωσης για σκοπούς διδασκαλίας και
μάθησης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με έναν
επιβλέποντα για να επιλέξουν εκείνες τις ενότητες που είναι πιο κοντά στην καθημερινή
διδασκαλία τους.
Ομάδα στόχος: εν ενεργεία και υποψήφιοι εκπαιδευτικοί.
xiv. Προγραμματισμός πληροφοριακής παιδείας – Σκωτία
Αυτό το πλαίσιο πληροφοριακής παιδείας αναπτύχθηκε στη Σκωτία προκειμένου να
προωθήσει την κατανόηση και την ανάπτυξη της πληροφοριακής παιδείας σε όλους τους
τομείς της εκπαίδευσης. Έχει διεξαχθεί πιλοτικά στα σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στα οποία ο ορισμός της πληροφοριακής παιδείας προσδιορίζεται από τις
δηλώσεις για δεξιότητες, γνώση και κατανόηση.
Ομάδα στόχος: σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
xv. ICT-CFT
Στόχος του πλαισίου Ικανότητας ΤΠΕ της UNESCO για τους Εκπαιδευτικούς (ICTCFT) είναι ο καθορισμός διαφόρων δεξιοτήτων ικανότητας ΤΠΕ προκειμένου να τους
δοθεί η δυνατότητα να ενσωματώσουν τις τεχνολογίες στη διδασκαλία τους και να
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στην παιδαγωγική, τη συνεργασία και την καινοτομία στο
σχολείο χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ. Το έργο ICT-CFT της UNESCO αποτελείται από ένα
πλαίσιο εκπαιδευτικής πολιτικής, ένα σύνολο προτύπων ικανότητας και κατευθυντήριες
γραμμές εφαρμογής. Τα πρότυπα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνουν την
κατάρτιση στις δεξιότητες ΤΠΕ ως μέρος μιας συνολικής προσέγγισης της μεταρρύθμισης
της εκπαίδευσης και περιλαμβάνει: την εκπαιδευτική πολιτική, πρόγραμμα σπουδών και
αξιολόγηση, παιδαγωγική επάρκεια, χρήση τεχνολογίας, οργάνωση και διοίκηση σχολείων
και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών.
Ομάδα στόχος: εκπαιδευτικοί.
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2.13.2. Ευρωπαϊκό πλαίσιο ηλεκτρονικής επάρκειας
Το 2008 υπό την αιγίδα του CEN ICT Skills Workshop (Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης) και σύμφωνα με τις συστάσεις του ευρωπαϊκού φόρουμ για τις
ηλεκτρονικές δεξιότητες δημοσιεύθηκε το ευρωπαϊκό πλαίσιο ηλεκτρονικής επάρκειας (eCF) e-Competence Framework 1.0, το 2010 το e-Competence Framework 2.0 και το 2014
e-CF 3.0. Το πρότυπο αυτό δημιουργήθηκε για να εφαρμοστεί από τις υπηρεσίες και
επαγγελματίες των ΤΠΕ, τους διευθυντές και τα τμήματα ανθρωπίνων πόρων, τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς κατάρτισης, την αγορά, τους υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής καθώς και άλλους οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Το
ευρωπαϊκό πλαίσιο ηλεκτρονικής επάρκειας εξελίχθηκε τον Απρίλιο του 2016 σε
ευρωπαϊκό πρότυπο (EN 16234-1) για τις ικανότητες των ΤΠΕ σε όλους τους τομείς της
βιομηχανίας (European Commission, 2017β). Παρέχει μια αναφορά 40 ικανοτήτων οι
οποίες κατηγοριοποιούνται σε 5 περιοχές (Σχέδιο, Κατασκευή, Εκτέλεση, Ενεργοποίηση
και Διαχείριση) όπως απαιτείται και εφαρμόζεται στον χώρο εργασίας και σχετίζεται με
την επιχειρηματική τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών. Χρησιμοποιεί το
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) για τις ικανότητες ως μια κοινή γλώσσα ώστε να
είναι κατανοητά τα επίπεδα επάρκειας και οι ικανότητες και οι δεξιότητες που απαιτούνται
σε ΤΠΕ στη βιομηχανία σε όλη την Ευρώπη. Αντικατοπτρίζει τα διαφορετικά επίπεδα
επιχειρηματικών απαιτήσεων όπως: ικανότητες διαχείρισης προτύπων ασφαλείας ΤΠΕ,
εφαρμογή πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών, ικανότητα αξιολόγησης κινδύνων,
εφαρμογή μέτρων κατά της εισβολής και ρυθμίσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
(Fernández-Sanz et al., 2017). Το e-CF είναι το πιο δημοφιλές πλαίσιο δεξιοτήτων και
πολλοί οργανισμοί ανέπτυξαν διάφορα ηλεκτρονικά εργαλεία (CEPIS, 2016 · eCompetence, 2016α · e-Competence, 2016β · e-Competence, 2016γ) που επικεντρώθηκαν
κυρίως στη λειτουργικότητα της αυτοαξιολόγησης των ικανοτήτων των χρηστών ΤΠΕ (eCompetence, 2016α).
Ομάδα στόχος: Όλοι οι εργαζόμενοι
2.13.3.
Το

Ευρωπαϊκή ταξινόμηση
απασχόλησης
πρόγραμμα

χαρτογράφησης

δεξιοτήτων/ικανοτήτων,
δεξιοτήτων

της

προσόντων

Ευρωπαϊκή

και

ταξινόμηση

δεξιοτήτων/ικανοτήτων, προσόντων και Απασχόλησης (ESCO - European Classification
of Skills/Competences, Qualification and Occupation) είναι μια η πολυγλωσσική (σήμερα,
27 γλώσσες, 24 της ΕΕ, συν την ισλανδική, τη νορβηγική και την αραβική) ταξινόμηση
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των ευρωπαϊκών ικανοτήτων, δεξιοτήτων, επαγγελμάτων και προσόντων που προωθεί η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει αναπτυχθεί κυρίως για να βοηθήσει στη γεφύρωση του
χάσματος μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας (ESCO, 2012,
2017). Η ESCO υποστηρίζεται από το Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της
Επαγγελματικής Κατάρτισης).
Στόχος του ESCO είναι να κατανοηθούν (1) οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
που απαιτούνται για την απασχόληση σε συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα, (2)
οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται με την ολοκλήρωση των σπουδών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και (3) τα προσόντα που απαιτούνται κατά την αναζήτηση
εργασίας για συγκεκριμένο επάγγελμα (European Commission, 2017α).
Το έργο ξεκίνησε το 2010, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της
Ατζέντας για τις νέες δεξιότητες για την Ευρώπη, με την πρώτη πλήρη έκδοση του ESCO
(ESCO v1) να κυκλοφορεί στις 28 Ιουλίου 2017 και έχει σκοπό να συνεχίσει να
ενημερώνεται για να αντανακλά τις αλλαγές στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, στην
εκπαίδευση και κατάρτιση. Το ESCO περιλαμβάνει περίπου 3.000 επαγγέλματα, 13.500
έννοιες γνώσης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και 2400 για τον πυλώνα των προσόντων.
Η ESCO διαρθρώνεται βάσει τριών πυλώνων (επαγγέλματα, δεξιότητες/ικανότητες
και προσόντα) και παρέχει μια εξαιρετικά πλούσια περιγραφή των βασικών και
προαιρετικών γνώσεων/δεξιοτήτων που σχετίζονται με το κάθε επάγγελμα. Συνδέεται με
σχετικές διεθνείς ταξινομήσεις και πλαίσια όπως της NACE (Στατιστική ταξινόμηση των
οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα), ISCO (International Standard
Classification of Occupations) και EQF (European Qualifications Framework) ως μερικές
πρωταρχικές πηγές για τη δημιουργία του πλαισίου (Fernández-Sanz, et al., 2017).
Ομάδα στόχος: Όλοι οι εργαζόμενοι
2.13.4. Εννοιολογικό πλαίσιο βασικής επάρκεια επαγγελμάτων
Το πλαίσιο Body of Knowledge (ΒΟΚ) είναι το πλήρες σύνολο εννοιών, όρων και
δραστηριοτήτων που συνθέτουν έναν επαγγελματικό τομέα, γνωστό από τη σχετική
επιστημονική κοινότητα ή επαγγελματική ένωση. Αποτελεί συχνά τη βάση για τα
προγράμματα σπουδών για τα περισσότερα επαγγελματικά προγράμματα καθορίζοντας τα
βασικά επίπεδα επάρκειας. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός φορέων γνώσης σε κάθε τομέα
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επαγγελματικής εξειδίκευσης συμπεριλαμβανομένου του κλάδου των ΤΠΕ (FernándezSanz et al., 2017).
Παρά την υψηλή αποδοχή του, δεν υπάρχει επί του παρόντος κανένα παγκόσμιο ή
ευρωπαϊκό σώμα γνώσεων που να καλύπτει όλες τις περιοχές γνώσης των ΤΠΕ που απαιτεί
η βιομηχανία, ίσως γιατί σε αρκετές χώρες υπάρχει εθνικό πλαίσιο για τις ΤΠΕ. Πέραν
αυτού, είναι δυνατόν να βρεθούν διαφορετικοί BOK στον τομέα των ΤΠΕ ως αποτέλεσμα
διαφορετικών ερευνητικών έργων όπως συμβαίνει με το SWEBOK που δημιουργήθηκε
από την IEEE Computer Society. Ο συσχετισμός τους με τον κλάδο της τεχνολογίας
λογισμικού και τα προγράμματα σπουδών της Πληροφορικής τα οποία δημιουργήθηκαν
από την ACM IEEE-CS, αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές για τα προγράμματα
σπουδών στις επιστήμες υπολογιστών (Fernández-Sanz et al., 2017).
Το Ευρωπαϊκό Θεμελιώδες Σώμα της Γνώσης ΤΠΕ είναι η βασικού επιπέδου γνώση
που απαιτείται για την είσοδο στο επάγγελμα των ΤΠΕ και αποτελεί το πρώτο σημείο
αναφοράς για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στο συγκεκριμένο κλάδο (European
Commission, 2015b). Έχει επιλεγεί ως πλαίσιο αναφοράς στο προτεινόμενο πλαίσιο
αντιστοιχίας ηλεκτρονικών δεξιοτήτων (eSKM) κι έχει ως βάση το πλαίσιο e-CF,
δεδομένου ότι δημιουργήθηκε μετά το e-CF 3.0 (Fernández-Sanz et al., 2017).
Ομάδα στόχος: Όλοι οι εργαζόμενοι
2.13.5. Διεθνής βάση για τη διαχείριση προγραμμάτων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής
Το πλαίσιο Axelos δημιουργήθηκε το 2013 από το Ηνωμένο Βασίλειο και βασίστηκε στο
e-CF 3.0, το ICB3 από το Ινστιτούτο Διοίκησης Έργων (IPMA) το οποίο παρέχει τη διεθνή
βάση για τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων, σε ITIL1 (Βιβλιοθήκη Υποδομής
Τεχνολογίας Πληροφορικής) έγγραφα και εγχειρίδια που παρέχουν καθοδήγηση στους
παρόχους υπηρεσιών σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών. Κάθε δεξιότητα
αντιπροσωπεύει μια μοναδική διάσταση εργασίας όπως η διαχείριση κινδύνου ή η ηγεσία,
και παρέχει περιγραφές των κύριων συμπεριφορών που το άτομο πρέπει να επιδεικνύει για
να λειτουργεί αποτελεσματικά. Κάθε εξειδίκευση ορίζεται σε πέντε διαφορετικά επίπεδα

1

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι πιστοποιήσεις όπως του ITIL δεν αποτελούν πλαίσια δεξιοτήτων. Στην
περίπτωση του ITIL, πρόκειται απλώς για ένα μοντέλο που καθορίζει τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης IT. Επιπλέον,
η δομή δεν είναι ισοδύναμη με τα υπόλοιπα πλαίσια. Πρόκειται μόνο για μια πρόταση για πιστοποίηση σε μια πολύ
συγκεκριμένη περιοχή των επαγγελμάτων ΤΠΕ.
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που αντιπροσωπεύουν το πλήρες εύρος ευθύνης/αυτονομίας, πολύ παρόμοια με τα επίπεδα
e-CF (Axelos, 2016).
Ομάδα στόχος: Όλοι οι εργαζόμενοι
2.13.6. Εργαλείο αυτοαξιολόγησης δεξιοτήτων TET-SAT
Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης δεξιοτήτων (Technology Enhanced Teaching – Self
Assessment Tool - TET-SAT) είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης
εκπαιδευτικών στην Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Παιδαγωγική. Η ανάπτυξη του TETSAT βασίστηκε σε υπάρχοντα εργαλεία και πλαίσια (όπως το ICT Competency
Framework for Teachers της Unesco, το Digcomp, το ISTE Standards for Teachers). Το
εργαλείο λειτουργεί τόσο σε φορητούς υπολογιστές όσο και σε κινητές συσκευές.
Αποτελείται από 30 ερωτήσεις, μέσα από 4 τομείς ψηφιακών δεξιοτήτων (Ψηφιακή
Παιδαγωγική, Χρήση και Παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου, Ψηφιακή Επικοινωνία και
Συνεργασία και Ψηφιακή Πολιτειότητα). Αφού απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις, το
εργαλείο υπολογίζει το επίπεδο του εκπαιδευτικού και παρέχει σχετική ανατροφοδότηση
με αναφορά στο επίπεδό ψηφιακών δεξιοτήτων του (Taddeo, Cigognini, Parigi, & Blamire,
2016).
Ομάδα στόχος: εκπαιδευτικοί.
2.13.7. ICILS
Η Διεθνής μελέτη ICILS (International Computer and Information Literacy Study ICILS 2013 και ICILS 2018) σχεδιάστηκε για να διερευνήσει τους τρόπους με τους
οποίους οι νέοι άνθρωποι σε μια σειρά χωρών προετοιμάζονται για τις σπουδές τους, την
εργασία και τη ζωή αναπτύσσοντας ηλεκτρονική και πληροφοριακή παιδεία για να
λειτουργούν στην ψηφιακή εποχή. Η μελέτη μετρά τις διεθνείς διαφορές στον
υπολογιστικό και πληροφοριακό γραμματισμό των μαθητών. Αυτός ο τύπος
γραμματισμού αναφέρεται στην ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν υπολογιστές
για να διερευνήσουν, να δημιουργήσουν και να επικοινωνήσουν ώστε να συμμετέχουν
αποτελεσματικά στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας και στην κοινότητα (Fraillon
et al., 2013). Η αξιολόγηση είναι οργανωμένη σε δομοστοιχεία, κάθε ένα από τα οποία
περιλαμβάνει μια σειρά από μικρά χωριστά καθήκοντα (που συνήθως διαρκούν λιγότερο
από ένα λεπτό για να ολοκληρωθεί) ακολουθούμενη από ένα μεγάλο έργο 15-20 λεπτών.
Οι μεγάλες εργασίες απαιτούν από τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα πληροφοριακό
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προϊόν όπως μια αφίσα. Το ICILS 2018 αναφέρεται και στον τομέα της υπολογιστικής
σκέψης που θεωρείται ως η διαδικασία επεξεργασίας και επίλυσης προβλήματος όπως οι
υπολογιστές. Περιλαμβάνει αξιολόγηση που θα μετρήσει πόσο καλά μπορούν οι
σπουδαστές να αποδείξουν τις ψηφιακές τους ικανότητες (Fraillon, Schulz, Friedman, &
Duckworth, 2018).
Ομάδα στόχος: μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2.13.8. Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων
Το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων (Europass) αποτελείται από ένα ψηφιακό
ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο πέντε εγγράφων που βοηθά μαθητές, φοιτητές, εργοδότες,
εκπαιδευτικούς,

εκπαιδευτές

ή

επαγγελματίες

τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης

και

εργαζόμενους/μελλοντικούς εργαζόμενους να παρουσιάσουν σε ολόκληρη την Ευρώπη τις
δεξιότητες και τα προσόντα τους με σαφή και εύληπτο τρόπο. Διαθέτει το «Βιογραφικό
σημείωμα»

που

παρέχει

τη

δυνατότητα

παρουσίασης

των

δεξιοτήτων

(συμπεριλαμβανομένων και των ψηφιακών) και των προσόντων του ατόμου με σαφή και
αποτελεσματικό τρόπο, το «Διαβατήριο γλωσσών» ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης των
γλωσσικών δεξιοτήτων του ατόμου, το έγγραφο «κινητικότητα Europass» όπου
καταγράφονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα,
το «συμπλήρωμα πιστοποιητικού» όπου αναγράφονται γνώσεις και δεξιότητες που έχουν
αποκτήσει οι κάτοχοι πιστοποιητικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και το
«παράρτημα διπλώματος» στο οποίο περιγράφονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες που
έχουν αποκτήσει οι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (European Commission,
2015α).
Ομάδα στόχος: Όλοι οι πολίτες
2.13.9. Πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων για ενήλικες
Βασικός στόχος του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη (Digital Europe) είναι η
ενίσχυση της ψηφιακής εκπαίδευσης στον τομέα της παιδείας επιδιώκοντας να γεφυρωθεί
το χάσμα ανάμεσα στα προγράμματα εκπαίδευσης με τις απαιτήσεις που έχουν
δημιουργηθεί από τις εξελίξεις των νέων τεχνολογιών (Digital Skills Greece, 2019).
Σύμφωνα με τον Jimoyiannis (2015), αν και η ψηφιακή παιδεία βασίστηκε στα στοιχεία
του αλφαβητισμού των ΤΠΕ, περιλαμβάνει ωστόσο μια ποικιλία γνώσεων, συμπεριφορών
και πολύπλοκων δεξιοτήτων που χρειάζονται οι άνθρωποι για να λειτουργούν
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αποτελεσματικά σε σύγχρονα ψηφιακά περιβάλλοντα. Το προτεινόμενο πλαίσιο ψηφιακού
γραμματισμού για ενήλικες στηρίζεται στις τέσσερις διαστάσεις των ψηφιακών
δεξιοτήτων, τις γνώσεις και τις στάσεις που πρέπει να πετύχουν οι ενήλικες
εκπαιδευόμενοι: Επιχειρησιακές δεξιότητες, Δεξιότητες πληροφόρησης, Στρατηγικές
δεξιότητες και Ψηφιακή κουλτούρα και ταυτότητα (Jimoyiannis, 2015).
Ομάδα στόχος: Ενήλικες
2.13.10. Πλαίσιο Ικανοτήτων και χρήσης τεχνολογιών
Η ψηφιακή τεχνολογία διαπερνά όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας
και απαιτεί από όλους να προσαρμόζονται συνεχώς σε αυτή την εξελισσόμενη
πραγματικότητα. Το πλαίσιο General Technological Competence and Use (GTCU)
χρησιμοποιείται για διαφορετικούς σκοπούς και με διαφορετικούς τρόπους από τους
ανθρώπους με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται δεξιότητες και ικανότητες οι οποίες
ομαδοποιούνται στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες: Τεχνική ικανότητα, Κοινωνική
ικανότητα, Ενημερωτική ικανότητα και Επιστημολογική ικανότητα.
Από το 2001 το GTCU έχει λειτουργήσει ως πλαίσιο αυτοελέγχου ψηφιακής ικανότητας.
Το 2017, διεξήχθη στο εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πληροφορικής (EILAB) του Καναδά
μια πιλοτική μελέτη παρατήρησης, χρησιμοποιώντας το πλαίσιο GTCU με σύγκριση τόσο
των 26 δεικτών που εξετάζει μέσω αυτοαξιολογήσεων, όσο και των αποδεδειγμένων
ψηφιακών ικανοτήτων το οποίο προσέφερε στους ερευνητές και τους εκπαιδευτικούς ένα
εξορθολογισμένο μοντέλο για τον εντοπισμό της ψηφιακής ετοιμότητας ατόμων και
ομάδων για εργασία και μάθηση με τεχνολογία. Το GTCU επικαλύπτεται εννοιολογικά
και επιχειρησιακά με άλλα ακαδημαϊκά πλαίσια ψηφιακών ικανοτήτων (Blayone et
al.,2017 · Desjardins, 2015).
Ομάδα στόχος: Όλοι οι πολίτες
2.13.11. Παγκόσμιο πλαίσιο δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού της Unesco
Η Unesco ανέθεσε στο Digital Literacy Global Framework (DLGF) την ανάπτυξη
ενός παγκόσμιου πλαισίου δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού που επιτρέπει στις χώρες
και στους φορείς των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) να παρακολουθούν και να αξιολογούν την
ψηφιακή παιδεία στους ενήλικες πληθυσμούς. Μπορεί δηλαδή να χρησιμεύσει ως θεμέλιο
για τον θεματικό δείκτη 4.4.2 ο οποίος μετρά το ποσοστό νέων/ενηλίκων που έχουν
επιτύχει τουλάχιστον ένα ελάχιστο επίπεδο επάρκειας στον τομέα της ψηφιακής παιδείας
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(Unesco, 2018β, σ. 44). Στόχος της Unesco είναι να δώσει ουσιαστικές κατευθυντήριες
γραμμές για την παροχή κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της ψηφιακής
επάρκειας σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και τις αξιοπρεπείς
θέσεις εργασίας σε διαφορετικά ψηφιακά περιβάλλοντα.
Για τη σύνταξη αυτού του πλαισίου επιχειρήθηκε μια σύνθεση των υφιστάμενων
περιφερειακών, εθνικών και υποεθνικών πλαισίων για τον προσδιορισμό των δεξιοτήτων
και ικανοτήτων που σχετίζονται με το παγκόσμιο πλαίσιο, και ιδίως την ανάλυση του
βαθμού στον οποίο υφιστάμενα, καλά αναπτυγμένα και περιεκτικά πλαίσια είναι
σημαντικά (i) για όλες τις χώρες, πλούσιες ή φτωχές και (ii) έχουν ισχύ στην πάροδο του
χρόνου. Το προτεινόμενο πλαίσιο είναι μια επέκταση του DigComp 2.1, υποστηριζόμενη
από δύο ομάδες χαρτογράφησης (1) πρόγραμμα σπουδών ψηφιακής παιδείας και πλαίσια
αξιολόγησης σε διακρατικό, εθνικό και υποεθνικό επίπεδο και (2) χρήση παραδειγμάτων
ψηφιακού

αλφαβητισμού

σε

σημαντικούς

τομείς

των

κοινωνικοοικονομικών

δραστηριοτήτων. Μελετήθηκαν τα πλαίσια ψηφιακής παιδείας και τα παραδείγματα
χρήσης που συλλέχθηκαν από 43 χώρες-περιοχές: Ασία, Υπο Σαχάρια Αφρική, Μέση
Ανατολή, Βόρεια Αφρική, Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες υψηλού εισοδήματος εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως Λατινική Αμερική. Αναλύθηκαν έξι εθνικά πλαίσια που
μπορούν να ερμηνευθούν ευκολότερα στους πέντε τομείς περιεχομένου καθώς και τρία
επιχειρηματικά πλαίσια.
Δεδομένου ότι η Αειφόρος Ανάπτυξη 4.4 στοχεύει στην «ουσιαστική αύξηση του
αριθμού των νέων και των ενηλίκων που έχουν δεξιότητες για την απασχόληση και την
επιχειρηματικότητα», η έρευνα εστίασε στην επιλογή παραδειγμάτων χρήσης από
σημαντικές οικονομικές και/ή τομείς της απασχόλησης καθώς και ικανοτήτων που
σχετίζονται με τη σταδιοδρομία (Law et al.,2018).
Ομάδα στόχος: Ενήλικες
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Κεφάλαιο 3: Επισκόπηση της βιβλιογραφίας

3.1. Έρευνες ψηφιακών δεξιοτήτων
Στον ακαδημαϊκό κόσμο και στον κόσμο της έρευνας, τα επαγγέλματα στις ΤΠΕ και
το προφίλ των εργαζομένων αυτού του κλάδου δεν ήταν ένας από τους τομείς που είχε
ερευνητικό ενδιαφέρον στο παρελθόν. Η έρευνα στον τομέα της ψηφιακής ενσωμάτωσης
και της παιδείας αναπτύχθηκε ραγδαία τα τελευταία 15 χρόνια (Fernández-Sanz, 2017 ·
Van Deursen, Helsper, & Eynon, 2014). Οι αναζητήσεις σε βιβλιογραφικές βάσεις
δεδομένων των τελευταίων ετών προσφέρουν ελάχιστα αποτελέσματα. Εξαίρεση
αποτελούν ορισμένες γενικές μελέτες σχετικά με τα προφίλ των ΤΠΕ και τη σύνδεσή τους
με την αγορά εργασίας και την εκπαίδευση στις ΤΠΕ (Llorens-Garcia, Llinas-Audet, &
Sabate, 2009 · Surakka, 2007) όπως και οι μελέτες της Leithbridge (Lethbridge, 2000 ·
Lethbridge, Diaz-Herrera, Richard, & Thompson, 2007) οι οποίες συνέβαλαν στη
διερεύνηση της πολυπλοκότητας της τυποποίησης, ταξινόμησης, ανάλυσης και
περιγραφής των προφίλ των επαγγελμάτων ΤΠΕ.
Ωστόσο, τα έργα αυτά έχουν επικεντρωθεί περισσότερο σε έρευνες και αναλύσεις
με στόχο να εντοπίσουν τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και στη συνέχεια
να υποβάλουν προτάσεις π.χ. για την εκπαίδευση, παρά να δημιουργήσουν πλήρεις
περιγραφές θέσεων, επαγγελμάτων και προφίλ. Άλλες μελέτες σχετίζονται με τα
προβλήματα προσαρμογής των ικανοτήτων που αναπτύσσονται μέσω του μηχανισμού
μάθησης στην τρέχουσα αγορά εργασίας (Llorens, Llinàs‐Audet, Ras, & Chiaramonte,
2013 · Mavromaras, 2013· von Konsky, Jones, & Miller, 2014). Υπάρχει ανάγκη για
περισσότερα θεωρητικά ενημερωμένα, αξιόπιστα και έγκυρα μέσα που να μπορούν να
μετρήσουν τις εξελίξεις στον τομέα αυτό.
Ορισμένες μελέτες έχουν βασιστεί σε υπάρχοντα πρότυπα/πλαίσια όπως το
ευρωπαϊκό πλαίσιο ηλεκτρονικής επάρκειας (e-CF), το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών
Ικανοτήτων

για

τους

Πολίτες

(DigComp),

την

ευρωπαϊκή

ταξινόμηση

δεξιοτήτων/ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων (ESCO), τη βιβλιοθήκη υποδομής
των τεχνολογιών πληροφοριών (ITIL) κλπ καθώς και σε προϋπάρχουσες έρευνες. Στη
συνέχεια θα δούμε τις κυριότερες έρευνες που μελέτησαν την ψηφιακή ικανότητα των
ανθρώπων τα τελευταία χρόνια.
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3.1.1. Έρευνες με δημιουργία εργαλείων μέτρησης ψηφιακών δεξιοτήτων
Οι van Deursen και van Dijk (2010) μέσα από βιβλιογραφική επισκόπηση πρότειναν
ένα πλαίσιο που περιέχει ορισμούς για τέσσερις τύπους δεξιοτήτων στο Διαδίκτυο: (1)
Επιχειρησιακές δεξιότητες, αναφερόμενοι σε ένα σύνολο βασικών δεξιοτήτων στη χρήση
της τεχνολογίας του διαδικτύου (2) Επίσημες δεξιότητες στο Διαδίκτυο οι οποίες απαιτούν
τις δεξιότητες πλοήγησης και προσανατολισμού (3) Δεξιότητες πληροφοριών που
αφορούν τις ενέργειες μέσω των οποίων οι χρήστες προσπαθούν να εκπληρώσουν τις
πληροφοριακές τους ανάγκες και (4) Στρατηγικές δεξιότητες που αναφέρονται στην
ικανότητα χρήσης του διαδικτύου ως μέσου επίτευξης συγκεκριμένων στόχων αλλά και
του γενικού στόχου που είναι η βελτίωση της θέσης του ατόμου στην κοινωνία που ζει και
εργάζεται. Η έμφαση δίνεται στη βέλτιστη λύση όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα. Το
προτεινόμενο πλαίσιο υπερβαίνει την επιφανειακή έννοια της μέτρησης δεξιοτήτων στο
διαδίκτυο και καταδεικνύει ότι η παροχή λειτουργικών και επίσημων δεξιοτήτων από μόνη
της δεν επαρκεί κατά τη χρήση του διαδικτύου. Το πλαίσιο περιγράφει στις δεξιότητες που
είναι απαραίτητες για να λειτουργεί ο γενικός πληθυσμός σε ψηφιακό περιβάλλον και
συγκεκριμένα στο διαδίκτυο.
Στη μελέτη των DiGiuseppe, Childs, Blayone & Barber (2017) χρησιμοποιήθηκε μια
ηλεκτρονική έκδοση του εργαλείου έρευνας GTCU (EILab, 2017) όπου αξιολογήθηκε η
ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευομένων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πριν και μετά
το τέλος ενός διαδικτυακού μαθήματος διάρκειας 36 ωρών με επίκεντρο την εκμάθηση
βασισμένη σε προβλήματα που διεξήχθη το 2015, στο πλαίσιο του προγράμματος Bachelor
of Arts in Educational Studies and Digital Technology (BA-ESDT) ενός πανεπιστημίου
στο Οντάριο του Καναδά. Αυτό το μάθημα περιελάμβανε τόσο σύγχρονα όσο και
ασύγχρονα (υβριδικά) συστήματα διδασκαλίας κι επικοινωνίας και χρησιμοποίησε το
μοντέλο εκπαίδευσης πλήρους ηλεκτρονικής μάθησης (FOLC). Η μελέτη επικεντρώθηκε
στα αποτελέσματα των μαθησιακών δραστηριοτήτων σχετικά με την εννοιολογική
ανάπτυξη των σπουδαστών και την τεχνική ικανότητα και χρήση των ψηφιακών
τεχνολογιών. Συνολικά συμμετείχαν στη μελέτη 42 μαθητές οι οποίοι συμπλήρωσαν το
ελεύθερα διαθέσιμο στο Διαδίκτυο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο GTCU. Το online
εργαλείο GTCU σύμφωνα με τους DiGiuseppe et al. (2017) μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα ώστε να αξιολογηθεί η τρέχουσα ικανότητα και οι αλλαγές
στην ικανότητα με την πάροδο του χρόνου μιας μεγάλης ποικιλίας τεχνολογιών
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επικοινωνίας πληροφοριών. Επιπρόσθετα καθώς οι ΤΠΕ συνεχίζουν να αναπτύσσονται,
το μέσο GTCU συνεχίζει να εξελίσσεται δυναμικά.
Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της μελέτης των van Laar et al. (2017) ήταν να
προσδιορίσει τις έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις απαιτούμενες
δεξιότητες σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Οι van Laar et al. (2017), όρισαν ως ψηφιακές
δεξιότητες του 21ου αιώνα την ψηφιακή επάρκεια που καλύπτει τη διαχείριση
πληροφοριών, την επικοινωνία και τη διανομή, τη συνεργασία, τη δημιουργία
περιεχομένου και γνώσεων, τη δεοντολογία και την ευθύνη, την αξιολόγηση και την
επίλυση προβλημάτων και τις τεχνικές λειτουργίες που απαιτούνται σε ένα ψηφιακό
περιβάλλον. Ο δεύτερος στόχος ήταν να καθοριστεί η σχέση ανάμεσα σε δύο κύριες
έννοιες: των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και στις ψηφιακές δεξιότητες. Ο τρίτος στόχος
ήταν να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα με βάση έναν
εννοιολογικό ορισμό και τις βασικές λειτουργικές συνιστώσες που αποσκοπούν στην
εργασία και τη γνώση. Στην έρευνα των van Laar et al., (2017) εξετάστηκαν συνολικά
1592 διαφορετικά άρθρα από τα οποία 75 πληρούσαν τα προκαθορισμένα κριτήρια
ένταξης. Εντοπίστηκαν επτά βασικές δεξιότητες: τεχνική, διαχείριση πληροφοριών,
επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων.
Επίσης εντοπίστηκαν πέντε συναφείς δεξιότητες: ηθική συνειδητοποίηση, πολιτισμική
ευαισθητοποίηση, ευελιξία, αυτοδιάθεση και δια βίου μάθηση.
Σκοπός της εργασίας των Fernández-Sanz et al. (2017) είναι η ανάπτυξη ενός
ολοκληρωμένου πλαισίου αντιστοίχισης γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που
απαιτούνται στον κλάδο των ΤΠΕ ώστε να ωφεληθούν οι αναζητούντες εργασία και οι
εργοδότες. Το πλαίσιο έχει σκοπό να προσαρμόζεται δυναμικά στις αλλαγές που
συμβαίνουν στις ταξινομήσεις της αγοράς εργασίας, οι οποίες υποστηρίζουν την
κατάρτιση για την απόκτηση των απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων για την πρόσβαση
στις επιθυμητές θέσεις εργασίας. Η έρευνα βασίστηκε σε υπάρχοντα πλαίσια καθώς και
σε προϋπάρχουσες έρευνες για την ψηφιακή επάρκεια. Η ερευνητική προσέγγιση
συνίσταται σε μελέτη βιβλιογραφίας και σε ένα εργαστήριο με συμμετέχοντες
εμπειρογνώμονες από μη κερδοσκοπικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη
του μοντέλου. Όπως η ESCO και η e-CF, στόχος της έρευνας ήταν να διευκολύνει την
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και την κατάρτιση στις ΤΠΕ σε ολόκληρη την ΕΕ.
Προτάθηκε ένα εννοιολογικό μοντέλο για να παρουσιαστούν οι γνώσεις, δεξιότητες και
στάσεις που απαιτούνται ώστε να αναπτύσσονται ψηφιακές ικανότητες. Το πλαίσιο eSKM
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προέκυψε από το έργο eSKM2 με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών
αυτοαξιολόγησης των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και ψηφιακών ικανοτήτων καθώς και την
προώθηση επιμόρφωσης για την επίτευξη του προφίλ στόχου. Το eSKM θα μπορούσε να
χρησιμεύσει ως βάση για την ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων μετά από
αυτοαξιολόγηση.
3.1.2. Έρευνες με δημιουργία πλαισίου και αυτοαξιολόγηση.
Η έρευνα των Van Deursen, Helsper, and Eynon (2014) αποτελεί μέρος ενός
ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος το οποίο στόχευε στην ανάπτυξη ενός πλαισίου
μέτρησης των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη χρήση του Διαδικτύου. Για τη μέτρηση
δεξιοτήτων

στο

Διαδίκτυο

χρησιμοποιήθηκε

ένα

πλαίσιο

πέντε

δεξιοτήτων:

επιχειρησιακές/Λειτουργικές, πλοήγησης πληροφοριών, κοινωνικές, δημιουργικές και
κινητές δεξιότητες. Για κάθε μία από τις πέντε περιοχές δεξιοτήτων στο πλαίσιο αυτό
χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία προσαρμοσμένα και προερχόμενα από προηγούμενες έρευνες
(Van Deirsen, Van Dijk & Peters, 2012 · Helsper & Eynon, 2013 · Sonck, Livingstone,
Kuiper & De Haan, 2011 · Macheroni & Olaffson, 2014), ενώ ταυτόχρονα ερευνήθηκαν
οι διαφορετικές δεξιότητες που απαιτούνται σε απευθείας σύνδεση και εκτός σύνδεσης
στο διαδίκτυο. Η ηλεκτρονική έρευνα έγινε το 2014 στην Ολλανδία σε 1.107 άτομα με τη
μέθοδο των ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης. Τα αποτελέσματα της έδειξαν ότι οι άντρες
εκτιμούν τις δεξιότητες τους υψηλότερα σε σχέση με τις εκτιμήσεις των γυναικών και ότι
οι νεότερες γενιές εκτιμούν τις δεξιότητές τους υψηλότερες από τις παλαιότερες γενιές.
Όσοι έχουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο ήταν σημαντικά πιο σίγουροι για όλες τις
δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων πλοήγησης σε πληροφορίες. Από τη
μελέτη έγινε αντιληπτό πως οι ψηφιακές δεξιότητες σχετίζονται με τις ανισότητες και τις
διαφορές μεταξύ των κοινωνικοπολιτιστικών ομάδων.

2

Η πλατφόρμα του e-Skills Match απευθύνεται σε νέους και επαγγελματίες των ΤΠΕ που επιθυμούν να αξιολογήσουν
και να πιστοποιήσουν τις δεξιότητές τους ή να προσδιορίσουν τις δεξιότητες που θα ενισχύσουν ή θα συμπληρώσουν
πιθανά κενά. Σε ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν
να προωθήσουν προγράμματα σχετικά με ηλεκτρονικές δεξιότητες και απευθύνονται στους κλάδους ΤΠΕ. Σε
παρόχους διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρουν πιστοποίηση για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες
των επαγγελματιών ΤΠΕ, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο/η που επιθυμεί να ενημερωθεί σχετικά με την κατάρτιση
στις ηλεκτρονικές δεξιότητες.
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Στη μελέτη των Van Deursen, Helsper και Eynon (2016) προτάθηκε ένα πλήρως
δοκιμασμένο όργανο μέτρησης δεξιοτήτων στο Διαδίκτυο. Χρησιμοποιήθηκαν δύο
βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για την κατασκευή του εργαλείου μέτρησης (van
Deursen & van Dijk, 2010· Van Dijk & van Deursen, 2014 · Helsper & Eynon, 2013), ενώ
πολλά στοιχεία από τις προηγούμενες έρευνες (Helsper & Eynon, 2013 · Sonck,
Livingstone, Kuiper, & De Haan, 2011 · van Deursen et al., 2012, 2014 )
χρησιμοποιήθηκαν με μορφή τύπου Likert για να επιτρέψουν στους συμμετέχοντες
ευελιξία. Η εργαλειοθήκη Scale Internet Skills (ISS) χρησιμοποιώντας το πλαίσιο
ψηφιακών δεξιοτήτων των Van Deursen, Helsper και Eynon (2014) και η κλίμακα τύπου
Likert του Spitzberg (2006) σχεδιάστηκε ειδικά για να αποτυπώνει ένα πλήρες φάσμα
δεξιοτήτων στο Διαδίκτυο από βασικά μέχρι προχωρημένα επίπεδα. Από την έρευνα που
διεξήχθη στην Ολλανδία φάνηκε ότι ορισμένα από τα αντικείμενα έδειξαν υψηλές
συσχετίσεις με τις πραγματικές επιδόσεις (van Deursen et al., 2012). Οι διαφορές μεταξύ
των φύλων και μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων είναι σημαντικές, εκτός από τις
δεξιότητες πλοήγησης πληροφοριών, με τους άντρες να εκτιμούν τις δεξιότητές τους
υψηλότερα από ότι οι γυναίκες και οι νεότερες γενιές να εκτιμούν ότι οι δεξιότητές τους
είναι υψηλότερες από τις παλαιότερες γενιές. Όσοι έχουν υψηλότερα εκπαιδευτικά επίπεδα
είναι σημαντικά πιο σίγουροι για όλες τις δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων δεξιοτήτων
πλοήγησης πληροφοριών. Η περιγραφική ανάλυση των επαγγελματικών ομάδων
επιβεβαιώνει κυρίως τη βιβλιογραφία γύρω από τις ανισότητες στα επίπεδα δεξιοτήτων.
Οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης και οι σπουδαστές φαίνεται ότι έχουν τα
υψηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων, με εξαίρεση τις δεξιότητες πλοήγησης πληροφοριών όπου
οι διαφορές δεν είναι σημαντικές. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει μικρή διαφορά
μεταξύ των μερικώς απασχολούμενων εργαζομένων κι εκείνων που είναι άνεργοι.
Επιπλέον οι συνταξιούχοι φαίνεται να έχουν χαμηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων από εκείνους
που δεν εργάζονται.
3.1.3. Έρευνες με δημιουργία πλαισίου και μέτρηση της ψηφιακής ικανότητας με
πρακτικές ασκήσεις επίδοσης
Οι συνεργάτες του ECDL Foundation (2018) σε πέντε χώρες της Ευρώπης καθώς
και η ICDL Asia στη Σιγκαπούρη και η ICDL Ινδίας, διερεύνησαν το 2017 το χάσμα
μεταξύ της κατανόησης των ψηφιακών δεξιοτήτων των ανθρώπων και της
πραγματικότητας χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης και
πρακτικών δοκιμών παρακολούθησης. Τα συμπεράσματά τους δημοσιεύονται στην
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έκθεση «Perception & Reality Measuring Digital Skills Gaps in Europe, India and
Singapore». Οι μελετητές διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι συνήθως υπερεκτιμούν τα επίπεδα
των ψηφιακών δεξιοτήτων τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι νέοι, οι οποίοι συχνά
θεωρούνται ως εγγενώς ικανοί να χρησιμοποιούν την τεχνολογία, σε ορισμένες
περιπτώσεις θεωρούνται λανθασμένα «ψηφιακοί ντόπιοι». Οι συμμετέχοντες αρχικά
κλήθηκαν να αυτοαξιολογήσουν τις δεξιότητές τους σε διάφορους τομείς ψηφιακής
επάρκειας και στη συνέχεια αξιολογήθηκαν τα πραγματικά επίπεδα δεξιοτήτων του κάθε
συμμετέχοντα

χρησιμοποιώντας

πρακτικές

δοκιμές

βασισμένες

στο

ECDL.

Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές ομάδες - στόχοι στις μελέτες, μια στην Αυστρία και
στην Ελβετία που επιλέχθηκαν συμμετέχοντες ηλικίας 15 έως 64 ετών και η δεύτερη στη
Δανία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ινδία και τη Σιγκαπούρη που η επιλεγείσα ομάδα
στόχος ήταν νέοι κυρίως φοιτητές. Τα ευρήματα ήταν παρόμοια σε όλες τις χώρες. Αρχικά,
η αυτοαξιολόγηση φαίνεται να μην είναι καλή μέτρηση της πραγματικής απόδοσης καθώς
οι άνθρωποι τείνουν να υπερεκτιμούν τις ψηφιακές δεξιότητές τους. Ακόμη τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν κενά ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλες τις χώρες που
συμμετείχαν στην έρευνα εντός κι εκτός Ευρώπης. Τα κενά στις ψηφιακές δεξιότητες
εμφανίζονται και στους νέους όσο και στους μεγαλύτερους. Τέλος παρατηρήθηκε ότι οι
άνθρωποι που έχουν αποκτήσει πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων επιτελούν καλύτερα
τις πρακτικές δοκιμασίες από όσους δεν διαθέτουν τέτοια πιστοποίηση.
Η έρευνα των van Laar, van Deursen, van Dijk και de Haan (2018) διεξήχθη με
σκοπό την ανάπτυξη ενός μέσου μέτρησης των ψηφιακών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και
τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου βασισμένο σε επτά βασικές δεξιότητες:
τεχνική, διαχείριση πληροφοριών, επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα, κριτική
σκέψη και επίλυση προβλημάτων. Μέσω τριπλής προσέγγισης (1) γνωστικές
συνεντεύξεις, (2) πιλοτική έρευνα και (3) πλήρη έρευνα σε συνδυασμό με βιβλιογραφική
επισκόπηση προτάθηκε ένα πλαίσιο μέτρησης των ψηφιακών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.
Tα στοιχεία συλλέχθηκαν στην Ολλανδία σε ένα δείγμα 907 επαγγελματιών από τον
Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο 2017. Οι δημιουργικές βιομηχανίες είναι ένας τομέας με
υψηλό μορφωτικό επίπεδο που μπορεί να αποσαφηνίσει τις υψηλές μέσες τιμές που
παρουσιάστηκαν στη έρευνα.
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3.1.4. Έρευνες με αυτοαξιολόγηση και πρακτικές ασκήσεις επίδοσης
Το Νοέμβριο του 2014 οι Van Deursen, Helsper, Eynon και Van Dijk (2017)
διεξήγαγαν μια ηλεκτρονική έρευνα στην Ολλανδία με αντιπροσωπευτικό δείγμα 1101
Ολλανδών χρηστών του διαδικτύου με στόχο να απαντηθεί το ερώτημα εάν ο ψηφιακός
αποκλεισμός είναι (α) σύνθετος και (β) διαδοχικός. Ο «σύνθετος αποκλεισμός» νοείται ως
το αθροιστικό μειονέκτημα σε έναν τύπο ψηφιακού χάσματος. Δηλαδή, ένα άτομο που
στερείται μιας συγκεκριμένης ψηφιακής δεξιότητας στερείται επίσης μιας άλλης ψηφιακής
δεξιότητας. «Διαδοχικός» σημαίνει πως ένας τύπος ψηφιακού αποκλεισμού εξαρτάται από
έναν άλλο. Όταν ένα άτομο δεν διαθέτει ψηφιακές δεξιότητες δεν είναι σε θέση να
χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο με ποικίλους τρόπους γεγονός που στη συνέχεια οδηγεί σε
πλήρη αδυναμία χρήσης του. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τομείς από τους οποίους ένα
άτομο μπορεί να αποκλειστεί από την κοινωνία κι έχουν αντίστοιχους τομείς αποκλεισμού
στον ψηφιακό κόσμο: οικονομικός, πολιτιστικός, κοινωνικός και προσωπικός (Helsper,
2012). Οι τρεις πρώτοι βασίζονται στη θεωρία του κεφαλαίου του Bourdieu (1986), στην
οποία το οικονομικό, πολιτιστικό και κοινωνικό κεφάλαιο των ανθρώπων θεωρούνται ως
πόροι που δίνουν την ευκαιρία να αποκτηθεί εισόδημα, θέσεις εργασίας και υλικό πλούτο.
Η μελέτη αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει 30 γνωστικές
συνεντεύξεις, ενώ το δεύτερο πρακτικές δοκιμασίες. Ο χρόνος που απαιτείται για την
ολοκλήρωση της τελικής έρευνας είναι περίπου 25 λεπτά. Οι δεξιότητες στο Διαδίκτυο
μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο 20 στοιχείων

για επιχειρησιακές,

πληροφοριακές, κοινωνικές και δημιουργικές δεξιότητες (Van Deursen, Helsper & Eynon,
2016). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι αυτοί που επιτυγχάνουν αποτελέσματα
σε έναν τομέα δεν επιτυγχάνουν απαραίτητα αποτελέσματα και σε έναν άλλο. Δεν
μπορούμε να υποθέσουμε ότι το κλείσιμο του ψηφιακού χάσματος σε μια περιοχή-τομέα
συνεπάγεται αυτόματα λιγότερη ψηφιακή ανισότητα σε άλλη περιοχή-τομέα. Επιπλέον,
ένα άτομο που δεν διαθέτει ένα είδος δεξιοτήτων είναι επίσης πιθανό να στερείται κι άλλης
δεξιότητας. Το συμπέρασμα είναι ότι ο αποκλεισμός στη φύση είναι σύνθετος και
διαδοχικός κι έχει ως αποτέλεσμα τον ψηφιακό αποκλεισμό γεγονός που υποδηλώνει ότι
το Διαδίκτυο είναι μεγεθυντικό στοιχείο των υφιστάμενων ανισοτήτων.
Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του Οντάριο του
Καναδά Blayone, Mykhailenko και Barber (2018), μελέτησαν το πλαίσιο γενικής
τεχνολογικής επάρκειας και χρήσης βασισμένο στον ορισμό του υλικού του υπολογιστή
από την IEEE (Blayone et al., 2017α · Blayone et al., 2017β). Ως διττός σκοπός της μελέτης
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των Blayone et al. (2018) ορίστηκε: (α) να προταθεί ένας ψηφιακά πλούσιος ερευνητικός
σχεδιασμός και (2) οι θεμελιώσεις για το DCP ως εργαλείο ετοιμότητας με διερεύνηση
σχέσεων μεταξύ αυτο-αξιολογήσεων και αυθεντικών ψηφιακών μαθησιακών επιδόσεων.
Για να διερευνηθεί το DCP αναπτύχθηκε ένας σχεδιασμός έρευνας με μεικτές μεθόδους
για τη συσχέτιση των αυτοαξιολογικών αναφερόμενων ψηφιακών ικανοτήτων και της
δραστηριότητας ηλεκτρονικής μάθησης. Αρχικά συλλέχθηκαν στοιχεία αυτοαναφορών
ψηφιακών δεξιοτήτων από τη βάση δεδομένων DCP με σχεδόν 700 προφίλ τα οποία
αναλύθηκαν με SPSS. Στη συνέχεια καθένας από τους 15 συμμετέχοντες επισκέφθηκε το
εργαστήριο του EILAB και υλοποίησε τρία αυθεντικά σενάρια, αποτελούμενα το καθένα
από έξι εργασίες, με χρήση tablet ως συσκευές δραστηριότητας λόγω του αυξανόμενου
ρόλου της κινητής τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Μετά την ολοκλήρωση της
δραστηριότητας διεξήχθησαν και καταγράφηκαν συνεντεύξεις με πέντε ερωτήματα που
αφορούσαν τη δυσκολία των σεναρίων, τα επίπεδα άνεσης και την ετοιμότητα να
συμμετάσχουν σε πλήρως ηλεκτρονική μάθηση. Τέλος έγινε ανοικτή συζήτηση την οποία
ζήτησε ο ερευνητής με αίτημα ανάδρασης. Οι υψηλότερες βαθμολογίες των
αποτελεσμάτων της αυτοαξιολόγησης συσχετίστηκαν με υψηλότερες βαθμολογίες
απόδοσης σεναρίων των 15 συμμετεχόντων στις τρεις δραστηριότητες δείχνοντας ότι το
DCP λειτουργεί αποτελεσματικά ως πρόβλεψη της επιτυχημένης ψηφιακής μάθησης.
Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και στα χαμηλά επίπεδα ετοιμότητας ψηφιακής
μάθησης. Οι πέντε ερωτήσεις των συνεντεύξεων έδειξαν αρκετούς παράγοντες επιρροής
πέρα από το πεδίο εφαρμογής του DCP όπως: (α) δυσκολία στην εργασία, (β) γενική άνεση
με συσκευή tablet (γ) τα επίπεδα συμμετοχής του δείγματος, την άνεση, την επιμονή, την
απογοήτευση και την κόπωση των συμμετεχόντων (δ) την κατανόηση των εργασιών και
(ε) τη στρατηγική ολοκλήρωσης των σεναρίων.
3.1.5. Έρευνες μέτρησης ψηφιακών δεξιοτήτων με ασκήσεις επίδοσης
Το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων στρέφεται όλο και περισσότερο προς την
αξιολόγηση των δεξιοτήτων που χρειάζεται ο ενήλικος πληθυσμός κάθε χώρας ώστε να
διαπιστωθεί αν διαθέτει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να
ανταποκριθεί στις εργασιακές και κοινωνικές απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής (Schleicher,
Thorn, & Desjardins, 2014). Η έρευνα PIAAC (2012,2015) η οποία διεξάγεται στα πλαίσια
του ΟΟΣΑ, είναι η πιο ολοκληρωμένη διεθνής έρευνα δεξιοτήτων των ενηλίκων που έχει
υλοποιηθεί. Για πρώτη φορά το 2012 αξιολόγησε άτομα 16 έως 65 ετών από 33 χώρες στις
δεξιότητες αλφαβητισμού, αριθμητικής και επίλυσης προβλημάτων αλλά, επειδή
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διεξάγεται ως μια ευρέως υπολογιστική έρευνα, τα άτομα αξιολογούνται και για τις
τεχνολογικές τους ικανότητες (Sellar & Lingard, 2014). Η έρευνα συλλέγει πληροφορίες
που σχετίζονται με τις επαγγελματικές εμπειρίες, με το πώς χρησιμοποιούνται οι
δεξιότητες στο σπίτι και την κοινωνία καθώς και στοιχεία για την εκπαίδευση, τη χρήση
των ΤΠΕ στο χώρο εργασίας και τις γενικές δεξιότητες των ενηλίκων κάθε χώρας-μέλους
(OECD, 2013a). Επιπλέον, συλλέγονται στοιχεία που αφορούν τις απαιτούμενες
δεξιότητες για την καθημερινή ζωή, την εκπαίδευση, την εργασία και το
κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο του ενήλικου πληθυσμού (European Commission, 2015 ∙
Νικολόπουλος, 2017). Παρόλο που πολλοί ανέμεναν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των
θέσεων εργασίας έως το 2020 θα απαιτεί ψηφιακά ικανά άτομα, τα αποτελέσματα της
έρευνας έδειξαν ότι το 25 % των ενηλίκων δεν διέθεταν βασικές ψηφιακές δεξιότητες ώστε
να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις ΤΠΕ. Το γεγονός αυτό οδήγησε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια νέα πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της ψηφιακής
ανεπάρκειας του πληθυσμού με τίτλο «Άνοιγμα της εκπαίδευσης» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2013β). Πρόσφατες έρευνες (ITU, 2018) έδειξαν ότι στις 47 λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες
στον κόσμο η αποτελεσματική χρήση του Διαδικτύου παραμένει σχετικά χαμηλή και
τέσσερα από τα πέντε άτομα (80%) δεν χρησιμοποιούν ακόμη το Διαδίκτυο.
Οι van Deursen και Van Diepen (2013) πραγματοποίησαν μια μελέτη παρατήρησης
τον Ιούνιο του 2011 με δοκιμές απόδοσης στο διαδίκτυο. Συμμετείχαν 54 μαθητές από
εννέα τάξεις ενός Ολανδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (5 αγόρια και
κορίτσια από κάθε τάξη). Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι τα αγόρια και τα κορίτσια δεν
φαίνεται να διαφέρουν ως προς τις δεξιότητες διαχείρισης της πληροφορίας και τις
στρατηγικές δεξιότητες στο διαδίκτυο. Η βελτίωση των ικανοτήτων πληροφόρησης και
στρατηγικής είναι οριακή με την αύξηση της ηλικίας των μαθητών. Η ηλικία είναι
σημαντική μόνο για το χρόνο που αφιερώνεται στις δεξιότητες πληροφόρησης. Το
μορφωτικό επίπεδο ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας βελτίωσης των δεξιοτήτων καθώς
φάνηκε ότι όσο ανέβαιναν σχολικές τάξεις οι μαθητές ή βαθμίδα εκπαίδευσης τόσο
βελτιώνονταν οι δεξιότητες πληροφορικής και στρατηγικής στο διαδίκτυο. Αντιθέτως η
εμπειρία και η χρήση του διαδικτύου δεν επηρεάζουν τα επίπεδα αυτών των δεξιοτήτων
των μαθητών. Συνολικά, η απόδοση των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τίθεται
υπό αμφισβήτηση το κατά πόσο τα παιδιά διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο
πληροφόρησης και στρατηγικών δεξιοτήτων για τη χρήση του διαδικτύου για οικιακή
εργασία ή σχολικά προγράμματα.
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Η μελέτη των Kaarakainen, Kivinen και Vainio (2018) διεξήχθη σε μαθητές
ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (3159) και τους δασκάλους τους (626) κατά τα έτη
2014-2016 στη Φινλανδία. Χρησιμοποιώντας ανάλυση παραγόντων δημιουργήθηκαν
τρεις παράγοντες δεξιοτήτων ΤΠΕ: βασικές ψηφιακές δεξιότητες, προηγμένες τεχνικές
δεξιότητες και επαγγελματίες δεξιότητες ΤΠΕ. Η επίδοση στη δοκιμασία δεξιοτήτων ΤΠΕ
έδειξε τους άνδρες μαθητές και καθηγητές να έχουν υψηλότερα επίπεδα από τις γυναίκες
σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Στον παράγοντα που αφορά τις προηγμένες τεχνολογικές
δεξιότητες και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν ελλείψεις, με τους άνδρες
εκπαιδευτικούς να έχουν καλύτερες επιδόσεις. Στον παράγοντα επαγγελματικές δεξιότητες
ΤΠΕ μαθητές και εκπαιδευτικοί δυσκολεύτηκαν και μόνο λίγοι συμμετέχοντες
ολοκλήρωσαν τα καθήκοντα σε αυτόν τον παράγοντα με υψηλές πιστώσεις. Αξίζει να
σημειωθεί ότι για αυτόν τον παράγοντα οι μαθητές βρέθηκαν να είναι αισθητά καλύτεροι
από τους εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσματα στην παρούσα μελέτη δείχνουν ότι, μεταξύ
των σπουδαστών, το φύλο δεν σχετίζεται με σημαντικές διαφορές σε βασικές ψηφιακές
δεξιότητες. Για τις εργασίες που σχετίζονται με προηγμένες τεχνικές δεξιότητες και
επαγγελματικές δεξιότητες ΤΠΕ οι άντρες μαθητές είχαν καλύτερη απόδοση από τις
γυναίκες. Οι άνδρες εκπαιδευτικοί ξεπέρασαν σημαντικά τις γυναίκες καθηγήτριες σε κάθε
παράγοντα δεξιοτήτων ΤΠΕ. Η έρευνα επισημαίνει ότι προκειμένου να μειωθεί το χάσμα
δεξιοτήτων ΤΠΕ μεταξύ των μαθητών πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις
παρεμβάσεις από την επίσημη εκπαίδευση.
3.1.6. Έρευνες μέτρησης ψηφιακών δεξιοτήτων με αυτοαξιολόγηση
Στην έρευνα του Oyedemi (2014) που διεξήχθη από τον Μάρτιο 2010 έως Ιούνιο
2011 σε 1044 φοιτητές, πραγματοποιήθηκαν αυτοαξιολογικές ερωτήσεις σε δέκα
πανεπιστήμια της Νότιας Αφρικής ενώ σε άλλα δύο πανεπιστήμια έγιναν πρακτικές
δοκιμασίες δεξιοτήτων. Η ανωτέρω μελέτη διερεύνησε το πρότυπο των δεξιοτήτων που
πιστεύουν ότι έχουν και των πραγματικών ψηφιακών δεξιοτήτων που κατέχουν οι φοιτητές
της Νοτίου Αφρικής. Τα ευρήματα της μελέτης αποκαλύπτουν ότι, αν και πολλοί φοιτητές
αισθάνονταν σίγουροι για τις δεξιότητές τους στο διαδίκτυο για την αναζήτηση
οποιασδήποτε πληροφορίας, ωστόσο εκείνοι με οικιακούς/προσωπικούς υπολογιστές και
με πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι είχαν καλύτερες ψηφιακές δεξιότητες στην
εύρεση πληροφοριών. Η δημιουργία περιεχομένου ήταν σχεδόν ανύπαρκτη για τους
περισσότερους σπουδαστές. Πολλοί νέοι δεν εξέταζαν τις ευκαιρίες που προσφέρει το
κοινωνικό λογισμικό δημιουργίας περιεχομένου. Τα συμμετοχικά οφέλη και οι
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δυνατότητες συγγραφής που προσφέρουν τα νέα μέσα δεν χρησιμοποιούνται αρκετά από
πολλούς φοιτητές της Νότιας Αφρικής και αυτό έχει επιπτώσεις στην ικανότητά τους να
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για να συμμετάσχουν και να επεμβαίνουν σε ζητήματα
που επηρεάζουν τους ίδιους αλλά και την ευρύτερη κοινότητα. Το υψηλό κόστος
πρόσβασης στο διαδίκτυο έχει επίσης αρνητικό αντίκτυπο στις ψηφιακές δεξιότητες των
φοιτητών. Επιπλέον, το χαμηλό εύρος ζώνης της σύνδεσης που διαθέτουν πολλές
πανεπιστημιουπόλεις έχει σοβαρές επιπτώσεις στις δεξιότητες δημιουργίας περιεχομένου
από τους φοιτητές. Λόγω του μειωμένου εύρους ζώνης υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες
στην ανάρτηση και την κοινή χρήση βίντεο (π.χ. το YouTube και το Facebook),
καθιστώντας τα εργαλεία αυτά ακατάλληλα για τους φοιτητές. Αναμφισβήτητα, η
κοινωνική διαστρωμάτωση και οι κοινωνικές ανισότητες έχουν αντίκτυπο στις ψηφιακές
δεξιότητες καθώς αυτές επηρεάζονται από την άνιση πρόσβαση στην τεχνολογία, η οποία
συχνά διαμορφώνεται από δημογραφικούς και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. Οι
συνθήκες υπό τις οποίες οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μαζί με το είδος
πρόσβασης που επιτυγχάνουν και τη συχνότητα χρήσης του για διάφορες δραστηριότητες,
καθορίζουν το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων τους.
Η μελέτη των van Deursen και van Dijk (2015) βασίστηκε σε τέσσερα δείγματα που
συλλέχθηκαν στις Κάτω Χώρες τον Σεπτέμβριο του 2010, του 2011, του 2012 και του
2013. Συνολικά ελήφθησαν απαντήσεις από 1418 άτομα το 2010, 1114 το 2011, 1224 το
2012 και 1125 το 2013. Το πλαίσιο προτείνει μια διάκριση μεταξύ των τεσσάρων
δεξιοτήτων στο διαδίκτυο, με τις Επιχειρησιακές-λειτουργικές και τις Επίσημες δεξιότητες
να θεωρούνται κυρίως τεχνικές, ενώ οι δεξιότητες πληροφόρησης και οι στρατηγικές να
είναι οι ουσιαστικές γιατί απαιτούν μια βάση γνώσεων και κατανόησης που αποκτώνται
μέσω της διά βίου μάθησης. Οι δεξιότητες πληροφόρησης απαιτούν γνώσεις η απόκτηση
των οποίων είναι δυνατό να επιτευχθεί μόνο μέσα από δραστηριότητες της επίσημης
εκπαίδευσης. Το ψηφιακό χάσμα εν γένει συνεπάγεται διαφορές πρόσβασης που
βασίζονται

σε

κοινωνικοοικονομικούς

παράγοντες.

Αναμένεται

μείωση

των

κοινωνικοοικονομικών διαφορών με την πάροδο του χρόνου στις τεχνικές δεξιότητες στο
διαδίκτυο οι οποίες αποτελώντας στόχο των περισσότερων πολιτικών είναι ευκολότερο να
βελτιωθούν. Αυτή η προσδοκία μπορεί να μην ικανοποιηθεί για δεξιότητες πληροφόρησης
και στρατηγικές δεξιότητες γιατί απαιτούν υψηλότερες γνωστικές ικανότητες και
επομένως υψηλότερη κατάρτιση και εκπαίδευση. Από την έρευνα φάνηκε ότι το υψηλό
επίπεδο εκπαίδευσης συνδέεται με υψηλότερο επίπεδο και των τεσσάρων θεωρητικών
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διαστάσεων δεξιοτήτων και πως τα επίπεδα των επιχειρησιακών και επίσημων δεξιοτήτων
διαδικτύου αυξήθηκαν περισσότερο. Οι δεξιότητες πληροφόρησης στο διαδίκτυο είχαν
την μικρότερη σχέση με το μορφωτικό επίπεδο, ενώ οι στρατηγικές αποκάλυψαν μια πολύ
μικρή αύξηση. Το φύλο και η ηλικία είναι σημαντικοί παράγοντες πρόβλεψης για όλες τις
δεξιότητες. Οι άνδρες βαθμολογούνται υψηλότερα και στις τέσσερις ικανότητες από τις
γυναίκες. Η ηλικία επηρεάζει όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων γεγονός που σημαίνει ότι οι
νεότεροι ερωτηθέντες έχουν υψηλότερες δεξιότητες από ό,τι οι ηλικιωμένοι. Η διαφορά
μεταξύ υποχρεωτικής και μέσης εκπαίδευσης μειώθηκε ενώ το χάσμα μεταξύ υψηλού και
μεσαίου μορφωτικού επιπέδου αυξήθηκε.
Οι Castillejos López, Torres Gastelú και Lagunes Domínguez (2016) εξέτασαν
τέσσερα ζητήματα της ασφάλειας στο Διαδίκτυο: την προστασία συσκευών, την
προστασία δεδομένων και ψηφιακής ταυτότητας, την προστασία της υγείας και την
προστασία του περιβάλλοντος. Πρόκειται για μια μικτή μελέτη υποστηριζόμενη από ένα
ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν μαθητές 62 κολεγίων ηλικίας 18 έως 25
ετών της πόλης της Oaxaca στο Μεξικό, ενώ στις ημι-δομημένες συνεντεύξεις
συμμετείχαν τριάντα από τους μαθητές που είχαν απαντήσει στο ερωτηματολόγιο. Από τα
αποτελέσματα φάνηκε ότι οι Millennials ή αλλιώς Generation Y, η γενιά που γεννήθηκε
μετά το 1982 και χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ως βασικό στοιχείο των καθημερινών
δραστηριοτήτων της, ακολουθεί βασικές πρακτικές ασφαλείας, όπως η χρήση antivirus, η
διαχείριση κωδικού πρόσβασης, οι ρυθμίσεις παραμέτρων στα εργαλεία Web κ.λπ. Όταν
όμως πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω διαδικτύου, είναι μικρότερο το ποσοστό που
επιλέγει ασφαλή σύνδεση κατά τη μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων. Όσον αφορά την
ψηφιακή ταυτότητα οι συμμετέχοντες φάνηκε πως είχαν γνώσεις σχετικά με τους
κινδύνους και τις συνέπειες που αφορούν cyberbullying. Παρόλα αυτά εντοπίστηκε η
ανάγκη προώθησης της σωστής χρήσης των προσωπικών δεδομένων ιδιαίτερα κατά τη
συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα. Σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία, η έρευνα έδειξε
ότι γνωρίζουν αρκετά φυσικά προβλήματα που προκαλούνται από την υπερβολική χρήση
της τεχνολογίας όπως εθισμός στο διαδίκτυο και μυϊκοί πόνοι. Για την προστασία του
περιβάλλοντος είναι σημαντικό να προωθηθεί η ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις ηλεκτρονικές συσκευές, τη διαχείριση της
ενέργειας, την ανακύκλωση, τα τεχνολογικά απόβλητα, τις πράσινες τεχνολογίες και τον
αντίκτυπο που έχουν στο οικοσύστημα.
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Σκοπός της έρευνας του Al Khateeb (2017) είναι η μέτρηση της ψηφιακής
ικανότητας των διδασκόντων στην αγγλική γλώσσα στη Σαουδική Αραβία για την
ενίσχυση της διδασκαλίας. Ερευνάται η επάρκεια των εκπαιδευτικών στη χρήση ΤΠΕ και
σε ποιες πτυχές. Υιοθετήθηκε ένα τυποποιημένο ερωτηματολόγιο το οποίο δημιουργήθηκε
με βάση ένα επικυρωμένο ολοκληρωμένο πλαίσιο και διαμοιράστηκε μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας έρευνας SurveyMonkey. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε και
δοκιμάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Europass), έγιναν όμως ορισμένες
τροποποιήσεις προκειμένου να καταστεί περισσότερο κατάλληλο για το περιβάλλον και
τους συμμετέχοντες. Με την τεχνική της σκόπιμης δειγματοληψίας επιλέχθηκαν εκατόν
δέκα καθηγητές αγγλικής γλώσσας που εργάζονται στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ολόκληρο το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας οι
οποίοι απάντησαν σε είκοσι πέντε ερωτήσεις σχετικές με την ψηφιακή ικανότητα. Τα
ευρήματα ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό στον τομέα της ψηφιακής παιδείας και της
ευαισθητοποίησης των ΤΠΕ καθώς και της ετοιμότητας των διδασκόντων στην
προσαρμογή των ψηφιακών εφαρμογών στη διαδικασία διδασκαλίας της αγγλικής
γλώσσας. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών εμφανίζονται ως βασικοί χρήστες (42,1%)
στις πέντε περιοχές που προβλέπονται. Λίγο πάνω από το ένα τρίτο ανέφεραν ότι είναι
ενδιάμεσοι χρήστες (36,8%) και οι προηγμένοι χρήστες αντιπροσώπευαν λίγο
περισσότερο από το ένα τέταρτο (26,3%). Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δεν είναι
επαρκώς ψηφιακά ικανοί σύμφωνα με το πρότυπο.
Η μελέτη των Blayone, Mykhailenko, van Oostveen, Grebeshkov, Hrebeshkova και
Vostryakov (2017) που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο στο
Κίεβο της Ουκρανίας το 2015 διερευνά τις ψηφιακές ικανότητες των φοιτητών και
καθηγητών για πλήρη συνεργατική μάθηση στο διαδίκτυο. Στην έρευνα συμμετείχαν 244
άτομα (20 καθηγητές και 224 φοιτητές) σε τέσσερις κατηγορίες δραστηριοτήτων
ανθρώπινου-υπολογιστή χρησιμοποιώντας το εργαλείο GTCU που αναπτύχθηκε από το
EILAB. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι η συνολική γενική ετοιμότητα για
επιτυχή λειτουργία σε μια πλήρως online μαθησιακή κοινότητα συνεργασίας εμφανίζεται
μέτρια έως χαμηλή με σταθερά χαμηλά επίπεδα επιστημολογικής επάρκειας. Αυτά τα
ευρήματα υποδηλώνουν ότι ούτε οι φοιτητές ούτε οι εκπαιδευτικοί είναι επαρκώς
προετοιμασμένοι για την επίτευξη υψηλών επιπέδων κοινωνικής, γνωστικής και
διδακτικής παρουσίας σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης.
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Η μελέτη των Choi, Glassman και Cristol (2017) παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη
κλίμακα για τη μέτρηση των ικανοτήτων, των αντιλήψεων και των επιπέδων συμμετοχής
των νέων ενηλίκων ηλικίας 18-35 στην κοινότητα που βασίζεται στο διαδίκτυο. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2014 με συμμετέχοντες 508 πανεπιστημιακούς
φοιτητές, 436 προπτυχιακούς (85,8%) και 72 μεταπτυχιακούς (14,2%). Η Κλίμα Ψηφιακής
Ιθαγένειας (DCS) είχε τριάντα επτά στοιχεία κλίμακας τύπου Likert των 7 σημείων που
κυμαίνεται από 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως 7 (συμφωνώ απόλυτα) με βάση τα στοιχεία
τεσσάρων κατηγοριών ψηφιακής ιθαγένειας: δεοντολογία, γραμματισμός των μέσων και
των πληροφοριών, συμμετοχή/εμπλοκή και κριτική αντίδραση. Οι περισσότεροι
συμμετέχοντες στη μελέτη χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για δραστηριότητες που αφορούν
τη συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook), την εξεύρεση απαντήσεων σε
προβλήματα (Google, Wikipedia), τη σύγκριση τιμών σε προϊόντα (Amazon) ή την
παρακολούθηση ενός μαθήματος, κάτι το οποίο δεν ήταν διαθέσιμο στο παρελθόν. Η
μελέτη αποκάλυψε ότι, ενώ ορισμένα στοιχεία της ψηφιακής ιθαγένειας όπως τεχνικές
δεξιότητες μπορεί να επιτευχθούν σχετικά εύκολα, άλλες δυνατότητες πιο πολύπλοκες και
προσανατολισμένες προς τη δράση που θα μπορούσαν να προωθήσουν την προηγμένη
ψηφιακή ιδιότητα του πολίτη όπως ο πολιτικός ακτιβισμός στο διαδίκτυο, μπορεί να είναι
πιο δύσκολο να επιτευχθούν. Η ψηφιακή ιδιότητα του πολίτη είναι μια δυναμική, ευέλικτη,
πολύπλευρη και πολυεπίπεδη έννοια που συνδέεται με τις καθημερινές δραστηριότητες
του διαδικτύου και θα πρέπει να διδαχθεί μέσα από την επίσημη εκπαίδευση. Επίσης είναι
απαραίτητο να συμπεριληφθεί στα προγράμματα σπουδών ώστε να οδηγήσει στην
ανάπτυξη και κατανόηση προηγμένων και υψηλότερα ποιοτικών νοημάτων της ψηφιακής
ιθαγένειας.
Παρά τα στοιχεία της ανοδικής τάσης στην υιοθέτηση των ΤΠΕ, οι ηλικιωμένοι άνω
των 60 ετών παρουσιάζουν καθυστέρηση όσον αφορά την εμπλοκή τους με την ψηφιακή
τεχνολογία (Orlov, 2016). Η έλλειψη δεξιοτήτων και η περιορισμένη κοινωνική και
θεσμική στήριξη δυσκολεύουν τους ηλικιωμένους να αποκτήσουν εμπειρία και άνεση με
την τεχνολογία. Κατά τα έτη 2012 και 2013 οι Schreuers, Quan-Haase και Martin (2017)
διενήργησαν έρευνα με δειγματοληψία χιονοστιβάδας σε 21 συμμετέχοντες ηλικίας 61 έως
84 ετών από το νοτιοδυτικό Οντάριο. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι είχαν πρόσβαση στο
διαδίκτυο με τουλάχιστον ένα φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή στο σπίτι τους.
Διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο - ασκήσεις επίδοσης τα οποία ήταν διαθέσιμα είτε σε
απευθείας σύνδεση είτε σε έντυπη μορφή για να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή. Οι
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περισσότεροι συμμετέχοντες επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν την έντυπη μορφή του
ερωτηματολογίου-πλαισίου δραστηριοτήτων. Η έρευνα περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά
με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου και συγκεκριμένα εξέταζε
το επίπεδο ψηφιακού αλφαβητισμού των ενηλίκων βάσει ενός πλαισίου που αναπτύχθηκε
προηγουμένως από τους Hargittai και Hsieh (2012). Η χρήση του υπολογιστή περιλάμβανε
αναζήτηση σε κυβερνητικές ιστοσελίδες, ιατρικές πληροφορίες, ταξίδια, τραπεζικές
συναλλαγές, αγορές και χρήση του Skype. Η πιο σημαντική χρήση του υπολογιστή μεταξύ
των συμμετεχόντων ήταν η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι ΤΠΕ δεν είναι φιλικές προς τους ηλικιωμένους
κι ότι η εμπειρία είναι ζωτικής σημασίας γι’ αυτούς προκειμένου να αποκτήσουν ψηφιακό
αλφαβητισμό.

Απαιτείται

ισχυρότερο

σύστημα

υποστήριξης

των

ηλικιωμένων

προκειμένου να προωθηθεί η συνειδητοποίηση των ΤΠΕ και να βοηθηθεί ο μεγαλύτερος
σε ηλικία πληθυσμός να αποκτήσει πολύτιμες ψηφιακές δεξιότητες, να αναγνωρίσει τη
χρησιμότητα των ΤΠΕ για δικό του όφελος, να μετακινηθεί από μια βασική περιέργεια για
αυτά τα εργαλεία σε μια βαθύτερη κατανόηση και να αρχίσει να τις ενσωματώνει
περαιτέρω στις καθημερινές του συνήθειες.
Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων στην πανεπιστημιακή
εκπαίδευση η μελέτη των Oyedemi και Mogano (2017) εξετάζει στην ψηφιακή ετοιμότητα
των σπουδαστών πριν από την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο, δεδομένου ότι πολλά
πανεπιστήμια παρέχουν πρόσβαση σε υπολογιστές και στο διαδίκτυο. Η έρευνα έγινε σε
156 πρωτοετείς σπουδαστές ενός πανεπιστημίου σε μια αγροτική περιοχή της Νότιας
Αφρικής. Η μελέτη αποκάλυψε ότι το 73% των μαθητών από αγροτικές περιοχές δεν είχε
πρόσβαση σε υπολογιστές, ενώ το 82% δεν είχαν πρόσβαση ούτε στο διαδίκτυο από το
σχολείο τους. Οι περισσότεροι φοιτητές από τις αγροτικές επαρχίες χρησιμοποίησαν
υπολογιστή για πρώτη φορά στο πανεπιστήμιο σε ηλικία μεγαλύτερη των 19 ετών. Ως
αποτέλεσμα, οι πρωτοετείς που εισέρχονται στο πανεπιστήμιο να μειονεκτούν ψηφιακά με
αρνητικές συνέπειες στην εκπαίδευσή τους.
Σκοπός της μελέτης των Elcicek, Erdemc και Karal (2018) είναι ο καθορισμός των
επιπέδων ψηφιακής ιθαγένειας και κοινωνικής παρουσίας των μεταπτυχιακών φοιτητών
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όσον αφορά το φύλο, την ηλικία και τα ιδρύματα που
εγγράφονται. Η έρευνα διεξήχθη σε 143 μεταπτυχιακούς φοιτητές (50 γυναίκες και 93
άνδρες) που συμμετείχαν σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου
Karadeniz της Τουρκίας την άνοιξη του 2016. Τα στοιχεία της έρευνας συλλέχθηκαν με
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τη χρήση της κλίμακας ψηφιακής ιθαγένειας τύπου Likert 33 στοιχείων που ανέπτυξαν οι
İşman και Gungören το (2014). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα επίπεδα τόσο της
κοινωνικής παρουσίας όσο και της ψηφιακής ιθαγένειας για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές
που έχουν ηλεκτρονική εκπαίδευση αξιολογούνται ως υψηλού επιπέδου, ενώ δεν υπάρχει
σημαντική διαφοροποίηση από την άποψη του φύλου, στοιχεία που συμφωνούν και με τη
μελέτη των Sakalli and Ciftci (2016), αλλά ούτε και της ηλικίας ή του ιδρύματος στο οποίο
έχουν εγγραφεί. Από την έρευνα φάνηκε πως όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ψηφιακής
ιθαγένειας των σπουδαστών τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο κοινωνικής παρουσίας των
φοιτητών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσής
τους χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό περιβάλλον εκμάθησης δεοντολογικά, σωστά και
συνειδητά. Συναφή ήταν και τα συμπεράσματα άλλων ερευνών όπως των Kilic, Cakirogl
and Horzum (2016), Burks (2016), Kozan (2016) και Morueta, Lopez, Gomez και Harris
(2016).
Στη μελέτη των Picatoste, Pérez-Ortiz και Ruesga-Benito (2018) τονίζεται η
σημασία της κατάρτισης στις ΤΠΕ ως παράγοντας που θα βοηθήσει στην εύρεση εργασίας.
Πρόκειται για μια εμπειρική έρευνα με στοιχεία της Eurostat σε νέους ηλικίας μεταξύ 15
και 24 ετών. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο ρυθμός με τον οποίο εξελίσσεται η
τεχνολογία είναι πολύ πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα ακόμη και οι ψηφιακά ιθαγενείς, οι
οποίοι ήδη χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στην καθημερινότητά τους, να βρεθούν αντιμέτωποι
με αλλαγές τόσο γρήγορες ώστε, αν δεν προετοιμαστούν να τις αντιμετωπίσουν, θα
δυσκολευτούν να τις ακολουθήσουν. Η εκπαίδευση για τις ΤΠΕ αποτελεί βασικό
παράγοντα για την απασχόληση των νέων καθώς και την επιτυχή αντιμετώπιση της
τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης από την κοινωνία. Από την άλλη οι τεχνολογικές
εξελίξεις όπως η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν επιτρέψει την
αυτοματοποίηση ορισμένων εργασιών με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μπορούν να
αντικατασταθούν από μηχανές. Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι κατά μέσο όρο το
57% των θέσεων εργασίας είναι αρκετά εύκολο να αυτοματοποιηθούν, αριθμός ο οποίος
αυξάνεται στο 69% στην Ινδία και 77% στην Κίνα (Citi, 2016). Η εφαρμογή
προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης στις ΤΠΕ μέσω των ιδρυμάτων, των εταιρειών,
των κέντρων δια βίου μάθησης ακόμη και μέσω άτυπης εκπαίδευσης είναι σημαντική. Το
ανθρώπινο κεφάλαιο είναι καθοριστικός παράγοντας του εργατικού δυναμικού και σε μια
ταχέως μεταβαλλόμενη οικονομία της γνώσης οι ψηφιακές δεξιότητες του 21 ου αιώνα
διευκολύνουν την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα καινοτομίας των οργανισμών
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(Van Laar et al., 2017). Ο κύριος στόχος των πανεπιστημίων και των κολεγίων είναι να
παρέχουν στους φοιτητές τους μια σταθερή και λειτουργική μόρφωση η οποία θα τους
οδηγεί στην επιτυχία της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής. Σημασία δεν έχει
μόνο η ποσότητα των θέσεων εργασίας αλλά και η ποιότητά τους παρέχοντας μια
αξιοπρεπή αμοιβή, ασφάλεια, υγιεινή και καλές συνθήκες εργασίας (International Labor
Organization, 2017). Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν τη σημασία της δια βίου
εκπαίδευσης στις ΤΠΕ για την επίτευξη των κατάλληλων ικανοτήτων με στόχο την αύξηση
της απασχολησιμότητας των νέων.
3.1.7. Έρευνες με συνεντεύξεις - ερωτηματολόγια
Η μελέτη των Barber, DiGiuseppe, van Oostveen, Blayone και Koroluk (2016)
ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 και το δείγμα αφορούσε 36 προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές και 15 εκπαιδευτές. Εξετάστηκε ο βαθμός στον οποίο οι
σπουδαστές και οι εκπαιδευτικοί του Πανεπιστημίου του Ontario Institute of Technology
(UOIT), ενός πανεπιστημίου μεσαίου μεγέθους στο Οντάριο του Καναδά, κατείχαν ένα
ευρύ φάσμα ψηφιακών τεχνολογιών όσον αφορά: τους τύπους των χρησιμοποιούμενων
τεχνολογιών, τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν, την εμπιστοσύνη των
χρηστών στη χρήση των τεχνολογιών και τη συχνότητα με την οποία τα χρησιμοποιούσαν.
Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί τείνουν να χρησιμοποιούν τους
υπολογιστές και τους φορητούς υπολογιστές για ενημερωτικούς σκοπούς συχνότερα από
τους φοιτητές, ενώ φοιτητές και εκπαιδευτές χρησιμοποίησαν τα τηλέφωνα και τα
smartphones με σχετικά υψηλή συχνότητα και εμπιστοσύνη για ορισμένες τεχνικές (π.χ.
επεξεργασία έγγραφα και πολυμέσα) και πολλούς κοινωνικούς σκοπούς (π.χ. ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, γραπτά μηνύματα, κοινωνικά μέσα). Τόσο οι φοιτητές όσο και οι
εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν συχνά τηλέφωνα/smartphones για την αναζήτηση
σύντομων βίντεο και χαρτών, ενώ οι επιστημολογικές χρήσεις ήταν γενικά χαμηλές σε
συχνότητα και εμπιστοσύνη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι φοιτητές και οι εκπαιδευτές
χρησιμοποιούν τις ταμπλέτες με συνολικά λιγότερη συχνότητα από τους υπολογιστές, τα
laptop και τα τηλέφωνα/smartphones. Αν και η εμπιστοσύνη στη χρήση αυτών των
συσκευών ήταν σχετικά υψηλή για τις περισσότερες δραστηριότητες, στην περίπτωση των
επιστημολογικών χρήσεων τα επίπεδα εμπιστοσύνης και συχνότητας για τα tablets τείνουν
να είναι σχετικά χαμηλά σχεδόν από όλους.
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Πολλές κυβερνήσεις, κυρίως ανεπτυγμένων χωρών όπως η Ολλανδία και η Δανία,
άρχισαν να καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση υπολογιστή σε πολλές υπηρεσίες
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ανεξάρτητα από το αν οι πολίτες είναι ή όχι εξειδικευμένοι
και από το πόσο πολύπλοκες είναι αυτές οι υπηρεσίες. Οι Ebbers, Jansen και van Deursen
(2016) ερευνούν το ψηφιακό χάσμα, δηλαδή την πραγματική χρήση καναλιών
επικοινωνίας με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στις Κάτω Χώρες, μια ανεπτυγμένη χώρα
όπου οι επιπτώσεις του χάσματος πρόσβασης μειώνονται λόγω των υψηλών ποσοστών
υιοθέτησης του διαδικτύου μεταξύ των πολιτών. Η έρευνα σχετικά με την επιλογή του
διαύλου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του ψηφιακού χάσματος, όταν αφορά το
δημόσιο τομέα, επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στο κατά πόσο υιοθετούνται και
χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί δίαυλοι επικοινωνίας με την κυβέρνηση. Στην μελέτη
τους συμμετείχαν 779 άτομα από την Χάγη ηλικίας 18 ετών και άνω. Οι κύριες κατηγορίες
διαύλων επικοινωνίας με κυβερνητικούς οργανισμούς ήταν διαδικτυακά, μέσω
τηλεφώνου, ρεσεψιόν (Front desk) και ταχυδρομείου. Οι τρεις υποθέσεις σχετίζονταν με
(1) τη φύση της αλληλεπίδρασης και το κανάλι επιλογής των πολιτών, αν δηλαδή οι
πολίτες χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο διαδικτυακά κανάλια για τη διεξαγωγή εγγραφών
και συναλλαγών ή κανάλια εκτός σύνδεσης, (2) το εάν οι πιο ψηφιακά ειδικευμένοι πολίτες
χρησιμοποιούν περισσότερο τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τέλος (3) όσο
πιο ψηφιακά ειδικευμένοι είναι οι πολίτες, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανοποίησή τους από
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που προσφέρονται. Από τα αποτελέσματα
φάνηκε ότι οι ερωτηθέντες προτίμησαν να διαβουλεύονται με την κυβέρνησή μέσω
τηλεφώνου και οι ψηφιακές δεξιότητες (πληροφορίες/πλοήγηση και κινητά) δεν
επηρέασαν σημαντικά τις επιλογές των καναλιών. Το φύλο, η ηλικία και η εκπαίδευση δεν
ήταν σημαντικοί παράγοντες πρόβλεψης της επιλογής του καναλιού. Επιπλέον, οι
ψηφιακές δεξιότητες (τόσο η πλοήγηση πληροφοριών όσο και η κινητή τηλεφωνία) δεν
επηρέασαν σημαντικά τη συχνότητα επιλογής διαδικτυακού καναλιού. Μόνο η ηλικία
εμφανίστηκε σημαντική παράμετρος υποδεικνύοντας ότι οι ηλικιωμένοι πολίτες είναι
αυτοί που επισκέπτονται λιγότερο κυβερνητικές ιστοσελίδες.
Μέσα από διεξοδικές συνεντεύξεις στην έρευνα των Eynon και Geniets (2016) με
20 ψηφιακά αποκλεισμένους νέους ηλικίας 17–23 στο Ηνωμένο Βασίλειο φάνηκε πως η
συντριπτική πλειοψηφία είχε κακή ποιότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο είτε λόγω έλλειψης
φυσικής πρόσβασης είτε λόγω οικονομικών περιορισμών. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν
δυσκολίες στη δημιουργία απλών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την
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αποστολή συνημμένων, ενώ η πλειοψηφία χρησιμοποιούσε ως μοναδικό μέσω κοινωνικής
δικτύωσης το Facebook. Η κακή πρόσβαση στην τεχνολογία και τα περιορισμένα δίκτυα
υποστήριξης εμποδίζουν αυτούς τους νέους να αποκτήσουν επαρκείς δεξιότητες και να
αντιληφθούν ότι το διαδίκτυο είναι πολύτιμο στη ζωή τους δίνοντάς τους έτσι το κίνητρο
για τη απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων. Αρκετές μελέτες έχουν επισημάνει το
σημαντικό ρόλο που παίζουν οι συμμαθητές στην παροχή υποστήριξης κατά τη χρήση του
Διαδικτύου (Eynon & Malmberg, 2012). Στην παρούσα μελέτη όμως φάνηκε ότι οι
ομότιμοι δεν είναι σε θέση να τους υποστηρίξουν πλήρως. Οι Eynon και Geniets (2016)
όμως θεωρούν ότι οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν απλώς να αφεθούν να μάθουν οι ίδιοι ή
με τη βοήθεια φίλων ψηφιακές δεξιότητες μέσω άτυπης εμπειρίας και ότι απαιτείται
θεσμική παρέμβαση για να αντιμετωπιστούν οι ψηφιακές ανισότητες που εμφανίζονται
στις νεότερες γενιές.
Στην μελέτη των Betts, Hill και Gardner (2017) συμμετείχαν δύο με σκοπό να
διερευνήσουν το πώς οι ηλικιωμένοι κατανοούν την τεχνολογία μέσα από την εμπειρία
τους. Μέσω ανάλυσης περιεχομένου προσδιορίστηκε (1) ποια τεχνολογία οι μεγαλύτεροι
ενήλικες χαρακτηρίζουν ως ψηφιακή τεχνολογία (2) τι αντιλαμβάνονται ως εκπαίδευση
στις ΤΠΕ και (3) τι θεωρήθηκε ως καλύτερη πρακτική στην παράδοση των εκπαιδευτικών
συνόδων για υποστήριξη ψηφιακής ένταξης. Δεκαεπτά ενήλικες, ηλικίας μεταξύ 54 και 85
ετών, από το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετείχαν μέσω ομαδικών συζητήσεων στην έρευνα.
Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν παρακολουθήσει προηγουμένως μαθήματα ψηφιακής
ένταξης. Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι ηλικιωμένοι ήθελαν σαφή κατεύθυνση και εξάσκηση
στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας σε ένα ασφαλές περιβάλλον με καθοδήγηση από
ειδικούς. Τα βασικά οφέλη που έχουν εντοπίσει οι μεγαλύτεροι ενήλικες από τις ψηφιακές
τάξεις ένταξης ήταν ότι αυξήθηκε η εμπιστοσύνη τους στη χρήση της ψηφιακής
τεχνολογίας απλοποιώντας την πρόσβαση στις ΤΠΕ. Επιπλέον, η αξιολόγηση των
προσωπικών αναγκών ψηφιακής τεχνολογίας αναγνωρίστηκε ως σημαντική στις τάξεις
ψηφιακής ένταξης. Η ποιοτική ανάλυση αποκάλυψε ότι οι συμμετέχοντες είχαν μια
πραγματική δίψα για τη γνώση της ψηφιακής τεχνολογίας και ότι ήθελαν να
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ως μέσο πληροφόρησης ή για τα χόμπι τους. Παράλληλα,
από τα δεδομένα ήταν σαφές ότι οι συμμετέχοντες επιθυμούσαν την εξατομικευμένη
μάθηση ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα εκπληρωθούν οι ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες
τους για την ψηφιακή τεχνολογία.
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Με τη γήρανση του πληθυσμού και την ταχεία ανάπτυξη της κινητής τεχνολογίας οι
ανάγκες και οι προτιμήσεις των ηλικιωμένων ως χρήστες ψηφιακών τεχνολογιών έχουν
συγκεντρώσει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον παγκοσμίως. Οι μεγαλύτερες ηλικίες
γίνονται ένα σημαντικό τμήμα της αγοράς για όλες τις υπηρεσίες με βάση το διαδίκτυο.
Ταυτόχρονα πολλές μελέτες δείχνουν ότι οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν περισσότερα
εμπόδια που σχετίζονται με το τεχνολογικό περιβάλλον από τις προτιμήσεις
χρηστικότητας και τις δυσκολίες στην εκμάθηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων (Lian &
Yen, 2014). Τα δεδομένα της έρευνας των Kuoppamäki, Taipale και Wilska (2017)
συλλέχθηκαν το Νοέμβριο του 2015 διαδικτυακά από μια ομάδα 322 ερωτηθέντων που
εκπροσώπησαν Φιλανδούς τηλεθεατές. Στη Φινλανδία, μεταξύ των ηλικιωμένων, ο χρόνος
που αφιερώνεται στην τηλεόραση έχει αυξηθεί και οι Φινλανδοί είναι λιγότερο κοινωνικά
ενεργοί ενώ ξοδεύουν πολύ περισσότερο χρόνο στον υπολογιστή και στο διαδίκτυο
(Official Statistics of Finland, 20153). Ερευνήθηκαν (1) τα σημεία στα οποία οι
ηλικιωμένοι ηλικίας 55 έως 74 ετών διαφέρουν από τους νεότερους καταναλωτές όσον
αφορά τη χρήση κινητής τεχνολογίας (smartphone ή tablet) για ηλεκτρονικές αγορές και
ψυχαγωγία και (2) οι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούν την κινητή τεχνολογία για
online αγορές και ψυχαγωγία με βάση την ηλικία και τον τύπο νοικοκυριού. Τα
αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι οι καταναλωτές ηλικίας 55 έως 74 ετών χρησιμοποιούν
smartphone ή tablet για να αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε απευθείας σύνδεση τόσο
συχνά όσο και οι νεότεροι καταναλωτές. Στις ηλικίες 60 έως 64 και 70 έως 74 όμως
εμφανίζεται ένα στάδιο στο οποίο η χρήση ηλεκτρονικών αγορών βασισμένων σε κινητή
τεχνολογία είναι χαμηλότερη. Η χρήση κινητής ψυχαγωγίας διαφοροποιείται ανάλογα με
την ηλικία και το φύλο, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι νεότεροι άντρες χρησιμοποιούν
κινητές συσκευές για ψυχαγωγία με πιο ευέλικτο τρόπο σε σύγκριση τόσο με τους
ηλικιωμένους όσο και με τις γυναίκες καταναλωτές ηλικίας 55 έως 74 που χρησιμοποιούν
τις κινητές συσκευές για ψυχαγωγία λιγότερο συχνά. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι
τα ηλεκτρονικά ψώνια γίνονται κυρίως από άτομα νεότερης ηλικίας, τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, τον τύπο νοικοκυριού (παιδιά που ζουν στο σπίτι) και τη χρήση μέσων
ψυχαγωγίας ανά ηλικία και φύλο.

3

Το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά μέσω κινητών τηλεφώνων ακόμη και για ψώνια. Το 80% των
Φινλανδών ηλικίας 16 έως 89 ετών χρησιμοποίησε το Διαδίκτυο το 2018 και το 76% το χρησιμοποίησε αρκετές φορές
την ημέρα. Το 75% του πληθυσμού χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο συχνότερα με ένα κινητό τηλέφωνο. Official Statistics
of Finland (2018, Δεκέμβριος). Use of information and communications technology by individuals.
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Πιστεύεται ότι οι ψηφιακοί ιθαγενείς διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες που τους
επιτρέπουν να χειρίζονται τα εργαλεία των ΤΠΕ, να έχουν κατάλληλη συμπεριφορά στο
διαδίκτυο και να εφαρμόζουν κανόνες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο με έναν «φυσικό»
τρόπο. Ωστόσο, οι ψηφιακές δεξιότητές τους υπερεκτιμούνται (Magrino & Sorrell, 2014)
και ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχει μικρή συσχέτιση μεταξύ της επάρκειας της
ακαδημαϊκής έρευνας και των δεξιοτήτων πληροφορικής των φοιτητών. Οι Vigdor, Ladd
και Martinez (2014, σελ.1103) υποστηρίζουν ότι η ψηφιακή αυτονομία και η ανάπτυξη
του πληροφοριακού γραμματισμού δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως κάτι «φυσικό» και
αυτονόητο καθώς επηρεάζονται από διάφορους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, τις
προσωπικές προτιμήσεις αλλά και την κινητοποίηση των μαθητών στην απόκτηση
ψηφιακών δεξιοτήτων.
Στόχος της έρευνας των Šorgo, Bartol, Dolničar και Boh Podgornik (2017) είναι να
εντοπιστούν και να περιγραφούν οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την πληροφοριακή
παιδεία των πανεπιστημιακών φοιτητών που είναι ψηφιακοί ιθαγενείς. Κατά πόσο η
προσωπική κατοχή συσκευών ΤΠΕ, οι εμπειρίες από τη χρήση τέτοιων τεχνολογιών, ο
αριθμός των πανεπιστημιακών μαθημάτων πλούσιων σε ΤΠΕ και η προσωπική
εμπιστοσύνη στο Internet συμβάλλουν άμεσα στην πληροφορική παιδεία. Η εποπτευόμενη
έρευνα διεξήχθη ηλεκτρονικά σε αίθουσες υπολογιστών την άνοιξη του 2014. Το δείγμα
περιελάμβανε 299 πανεπιστημιακούς φοιτητές από το Πανεπιστήμιο του Maribor της
Σλοβενίας, οι οποίοι, εκτός από τη Δοκιμασία Πληροφοριακής Γραμματείας,
συμπλήρωσαν και κάποια ερωτηματολόγια κλίμακας τύπου Likert 5 σημείων για τον
προσδιορισμό της συχνότητας χρήσης κάθε εφαρμογής, της εμπιστοσύνης στο Internet και
της κατοχής ηλεκτρονικών συσκευών (PC, Laptop, tablet, smartphone). Οι φοιτητές
κλήθηκαν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το συνολικό αριθμό των μαθημάτων που
παρακολούθησαν στην τρέχουσα περίοδο σπουδών (δύο εξάμηνα) και τον αριθμό των
μαθημάτων στα οποία απέκτησαν πρακτική εμπειρία με τις ΤΠΕ είτε: α) μέσω
εργαστηριακών εργασιών, (β) χρησιμοποιώντας εικονικές αίθουσες διδασκαλίας, (γ)
προετοιμασία δοκιμίων μέσω του διαδικτύου (δ) προετοιμασία εργασιών που απαιτούν
εξειδικευμένες αναζητήσεις σε βάσης δεδομένων. Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι
οι ψηφιακοί ιθαγενείς δεν έχουν απαραιτήτως πληροφορική παιδεία και ότι οι καθημερινές
τους δραστηριότητες στον τομέα των ΤΠΕ συσχετίζονται οριακά με τις εργασίες που
οδηγούν στην προώθηση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών ικανοτήτων. Από τα
αποτελέσματα μπορεί να συναχθεί ότι το μόνο πράγμα που πραγματικά φαίνεται να
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προωθεί την πληροφοριακή παιδεία είναι τα πανεπιστημιακά μαθήματα τα οποία
εμπλουτίζονται ενσωματώνοντας ΤΠΕ στις εργασίες ανάθεσης. Τα ευρήματα
αμφισβητούν την ψηφιακή ιθαγένεια, ωστόσο, οι ψηφιακοί ιθαγενείς μπορεί να
παρουσιάζουν λιγότερη ανησυχία σε σχέση με τις ΤΠΕ και το διαδίκτυο. Στην παρούσα
μελέτη φαίνεται ότι τα υψηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης είναι στενά συνδεδεμένα με την
καθημερινή χρήση μιας ποικιλίας εφαρμογών που κυριαρχείται από τη χρήση των
εφαρμογών του διαδικτύου και της επικοινωνίας. Από την άλλη πλευρά, η κατοχή
συσκευών ΤΠΕ και εμπειριών στις νέες τεχνολογίες εκτός των πανεπιστημιακών
μαθημάτων δεν συμβάλλουν σε υψηλότερο επίπεδο πληροφοριακή παιδεία.
Η εμπειρική μελέτη που εκπονήθηκε από τους Delfino, Sosa και Zubieta (2017) το
Σεπτέμβριο του 2015 στην Αργεντινή αφορούσε την ανάλυση της χρήσης του Διαδικτύου
στην Αργεντινή και των διαφορών ως προς το φύλο, την ηλικία και τη σύνδεσή τους με το
ψηφιακό χάσμα. Η μελέτη είναι περιγραφική-συσχετιστική με αντιπροσωπευτικό δείγμα
1145 ενηλίκων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν διαπιστώθηκαν διαφορές στο επίπεδο
σύνδεσης ανάλογα με το φύλο αλλά κυρίως με την ηλικία. Το 87% των συμμετεχόντων
δήλωσε ότι συνδέονται καθημερινά με τους μεγαλύτερους συμμετέχοντες να συνδέονται
λιγότερες ώρες. Τα πιο συνηθισμένα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκαν για επαφή
με την οικογένεια και τους φίλους ήταν η ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων για τους
νεότερους, ενώ οι ηλικιωμένοι τείνουν να χρησιμοποιούν άλλα μέσα σύνδεσης σε
μεγαλύτερη έκταση όπως το τηλέφωνο και βίντεο συνομιλία. Οι παλαιότερες γενιές
χρησιμοποιούν την τηλεόραση, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο ως πηγή πληροφοριών,
ενώ οι νεότεροι χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό τους ειδησεογραφικούς ιστότοπους,
τα κοινωνικά δίκτυα και τους δικτυακούς τόπους δημοσιογραφίας. Λαμβάνοντας υπόψη
την ηλικία επιβεβαιώνεται ότι οι νεότεροι έχουν μεγαλύτερη τάση να πωλούν προϊόντα
και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου. Όσον αφορά το φύλο, δεν διαπιστώθηκαν διαφορές στο
επίπεδο σύνδεσης σε αντίθεση με τις παρατηρήσεις μεταξύ γενεών όπου διαπιστώθηκαν
μεγάλες διαφορές σε σύνδεση και χρήση του διαδικτύου.
Η μελέτη των Sims, Fusaro και Wolf (2018) στοχεύει στον εντοπισμό των σημερινών
βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ που θεωρούνται απαραίτητες για την απασχόληση σε διάφορους
κλάδους της βιομηχανίας. Η εστίαση στις «καθολικές» δεξιότητες και ικανότητες θα
προσδιορίσει τι είδους πρόσβαση στις ΤΠΕ, υλικό, λογισμικό, υποδομή, χρειάζεται για την
ενίσχυση της ικανότητας ενός ατόμου να εξασφαλίσει μια θέση εργασίας και ποιοι
παράγοντες περιορίζουν την ατομική ικανότητα επαγγελματικής προοπτικής. Παράλληλα
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επισημαίνει πρακτικά βήματα για τη βελτίωση της πρόσβασης στις απαραίτητες
τεχνολογίες πληροφορικής και εκπαίδευσης τόσο για τους εργοδότες όσο και τους
εργαζομένους, παρέχοντας στους πρώτους έναν πληθυσμό δυνητικών εργαζομένων με τις
κατάλληλες δεξιότητες και αυξάνοντας την κινητικότητα των δεύτερων. Τα δεδομένα
αποτελούνται από 210 διαφημίσεις εργασίας που συλλέγονται από ψηφιακές πλατφόρμες
διαφήμισης εργασίας. Από τις 70 θέσεις εργασίας που αναλύθηκαν σε κάθε τομέα, τα
στοιχεία στον πίνακα αφορούν τον αριθμό των θέσεων στις οποίες απαιτείται η αντίστοιχη
δεξιότητα που αναφέρεται στις στήλες.
Πίνακας 3.1. Αντιστοιχία αριθμού διαφημίσεων εργασίας και δεξιότητα που απαιτείται

Τομέας
Φιλοξενία
Τουρισμός
Φιλανθρωπία

επεξεργαστής
κειμένου
70
63
70

Διαδίκτυο

email

Κινητό

70
61
70

70
65
70

70
49
70

Η έρευνα των Dodel και Mesch (2018) πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2014
μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε ένα δείγμα 1850 Ισραηλινών ηλικίας 18 ετών και
άνω που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στις προσωπικές τους συσκευές. Η παρούσα μελέτη
σκοπό είχε να διερευνήσει τους καθοριστικούς παράγοντες των ψηφιακών δεξιοτήτων που
σχετίζονται με την ασφάλεια και τη συμπεριφορά που πρέπει να υπάρχει για την πρόληψη
της θυματοποίησης στον κυβερνοχώρο. Οι Dodel και Mesch (2018) επιδιώκουν να
προσδιορίσουν τους πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο ώστε να βρεθούν τρόποι
βελτίωσης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο χωρίς να μειωθεί η συμμετοχή των
ανθρώπων σε διαδικτυακές ευκαιρίες και τα οφέλη μιας συνδεδεμένης ζωής. Από την
έρευνα φάνηκε ότι οι δεξιότητες ψηφιακής ασφάλειας και η εμπλοκή στη συμπεριφορά
κατά των ιών διανέμονται άνισα μεταξύ Ισραηλινών χρηστών του διαδικτύου και έχουν
ισχυρούς δεσμούς με τις παραδοσιακές κοινωνικές διαστάσεις των ανισοτήτων όπως το
φύλο, η ηλικία και η εκπαίδευση. Τα νεότερα και καλύτερα μορφωμένα άτομα που έχουν
πρόσβαση σε περισσότερους πόρους τείνουν να έχουν πιο εξειδικευμένες δεξιότητες
σωστής ψηφιακής κοινωνικοποίησης και εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα ασφάλειας στον
κυβερνοχώρο. Παρόλο που το χάσμα μεταξύ των φύλων μπορεί να έχει κλείσει όσον
αφορά την πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτύου, αποτελεί σημαντικό δημογραφικό
παράγοντα που συνδέεται με τις ψηφιακές δεξιότητες, με τους άντρες να αναφέρουν
υψηλότερα επίπεδα τεχνικών ψηφιακών δεξιοτήτων από ό,τι οι γυναίκες. Το σημαντικό
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συμπέρασμα είναι ότι οι κοινωνικο-δημογραφικές ανισότητες εξακολουθούν να
επικρατούν και στις δεξιότητες ψηφιακής ασφάλειας και την εμπλοκή σε αντιιική
συμπεριφορά, με τις ανισότητες λόγω ηλικίας να είναι ακόμη ισχυρότερες από τις
κοινωνικές.
Η έρευνα των Aubert-Tarby, Escobar και Rayna (2018) επικεντρώνεται στον
αντίκτυπο της τεχνολογικής αλλαγής στα μέσα ενημέρωσης, τη μετάβαση από τα
παραδοσιακά μέσα στην ψηφιοποιημένη ενημέρωση και την επίδρασή της στην
απασχόληση των δημοσιογράφων στη βιομηχανία του Τύπου. Βασίστηκε στην στατιστική
ανάλυση δύο βάσεων δεδομένων κατά τα έτη 2011-2012. Η πρώτη βάση είναι η Κάρτα
Ταυτότητας Επαγγελματιών Δημοσιογράφων (CCIJP), η οποία παρέχει ατομικά αρχεία
όλων των Γάλλων δημοσιογράφων (13.800 καταχωρήσεις), ενώ η δεύτερη προέρχεται από
το γαλλικό οργανισμός OJD ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πιστοποίηση πωλήσεων για
τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης (481 συμμετοχές). Το τελικό δείγμα αποτελείται από 4830
καταχωρήσεις (το 35% της βάσης δεδομένων CCIJP). Διαπιστώθηκε ότι όσο αυξάνονται
τα επίπεδα ψηφιοποίησης αυξάνεται και η πιθανότητα δημιουργίας θέσεων εργασίας και
μειώνεται η πιθανότητα κατάργησής τους. Παρότι κάποιες εκθέσεις αναφέρουν ότι η
διείσδυση της τεχνολογίας στη δημοσιογραφία αντικαθιστά ασφαλείς θέσεις εργασίας με
ανασφαλείς στην παρούσα έρευνα φάνηκε ότι υψηλότερο επίπεδο ψηφιοποίησης οδηγεί,
κατά μέσο όρο, σε υψηλότερα κέρδη για τους δημοσιογράφους και μείωση της αστάθειας
της εργασίας. Τα εξαγόμενα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν ότι η ψηφιοποίηση των
μέσων ενημέρωσης είναι στην πραγματικότητα η καλύτερη απάντηση στη σύγχρονη
εποχή. Η επίτευξή της όμως απαιτεί από τους δημοσιογράφους να εκπαιδευτούν στις
τεχνολογίες πολυμέσων και την ηλεκτρονική δημοσιογραφία οι οποίες αποτελούν πλέον
τον ακρογωνιαίο λίθο για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων απαραίτητων στην εργασία
τους.
Ο στόχος της έρευνας των Cushing και Shankar (2018) ήταν να χρησιμοποιήσουν τα
συμπεράσματα της μελέτης για την ανάπτυξη ενός μεταπτυχιακού προγράμματος
ψηφιακής επιμέλειας που προσφέρθηκε για πρώτη φορά το 2015. Το εν λόγω πρόγραμμα
θα μπορούσε να επεκταθεί προσφέροντας ένα πιστοποιητικό συνεχούς επαγγελματικής
εξέλιξης (CPD) διαδικτυακά το 2018. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της
διετίας 2016-2017 σε τρία διαστήματα. Ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στο οποίο
απάντησαν 94 συμμετέχοντες περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τις γνώσεις και τις
δεξιότητες ψηφιακής επιμέλειας και το ενδιαφέρον για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη
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(CPD). Το καλοκαίρι του 2016 διεξήχθησαν εννέα τηλεφωνικές συνεντεύξεις με
επαγγελματίες πληροφόρησης με έδρα την Ιρλανδία και οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για
τις προκλήσεις στο χώρο εργασίας και την εκπαίδευση CPD. Στο τελικό ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο 10-ερωτημάτων πολλαπλών επιλογών και ελεύθερου κειμένου το 2017
απάντησαν 164 συμμετέχοντες σχετικά με τις προτιμήσεις για την εκπαίδευση ψηφιακού
πολιτισμού CPD. Τα ευρήματα που προέκυψαν δείχνουν ότι ακόμη και μεταξύ των
επαγγελματιών πληροφορική υπάρχουν ελλείψεις στην ψηφιακή παιδεία στην Ιρλανδία.
Τα άτομα δεν ήταν πάντα σίγουρα για την επάρκεια των γνώσεων τους ούτε για το αν
χρειαζόταν να μάθουν περισσότερα. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ασχολούνταν
παθητικά με την επαγγελματική τους εξέλιξη αναφέροντας ότι διαβάζουν υλικό από
ιστότοπους και ασχολούνταν με τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης τακτικά. Μια μικρή
μειονότητα

ανέφερε

ενεργό

συμμετοχή

για

επαγγελματική

ανάπτυξη

όπως

παρακολούθηση εργαστηρίου ή διάσκεψης ή υποβολή συγγραφικών εργασιών σε ένα
ενημερωτικό δελτίο ή ένα περιοδικό. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε ότι
ολοκλήρωσε διάφορα καθήκοντα καθημερινά. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκαν για καθήκοντα
όπως η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, η χρήση του cloud storage και η εκτέλεση
ελέγχων συντήρησης στα συστήματα αποθήκευσης οι περισσότεροι ανέφεραν ότι οι
εργασίες αυτές δεν ανήκαν στη δική τους αρμοδιότητα.
Επειδή η ψηφιακή εποχή απαιτεί νέες ικανότητες, δεξιότητες και συνεπώς
μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα η έρευνα των Brinda, Napierala και Behler
(2018) στοχεύει στον εντοπισμό των όρων που συνδέουν οι μαθητές συχνότερα με τον
ψηφιακό κόσμο χωρίς ή/και σε σχέση με την επιστήμη των υπολογιστών καθώς και την
επίδραση που έχουν η ηλικία, το φύλο, η εκπαίδευση στους υπολογιστές και ο ελεύθερος
χρόνος που αφιερώνεται σε θέματα πληροφορικής σχετικά με τον ψηφιακό κόσμο. Μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στάλθηκε σε καθηγητές υπολογιστών στη Βόρεια ΡηνανίαΒεστφαλία της Γερμανίας ένα ερωτηματολόγιο μαζί με οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς.
Οι εκπαιδευτικοί, που ήθελαν να συμμετάσχουν στη μελέτη κλήθηκαν να διεξαγάγουν την
έρευνα στην τάξη τους και να αποστείλουν τα αποτελέσματα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε
κατά το πρώτο εξάμηνο του Δεκεμβρίου του 2017 με βάση ένα ερωτηματολόγιο 4 βαθμών
Likert που συμπληρώθηκε από 198 σπουδαστές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τεσσάρων
σχολείων της περιοχής. Χρησιμοποιήθηκε και μια δοκιμασία συσχέτισης λέξεων για τη
μελέτη των όρων «ψηφιακός κόσμος» και «επιστήμη των υπολογιστών». Τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι η ηλικία, το φύλο, η εκπαίδευση στους υπολογιστές και ο
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ελεύθερος χρόνος που αφιερώνουν σε θέματα πληροφορικής οι μαθητές επηρέασε τις
απαντήσεις που έδωσαν. Οι τρεις όροι που συνδέονται συχνότερα με τον «ψηφιακό
κόσμο» ήταν ο υπολογιστής, το κινητό τηλέφωνο και το διαδίκτυο. Οι όροι που
σχετίζονται περισσότερο με την επιστήμη των υπολογιστών εμφανίζονται στις
μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες γεγονός που υποδηλώνει μια μικρή σχέση με περισσότερα
μαθήματα επιστήμης των υπολογιστών που λαμβάνονται στο σχολείο ή περισσότερος
ελεύθερος χρόνος που δαπανάται για θέματα επιστήμης υπολογιστών. Τα αποτελέσματα
δείχνουν παρόμοια εικόνα και για τα δύο φύλα. Η ομάδα με την περισσότερη εκπαίδευση
στον τομέα των υπολογιστών συσχετίζει την επιστήμη των υπολογιστών με περισσότερους
τεχνικούς όρους. Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από την ηλικία καθώς οι μεγαλύτεροι
μπορούσαν να επιλέγουν μαθήματα πληροφορικής στο σχολείο όπως και από το φύλο
όπου η αναλογία των ανδρών στην ομάδα με τη μεγαλύτερη εκπαίδευση πληροφορικής
ήταν υψηλότερη. Οι συνηθέστερες συσχετίσεις με τον ψηφιακό κόσμο που βρέθηκαν στη
μελέτη αντανακλούν τα ενδιαφέροντα και τη χρήση των μέσων ενημέρωσης από τους
συμμετέχοντες.
Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία έχουν εμπλακεί λιγότερο με τα ψηφιακά μέσα και είναι
λιγότερο εξειδικευμένοι από ότι οι νεότεροι ενήλικες με αποτέλεσμα να έχουν μείνει πίσω
από τις νεότερες γενιές στη χρήση ψηφιακών μέσων και να μην επωφελούνται από την
τεχνολογία των ΤΠΕ (Anderson & Perrin, 2017). Ένα χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων μπορεί
να εμποδίσει τη χρήση των ψηφιακών μέσων από τους ηλικιωμένους (van Deursen & van
Dijk, 2015) ίσως επειδή οι περισσότεροι δεν μεγάλωσαν με αυτό (Schreurs, Quan-Haase,
& Martin, 2017). Ωστόσο, δεν έχουν χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων όλοι οι ηλικιωμένοι. Οι
Quan-Haase, Williams, Kicevski, Elueze και Wellman (2018) ανέπτυξαν μια τυπολογία
που κινείται πέρα από το να αντιμετωπίζονται οι ηλικιωμένοι ως μη χρήστες των ΤΠΕ και
να θεωρούνται ως μια ομοιογενής ομάδα παραβλέποντας τις διαφορές τους στις ψηφιακές
δεξιότητές και στη χρήση των μέσων ενημέρωσης. Με βάση τις 41 σε βάθος συνεντεύξεις
με ηλικιωμένους άνω των 65 ετών στην περιοχή East York του Τορόντο, οι ερευνητές
θέλησαν να εξετάσουν το πώς οι ηλικιωμένοι βλέπουν τους εαυτούς τους και τις ψηφιακές
δεξιότητές τους σε σύγκριση με την οικογένεια, τους φίλους και τα μέλη άλλων γενεών.
Εξετάστηκε το ψηφιακό χάσμα στο δείγμα των ηλικιωμένων αναπτύσσοντας μια
τυπολογία χρηστών ηλικιωμένων με βάση το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων τους και
τον αριθμό των διαδικτυακών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούν. Διερεύνησαν με
ποιους ηλικιωμένους συγκρίνουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και περιέγραψαν τις
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θετικές και αρνητικές αφηγήσεις των ηλικιωμένων για την δεξιότητα χρήσης των
ψηφιακών μέσων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι σχεδόν όλοι οι ηλικιωμένοι
της East York που συμμετείχαν ήταν κάτοχοι μιας ή περισσότερων συσκευών ψηφιακών
μέσων, αλλά τις χρησιμοποίησαν με πιο περιορισμένους τρόπους. Παρά το υψηλό ποσοστό
ιδιοκτησίας των κινητών τηλεφώνων μόνο το ένα πέμπτο τα χρησιμοποίησε για γραπτά
μηνύματα, ενώ οι υπόλοιποι τα χρησιμοποίησαν αποκλειστικά για τηλεφωνικές κλήσεις
συχνά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η πλειοψηφία (85%) αυτών των ηλικιωμένων
ασχολήθηκε με τουλάχιστον μία δραστηριότητα στο διαδίκτυο με την πιο συχνά
αναφερόμενη να είναι η επαφή με φίλους και την οικογένεια μέσω e-mail το οποίο
χρησιμοποιήθηκε από το 80% των συμμετεχόντων. Αντίθετα, λιγότεροι ηλικιωμένοι
χρησιμοποίησαν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης Facebook (34%), Skype(29%), Twitter
(2%) ενώ κανένας δε χρησιμοποίησε Instagram, Pinterest ή Snapchat. Αυτό υποδηλώνει
ότι οι συνήθειες των ψηφιακών μέσων που σχηματίστηκαν νωρίτερα στη ζωή επικρατούν
και στην καθημερινότητά τους ως ηλικιωμένοι. Οι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας της East
York δεν ήταν ομοιογενής ομάδα και ορισμένοι ηλικιωμένοι είδαν τα ψηφιακά μέσα
ενημέρωσης ως δραστηριότητα αναψυχής και όχι ως πολύτιμο εργαλείο ζωής. Η
εμπιστοσύνη στη χρήση του υπολογιστή και την άνεση στα βασικά χαρακτηριστικά του
μπορεί να βοηθήσει τους ηλικιωμένους να διατηρήσουν έναν ενεργό τρόπο ζωής και να
βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους (Quan-Haase, Mo, & Wellman, 2017).
Το πραγματικό στρατηγικό πλεονέκτημα στη «βιομηχανική επανάσταση» δεν είναι
οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται αλλά το ανθρώπινο κεφάλαιο. Σε αυτή τη
διερευνητική φάση της μελέτης των Comerio, Minelli και Urbinati (2019) υιοθετήθηκε μια
ποσοτική μεθοδολογία με στόχο τη μελέτη της ανάπτυξης των δεξιοτήτων που απαιτούνται
στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Διεξήχθη μια ηλεκτρονική έρευνα μέσω
ενός ερωτηματολογίου που δόθηκε στις βιομηχανικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δύο
επαρχίες του Βορειοδυτικού τμήματος της Lombardy. Από τον Φεβρουάριο του 2018 έως
τον Μάιο του 2018 συμπληρώθηκαν 45 ερωτηματολόγια με στόχο των ερευνητών να
κατανοηθούν οι ανάγκες των εργαζομένων όσον αφορά την κατάρτιση και τις
διαχειριστικές ενέργειες που μπορούν να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις στην ανάπτυξη.
Ελέγχεται το σημερινό επίπεδο συνάφειας, δηλαδή το επίπεδο σπουδαιότητας που
αποδίδεται στην συγκεκριμένη ικανότητα σε σχέση με την τρέχουσα τεχνολογία, το
επίπεδο της αναμενόμενης συνάφειας, δηλαδή η συμβολή κάθε ειδικής ικανότητας ώστε
να υπάρχει ευελιξία και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των δραστηριοτήτων της
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εταιρείας και η ικανότητα δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη υπό το πρίσμα
του ψηφιακού μετασχηματισμού. Όλες οι ικανότητες που απαιτούνται για την 4ης
βιομηχανικής επανάστασης παρουσιάζουν ελλείψεις δεξιοτήτων γεγονός που ενδέχεται να
συνεπάγεται μεγαλύτερες απαιτήσεις προγραμμάτων κατάρτισης. Οι βαθμολογίες της
Κριτικής Σκέψης και της Τεχνικής είναι κάτω από το μέσο όρο σε αντίθεση με τις
δεξιότητες που σχετίζονται με την επίλυση προβλήματος, τη διαχείριση πληροφοριών, τη
συνεργασία και την επικοινωνία στις οποίες εμφανίζεται ένα επίπεδο ανάπτυξης, εν μέρει
επαρκές, σύμφωνα με τα κύρια χαρακτηριστικά των βιομηχανιών.
Η έρευνα έδειξε ένα κενό δεξιοτήτων που απαιτεί ειδικά προγράμματα κατάρτισης
εστιάζοντας όχι μόνο σε τεχνικές ικανότητες αλλά κυρίως σε άλλους τομείς όπως η κριτική
σκέψη και η διαχείριση των πληροφοριών. Καθεμία από αυτές τις διαστάσεις είναι ένα
σύνολο δεξιοτήτων που αξίζει επενδύσεις στην κατάρτιση για να αντιμετωπιστούν οι
τεχνολογικές και οργανωτικές αλλαγές.
3.1.8. Έρευνες σε σχέση με την εκπαίδευση στις ψηφιακές δεξιότητες
Οι Margetts και Dunleavy (2013, σελ. 6) ορίζουν την Ψηφιακή Εποχή
Διακυβέρνησης (DEG) ως το μετασχηματισμό στην παροχή κυβερνητικών υπηρεσιών,
που έγινε δυνατή λόγω του διαδικτύου, από αυτοματοποιημένες τεχνολογίες χωρίς να
απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση. Κατά ειρωνικό τρόπο, καθώς το DEG αντικαθιστά τους
εργαζόμενους στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής, απαιτεί επίσης οι πολίτες να «κάνουν
περισσότερα». Ο Smythe (2018) αναφέρεται σε μια μελέτη σχετικά με την παιδεία και τη
μάθηση των ενηλίκων σε ένα δημόσιο κέντρο πληροφορικής που προσφέρει άμεση
βοήθεια στις ανάγκες των ανθρώπων για την εκμάθηση της χρήσης των υπολογιστών.
Ένας αναπτυσσόμενος χώρος πρακτικής εκπαίδευσης ενηλίκων, το Digital Café, βρίσκεται
σε μια μεσαία πόλη της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά που το φθινόπωρο και το
χειμώνα του 2015-2016 επισκέφθηκαν 234 άτομα, πολλοί εκ των οποίων ήταν νέοι
μετανάστες στον Καναδά ηλικίας μεταξύ 45 και 70 ετών, οι οποίοι προσπαθούσαν να
αντιμετωπίσουν τις νέες απαιτήσεις γραμματισμού της διαδικτυακής κυβέρνησης και των
άλλων αυτοματοποιημένων τεχνολογιών. Στη μελέτη ερευνώνται οι πρακτικές
αλφαβητισμού και εκμάθησης που συνδέονται με την ψηφιακή διακυβέρνηση, οι
παιδαγωγικές που εφαρμόζονται ώστε οι πολίτες να περιηγούνται στις ψηφιακές
κυβερνητικές και αυτοματοποιημένες τεχνολογίες καθώς και οι ευρύτερες επιπτώσεις της
ψηφιακής κυβέρνησης στο έργο των εκπαιδευτών ενηλίκων. Η μελέτη ακολουθεί μια
εθνογραφική μεθοδολογία (Toohey, 2018) με την παρακολούθηση της συμμετοχής, την
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ψηφιακή τεκμηρίωση με εγγραφή ήχου, βίντεο και καταγραφή οθόνης, με
εκπαιδευόμενους και δασκάλους σε πάνω από 90 ώρες δραστηριότητας ανθρώπου υπολογιστή. Οι περισσότεροι ενήλικες που συχνάζουν στο Digital Café δεν έλαβαν
ψηφιακή εκπαίδευση στο σχολείο και/ή δεν είχαν επαρκή έσοδα για να διαθέτουν οικιακό
Internet ή για να αγοράσουν τις δικές τους συσκευές. Στο άρθρο χαρτογραφήθηκαν
κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες, όπου λόγω της ψηφιακής ανισότητας,
οι δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών για βελτίωση της ζωής δεν θα
χρησιμοποιηθούν από πολλούς ηλικιωμένους (Eubanks, 2018). Επίσης οι ενήλικες
αισθάνονται ότι μικρά λάθη μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες όπως μια απορριφθείσα
αίτηση απασχόλησης ή κυρώσεις από το υπουργείο. Μικρά λάθη που όμως στα μάτια των
ενηλίκων μεγεθύνονται. Στο σημείο αυτό, η εκπαίδευση των ενηλίκων μπορεί να γίνει ένας
τόπος εννοιολογικής και θεωρητικής συγκέντρωσης παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά
επιστημολογικά και ερευνητικά όρια (Smythe & Breshears, 2017), να ασχοληθεί με
θέματα όπως οι ψηφιακές ανισότητες, οι δεξιότητες των μελλοντικών εργασιών και να
θεσπιστούν νέες λύσεις και νέες παιδαγωγικές για την καλύτερη αντιμετώπιση τέτοιων
προβλημάτων και την ενίσχυση των ικανοτήτων των ενηλίκων (Smythe, 2018).
Στην έρευνα του ο Siddiq (2018) θέτει ως στόχο της μελέτης την ανάλυση των
κύριων χαρακτηριστικών των εθνικών προγραμμάτων σπουδών της Νορβηγίας και της
Σουηδίας και το κατά πόσο ευθυγραμμίζονται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο Digcomp.
Επιχειρείται μια ποιοτική ανάλυση των κειμενικών εγγράφων των προγραμμάτων
σπουδών και του Digcomp. Η Νορβηγία ενσωμάτωσε επίσημα το ψηφιακό πρότυπο στα
προγράμματα σπουδών της το 2006 υπογραμμίζοντας ότι οι ψηφιακές δεξιότητες
αποτελούν «προϋπόθεση για περαιτέρω μάθηση και ενεργό συμμετοχή στην
επαγγελματική ζωή και σε μια συνεχή αλλαγή της κοινωνίας». Η ψηφιακή ικανότητα
περιγράφεται ως μία από τις πέντε βασικές δεξιότητες μαζί με την ανάγνωση, τη γραφή,
τις προφορικές δεξιότητες και την αριθμητική (Νορβηγική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, 2012, σελ. 12). Το σουηδικό εθνικό πρόγραμμα σπουδών αναθεωρήθηκε
πρόσφατα (Μάρτιος 2017) και ενσωμάτωσε για πρώτη φορά την ψηφιακή ικανότητα
(Lgr11, 2017). Κύριος σκοπός είναι να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση της ψηφιακής
ικανότητας των μαθητών όμως δεν υπάρχει ένα αυτόνομο τμήμα που να περιλαμβάνει
περαιτέρω ορισμούς και διευκρινίσεις για τον τρόπο επίτευξης του. Ως εκ τούτου, τα δύο
επίσημα έγγραφα: το πρόγραμμα σπουδών (Lgr11, 2017) και το σχόλιο (Skolverket, 2017)
αναλύθηκαν σε αυτή τη μελέτη καθώς περιγράφουν τις ψηφιακές ικανότητες που
69

περιλαμβάνονται στα πλαίσια των αντικειμενικών στόχων του προγράμματος σπουδών
ψηφιακών ικανοτήτων. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έδειξαν ότι η διάρθρωση των
διεθνών πλαισίων και τα προγράμματα σπουδών της Νορβηγίας και της Σουηδίας για τις
ψηφιακές ικανότητες διαφέρουν. Τα διεθνή πλαίσια έχουν μεγαλύτερο βαθμό ειδικότητας
και όγκου σε σύγκριση με τα δύο εθνικά. Τα εθνικά προγράμματα σπουδών και το
DigComp μοιράζονται σε κάποιο βαθμό στους βασικούς τομείς αρμοδιοτήτων για την
πληροφόρηση, τη δημιουργία περιεχομένου και την επικοινωνία, δεν καλύπτουν όμως
όλες τις ικανότητες που περιγράφονται στο Digcomp. Επιπλέον, τα εθνικά προγράμματα
σπουδών δεν διαθέτουν επαρκή δομή και επομένως δεν υποστηρίζουν μια εννοιολογική
ιεραρχία με αυξανόμενες προδιαγραφές των τομέων αρμοδιότητας και των ικανοτήτων σε
όλα τα επίπεδα. Επίσης, η έλλειψη περιγραφών που σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές
πτυχές (π.χ. αξιολόγηση, διαδικασίες διδασκαλίας και υλικά) μπορεί να επηρεάσει την
ενσωμάτωση του προγράμματος σπουδών.

3.4. Κατηγοριοποίηση Ερευνών
Η παραπάνω βιβλιογραφική επισκόπηση αποτελείται από έναν όχι εξαντλητικό,
αλλά ευρύ αριθμό ερευνών, λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος και του εύρους των
διαφορετικών πεδίων που εξετάζονται στην ψηφιακή επάρκεια. Η εξέταση της παρούσας
επισκόπησης περιλαμβάνει αρκετές έρευνες δημιουργίας πλαισίων αναφοράς μέτρησης
ψηφιακών δεξιοτήτων, μερικές εκ των οποίων υλοποίησαν και μέτρηση της επάρκειας των
συμμετεχόντων. Στις περισσότερες από τις προαναφερθείσες έρευνες η μέτρηση
υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της αυτοαξιολόγησης. Σε τέσσερεις έρευνες υλοποίησαν
εργασίες επίδοσης ψηφιακών ικανοτήτων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ενώ άλλες δυο
περιείχαν εκτός από αυτοαξιολογικές ερωτήσεις και πρακτικές ασκήσεις επίδοσης με
σκοπό να γίνει σύγκριση μεταξύ των μεθόδων ως προς την αξιοπιστία αλλά και ως μέθοδοι
μέτρησης ψηφιακών ικανοτήτων.
Στις πρώτες έρευνες που μελετήθηκαν χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τις μετρήσεις
το πλαίσιο των Van Deursen και van Dijk (2010,) το οποίο εξέταζε τέσσερις τύπους
δεξιοτήτων, τις επιχειρησιακές, τις επίσημες ως δεξιότητες πλοήγησης, τις δεξιότητες
πληροφοριών και τις στρατηγικές δεξιότητες. Το 2013 δημοσιεύθηκε DigComp ένα
πλαίσιο το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για τον σχεδιασμό πρωτοβουλιών στον τομέα
των ψηφιακών δεξιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επικαιροποιήθηκε το 2017. Τα
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τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί αρκετά πλαίσια μέτρησης των δεξιοτήτων στις
τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών με τελευταίο το πλαίσιο της Unesco το 2018
για την κατάρτιση στις δεξιότητες ΤΠΕ ως μέρος μιας συνολικής προσέγγισης της
μεταρρύθμισης της εκπαίδευσης.
Σε αρκετές από τις μελέτες ερευνήθηκαν οι ψηφιακές ικανότητες και η συσχέτισή
τους με τους δημογραφικούς παράγοντες. Από τη μελέτη έγινε αντιληπτό πως οι ψηφιακές
δεξιότητες σχετίζονται με τις ανισότητες και τις διαφορές μεταξύ των κοινωνικοπολιτιστικών ομάδων Τα αποτελέσματα όλων των ερευνών έδειξαν ότι οι άνδρες και οι
νεότερες γενιές εκτιμούν τις δεξιότητες τους υψηλότερα σε σχέση με τις εκτιμήσεις των
γυναικών και τις παλαιότερες γενιές αντίστοιχα. Το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο είχε
ως αποτέλεσμα συμμετέχοντες σημαντικά πιο σίγουρους για τις δεξιότητες τους (Van
Deursen et al., 2014 ∙ Van Deursen et al. ,2016 ∙ van Laar et al., 2018). Επίσης η πλειοψηφία
των ατόμων με μειωμένες δεξιότητες στο διαδίκτυο είχε και έλλειψης φυσικής πρόσβασης
εξαιτίας κυρίως των οικονομικών περιορισμών (Eynon & Geniets, 2016).
Πιο σύγχρονες έρευνες ασχολήθηκαν με τη σύγκριση μεταξύ αυτοαξιολογήσεων και
πρακτικών ασκήσεων μέτρησης της επίδοσης. Υποστηρίχθηκε ότι οι αυτοαξιολογικές
έρευνες στις δεξιότητες πληροφορικής βαθμολογήθηκαν υψηλότερα σε σχέση με τις
πρακτικές δοκιμές (Blayone et al., 2018 ∙ ECDL, 2018 ∙ Kaarakaine, et al., 2018b ∙ Van
Deursen et al., 2017).
Τα τελευταία χρόνια μείζον θέμα της ψηφιακής παιδείας αποτελεί η ασφάλεια των
δεδομένων με τις μελέτες να δείχνουν σοβαρές ελλείψεις στο πεδίο (Castillejos López et
al., 2016). Η «στρατηγική Ευρώπη 2020» οδήγησε τους μελετητές στην διερεύνηση των
ψηφιακών ικανοτήτων τόσο των εκπαιδευομένων όσο και των εκπαιδευτικών σε όλες τις
εκπαιδευτικές βαθμίδες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών
εμφανίζονται ως βασικοί χρήστες (Al Khateeb, 2017) και ότι δεν είναι έτοιμοι να
συμμετάσχουν σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον εκμάθησης (Blayone et al., 2017 ∙
DiGiuseppe et al., 2017 ∙ Elcicek et al.,2018).
Έντονο ενδιαφέρον έδειξαν οι μελετητές για την ψηφιακή ικανότητα των
ηλικιωμένων ειδικά σήμερα που ζούμε στην Ψηφιακή Εποχή της Διακυβέρνησης (Smythe,
2018) και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία αντιμετωπίζονται ως αναλφάβητοι. Οι ερευνητές
υποστηρίζουν ότι απαιτείται ισχυρότερο σύστημα υποστήριξης των ηλικιωμένων και των
αναγκών τους για συμμετοχή στην σύγχρονη καθημερινότητα (Schreuers et al., 2017).
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Έρευνες που ασχολήθηκαν με τους ψηφιακά ιθαγενείς κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι η ιθαγένεια από μόνη της δεν προϋποθέτει και ψηφιακή επάρκεια. Η μελέτη αποκάλυψε
ότι, ενώ ορισμένα στοιχεία της ψηφιακής ιθαγένειας όπως τεχνικές δεξιότητες μπορεί να
επιτευχθούν σχετικά εύκολα, άλλες πιο πολύπλοκες και προσανατολισμένες προς τη
δράση δυνατότητες που θα μπορούσαν να προωθήσουν την προηγμένη ψηφιακή ιδιότητα
του πολίτη απαιτούν εκπαίδευση και μάλιστα μέσα από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα
(Choi et al., 2017).
Ακόμη τα αποτελέσματα άλλων μελετητών (ECDL Foundation, 2018) έδειξαν ότι
δεν υπάρχει χώρα από τις συμμετέχουσες στην έρευνα που να έχει καλύψει τα κενά
ψηφιακών δεξιοτήτων εντός κι εκτός Ευρώπης. Τα κενά στις ψηφιακές δεξιότητες
εμφανίζονται και στις νεότερες αλλά και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Επιπρόσθετα οι Van
Deursen et al. (2017) υποστήριξαν ότι αυτοί που επιτυγχάνουν αποτελέσματα σε έναν
τομέα δεν επιτυγχάνουν απαραίτητα αποτελέσματα σε έναν άλλο. Δεν μπορούμε να
υποθέσουμε ότι το κλείσιμο του ψηφιακού χάσματος σε μια περιοχή-τομέα συνεπάγεται
αυτόματα λιγότερη ψηφιακή ανισότητα σε άλλη περιοχή-τομέα.
Όλοι λοιπόν καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ψηφιακή παιδεία μεταβάλλεται στο
χρόνο δυναμικά και πως ακόμη κι αυτοί που διαθέτουν σήμερα επάρκεια στις ΤΠΕ πρέπει
να επικαιροποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους ώστε οι τεχνολογικές εξελίξεις να
μη τους ξεπεράσουν (Picatoste et al., 2018).

3.5. Μέτρηση ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω πρακτικών ασκήσεων
επίδοσης έναντι αυτοαξιολογικών μεθόδων
Για τη μελέτη των επιπέδων των ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ του πληθυσμού, σε
γενικές γραμμές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία μεθοδολογιών. Στις περισσότερες
από τις υπάρχουσες μελέτες συγκεντρώθηκαν δεδομένα βασισμένα στις εκτιμήσεις των
ανθρώπων για τις δεξιότητές τους στους υπολογιστές και το διαδίκτυο. Πολλοί ερευνητές
διαπίστωσαν ότι οι αυτοαξιολογικές έρευνες σχετικά με τις δεξιότητες πληροφορικής
βαθμολογήθηκαν υψηλότερα από τις πραγματικές δεξιότητες (Blayone et al., 2018 ∙
ECDL, 2018 ∙ Kaarakainen et al., 2018b ∙ Van Deursen et al., 2017). Η εμπειρία δείχνει ότι
οι άνδρες και ιδιαίτερα οι νέοι υπερεκτιμούν τις επιδόσεις τους ενώ κάποιες γυναίκες και
ηλικιωμένοι την υποβαθμίζουν (Hargittai & Shafer, 2006). Συνεπώς, δεν είναι σαφές ο
βαθμός στον οποίο οι αυτοαξιολογήσεις αντιστοιχούν στις πραγματικές ψηφιακές
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δεξιότητες. Αν και έχουν πραγματοποιηθεί λίγες μετρήσεις και επιστημονικές έρευνες για
το πραγματικό επίπεδο δεξιοτήτων που διαθέτουν οι πληθυσμοί, οι παρατηρητικές μελέτες
έχουν αποδειχθεί κατάλληλες και παρέχουν μια ρεαλιστική εικόνα των ψηφιακών
δεξιοτήτων. Ωστόσο, το πολύ υψηλό κόστος, ο μεγάλος φόρτος εργασίας και ο αυξημένος
χρόνος υλοποίησής τους αποτελούν ισχυρό περιορισμό για τη συλλογή δεδομένων
μεγάλης κλίμακας (Kaarakainen et al., 2018b ∙ Litt, 2013 ∙ van Deursen & Van Diepen,
2013 ∙ van Deursen et al., 2012 ∙ Van Deursen, et al.,2016 ∙ Yu, Lin & Liao, 2017).
Πάραυτα, η παρούσα μελέτη θα επιχειρήσει όχι μόνο τη μέτρηση των ψηφιακών
δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων του Δ.ΙΕΚ Άργους με δοκιμές απόδοσης αλλά και μια
ποιοτική προσέγγιση των λαθών και ελλείψεων που μπορεί να έχουν σε σχέση με τις ΤΠΕ.
Η ανωτέρω μέτρηση και ποιοτική προσέγγιση δεν διερευνήθηκε σε καμία από τις έρευνες
που μελετήσαμε.

3.6. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα
Η εξέταση της βιβλιογραφίας έδειξε περιορισμένο αριθμό ερευνών στο πεδίο των
ψηφιακών δεξιοτήτων μέχρι σήμερα υποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο την ανάγκη για
περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. Η πλειονότητα των ερευνών που μελετήθηκαν
αφορούσαν τις ψηφιακές ικανότητες των ατόμων με βάση δημογραφικά στοιχεία όπως το
φύλο, η ηλικία και η μόρφωση. Άλλες πάλι επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένα πλαίσια
όπως η τυπική εκπαίδευση και η εργασία. Οι περισσότερες χρησιμοποίησαν ως εργαλείο
συλλογής δεδομένων αυτοαξιολογικές αναφορές ενώ ελάχιστες ήταν εκείνες που εξέτασαν
το πραγματικό επίπεδο των συμμετεχόντων μέσω πρακτικών ασκήσεων επίδοσης σε
ηλεκτρονικά περιβάλλοντα.
Στην Ελλάδα οι λιγοστές μελέτες που υλοποιήθηκαν εξέτασαν κυρίως τα ποσοστά
χρήσης του διαδικτύου, τις συσκευές που προτιμούν οι χρήστες (ΕΛΣΤΑΤ, 2018) και
κάποιες άλλες την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τους μαθητές (Ελληνικό Κέντρο
Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, 2018) κυρίως της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Μελέτες
που να συλλέγουν δεδομένα όσον αφορά τα πραγματικά επίπεδα ψηφιακής επάρκειας του
ενήλικου πληθυσμού της χώρας δεν βρέθηκαν. Μολονότι στις περισσότερες έρευνες
αναφέρονται αρκετές προσεγγίσεις για τον τρόπο μέτρησης των ψηφιακών δεξιοτήτων
δίνοντας και παραδείγματα, είτε με αυτοαξιολόγηση είτε με δοκιμές επίδοσης (Van
Deursen, Helsper & Eynon, 2014), σχεδόν καμία έρευνα δεν επιχείρησε ποιοτική
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προσέγγιση των ελλείψεων που παρουσιάζουν οι συμμετέχοντες ώστε να διερευνηθούν τα
αίτια και να καταστεί δυνατός ο σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών για την εκπαίδευση
στην ψηφιακή παιδεία κυρίως του ενήλικου πληθυσμού.
Λαμβάνοντας υπόψη τις μελέτες που διενεργήθηκαν και το ενδιαφέρον που
συγκεντρώνουν οι δεξιότητες στις ΤΠΕ στην επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων
αλλά και στην ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ανάγκη για
περισσότερη εμπειρική έρευνα στον τομέα εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού
δημοσιευμένων ερευνών.
Η παρούσα εργασία διερευνά τα επίπεδα επάρκειας ψηφιακών δεξιοτήτων των
εκπαιδευομένων του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης του δήμου
Άργους–Μυκηνών μέσω πρακτικών δοκιμών επίδοσης. Σκοπός της έρευνας είναι (1) να
δημιουργήσει ένα πλαίσιο για τη μέτρηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων
του Δ.ΙΕΚ, (2) να υλοποιήσει μέτρηση της επάρκειάς τους και (3) να διερευνήσει να
μελετήσει και να αναλύσει τυχόν ελλείψεις και λάθη στις ψηφιακές ικανότητες των
σπουδαστών που απαιτούνται για την επαγγελματική τους πορεία.
Με βάση τα παραπάνω, τέθηκαν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:
1. Σε ποιο βαθμό οι σπουδαστές του Δ.ΙΕΚ Άργους έχουν αναπτύξει τις βασικές
ψηφιακές ικανότητες που θεωρούνται σήμερα απαραίτητες;
2. Υπάρχουν διαφορές στην ανταπόκριση των συμμετεχόντων σε σχέση με τους
άξονες ψηφιακών ικανοτήτων;

74

Πίνακας 3.2. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της κριτικής επισκόπησης των ερευνών

Έρευνα
Al
(2017)

Khateeb

Aubert-Tarby,
Escobar & Rayna
(2018)

Αντικείμενο μελέτης
(Ερευνητικός σκοπός ή ερωτήματα)
Σε ποιο βαθμό οι καθηγητές Αγγλικής
γλώσσας στη Σαουδική Αραβία είναι
ψηφιακά ικανοί και ΤΠΕ χρήστες; και
σε ποιες πτυχές.

Ποιο το αντίκτυπο της ψηφιοποίησης
στην απασχόληση δημοσιογράφων στη
βιομηχανία του Τύπου. Ερευνητικά
ερωτήματα: 1) πώς η
υιοθέτηση
ψηφιακών τεχνολογιών
από τους
δημοσιογράφους επηρεάζει τη μείωση
θέσεων εργασίας 2) πώς επηρεάζει το
επίπεδο ψηφιοποίησης την δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας; 3) πώς
επηρεάζει ο βαθμός ψηφιοποίησης το
την ποιότητα των θέσεων εργασίας
(μόνιμη έναντι της περιστασιακής); 4)
Ποιος είναι ο αντίκτυπος του βαθμού
ψηφιοποίησης στον δημοσιογραφικό
μισθό;

Πλαίσιο

Μεθοδολογία

Κύρια ευρήματα

΄Έρευνα με 110 καθηγητές
αγγλικής
γλώσσας
που
εργάζονται στην πρωτοβάθμια,
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
σε ολόκληρο το Βασίλειο της
Σαουδικής Αραβίας. Το δείγμα
Επιλέχθηκε
με
σκόπιμη
δειγματοληψία.
Έρευνα στη Γαλλία τα έτη 20112012.

Ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο το οποίο σχεδιάστηκε
και διανέμονται ηλεκτρονικά με τη χρήση SurveyMonkey
Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε και δοκιμάστηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Europass ).

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών είναι
βασικοί χρήστες (42,1%) στις πέντε περιοχές
που προβλέπονται από το DigComp
To 36,8% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι
είναι ενδιάμεσοι χρήστες και οι προηγμένοι
χρήστες αντιπροσώπευαν λίγο περισσότερο
από το ένα τέταρτο (26,3%),

Ποσοτική έρευνα το αντίκτυπο της ψηφιοποίησης στην
απασχόληση δημοσιογράφων στη βιομηχανία του Τύπου.
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω της βάσης δεδομένων
CCIJP(13.800 καταχωρήσεις) με τα ατομικά αρχεία όλων των
Γάλλων επαγγελματιών δημοσιογράφων και τη βάση
δεδομένων OJD (481 συμμετοχές) με στοιχεία για τις online
πωλήσεις καθώς και στοιχεία συνδρομής για το όλες τις
γαλλικές εφημερίδες και περιοδικά.
Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό binominal logit για την
επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων.

Η έρευνα δείχνει ότι στην περίπτωση της
βιομηχανίας του Τύπου στη Γαλλία, υψηλός
βαθμός ψηφιοποίησης μειώνει
την
πιθανότητα να χαθούν θέσεις εργασίας και
αυξάνει την πιθανότητα δημιουργίας θέσεων
εργασίας.

Το τελικό δείγμα αποτελείται
από το 35% της βάσης
δεδομένων CCIJP (ένα δείγμα
4830 καταχωρήσεων), δηλαδή
όσα μέσα ενημέρωσης παρέχουν
περιεχόμενο
αποκλειστικά
ηλεκτρονικά.

Η ψηφιοποίηση είναι στην πραγματικότητα
η καλύτερη απάντηση στις αλλαγές που
απαιτεί η συγκεκριμένη εργασία.
Τα αποτελέσματα της έρευνας κάνουν λόγω
για αντικατάσταση των ασφαλών θέσεων
εργασίας από ανασφαλείς, αλλά ο
μεγαλύτερος βαθμός ψηφιοποίησης του
εργαζόμενου αυξάνει την πιθανότητα
δημιουργίας ασφαλών θέσεων εργασίας.
Η ψηφιοποίηση έχει οδηγήσει στη
δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας στον
κλάδο του Τύπου, απαιτούνται όμως νέες
δεξιότητες που σχετίζονται με τις ψηφιακές
τεχνολογίες .

Barber,
DiGiuseppe, van
Oostveen,
Blayone
&
Koroluk (2016)

Η μελέτη εξετάζει το βαθμό στον οποίο
οι σπουδαστές και οι εκπαιδευτικοί στο
Πανεπιστήμιο του Ontario Institute of
Technology (UOIT), ένα πανεπιστήμιο
μεσαίου μεγέθους στο Οντάριο του
Καναδά, απασχολούσαν ένα ευρύ
φάσμα ψηφιακών τεχνολογιών όσον
αφορά
τους
τύπους
των
χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών, τους

Έρευνα το 2016 στο Ινστιτούτο
Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου
του Οντάριο (UOIT) στο
Oshawa του Καναδά, όπου
συμμετείχαν 36 φοιτητές και 15
εκπαιδευτές. Χρησιμοποιήθηκε
η Έρευνα Γενικής Τεχνολογικής
Ικανότητας και Χρήσης (GTCU)

Το εργαλείο που σχεδιάστηκε για τη μελέτη ήταν το εργαλείο
έρευνας της Γενικής Τεχνολογικής Ικανότητας και Χρήσης
(GTCU), το οποίο επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους και τους
εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν ένα προσωπικό προφίλ που
να δείχνει πώς χρησιμοποιούν μια ευρεία ποικιλία τεχνολογίας,
υπολογίζοντας την εμπιστοσύνη και τη συχνότητα χρήσης τους

Η GTCU μπορεί να αποτελέσει ένα
αποτελεσματικό εργαλείο που επιτρέπει και
ενδυναμώνει τα άτομα και τις ομάδες να
αξιοποιούν τις επιτυχίες τους, να
προσδιορίζουν τους τομείς βελτίωσης και να
δημιουργούν ικανότητες για αυτοδιάκριτη
και συνεχή μάθηση.
Οι συμμετέχοντες φοιτητές και εκπαιδευτές
χρησιμοποίησαν έναν υπολογιστή ή φορητό
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σκοπούς
για
τους
οποίους
χρησιμοποιήθηκαν, την εμπιστοσύνη
των χρηστών στη χρήση των
τεχνολογιών και τη συχνότητα με την
οποία τα χρησιμοποιούσαν.
Betts,
Hill &
Gardner (2017)

Μελετήθηκαν: (α) τι χαρακτήρισαν ως
ψηφιακή τεχνολογία οι ηλικιωμένοι
ενήλικες, (β) τι αντιλαμβάνονται οι
ηλικιωμένοι ενήλικες ως εκπαίδευση
και (γ) τι θεωρήθηκε ως η καλύτερη
πρακτική
στην
παράδοση
των
εκπαιδευτικών συνόδων για υποστήριξη
στην ψηφιακή ένταξη.

Έρευνα μέσο συνεδριών με δύο
ομάδες εστίασης που διήρκεσαν
περίπου 90 λεπτά . Συμμετείχαν
17 ηλικιωμένοι (54- 85 ετών, 10
γυναίκες και 7 άνδρες) στο
Ηνωμένο Βασίλειο, με όλους
τους συμμετέχοντες να έχουν
παρακολουθήσει προηγουμένως
μαθήματα ψηφιακής ένταξης.

Ποιοτική έρευνα μέσω συζητήσεων
Ανάλυσης περιεχομένου για τους ορισμούς της ψηφιακής
τεχνολογίας
Ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση (IPA) των
συζητήσεων για την εκπαίδευση στις ψηφιακές τεχνολογίες

υπολογιστή με σχετικά υψηλή συχνότητα και
εμπιστοσύνη.
Οι εκπαιδευτές τείνουν να χρησιμοποιούν
τους υπολογιστές και / ή τους φορητούς
υπολογιστές τους για ενημερωτικούς
σκοπούς συχνότερα από τους μαθητές
Η φαινομενολογική ανάλυση έδειξε δίψα για
γνώση των ηλικιωμένων και έναν κατάλογο
επιθυμιών για τις συνεδρίες ψηφιακής
τεχνολογίας.
Οι ηλικιωμένοι ενήλικες ήθελαν σαφή
κατεύθυνση και εξάσκηση στη χρήση της
ψηφιακής τεχνολογίας σε ένα ασφαλές
περιβάλλον με καθοδήγηση από ειδικούς.
Στις τάξεις ένταξης έγινε αξιολόγηση των
προσωπικών
αναγκών
ψηφιακής
τεχνολογίας
των
ηλικιωμένων,
απλοποιήθηκε η πρόσβαση και αυξήθηκε η
εμπιστοσύνη στη χρήση της ψηφιακής
τεχνολογίας.

Τα δεδομένα
συλλέχθηκαν
μέσω φόρουμ που παρείχε στις
ομάδες εστίασης ένα περιβάλλον
που οι ηλικιωμένοι ενήλικες θα
αισθάνονταν
άνετα
να
εκφράζουν τις απόψεις τους

Οι συμμετέχοντες ήθελαν να γνωρίσουν την
ψηφιακή τεχνολογία, με πολλούς να
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ως μέσο
πληροφόρησης ή για το χόμπι τους
Μερικοί ηλικιωμένοι προτιμούν την
απόκτηση γνώσεων μέσω εξατομικευμένων
μαθησιακών συνεδριών one-to-one

Blayone.,
Mykhailenko,
vanOostveen,
Grebeshkov,
Hrebeshkova &
Vostryakov
(2017)

1) Ποιες ψηφιακές ικανότητες είναι πιο
σημαντικές για την επιτυχή συμμετοχή
σε ένα πλήρως online περιβάλλον
συνεργασίας;
(2) Ποια επίπεδα αυτών των ψηφιακών
ικανοτήτων αναφέρουν οι φοιτητές και
οι καθηγητές της Ουκρανίας;
(3) Υπάρχουν σημαντικές διαφορές
μεταξύ των αναφερόμενων ικανοτήτων
σπουδαστών και καθηγητών;

20 καθηγητές και 224 φοιτητές
του τμήματος Επιχειρηματικής
Στρατηγικής των Οικονομικών
Επιστημών και Διοίκησης του
Εθνικού
Οικονομικού
Πανεπιστημίου
του
Κίεβο
(KNEU),
στην
Ουκρανία
συμμετείχαν το 2015 στην
έρευνα
χρησιμοποιώντας το
εργαλείο προφίλ GTCU

Ποσοτική έρευνα. Επιλέχθηκε το πλαίσιο της Γενικής
Τεχνολογικής Αρμοδιότητας και Χρήσης για την ιδέα και τη
μέτρηση των ψηφιακών ικανοτήτων.
Επιλέχθηκε το μοντέλο ψηφιακής συνεργατικής μάθησης της
Κοινότητας Έρευνας (CoI) για την κοινωνικο-εποικοδομητική
μάθηση
Τα ποσοστά των δεικτών αναλύθηκαν στο SPSS

Υπήρξαν παράπονα για τα γραφεία
υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών
καθώς και των τηλεφωνικών γραμμών
βοήθειας, οι οποίες μερικές φορές
θεωρήθηκαν απαγορευτικές για την
ενθάρρυνση της ψηφιακής ένταξης
H συνολική γενική ετοιμότητα για επιτυχή
λειτουργία σε μια πλήρως online μαθησιακή
κοινότητα συνεργασίας εμφανίζεται κάπως
χαμηλή για τους φοιτητές και τους
δασκάλους της Ουκρανίας.
Οι φοιτητές εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά
πρόσβασης σε άρθρα, ενώ οι καθηγητές
αναφέρουν
σημαντικά
μεγαλύτερη
δραστηριότητα
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(4) Τα προφίλ ικανοτήτων των
Ουκρανών φοιτητών και καθηγητών
προτείνουν ετοιμότητα για επιτυχή
λειτουργία σε ένα πλήρως online
περιβάλλον συνεργασίας;

Blayone,
Mykhailenko &
Barber (2018)

Οι διττοί σκοποί αυτής της μελέτης
ορίστηκαν ως: (α) να προταθεί ένας
ψηφιακά
πλούσιος
ερευνητικός
σχεδιασμός και (2) θεμελιώσεις για το
Ψηφιακό προφίλ ικανότητας (DCP) ως
εργαλείο ετοιμότητας με διερεύνηση
σχέσεων μεταξύ αυτο-αναφορών και
αυθεντικών ψηφιακών μαθησιακών
επιδόσεων. Οι ερευνητικές ερωτήσεις
είναι:
1. Πώς οι ψηφιακές ικανότητες, που
συλλέγονται μέσω των δεικτών DCP,
σχετίζονται με τις επιδόσεις, όπως
υποκινούνται, καταγράφονται και
αναλύονται μέσω του προτεινόμενου
σχεδίου ψηφιακής έρευνας;
2. Ποια προβλήματα της απόδοσης
παρατηρούνται μέσω της διπλής
προοπτικής, της βίντεο ανάλυσης, των
περιπτωσιολογικών μελετών που δεν
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των
δεικτών της αυτοεκτίμησης της
ψηφιακής ικανότητας του DCP;
3. Με βάση το πλήρες εύρος των
ευρημάτων, πώς λειτουργεί το DCP με
τον πιο αποτελεσματικό τρόπο ως

Συμμετείχαν 15 προπτυχιακοί
φοιτητές του Πανεπιστημίου του
Οντάριο
της
Τεχνολογίας
(UOIT) του Καναδά. Οι
ερευνητές του EILAB, του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας του
Πανεπιστημίου του Οντάριο,
Καναδάς, διερευνούν το πλαίσιο
Γενικής
Τεχνολογικής
Ικανότητας και Χρήσης (GTCU)
ως συσκευή ετοιμότητας για την
ηλεκτρονική
μάθηση,
διαδικτυακής εκμάθησης και
κινητής μάθησης.
Περιλάμβαναν
τις
οπτικοακουστικές καταγραφές
των
δραστηριοτήτων
των
συμμετεχόντων
και
τις
συνεντεύξεις
μετά
τη
δραστηριότητα καθώς και τις
700
αυτοαναφερόμενες
ψηφιακές
ικανότητες
που
συλλέχθηκαν στο διαδίκτυο
χρησιμοποιώντας το DCP

Η μελέτη αυτή υιοθετεί μια μεικτή μεθοδολογία, συνδυασμός
ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, ευθυγραμμισμένη με το
εκπαιδευτικό περιβάλλον-στόχος της πλήρως διαδικτυακής
μάθησης
Χρησιμοποιήθηκε το Digital Competency Profiler (DCP) μια
ηλεκτρονική εφαρμογή για την επισκόπηση των τεχνολογικών
προτιμήσεων και ικανοτήτων των φοιτητών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
Τα δεδομένα ήχου-βίντεο εισήχθησαν στο Noldus The
Observer XT και δημιουργήθηκε ένας πίνακας δεδομένων στο
Excel 2016 και με το SPSS αναλύθηκαν οι 700
αυτοαξιολογήσεις

Καθηγητές και φοιτητές εμφανίζουν μικρή
εξοικείωση με τη δημιουργία διαγραμμάτων
και γραφημάτων
Στην ικανότητα αλληλεπίδρασης με τις
πληροφορίες, εκπαιδευτικά βίντεο, άρθρων
που έχουν αξιολογηθεί από ομότιμους και
άλλων ψηφιακών δημοσιεύσεων, οι
καθηγητές είχαν μέτρια δραστηριότητα ενώ
οι μαθητές χαμηλή.
Ικανοποιητικά επίπεδα δραστηριότητας
αναφέρθηκαν για την επικοινωνία μέσω
κειμένου, μέσω μηνυμάτων, emails, αλλά
χαμηλά και τη συμμετοχή στο κοινωνικό
δίκτυο μέσω ήχου και βίντεο.
Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές
αναφέρουν χαμηλά επίπεδα ικανότητας
χρησιμοποιώντας
σημαντικά
εργαλεία
συνεργασίας όπως το Dropbox, το Google
Drive και τα Έγγραφα Google. Επιπλέον,
αναφέρουν μικρή εμπιστοσύνη για τη
δημοσίευση περιεχομένου στο διαδίκτυο.
Στο συνολικό επίπεδο βρέθηκαν θετικές
συσχετίσεις για το DCP, αλλά βρέθηκαν
κάποιες αρνητικές συσχετίσεις στο επίπεδο
των εργασιών. Με την ανασκόπηση των
ευρημάτων, το DCP τοποθετήθηκε ως
εργαλείο για τον εντοπισμό (α) μαθητών με
υψηλά και χαμηλά επίπεδα ετοιμότητας
ψηφιακής μάθησης και (β) χαμηλότερο με
μέλη που μπορεί να συμμετέχουν σε πλούσια
πλαίσια ψηφιακής μάθησης.
Στο 1ο σενάριο οι συμμετέχοντες ανέφεραν
ένα μεσαίο επίπεδο αντιληπτών δυσκολιών,
ενώ στο 2ο και το 3ο ανέφεραν υψηλό
επίπεδο αντιληπτών δυσκολιών
Ανεξάρτητα από την ικανότητα του
συμμετέχοντα σε μια συγκεκριμένη
δραστηριότητας, οι μεταβλητές της
κατάστασης μπορεί να λειτουργήσουν για να
αυξήσουν το επίπεδο πρόκλησης. Δηλαδή
ένα αναμενόμενο εύκολο έργο, μπορεί να
μην παράγει τέλειες βαθμολογίες
Χρησιμοποιήθηκε κυρίως το tablet
ως
συσκευές δραστηριότητας,
λόγω του
αυξανόμενου ρόλου της κινητής τεχνολογίας
στην εκπαίδευση.
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Brinda, Napierala
& Behler (2018)

Castillejos López
Torres Gastelú &
Lagunes
Domínguez
(2016)

Choi, Glassman
& Cristol (2017)

εφαρμογή
αξιολόγησης
της
ετοιμότητας;
Η έρευνα στοχεύει στον εντοπισμό των
όρων που συνδέουν οι μαθητές
συχνότερα με τον ψηφιακό κόσμο χωρίς
ή /και σε σχέση με την επιστήμη των
υπολογιστών, καθώς και την επίδραση
που έχουν η ηλικία, το φύλο, η
εκπαίδευση στους υπολογιστές και ο
ελεύθερος χρόνος που αφιερώνεται σε
θέματα πληροφορικής σχετικά με τον
ψηφιακό κόσμο.
Στόχος ήταν η διερεύνηση της
ασφάλειας των υπολογιστών μέσω των
τεσσάρων ικανοτήτων (προστασία
συσκευών, τα προσωπικά δεδομένα, η
υγεία και το περιβάλλον) οδηγεί σε
προβληματισμό σχετικά
με
τις
συνήθειες χρήσης της τεχνολογίας, που
σχετίζονται με το Διαδίκτυο.

Ανάπτυξη
κλίμακας
ψηφιακής
ιθαγένειας. Μελετήθηκαν α) μέτρηση
ψηφιακής ιθαγένειας των ικανοτήτων,
των αντιλήψεων και των επιπέδων
συμμετοχής των νέων ενηλίκων στην
κοινότητα του Διαδικτύου, (σχέσεις
μεταξύ ατόμων και κοινωνικές δομές /
δίκτυα, περιορισμοί στα ψηφιακά
εργαλεία
που επηρεάσουν τις
ικανότητες απόκτησης νέων γνώσεων
μέσω του διαδικτύου β) την αξιολόγηση
των ψηφιακών πόρων

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε
κατά το πρώτο εξάμηνο του
Δεκεμβρίου του 2017, όπου το
ερωτηματολόγιο 4 βαθμών
Likert συμπληρώθηκε από 198
σπουδαστές
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
τεσσάρων
σχολείων στη Βόρεια ΡηνανίαΒεστφαλία της Γερμανίας.

Χρησιμοποιήθηκε και μια ελεύθερη και συνεχιζόμενη
δοκιμασία συσχέτισης λέξεων για τη μελέτη των όρων
«ψηφιακός κόσμος» και «επιστήμη των υπολογιστών» και
ερωτηματολόγιο 4 βαθμών Likert.

Τα αποτελέσματά δείχνουν ότι η ηλικία, το
φύλο, ο βαθμός εκπαίδευσης των
υπολογιστών και ο ελεύθερος χρόνος που
φοιτούν σε θέματα πληροφορικής επηρέασε
τις απαντήσεις που έδωσαν. Επιπλέον, τα
αποτελέσματα δείχνουν ποιους τομείς μπορεί
να αξίζει να παρακολουθήσουν οι ερευνητές
για να διερευνήσουν τα προβλήματα των
μαθητών, τα ενδιαφέροντα τους κτλ

62 μαθητές (74% γυναίκες και
26% άνδρες, 97% των οποίων
ήταν ηλικίας που κυμαίνονται 18
έως 25 ετών)ενός κολεγίου που
βρίσκεται
στην
παράκτια
περιοχή Oaxaca του Μεξικού.

Συμπληρώθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, οι απαντήσεις
των οποίων επεξεργάστηκαν στο λογισμικό Atlas.ti, η ανάλυση
και την ερμηνεία των δεδομένων, έγινε με την υποστήριξη
SPSS 22
Διεξήχθη ημι-δομημένες ατομικές συνεντεύξεις με δείγμα
ευκολίας των τριάντα μαθητών που είχαν απαντήσει στο
ερωτηματολόγιο στο διαδίκτυο.

Έρευνα στις ΗΠΑ (2014) με
ερωτηματολόγιο κλίμακας τύπου
Likert των 7 σημείων που
πραγματοποιήθηκε στις αίθουσες
διδασκαλίας

Ποσοτική έρευνα μέσω της κλίμακας για τη μέτρηση της
Ψηφιακής Ιθαγένειας (DCS- εστίαση στα άτομα και οι ενεργές
επιλογές που κάνουν), με τη μέθοδο της αυτοαναφοράς
(πεποίθηση των ανθρώπων στις ικανότητές τους να
ολοκληρώνουν επιτυχώς διάφορες δραστηριότητες στο
Διαδίκτυο)
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου
διανεμήθηκε στους μαθητές
Για τον
προσδιορισμό της ψηφιακής ιθαγένειας
χρησιμοποιήθηκαν: α) ανάλυση διερευνητικών παραγόντων
(EFA), β) ανάλυση επιβεβαιωτικού παράγοντα (CFA) και γ)
αναλύσεις για αξιοπιστία και εγκυρότητά

Τα αποτελέσματα επισημαίνουν ότι οι
Millennials εκτελούν βασικές πρακτικές
ασφαλείας, όπως η χρήση των antivirus, η
διαχείριση
κωδικού
πρόσβασης,
οι
προσαρμογές στη
διαμόρφωση
των
εργαλείων ιστού, μεταξύ άλλων. Όσον
αφορά την ψηφιακή ταυτότητα και την υγεία,
είναι απαραίτητο να προωθήσουν την ορθή
χρήση των προσωπικών δεδομένων, καθώς
και να προωθήσουν τις συνήθειες των μέσων
ενημέρωσης υγιή Στην προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος αναγνωρίζουμε την
ανάγκη
να
δημιουργήσουμε
ευαισθητοποίηση για την απόκτηση
εξοπλισμού, τη διαχείριση του ενέργεια,
ανακύκλωση και τεχνολογικά απόβλητα.
Ορισμένα στοιχεία της ψηφιακής ιθαγένειας,
όπως τεχνικές δεξιότητες μπορούν να
επιτευχθούν σχετικά εύκολα, άλλες πιο
πολύπλοκες δυνατότητες, όπως η υπηρεσία
δικτύωσης, η κριτική σκέψη και ο πολιτικός
ακτιβισμός στο Διαδίκτυο, μπορεί να είναι
πιο δύσκολο να επιτευχθούν.
Αυτά τα αποτελέσματα παρέχουν ιδέες για
το τι θα πρέπει να διδαχθεί πρώτα για την
εκπαίδευση ψηφιακής ιθαγένεια
Η ψηφιακή ιδιότητα του πολίτη δεν είναι
στατική,
αλλά
δυναμική, ευέλικτη,
πολύπλευρη καιπολυεπίπεδη έννοια που
συνδέεται
με
τις
καθημερινές
δραστηριότητες του διαδικτύου
ασφαλής χρήση του Διαδικτύου και της
τεχνολογίας αποτελεί σημαντικό στοιχείο
της ψηφιακής ιθαγένειας

Συμμετείχαν 508 φοιτητές που
αποτελούσαν 436 προπτυχιακούς
και 72 μεταπτυχιακούς.
Χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα
BuddyPress
και τα εργαλεία
φόρουμ, blog, τηλεδιάσκεψης
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Η κριτική μπορεί να ερμηνευτεί με δύο
συναφείς τρόπους. 1) ικανότητες να
εξετάσουμε διαφορετικές οπτικές γωνίες 2)
ως μέρος της διαδικασίας εξερεύνησης, τη
σύγκρισης, της γνώσης προωθώντας τη
σκέψη που προκαλεί το status quo.
Κατά μέσο όρο, όλες οι κατηγορίες
δεξιοτήτων 4.0 παρουσιάζουν ελλείψεις
δεξιοτήτων, ώστε να συνιστάται έντονα
προγράμματα κατάρτισης. Τα προγράμματα
αυτά πρέπει να εστιάσουν όχι μόνο σε
τεχνικές ικανότητες αλλά κυρίως σε άλλους
τομείς, όπως η κριτική σκέψη και η
διαχείριση των πληροφοριών.

Comerio, Minelli
&
Urbinati
(2019)

στόχο τη μελέτης είναι η χαρτογράφηση
του σημερινού επιπέδου δεξιοτήτων και
ικανοτήτων που σχετίζονται με τη
Βιομηχανία
4.0 μεταξύ των
εμπλεκόμενων εταιρειών.

Ηλεκτρονική
έρευνα
που
χορηγήθηκε 45 ερωτηματολόγια
στις βιομηχανικές επιχειρήσεις
σε δύο επαρχίες του Lombardy,
που
διεξήχθη
από
τον
Φεβρουάριο του 2018 έως τον
Μάιο του 2018

Ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο με κλίμακα 1-5 Likert
(όπου το 1 υποδεικνύει το ελάχιστο επίπεδο, ενώ το 5 δείχνει
το μέγιστο)

Cushing
&
Shankar (2018)

Ποιες είναι οι ανάγκες κατάρτισης για
την ψηφιακή επιμονή στην Ιρλανδία;
Πώς μπορούν αυτές οι ανάγκες να
καλυφθεί καλύτερα από την εκπαίδευση
που αντανακλά και διαμορφώνεται από
την κατανόηση των ιρλανδικών
αναγκών, τις πρακτικές και τον
πολιτισμό
σε
σχέση
με
την
επαγγελματική εκπαίδευση και την
εκπαίδευση CPD;

Μελέτης
περιπτώσεων
στους
επαγγελματίες πληροφορικής, στην
Ιρλανδία (2015-2017) για ψηφιακή
επιμέλεια
με Συνεχιζόμενη
Επαγγελματική Ανάπτυξη (CPD)
για περίοδο δύο ετών. 94
συμμετέχοντες απάντησαν στο ηλ.
Ερωτηματολόγιο,
9
άτομα
ολοκλήρωσαν
τηλεφωνική
συνέντευξη 30 λεπτών και 164
συμμετέχοντες
στο
ερωτηματολόγιο εκπαίδευσης CPD

Μικτή έρευνα με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το 2015, που
εστιάστηκε στο περιεχόμενο της ψηφιακής επιμέλειας και τη
γνώση βασικών δεξιοτήτων των ερωτηθέντων. Το 2016,
τηλεφωνικές συνεντεύξεις με όσους συμμετείχαν, το 2017,
σύντομο ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών και ελεύθερου
κειμένου στο διαδίκτυο για να αξιολογήσει του ψηφιακού
εκπαιδευτικού λογισμικού CPD
Τα ηλεκτρονικά
δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω της
πλατφόρμας
Survey
Monkey
με
δειγματοληψίας
χιονοστιβάδας
Τα δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το Excel και το
StatsPlus Pro για στατιστικά

Χαμηλό επίπεδο γνώσης και κατανόησης της
ψηφιακής επιμέλειας και της ψηφιακής
διαχείρισης
των
επαγγελματιών
πληροφορικής στην Ιρλανδία

Delfino, Sosa &
Zubieta (2017)

Στόχος ήταν η ανάλυση της χρήσης του
Διαδικτύου στην Αργεντινή και των
διαφορών ως προς το φύλο, την ηλικία
και η σύνδεσή τους με το ψηφιακό
χάσμα.

Εμπειρική
μελέτη
που
εκπονήθηκε το Σεπτέμβριο του
2015 στην Αργεντινή σε
αντιπροσωπευτικό δείγμα 1145
ενηλίκων.

Εμπειρική έρευνα με ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης

DiGiuseppe,
Childs, Blayone
& Barber (2017)

Η έρευνα εστιάζει στην πιθανή
χρησιμότητα του εργαλείου Γενική
Τεχνολογική Ικανότητα και Χρήση
(GTCU), για την αξιολόγηση της
ψηφιακής ικανότητας των σπουδαστών

Οι
42
φοιτητές
μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής
Σχολής ενός πανεπιστημίου στην
επαρχία Οντάριο του Καναδά, 1
καθηγητής κι 1 βοηθός το 2015

Μεικτή μέθόδος (ποιοτική / ποσοτική) περιπτωσιολογική
μελέτη ενός προπτυχιακού μαθήματος για το μοντέλο μάθησης
PBL(Μάθηση βάσει Προβλημάτων). Η ηλεκτρονική έκδοση
της έρευνας για τη Γενική Τεχνολογική Ικανότητα και Χρήση
(GTCU) με τη
συμπλήρωση του ηλεκτρονικού
ερωτηματολογίου GTCU μετρά με τρεις δείκτες κλίμακας

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν
διαπιστώθηκαν διαφορές στο επίπεδο
σύνδεσης ανάλογα με το φύλο, αλλά κυρίως
με την ηλικία. Όσον αφορά το φύλο, δεν
διαπιστώθηκαν διαφορές στο επίπεδο
σύνδεσης σε αντίθεση με τις διαφορές
μεταξύ γενεών όπου υπάρχουν μεγάλες
διαφορές
σε σύνδεση και χρήση του
διαδικτύου. Η υπόθεση του ψηφιακού
χάσματος για τη μεγαλύτερη σύνδεση και
χρήση μεταξύ των νεότερων επιβεβαιώνεται.
Στις αρχές του μαθήματος, η τάξη είχε
μεγαλύτερη
ικανότητα
στις
αλληλεπιδράσεις (Τ) με τις βασικές
λειτουργικές λειτουργίες των ψηφιακών
συσκευών
και
(S)
Κοινωνικές
Αλληλεπιδράσεις στις οποίες οι χρήστες

Έλλειψη εξοικείωσης με την ψηφιακή
επιμέλεια σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πολλά
άτομα στο χώρο εργασίας τους με κάποια
κατανόηση της ψηφιακής την εξειδίκευση,
πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να
εκπαιδεύουν συναδέλφους και τους
επιβλέπουν. Προβληματισμός σχετικά με τη
διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
στην επαγγελματική και η μεταεπαγγελματική εκπαίδευση.
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Dodel & Mesch.
(2018)

στο πλαίσιο προπτυχιακών μαθημάτων
σύμφωνα με το πλαίσιο FOLC.
Σκοπός είναι το Εργαλείο να
αξιολογήσει την τρέχουσα ικανότητα
(και αλλαγές στην ικανότητα με την
πάροδο του χρόνου) μια μεγάλη
ποικιλία τεχνολογιών επικοινωνίας
πληροφοριών.

συμπλήρωσαν μια ηλεκτρονική
έκδοση της έρευνας για τη
Γενική Τεχνολογική Ικανότητα
και Χρήση (GTCU), για την
αξιολόγηση
της
ψηφιακής
ικανότητας των μαθητών για
πλήρη ηλεκτρονική μάθηση
(FOLC).

Likert, μία για την αξιολόγηση της "Σημασίας χρήσης", μία για
τη "Συχνότητα χρήσης" και το άλλο για να αξιολογήσει την
"Εμπιστοσύνη χρήσης

Ο σκοπός της μελέτης είναι για τον
εντοπισμό
των
καθοριστικών
παραγόντων
της
συμπεριφοράς
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
Η1. Αναμένεται ότι η ηλικία, το φύλο
και η εκπαίδευση επηρεάζουν το
επίπεδο των δεξιοτήτων ψηφιακής
ασφάλειας και τις προληπτικές αντιιικές
συμπεριφορές. Άνδρες, νεότεροι και
καλύτερα μορφωμένα άτομα θα έχουν
υψηλότερα
επίπεδα
δεξιοτήτων
ψηφιακής ασφάλειας και πρόληψης
κατά των ιών από ό, τι γυναίκες,
ηλικιωμένα άτομα και λιγότερο
μορφωμένοι
H2: Όσο πιο πολύπλοκη είναι οι
συσκευές που χρησιμοποιούνται για
πρόσβαση στο Internet και όσο
νωρίτερα η πρώτη πρόσβαση στον
ηλεκτρονικό κόσμο, τόσο υψηλότερο
είναι το επίπεδο των δεξιοτήτων
ψηφιακής
ασφάλειας και
τόσο
μεγαλύτερη είναι η εμπλοκή σε
συμπεριφορές κατά των ιών
H3: Η εντατική σύνδεση σε οικονομικά
συναφείς δραστηριότητες θα αυξήσουν
τη σωστή συμπεριφορά κατά των ιών.
H4: Οι χρήστες που αναφέρουν ότι
έχουν ψηφιακές δεξιότητες ασφαλείας

Έρευνα στο Ισραήλ το 2014.

Ποσοτική έρευνα τηλεφωνικών ερωτηματολογίων (διάρκεια
περίπου 20 λεπτών) με κλίμακες Likert 5- σημείων.
Τα δεδομένα συγκρίθηκαν με αυτά του Ισραηλινού Κεντρικού
Γραφείου Στατιστικής για κρίσιμες παραμέτρους

Χρησιμοποιώντας ως δείγμα
1850 ενήλικες χρήστες του
Διαδικτύου που χρησιμοποιούν
το Διαδίκτυο μέσω των
προσωπικών τους συσκευών, Η
επιλογή του δείγματος έγινε
διαστρωματωμένα ανά τόπους,
ανάλογα με το μέγεθός τους.

αλληλεπιδρούν
με
άλλους
μέσω
ψηφιακών συσκευών και
μικρότερη
ικανότητα
στις
αλληλεπιδράσεις
πληροφοριών (I) στις οποίες οι χρήστες
αλληλεπιδρούν με τις πληροφορίες μέσω
ψηφιακών συσκευών , ενώ η τάξη δεν είχε
ουσιαστικά καμία ικανότητα στις
αλληλεπιδράσεις τύπου (C )στην οποία οι
χρήστες αλληλεπιδρούν δημιουργικά με
δεδομένα μέσω ψηφιακών συσκευών. Στο
τέλος του μαθήματος, η τάξη ως σύνολο
συνέχισε να έχει μεγαλύτερη ικανότητα
στις αλληλεπιδράσεις και S και σχετικά
χαμηλότερη
ικανότητα
στις
αλληλεπιδράσεις Ι και C .
Η ικανότητα της τάξης και στους τέσσερις
τύπους αλληλεπίδρασης αυξήθηκε κατά
τη διάρκεια του μαθήματος.
Οι χρήστες κινητών συσκευών σε ποσοστό
59,5% δε χρησιμοποιούσαν αντιυικά
προγράμματα .
Οι δεξιότητες ψηφιακής ασφάλειας και η
εμπλοκή στη συμπεριφορά κατά των ιών
διανέμονται άνισα μεταξύ Ισραηλινών
χρηστών του Διαδικτύου και έχουν ισχυρούς
δεσμούς με τις παραδοσιακές κοινωνικές
διαστάσεις της ανισότητας όπως το φύλο, η
ηλικία και η εκπαίδευση.
Οι έμπειροι χρήστες, οι άντρες και οι πιο νέοι
είναι πιθανότερο να χρησιμοποιήσουν
αντιυικά και γενικά πολιτικές προστασίας.
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Ebbers, Jansen &
van
Deursen,
(2016)

είναι πιο πιθανό να έχουν antivirus
συμπεριφορές
H1. Η φύση της αλληλεπίδρασης
συσχετίζεται με το κανάλι επιλογής των
πολιτών.
H1A. Οι πολίτες χρησιμοποιούν κατά
κύριο λόγο διαδικτυακά κανάλια για τη
διεξαγωγή εγγραφών και συναλλαγών.
H1B. Οι πολίτες χρησιμοποιούν κατά
κύριο λόγο κανάλια εκτός σύνδεσης για
να επικοινωνούν μαζί τους.
Η2.Όσο πιο ψηφιακά ειδικευμένοι είναι
οι
πολίτες,
τόσο
περισσότερο
χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
H3. Όσο πιο ψηφιακά ειδικευμένοι
είναι οι πολίτες, τόσο μεγαλύτερη είναι
η ικανοποίησή τους με τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που
προσφέρονται.

ECDL
Foundation
(2018)

Διερεύνηση του χάσματος μεταξύ της
κατανόησης των ψηφιακών δεξιοτήτων
των ανθρώπων και της πραγματικότητας
όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες

Elcicek, Erdemci
& Karal (2018)

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι ο
καθορισμός των επιπέδων ψηφιακής
υπηκοότητας και κοινωνικής παρουσίας
των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης και η
αποκάλυψη της σχέσης μεταξύ αυτών
των δύο μεταβλητών.
Ποιο είναι το επίπεδο της ψηφιακής
ιθαγένειας και της αντίληψης της
κοινωνικής παρουσίας για τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν
online εκπαίδευση, όσον αφορά το
φύλο, την ηλικία και τα ιδρύματα που
εγγράφονται;
Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση
μεταξύ των επιπέδων ψηφιακής
ιθαγένειας
και
της
κοινωνικής
παρουσίας για τους μεταπτυχιακούς

Ηλεκτρονική έρευνα στην οποία
συμμετείχαν 779 άτομα από την
Χάγη, ηλικίας 18 ετών και άνω

Ένα επαγγελματικό πρακτορείο έρευνας αγοράς διεξήγαγε τη
τυχαία δειγματοληψία στην πόλη της Χάγης.
Τα δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας Chi-square test

Οι
ερωτηθέντες
προτίμησαν
να
διαβουλεύονται με την κυβέρνησή μέσω
τηλεφώνου και οι ψηφιακές δεξιότητες
(πληροφορίες / πλοήγηση και κινητά) δεν
επηρέασαν σημαντικά τις επιλογές των
καναλιών. Το φύλο, η ηλικία και η
εκπαίδευση δεν ήταν σημαντικοί παράγοντες
πρόβλεψης της επιλογής του καναλιού.
Επιπλέον, οι ψηφιακές δεξιότητες (τόσο η
πλοήγηση πληροφοριών όσο και η κινητή
τηλεφωνία) δεν επηρέασαν σημαντικά τη
συχνότητα επιλογής διαδικτυακού καναλιού.
Μόνο η ηλικία εμφανίστηκε σημαντική,
υποδεικνύοντας ότι οι ηλικιωμένοι πολίτες
είναι, αυτοί που επισκέπτονται λιγότερο
κυβερνητικές ιστοσελίδες.

Στην Αυστρία και στην Ελβετία
επιλέχθηκαν
συμμετέχοντες
ηλικίας 15 έως 64 ετών και στη
Δανία, τη Φινλανδία, τη
Γερμανία, την Ινδία και τη
Σιγκαπούρη, η επιλεγείσα ομάδα
στόχος ήταν νέοι, κυρίως
φοιτητές
Έρευνα
στο
Karadeniz
Technical Πολυτεχνείο
της
Τουρκίας το 2016.
143
μεταπτυχιακοί φοιτητές, 50
γυναίκες (35%) και 93 ετών
άνδρες (65%), εγγεγραμμένοι
στα
προγράμματα
εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης του
Πολυτεχνείου απάντησαν σε
ερωτηματολόηιο 5 βαθμών
τύπου Likert

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα αρχικά κλήθηκαν να
αυτοαξιολογήσουν τις δεξιότητές τους σε διάφορους τομείς
ψηφιακής επάρκειας, ενώ στη συνέχεια αξιολογήθηκαν τα
πραγματικά επίπεδα δεξιοτήτων του κάθε συμμετέχοντα
χρησιμοποιώντας πρακτικές δοκιμές βασισμένες στο ECDL

Τα ευρήματα ήταν συνεπή σε όλες τις χώρες
που αναλύθηκαν. Αρχικά, η αυτοαξιολόγηση
φαίνεται να είναι κακή πρόγνωση της
πραγματικής απόδοσης και οι άνθρωποι
τείνουν να υπερεκτιμούν τις ψηφιακές
δεξιότητές τους

Ποσοτική ερευνα με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 5 βαθμών
τύπου Likert
Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω της επίσημης
ιστοσελίδας του Κέντρου Εφαρμογών και Ερευνών
Απομακρυσμένης Εκπαίδευσης,
Πανεπιστήμιου του
Karadeniz

Τα επίπεδα τόσο της κοινωνικής παρουσίας
όσο και της ψηφιακής ιθαγένειας για τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν
ηλεκτρονική εκπαίδευση αξιολογούνται ως
"υψηλού επιπέδου".
Δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση από
την άποψη του φύλου, ούτε της ηλικίας ή του
ιδρύματος στο οποίο σπουδάζουν. Υπάρχει
θετική συσχέτιση στις μεταβλητές ψηφιακή
ιθαγένεια και κοινωνική παρουσία, όσο
υψηλότερο είναι το επίπεδο ψηφιακής
υπηκοότητας των σπουδαστών τόσο
υψηλότερο είναι το επίπεδο αντίληψής τους
για κοινωνική παρουσία.
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Eynon & Geniets
(2016)

Kuoppamäki,
Taipale & Wilska
(2017)

φοιτητές
που
συμμετέχουν
σε
προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης;
Το επίπεδο κοινωνικής παρουσίας για
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που
έχουν
ηλεκτρονική
εκπαίδευση
αντιλαμβάνεται το επίπεδο ψηφιακής
ιθαγένεια τους;
Σκοπός της έρευνας είναι να δείξει πώς
η έλλειψη εμπειρίας και οι ανεπαρκείς
δεξιότητες περιορίζουν το βαθμό στον
οποίο αντιλαμβάνονται ότι το διαδίκτυο
είναι πολύτιμο στη ζωή τους και ότι
απαιτείται εκπαίδευση προκειμένου να
αντιμετωπιστούν
τις
ψηφιακές
ανισότητες που εμφανίζονται νεότερες
γενιές.
Οι δυσκολίες στην πρόσβαση στην
τεχνολογία, τα περιορισμένα δίκτυα
υποστήριξης εμποδίζουν αυτούς τους
νέους να αποκτήσουν τις εμπειρίες που
χρειάζονται για να υποστηρίξουν την
ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων
τους. Οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να
αφεθούν να μάθουν οι ίδιοι ψηφιακές
δεξιότητες

RQ1: Όσον αφορά τη χρήση κινητής
τεχνολογίας (smartphone ή tablet) για
ηλεκτρονικές αγορές και ψυχαγωγία, σε
ποια σημεία οι ηλικιωμένοι (ηλικίας 55
έως 74 ετών) διαφέρουν από τους
νεότερους καταναλωτές;
RQ2: Με ποιους τρόπους η χρήση της
κινητής τεχνολογίας για online αγορές
και ψυχαγωγία μπορεί να εξηγηθεί από
τη φάση της πορείας ζωής (που
θεωρείται ως ηλικία και τύπος
νοικοκυριού);

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε
Ηνωμένο Βασίλειο το 2015 με
συμμετέχοντες 20 νέους ηλικίας
17–23, χρήστες του Διαδικτύου
οι οποίοι θεωρούν ότι δεν
διαθέτουν
τις
απαραίτητες
δεξιότητες για να περιηγηθούν
στον κόσμο του Διαδικτύου

Ποιοτική έρευνα με δια ζώσεις ημιδομημένες συνεντεύξεις 45
περίπου λεπτών

Ηλεκτρονική έρευνα το 2015στη
Φινλανδία σε τηλεθεατές της
εμπορικής
εταιρίας
μέσων
ενημέρωσης MTV. Ο συνολικός
αριθμός των ερωτηθέντων ήταν
320 τηλεθεατές της Φινλανδίας
ηλικίας 18 έως 74 ετών, ενώ η
ομάδα-στόχος ήταν
άτομα
ηλικίας 55 έως 74 ετών (N = 144)
και η
ομάδα ελέγχου
συμμετεχόντων ηλικίας 18 έως
54 ετών (N = 176).

Ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο που
περιελάμβανε 14 ερωτήματα που αφορούσαν
τη χρήση του διαδικτύου, τη χρήση ψηφιακών
συσκευών και τις στάσεις απέναντι στο
διαδίκτυο,

Οι δεξιότητες που απαιτούνταν και τα
πράγματα που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο
οι συνεντευξιαζόμενοι ήταν συχνά πολύ
μακριά από δημιουργικές και παραγωγικές
μορφές χρήσης του διαδικτύου.
Η ποιότητα της ψηφιακής εμπειρίας των
νέων όπως του δείγματος της έρευνας
διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από την
τρέχουσα και παρελθούσα πρόσβαση.
Κυρίως λόγω περιορισμών πρόσβασης, οι
νέοι της έρευνας χρησιμοποιούν μια
στοχευμένη προσέγγιση στη χρήση του
διαδικτύου. Χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για
να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους, με
πολύ
περιορισμένη
εξερεύνηση
ή
πειραματισμό.
Οι δεξιότητες χρήσης της τεχνολογίας
βασίζονται πολύ στην παρούσα ανάγκη και
όχι σε μελλοντικές.
Η υπόθεση ότι όλοι οι νέοι μπορούν να
αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες μέσω
άτυπης εμπειρίας απορρίπτεται. Η υπόθεση
αυτή έχει σημαντικές επιπτώσεις όσον
αφορά την υποστήριξη που προσφέρουν οι
νέοι στους ομότιμούς τους και την ικανότητα
των νέων να ζητούν υποστήριξη όταν
απαιτείται.
Η μελέτη έδειξε ότι οι ενήλικες μεγαλύτερης
ηλικίας χρησιμοποιούν smartphones ή
υπολογιστές tablet για αγορές στο διαδίκτυο
σχεδόν όσο συχνά και νεότεροι ενήλικες.
Η
χρήση
κινητής
ψυχαγωγίας
διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία και
το φύλο με τους νεότερους άνδρες να
χρησιμοποιούν κινητές συσκευές για
ψυχαγωγία με πιο ευέλικτο τρόπο σε
σύγκριση με τους ηλικιωμένους.
Οι γυναίκες καταναλωτές ηλικίας 55 έως 74
χρησιμοποιούν μια κινητή συσκευή για
ψυχαγωγία λιγότερο συχνά.
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Kaarakainen,
Kivinen,
&
Vainio (2018)

Αξιολόγηση των δεξιοτήτων των ΤΠΕ
βασισμένη σε δοκιμές επίδοσης σε
μαθητές υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικούς
τους

Η
μελέτη
διεξήχθη
στη
Φινλανδία σε 3159 μαθητές
υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και τους 626
εκπαιδευτικούς τους κατά τα έτη
2014-2016.

Χρησιμοποιώντας ανάλυση παραγόντων, δημιουργήθηκαν
τρεις παράγοντες δεξιοτήτων ΤΠΕ: βασικές ψηφιακές
δεξιότητες, προηγμένες τεχνικές δεξιότητες και επαγγελματίες
δεξιότητες ΤΠΕ.

Oyedemi (2014).

Ποια είναι τα ψηφιακά επίπεδα
δεξιοτήτων
της νοτιοαφρικανικής
νεολαίας;
Η
διαθεσιμότητα
κοινωνικού
λογισμικού στο Διαδίκτυο (για τη
σύνταξη ιστολογίων και wikis και τη
δημιουργία και κοινή χρήση εικόνων
και βίντεο) οδηγεί σε ευρεία ανάπτυξη
δεξιοτήτων όσον αφορά τη χρήση του
Διαδικτύου αποτελεσματικά;
Οι συνθήκες και οι τύποι πρόσβασης
στο Διαδίκτυο επηρεάζουν τις ψηφιακές
δεξιότητες των νέων Νοτιοαφρικανών;
Τι αποκαλύπτει το πρότυπο ψηφιακών
δεξιοτήτων σχετικά με τη φύση των
ψηφιακών ανισοτήτων μεταξύ των νέων
ενηλίκων;

Έρευνα για ψηφιακές ικανότητες
σε 1044 φοιτητές από 10
πανεπιστήμια
της
Νότιας
Αφρικής το 2011

Ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο

Στις ηλεκτρονικές αγορές μέσω κινητού
τηλεφώνου, οι ηλικίες 60 έως 64 και 70 έως
74 είναι χαμηλότερες .
Οι ηλικίες άνω των 70 ετών διαθέτουν
σπάνια κινητή συσκευή ή, αν το κάνουν,
ενδέχεται να μην διαθέτουν κοινωνικά
δίκτυα, ‘η δεν κάνουν online αγορές ή
ενδέχεται
να
αντιλαμβάνονται
περισσότερους
οικονομικούς
ή
διαχειριστικούς κινδύνους.
Η παρουσία παιδιών στο νοικοκυριό αυξάνει
την πιθανότητα για online αγορές.
Τόσο οι μαθητές όσο και οι μαθήτριες, αλλά
και οι δάσκαλοι είχαν τις καλύτερες
επιδόσεις στις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
Ο δεύτερος παράγοντα που αφορά τις
προηγμένες
τεχνολογικές
δεξιότητες
αποτελείται από τεχνικά θέματα όπως την
εγκατάσταση και τη συντήρηση αλλά και
ζητήματα των δικτύων πληροφόρησης,
επικοινωνίας και ασφάλεια. Τόσο οι μαθητές
όσο και οι εκπαιδευτικοί τείνουν να έχουν
μειωμένες δεξιότητες στις εργασίες που
ανήκουν σε αυτόν τον παράγοντα.
Στις επαγγελματικές δεξιότητες ΤΠΕ,
ανήκουν
δεξιότητες που απαιτούν
τριτοβάθμια εκπαίδευσης στις ΤΠΕ. Μόνο
λίγοι
συμμετέχοντες
είχαν
υψηλές
ικανότητες, με τους ι μαθητές αν είναι
καλύτεροι από τους εκπαιδευτικούς .
Τα ευρήματα από τη μελέτη αποκαλύπτουν
ότι, παρόλο που πολλοί μαθητές ήταν
σίγουροι για τη ικανότητα τους στη χρήση
του Διαδικτύου για να αναζητήσουν
οποιαδήποτε πληροφορία, εκείνοι με
οικιακούς υπολογιστές / προσωπικούς
φορητούς υπολογιστές και με οικιακή
σύνδεση ήταν πιο σίγουροι για την εύρεση
πληροφοριών στο διαδίκτυο. Όσοι έχουν
οικιακή σύνδεση στο Διαδίκτυο, ζουν σε
πόλεις και έχουν πρόσβαση σε προσωπικούς
υπολογιστές, τείνουν να χρησιμοποιούν το
Διαδίκτυο πιο συχνά και είναι πιο σίγουροι
για τη χρήση του για διάφορες
δραστηριότητες που οδηγούν στην ανάπτυξη
ψηφιακών δεξιοτήτων.
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Oyedemi
&
Mogano (2017)

Η μελέτη επικεντρώθηκε στην ψηφιακή
ετοιμότητα των σπουδαστών πριν από
την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο,
δεδομένου ότι πολλά πανεπιστήμια
παρέχουν πρόσβαση σε υπολογιστές και
στο Διαδίκτυο

Έρευνα το 2015 σε 156
πρωτοετείς
φοιτητές
(α
εξάμηνο),
από αγροτικές
περιοχές
και πόλεις
στο
πανεπιστήμιο του Limpopo στη
Νότια Αφρική για ψηφιακές
ικανότητες. το
Το δείγμα επιλέχθηκε με
σκόπιμη δειγματοληψία

Ποσοτική έρευνα
όπου οι φοιτητές συμπλήρωσαν 3
ερωτηματολόγια. 1 εξέτασε κατά πόσον οι μαθητές είχαν
πρόσβαση στο διαδίκτυο στο σπίτι και στο σχολείο. Στο 2 αν
αγωνιούσαν να χρησιμοποιήσουν υπολογιστές και Διαδίκτυο
και τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούν υπολογιστές
και διαδίκτυο για το πανεπιστήμιο Και στο 3 δημογραφικές
πληροφορίες

PIAAC
2015)

Η έρευνα μελετά το βαθμό στον οποίο
ο πληθυσμός ηλικίας 16-65 ετών, έχει
τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις
ικανότητες
που
χρειάζονται
προκειμένου να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της σύγχρονης εργασιακής
και
κοινωνικής
ζωής.
Τομείς
αποτίμησης είναι ο γραμματισμός, ο
αριθμητισμός
και
η
επίλυση
προβλημάτων
σε
αναπτυγμένο
τεχνολογικό περιβάλλον.

Το 2012 αξιολόγησε για πρώτη
φορά άτομα 16 έως 65 ετών από
23 χώρες στις δεξιότητες
αλφαβητισμού, αριθμητικής και
επίλυσης προβλημάτων, ενώ το
2015 συμμετείχαν 33 χώρες

Τα δύο εργαλεία του PIAAC είναι ένα ερωτηματολόγιο για
συλλογή στοιχείω,ν σχετικά με την εκπαίδευση, κατάρτιση,
εργασία
και
ειδικά
σχεδιασμένες
ασκήσεις.

(2012,

Η δημιουργία περιεχομένου από τους
φοιτητές ήταν ελάχιστητα τρία τέταρτα
(74,6%) των φοιτητών με πρόσβαση στο
διαδίκτυο στο σπίτι δεν είχε δημοσιεύσει
ποτέ βίντεο online. Οι δυνατότητες
συγγραφής που προσφέρουν τα νέα μέσα δεν
χρησιμοποιούνται από πολλούς φοιτητές με
επιπτώσεις στην ικανότητά τους να
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία και να
συμμετέχουν στην κοινωνία.
Το υψηλό κόστος πρόσβασης στο Διαδίκτυο
έχει επίσης αρνητικό αντίκτυπο στις
ψηφιακές δεξιότητες των φοιτητών. Οι
κοινωνικές ανισότητες, ο τύπος και το
κόστος πρόσβασης έχουν επιπτώσεις στις
ψηφιακές δεξιότητες όλων των φοιτητών της
Νότιας Αφρικής.
Υπάρχουν ψηφιακές ανισότητες μεταξύ των
φοιτητών από τις αγροτικές περιοχές και
εκείνων των πόλεων.
Η πλειοψηφία των φοιτητών από τις
αγροτικές περιοχές είχαν πρώτη επαφή με
υπολογιστή στην ηλικία των 15 ετών. Ενώ οι
περισσότεροι φοιτητές από τις πόλεις (86%)
χρησιμοποίησαν έναν υπολογιστή για πρώτη
φορά μεταξύ των ηλικιών 11 και 14.
Το 82% των φοιτητών που πήγαν στα
αγροτικά σχολεία δήλωσε ότι δεν είχε
πρόσβαση στους υπολογιστές του σχολείου
του, ενώ το 71 % των μαθητών από τις πόλεις
είχε πρόσβαση στους υπολογιστές του
σχολείου του.
Το ένα τρίτο των φοιτητών από τις αγροτικές
περιοχές (33%) έχουν πρόσβαση στο
διαδίκτυο στα σπίτια τους, ενώ από τις πόλεις
το 86%.
Το 20 % κατά μέσο όρο του ενήλικου
πληθυσμού της Ευρώπης έχει χαμηλές
ικανότητες γραμματισμού και αριθμητικής.
Ενώ για την Επίλυση Προβλημάτων σε
Υψηλό Τεχνολογικό Περιβάλλον στα
επίπεδα 2 και 3 ο μέσος όρος είναι αρκετά;
Χαμηλός με την Ελλάδα να βρίσκεται στο 14
% έναντι και του ΟΟΣΑ που είναι στο 31%
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Picatoste, PérezOrtiz & RuesgaBenito (2018)

Quan-Haase,
Williams,
Kicevski, Elueze
&
Wellman
(2018)

Schreuers, QuanHaase & Martin
(2017)

Κύριος στόχος της εργασίας είναι να
αναλύσει την επίδραση της εκπαίδευσης
των ΤΠΕ στην απασχόληση και τις
δεξιότητες τους στους ηλεκτρονικών
υπολογιστών
στο
Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο για τη νεολαία
H1: Η Τυπική Εκπαίδευση των ΤΠΕ
(ICTsFE),
επηρεάζει θετικά την
απασχόληση των νέων στην Ευρώπη
Ενωση
Η2: Η μη Τυπική Εκπαίδευση των ΤΠΕ
(ICTsFE), επηρεάζει θετικά την
απασχόληση των νέων στην Ευρώπη
Ενωση
Η3: Η Τυπική Εκπαίδευση των ΤΠΕ
(ICTsFE), επηρεάζει θετικά τη νεολαία
στις ψηφιακές Δεξιότητες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση
Η4: Η μη Τυπική Εκπαίδευση των ΤΠΕ
(ICTsFE), επηρεάζει θετικά τη νεολαία
στις ψηφιακές
Δεξιότητες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
1. Να εξετάσουμε τις ψηφιακές
διαιρέσεις πρώτου και δευτέρου
επιπέδου στο δείγμα των ηλικιωμένων
ενηλίκων.
2. Να αναπτύξει μια τυπολογία χρηστών
ηλικιωμένων ενηλίκων με βάση το
επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων τους
και
τον
αριθμό
των
online
δραστηριοτήτων.
3. Να διερευνήσουν με ποιους
ηλικιωμένους ενήλικες συγκρίνουν τις
ψηφιακές τους δεξιότητες.
4. Να περιγράψει τις θετικές και
αρνητικές αφηγήσεις των ηλικιωμένων
ενηλίκων για την κυριότητα των
ψηφιακών μέσων.

Εμπειρική μελέτη με στοιχεία
της EUROSTAT διεξάγεται και
περιορίζεται σε νέους ηλικίας
μεταξύ 15 και 24 ετών.

Ποσοτική έρευνα
Το IBM SPSS Statistics και το AMOS 21 ήταν το λογισμικό
που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων.

Η εκπαίδευση για τις ΤΠΕ αποτελεί βασικό
παράγοντα για την απασχόληση των νέων,
αλλά και για να βοηθήσουμε τις κοινωνίες
να αντιμετωπίσουν επιτυχώς την τέταρτη
βιομηχανική επανάσταση.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν τη
σημασία της μακρόχρονης εκπαίδευσης στις
ΤΠΕ για την επίτευξη των κατάλληλων
ικανοτήτων με στόχο την αύξηση της
απασχολησιμότητας των νέων.

Έρευνα το 2013-2014 που
βασίζεται σε στοιχεία από την
τέταρτη μελέτη του East York
,περιοχή του Τορόντο του
Καναδά, που ξεκίνησε το 1968
με δείγμα 2.321 νοικοκυριών

Ποιοτική έρευνα με ημιδομημένες 1,5 ώρες συνεντεύξεις 41
ηλικιωμένων

Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι κατείχαν μια ή
περισσότερες συσκευές ψηφιακών μέσων,
αλλά
τις χρησιμοποίησαν με πιο
περιορισμένους τρόπους από ό, τι πολλοί
νεότεροι ενήλικες.
Χαμηλή χρήση των χαρακτηριστικών των
smartphone
Το Διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
και η αναζήτηση πληροφοριών σε απευθείας
σύνδεση ήταν διαδεδομένη, ενώ τα μέσα
ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα όπως
το Facebook ήταν ανύπαρκτα. Οι συνήθειες
των ψηφιακών μέσων που εμφανίστηκαν
νωρίτερα στη ζωή τους επικρατούν στην
καθημερινότητά τους ως ηλικιωμένοι.
Η υπόθεση ότι καθώς οι ψηφιακές δεξιότητες
αυξάνονται, ο αριθμός των ηλεκτρονικών
δραστηριοτήτων
θα
αυξηθεί
δεν
επαληθεύτηκε

Η έρευνα περιελάβανε ερωτήσεις
σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών και Διαδικτύου και
συγκεκριμένα εξετάζει το επίπεδο
ψηφιακού αλφαβητισμού των ενηλίκων

Συνεντεύξεις
με
21
μεγαλύτερους ενήλικες από το
νοτιοδυτικό Οντάριο οι οποίοι
έχουν καλή γνώση της ψηφιακής
τεχνολογίας. Οι συνεντεύξεις

Ποιοτική έρευνα με δειγματοληψία χιονοστιβάδας

Οι ηλικιωμένοι (60+) παρουσιάζουν
καθυστέρηση όσον αφορά την εμπλοκή τους
με την ψηφιακή τεχνολογία.
η εμπειρία είναι ζωτικής σημασίας για τους
ηλικιωμένους ενήλικες προκειμένου να
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διεξήχθησαν μεταξύ Ιανουαρίου
2012 και Δεκεμβρίου 2013.

αποκτήσουν
ψηφιακό
αλφαβητισμό,
ωστόσο,
είναι δύσκολο για
τους
ηλικιωμένους
να
αποκτήσουν
τις
απαιτούμενες δεξιότητες, καθώς δεν έχουν
την απαραίτητη υποστήριξη
Από τις συνεντεύξεις φάνηκε ότι οι ΤΠΕ δεν
είναι φιλικές προς τους ηλικιωμένους. Μόνο
όταν οι ηλικιωμένοι αναγνωρίσουν τη
χρησιμότητα των ΤΠΕ προς όφελος τους,
από περιέργεια για αυτά τα εργαλεία θα
αρχίσουν να τις ενσωματώνουν στις
καθημερινές τους συνήθειες, αποκτώντας
έτσι εμπειρία και ψηφιακό αλφαβητισμό.
η εμπειρία είναι κρίσιμη, καθώς συμβάλλει
στη μείωση του άγχους γύρω από τη χρήση
της τεχνολογίας και καταδεικνύει τη
συνάφεια της τεχνολογίας, η οποία με τη
σειρά της προωθεί την αυτόνομη χρήση των
ΤΠΕ.

Siddiq (2018)

Στόχος

της μελέτης είναι η ανάλυση
των κύριων χαρακτηριστικών των
εθνικών προγραμμάτων σπουδών της
Νορβηγίας και της Σουηδίας και το κατά
πόσο
ευθυγραμμίζονται
με
το
ευρωπαϊκό πλαίσιο DIGCOMP.

Ποιοτική
ανάλυση
των
κειμενικών
εγγράφων
των
προγραμμάτων
σπουδών
Νορβηγίας, Σουηδίας και του
DIGCOMP

Ποιοτική ανάλυση των κειμενικών εγγράφων που διεξήχθη σε
τρεις διαδοχικές φάσεις. Η πρώτη φάση περιελάμβανε
προσδιορισμό βασικών στόχων κάθε πλαισίου και
χαρακτηριστικά και πτυχές της ψηφιακής ικανότητας
παρέχονται. Στη δεύτερη φάση επιλογή βασικού πλαισίου για
τη διεξαγωγή της συγκριτικής ανάλυσης με τα υπόλοιπα
πλαίσια. Η τρίτη φάση περιελάμβανε συγκρίσεις της
ψηφιακής ικανότητας μεταξύ του διεθνούς πλαισίου και των
προγραμμάτων σπουδών της Νορβηγίας και της Σουηδίας.

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έδειξαν
ότι τα προγράμματα σπουδών της Νορβηγίας
και της Σουηδίας για τις ψηφιακές
ικανότητες διαφέρουν. Τα διεθνή πλαίσια
έχουν μεγαλύτερο βαθμό ειδικότητας και
όγκου σε σύγκριση με τα δύο εθνικά. Τα
εθνικά
προγράμματα
σπουδών
δεν
καλύπτουν όμως όλες τις ικανότητες που
περιγράφονται στο DIGCOMP.
Επιπλέον, τα εθνικά προγράμματα σπουδών
δεν διαθέτουν επαρκή ιεραρχία με
αυξανόμενες προδιαγραφές των ικανοτήτων
σε όλα τα επίπεδα. Επίσης, η έλλειψη
περιγραφών που σχετίζονται με τις
εκπαιδευτικές πτυχές μπορεί να επηρεάσει
την ενσωμάτωση του προγράμματος
σπουδών.

Sims, Fusaro &
Wolf (2018)

Σκοπός να προσδιοριστούν τα σύνολα
αναγκαίων
και
μεταβιβάσιμων
ψηφιακών δεξιοτήτων ΤΠΕ που είναι
απαραίτητες για την απασχόληση σε
διάφορους κλάδους της βιομηχανίας
Υπάρχει ένα σύνολο «κοινών»
δεξιοτήτων,
αναγκαίων
όλων
(πλειοψηφία) των θέσεων εργασίας σε
κάθε τομέα;

Εμπειρική έρευνα με 210
αγγελίες για εργασία τομείς της
βιομηχανίας που συνδέονται
συνήθως με χαμηλά εισοδήματα
όπως ο τουρισμός, η φιλοξενία
και η φιλανθρωπία.
Τα
δεδομένα
βάσης
αποτελούνται από διαφημίσεις
εργασίας που συλλέγονται σε

Τα πρωτογενή δεδομένα απαιτούν χειρισμό και καθαρισμό πριν
να μπορέσουν να αναλυθούν. Κάθε αγγελία εργασίας θα
συνδέεται με (1) τη βιομηχανία, (2) τον τύπο / θέση εργασίας,
(3) το επίπεδο, (4) το εισόδημα, (5) το απαιτούμενο επίπεδο
εκπαίδευσης, (6) την ηλικία. Οι τύποι εργασίας και τα επίπεδα
θα είναι κανονικοποιημένα ώστε να επιτρέπουν τη σύγκριση.
Οι μισθοί καθορίζονται σε ετήσιους μισθούς.

Από την έρευνα προέκυψαν ορισμένα
πρότυπα
που
υποδηλώνουν
ότι
συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες
είναι ανάλογες με την ιεραρχία και το
επάγγελμα.
Εστιάζοντας , στην εκπαίδευση στις
"καθολικές" δεξιότητες και ικανότητες θα
αμβλυνθεί
το ψηφιακό χάσμα στις
αποκλεισμένες ομάδες
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Smythe (2018)

Šorgo,
Bartol,
Dolničar & Boh
Podgornik (2017)

Υπάρχει μια "κοινή δεξιότητα" σε όλους
τους επαγγελματικούς τομείς;
Υπάρχει ένα σύνολο δεξιοτήτων που
σχετίζεται
με
θέσεις
εργασίας
υψηλότερης αμοιβής / υψηλότερης
θέσης (π.χ. διαχείριση, επίβλεψη) σε
κάθε τομέα;
Υπάρχει ένα σύνολο δεξιοτήτων που
σχετίζεται
με
θέσεις
εργασίας
υψηλότερης αμοιβής σε διάφορους
τομείς;
Υπάρχουν "περιττές" δεξιότητες ΤΠΕ,
οι οποίες δεν απαιτούνται σε ένα
συγκεκριμένο τομέα ή σε ορισμένες
θέσεις / επίπεδα εισοδήματος;
Μελετάται: (1) Ποιες πρακτικές
αλφαβητισμού
και
εκμάθησης
συνδέονται
με
την
ψηφιακή
διακυβέρνηση; (2) Ποιες παιδαγωγικές
υποστηρίζουν τους ανθρώπους να
περιηγούνται
στις
ψηφιακές
κυβερνητικές και αυτοματοποιημένες
τεχνολογίες; (3) Ποιες είναι οι
ευρύτερες επιπτώσεις της ψηφιακής
κυβέρνησης για το έργο των
εκπαιδευτικών ενηλίκων;

ψηφιακές πλατφόρμες αγγελιών
εργασίας, υποδηλώνοντας ότι
ένας δυνητικός υπάλληλος
απαιτεί κάποιες δεξιότητες και
δυνατότητες ΤΠΕ για να δει την
αγγελία

Η εκπαίδευση θα οδηγήσει στη βελτίωση της
πρόσβασης στις απαραίτητες τεχνολογίες
πληροφορικής τόσο στους εργοδότες όσο και
στους εργαζομένους, επισημαίνοντας τις
απαιτούμενες
δεξιότητες
στους
εργαζομένους, αυξάνοντας την κινητικότητά
τους και παρέχοντας στους εργοδότες έναν
πληθυσμό δυνητικών εργαζομένων με τις
κατάλληλες δεξιότητες.

Έρευνα το 2015-2016 σε ένα
δημόσιο κέντρο πληροφορικής
που ονομάζεται Digital Café στη
British Columbia , επαρχία του
Καναδά. Κατά τη διάρκεια της
2ετής φοίτησης συμμετείχαν
234 άτομα που αναζητούσαν
εργασία μεταξύ 45 και 70 ετών

Η μελέτη ακολουθεί μια εθνογραφική (ethnographic)
μεθοδολογία (Toohey, 2018) με την παρακολούθηση της
συμμετοχής, την ψηφιακή τεκμηρίωση (εγγραφή ήχου και
βίντεο και την καταγραφή οθόνης), άτυπες συντηρήσεις με
εκπαιδευόμενους και δασκάλους

Η «αποτελεσματικότητα» της ψηφιακής
κυβέρνησης φαίνεται να δημιουργείται
αντικαθιστώντας την εργασία και την ευθύνη
των
εργαζομένων
της
ανθρώπινης
κυβέρνησης με τη γνωστική εργασία των
πολιτών χαμηλού εισοδήματος και των
εθελοντών εκπαιδευτικών τους.
Η διακυβέρνηση της ψηφιακής εποχής
αναδεικνύει νέες μορφές γνωστικής
εργασίας, νέες ψηφιακές γραφές και
παιδαγωγικές μεθόδους που αναμορφώνουν
την εκπαίδευση ενηλίκων και το έργο των
εκπαιδευτών ενηλίκων.

Ερευνητικές υποθέσεις
Οι εμπειρίες από τις ΤΠΕ συμβάλλουν
άμεσα στην πληροφορική γλωσσολογία
(αλλά διαφορετικές εφαρμογές ΤΠΕ
έχουν διαφορετικό βάρος) και έμμεσα
μέσω της εμπιστοσύνης στο Διαδίκτυο.
Η προσωπική κατοχή συσκευών ΤΠΕ
επηρεάζει τις εμπειρίες των ΤΠΕ και την
εμπιστοσύνη στο Διαδίκτυο, με
αποτέλεσμα άμεσο και έμμεσο
αντίκτυπο
στο
πληροφοριακό
γραμματισμό.
Ο αριθμός των πανεπιστημιακών
μαθημάτων πλούσιων σε ΤΠΕ έχει
έμμεση
(μέσω
εμπειριών
και
εμπιστοσύνης) και άμεση επίδραση στο
πληροφοριακό γραμματισμό.

Έρευνα την άνοιξη του 2014 με
δείγμα που περιελάμβανε 299
πανεπιστημιακούς σπουδαστές
από
το Πανεπιστήμιο του
Maribor της Σλοβενίας.

Ποιοτική έρευνα με χρήση της Δοκιμασίας Πληροφοριακής
Γραμματείας διάρκεια 30 λεπτών περίπου κι επιπλέον 3
ερωτηματολόγια με κλίμακες 5 σημείων που αναλύθηκαν με
SPSS 21VR.

Σύμφωνα με τις ερευνητικές υποθέσεις, η
μελέτη αποκαλύπτει ότι:
Οι εμπειρίες των ΤΠΕ που εκφράζονται ως
το άθροισμα των διαφορετικών εφαρμογών
και χρήσεων δεν συμβάλλουν στην καλύτερη
πληροφοριακή
παιδεία
(απορριφθείσα
αρχική υπόθεση).
Ο αντίκτυπος των διαφόρων εφαρμογών
ΤΠΕ στον πληροφοριακό γραμματισμό
κυμαίνεται από αρνητικό σε θετικό
(επιβεβαιώνεται η υπόθεση).
Η προσωπική ιδιοκτησία των smartphones,
των φορητών υπολογιστών και των
επιτραπέζιων υπολογιστών δεν έχει άμεση
επίδραση στην IL. Το πιο ενδιαφέρον, η
κατοχή ενός υπολογιστή δισκίων είναι ένας
αρνητικός προγνωστικός δείκτης της IL (η
υπόθεση απορρίπτεται ως επί το πλείστων).
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Η προσωπική εμπιστοσύνη στο Internet
συσχετίζεται θετικά με τις εμπειρίες. τα
υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης
επηρεάζουν άμεσα την πληροφοριακή
παιδεία.

Van
Deursen,
Helsper, Eynon &
Van Dijk (2017)

Στόχος της έρευνας να απαντηθεί το
ερώτημα εάν ο ψηφιακός αποκλεισμός
είναι (α) σύνθετος και (β) διαδοχικός.
Ερευνητικά ερωτήματα:(α) Η διαδοχική
ψηφιακή στέρηση συμβαίνει όταν ο
ψηφιακός αποκλεισμός ενός ατόμου
από έναν τύπο (π.χ. έλλειψη
δεξιοτήτων) οδηγεί στον αποκλεισμό
ενός διαφορετικού τύπου. (β) Η
διαδοχική στέρηση είναι ισχυρότερη σε
κάθε έναν από τους τέσσερις τομείς (γ)
οι επιχειρησιακές, οι πλοήγησης στις
πληροφορίες, οι κοινωνικές και οι
δημιουργικές δεξιότητες σχετίζονται με
τις διαδοχικές διαδρομές στέρησης σε
όλα τα πεδία.

Το Νοέμβριο του 2014 διεξήχθη
μια ηλεκτρονική έρευνα στην
Ολλανδία με αντιπροσωπευτικό
δείγμα 1101 ολλανδών χρηστών
του διαδικτύου

Η έρευνα αποτελείτο από 30 γνωστικές συνεντεύξεις και
πρακτικές δοκιμασίες 20 θέσεων για επιχειρησιακές,
πληροφοριακές, κοινωνικές και δημιουργικές δεξιότητες με
κλίμακα 5 σημείων
Το πλαίσιος που χρησιμοποιήθηκε ήταν των Van Deursen,
Helsper και Eynon (2016)

van Laar, van
Deursen,
van
Dijk & de Haan
(2018)

Σκοπός είναι η δημιουργία εμπειρικά
επικυρωμένου εργαλείου που μετρά έξι
τύπους ψηφιακών δεξιοτήτων του 21ου
αιώνα:
διαχείριση
πληροφοριών,
επικοινωνία,
συνεργασία,
κριτική
σκέψη, δημιουργικότητα και επίλυση
προβλημάτων.

Έρευνα το 2017σε ένα μεγάλο δείγμα επαγγελματιών
που εργάζονται σε βιομηχανία στην Ολλανδία.
Συμμετείχαν στις γνωστικές συνεντεύξεις( εννέα
συμμετέχοντες), στην
πιλοτική έρευνα (58
ερωτηθέντες) και στην πλήρη έρευνα 907 άτομα με
λογαριασμό στο LinkedIn ή τον ιστότοπο της
εταιρείας τους

Ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο
κλίμακα Likert πέντε βαθμών
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με
το SPSS

Van
Deursen,
Helsper & Eynon
(2014)

Το κύριο ερευνητικό ερώτημα είναι:
Ποιο είναι το καλύτερο σύνολο
αξιόπιστων μέτρων για δεξιότητες στο
Διαδίκτυο που χρησιμοποιούνται σε
ερευνητικές, πρακτικές και πολιτικές
αξιολόγησης αντικτύπου;

Έρευνα με 25 συνεντεύξεις Νοέμβριο του 2013 και
Ιανουάριο 2014 σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ολανδία,
το Μάιο του 2014 ερωτηματολόγιο σε 324 βρετανούς
και 306 ολλανδούς ερωτηθέντες με ερωτήσεις που
ζητούν τη χρήση του Διαδικτύου ή των εφαρμογών
που εμπλέκονται, οι οποίες υποτίθεται ότι παρέχουν
έμμεσες αποδείξεις για την διοίκηση δεξιοτήτων.

Μεικτή μέθοδος με συνεντεύξεις και
Ερωτηματολόγιο τύπου Likert και δοκιμές
απόδοσης σε εργαστήριο ή σε άλλο
ελεγχόμενο περιβάλλον

Η προσωπική ιδιοκτησία των συσκευών
ΤΠΕ έχει αντίκτυπο στις εμπειρίες των ΤΠΕ
και στην εμπιστοσύνη στον ιστό και
επομένως έχει έμμεσες επιπτώσεις στο
πληροφοριακό
γραμματισμό
(επιβεβαιώνεται η υπόθεση).
• Τα πλούσια σε ΤΠΕ πανεπιστημιακά
μαθήματα έχουν μόνο οριακό αντίκτυπο
στην IL (η υπόθεση απορρίπτεται ως επί το
πλείστων).
• Τα πλούσια σε ΤΠΕ πανεπιστημιακά
μαθήματα επηρεάζουν τις εμπειρίες των
ΤΠΕ και την εμπιστοσύνη των σπουδαστών
(επιβεβαιώνεται η υπόθεση).
Τα αποτελέσματα τ έδειξαν ότι αυτοί
που επιτυγχάνουν σε έναν τομέα δεν
επιτυγχάνουν απαραίτητα και σε έναν
άλλο τομέα. Δεν μπορούμε να
υποθέσουμε ότι το κλείσιμο του
ψηφιακού χάσματος σε μια περιοχή
συνεπάγεται αυτόματα
λιγότερη
ψηφιακή ανισότητα σε άλλη περιοχή.
Ένα άτομο που δεν διαθέτει ένα είδος
δεξιοτήτων είναι επίσης πιθανό να
στερείται κι άλλου.
Το συμπέρασμα είναι ότι ο ψηφιακός
αποκλεισμός είναι σύνθετος και
διαδοχικός.Ο αποκλεισμός στην φύση
έχει ως αποτέλεσμα τον ψηφιακό
αποκλεισμό, γεγονός που υποδηλώνει
ότι το Διαδίκτυο είναι μεγεθυντικό
στοιχείο των υφιστάμενων ανισοτήτων
Αναπτύχθηκε ένα σύνολο αξιόπιστων
μέτρων για την αξιολόγηση των ψηφιακών
δεξιοτήτων του 21ου αιώνα μεταξύ των
επαγγελματιών στη βιομηχανία

Η παρούσα έρευνα αποτελεί βασικό μέρος
ενός ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος
το οποίο χρησιμοποίησε αυτό το πλαίσιο ως
σημείο εκκίνησης και στόχευε στην
ανάπτυξη μέτρων για τα αποτελέσματα της
χρήσης του Διαδικτύου, των διαφορετικών
μορφών δέσμευσης με το Διαδίκτυο και των
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Τέλος τον Ιούλιο του 2014, 1107 ολλανδοί με
ερωτήσεις που απαιτούν αυτο-αξιολόγηση των
δεξιοτήτων. Δοκιμές απόδοσης σε ένα εργαστήριο ή
σε άλλο ελεγχόμενο περιβάλλον που παρέχει στα
άτομα
με
συγκεκριμένες
αποστολές
την
παρακολούθηση των δεξιοτήτων τους στο Διαδίκτυο.

Van
Deursen,
Helsper & Eynon
(2016)

Η εργαλειοθήκη Scale Internet Skills
(ISS) έχει σχεδιαστεί ειδικά για να
αποτυπώνει ένα πλήρες φάσμα
δεξιοτήτων στο Διαδίκτυο από βασικά
σε προχωρημένα επίπεδα. Σκοπός της
έρευνας είναι η δημιουργία κι ο έλεγχος
εγκυρότητας του εργαλείου μέτρησης
ψηφιακών δεξιοτήτων ISS

Έρευνα στην Ολλανδία το 2014.
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω του διαδικτυακού
panel of PanelClix, μια επαγγελματική διεθνής
οργάνωση για την έρευνα αγοράς που αποτελείται
από περισσότερους από 108.000 ανθρώπους ενώ το
δείγμα ήταν 1107 άτομα.

Ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο
τύπου Likert και ερωτήσεις διάρκειας
περίπου 25 λεπτών
Η εργαλειοθήκη Scale Internet Skills (ISS)
έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αποτυπώνει
ένα πλήρες φάσμα δεξιοτήτων στο
Διαδίκτυο από βασικά έως και
προχωρημένα επίπεδα

van Deursen &
Van
Diepen
(2013)

Υποθέσεις
H1. Δεν υπάρχουν διαφορές φύλου όσον
αφορά τις πληροφορίες και τις
στρατηγικές δεξιότητες στο Διαδίκτυο.

Εμπειρική έρευνα τον Ιούνιο του 2011, στην οποία
συμμετείχαν 54 μαθητές από εννέα τάξεις ενός
ολλανδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(5 αγόρια και κορίτσια από κάθε τάξη).

Μελέτη παρατήρησης
με δοκιμές
απόδοσης στο διαδίκτυο. Αξιολογήθηκε η
ολοκλήρωση των δοκιμών και ο χρόνος
υλοποίησής τους.

δεξιοτήτων που απαιτούνται για την
εμπλοκή τους με αυτόν τον τρόπο. Αυτή η
συγκεκριμένη έκθεση επικεντρώνεται στη
δοκιμή αν μπορούν να αναπτυχθούν
αξιόπιστες και έγκυρες κλίμακες που
μετρούν τις ψηφιακές δεξιότητες.
Βρήκαμε αποδεικτικά στοιχεία, σε αντίθεση
με τις προσδοκίες μας, ότι υπήρχαν ειδικές
δεξιότητες πλατφόρμας που σχετίζονταν με
τις κινητές τεχνολογίες.
τελικό
θεωρητικό,
εμπειρικό
και
διασυνοριακό εθνικό πλαίσιο πέντε
δεξιοτήτων: επιχειρησιακές, πλοήγησης
πληροφοριών, κοινωνικές, δημιουργικές και
κινητές δεξιότητες.
Η έρευνα επέφερε ένα πλήρως δοκιμασμένο
όργανο μέτρησης δεξιοτήτων στο Διαδίκτυο,
μια έννοια που θεωρείται βασική συνιστώσα
στις συζητήσεις ψηφιακής ένταξης.
Οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών
και μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων
είναι σημαντικές, εκτός από τις δεξιότητες
πλοήγησης πληροφοριών, με τους άντρες να
εκτιμούν τις δεξιότητές τους υψηλότερες από
τις γυναίκες και οι νεότερες γενιές εκτιμούν
ότι οι δεξιότητές τους είναι υψηλότερες από
τις παλαιότερες γενιές.
Όσοι έχουν υψηλότερα εκπαιδευτικά
επίπεδα είναι σημαντικά πιο σίγουροι για τις
δεξιότητες τους,
συμπεριλαμβανομένων
δεξιοτήτων ανεύρεσης πληροφοριών.
Οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης και οι
σπουδαστές υποδεικνύουν ότι έχουν τα
υψηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων, με εξαίρεση
τις δεξιότητες πλοήγησης πληροφοριών
όπου οι διαφορές δεν είναι σημαντικές.
Υπάρχει μικρή διαφορά μεταξύ εκείνων που
εργάζονται με μερική απασχόληση και
εκείνων που είναι άνεργοι.
Οι συνταξιούχοι δείχνει να έχουν
χαμηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων από
εκείνους που δεν μπορούν να εργαστούν.
Συνολικά, ολοκληρώθηκε με επιτυχία κατά
μέσο όρο 2,6 (64%) από τις τέσσερις
αναθέσεις δεξιοτήτων στο Διαδίκτυο.
Η πρώτη υπόθεση υποστηρίζεται. Τα αγόρια
και τα κορίτσια δεν φαίνεται να διαφέρουν
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van Deursen &
van Dijk (2015)

Η2. Με την αύξηση της ηλικίας, οι
μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
θα έχουν καλύτερη πληροφόρηση και
στρατηγικές δεξιότητες στο Διαδίκτυο
H3. Με τα αυξανόμενα εκπαιδευτικά
επίπεδα, οι μαθητές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης θα έχουν καλύτερη
πληροφόρηση
και
στρατηγικές
δεξιότητες στο Διαδίκτυο
H4. Η εμπειρία στο Διαδίκτυο δεν
επηρεάζει το επίπεδο πληροφόρησης
και στρατηγικών δεξιοτήτων του
Διαδικτύου
των
μαθητών
της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
H5. Ο αριθμός των ωρών που δαπανάται
εβδομαδιαίως μέσω του διαδικτύου δεν
επηρεάζει το επίπεδο πληροφόρησης
και στρατηγικών δεξιοτήτων του
Διαδικτύου
των
μαθητών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει
πώς (1) τα επίπεδα λειτουργικών,
επίσημων,
πληροφορικών
και
στρατηγικών δεξιοτήτων στο διαδίκτυο
άλλαξαν μεταξύ 2010 και 2013 και πως
(2) τα παρατηρούμενα πρότυπα
δεξιοτήτων διαφέρουν μεταξύ των
φύλων,
της ηλικίας και της
εκπαίδευσης. Όλες οι δεξιότητες στο
Διαδίκτυο
μετρήθηκαν
μεταξύ
αντιπροσωπευτικών δειγμάτων του
ολλανδικού πληθυσμού το 2010, 2011,
2012 και 2013.

ως προς τις πληροφορίες και τις στρατηγικές
δεξιότητες στο Διαδίκτυο. Η δεύτερη
υπόθεση υποστηρίζεται μόνο οριακά. Η
ηλικία είναι σημαντική μόνο για το χρόνο
που
αφιερώνεται
στις
δεξιότητες
πληροφόρησης.
Υπόθεση
H3
υποστηρίζονται. Η εκπαίδευση ήταν
σημαντική τόσο για τον αριθμό των επιτυχώς
ολοκληρωμένων πληροφοριών όσο και για
τις στρατηγικές αναθέσεις. Τέλος, οι
υποθέσεις H4 και H5 δεν υποστηρίζονται.
Τόσο η εμπειρία του Διαδικτύου όσο και η
χρήση του Διαδικτύου δεν επηρεάζουν τα
επίπεδα πληροφόρησης και στρατηγικών
δεξιοτήτων στο Διαδίκτυο των μαθητών της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Έρευνα από τέσσερα δείγματα που συλλέχθηκαν στις
Κάτω Χώρες τον Σεπτέμβριο του 2010, του 2011, του
2012 και του 2013. Συνολικά λήφθηκαν απαντήσεις
από 1418 άτομα το 2010, 1114 το 2011, 1224 το 2012
και 1125 το 2013.

Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, όπου
οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να υποδείξουν
σε ποιο βαθμό πραγματοποιούν ορισμένες
ενέργειες σχετικά με τις δεξιότητες στο
διαδίκτυο και δοκιμές απόδοσης για
αξιολόγηση των πραγματικών δεξιοτήτων
στο Διαδίκτυο

Το φύλο και η ηλικία είναι σημαντικοί
παράγοντες πρόβλεψης για όλες τις
δεξιότητες. Οι άνδρες βαθμολογούνται
υψηλότερα και στις τέσσερεις ικανότητες
από τις γυναίκες. Η ηλικία επηρεάζει όλα τα
επίπεδα δεξιοτήτων, γεγονός που σημαίνει
ότι οι νεότεροι ερωτηθέντες έχουν
υψηλότερες δεξιότητες από ό, τι οι
ηλικιωμένοι. Όσο υψηλότερο είναι το
επίπεδο εκπαίδευσης, τόσο υψηλότερο είναι
το επίπεδο των τεσσάρων θεωρητικών
διαστάσεων δεξιοτήτων Η διαφορά μεταξύ
χαμηλής και μέσης εκπαίδευσης μειώθηκε,
ενώ το χάσμα μεταξύ υψηλού και μεσαίου
μορφωτικού επιπέδου αυξήθηκε.
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Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία έρευνας

4.1. Πλαίσιο της έρευνας
Για τη λήψη έγκυρης μέτρησης της ψηφιακής ικανότητας των καταρτιζόμενων του
Δ.ΙΕΚ Άργους διεξήχθη μια μελέτη παρατήρησης στην οποία ζητήθηκε από τους
συμμετέχοντες να ολοκληρώσουν εργασίες στον υπολογιστή και στο διαδίκτυο. Η μελέτη
διεξήχθη στο εργαστήριο πληροφορικής του Δ.ΙΕΚ Άργους Αργολίδας τον Ιανουάριο και
το Φεβρουάριο του 2019.
Το εργαστήριο αποτελείται από 12 επιτραπέζιους υπολογιστές συνδεδεμένους σε
διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 10, εφαρμογές
γραφείου το Microsoft Word, Microsoft Excel και το Microsoft PowerPoint, και
εγκατεστημένα τα τρία πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης στο Internet (Microsoft
Edge, Mozilla Firefox και Google Chrome), επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να
αναπαράγουν τη συνήθη χρήση του διαδικτύου. Δεν υπήρχε προεπιλεγμένη σελίδα στα
προγράμματα περιήγησης και όλες οι αναθέσεις ξεκίνησαν με κενή σελίδα. Σε κάθε
υπολογιστή είχε τοποθετηθεί ένα καρτελάκι με έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 12 και
στοιχεία που θα χρειαστούν οι συμμετέχοντες κατά τη υλοποίηση της έρευνας (κωδικοί
πρόσβασης, ηλεκτρονικές διευθύνσεις κτλ). Για να διασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες δεν
επηρεάστηκαν από τις ενέργειες προηγούμενων χρηστών το πρόγραμμα περιήγησης
επαναρυθμίστηκε μετά από κάθε συνεδρία αφαιρώντας προσωρινά αρχεία, cookies και
αγαπημένα. Διαγράφηκαν όλα τα αρχεία που δημιουργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν από τους
χρήστες και αποθηκεύτηκαν στους υπολογιστές καθώς και τα τροποποιημένα συνεργατικά
έγγραφα. Επιπλέον, τα ληφθέντα αρχεία, το ιστορικό, οι φόρμες και οι κωδικοί πρόσβασης
καταργήθηκαν.

4.2. Σχεδιασμός της μελέτης
4.2.1. Δημιουργία Πλαισίου - Οριοθέτηση επιπέδων Ψηφιακών δεξιοτήτων
Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψε ότι υπάρχουν αρκετά πλαίσια
μέτρησης των ψηφιακών δεξιοτήτων του γενικού πληθυσμού τα περισσότερα εκ των
οποίων εστιάζουν στις δεξιότητες διαδικτύου. Για τις ανάγκες της μελέτης σχεδιάστηκε
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ένα πλαίσιο βασισμένο κυρίως στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο δεξιοτήτων DigCmp2.1 (Carretero,
Vuorikari & Punie, 2017) και το παγκόσμιο πλαίσιο δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού
της Unesco (2018β) (Παράρτημα Α).
Σύμφωνα με το πλαίσιο που δημιουργήθηκε και με βάση τις γνώσεις και τις
ικανότητες που έχουν οι χρήστες στα ψηφιακά μέσα οριοθετήθηκαν τα επίπεδα δεξιοτήτων
τους κατανέμοντάς τους σε αρχάριους, βασικούς, επαρκείς και έμπειρους χρήστες
(Παράρτημα Β).

4.3. Το δείγμα της έρευνας
Η ποιοτική έρευνα δεν έχει πρόθεση να γενικεύσει τα αποτελέσματα στον πληθυσμό,
αλλά να διερευνηθεί σε βάθος και να κατανοηθεί το κεντρικό φαινόμενο που ερευνάται
στη μελέτη (Creswell, 2011). Σύμφωνα με τον Patton (οπ. αναφ. στο ΄Ισαρη & Πουρκός,
2015), αποσκοπεί κυρίως στον εντοπισμό «πλούσιων σε πληροφορία περιπτώσεων
(information-rich cases)», δηλαδή περιπτώσεις που «προσφέρονται για μελέτη εις βάθος»
και από τις οποίες «κάποιος μπορεί να μάθει πολλά σχετικά με ζητήματα κεντρικής
σημασίας για τον σκοπό της έρευνας». Μια συνηθισμένη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι
ερευνητές είναι στη επιλογή του δείγματος γιατί πολλά µέλη του συνολικού πληθυσμού
δεν είναι πρόθυμα να συμμετάσχουν στην έρευνα ή δεν είναι διαθέσιμα εκείνη την χρονική
περίοδο. Επειδή η επιλογή ενός τυχαίου δείγματος από ένα μεγάλο πληθυσμό αποτελεί
χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία, στην παρούσα έρευνα έγινε δειγματοληψία ευκολίας
για τη δημιουργία κάθε ομάδας που συμμετείχε στη μελέτη. Στη δειγματοληψία ευκολίας
οι ερευνητές επιλέγουν το δείγμα με μοναδικό κριτήριο τη διαθεσιμότητά των ατόμων τη
στιγμή της διεξαγωγής της μελέτης, δηλαδή τα δεδομένα συλλέγονται από άτομα τα οποία
έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή διαθεσιμότητα και διάθεση να συμμετάσχουν στη μελέτη και
μπορούν να προσεγγιστούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία (Denzin & Lincoln, 2011).
Τα δείγματα αυτά δεν μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά γιατί δεν έχουν την ίδια
διάρθρωση µε το γενικό πληθυσμό και γι’ αυτό το λόγο θεωρούνται μεροληπτικά. Συνεπώς
τα συμπεράσματα ισχύουν µόνο για πληθυσμούς που έχουν όμοια χαρακτηριστικά µε αυτά
του δείγματος της έρευνας.
Ήταν αδύνατον να δοκιμαστεί ένα δείγμα 100 έως 200 ατόμων από ολόκληρο τον
πληθυσμό των εκπαιδευομένων του Δ.ΙΕΚ Άργους κι ακόμη πιο δύσκολο των Δ.ΙΕΚ
Αργολίδας λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας και του πολύ υψηλού κόστους. Σύμφωνα
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με τον Creswell (2011:248) «το μέγεθος του δείγματος μπορεί να διαφέρει ξεκινώντας από
1 ή 2 άτομα και φτάνοντας στα 30 ή 40». Το δείγμα της παρούσας μελέτης αποτέλεσαν 30
από τους 200 καταρτιζόμενους του Δημόσιου ΙΕΚ Άργους, 12 άντρες και 18 γυναίκες,
κάτοικοι των πόλεων και των χωριών της περιοχής αντικατοπτρίζοντας έτσι την αστική
και αγροτική διανομή των κατοίκων της. Το δείγμα χωρίζεται σε τέσσερις ηλικιακές
κατηγορίες: 18-25, 26-35, 36-45 και 46 και άνω, ενώ το μορφωτικό επίπεδο σε: Απόφοιτοι
Λυκείου, Πτυχιούχους ΤΕΙ, Πτυχιούχους ΑΕΙ και Άλλο (Van Dijk, 2005).
Πίνακας 4.1. Αριθμός συμμετεχόντων στη μελέτη και η κατανομή τους σε σχέση με το φύλο, την
ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο.

Χαρακτηριστικά
Φύλο
Άντρες
Γυναίκες
Ηλικία
18-25
26-35
36-45
46 και άνω
Εκπαίδευση
Λύκειο
ΤΕΙ
ΑΕΙ
Άλλο

Δείγμα
έρευνας
12
18
19
5
4
2
21
0
6
3

Σε όλες τις έρευνες που μελετήθηκαν βασική προϋπόθεση ήταν ο/η συμμετέχων να
χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα εξασφαλίζοντας με αυτό τον
τρόπο χρήστες εξοικειωμένους με το διαδίκτυο και βασικές γνώσεις χειρισμού
υπολογιστών (van Deursen & Van Diepen, 2013 ∙ van Deursen & van Dijk, 2010 ∙ van
Deursen, van Dijk & Peters, 2012 ∙ Yu, Lin, & Liao, 2017).
Τα τελευταία χρόνια η υποβολή αιτήσεων για τη φοίτηση στα δημόσια ΙΕΚ του
υπουργείου Παιδείας γίνεται ηλεκτρονικά επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους
υποψήφιους να εγγραφούν στο Α’ εξάμηνο κάποιας από τις ειδικότητες που έχουν
προκηρυχθεί. Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο υποψήφιοι σπουδαστές να ζητούν
βοήθεια από φιλικά τους πρόσωπα ή από τη γραμματεία των κατά τόπους ΙΕΚ για να
υποβάλλουν την αίτηση. Το γεγονός ότι η αίτηση των υποψηφίων γίνεται ηλεκτρονικά δεν
εξασφαλίζει έστω και μια μικρή εξοικείωση με τις ΤΠΕ και υπό αυτή την έννοια στην
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παρούσα έρευνα δεν απαιτείται οι συμμετέχοντες σπουδαστές να έχουν προηγούμενη
εμπειρία με υπολογιστές και το διαδίκτυο.

4.4. Το ερευνητικό εργαλείο
Το εργαλείο συλλογής δεδομένων που δημιουργήθηκε προσπάθησε να
ανταποκριθεί στα ερευνητικά ζητήματα και να αναδείξει τις ψηφιακές ικανότητες και
δυσκολίες των σπουδαστών του ΙΕΚ.
Για την υλοποίηση της έρευνας σχεδιάστηκαν 14 πρακτικές δοκιμασίες
(Παράρτημα Γ) που περιελάμβαναν κλιμακωτά αντικείμενα, τα οποία αντιπροσωπεύουν
τους βασικούς τύπους ψηφιακών δεξιοτήτων που πρέπει να έχουν οι σημερινοί πολίτεςεργαζόμενοι. Οι δραστηριότητες δόθηκαν στους συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική και σε
έντυπη μορφή για να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή.
Το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων δεν εξετάζει δεξιότητες μίας μόνο περιοχής
ικανοτήτων αλλά συνδυασμό τους. Για να καταστεί δυνατή η μέτρηση των ψηφιακών
δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στην έρευνα ομαδοποιήθηκαν οι δραστηριότητες με βάση
την περιοχή ικανοτήτων που εξετάζουν.
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Πίνακας 4.2.Ομαδοποίηση δραστηριοτήτων με βάση τις αναμενόμενες ψηφιακές ικανότητες

Άξονες ικανοτήτων

Βασικές δεξιότητες
χειρισμού υλικού και
λογισμικού

Αντικείμενο
Δημιουργία
αναζήτηση,
αποθήκευση
εγγράφων.

Δραστηριότητες

ηλεκτρονικών
εγγράφων, 1, 2, 5, 6, 10,12
άνοιγμα,
τροποποίηση,
υπάρχων
ηλεκτρονικών

Αναζήτηση ιστότοπου με λέξεις κλειδιά, με 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11,
πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή της 14
ηλεκτρονικής διεύθυνσης.
Διαχείριση της
πληροφορίας

Αναζήτηση πληροφοριών με λέξεις κλειδιά. 5, 6
Αξιοπιστία πληροφοριών.

10

Κριτική επιλογή πληροφορίας.

5,10

Δημιουργία λογαριασμού για πρόσβαση 4, 9
στην πληροφορία.
Επικοινωνία και
συνεργασία

Διαδικτυακή Επικοινωνία.

3, 5, 11

Διαδικτυακή Συνεργασία.

14

Δημιουργία ηλεκτρονικών εγγράφων.

6

Πνευματικά δικαιώματα- Πηγές.

14

Δημιουργία περιεχομένου
Συμπλήρωση απαραίτητων
διαδικτυακές εργασίες.

πεδίων

– 3, 7, 8, 9, 11

Ασφάλεια πληροφοριών στο διαδίκτυο - 12
Ασφάλεια
λογαριασμού
(ασφαλείς
κωδικοί).
Ασφάλεια
Ασφάλεια πληροφοριών στον υπολογιστή - 13
αντιβιοτικά.

Επίλυση προβλήματος

Επίλυση τεχνικού προβλήματος κατά το 1,9,13
άνοιγμα του excel και του power point,
Εύρεση Μέσου όρου, Μέγιστου Βαθμού,
κλείσιμο ηλεκτρονικού ιατρικού ραντεβού,
εύρεση αντιβιοτικού κι ενημέρωσής του
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Για τη μέτρηση των δεξιοτήτων στο διαδίκτυο δημιουργήθηκε ένα ιστολόγιο (blog)
με άρθρα γενικού

ενδιαφέροντος,

έντεκα ενεργοί λογαριασμοί ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου της google, έντεκα google doc αρχεία (δέκα για την ομάδα που συμμετείχε
κάθε φορά κι ένα εφεδρικό). Επιπρόσθετα δημιουργήθηκαν ένα υπολογιστικό φύλλο
(excel), ένα αρχείο κειμένου (doc) και μια παρουσίαση (power point).
Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν το πρωτόκολλο συναίνεσης (Παράρτημα Δ) το οποίο
ενημέρωνε τους εκπαιδευόμενους για την διαδικασία διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης
δηλαδή την εξασφάλιση της ανωνυμίας, τη χρονική διάρκεια και το δικαίωμα διακοπής
της σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας. Ακολούθως δημιουργήθηκε ένα
ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Ε) για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων σχετικά με
δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων, την κατοχή και τη συχνότητα χρήσης
υπολογιστή και διαδικτύου (σε κλίμακα 5 βαθμών από Καθόλου έως Συνέχεια), τους
λόγους χρήσης (Εργασία, Ψυχαγωγία, Εκπαίδευση) και τις κυριότερες εφαρμογές που
χρησιμοποιούνται.

4.5. Υλοποίηση της μελέτης
Μετά την είσοδο των καταρτιζόμενων στο εργαστήριο πληροφορικής δόθηκαν
λεκτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία της μελέτης και μοιράστηκε το ερωτηματολόγιο
(Παράρτημα Ε) για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων διάρκειας περίπου 10 λεπτών και
στη συνέχεια μοιράστηκε το έντυπο με τις δεκατέσσερις δραστηριότητες. Οι
δραστηριότητες δόθηκαν και σε ηλεκτρονική μορφή προς διευκόλυνση των
συμμετεχόντων. Οι ίδιοι οι συμμετέχοντες αποφάσιζαν αν ήθελαν να ολοκληρώσουν ή να
εγκαταλείψουν μια δραστηριότητα. Δεν δόθηκε καμία ενθάρρυνση επειδή η πίεση για
επιτυχία είναι υψηλότερη σε εργαστηριακό περιβάλλον από ό,τι στο σπίτι (van Deursen &
van Dijk, 2010). Με το πέρας ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (που
καθορίστηκε από τις δύο πιλοτικές δοκιμές), ο συντονιστής της δοκιμασίας ζητούσε από
τους καταρτιζόμενους να προχωρήσουν στην επόμενη δραστηριότητα. Εάν η σωστή
απάντηση δεν είχε βρεθεί, η εργασία χαρακτηριζόταν ως μη ολοκληρωμένη. Εάν υπήρχαν
συμμετέχοντες οι οποίοι ήταν ενεργοί μετά από 60 λεπτά, τους γινόταν σύσταση να
ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους στα επόμενα 5 λεπτά εφόσον το επιθυμούσαν και στη
συνέχεια να εγκαταλείψουν τις δοκιμές απόδοσης.
Ο αριθμός ολοκλήρωσης των εργασιών θεωρήθηκε ως σημαντικό αποτέλεσμα της
μέτρησης. Ωστόσο, επειδή ένας χρήστης μπορεί να είναι πολύ αργός αλλά τελικά να βρει
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τη σωστή απάντηση ενώ ένας άλλος θα μπορούσε να τη βρει αμέσως, ο χρόνος που
αφιερώθηκε στις αποστολές θεωρήθηκε επίσης ως μέτρηση της επιτυχίας. Για τις μη
ολοκληρωμένες εργασίες καθώς και για τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν με λάθη
έγινε διερεύνηση των ελλείψεων των καταρτιζόμενων στις ψηφιακές δεξιότητες.

Στιγμιότυπα του καταγραφέα οθόνης κατά τη διάρκεια υλοποίηση της έρευνας

Σχήμα 4.1. Επίλυση προβλήματος με υπολογιστικό φύλλο
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Σχήμα 4.2. Εικονική συναλλαγή με την δοκιμαστική εφαρμογή της τράπεζας

Σχήμα 4.3. Μη ανάγνωση των μηνυμάτων που εμφανίζονται στην οθόνη
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Σχήμα 4.4. Διαδικτυακή επικοινωνία

Σχήμα 4.5. Συμπλήρωση πεδίων για τη δημιουργία λογαριασμού
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Σχήμα 4.6. Επιλογή στοιχείων από αναδυόμενα μενού

4.6. Συλλογή δεδομένων
Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της
δωρεάν διαδικτυακής εφαρμογής καταγραφής βίντεο και εικόνας «Apowersoft Online
Screen Recorder» μέσω της οποίας καταγράφηκε το σύνολο των δραστηριοτήτων που
πραγματοποίησαν οι συμμετέχοντες στους υπολογιστές. Τα αρχεία–βίντεο που
παρήχθησαν από τον καταγραφέα οθόνης αποθηκεύτηκαν σε εξωτερικό σκληρό δίσκο για
περεταίρω επεξεργασία.

4.7. Ανάλυση των δεδομένων
Η απομαγνητοφώνηση του οπτικού υλικού–βίντεο έγινε με τη βοήθεια της
εφαρμογής «Voice Typing» που διαθέτει η εργαλειοθήκη των google docs αρχείων. Η
αποτύπωση των κινήσεων των συμμετεχόντων έγινε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
ακρίβεια εστιάζοντας τόσο στην ικανότητα ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων όσο και
στα

λάθη-ελλείψεις

των

σπουδαστών

σε

βασικές

παρουσιάστηκαν κατά τη μελέτη (Παράρτημα ΣΤ ).
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ψηφιακές

δεξιότητες

που

4.8. Ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας
Οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν στη μελέτη εθελοντικά, εν ώρα λειτουργίας του
Δ.ΙΕΚ, κι επέλεξαν οι ίδιοι την ομάδα στην οποία θα συμμετάσχουν προκειμένου να
νιώσουν άνετα, ήρεμα και χωρίς περιορισμούς, πίεση ή αμηχανία κατά την υλοποίηση της
μελέτης. Αναγκαία προϋπόθεση για την αξιοπιστία της έρευνας αποτελεί η δεοντολογία
όπως και η δημιουργία ευχάριστου κλίματος κατά τη διεξαγωγή της έρευνας (Creswell,
2011). Γίνεται αναφορά στους κανόνες της ερευνητικής διαδικασίας οι οποίοι αφορούν
την ελεύθερη και συναινετική συμμετοχή, τονίζεται η διασφάλιση της ανωνυμίας των
συμμετεχόντων και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Δίνεται έμφαση στο δικαίωμα των
συμμετεχόντων για διακοπής της διαδικασίας σε όποιο σημείο το επιθυμούν και
απόσυρσης των δεδομένων που συλλέχθηκαν (Ίσαρη & Πουρκός, 2015).
Σημαντικός παράγοντας επίσης είναι ότι το πλαίσιο μέσω του οποίου έγινε η
μέτρηση βασίζεται σε άλλα προϋπάρχοντα πλαίσια επικαιροποιημένα από ευρωπαϊκές και
διεθνείς έρευνες μεγάλης κλίμακας. Οι δραστηριότητες που εξετάζουν την επάρκεια των
συμμετεχόντων σχεδιάστηκαν με βάση αυτά τα πλαίσια και τα παραδείγματα που
προτείνονται

από

προγενέστερες

έρευνες

μέτρησης

ψηφιακών

δεξιοτήτων

ή

αυτοαξιολογικές μετρήσεις. Παράλληλα ζητήθηκε από ειδικούς πληροφορικής αλλά και
εκπαιδευτές ενηλίκων να ελέγξουν το εργαλείο μέτρησης που σχεδιάστηκε κάνοντας
παρατηρήσεις και προτείνοντας βελτιωτικές τροποποιήσεις.
Τέλος έγιναν δύο πιλοτικές έρευνες, μια σε απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
κι η δεύτερη σε πρωτοετή φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό να εκτιμηθεί ο
χρόνος που απαιτείται ώστε να ολοκληρωθεί η δοκιμή επίδοσης. Στη συνέχεια έγιναν
βελτιώσεις, τροποποιήσεις δραστηριοτήτων, συγχωνεύσεις ασκήσεων που εξέταζαν ίδιες
δεξιότητες, έλεγχος ασαφειών και ακολούθησαν οι απαραίτητες διορθώσεις.
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Κεφάλαιο 5: Αποτελέσματα

5.1. Αποτελέσματα ανά δραστηριότητα
Δραστηριότητα 1
Αρκετοί καταρτιζόμενοι που έλαβαν μέρος στη μελέτη (Κ3, Κ9, Κ23, Κ24, Κ25,
Κ29) άνοιξαν το excel αλλά αντιμετώπισαν δυσκολίες στο άνοιγμα του υπολογιστικού
φύλλου κι έτσι δεν έγινε καμία προσπάθεια να πραγματοποιηθούν οι δράσεις. Δηλαδή δεν
επιχείρησαν από τη γραμμή του μενού να επιλέξουν το «Αρχείο» και μέσω του κουμπιού
«Άνοιγμα» να αναζητήσουν το κατάλληλο υπολογιστικό φύλλο. Ελάχιστοι (Κ4, Κ5, Κ10)
αν και άνοιξαν το υπολογιστικό φύλλο δεν επιχείρησαν να υλοποιήσουν τη δραστηριότητα
λόγω άγνοιας χρήσης του excel και των συναρτήσεών του.
Οι περισσότεροι σπουδαστές του ΙΕΚ επιχείρησαν να υλοποιήσουν τη
δραστηριότητα. Κάποιοι την ολοκλήρωσαν επιτυχώς (Κ1, Κ7, Κ8, Κ11, Κ17, Κ18, Κ19,
Κ21) ενώ κάποιοι άλλοι (Κ6, Κ12, Κ14, Κ15, Κ22, Κ26 Κ27, Κ28) έκαναν προσπάθειες
αλλά δεν υλοποιήθηκε κανένα μέρος της δραστηριότητας. Για παράδειγμα μερικοί
καταρτιζόμενοι στην προσπάθειά τους να βρεθεί η μέγιστη βαθμολογία πληκτρολόγησαν
την τιμή 10 στο κελί Β12 (Κ6, Κ27), κάποιος άλλος (Κ28) τον αριθμό 7 στο ίδιο κελί, ένας
ακόμη (Κ22) πληκτρολόγησε στο κελί C12 την τιμή 12, τη διέγραψε και στη συνέχεια
πληκτρολόγησε στο κελί Β12 την τιμή 10. Ο (Κ12) εισήγαγε στο κελί Β12 το συγκριτικός
τελεστής «>», ενώ ο (Κ14) πληκτρολόγησε στο κελί D12 την έκφραση «ΜΑΧ(Β:C)». Για
τον υπολογισμό του μέσου όρου ο (Κ6) αποθήκευσε στο κελί Β12 το άθροισμα των
βαθμολογιών του πρώτου βαθμολογητή ενώ ο (Κ15) αποθήκευσε το μέσο όρο
βαθμολογίας του πρώτου βαθμολογητή και ο (Κ12) πληκτρολόγησε στο κελί D2 την
έκφραση «7+8=σ» και με αντιγραφή και επικόλληση συμπλήρωσε και τα υπόλοιπα κελιά.
Ο καταρτιζόμενος (Κ14) πληκτρολόγησε στο κελί D3 την έκφραση «(Α+Β)*0.5», ενώ στο
κελί D4 μέσω της συνάρτησης SUM υπολόγισε το άθροισμα των κελιών Α4 έως C4. Τέλος
επέλεξε πάλι το κελί D3 και μέσω της συνάρτησης AVERAGE υπολόγισε το μέσο όρο για
τον 2ο καταρτιζόμενο αλλά συμπεριλήφθηκε στον υπολογισμό και ο αριθμός μητρώου του
καταρτιζόμενου λόγω μη επιλογής των κατάλληλων κελιών.
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Ολοκληρώθηκε επιτυχώς μέρος της δραστηριότητας από αρκετούς εκπαιδευόμενους
(Κ2, Κ13, Κ16, Κ20, Κ30). Για παράδειγμα οι καταρτιζόμενοι (Κ2, Κ13, Κ30) υπολόγισαν
σωστά το μεγαλύτερο βαθμό του πρώτου βαθμολογητή με χρήση της συνάρτησης ΜΑΧ.
Όμως, αν και βρήκαν την συνάρτηση AVERAGE, δεν επέλεξαν τα κατάλληλα κελιά με
αποτέλεσμα ή να συμπεριληφθεί και ο αριθμός μητρώου στον υπολογισμό του μέσου όρου
ή να υπολογισθεί ο μέσος όρος του τμήματος κι όχι κάθε εκπαιδευόμενου. Ο (Κ16) ενώ
εντόπισε τη συνάρτηση MAX, όταν εμφανίστηκε στο κελί Β12 η έκφραση
«ΜΑΧ(B2:B11)» δεν πάτησε το enter αλλά διέγραψε τη συνάρτηση και πληκτρολόγησε
στο κελί Β12 την τιμή 10 και πριν κλείσει το excel την διέγραψε κι αυτή. Ο (Κ20) με χρήση
της συνάρτησης AVERAGE υπολόγισε το μέσο όρο καθενός από τους τέσσερις (4)
πρώτους καταρτιζόμενους και στη συνέχεια για τον 5ο αντί για τη συνάρτηση AVERAGE
επέλεξε τη SUM υπολογίζοντας έτσι το άθροισμα των δυο βαθμολογιών κι όχι το μέσο
όρο τους.
Από τους εικοσιένα (21) εκπαιδευόμενους που επιχείρησαν να τροποποιήσουν το
υπολογιστικό φύλλο μόνο τρεις (3) δεν κατάφεραν να το αποθηκεύσουν (Κ26, Κ27, Κ28),
ενώ ο (Κ6) αν και πατούσε το κουμπί της αποθήκευσης, ήταν εμφανές ότι δεν ήταν
σίγουρος ότι το αρχείο αποθηκευόταν και για το λόγο αυτό επανάλαβε τη διαδικασία της
αποθήκευσης αρκετές φορές.
Δραστηριότητα 2

Όλοι οι σπουδαστές του ΙΕΚ αναζήτησαν και άνοιξαν το έγγραφο «Το ποσοστό
χρήσης διαδικτύου 2018», ενώ την παρουσίαση «Ψηφιακές Ικανότητες» ένας μόνο
συμμετέχων δεν την άνοιξε, πιθανόν γιατί νόμιζε ότι δεν απαιτείται από τη δραστηριότητα.
Δυο (2) καταρτιζόμενοι δεν κατάφεραν να τροποποιήσουν την παρουσίαση (Κ6,
Κ12) οι οποίοι, ενώ άνοιξαν το έγγραφο «το ποσοστό χρήσης διαδικτύου 2018», ο πρώτος
επέλεξε το κείμενο εξερευνώντας την επιφάνεια εργασίας, το αναζήτησε στα αρχείαεφαρμογές χωρίς τελικά να ανοίξει κανένα και επέστρεψε στο έγγραφο «το ποσοστό
χρήσης διαδικτύου 2018», επέλεξε για δεύτερη φορά το κείμενο, αποθήκευσε το Word
παρόλο που δεν υπήρξαν τροποποιήσεις και το έκλεισε. Ο δεύτερος αντέγραψε το κείμενο
από το έγγραφο στο τέλος του ίδιου εγγράφου, στη συνέχεια αντέγραψε όλο το κείμενο
του εγγράφου και το επικόλλησε σε δυο νέες σελίδες στο ίδιο έγγραφο και αποθήκευσε τις
αλλαγές. Όλοι οι άλλοι καταρτιζόμενοι τροποποίησαν την παρουσίαση. Αρκετοί (Κ3, Κ4,
Κ5, Κ10, Κ11, Κ13, Κ18, Κ20, Κ21) ολοκλήρωσαν τη άσκηση σωστά, αν και μερικοί από
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αυτούς (Κ11, Κ13, Κ18) ξεπέρασαν κατά πολύ τον προβλεπόμενο χρόνο είτε γιατί
χρειάστηκαν ώρα για να εντοπίσουν το φάκελο ΙΕΚ, παρόλο που ήταν στην επιφάνεια
εργασίας, είτε γιατί έγιναν αρχικά πολλά λάθη που έπρεπε να διορθωθούν, όπως η
αντιγραφή του κειμένου του εγγράφου «Ποσοστό χρήσης διαδικτύου 2018» στο τέλος του
ίδιου εγγράφου και στη συνέχεια επικόλληση σε κενή διαφάνεια της παρουσίασης
«Ψηφιακές ικανότητες», είτε γιατί απαιτήθηκε χρόνος ώστε να επιτευχθεί αντιγραφή σε
σωστή θέση ή μορφοποίηση του κειμένου για να είναι αναγνώσιμο.
Οι περισσότεροι σπουδαστές που συμμετείχαν στην έρευνα (Κ1, Κ2, Κ7, Κ9, Κ14,
Κ23, Κ25, Κ26, Κ28, Κ30) αντέγραψαν το κείμενο από το έγγραφο σε νέα διαφάνεια της
παρουσίασης «ψηφιακές ικανότητες» την οποία εισήγαγαν στη σωστή θέση αλλά χωρίς
πλαίσια κειμένου με αποτέλεσμα να μη μπορέσουν να μορφοποιήσουν το κείμενο. Κάποιοι
άλλοι (Κ8, Κ15, Κ16, Κ17, Κ19, Κ22, Κ27) εισήγαγαν σε λάθος θέση της παρουσίασης
το αντιγραμμένο κείμενο αλλά σωστά μορφοποιημένο. Δυο συμμετέχοντες (Κ24, Κ29)
αντέγραψαν το επιλεγμένο κείμενο πάνω στη φωτογραφία που υπάρχει στην 3 η διαφάνεια
της παρουσίασης κι ο μεν πρώτος άλλαξε τη διάταξη προσθέτοντας πλαίσιο κειμένου
επικολλώντας έτσι το κείμενο για 2η φορά εντός του πλαισίου στην ίδια διαφάνεια, ενώ ο
δεύτερος μίκρυνε το μέγεθος της εικόνας της διαφάνειας ώστε να δημιουργηθεί κενός
χώρος και για το κείμενο.
Ο συμμετέχων (Κ27) πάτησε πολλές φορές το κουμπί με σύμβολο τη δισκέτα που
βρίσκεται στη γραμμή μενού προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να βεβαιωθεί ότι
αποθήκευσε τις αλλαγές στην παρουσίαση περιμένοντας ίσως κάποια ένδειξη-μήνυμα ότι
αποθηκεύτηκε.
Δραστηριότητα 3
Σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες (Κ2, Κ4, Κ13, Κ14, Κ16, Κ19, Κ20, Κ21,
Κ24, Κ25, Κ26, Κ30) ολοκλήρωσαν τη δραστηριότητα επικοινωνίας με το δήμο τους
επιτυχώς. Από τους υπόλοιπους, κάποιοι (Κ3, Κ5, Κ7, Κ17, Κ27, Κ29) δεν συμπλήρωσαν
μερικά από τα υποχρεωτικά πεδία ακόμη κι αν εμφανίστηκαν διαγνωστικά μηνύματα, ενώ
άλλοι (Κ8, Κ9, Κ10, Κ12, Κ18) συμπλήρωσαν όλα τα υποχρεωτικά τα πεδία με στοιχεία
όχι όμως με τα αυτά που τους δόθηκαν αλλά παραλλαγές ή με λάθη. Για παράδειγμα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση πληκτρολογήθηκε c0m αντί για com, (μηδέν αντί για όμικρον) ή
μη υπαρκτό email κτλ. Μερικοί συμμετέχοντες (Κ1, Κ6, Κ11, Κ15, Κ23) και δεν
συμπλήρωσαν όλα τα υποχρεωτικά πεδία και σε κάποια έγινα λάθη κατά την συμπλήρωση
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των πεδίων. Οι καταρτιζόμενοι (Κ15, Κ17, Κ22) αντιμετώπισαν δυσκολίες,. Οι δυο πρώτοι
λόγω αποπροσανατολισμού κατά την αναζήτηση της επικοινωνίας στη σελίδα του δήμου
την οποία μετά από αρκετή ώρα εντόπισαν και συμπλήρωσαν τα περισσότερα
υποχρεωτικά πεδία, ενώ ο τελευταίος αρχικά αναζήτησε τον ιστότοπο του δήμου στο
φάκελο ΙΕΚ. Ο μοναδικός συμμετέχων που δεν υλοποίησε την άσκηση ήταν ο (Κ28)
πιθανόν γιατί δεν την είδε. Τα μόνα μηνύματα που μπόρεσαν να αποσταλούν στο δήμο
ήταν αυτά των οποίων τα υποχρεωτικά πεδία συμπληρώθηκαν έστω και με λάθη.
Δραστηριότητα 4
Σε αυτή τη δραστηριότητα μόνο ένας συμμετέχων (Κ14) δεν προσπάθησε να
αναζητήσει τη σελίδα του ΕΟΠΠΕΠ ενώ οι καταρτιζόμενοι (Κ26, Κ27) πληκτρολόγησαν
επανειλημμένα την ηλεκτρονική διεύθυνση αλλά είτε δεν πάτησαν το «enter» ώστε να
ξεκινήσει η αναζήτηση, είτε πληκτρολόγησαν λάθος τη διεύθυνση του ιστότοπου κι επειδή
υπήρξε υπέρβαση του προτεινόμενου χρόνου η δραστηριότητα εγκαταλείφθηκε. Αρκετοί
σπουδαστές (Κ1, Κ2, Κ4, Κ6, Κ9, Κ10, Κ23, Κ24) αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά την
αναζήτηση της σελίδας του ΕΟΠΠΕΠ είτε λόγω αναγραμματισμών ή ελλείψεων
γραμμάτων, είτε γιατί δεν πληκτρολογήθηκε το http:// στην αρχή της διεύθυνσης. Σχεδόν
όλοι (Κ1, Κ2, Κ3, Κ6, Κ7, Κ8, Κ9, Κ10, Κ13, Κ15, Κ16, Κ17, Κ18, Κ19, Κ20, Κ21, Κ22,
Κ16, Κ17, Κ18, Κ19, Κ23, Κ25, Κ29, Κ30) δημιούργησαν λογαριασμό συμπληρώνοντας
τα κατάλληλα πεδία της φόρμας, κάποιοι (Κ1, Κ2, Κ3, Κ8, Κ13, Κ20, Κ21, Κ22, Κ29,
Κ30) με τα στοιχεία που τους δόθηκαν και κάποιοι άλλοι (Κ6, Κ7, Κ9, Κ10, Κ16, Κ17,
Κ18, Κ19, Κ23 Κ25) με λάθος στοιχεία όπως για παράδειγμα το email να μην έχει την
προβλεπόμενη δομή (δεν έχει @, όνομα παρόχου ούτε βασική περιοχή όπως .gr /.com) ή
συμπληρώθηκε ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής ως διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή δεν συμπληρώθηκαν όλα τα υποχρεωτικά πεδία (πχ. ο κωδικός πρόσβασης
πληκτρολογήθηκε μόνο μία φορά στην επιβεβαίωση ή ο κωδικός και η επιβεβαίωση δεν
ήταν ίδιοι, δόθηκε ως χρονολογία γέννησης το 2019, δεν επιλέχθηκε δήμος κτλ).
Από τους συμμετέχοντες που συμπλήρωσαν τα πεδία για τη δημιουργία
λογαριασμού οι (Κ11, Κ12, Κ16, Κ17, Κ18, Κ19, Κ20, Κ21, Κ23) δεν πάτησαν το κουμπί
«Εγγραφή», ενώ οι υπόλοιποι (Κ1, Κ2, Κ3, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8, Κ9, Κ10, Κ13, Κ15, Κ22,
Κ23, Κ25, Κ29, Κ30) πάτησαν το κουμπί της εγγραφής μερικοί εκ των οποίων (Κ23, Κ29)
διόρθωσαν τα λάθη που υπήρχαν κατά τη συμπλήρωση των πεδίων ολοκληρώνοντας έτσι
την διαδικασία.
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Οι περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες που δημιούργησαν λογαριασμό
σταμάτησαν τη δραστηριότητα θεωρώντας ότι έχει ολοκληρωθεί και μόνο ο (Κ24)
επιχείρησε ενεργοποίησή του μέσω του email λογαριασμού του αλλά δυστυχώς δεν έλεγξε
τα spam κι έτσι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη δραστηριότητα.
Τέλος οι (Κ4, Κ5, Κ11, Κ12) αρχικά προσπάθησαν να κάνουν είσοδο στο
λογαριασμό χωρίς να έχουν κάνει εγγραφή στη σελίδα με τον (Κ5) να εντοπίζει το λάθος
του και να το διορθώνει ενώ οι υπόλοιποι (Κ4, Κ11, Κ12) εγκατέλειψαν τη δραστηριότητα
χωρίς τη δημιουργία λογαριασμού.
Δραστηριότητα 5
Μια από τις πιο επιτυχημένες δραστηριότητες ήταν η αναζήτηση αξιοθέατων της
Ρώμης, όπου όλοι οι συμμετέχοντες προσπάθησαν να υλοποιήσουν την άσκηση και οι
είκοσι εννέα (29) από τους τριάντα (30) την ολοκλήρωσαν έστω και με λάθη. Το
μεγαλύτερο μέρος των σπουδαστών που συμμετείχαν στη μελέτη ολοκλήρωσαν επιτυχώς
τη δραστηριότητα (Κ1, Κ2, Κ3, Κ7, Κ8, Κ10, Κ11, Κ13, Κ14, Κ15, Κ16, Κ17, Κ20,
Κ21,Κ22, Κ24, Κ25, Κ30) κι από τους υπόλοιπους ένας (Κ23) πληκτρολόγησε σε νέα
διαφάνεια της παρουσίασης αξιοθέατα της Ιταλίας χωρίς να προηγηθεί αναζήτηση κι ένας
άλλος (Κ6) αντιμετώπισε δυσκολίες κατά την αναζήτηση αφού επέλεξε ως σελίδα εύρεσης
αξιοθέατων μια από την οποία γίνονται κρατήσεις δωματίων σε ξενοδοχεία. Μετά από 5
λεπτά απραξίας μέσω νέας αναζήτησης μπήκε σε μία σελίδα που αναφερόταν στο «τι
αξίζει να δει κανείς στη Ρώμη», αλλά τελικά δεν συμπληρώνει τίποτα στην παρουσίαση
στην οποία χρειάστηκε λίγο περισσότερο από ενάμιση λεπτό για να εισάγει μία νέα
διαφάνεια. Τέλος αρκετοί σπουδαστές υλοποίησαν τη δραστηριότητα με λάθη, όπως ο
(Κ4) που αντέγραψε δυο αξιοθέατα αντί για τρία, ο (Κ29) που δε συμπλήρωσε και τη
διεύθυνση από όπου τα βρήκε, οι (Κ5, Κ9) οι οποίοι επικόλλησαν σε λάθος θέση τις
ζητηθείσες πληροφορίες, ο (Κ19) που επικόλλησε το κείμενο εκτός των πλαισίων
κειμένου, ο (Κ12) δεν μορφοποίησε το κείμενο, ο (Κ18) αντέγραψε στη διαφάνεια το ίδιο
αξιοθέατο 2 φορές, ενώ ο (Κ28) αντέγραψε εικόνες αντί για κείμενο με αποτέλεσμα η
επικόλληση στην παρουσίαση να είναι δυσκολότερη γιατί γινόταν εντός των πλαισίων
κειμένου.
Κατά την αναζήτηση (Κ6, Κ9, Κ18, Κ28), αντιγραφή-επικόλληση (Κ6, Κ18, Κ23)
και αποθήκευση (Κ4) είναι εμφανής η απειρία κάποιων συμμετεχόντων είτε γιατί η αρχική
αναζήτηση γίνεται στα αγγλικά ή με ακατάλληλες λέξεις κλειδιά (Κ6, Κ9), είτε γιατί
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παρουσιάζεται αδυναμία στην επιλογή κειμένου που παραπέμπει σε ελλιπή δεξιότητα στη
χρήση του ποντικιού (Κ6) είτε γιατί επιλέγεται μη κριτική επιλογή κειμένου (Κ12).
Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά την αποθήκευση πατήθηκε αρκετές φορές το κουμπί της
δισκέτας. Τέλος ο (Κ23) χρησιμοποίησε γραφή Greeklish κατά την πληκτρολόγηση του
κείμενο στην παρουσίαση.
Δραστηριότητα 6
Οι συμμετέχοντες (Κ1, Κ2, Κ3, Κ5, Κ8, Κ11, Κ13, Κ14, Κ20, Κ24, Κ25)
ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη δραστηριότητα. Η αναζήτηση του καιρού της Φλώρινας ήταν
επιτυχημένη από τους περισσότερους σπουδαστές που συμμετείχαν στην έρευνα (Κ1, Κ2,
Κ3, Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8, Κ9, Κ10, Κ11, Κ12, Κ13, Κ14, Κ15, Κ16, Κ17, Κ20, Κ21, Κ22,
Κ23, Κ24, Κ25, Κ29, Κ30). Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο συμμετέχων (Κ19) κατά την
αναζήτηση πληκτρολόγησε ως λέξεις κλειδιά «Θερμοκρασία Φλώριντας» κι όχι
«Φλώρινας» όπως ζητήθηκε, πιθανόν λόγω λάθος ανάγνωσης. Οι Υπόλοιποι (Κ18, Κ26,
Κ27, Κ28) δεν επιχείρησαν αναζήτηση αλλά ένας (Κ18) δημιούργησε ένα έγγραφο του
Word με όνομα «test» στο φάκελο ΙΕΚ στον οποίο αποθήκευσε τη φράση «ο καιρός στη
Φλώρινα». Τρεις ακόμη (Κ26, Κ27, Κ28) καταρτιζόμενοι εντόπισαν στην επιφάνεια
εργασίας ένα υπάρχον wordpad έγγραφο με δύο θερμοκρασίες και οι δύο από αυτούς (Κ26,
Κ27) χωρίς καμία αλλαγή το αποθήκευσαν στο φάκελο ΙΕΚ θεωρώντας ότι υλοποίησαν
τη δραστηριότητα για την αναζήτηση της μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας της
Φλώρινας. Ο τελευταίος, (Κ28) δεν ήξερε τι να πατήσει στο παράθυρο «αποθήκευση ως»
κι έτσι εγκατέλειψε τη δραστηριότητα.
Πολλοί καταρτιζόμενοι (Κ4, Κ7, Κ9, Κ10, Κ12, Κ15, Κ16, Κ17, Κ18, Κ19, Κ21,
Κ22, Κ23) δημιούργησαν νέο έγγραφο του word πληκτρολογώντας τη μέγιστη και την
ελάχιστη θερμοκρασία της επόμενης ημέρας, ενώ κάποιοι (Κ7, Κ30) σημείωσαν τις
θερμοκρασίες της ημέρας που πραγματοποιήθηκε η έρευνα και κάποιοι άλλοι (Κ9, Κ15,
Κ21, Κ29) σημείωσαν στο έγγραφο τις θερμοκρασίες όλης της εβδομάδας ή (Κ12) του
επόμενου δεκαημέρου ή αντιγράφτηκαν (Κ10, Κ17) δύο θερμοκρασίες οι οποίες δεν ήταν
οι ζητηθείσες. Ο (Κ22) δυσκολεύτηκε να βρει πώς θα ανοίξει ένα νέο έγγραφο κειμένου
παρόλο που πάτησε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού, δεν παρατηρεί εντός που παραθύρου
τη «Δημιουργία», τελικά όμως από το μενού της έναρξης άνοιξε το Microsoft office και
βρήκε το word.
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Μερικοί εκπαιδευόμενοι αποθήκευσαν τις θερμοκρασίες στον Επεξεργαστή Απλού
Κειμένου WordPad/NotePad (Κ6, Κ26, Κ27, Κ28, Κ30) αντί για το word ή τις
αποθήκευσαν στο word αλλά με λάθος όνομα (K4, K6, Κ15, Κ23) ή στον τοπικό δίσκο
(K12) ή σε λάθος φάκελο (Κ16, Κ17). Ο (Κ28) δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία της
αποθήκευσης ενώ ο (Κ29) δεν μπόρεσε να δημιουργήσει νέο έγγραφο και τελικά
τροποποίησε το έγγραφο «το ποσοστό του διαδικτύου 2018» διαγράφοντας το περιεχόμενό
του και επικολλώντας τις θερμοκρασίες της Φλώρινας ως επικεφαλίδα. Πρόσθεσε σχόλια
(9 φορές χωρίς να γράψει κάτι εντός των σχολίων), άλλαξε την προβολή σε «προβολή
ανάγνωσης», δημιούργησε πέντε νέα έγγραφα κι εγκατέλειψε την προσπάθεια χωρίς να
αποθηκεύσει τις αλλαγές.
Δραστηριότητα 7
Η εύρεση και το κλείσιμο εισιτηρίων για το Λονδίνο ολοκληρώθηκε επιτυχώς μόνο
από έναν καταρτιζόμενο (Κ25). Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (Κ1, Κ2,
Κ7, Κ8, Κ11, Κ18, Κ19, Κ20, Κ21, Κ22, Κ24, Κ26, Κ27, Κ28, Κ29, Κ30) αναζήτησαν με
κατάλληλες λέξεις κλειδιά τον ιστότοπο της αεροπορικής εταιρείας, εντόπισαν τη
δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου κι επέλεξαν σωστές ημερομηνίες αναχώρησης και
επιστροφής βρίσκοντας τελικά το φθηνότερο εισιτήριο. Ωστόσο σταμάτησαν τη
διαδικασία χωρίς να επιλέξουν θέση, αποσκευές κτλ θεωρώντας ότι ολοκλήρωσαν τη
δραστηριότητα, στοιχείο που δείχνει ότι μάλλον είχαν μηδενική εμπειρία στον τρόπο
κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων διαδικτυακά. Κάποιοι βέβαια, αρχικά, αντιμετώπισαν
δυσκολίες κατά την αναζήτηση του φθηνότερου εισιτηρίου όπως ο (Κ7) που πάτησε το
κουμπί «περισσότερες επιλογές», συμπλήρωσε τα στοιχεία της πτήσης αλλά
αποπροσανατολίστηκε μπαίνοντας σε λάθος συνδέσμους ή ο (Κ22) ο οποίος έκανε αρκετές
προσπάθειες αναζήτησης σε σελίδες εκτός της Aegean για περίπου 8 λεπτά από τις οποίες
όμως μπορούσε να κλείσει εισιτήρια. Ο (Κ26) αρχικά πληκτρολόγησε ως κλειδί
αναζήτησης την λέξη «Αθήνα» με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται στην αναζήτηση
εισιτηρίων αλλά στη συνέχεια χρησιμοποίησε ως κλειδί αναζήτησης το όνομα της
αεροπορικής εταιρείας και τέλος ο (Κ30) ο οποίος επέλεξε την ενοικίαση αυτοκινήτου αντί
για αεροπορικά εισιτήρια αλλά διόρθωσε στη συνέχεια το λάθος του επιλέγοντας εν τέλει
το φθηνότερο εισιτήριο.
Άλλοι συμμετέχοντες πάλι (Κ3, Κ9, Κ13, Κ14, Κ15, Κ16, Κ17, Κ23) ενώ βρήκαν
το ιστότοπο συμπλήρωσαν λάθος στοιχεία όπως την ημερομηνία αναχώρησης και
επιστροφής, επέλεξαν δικές τους ημερομηνίες, λάθος αριθμό επιβατών, είτε ενηλίκων είτε
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παιδιών, ή απλή μετάβαση αντί με επιστροφή. Χαρακτηριστικό λάθος (Κ14) ήταν ως
επιλογή προορισμού η «Ρώμη», πόλη που σχετιζόταν με προηγούμενη δραστηριότητα.
Κάποιοι σπουδαστές της έρευνας (Κ11, Κ15, Κ16, Κ17, Κ18, Κ28, Κ29) επέλεξαν μια
διαφημιστική σελίδα της Aegean, η οποία όμως οδηγούσε μεν στην εύρεση εισιτηρίων
χωρίς όμως να προχωρήσουν τελικά σε επιλογή θέσης, αποσκευών κτλ αφήνοντας τη
δραστηριότητα ελλιπή. Τέλος οι (Κ5, Κ6, Κ10) χρησιμοποίησαν λάθος λέξεις κλειδιά
αναζήτησης (εισιτήρια, Λονδίνο Aegean, Αθήνα, Χίθροου) και επιλέχθηκαν οι σελίδες
«airshop.gr,» «google.com/flights», «Skyscanner» αντίστοιχα, με τον (Κ5) να
αντιλαμβάνεται το λάθος και να το διορθώνει ενώ ο (Κ6) συνέχισε αναζητώντας
αεροδρόμια με τα οποία συνδέεται το Χίθροου και ο (Κ10) να βρίσκει τη φθηνότερη
επιλογή από λάθος όμως σελίδα.
Για την επιλογή του φθηνότερου εισιτηρίου ο (Κ3) επέλεξε τη χαμηλότερη τιμή του
πίνακα αλλά δεν είχε προορισμό το Χίθροου ενώ ο (Κ23) έκλεισε τη σελίδα πολύ γρήγορα
και δεν ήταν εμφανές αν εντόπισε τη φθηνότερη τιμή καθώς δεν εστίασε σε κάποια τιμή
στην οθόνη του υπολογιστή.
Μερικοί εκπαιδευόμενοι (Κ9, Κ14, Κ15, Κ27,Κ28) συνέχισαν λίγο περισσότερο τη
δραστηριότητα με τον (Κ14) να επιλέγει «συνέχεια ως μέλος» και να χρησιμοποιεί ως
στοιχεία λογαριασμού το όνομα και τον κωδικό που του είχαν δοθεί όμως για άλλες
δραστηριότητες με αποτέλεσμα να εγκαταλείπει γιατί ο λογαριασμός δεν υπήρχε. Οι
υπόλοιποι επέλεξαν «συνέχισε ως επισκέπτης» και συμπλήρωσαν κάποια από τα
ζητηθέντα στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο εμφανώς διστακτικά, αλλά τελικά εγκατέλειψαν
τη δραστηριότητα πριν την ολοκληρώσουν ή λόγω υπέρβασης χρόνου (Κ9) ή γιατί
θεώρησαν ότι είχαν αποπροσανατολιστεί (Κ15, Κ27, Κ28).
Τέλος οι καταρτιζόμενοι (Κ4, Κ12) παρόλο που επέλεξαν την επίσημη ιστοσελίδα
της Aegean κι ενώ σε κεντρικό πλαίσιο ήταν η αγορά εισιτηρίου, αναζήτησαν ο μεν πρώτος
στα διάφορα μενού και υπομενού τη δυνατότητα επιλογής αφετηρίας και προορισμού
ανεπιτυχώς με συνέπεια μετά από αρκετή ώρα να εγκαταλείψει τη δραστηριότητα ο δε
δεύτερος επέλεξε άλλους συνδέσμους με προορισμούς στην Ελλάδα.
Δραστηριότητα 8
Η μοναδική δραστηριότητα που δεν ολοκληρώθηκε σωστά από κανένα
συμμετέχοντα ήταν η ανανέωση χρόνου ομιλίας μέσω e banking. Οι περισσότεροι
συμμετέχοντες εντόπισαν την ηλεκτρονική διεύθυνση της δοκιμαστικής εφαρμογής της
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τράπεζας είτε πληκτρολογώντας την (Κ1, Κ2, Κ4, Κ5, Κ7, Κ8, Κ11, Κ12, Κ13, Κ14, Κ15,
Κ19, Κ20, Κ21, Κ22, Κ23, Κ24, Κ25) είτε μέσω του συνδέσμου από το ηλεκτρονικό
έγγραφο με τις δραστηριότητες (Κ1, Κ10, Κ30), με μερικούς (Κ1, Κ7, Κ8, Κ12, Κ13, Κ15,
Κ21, Κ22, Κ24, Κ25) να επιλέγουν το σύνδεσμο του ηλεκτρονικού εγγράφου μετά από
λάθη κατά την πληκτρολόγηση όπως αναγραμματισμοί, έλλειψη χαρακτήρων, έλλειψη του
https:// κτλ. Οι μισοί περίπου καταρτιζόμενοι της μελέτης (Κ2, Κ7, Κ8, Κ10, Κ11, Κ14,
Κ15, Κ19, Κ20, Κ23, Κ24, Κ30) έκαναν το ίδιο λάθος κατά την υλοποίηση της
δραστηριότητας: έγινε ανάληψη από το λογαριασμό ταμιευτηρίου κι όχι από τον
προσωπικό λογαριασμό όπως είχε ζητηθεί.
Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες οι (Κ1, Κ4, Κ5, Κ12, Κ13, Κ21, Κ22, Κ25,
Κ27) δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν τη δυνατότητα ανανέωσης χρόνου ομιλίας
εγκαταλείποντας τη δραστηριότητα, με τους (Κ12, Κ13, Κ22) να εισέρχονται στην
πραγματική σελίδα της κινητής τηλεφωνίας πιστεύοντας πως εισάγοντας τους κωδικούς
που τους είχαν δοθεί για άλλες δραστηριότητες θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τη
συναλλαγή και τους (Κ1, Κ21, Κ25) μετά από αρκετή ώρα αναζήτησης να εισέρχονται στη
σελίδα από το σύνδεσμο του ηλεκτρονικού εγγράφου των δραστηριοτήτων και να
εντοπίζουν το μενού για την «Ανανέωση χρόνου ομιλίας» αλλά να εγκαταλείπουν τη
δραστηριότητα χωρίς να πραγματοποιείται η συναλλαγή. Ελάχιστοι συμμετέχοντες (Κ16,
Κ17, Κ26) δεν έκαναν καμία προσπάθεια εντοπισμού του μενού για ανανέωση χρόνου
ομιλίας, ενώ οι σπουδαστές (Κ6, Κ9, Κ18) πληκτρολόγησαν λανθασμένα τη διεύθυνση
της demo εφαρμογής της τράπεζας (δεν συμπλήρωσαν στην αρχή της διεύθυνσης το
πρόθεμα «https://») με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εντοπίσουν τη σελίδα της.
Επιπρόσθετα δεν έκαναν είσοδο μέσω του συνδέσμου από το ηλεκτρονικό έγγραφο των
δραστηριοτήτων και εγκατέλειψαν την άσκηση. Τέλος οι (Κ3, Κ28, Κ29) δεν έκαναν
καμία προσπάθεια να υλοποιήσουν κανένα μέρος της δραστηριότητας.
Δραστηριότητα 9
Οι συμμετέχοντες (Κ2, Κ10, Κ13, Κ14, Κ30) ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη
δραστηριότητα ενώ ο (K24) κατά την αναζήτηση του νοσοκομείου Παπαγεωργίου
πληκτρολόγησε «νοσοκομείο παπα» και του προτάθηκε το «Παπανικολάου» το οποίο
επέλεξε χωρίς να προσέξει ότι πρόκειται για διαφορετικό όνομα. Παρόλο που βρέθηκε σε
λάθος νοσοκομείο συμπλήρωσε σωστά τα πεδία. Επειδή όμως δεν υπήρχαν διαθέσιμα
ραντεβού για την επιλεγείσα ημερομηνία και τον συγκεκριμένο γιατρό έκλεισε την
εφαρμογή χωρίς δεύτερη προσπάθεια. Από την άλλη, οι (Κ5, Κ26, Κ27, Κ28, Κ29) δεν
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έκαναν καμία προσπάθεια να υλοποιήσουν τη δραστηριότητα. Ο καταρτιζόμενος (Κ21)
κατά την αναζήτηση δε χρησιμοποίησε κατάλληλες λέξεις κλειδιά και αντί για το
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου εισήλθε στη σελίδα «ηλεκτρονικό ραντεβού πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας για τον πολίτη» όπως και ο (Κ23), ο οποίος αρχικά επέλεξε την
«επικοινωνία» όμως και οι δύο εντόπισαν το λάθος τους και το διόρθωσαν. Οι υπόλοιποι
συμμετέχοντες της έρευνα αναζήτησαν επιτυχώς μέσω του Browser το νοσοκομείο
Παπαγεωργίου, διερεύνησαν την αρχική σελίδα, κάποιοι (Κ1, Κ6, Κ7, Κ8, Κ9, Κ11, Κ15,
Κ21, Κ23) έχασαν για λίγο τον προσανατολισμό τους ψάχνοντας σε λάθος σημεία τελικά
όμως εντόπισαν το κατάλληλο μενού από όπου μπορούσαν να κλείσουν το ηλεκτρονικό
ραντεβού. Αφού επέλεξαν την ειδικότητα του γιατρού που επιθυμούσαν να κλείσουν
ραντεβού, συμπλήρωσαν τα πεδία για τη δημιουργία λογαριασμού αλλά δεν τον
ενεργοποίησαν, παρόλα τα διαγνωστικά μηνύματα που εμφανίζονταν κατά τη διαδικασία.
Μερικοί (Κ6, Κ7, Κ8, Κ9) κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρησιμοποίησαν λάθος email
(πρόκειται για δικά τους στοιχεία όνομα και κωδικό μη υπαρκτά ή διευθύνσεις οι οποίες
δεν έχουν δομή email) στοιχεία που επίσης δεν διορθώθηκαν μετά την εμφάνιση
κατάλληλων μηνυμάτων.
Οι (Κ3, Κ4) αφού βρήκαν τον ιστότοπο του νοσοκομείου Παπαγεωργίου
αναζήτησαν στην αρχική σελίδα τα ηλεκτρονικά ραντεβού χωρίς όμως προσπάθεια να
δημιουργήσουν λογαριασμό ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί η δραστηριότητα. Άλλοι
πάλι (Κ12, Κ22, Κ25), δυσκολεύτηκαν να εντοπίσουν τα ηλεκτρονικά ραντεβού,
δυνατότητα που δινόταν μέσω δύο διαφορετικών συνδέσμων στην αρχική σελίδα,
εγκαταλείποντας τη δραστηριότητα ενώ οι (Κ16, Κ17, Κ18, Κ19, Κ20) συμπλήρωσαν τα
πεδία στο μενού «επικοινωνία» και όχι στα ηλεκτρονικά ραντεβού θεωρώντας ότι με αυτό
τον τρόπο έκλεισαν ραντεβού με το νοσοκομείο.
Δραστηριότητα 10
Οι εκπαιδευόμενοι (Κ1, Κ2, Κ8, Κ20, Κ30) ολοκληρώθηκαν επιτυχώς την άσκηση,
ενώ πολλοί ήταν οι καταρτιζόμενοι (Κ5, Κ9, Κ10, Κ11, Κ13, Κ14, Κ15, Κ16, Κ17, Κ18,
Κ19, Κ25) που αναζήτησαν επιτυχημένα τα δύο άρθρα, επέλεξαν το πλέον αξιόπιστο,
μερικοί χωρίς αιτιολόγηση (Κ16, Κ19) κι οι υπόλοιποι αιτιολόγησαν λανθασμένα την
επιλογή τους. Κάποιοι (Κ5, Κ9, Κ11, Κ15, Κ16) αποθήκευσαν την απάντησή τους σε
λάθος έγγραφο, οι (Κ5, Κ9, Κ11) σε νέο έγγραφο ενώ οι (Κ15, Κ16) στο έγγραφο «το
ποσοστό χρήσης διαδικτύου 2018».
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Αρκετοί ήταν οι συμμετέχοντες (Κ21, Κ23, Κ24, Κ26, Κ27, Κ28, Κ29) που δεν
έκαναν καμία προσπάθεια να υλοποιήσουν τη δραστηριότητα ενώ οι (Κ3, Κ4, Κ6, Κ7,
Κ12, Κ22) πληκτρολόγησαν τις δυο ηλεκτρονικές διευθύνσεις αλλά δεν μπόρεσαν να τις
εντοπίσουν, με τους (Κ7, Κ22) να εισέρχονται στην αρχική σελίδα του πρώτου άρθρου και
για το δεύτερο να μπαίνουν στην εφαρμογή bit.ly εγκαταλείποντας τη δραστηριότητα
χωρίς να βρουν κάποιο από τα άρθρα, τους (Κ6, Κ12,) να πληκτρολογούν λανθασμένα την
ηλεκτρονική διεύθυνση (δε έγραψαν στην αρχή το http://) και τον (Κ4) να μη μπορεί να
εντοπίσει ούτε το έγγραφο «τεστ» το οποίο έπρεπε να είχε δημιουργήσει σε προηγούμενη
δραστηριότητα. Ο (Κ10) αναζήτησε επιτυχώς τα άρθρα αλλά δεν απάντησε για το πιο
άρθρο θεωρεί πιο αξιόπιστο.
Δραστηριότητα 11
Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (Κ1, Κ3, Κ10, Κ11, Κ13, Κ14, Κ15,
Κ16, Κ17, Κ18, Κ19, Κ20, Κ21, Κ22) ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τη δραστηριότητα,
συμπεριλαμβανομένων και των (Κ7, Κ25, Κ30), με τη διαφορά ότι δεν ακολούθησαν τους
κανόνες «Netiquette». Ο (Κ7) δεν χρησιμοποίησε τόνους ενώ οι δυο τελευταίοι έγραψαν
με κεφαλαία γράμματα.
Οι (Κ4, Κ12) δεν μπόρεσαν να βρουν το ιστολόγιο γιατί πληκτρολόγησαν τη
διεύθυνση με λάθη ( iekedycation αντί iekeducation) με τον (Κ4) να εγκαταλείπει τη
δραστηριότητα ενώ ο (Κ12) επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του τεστ ψηφιακών
δεξιοτήτων ανοίγοντας ένα νέο έγγραφο κι εκεί πληκτρολόγησε ένα μικρό σχόλιο για την
προστασία του περιβάλλοντος το οποίο αποθήκευσε στο φάκελο «έγγραφα». Οι (Κ2, Κ5,
Κ6, Κ8) εντόπισαν επιτυχώς το Blog αλλά οι (Κ2, Κ8) αντί να αναρτήσουν σχόλιο στο
ιστολόγιο το έγραψαν στο έγγραφο «τεστ» ενώ ο (Κ6) σχολίασε αλλά χωρίς να
δημοσιεύσει το σχόλιο του κι ο (Κ5) δεν έγραψε κανένα σχόλιο. Τέλος οι (Κ9, Κ23, Κ24,
Κ26, Κ27, Κ28, Κ29) δεν έκαναν καμία προσπάθεια υλοποίησης της δραστηριότητας.
Δραστηριότητα 12
Σχεδόν οι μισοί εκπαιδευόμενοι (Κ5, Κ6, Κ9, Κ11, Κ15, Κ21, Κ22, Κ23, Κ24, Κ25,
Κ26, Κ27, Κ28, Κ29) δεν υλοποίησαν τη δραστηριότητα. Αρκετοί (Κ2, Κ3, Κ8 Κ10, Κ12,
Κ16, Κ17, Κ18, Κ19, Κ20) απάντησαν πως θα έδιναν τους κωδικούς του λογαριασμού
τους και μάλιστα οι (Κ16, Κ17, Κ18, Κ19, Κ20) πληκτρολόγησαν στο Word το όνομα
χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του email λογαριασμού που τους είχαν δοθεί για τις
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ανάγκες της έρευνας, γεγονός που δείχνει έλλειψη σε βασικές δεξιότητες ασφάλειας, αφού
αποκαλύπτουν τα στοιχεία τους σε οποιοδήποτε τους τα ζητήσει.
Οι συμμετέχοντες (Κ1, Κ4, Κ7, Κ13, Κ14, Κ30) απάντησαν ότι δε θα έδιναν τα
στοιχεία του λογαριασμού τους, όμως ο (Κ7) αναζήτησε στο διαδίκτυο με λέξεις-κλειδιά
τις «help desk», άνοιξε τη σελίδα του πανελλήνιου σχολικού δικτύου, λόγω ΙΕΚ, όπου
χρησιμοποίησε τα στοιχεία που του δόθηκαν για να δημιουργήσει λογαριασμό (δηλαδή
ανύπαρκτα στοιχεία για το ΠΣΔ) και προσπάθησε να κάνει είσοδο στο σύστημα του ΠΣΔ.
Επειδή δεν του δόθηκε πρόσβαση με τα στοιχεία που συμπλήρωσε δοκίμασε ανεπιτυχώς
να κάνει είσοδο με ψηφιακό πιστοποιητικό (δηλαδή με ψηφιακή υπογραφή από την αρχή
πιστοποίησης του ΠΣΔ). Παρατήρησε τον διπλανό υπολογιστή και τότε συμπλήρωσε στο
έγγραφο ότι «δεν δίνει όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης».
Οι σπουδαστές (Κ3, Κ4) αποθήκευσαν την απάντηση σε νέο έγγραφο. Ο πρώτος
στον φάκελο ΙΕΚ με όνομα «Τεστ 2» ενώ ο δεύτερος δημιούργησε ένα νέο υποφάκελο με
το όνομα test μέσα στο φάκελο ΙΕΚ και αποθήκευσε το έγγραφο με όνομα «δεν δίνω όνομα
χρήστη και κωδικό πρόσβασης». Μόνο οι καταρτιζόμενοι (Κ1, Κ13, Κ14, Κ30)
ολοκληρώθηκαν τη δραστηριότητα χωρίς λάθη.
Δραστηριότητα 13
Ελάχιστοι συμμετέχοντες (Κ2, Κ3, Κ19, Κ30) ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τη
δραστηριότητα ενώ οι (Κ8, Κ25), αν και εντόπισαν τον «Windows Defender», δεν
μπόρεσαν να βρουν πότε ενημερώθηκε τελευταία φορά. Οι (Κ7, Κ10) ενώ άνοιξαν τον
«Windows Defender» κι εμφανίστηκε μήνυμα ότι είναι εγκατεστημένο το λογισμικό
προστασίας από ιούς «Avast», αναζήτησαν αρχικά μέσω του «Windows Defender» πότε
ενημερώθηκε τελευταία φορά το αντιβιοτικό αλλά δεν μπόρεσαν να τη βρουν. Πιθανόν
δεν κατάλαβαν ότι ήταν εγκατεστημένο άλλο αντιβιοτικό κι ότι έπρεπε να ψάξουν πότε
ενημερώθηκε ο «Avast».
Οι εκπαιδευόμενοι (Κ1, Κ13, Κ20 ) εγκατέλειψαν τη δραστηριότητα χωρίς να
καταφέρουν να εντοπίσουν το αντιβιοτικό, με τον (Κ1) να επιλέγει μεν το σωστό
αναδυόμενο μενού, χωρίς όμως να το ανοίξει, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει
αντιβιοτικό, τον (Κ13) να ψάχνει στην «Anti-malware» εφαρμογή και τον (Κ20) να ανοίγει
λάθος εφαρμογές («DEVC++», «simulator 8086» κτλ). Ο μεγαλύτερος αριθμός των
συμμετεχόντων (Κ4, Κ5, Κ6, Κ9, Κ11, Κ12, Κ14, Κ15, Κ16, Κ17, Κ18, Κ21, Κ22, Κ23,
Κ24, Κ26, Κ27, Κ28, Κ29) δεν προσπάθησαν να υλοποιήσουν την άσκηση.
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Δραστηριότητα 14
Μόλις τρεις συμμετέχοντες (Κ1, Κ2, Κ21) ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τη
δραστηριότητα. Λίγοι ήταν οι σπουδαστές (Κ4, Κ8, Κ13, Κ19, Κ30) που εντόπισαν το
άρθρο για την παχυσαρκία, είτε με επαναλαμβανόμενες προσπάθειες πληκτρολόγησης της
διεύθυνσης είτε μέσω του συνδέσμου από το ηλεκτρονικό έγγραφο με τις δραστηριότητες
και αντέγραψαν την περίληψη. Στη συνέχεια επέλεξαν το σύνδεσμο του συνεργατικού
εγγράφου και επικόλλησαν στη σωστή θέση το κείμενο του άρθρου χωρίς όμως προσθήκη
πηγών από τις οποίες αντέγραψαν την περίληψη.
Ο καταρτιζόμενος (Κ12) απέκτησε πρόσβαση στο συνεργατικό έγγραφο «Άσκηση
και διατροφή για τη διατήρηση της υγείας» από όπου και αντέγραψε το τμήμα του
κειμένου με τις πηγές και το επικόλλησε στο τέλος του ίδιου του συνεργατικού εγγράφου.
Δεν επιχείρησε αναζήτηση και συνεπώς δεν εντόπισε το άρθρο «Παχυσαρκία ορισμός
Ταξινόμηση Αιτιολογία παθοφυσιολογία». Δίνει την εντύπωση μη κατανόησης του τι του
ζητήθηκε ακριβώς να κάνει στην άσκηση αυτή. Από την άλλη ο (Κ19), μέσω του
συνδέσμου από το online έγγραφο με τις δραστηριότητες, άνοιξε η σελίδα του άρθρου,
αντέγραψε την περίληψη και ένα μέρος της εισαγωγής κι όχι μόνο το απόσπασμα που
ζητήθηκε, πληκτρολόγησε την ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεργατικού εγγράφου και
επικόλλησε το αντιγραμμένο κείμενο του άρθρου μετά τις πηγές και όχι πριν από αυτές.
Πηγή προέλευσης του αντιγραμμένου κειμένου δε συμπληρώθηκε.
Οι (Κ7, Κ10, Κ14, Κ25) πληκτρολόγησαν τις ζητηθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις
για το άρθρου που αφορά την παχυσαρκία αλλά μπήκαν στην αρχική σελίδα «ιατρική
online» από όπου ήταν πολύ δύσκολο να εντοπιστεί το άρθρο λόγω πληθώρας άλλων
άρθρων,

ενώ

για

το

συνεργατικό

έγγραφο

έγιναν

επαναλαμβανόμενα λάθη

πληκτρολόγησης (αναγραμματισμοί, ελλείψεις χαρακτήρων, http:// κτλ) και τελικά τα
εντόπισαν μέσω των συνδέσμων από το ηλεκτρονικό έγγραφο με τις δραστηριότητες. Οι
(Κ7, Κ14, Κ25) λόγω υπέρβασης χρόνου δεν ολοκλήρωσαν τη δραστηριότητα ενώ ο (Κ10)
την έκλεισε χωρίς να επικολλήσει το αντιγραμμένο κείμενο. Μοιάζει σα να μην έχει
διαβάσει καλά τις οδηγίες της δραστηριότητας. Τελικά κανείς τους δεν αντέγραψε κι
επικόλλησε την περίληψη του άρθρου στο συνεργατικό έγγραφο.
Ο (Κ3) μέσω του συνδέσμου από το ηλεκτρονικό έγγραφο με τις δραστηριότητες
άνοιξε τη σελίδα με το άρθρο για την παχυσαρκία και αντέγραψε την περίληψη.
Πληκτρολόγησε
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επανειλημμένα τη σελίδα του

συνεργατικού

εγγράφου

αλλά

παρουσιάστηκε σφάλμα μη εύρεσης λόγω αναγραμματισμών, ελλείψεις χαρακτήρων,
http:// κτλ. Συνέχισε όμως την προσπάθεια εντοπισμού της και μέσω ανανέωσης της
σελίδας, χωρίς αποτέλεσμα, εγκαταλείποντας τελικά τη δραστηριότητα.
Οι (Κ6, Κ20, Κ22) πληκτρολόγησαν τη διεύθυνση που είχε αναρτηθεί το άρθρο για
την παχυσαρκία αλλά δεν μπόρεσαν να το εντοπίσουν και μετά από επανειλημμένες
προσπάθειες εγκατέλειψαν την άσκηση. Τέλος οι μισοί περίπου συμμετέχοντες (Κ5, Κ9,
Κ11, Κ15, Κ16, Κ17, Κ18, Κ23, Κ24, Κ26, Κ27, Κ28, Κ29) δεν προσπάθησαν να
υλοποιήσουν τη δραστηριότητα.

5.2. Ολοκλήρωση δραστηριοτήτων
Το πρώτο αποτέλεσμα που μετρήθηκε στην έρευνα ήταν ο αριθμός των
δραστηριοτήτων που ολοκλήρωσε κάθε καταρτιζόμενος. Ένα σημαντικό εύρημα ήταν ότι
κανένας από τους συμμετέχοντες δεν κατάφερε να ολοκληρώσει όλες τις δοκιμασίες.
Μερικοί προσπάθησαν να υλοποιήσουν όλες τις πρακτικές δοκιμασίες αλλά ελάχιστοι
μπόρεσαν να διεκπεραιώσουν έστω και ένα τμήμα κάθε δραστηριότητας. Ένας πολύ
μικρός αριθμός ατόμων κατάφεραν να ολοκληρώσουν περίπου τις μισές πρακτικές δοκιμές
επίδοσης.
Συνολικά από τις 420 δοκιμασίες μόνο οι 100 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, ενώ οι
μισές είχαν ελλείψεις (149) ή λάθη (63) που οδήγησαν σε αποτυχημένη προσπάθεια και οι
υπόλοιπες, είτε δεν έγινε καμία προσπάθεια υλοποίησής τους είτε υπήρξαν λάθη με
συνέπεια κανένα τμήμα της δραστηριότητας να μην υλοποιηθεί σωστά.
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Πίνακας 5.1:Συγκεντρωτικά αποτελέσματα δραστηριοτήτων ανά καταρτιζόμενο

Ολοκληρώ
θηκε σε
σύντομο
χρόνο
Κ1
Κ2
Κ3
Κ4
Κ5
Κ6
Κ7
Κ8
Κ9
Κ10
Κ11
Κ12
Κ13
Κ14
Κ15
Κ16
Κ17
Κ18
Κ19
Κ20
Κ21
Κ22
Κ23
Κ24
Κ25
Κ26
Κ27
Κ28
Κ29
Κ30
Σύνολο

4
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
1
1
2
1
2
0
0
0
2
0
0
0
0
3
23

Ολοκληρώθ
ηκε εντός
του
διαθέσιμου
χρόνου
2
3
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
2
0
0
0
3
2
1
0
0
1
0
0
0
1
1
23

Ολοκληρ
ώθηκε σε
περισσότ
ερο χρόνο

Υλοποιήθη
κε μέρος
της
άσκησης

Υλοποιήθη
κε η
άσκηση με
λάθη

1
3
3
2
2
0
3
4
0
4
5
0
4
4
1
1
2
2
2
3
1
1
0
3
1
1
0
1
0
0
54

5
4
5
6
6
4
7
6
6
4
4
5
5
3
5
5
4
4
6
4
4
7
4
4
6
5
6
3
4
8
149

2
3
0
1
1
1
2
4
2
3
2
3
1
2
3
4
5
4
4
3
2
1
3
1
3
0
0
0
1
2
63

Δεν
ολοκληρώθ
ηκε κανένα
μέρος της
άσκησης
0
0
2
3
1
7
1
0
2
2
0
5
0
1
1
0
0
1
0
0
0
2
2
1
1
2
2
2
1
0
39

Δεν
έγινε
προσπά
θεια

Ολοκληρωμένε
ς ασκήσεις ανά
καταρτιζόμενο

0
0
1
1
4
2
0
0
4
0
3
1
0
2
3
2
2
2
0
0
3
2
5
5
0
6
6
8
7
0
69

5.3 Χρόνος υλοποίησης δραστηριοτήτων
Από τις ασκήσεις που υλοποιήθηκαν σωστά ένας σημαντικός παράγοντας που
μετρήθηκε ήταν ο χρόνος που αφιερώθηκε στις αποστολές καθώς ένας χρήστης μπορεί να
είναι πολύ αργός, να ξεπεράσει τα χρονικά όρια που έχουν τεθεί, αλλά τελικά να βρει τη
σωστή απάντηση, ένας άλλος να απαντήσει σε σύντομο χρόνο ενώ ένας τρίτος εντός του
χρονικού ορίου που έχει δοθεί.
Τα αποτελέσματα από τη μέτρηση της επίδοσης έδειξαν ότι περίπου οι μισές
δραστηριότητες χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο από τον προκαθορισμένο για να
πραγματοποιηθούν ενώ από τις υπόλοιπες, οι μισές ολοκληρώθηκαν σωστά σε λιγότερο
από τον προκαθορισμένο χρόνο και οι άλλες μισές εντός των χρονικών ορίων.
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7/14
6/14
6/14
3/14
2/14
0/14
4/14
4/14
0/14
5/14
5/14
0/14
8/14
6/14
2/14
3/14
2/14
3/14
4/14
7/14
5/14
2/14
0/14
3/14
4/14
1/14
0/14
1/14
1/14
4/14

Πίνακας 5.2.Μέτρηση του παράγοντα χρόνου των δραστηριοτήτων
Ολοκληρωμένες Δραστηριότητες

Μη ολοκληρωμένες

Σε λιγότερο
χρόνο

Εντός του χρόνου

Σε περισσότερο
χρόνο

Σύνολο

Κ1

4

2

1

7

7

Κ2

1

3

3

7

7

Κ3

1

2

3

6

8

Κ4

1

0

2

3

11

Κ5

0

0

2

2

12

Κ6

0

0

0

0

14

Κ7

0

1

3

4

10

Κ8

0

0

4

4

10

Κ9

0

0

0

0

14

Κ10

0

1

4

5

9

Κ11

0

0

5

5

9

Κ12

0

0

0

0

14

Κ13

3

1

4

8

6

Κ14

1

1

4

6

8

Κ15

0

1

1

2

12

Κ16

0

2

1

3

11

Κ17

1

0

2

3

11

Κ18

1

0

2

3

11

Κ19

2

0

2

4

10

Κ20

1

3

3

7

7

Κ21

2

2

1

5

9

Κ22

0

1

1

2

12

Κ23

0

0

0

0

14

Κ24

0

0

3

3

11

Κ25

2

1

1

4

10

Κ26

0

0

1

1

13

Κ27

0

0

0

0

14

Κ28

0

0

1

1

13

Κ29

0

1

0

1

13

Κ30

3

1

0

4

10

23/100

23/100

54/100

Σύνολο

100/420

320/420
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5.4. Ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων ανά
δεξιότητα
5.4.1. Βασικές δεξιότητες χειρισμού υλικού και λογισμικού
Δημιουργία ηλεκτρονικών εγγράφων (Δραστηριότητα 6)
Οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες στη δημιουργία του
ζητηθέντος ηλεκτρονικού εγγράφου. Ένας δυσκολεύτηκε να βρει το κατάλληλο μενού
ώστε να δημιουργήσει ένα νέο έγγραφο κειμένου παρόλο που με το δεξί πλήκτρο του
ποντικιού άνοιξε ένα μενού δεν παρατήρησε ότι εντός του παραθύρου υπήρχε η επιλογή
«Δημιουργία». Τελικά μετά από πολλές προσπάθειες άνοιξε το «Microsoft office» από την
έναρξη και βρήκε τον επεξεργαστή κειμένου (word). Τέλος, κάποιοι καταρτιζόμενοι
εντόπισαν στην επιφάνεια εργασίας ένα υπάρχον σημειωματάριο και χωρίς καμία αλλαγή
το αποθήκευσαν στο φάκελο «ΙΕΚ» θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο υλοποίησαν τη
δραστηριότητα ενώ άλλοι τροποποίησαν το υπάρχον έγγραφο.
Αναζήτηση (Δραστηριότητες 1,2,5,10,12)
Όλοι οι σπουδαστές του ΙΕΚ που έλαβαν μέρος στην έρευνα εντόπισαν το
υπολογιστικό φύλλο «Βαθμολογίες εκπαιδευομένων IEK» και το έγγραφο «Το ποσοστό
χρήσης διαδικτύου 2018» ενώ μόνο ένας συμμετέχων δεν αναζήτησε την παρουσίαση
«Ψηφιακές Ικανότητες», πιθανόν γιατί νόμιζε ότι δεν απαιτείται από τη δραστηριότητα.
Κάποιοι αντί να αναζητήσουν το αρχείο που τους ζητήθηκε πληκτρολόγησαν την
απάντησή τους είτε σε νέο έγγραφο είτε σε λάθος έγγραφο.
Άνοιγμα (Δραστηριότητες 1,2,5,10,12)
Αρκετοί καταρτιζόμενοι άνοιξαν το excel αλλά αντιμετώπισαν τεχνικές δυσκολίες
στο άνοιγμα του αρχείου αφού δεν επιχείρησαν από τη γραμμή του μενού να επιλέξουν
αρχικά το «Αρχείο» και στη συνέχεια το «Άνοιγμα». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην
ανοιχτεί το υπολογιστικό φύλλο με τις βαθμολογίες των εκπαιδευομένων. Στο άνοιγμα των
υπόλοιπων εφαρμογών του «Microsoft office» δε φάνηκε να υπάρχουν δυσκολίες αν και
κάποιοι, αντί να ανοίξουν το αρχείο που αναφέρεται στη δραστηριότητα πληκτρολόγησαν
την απάντησή τους είτε σε νέο έγγραφο είτε σε λάθος έγγραφο.
Τροποποίηση (Δραστηριότητες 1,2,5,10,12,14)
Ελάχιστοι συμμετέχοντες στη μελέτη αν και άνοιξαν το βιβλίο με τις βαθμολογίες
των εκπαιδευόμενων δεν επιχείρησαν να υλοποιήσουν τη δραστηριότητα λόγω άγνοιας
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χρήσης του excel και των συναρτήσεών του. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες που
άνοιξαν το υπολογιστικό φύλλο προσπάθησαν να διεκπεραιώσουν τη δραστηριότητα, με
ελάχιστους όμως να την ολοκληρώνουν επιτυχώς και κάποιους άλλους να προσπαθούν
αλλά τελικά να μην υλοποιούν κανένας μέρος της. Πιθανόν οι ανωτέρω δυσκολίες να
οφείλονται στο γεγονός ότι οι καταρτιζόμενοι είτε δεν ήξεραν πως να χρησιμοποιήσουν
τις συναρτήσεις του excel και πληκτρολογούσαν στα διάφορα κελιά αυθαίρετες τιμές ή
σύμβολα, είτε έκαναν μεν χρήση σωστών συναρτήσεων για τους υπολογισμούς αλλά
επέλεγαν τελικά λάθος κελιά ή λάθος συναρτήσεις. Κάποιοι υλοποίησαν επιτυχώς μέρος
της δραστηριότητας γεγονός που δείχνει μια κάποια ικανότητα στην τροποποίηση
εγγράφων όχι όμως επάρκεια σε αυτή τη βασική δεξιότητα.
Σε αντίθεση με το excel μόνο δυο καταρτιζόμενοι δεν κατάφεραν να τροποποιήσουν
την παρουσίαση. Ο ένας έδωσε την εντύπωση ότι δεν μπόρεσε να εντοπίσει το PowerPoint
ενώ ο δεύτερος φάνηκε ότι μάλλον δεν κατάλαβε την εκφώνηση της δραστηριότητας γιατί
τροποποίησε το έγγραφο του word και όχι την παρουσίαση. Αρκετοί ολοκλήρωσαν τη
άσκηση σωστά, αν και μερικοί ξεπέρασαν κατά πολύ τον προβλεπόμενο χρόνο, είτε γιατί
χρειάστηκαν ώρα για να εντοπίσουν το φάκελο ΙΕΚ είτε γιατί έγιναν αρχικά πολλά λάθη
που έπρεπε να διορθωθούν, είτε γιατί απαιτήθηκε χρόνος ώστε να επιτευχθεί η αντιγραφή
σε σωστή θέση ή η μορφοποίηση του κειμένου για να είναι αναγνώσιμο. Περισσότεροι
από τους μισούς σπουδαστές που συμμετείχαν στην έρευνα υλοποίησαν τη πρακτική
άσκηση με λάθη. Αρκετοί αντέγραψαν το κείμενο και το εισήγαγαν στη σωστή θέση αλλά
χωρίς πλαίσια κειμένου με αποτέλεσμα να μη μπορούν να μορφοποιήσουν το κείμενο, ενώ
κάποιοι άλλοι εισήγαγαν σε λάθος θέση της παρουσίασης το αντιγραμμένο κείμενο αλλά
σωστά μορφοποιημένο. Κάποιοι αντέγραψαν το επιλεγμένο κείμενο πάνω στη
φωτογραφία που υπάρχει στην διαφάνεια δυσκολεύοντας με αυτόν τον τρόπο τη
μορφοποίηση του κειμένου. Στη δραστηριότητα που αφορούσε επιλογή πληροφοριών και
αντιγραφή στην παρουσίαση ήταν αρκετοί αυτοί που αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά την
εφαρμογή των οδηγιών που τους δόθηκαν στη πρακτική δοκιμασία. Για παράδειγμα
αντιγράφτηκαν δυο αξιοθέατα αντί για τρία, δεν συμπληρώθηκαν οι διευθύνσεις από τις
βρέθηκαν τα αξιοθέατα, επικόλλησαν σε λάθος θέση τις ζητηθείσες πληροφορίες με
κάποιες να είναι εκτός των πλαισίων κειμένου, δεν μορφοποιήθηκε το κείμενο,
αντιγράφηκε στη διαφάνεια το ίδιο αξιοθέατο 2 φορές κ.α. Αρκετές ήταν οι φορές που η
επιλογή του κειμένου για αντιγραφή φανέρωνε τη δυσκολία των συμμετεχόντων στη
χρήση του ποντικιού κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα υπήρξαν
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συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αντέγραψαν μόνο το απόσπασμα που ζητήθηκε αλλά
μεγαλύτερο μέρος του κειμένου γιατί είχαν δυσκολίες στο χειρισμό του ποντικιού.
Αποθήκευση (Δραστηριότητες 1,2,5,6,10,12)
Μόνο ένας εκπαιδευόμενος της μελέτης δεν κατάφερε να αποθηκεύσει τα αρχεία αν
και κάποιοι από αυτούς που τα αποθήκευσαν έδιναν την αίσθηση ότι δεν ήταν σίγουροι
ότι τα αποθηκεύουν. Παρατηρήθηκε δηλαδή αρκετές φορές επανάληψη της διαδικασίας
της αποθήκευσης μέσω του πατήματος του αντίστοιχου κουμπιού (δισκέτα). Πιθανόν οι
συμμετέχοντες να περίμεναν κάποια ένδειξη-μήνυμα ότι το αρχείο αποθηκεύτηκε.
Μερικοί από τους καταρτιζόμενους που έκανα τις δοκιμές επίδοσης αποθήκευσαν στον
Επεξεργαστή Απλού Κειμένου (WordPad) αντί για το word ή αποθήκευσαν στο word αλλά
με λάθος όνομα ή στον τοπικό δίσκο ή σε λάθος φάκελο. Ο μοναδικός καταρτιζόμενος που
δεν αποθήκευσε τις αλλαγές ενώ επέλεξε από τη γραμμή μενού το «Αρχείο» και στη
συνέχεια αναζήτησε ανεπιτυχώς από το προεπιλεγμένο παράθυρο «Πληροφορίες»
τρόπους για να αποθηκεύει το αρχείο ήταν ο (Κ29).
5.4.2. Διαχείριση της πληροφορίας
Αναζήτηση ιστότοπου με λέξεις κλειδιά, με πληκτρολόγηση ή αντιγραφή
ηλεκτρονικής διεύθυνσης (Δραστηριότητες 3, 4, 7,8, 9, 10, 11, 14)
Ελάχιστοι από τους συμμετέχοντες δεν υλοποίησαν αναζήτηση στις πρακτικές
ασκήσεις επίδοσης, κάποιοι πιθανόν γιατί δεν τις είδαν, οι περισσότεροι όμως από αυτούς
γιατί έκαναν λάθη. Για παράδειγμα πληκτρολόγησαν επανειλημμένα την ηλεκτρονική
διεύθυνση αλλά δεν πάτησαν το «enter» ώστε να ξεκινήσει η αναζήτηση, άλλοι
πληκτρολόγησαν λάθος τη διεύθυνση του ιστότοπου λόγω αναγραμματισμών-ελλείψεις
γραμμάτων, κάποιοι άλλοι δεν πληκτρολόγησαν το http:// στην αρχή της διεύθυνσης κι
επειδή υπήρξε υπέρβαση του προτεινόμενου χρόνου η δραστηριότητα εγκαταλείφθηκε.
Ορισμένοι συμμετέχοντες έκαναν αναζήτηση στη διαφημιστική σελίδα της εταιρείας ή σε
σελίδες εκτός της ζητηθείσας ή με λάθος λέξεις κλειδιά εντοπίζοντας τελικά λάθος
ιστότοπους χωρίς να προβούν σε καμία προσπάθεια διόρθωσης των λαθών ώστε να
μπορέσουν να εντοπίσουν τον σωστό. Οι περισσότεροι όμως συμμετέχοντες εντόπισαν την
εκάστοτε ηλεκτρονική διεύθυνση είτε πληκτρολογώντας την σωστά διορθώνοντας τα
επαναλαμβανόμενα λάθη είτε μέσω του συνδέσμου από το ηλεκτρονικό έγγραφο με τις
δραστηριότητες (πολύ μικρός αριθμός συμμετεχόντων).
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Αναζήτηση πληροφοριών με λέξεις κλειδιά (Δραστηριότητες 5, 6)
Στην αναζήτηση πληροφοριών όλοι σχεδόν οι συμμετέχοντες προσπάθησαν να
υλοποιήσουν τη δραστηριότητα έστω και με λάθη, ενώ μερικοί αντιμετώπισαν δυσκολίες
κατά την αναζήτηση αφού επέλεξαν λάθος λέξεις-κλειδιά.Δηλαδή, αντί για σελίδα
εύρεσης αξιοθέατων επέλεξαν μια από την οποία γίνονται κρατήσεις δωματίων σε
ξενοδοχεία ή έγινε αναζήτηση σε όλη την Ιταλία ή αναζητήθηκε ο καιρός σε λάθος
περιοχή, πιθανόν λόγω αναγραμματισμού κατά την ανάγνωση της εκφώνησης ή μη
κατανόησης των ζητούμενων της άσκησης. Ελάχιστοι δεν επιχείρησαν αναζήτηση,
κάποιοι άλλοι πληκτρολόγησαν τις πληροφορίες χωρίς να προηγηθεί αναζήτηση και
μερικοί ακόμη εντόπισαν στην επιφάνεια εργασίας αποθηκευμένα έγγραφα τα οποία
θεώρησαν σχετικά με τη δραστηριότητα και χωρίς καμία αλλαγή τα αποθήκευσαν στο
φάκελο «ΙΕΚ» θεωρώντας ότι υλοποίησαν τη δραστηριότητα.
Αξιοπιστία πληροφοριών (Δραστηριότητα 10)
Αρκετοί ήταν οι συμμετέχοντες που δεν έκαναν καμία προσπάθεια να υλοποιήσουν
τη δραστηριότητα που αφορούσε την αξιοπιστία των πληροφοριών. Η πλειοψηφία
αναζήτησε επιτυχημένα τα δυο άρθρα και επέλεξε το πλέον αξιόπιστο, μερικοί χωρίς
αιτιολόγηση, ενώ οι υπόλοιποι αιτιολόγησαν λανθασμένα την επιλογή τους. Ένας πολύ
μικρός αριθμός από τους καταρτιζόμενους που συμμετείχαν στη μελέτη αιτιολόγησε
επαρκώς την επιλογή του ως την πλέον αξιόπιστη πηγή.
Κριτική επιλογή πληροφορίας (Δραστηριότητες 5,7,10)
Μια από τις ικανότητες που αφορά τη διαχείριση της πληροφορίας είναι η επιλογή
των στοιχείων που ζητούνται στην άσκηση επίδοσης κι όχι όλης της πληροφορίας που
προσφέρεται στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα μερικοί αντέγραψαν μεγάλα τμήματα
κειμένου χωρίς κριτική επιλογή της δοθείσας πληροφορίας, ένας από τους συμμετέχοντες
πληκτρολόγησε στην παρουσίαση αξιοθέατα της Ιταλίας κι όχι της Ρώμης όπως είχε
ζητηθεί, ενώ κάποιοι άλλοι επέλεξαν συνδέσμους με προορισμούς στην Ελλάδα.
Δημιουργία λογαριασμού (Δραστηριότητες 4,9)
Σχεδόν όλοι οι σπουδαστές που συμμετείχαν στη μελέτη δημιούργησαν λογαριασμό
συμπληρώνοντας τα κατάλληλα πεδία της φόρμας. Μερικοί, αρχικά, προσπάθησαν να
κάνουν είσοδο στο λογαριασμό χωρίς προηγουμένως να τον έχουν δημιουργήσει, άλλοι
συμπλήρωσαν τα πεδία στο μενού «επικοινωνία» αντί της δημιουργίας λογαριασμού.
Ορισμένοι συμπλήρωσαν τα πεδία με τα στοιχεία που τους δόθηκαν και κάποιοι άλλοι με
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λάθος στοιχεία όπως για παράδειγμα το email να μην έχει την προβλεπόμενη δομή ή
συμπληρώθηκε ως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο ταχυδρομικός κώδικας της
περιοχής, ή κάποια υποχρεωτικά πεδία δεν συμπληρώθηκαν καθόλου. Παρόλα τα
διαγνωστικά μηνύματα που εμφανίζονταν κατά τη διαδικασία, μόνο ένας συμμετέχων
επιχείρησε ενεργοποίηση του λογαριασμού που δημιούργησε εισερχόμενος στο email του
αλλά δυστυχώς δεν έλεγξε τα spam κι έτσι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη
δραστηριότητα.
5.4.3. Επικοινωνία και συνεργασία
Διαδικτυακή Επικοινωνία (Δραστηριότητες 3, 11)
Περισσότεροι

από

τους

μισούς

συμμετέχοντες

ολοκλήρωσαν

αυτή

τη

δραστηριότητα επιτυχώς. Αρκετοί βέβαια ήταν αυτοί που δεν ακολούθησαν τους κανόνες
«Netiquette», με κάποιους να μη χρησιμοποιούν τόνους, άλλοι να γράφουν το κείμενο με
κεφαλαία γράμματα, ενώ κάποιοι χρησιμοποίησαν Greeklish γραφή στο κείμενο που
πληκτρολόγησαν, είτε στην παρουσίαση είτε στο σχόλιο που ανάρτησαν στο διαδίκτυο.
Υπήρξαν συμμετέχοντες οι οποίοι δεν έκαναν καμία προσπάθεια υλοποίησης της
δραστηριότητας, άλλοι δεν ανάρτησαν σχόλιο στο ιστολόγιο αλλά το έγραψαν σε κάποιο
έγγραφο ή σχολίασαν χωρίς να το δημοσιεύσουν. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι πολλοί
δεν διάβασαν τα μηνύματα που εμφανίζονταν στην οθόνη κατά τη διάρκεια υλοποίησης
των δραστηριοτήτων και βοηθούσαν στην αποφυγή των λαθών ή τη διόρθωσή τους.
Διαδικτυακή Συνεργασία (Δραστηριότητα 14)
Οι μισοί περίπου συμμετέχοντες δεν προσπάθησαν να υλοποιήσουν την πρακτική
άσκηση με τη διαδικτυακή συνεργασία κι από τους υπόλοιπους μόλις τρεις την
ολοκληρώθηκαν επιτυχώς. Αποτέλεσμα το οποίο ήταν αναμενόμενο αν λάβουμε υπόψη
ότι συνεργατικά έγγραφα χρησιμοποιούνται κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε
μικρότερο βαθμό στην δευτεροβάθμια (Barber et al,. 2016). Είναι φυσικό λοιπόν πολλοί
από τους σπουδαστές να μην τα έχουν χρησιμοποιήσει όσο βρίσκονταν στη τυπική
εκπαίδευσης.
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5.4.4. Δημιουργία περιεχομένου
Δημιουργία ηλεκτρονικών εγγράφων (Δραστηριότητα 6)
Πολλοί καταρτιζόμενοι δημιούργησαν νέο έγγραφο του word πληκτρολογώντας τις
πληροφορίες που απαιτούσε η δραστηριότητα, ενώ κάποιοι συμπλήρωσαν λάθος στοιχεία
όπως λάθος ημέρα ή λάθος θερμοκρασίες. Μερικοί εκπαιδευόμενοι δημιούργησαν νέο
έγγραφο του Επεξεργαστή Απλού Κειμένου «WordPad» αντί για το «word» και ένας δεν
μπόρεσε να δημιουργήσει νέο έγγραφο και τελικά τροποποίησε ένα υπάρχον. Η
επικόλληση φωτογραφίας που επιδίωξαν μερικοί έδειξε τη δυσκολία τους στη δημιουργία
πολυμεσικού εγγράφου αφού μόνο ένας κατάφερε να το υλοποιήσει.
Πνευματικά δικαιώματα- Πηγές (Δραστηριότητα 14)
Οι μισοί περίπου συμμετέχοντες δεν προσπάθησαν να υλοποιήσουν την πρακτική
άσκηση και μόνο τρία άτομα ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη δραστηριότητα, αφού ήταν οι
μόνοι που συμπλήρωσαν την πηγή προέλευσης του αντιγραμμένου κειμένου στο έγγραφο.
Συμπλήρωση απαραίτητων πεδίων – διαδικτυακές εργασίες (Δραστηριότητα 3,
7, 8, 9, 11)
Οι μισοί περίπου συμμετέχοντες υλοποίησαν επιτυχώς τη συμπλήρωση των πεδίων
– επιλογή από αναδυόμενα μενού είτε για την αναζήτηση ηλεκτρονικού ιατρικού ραντεβού
είτε για την ανάρτηση σχολίου είτε για την επικοινωνία με το δήμο. Από τους υπόλοιπους
κάποιοι δεν συμπλήρωσαν μερικά από τα υποχρεωτικά πεδία ακόμη κι όταν εμφανίστηκαν
διαγνωστικά μηνύματα ενώ άλλοι πληκτρολόγησαν λάθος στοιχεία στα πεδία ή επέλεξαν
λάθος στο μενού. Στο blog μερικοί δεν δημοσίευσαν το σχόλιό τους κι άλλοι αντί να
αναρτήσουν σχόλιο στο ιστολόγιο το έγραψαν σε ένα έγγραφο. Ελάχιστοι ήταν αυτοί που
δεν έκαναν καμία προσπάθεια υλοποίησης της δραστηριότητας.
Σε αντίθεση με τις δραστηριότητες 3, 9 και 11 το κλείσιμο εισιτηρίων για το Λονδίνο
και η τραπεζική συναλλαγή μοιάζουν να δυσκόλεψαν πολύ τους συμμετέχοντες. Παρόλο
που οι περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες εντόπισαν τη δυνατότητα αγοράς
εισιτηρίου, κάποιοι αποπροσανατολίστηκαν μπαίνοντας σε λάθος συνδέσμους εντός κι
εκτός της Aegean και κάποιοι άλλοι επέλεξαν σωστά στοιχεία από τα αναδυόμενα μενού,
έστω κι αν αρχικά αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά την αναζήτηση του φθηνότερου
εισιτηρίου. Τελικά μόνο ένας ολοκλήρωσε τη δραστηριότητα, στοιχείο που δείχνει ότι
μάλλον είχαν μηδενική εμπειρία στο κλείσιμο αεροπορικών εισιτηρίων διαδικτυακά. Όσον
αφορά τη δραστηριότητα με την τράπεζα αρκετοί από τους συμμετέχοντες δεν μπόρεσαν
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να εντοπίσουν τη δυνατότητα ανανέωσης χρόνου ομιλίας εγκαταλείποντας τη
δραστηριότητα, με κάποιους να εισέρχονται στην πραγματική σελίδα της κινητής
τηλεφωνίας πιστεύοντας πως εισάγοντας εκεί τους κωδικούς που τους δόθηκαν για άλλες
δραστηριότητες θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τη συναλλαγή. Ακόμη κι από
αυτούς που ανανέωσαν το χρόνο ομιλίας της κινητής τηλεφωνίας κανένας δεν το έκανε
από το σωστό τραπεζικό λογαριασμό αλλά από τον προεπιλεγμένο της δοκιμαστικής
εφαρμογής.
5.4.5. Ασφάλεια
Ασφάλεια πληροφοριών στο διαδίκτυο (Δραστηριότητα 12)
Σχεδόν οι μισοί εκπαιδευόμενοι που έλαβαν μέρος στη μελέτη δεν προσπάθησαν να
υλοποιήσουν τη δραστηριότητα. Από τους υπόλοιπους αρκετοί απάντησαν πως θα έδιναν
τους κωδικούς του λογαριασμού τους και μάλιστα μερικοί πληκτρολόγησαν στο «Word»
το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του email λογαριασμού που τους είχε δοθεί
για τις ανάγκες της έρευνας, γεγονός που δείχνει έλλειψη σε βασικές δεξιότητες
ασφάλειας. Η έλλειψη αυτή είναι ιδιαίτερα εμφανής σε έναν ακόμη συμμετέχοντα ο οποίος
αναζήτησε στο διαδίκτυο με λέξεις-κλειδιά το «help desk», άνοιξε τη σελίδα του
πανελλήνιου σχολικού δικτύου, πληκτρολόγησε τα στοιχεία από του δόθηκαν για να
δημιουργήσει λογαριασμό (δηλαδή ανύπαρκτα στοιχεία για το ΠΣΔ) και προσπάθησε να
κάνει είσοδο στο σύστημα του ΠΣΔ. Επειδή δεν του δόθηκε πρόσβαση δοκίμασε να κάνει
είσοδο με ψηφιακή υπογραφή από την αρχή πιστοποίησης του ΠΣΔ, στοιχείο που επίσης
δεν του είχε δοθεί.
Ασφάλεια πληροφοριών στον υπολογιστή (Δραστηριότητα 13)
Ο μεγαλύτερος αριθμός των συμμετεχόντων δεν προσπάθησε να υλοποιήσει την
άσκηση για τη αναζήτηση λογισμικού προστασίας από ιούς και της τελευταίας
ενημέρωσής του. Αό τους υπόλοιπους, ελάχιστοι ήταν αυτοί που την ολοκλήρωσαν
επιτυχώς. Μερικοί αν και εντόπισαν τον «Windows Defender» δεν μπόρεσαν να βρουν
πότε ενημερώθηκε τελευταία φορά γιατί πιθανόν δεν ήξεραν σε ποιο υπομενού έπρεπε να
ψάξουν ή δεν κατάλαβαν ότι υπήρχε εγκατεστημένο άλλο αντιβιοτικό κι ότι έπρεπε να
ψάξουν το πότε αυτό ενημερώθηκε. Άλλοι πάλι δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το
αντιβιοτικό, ψάχνοντας σε λάθος εφαρμογές όπως «DEVC++», «simulator 8086» κτλ.
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5.4.6. Επίλυση προβλήματος
Επίλυση τεχνικού προβλήματος (Δραστηριότητες 1,2)
Αρκετοί καταρτιζόμενοι άνοιξαν την εφαρμογή του excel αλλά αντιμετώπισαν
δυσκολίες στο άνοιγμα του βιβλίου εργασίας γιατί υπήρξε τεχνικό πρόβλημα και δεν έγινε
αυτόματο άνοιγμα του βιβλίου «Βαθμολογία Εκπαιδευομένων ΙΕΚ». Οι περισσότεροι
συμμετέχοντες έκλεισαν και ξανάνοιξαν τη εφαρμογή της Microsoft Excel αρκετές φορές
επαναλαμβάνοντας

τα

ίδια

βήματα

χωρίς

αποτέλεσμα.

Παρόμοιο

πρόβλημα

δημιουργήθηκε και κατά το άνοιγμα του PowerPoint όπου στην προσπάθεια ανοίγματος
της παρουσίασης «Ψηφιακές δεξιότητες» εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου για τις
επιλογές απορρήτου. Όμως στην περίπτωση αυτή οι περισσότεροι καταρτιζόμενοι μετά
από προσπάθειες ακολούθησαν τα σωστά βήματα επιλύοντας το πρόβλημα.
Επίλυση προβλήματος με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (Δραστηριότητα 1)
Παρόλο που πολλοί σπουδαστές του ΙΕΚ που έλαβαν μέρος στη μελέτη επιχείρησαν
να υλοποιήσουν τη δραστηριότητα, οι περισσότεροι αντί να κάνουν χρήση των έτοιμων
συναρτήσεων πληκτρολόγησαν αυθαίρετα τιμές ή σύμβολα στα κελιά και κάποιοι άλλοι
χρησιμοποίησαν λάθος συναρτήσεις ή επέλεξαν λάθος κελιά για την εύρεση των
ζητηθέντων υπολογισμών. Είναι φανερό ότι μεταξύ των συμμετεχόντων υπάρχουν πολλοί
που δεν έχουν δεξιότητα επίλυσης προβλήματος με το excel και των συναρτήσεών του.
Επίλυση προβλήματος με τη βοήθεια του διαδικτύου (Δραστηριότητα 9)
Μόνο πέντε (5) συμμετέχοντες κατάφεραν να κλείσουν ιατρικό ηλεκτρονικό
ραντεβού με γιατρό της ειδικότητας που επιθυμούσαν κι από τους υπόλοιπους κάποιοι
αναζήτησαν τα ηλεκτρονικά ραντεβού αλλά επειδή δεν δημιούργησαν λογαριασμό δεν
μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα. Άλλοι πάλι δυσκολεύτηκαν να
εντοπίσουν τα ηλεκτρονικά ραντεβού ενώ κάποιοι άλλοι συμπλήρωσαν τα πεδία στην
«επικοινωνία» και όχι στα ηλεκτρονικά ραντεβού θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο θα
έκλειναν ραντεβού με γιατρό του νοσοκομείου. Επιπρόσθετα οι περισσότεροι από αυτούς
που δημιούργησαν λογαριασμό, επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμο ραντεβού στην πρώτη τους
προσπάθεια, εγκατέλειψαν τη δραστηριότητα χωρίς να επιχειρήσουν δεύτερη αναζήτηση.
Η έλλειψη βασικών γνώσεων για διαδικτυακή επικοινωνία με κυβερνητικούς και μη
οργανισμούς, όπως παράδειγμα ότι πρέπει να προηγηθεί δημιουργία λογαριασμού για να
υπάρξει επικοινωνία, είναι μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που έπρεπε να
αντιμετωπίσουν οι σπουδαστές. Μια δεύτερη δυσκολία παρουσιάστηκε στην περίπτωση
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που η επιλογή του γιατρού και της επιθυμητής ημερομηνίας δεν μπορούσε να υλοποιηθεί
γιατί ήταν κλεισμένα όλα τα ραντεβού για τα ανωτέρω δεδομένα. Οι περισσότεροι
συμμετέχοντες εγκατέλειψαν τη δραστηριότητα χωρίς να προσπαθήσουν να κλείσουν ένα
άλλο ραντεβού με διαφορετική ημερομηνία.
Εύρεση αντιβιοτικού κι ενημέρωσής του (Δραστηριότητα 13)
Ελάχιστοι συμμετέχοντες εντόπισαν το αντιβιοτικό και το πότε έγινε η τελευταία
ενημέρωσή του. Μερικοί ενώ βρήκαν το αντιβιοτικό δεν μπόρεσαν να βρουν πότε
ενημερώθηκε τελευταία φορά. Κάποιοι εκπαιδευόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα
αναζήτησαν το αντιβιοτικό σε λάθος εφαρμογές ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που δεν
προσπάθησαν να υλοποιήσουν την άσκηση λόγω άγνοιας των βημάτων που έπρεπε να
ακολουθήσουν.
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Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα

Η παρούσα εργασία αφορά στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και μελέτη της μέτρησης
των ψηφιακών δεξιοτήτων και του επιπέδου επάρκειας των εκπαιδευόμενων του Δ.ΙΕΚ
Άργους με πρακτικές ασκήσεις δοκιμών επίδοσης. Στο κεφάλαιο αυτό ερμηνεύονται τα
αποτελέσματα της μελέτης ανά δεξιότητα με βάση το πλαίσιο που δημιουργήθηκε σε
συνδυασμό και με ευρήματα προγενέστερων ερευνών στο πεδίο. Τέλος, γίνεται αναφορά
στους περιορισμούς της έρευνας, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω μελέτη και έρευνα
σχετικά με τις απαιτήσεις της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας σε ψηφιακές δεξιότητες
στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

6.1. 1ο Ερευνητικό ερώτημα: Σε ποιο βαθμό οι σπουδαστές του Δ.ΙΕΚ
Άργους έχουν αναπτύξει τις βασικές ψηφιακές ικανότητες που
θεωρούνται σήμερα απαραίτητες;
Διερευνώντας τις βασικές ψηφιακές ικανότητες η μελέτη ανέδειξε πολλά κρίσιμα
θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό του πλαισίου, βάση του οποίου
πραγματοποιείται η μέτρηση, αλλά και κατά την υλοποίησή της λόγω της πολυπλοκότητας
της ψηφιακής ικανότητας και το πλήθος των διαφορετικών δεξιοτήτων που απαιτούνται
για την επάρκεια στην ψηφιακή τεχνολογία και τη χρήση της.
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων έδειξαν πως στο Δ.ΙΕΚ Άργους οι μισοί περίπου
από τους συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν βασικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων και
μπορούν να ολοκληρώσουν απλές εργασίες, ένα αποτέλεσμα που συμφωνεί και με την
έρευνα του Al Khateeb (2017). Η δεύτερη πολυπληθέστερη ομάδα είναι οι άπειροι
χρήστες, οι οποίοι αντιμετώπισαν δυσκολίες στην υλοποίηση απλών εργασιών με
αποτέλεσμα την αδυναμία ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων. Μόνο δύο από τους
καταρτιζόμενους ανήκουν στην κατηγορία των έμπειρων χρηστών ενώ οι υπόλοιποι
χαρακτηρίζονται ως επαρκείς χρήστες βάση των περιοχών ικανοτήτων του πλαισίου που
σχεδιάστηκε.
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6.2. 2ο ερευνητικό ερώτημα: Υπάρχουν διαφορές στην ανταπόκριση των
συμμετεχόντων σε σχέση με τους άξονες ψηφιακών ικανοτήτων;
Η δεύτερη ανάλυση των αποτελεσμάτων έχει στόχο τον εντοπισμό των ψηφιακών
ικανοτήτων τόσο για αυτές στις οποίες υπάρχει επάρκεια όσο και για εκείνες που θα πρέπει
να ληφθούν μέτρα ώστε οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν τουλάχιστον ικανοποιητικές
δεξιότητες στις ΤΠΕ. Η διερεύνηση της απόκλισης ή όχι των συμμετεχόντων σε σχέση με
τους άξονες ψηφιακών ικανοτήτων που σχεδιάστηκε για την παρούσα μελέτη αποτελεί
σημαντικό παράγοντα γιατί, αφενός θα εντοπιστούν οι αδυναμίες–ελλείψεις των
συμμετεχόντων στις ΤΠΕ και αφετέρου θα βοηθηθούν οι υπεύθυνοι χάραξης
εκπαιδευτικής πολιτική στο σχεδιασμό των κατάλληλων προγραμμάτων σπουδών.
Στις περισσότερες μελέτες που παρουσιάστηκαν στη βιβλιογραφική επισκόπηση δεν
αξιολογήθηκαν οι βασικές δεξιότητες χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών θεωρώντας
πως το ψηφιακό χάσμα έχει μετακινηθεί από τον απλό χειρισμό στον αποτελεσματικό,
δημιουργικό και δεοντολογικά ορθό τρόπο χρήσης των ΤΠΕ (Τζιμογιάννης κ.α, 2014β).
Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκαν αυτές οι δεξιότητες και τα αποτελέσματα έδειξαν
ότι περισσότεροι από τους μισούς καταρτιζόμενους που συμμετείχαν στην έρευνα
αντιμετώπισαν δυσκολίες όπως στο άνοιγμα, την τροποποίηση και την αποθήκευση απλών
αρχείων. Τα αποτελέσματα συνάδουν και με την έρευνα του Smythe (2018), στην οποία
υποστηρίζεται ότι η αποκοπή, η αντιγραφή και η επικόλληση είναι μία από τις πιο
δύσκολες πρακτικές ψηφιακής παιδείας.
Οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες σε δεξιότητες
διαχείρισης της πληροφορίας όπως την αναζήτηση σελίδων και πληροφοριών. Οι ασκήσεις
αυτές ολοκληρώθηκαν σχεδόν από όλους επιτυχώς με αρκετούς να χρειάζονται
περισσότερο από τον προκαθορισμένο χρόνο, κάποιοι άλλοι να ολοκληρώνουν τη
δραστηριότητα εντός του χρονικού ορίου και ελάχιστοι σε λιγότερο χρόνο από τον
προκαθορισμένο.
Η αδυναμία όμως εντοπισμού αξιόπιστων πληροφοριών αφορούσε σχεδόν το σύνολο
του δείγματος με συνέπεια να παρουσιάζονται σοβαρές ελλείψεις επάρκειας σε αυτή τη
δεξιότητα. Επίσης μεγάλη δυσκολία φαίνεται να υπάρχει στη συμπλήρωση πεδίων σε
φόρμες επικοινωνίας και δημιουργίας λογαριασμών καθώς ένας πολύ μεγάλος αριθμός
συμμετεχόντων δεν μπόρεσε να τις ολοκληρώσει.
Οι μετρήσεις που αφορούσαν τη διαδικτυακή επικοινωνία ήταν ιδιαίτερα υψηλές
κάτι που αναμενόταν αφού σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
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(ΕΛΣΤΑΤ, 2018) στην Ελλάδα το 76,5 % των χρηστών του διαδικτύου χρησιμοποιούν τα
ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα. Όσον αφορά τη διαδικτυακή συνεργασία τα στοιχεία δεν
ήταν το ίδιο θετικά. Ενώ στην διαδικτυακή επικοινωνία περίπου οι μισοί συμμετέχοντες
μπόρεσαν να υλοποιήσουν την άσκηση χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και μόνο ένας δεν
κατάφερε να την πραγματοποιήσει, στη διαδικτυακή συνεργασία υπήρχαν αρκετές
ελλείψεις αφού οι περισσότεροι δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα ή
υλοποίησαν ένα μόνο μέρος της.
Η δημιουργία περιεχομένου σε απλές εργασίες ήταν επιτυχημένη σχεδόν από όλους
τους συμμετέχοντες. Σε πιο σύνθετες εργασίες όμως, όπως στη δημιουργία πολυμεσικών
εφαρμογών, τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικές ελλείψεις κι αδυναμία ολοκλήρωσης
της άσκησης.
Στη δοκιμή επίδοσης που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα μόνο τρεις
συμμετέχοντες μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα και μάλιστα σε
περισσότερο χρόνο από τον προβλεπόμενο. Οι περισσότεροι δεν υλοποίησαν κανένα
μέρος της άσκησης κι ένα πολύ μικρό μέρος του δείγματος είχε ελλείψεις ή λάθη κατά την
υλοποίηση.
Αν και η ασφάλεια των δεδομένων όπως αυτά μεταδίδονται μέσω των δικτύων
υπολογιστών, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη και χρήση των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών στην καθημερινότητα, στα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι οι
συμμετέχοντες δεν αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα αυτή. Οι χρήστες φαίνονται άπειροι
σχετικά με τη σημασία της προστασίας των πολιτικών ασφάλειας και δεν έχουν
διαμορφώσει κουλτούρα για την ασφάλεια των πληροφοριών και την εφαρμογή των
κανόνων για τη προστασία τους όπως φαίνεται και στις έρευνες των Castillejos et al.
(2016) και των Dodel and Mesch (2018).
Η επίλυση προβλήματος αποτελεί μια από τις δυσκολότερες δεξιότητες που πρέπει
να αναπτύξει ο ψηφιακός πολίτης επειδή απαιτεί συνδυασμό πολλών ικανοτήτων.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μόνο μέσα από την επίσημη εκπαίδευση αναμένεται
ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων κι ότι η ψηφιακή παιδεία δεν συμπεριλαμβάνεται στα
προγράμματα σπουδών του ΙΕΚ, ήταν αναμενόμενο ότι οι συμμετέχοντες θα είχαν
σοβαρές ελλείψεις σε αυτή τη δεξιότητα.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην
ανταπόκριση των συμμετεχόντων σε σχέση με τους περισσότερους άξονες ψηφιακών
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ικανοτήτων που μετρήθηκαν. Η διαχείρισης της πληροφορίας, η επικοινωνία και η
δημιουργία περιεχομένου απλών εργασιών ήταν οι μόνοι άξονες στους οποίους υπήρχε
συμφωνία της ικανότητας των συμμετεχόντων με τις απαιτούμενες δεξιότητες που
παρουσιάζονται στο πλαίσιο μέτρησης. Όσον αφορά τους υπόλοιπους άξονες κρίνεται
απαραίτητη η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων και την ανάπτυξη αυτών
των δεξιοτήτων.

6.3. Βασικές δεξιότητες χειρισμού υλικού και λογισμικού
Αν και ήταν λίγοι οι καταρτιζόμενοι που δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν έγγραφο
του Microsoft word, είναι εμφανής η έλλειψη δεξιοτήτων στη δημιουργία ηλεκτρονικού
εγγράφου των συμμετεχόντων αυτών. Δυσκολεύτηκαν στην αναγνώριση των διαφόρων
ειδών επεξεργαστών κειμένου και τη δημιουργία του νέου εγγράφου. Αρκετοί ήταν οι
καταρτιζόμενοι που αντιμετώπισαν τεχνικές δυσκολίες στο άνοιγμα του excel ενώ στο
άνοιγμα των υπόλοιπων εφαρμογών του Microsoft office έδειξαν επαρκή ικανότητα αφού
ελάχιστοι συμμετέχοντες δεν μπόρεσαν να ανοίξουν τα ζητηθέντα αρχεία. Επίσης τα
αποτελέσματα της δοκιμής έδειξαν ότι πολλοί συμμετέχοντες δεν έχουν εμπειρία κυρίως
στην τροποποίηση του excel και την επιλογή κατάλληλων κελιών καθώς και στη χρήση
συναρτήσεων. Αντίθετα, στην παρουσίαση (power point) ήταν αρκετοί εκείνοι που
υλοποίησαν την δραστηριότητα αν και μερικοί αντέγραψαν το κείμενο σε νέα διαφάνεια
της παρουσίασης στη σωστή θέση αλλά χωρίς μορφοποίηση, άλλοι χρησιμοποίησαν
γραφή Greeklish στο κείμενο που πληκτρολόγησαν. Επίσης αρκετοί εισήγαγαν το κείμενο
σωστά μορφοποιημένο αλλά σε λάθος θέση και κάποιοι άλλοι δεν αντέγραψαν όλες τις
ζητηθείσες πληροφορίες ή λόγω μη κατανόηση της εκφώνησης της πρακτικής άσκησης ή
λόγω έλλειψης δεξιότητας χρήση του ποντικιού. Σύμφωνα με τον Mangen (2008, σελ. 405)
η αποκοπή, η αντιγραφή και η επικόλληση είναι μία από τις πιο δύσκολες πρακτικές της
ψηφιακής παιδείας. Είναι ένας κιναισθητικός συνδυασμός της οθόνης και του χεριούδακτύλου-χεριού, ένας αγώνας για νέους χρήστες υπολογιστών που χρειάζονται
περισσότερη πρακτική με το ποντίκι. Τέλος, η αποθήκευση δεν πραγματοποιήθηκε μόνο
από έναν εκπαιδευόμενο της μελέτης. Ωστόσο, αν και οι περισσότεροι συμμετέχοντες
πραγματοποίησαν την αποθήκευση, έδιναν την εντύπωση ότι δεν ήταν απολύτως σίγουροι
για τις ενέργειές τους δηλαδή, εάν η διαδικασία ήταν σωστή και τελικά το αρχείο
αποθηκευόταν. Η μελέτη φανερώνει ότι η απόδοση των σπουδαστών μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του Δ.ΙΕΚ Άργους θέτει υπό αμφισβήτηση το κατά πόσο οι εκπαιδευόμενοι
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διαθέτουν επαρκές επίπεδο βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων λειτουργίας υλικού και
λογισμικού το οποίο έρχεται σε συμφωνία και με προγενέστερες έρευνες όπως των van
Deursen and Van Diepen (2013).

6.4 Διαχείριση της πληροφορίας
Στη αναζήτηση ιστότοπων οι περισσότεροι συμμετέχοντες φάνηκε να έχουν
τουλάχιστον επαρκείς δεξιότητες αφού εντόπισαν την εκάστοτε ηλεκτρονική διεύθυνση
είτε πληκτρολογώντας την είτε διορθώνοντας πρώτα τα λάθη που έγιναν κατά την
πληκτρολόγηση είτε μέσω του συνδέσμου από το ηλεκτρονικό έγγραφο με τις
δραστηριότητες, αποτέλεσμα που συμπίπτει με την μελέτη των Van Deursen, Van Dijk
and Peters (2011).
Στη δραστηριότητα που είναι εμφανής η έλλειψη δεξιοτήτων στη διαχείριση της
πληροφορίας είναι εκείνη κατά την οποία πολλοί καταρτιζόμενοι δεν μπόρεσαν να βρουν
την πλέον αξιόπιστη πηγή. Από αυτούς που τη βρήκαν, οι περισσότεροι δεν μπόρεσαν
επιχειρηματολογώντας να αιτιολογήσουν σωστά την απάντησή τους. Αποτέλεσμα
σύμφωνο με άλλες έρευνες (Calvani et al., 2008 ∙ Eynon & Geniets,2016 ∙ Limberg et al.,
2012 ∙ van Deursen & van Dijk, 2015) που υποστηρίζουν ότι οι δεξιότητες του
πληροφοριακού γραμματισμού απαιτούν γνώσεις οι οποίες λαμβάνονται από τους πολίτες
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η απόκτησή τους όμως είναι δυνατό να επιτευχθεί
μόνο μέσα από δραστηριότητες της επίσημης εκπαίδευσης. Για την κριτική επιλογή της
πληροφορίας, μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός καταρτιζόμενων που συμμετείχαν στη
μελέτη μπόρεσε να υλοποιήσει την πρακτική άσκηση αφού κι αυτή η δεξιότητα απαιτεί
εκπαίδευση. Ήταν λοιπόν αναμενόμενο ότι τα αποτελέσματα θα έδειχναν ελλιπείς
δεξιότητες στη διαχείριση της πληροφορίας και την κριτική επιλογή της πληροφορίας. Στα
ανωτέρω θα πρέπει να συνυπολογιστεί επίσης ότι οι καταρτιζόμενοι στα ΙΕΚ της χώρας
είναι ενήλικες, πολλοί εκ των οποίων δεν έχουν διδαχθεί ποτέ πληροφοριακό
εγγραμματισμό στο σχολείο αλλά ούτε στο ΙΕΚ, αφού οι ψηφιακές δεξιότητες δεν έχουν
συμπεριληφθεί στα νέα προγράμματα σπουδών των ειδικοτήτων. Μεταξύ των ερευνών
που συμφωνούν με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης είναι οι έρευνες των Calvani
et al. (2008), Limberg et al. (2012), Jimoyiannis (2015) και van Deursen and van Dijk
(2015).
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Η δημιουργία λογαριασμού ήταν από τις ελάχιστες δραστηριότητες που κανένας από
τους συμμετέχοντες δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει σωστά με κοινό λάθος την μη
ενεργοποίηση του λογαριασμού. Επιπρόσθετα πολλοί συμπλήρωσαν λάθος τα πεδία και
κάποιοι αντί για δημιουργία λογαριασμού επέλεξαν την επικοινωνία μέσω διαδικτύου
θεωρώντας πως με αυτό τον τρόπο υλοποιούν τις ζητηθείσες δράσεις. Σε συμφωνία και με
άλλες μελέτες (Choi, Glassman & Cristol, 2017 ∙ Van Deursen et al., 2011) η έρευνα έδειξε
ότι ορισμένα στοιχεία ψηφιακής δεξιότητας, όπως τεχνικές, μπορεί να πραγματοποιηθούν
σχετικά εύκολα ενώ άλλες πιο πολύπλοκες μπορεί να είναι πιο δύσκολο να επιτευχθούν.
Θα περίμενε κανείς υψηλού επιπέδου δεξιότητες από τη μέτρηση των δεξιοτήτων
διαχείρισης της πληροφορίας γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη μελέτη μόνο για την
αναζήτηση ιστότοπων, ενώ η δημιουργία λογαριασμού για πρόσβαση στην πληροφορία, η
κριτική επιλογή της πληροφορίας και η αξιολόγηση της πηγής της έδωσαν πολύ χαμηλά
επίπεδα επάρκειας των δεξιοτήτων.

6.5. Επικοινωνία και συνεργασία
Οι μετρήσεις που αφορούσαν τη διαδικτυακή επικοινωνία ήταν ιδιαίτερα υψηλές,
κάτι που αναμενόταν, αφού σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛΣΤΑΤ, 2018) στην Ελλάδα το 76,5 % των χρηστών του διαδικτύου χρησιμοποιούν
καθημερινά τα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook, Instagram) για ενημέρωση
και επικοινωνία. Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες φαίνεται να έχουν
τουλάχιστον βασικό επίπεδο δεξιοτήτων στην διαδικτυακή επικοινωνία αν και πολλοί δεν
ακολούθησαν τους κανόνες «Netiquette». Αναμέναμε η δεξιότητα της διαδικτυακής
επικοινωνίας να έχει τους περισσότερους έμπειρους χρήστες κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε
από τα αποτελέσματα της έρευνας, συμπέρασμα στο οποίο έχουν καταλήξει κι άλλες
έρευνες (Choi, Glassman, & Cristol, 2017). Σε αντίθεση με την διαδικτυακή επικοινωνία
στην παρούσα έρευνα φάνηκε ότι τα συμμετοχικά οφέλη και οι δυνατότητες συγγραφής
που προσφέρουν τα νέα μέσα δεν χρησιμοποιούνται πλήρως από τους εκπαιδευόμενους
του Δ.ΙΕΚ, αποτέλεσμα που συμφωνεί και με προγενέστερες έρευνες (Barber et al,. 2016
∙ Blayone et al., 2017α ∙ Oyedemi, 2014).
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6.6. Δημιουργία περιεχομένου
Οι συμμετέχοντες έχουν επάρκεια στη δημιουργία απλών ηλεκτρονικών εγγράφων
αλλά είναι άπειροι σε πολυμεσικά αρχεία έστω κι αν περιέχουν μόνο εικόνα και κείμενο.
Τα στοιχεία αυτά συμφωνούν και με την έρευνα των Van Deursen, Van Dijk and Peters,
(2011). Ελάχιστοι σπουδαστές της μελέτης πρόσθεσαν πηγές για τις πληροφορίες που
χρησιμοποίησαν στα έγγραφά τους, κάτι που αναμενόταν, αφού τα Πνευματικά
δικαιώματα και οι βιβλιογραφικές αναφορές είναι στοιχεία που διδάσκονται μέσα από την
επίσημη εκπαίδευση, και πιθανόν πολλοί καταρτιζόμενοι να μην τα έχουν διδαχθεί
εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν ολοκληρώσει τη βασική τους εκπαίδευση αρκετά χρόνια
πριν. Επιπρόσθετα τέτοιες δεξιότητες δεν προσφέρονται από το πρόγραμμα σπουδών των
ΙΕΚ

(http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1427-odigoi-spoudon-eidikotiton-iek-tou-n-

4186-2013). Τα αποτελέσματα από τη συμπλήρωση των πεδίων στις διάφορες φόρμες
επικοινωνίας και τα αναδυόμενα μενού έδειξαν ότι οι δραστηριότητες που απαιτούσαν
απλή επιλογή από μενού ή συμπλήρωση συνηθισμένων πεδίων όπως όνομα και
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πραγματοποιήθηκαν από τους περισσότερους χρήστες και
μάλιστα σε χρόνο εντός του προβλεπόμενου κατατάσσοντάς τους στο επίπεδο επαρκείς.
Οι σύνθετες πρακτικές ασκήσεις που απαιτούσαν εμπειρία σε διαδικτυακές εφαρμογές
όπως ήταν η τραπεζική συναλλαγή και το κλείσιμο αεροπορικών εισιτηρίων παρουσίασαν
μεγάλες δυσκολίες με αποτέλεσμα οι χρήστες να θεωρηθούν άπειροι, αφού μόνο ένας
καταρτιζόμενος κατάφερε να ολοκληρώσει σωστά το κλείσιμο εισιτηρίου ενώ την
ηλεκτρονική ανανέωση χρόνου ομιλίας κανένας. Η καθημερινή χρήση μιας ποικιλίας
εφαρμογών που κυριαρχείται από τη χρήση των εφαρμογών του Διαδικτύου και της
επικοινωνίας βελτιώνει την αυτοπεποίθηση των χρηστών (Šorgo, Bartol, Dolničar, & Boh
Podgornik, 2017), αποτέλεσμα που φάνηκε και στην παρούσα μελέτη.
Η μέτρηση της δημιουργίας περιεχομένου απλών ηλεκτρονικών εγγράφων έδειξε
επάρκεια δεξιοτήτων ενώ της δημιουργίας πολυμεσικών εφαρμογών έφτανε οριακά το
βασικό επίπεδο ικανοτήτων. Η συμπλήρωση συνηθισμένων πεδίων όπως όνομα και
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή η επιλογή από μενού έδειξαν επαρκές επίπεδο δεξιοτήτων των
συμμετεχόντων. Αντίθετα, στην μέτρηση των ικανοτήτων των σπουδαστών σε σύνθετες
πρακτικές ασκήσεις που απαιτούσαν εμπειρία σε διαδικτυακές εφαρμογές όπως τις
τραπεζικές συναλλαγές ή την αγορά μέσω διαδικτύου αεροπορικών εισιτηρίων ή την
προσθήκη πηγών για τις πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν στα έγγραφά, οι
συμμετέχοντες εμφάνισαν απειρία.
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6.7. Ασφάλεια
Στις ασκήσεις επίδοσης για τη δεξιότητα της ασφάλειας φάνηκε η απειρία των
καταρτιζόμενων σε βασικούς τρόπους προστασίας συσκευών ψηφιακού περιεχομένου από
κακόβουλα λογισμικά και πολιτικές απορρήτου για ευαίσθητες πληροφορίες, όπως είναι ο
έλεγχος για ύπαρξη αντιβιοτικού και η προστασία των κωδικών πρόσβασης. Οι μετρήσεις
συμφωνούν με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών (Dodel & Mesch, 2018 ∙ Van Deursen et
al., 2017). Υπάρχει η πεποίθηση μεταξύ των χρηστών ότι θέματα που αφορούν την
ασφάλεια όπως ζητήματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (Cohen, Freilich & Siboni, 2016),
η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, η χρήση του cloud storage και η εκτέλεση ελέγχων
συντήρησης στα συστήματα αποθήκευσης δεν ανήκουν στη δική τους αρμοδιότητα
(Castillejos López, Torres Gastelú & Lagunes Domínguez, 2016 ∙ Cushing & Shankar,
2018).

6.8. Επίλυση προβλήματος
Από τα αποτελέσματα της μελέτης φάνηκε ότι οι συμμετέχοντες ήταν αρκετά
εξοικειωμένοι με την επίλυση τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να συναντήσουν στο
PowerPoint ενώ υπήρχε εμφανής απειρία στην αντιμετώπιση προβλημάτων στο excel.
Αυτό οφείλεται μάλλον στο γεγονός ότι τα υπολογιστικά φύλλα χρησιμοποιούνται κυρίως
από επαγγελματίες και ειδικούς ενώ οι παρουσιάσεις χρησιμοποιούνται ευρέως και από το
γενικό πληθυσμό. Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν το Excel ως ένα εργαλείο κατάλληλο
μόνο για επιχειρηματικές εφαρμογές κι όχι σαν ένα εργαλείο που μπορεί βοηθήσει στην
επίλυση προβλημάτων της πραγματικής ζωής στο σπίτι. Ανήκει στα λογισμικά που
διδάσκεται

στα

πλαίσια

της

επίσημης

εκπαίδευσης

(http://www.pi-

schools.gr/programs/depps/), αλλά ένα μεγάλο μέρος των καταρτιζόμενων του ΙΕΚ
αποτελείται από ανθρώπους ηλικίας μεγαλύτερη από 30 ετών οι οποίοι δεν έχουν διδαχθεί
χειρισμό υπολογιστών και χρήση των εφαρμογών γραφείου στο σχολείο κι ως εκ τούτου
οι περισσότεροι δεν έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για να μπορέσουν να το
χρησιμοποιήσουν.
Η επίλυση προβλήματος αποτελεί μια ανώτερου επιπέδου γνωστική διεργασία στην
οποία

εμπερικλείεται

ο

συντονισμός

ενός

συνόλου

από

απαιτητικές

και

αλληλοσυνδεόμενες δεξιότητες (Κόμης, 2015 ∙ Τζιµογιάννης, 2005 ∙ Τζιμογιάννης κ.α,
2014α). Επιπρόσθετα η επίλυση προβλήματος με τη βοήθεια του διαδικτύου απαιτεί οι
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χρήστες να μπορούν να προσδιορίσουν τις ανάγκες και τους πόρους που χρειάζονται, να
λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για τα πλέον κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία ώστε να
επιλυθεί το πρόβλημα (Carretero et al.,2017). Αναμέναμε λοιπόν ότι οι περισσότεροι
σπουδαστές της μελέτης δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν τα προβλήματα που τους
δόθηκαν κι ότι πολλοί συμμετέχοντες θα κατατάσσονταν στο επίπεδο των άπειρων στην
δεξιότητα επίλυσης προβλήματος. Η συγκεκριμένη δεξιότητα δεν διδάσκεται μέχρι
στιγμής στη τυπική εκπαίδευση αλλά ούτε και στην αρχική κατάρτιση ενηλίκων που
υπάγονται τα ΙΕΚ, ενώ το αποτέλεσμα συνάδει και με τις έρευνες των van Deursen and
Van Diepen, (2013), Van Deursen and van Dijk, (2010), Van Deursen, Van Dijk and
Peters, (2011) οι οποίοι παρατήρησαν ότι η αύξηση των επιπέδων εκπαίδευσης των
μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οδήγησε στη βελτίωση των δεξιοτήτων
πληροφόρησης και επίλυσης προβλήματος στο διαδίκτυο.

6.9. Επίπεδα δεξιοτήτων βάση των συμπερασμάτων
Οι ψηφιακές δεξιότητες των συμμετεχόντων σε βασικές ικανότητες λειτουργίας
υλικού και λογισμικού διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιούν. Το Excel
εμφανίζει άπειρους χρήστες, ενώ στο power point και το word οι συμμετέχοντες
παρουσιάζουν βασικού επιπέδου ικανότητες.
Υψηλού επιπέδου δεξιότητες παρατηρούνται στην αναζήτηση ιστότοπων ενώ η
δημιουργία λογαριασμού για πρόσβαση στην πληροφορία, η κριτική επιλογή της
πληροφορίας και η αξιολόγηση της πηγής της έδωσαν πολύ χαμηλά επίπεδα επάρκειας
των δεξιοτήτων των σπουδαστών που έλαβαν μέρος στην έρευνα. Συνεπώς θα
μπορούσαμε να πούμε πως η διαχείριση της πληροφορίας έχει χρήστες βασικού επιπέδου.
Οι μετρήσεις που αφορούσαν τη διαδικτυακή επικοινωνία ήταν ιδιαίτερα υψηλές σε
αντίθεση με τα συμμετοχικά έγγραφα τα οποία φάνηκε ότι δεν χρησιμοποιούνται σχεδόν
καθόλου από τους καταρτιζόμενους με αποτέλεσμα οι χρήστες να ανήκουν στο επίπεδο
των άπειρων θεωρώντας έτσι την διαδικτυακή επικοινωνία - συνεργασία ως βασικού
επιπέδου.
Η μέτρηση της δημιουργίας περιεχομένου απλών ηλεκτρονικών εγγράφων έδειξε
επάρκεια δεξιοτήτων ενώ της δημιουργίας πολυμεσικών εφαρμογών έφτανε οριακά το
βασικό επίπεδο ικανοτήτων.
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Η συμπλήρωση συνηθισμένων πεδίων έδειξε επαρκές επίπεδο δεξιοτήτων των
συμμετεχόντων σε αντίθεση με τη μέτρηση των ικανοτήτων των σπουδαστών σε σύνθετες
πρακτικές ασκήσεις που απαιτούσαν εμπειρία σε διαδικτυακές εφαρμογές.
Η δεξιότητα της ασφάλειας παρουσίασε καταρτιζόμενους άπειρους σε βασικούς
τρόπους προστασίας συσκευών ψηφιακού περιεχομένου από κακόβουλα λογισμικά και
πολιτικές απορρήτου για ευαίσθητες πληροφορίες.
Τέλος οι συμμετέχοντες ήταν αρκετά εξοικειωμένοι με την επίλυση τεχνικών
προβλημάτων που μπορεί να συναντήσουν στο PowerPoint ενώ υπήρχε εμφανής απειρία
στη αντιμετώπιση τους στο excel. Η επίλυση προβλημάτων μέσω διαδικτύου έδειξε
απειρία για τους περισσότερους συμμετέχοντες

6.10. Περιορισμοί της μελέτης
Αυτή η μελέτη παρέχει μια γενική εικόνα των αναγκών των πολιτών να είναι ή να
καταστούν ικανοί σε μια ψηφιακή κοινωνία. Το πλαίσιο σχεδιάστηκε με στόχο να
εντοπιστούν τα κενά που παρουσιάζουν οι ενήλικοι σπουδαστές σε ψηφιακές ικανότητες,
ικανότητες απαραίτητες στην μελλοντική τους πορεία ως επαγγελματίες-εργαζόμενοι.
Δεδομένου ότι ο στόχος της μελέτης είναι αρκετά φιλόδοξος οι περιορισμοί πρέπει να
καταστούν σαφείς.
Στο πρόσφατο παρελθόν έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί αρκετά εργαλεία
μέτρησης των ψηφιακών ικανοτήτων τα οποία αγγίζουν διάφορες πτυχές της καθημερινής
μας ζωής. Το εργαλείο που δημιουργήθηκε στην παρούσα μελέτη ήταν αρκετά
περιορισμένο και δεν εξέταζε όλες τις πτυχές της ψηφιακής επάρκειας που απαιτούνται
από το σύγχρονο άνθρωπο. Εδώ παρατίθενται δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ο ενήλικος
πληθυσμός ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις τεχνολογικές προκλήσεις στην εργασία
και την κοινωνία. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται
εδώ είναι από μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε ένα μικρό δείγμα καταρτιζόμενων
ενός μόνο Δ.ΙΕΚ και οι οποίοι συμμετείχαν εθελοντικά. H εξασφάλιση μεγαλύτερου
δείγματος κι άρα περισσότερων δεδομένων θα βοηθούσε στην εξαγωγή πιο γενικευμένων
συμπερασμάτων.
Τέλος, ο ποιοτικός χαρακτήρας της μελέτης οδηγεί σε έναν ακόμα περιορισμό γιατί
τα συμπεράσματα αποτελούν διαπιστώσεις που προέκυψαν κάτω από συγκεκριμένες
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επιλογές, σε μια ορισμένη χρονική περίοδο και αφορούν ένα συγκεκριμένο δείγμα με
συνέπεια να μην μπορούν να αξιοποιηθούν ως γενικευμένα πορίσματα.

6.11. Προτάσεις για την εκπαίδευση ενηλίκων στις ψηφιακές δεξιότητες
Η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να συμπληρώνεται, να
εκσυγχρονίζεται και να αναβαθμίζονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν
από τα εκπαιδευτικά συστήματα. Οι χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν
πολυδιάστατο ζήτημα με σημαντικές συνέπειες στη ζωή των ανθρώπων. Τα άτομα με
χαμηλές δεξιότητες έχουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, χαμηλότερους μισθούς και
αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Σύμφωνα με
την European Commission (2019), υπάρχει η τάση δημιουργίας θέσεων εργασίας με
μεγαλύτερες δεξιότητες και μείωση πολλών χειρωνακτικών εργασιών για οι οποίες
υποστηρίζεται ότι στο μέλλον κι αυτές θα απαιτούν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές
δεξιότητες. Στο πλαίσιο του παγκόσμιου ψηφιακού μετασχηματισμού και σύμφωνα με τη
σύσταση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου (2018) για την εκπαίδευση των
ενηλίκων στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι νέες εξελίξεις
στον τομέα των ΤΠΕ. Επιπλέον να υιοθετηθούν καινοτόμες και δυναμικές παιδαγωγικές
διαδικασίες που θα τονίζουν στους εκπαιδευόμενους την αξία της ψηφιακής εκπαίδευσης,
όχι μόνο για την απόκτηση ή βελτίωση της επαγγελματικής αλλά και της κοινωνικής ζωής
τους. Θα πρέπει αρχικά να αξιολογηθούν οι δεξιότητες που ήδη διαθέτουν καθώς και
εκείνες που πρέπει να αναβαθμίσουν. Στη συνέχεια και με βάση τα αποτελέσματα της
παραπάνω αξιολόγησης θα πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν προγράμματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης προσαρμοσμένα στις μαθησιακές ιδιαιτερότητες και ανάγκες
των εκπαιδευόμενων. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να έχει ως στόχο την κατάρτιση όχι σε
εφήμερες τεχνολογικές γνώσεις ή δεξιότητες αλλά στην ανάπτυξη γνωστικών και
μαθησιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων στις ψηφιακές ικανότητες όπως στην
αναζήτηση πληροφοριών, την κριτική σκέψη, τη διαχείριση της πληροφορίας, την επίλυση
προβλημάτων με ψηφιακά μέσα και την ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας. Τέλος,
θα πρέπει να αναγνωρίζονται αλλά και να επικαιροποιούνται οι δεξιότητες αυτές ώστε να
υπάρχει συνεχής βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων τους και ενημέρωση για τις
τεχνολογικές εξελίξεις.
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6.12. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα
Ένα επόμενο βήμα για την πρόταση αυτή θα ήταν να δοκιμαστεί το πλαίσιο σε
μεγαλύτερο δείγμα ή σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες. Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του
Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου (2018) που αναφέρεται στην καθοριστική σημασία της
συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης της επάρκειας των ψηφιακών δεξιοτήτων για
την επίτευξη προόδου και το γεγονός ότι η ψηφιακή εκπαίδευση πρέπει να ξεκινά από την
προσχολική ηλικία και να συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής των πολιτών
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016 ∙ Gander et al., 2013 ∙ Λιντζέρης, 2017) θεωρείται απαραίτητη
η μέτρηση των ψηφιακών ικανοτήτων των μαθητών και η διερεύνηση των επιπέδων
επάρκειάς τους καθώς και οι δυσκολίες και ελλείψεις που παρουσιάζουν σ’ αυτό τον
τομέα. Η μελέτη της βιβλιογραφίας έδειξε ότι δεν υπήρχαν έρευνες μέτρησης ψηφιακών
ικανοτήτων με ασκήσεις επίδοσης των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρά μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός αυτοαξιολογικών
μετρήσεων, κυρίως μαθητών γυμνασίου. Προκειμένου να εφαρμοστεί η πρόταση αυτή,
είναι αναμφίβολα αναγκαία η προσαρμογή των αρμοδιοτήτων που απαριθμούνται εδώ στις
ιδιαίτερες ανάγκες μιας συγκεκριμένης ομάδας-στόχου.
Μια άλλη πρόκληση που μπορεί να αντιμετωπιστεί είναι οι ραγδαίες αλλαγές στην
τεχνολογία οι οποίες αφενός είναι δύσκολο να κατανοήσουμε πώς θα πρέπει να αναπτυχθεί
η ψηφιακή ικανότητα κατά τα επόμενα χρόνια, αφετέρου είναι πιθανόν το ψηφιακό χάσμα
να μεγαλώσει αυξάνοντας τους ψηφιακά αναλφάβητους. Για παράδειγμα το διαδίκτυο των
πραγμάτων (Internet of things - ΙοΤ), μία κορυφαία τεχνολογική εξέλιξη της επόμενης
δεκαετίας, αποτελεί ένα μεγάλο βήμα στον χώρο της τεχνολογίας (van Deursen et al.,
2019) . Το ΙοΤ είναι μια καινοτομία με την οποία μία ευρεία ποικιλία ηλεκτρονικών
συσκευών όπως κλιματιστικά, φώτα, συστήματα ασφαλείας, «συνεργάζονται και
επικοινωνούν» μεταξύ τους με «έξυπνους αισθητήρες» μέσω διαδικτύου με απώτερο
σκοπό την δυνατότητα του χρήστη να τα ελέγχει εξ αποστάσεως από έναν υπολογιστή ή
κινητή συσκευή. Η «έξυπνη» οδήγηση, τα έξυπνα γεωργικά και οικονομικά συστήματα
καθώς και το «έξυπνο» σπίτι είναι πια προ των πυλών και σιγά-σιγά γίνονται κομμάτι της
καθημερινότητας του πολίτη. Υπάρχει ανάγκη να ερευνηθεί η ψηφιακή ικανότητα του
γενικού πληθυσμού με σκοπό να εντοπιστούν οι ελλείψεις τους και να σχεδιαστούν
κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε να βελτιωθούν οι ψηφιακές δεξιότητες των
πολιτών αλλά και να δοθεί έμφαση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των χρηστών για τις νέες
εξελίξεις στην τεχνολογία που θα επηρεάσουν την καθημερινότητά τους.
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Παράρτημα

A. Πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων
Πλαίσια στα οποία στηρίχθηκε η πρακτική δοκιμασία.
Το πλαίσιο Digcomp έχει ορίσει την ψηφιακή επάρκεια ως «την αυτοπεποίθηση, την κριτική και τη δημιουργική χρήση των ΤΠΕ για την επίτευξη
στόχων που σχετίζονται με την εργασία, την απασχολησιμότητα, τη μάθηση, τον ελεύθερο χρόνο, την ένταξη και / ή τη συμμετοχή στην κοινωνία»
(Carretero, Vuorikari &Punie, 2017 ∙ Ferrari, 2013). Το Digcomp προσδιορίζει την ψηφιακή ικανότητα ορίζοντας οκτώ επίπεδα - με αυξανόμενη
εννοιολογική ανάλυση στις πέντε περιοχές ικανοτήτων: «Πληροφόρηση», «Επικοινωνία», «Δημιουργία Περιεχομένου», «Ασφάλεια», «Επίλυση
Προβλημάτων». Η Unesco δημιούργησε το παγκόσμιο πλαίσιο δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού που επιτρέπει στις χώρες και στους φορείς
των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) να παρακολουθούν και να αξιολογούν την ψηφιακή παιδεία στους ενήλικες πληθυσμούς σε σχέση με την
απασχόληση, τις αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και την επιχειρηματικότητα σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Αποτελεί επέκταση του DigComp2.1
προσθέτοντας άλλες δυο περιοχές τις βασικές ικανότητες χρήσης υλικού και λογισμικού και τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία
(Unesco, 2018).
Πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων βασισμένο κυρίως στο πλαίσιο του Joint Research Center της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DIGCOMP (A
Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe 2.1) και το πλαίσιο ψηφιακής παιδείας και ικανότητας της
UNESCO.
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Επίπεδο
χρήστη

Άπειρος

Επεξήγηση
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Επεξήγηση Επιπέδων
1. Με καθοδήγηση ή με
αυτονομία η προσπάθεια
υλοποίησης απλών εργασιών
όπως η δημιουργία, η
τροποποίηση και η
αποθήκευση απλών αρχείων
ήταν ανεπιτυχής.

Εφαρμογή

Αδυναμία εύρεσης ανοίγματος, τροποποίησης κι
αποθήκευσης αρχείων στον υπολογιστή.

Απλές εργασίες

Βασικός

Οι χρήστες μπορούν να
δημιουργούν τροποποιούναποθηκεύουν ψηφιακά
αρχεία.

Επαρκής

1. Βασικές δεξιότητες
Λειτουργίας Υλικού και Λογισμικού

Περιοχές

2. Με καθοδήγηση /Αυτονομία
και με καθοδήγηση όπου
χρειάζεται. Ικανότητα
δημιουργίας, τροποποίησης
και αποθήκευσης απλών
αρχείων.
3. Ικανότητα δημιουργίας,
τροποποίησης και
αποθήκευσης αρχείων με
ενσωματωμένα και
συνδεδεμένα αρχεία ήχουβίντεο.

Εύρεση άνοιγμα, τροποποίηση κι αποθήκευση αρχείων
στον υπολογιστή.
Δημιουργία και αποθήκευση απλών αρχείων
(word/excel/ power point).

Δημιουργία,
τροποποίηση
και
αποθήκευση
πολυμεσικών αρχείων με ενσωματωμένα και
συνδεδεμένα αρχεία ήχου-βίντεο.

Έμπειρος
Άπειρος

1. Με καθοδήγηση ή με
αυτονομία η προσπάθεια
αναζήτησης πληροφοριών για
την επίλυσης απλών
προβλημάτων ήταν
ανεπιτυχής.

Δημιουργία, τροποποίηση και αποθήκευση αρχείων
εικόνας-ήχου-βίντεο

Μετάβαση σε συγκεκριμένο ιστότοπο
χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση ή
μηχανή αναζήτησης με κατάλληλες λέξεις-κλειδιά με
σκοπό τον εντοπισμό κατάλληλων πληροφοριών.

Απλές εργασίες

Βασικός

2. Διαχείριση της πληροφορίας

Οι χρήστες
προσδιορίζουν,
εντοπίζουν, ανακτούν,
αποθηκεύουν,
οργανώνουν και
αναλύουν ψηφιακές
πληροφορίες,
αξιολογώντας τη
σημασία και τον σκοπό
του.

4. Ικανότητα δημιουργίας,
τροποποίησης και
αποθήκευσης αρχείων
εικόνας-ήχου-βίντεο.

2. Με καθοδήγηση / Αυτονομία
και με καθοδήγηση όπου
χρειάζεται. Ικανότητα
αναζήτησης και εύρεσης
πληροφοριών ανάλογα με τις
ανάγκες για την επίλυσης
απλών προβλημάτων.

Μετάβαση σε συγκεκριμένο ιστότοπο, αναζήτηση κι
αποθήκευση πληροφοριών.
Αναζήτηση χρησιμοποιώντας μηχανή αναζήτησης,
κατάλληλες λέξεις-κλειδιά κι επιλογή πληροφοριών.
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Επαρκής
Έμπειρος
Άπειρος

3.
Επικοινωνία
και
συνεργασία
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Οι χρήστες μπορούν να
επικοινωνήσουν σε
ψηφιακά περιβάλλοντα,
να μοιράζονται πόρους
μέσω ηλεκτρονικών

3. Προσωπικές στρατηγικές
αναζήτησης. Καθοδήγηση
άλλων στην αναζήτηση και
λήψη δεδομένων, σε ψηφιακά
περιβάλλοντα και αξιολόγηση
των πηγών.
4. Επίλυση σύνθετων
προβλημάτων που σχετίζονται
με την περιήγηση, την
αναζήτηση και το φιλτράρισμα
δεδομένων, πληροφοριών
ψηφιακού περιεχομένου.

1. Αδυναμία χρήσης κοινωνικών
δικτύων και υλοποίησης
συνηθισμένων εργασιών
αλληλοεπιδρώντας με τις
ψηφιακές τεχνολογίες για
διαμοιρασμό πληροφοριών.

Αναζήτηση χρησιμοποιώντας μηχανή αναζήτησης και
κατάλληλες λέξεις-κλειδιά.
Κριτήρια με τα ποια ελέγχεται η αξιοπιστία ενός
δικτυακού τόπου και αξιολόγηση των προσφερόμενων
πηγών πληροφόρησης.
Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο σύνδεσμο, μετάβαση κι
αναζήτηση κατάλληλων μενού/υπομενού.
Δημιουργία λογαριασμού, πραγματοποίηση εισόδου στο
λογαριασμό και πραγματοποίηση συγκεκριμένων
εργασιών.

Ανέφικτη επικοινωνία με άλλους με χρήση ψηφιακών
μέσων.

Βασικός
Επαρκής

2. Ατομικά καλά καθορισμένες
και συνήθεις εργασίες
αλληλοεπιδρώντας με τις
ψηφιακές τεχνολογίες για
διαμοιρασμό πληροφοριών,
ικανότητα χρήσης κοινωνικών
δικτύων.

3. Ατομικά καλά καθορισμένες
και συνήθεις εργασίες
αλληλοεπιδρώντας με τις
ψηφιακές τεχνολογίες για
διαμοιρασμό πληροφοριών,
ικανότητα χρήσης
κοινωνικών δικτύων.
4.

Έμπειρος

εργαλείων, να
συνδέονται με άλλους
και να συνεργάζονται
μέσω ψηφιακών
εργαλείων, να
αλληλοεπιδρούν και να
συμμετέχουν σε
κοινότητες και δίκτυα, να
έχουν διαπολιτισμική
συνείδηση.

Διαφορετικά καθήκοντα και
επίλυση σύνθετων
προβλημάτων και
καθοδήγηση άλλων για
διαμοιρασμό ψηφιακών
πληροφοριών , ικανότητα
χρήσης συνεργατικών
εργαλείων, καθώς και
ικανότητα επικοινωνίας μέσα
από ψηφιακά κοινωνικά
δίκτυα.

Επικοινωνία με άλλους χρησιμοποιώντας διαδικτυακά
εργαλεία και εφαρμογή κανόνων “Netiquette”.

Χρήση Διαδικτύου για διαμοιρασμό και συνεισφορά με
την ομάδα εργασίας.
Κοινή χρήση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών.
Εργασία σε ομάδα για ανταλλαγή πληροφοριών.

Βασικές αλλαγές στο περιεχόμενο που έχουν
δημιουργήσει άλλοι.
Χρήση cloud υπηρεσιών.
Συμμετοχή στις συζητήσεις, μοιραστείτε ιδέες σε
ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
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Άπειρος
Βασικός
Επαρκής
Έμπειρός

4. Δημιουργία περιεχομένου

Οι χρήστες
δημιουργούν και
επεξεργάζονται νέο
περιεχόμενο, να
ενσωματώνουν και να
επεξεργάζονται εκ νέου
προηγούμενες γνώσεις
και περιεχόμενο,
παράγουν δημιουργικές
εκφράσεις και πολυμέσα,
ασχολούνται και
εφαρμόζουν δικαιώματα
και άδειες πνευματικής
ιδιοκτησίας.
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1. Η υλοποίηση απλών
εργασιών δημιουργίας και
επεξεργασίας περιεχομένου
σε απλές μορφές με
καθοδήγηση ή με αυτόνομα
ήταν ανεπιτυχής.
2. Απλές εργασίες δημιουργίας
και επεξεργασίας απλού
περιεχομένου σε απλές
μορφές με καθοδήγηση /
Αυτονομία και με
καθοδήγηση όπου
χρειάζεται.
3. Ικανότητα δημιουργίας και
επεξεργασίας περιεχομένου
σε διαφορετικές ψηφιακές
μορφές. Χρήση αδειών και
περιεχομένου που
καλύπτεται από πνευματικά
δικαιώματα.
4. Σε προχωρημένο επίπεδο και
σε πολύπλοκα πλαίσια
ικανότητα τροποποίησης
περιεχομένου
χρησιμοποιώντας τις πιο
κατάλληλες μορφές.

Αδυναμία δημιουργίας και διαχείρισης περιεχομένου με
εργαλεία συνεργασίας.

Δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου με εργαλεία
συνεργασίας.
Χρήση περιεχομένου που καλύπτεται από πνευματικά
δικαιώματα.
Εφαρμογή αδειών και δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας.
Ενσωμάτωση κειμένου σε blog και τήρηση κανόνων
πνευματικής ιδιοκτησίας.
Δημιουργία αρχείου από υπάρχουσες εικόνες, μουσική
ή βίντεο online.

Δημιουργία αρχείου με ενσωμάτωση εικόνων, μουσικής
ή βίντεο online.
Τροποποίηση ψηφιακού περιεχομένου σε πολύπλοκα
πλαίσια

Άπειρος
Βασικός

5. Ασφάλεια

Να είναι εξοικειωμένοι
με θέματα προσωπικής
προστασίας στο
διαδίκτυο, προστασίας
δεδομένων, προστασίας
ψηφιακής ταυτότητας,
ποια μέτρα ασφαλείας
μπορούν να υιοθετήσουν,
τι συνιστά ασφαλή και
βιώσιμη χρήση του
διαδικτύου.

1. Απλές εργασίες με
καθοδήγηση ή αυτόνομα,
αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις
των ψηφιακών τεχνολογιών
και της χρήσης τους.
Άγνοια όσων αφορά την προστασία συσκευών από
Αδυναμία εφαρμογής
κινδύνους και απειλές.
καθορισμένων και
συνηθισμένων τρόπων
προστασίας συσκευών
ψηφιακού περιεχομένου και
πολιτικές απορρήτου.
2. Απλές εργασίες με
καθοδήγηση/ Αυτονομία και
με καθοδήγηση όπου
χρειάζεται ώστε να
αναγνωρίζονται οι επιπτώσεις Δημιουργία λογαριασμού (έλεγχος καταλληλόλητας
κωδικού πρόσβασης).
των ψηφιακών τεχνολογιών
και η χρήση τους. Ικανότητα
εφαρμογής καθορισμένων και
συνηθισμένων τρόπων
προστασίας συσκευών
ψηφιακού περιεχομένου και
πολιτικές απορρήτου.
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Επαρκής

3. Αναγνώριση τρόπων αποφυγής
κινδύνων και απειλών για
σωματική και ψυχολογική
ευημερία κατά τη χρήση
ψηφιακών τεχνολογιών καθώς
και κοινωνική ευημερία και
ένταξη.

Έμπειρος

4. Ικανότητα επιλογής
κατάλληλων μέτρων
ασφαλείας, δεδομένων,
συσκευών, προσωπικών
δεδομένων και της ιδιωτικής
ζωής σε ψηφιακά
περιβάλλοντα. Εφαρμογή
μέτρων ασφαλείας προστασίας
από τους κινδύνους σε
ψηφιακά περιβάλλοντα.

Ανίχνευση κινδύνων από τη λήψη μηνυμάτων.
Απόπειρα ηλεκτρονικού "ψαρέματος".
Γνώση και προστασία διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη /
κωδικός πρόσβασης) ώστε να μην κλαπούν.
Αναγνώριση εφαρμογών / λογισμικού που είναι
ασφαλείς για λήψη.
Εγκατάσταση αντιικού προγράμματος
Έλεγχος προγράμματος ασφαλείας στις συσκευές που
χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στο Internet (π.χ.,
antivirus, firewall).
Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που ο υπολογιστής
μολυνθεί από ιό.
Ρύθμιση τείχους προστασίας ώστε να μην επιτρέπει την
πρόσβαση σε ανεπιθύμητες διευθύνσεις.

Άπειρος

Ανεπιτυχής εντοπισμός τεχνικού προβλήματος.

Επαρκής

Βασικός

2. Προσδιορισμός απλών

Έμπειρος

6. Επίλυση προβλημάτων

Οι χρήστες να μπορούν να
προσδιορίσουν ψηφιακές
ανάγκες και πόρων, να
λαμβάνουν τεκμηριωμένες
αποφάσεις για τα πλέον
κατάλληλα ψηφιακά
εργαλεία σύμφωνα με τον
σκοπό ή την ανάγκη, να
επιλύουν εννοιολογικά
προβλήματα μέσω
ψηφιακών μέσων, να
χρησιμοποιούν
δημιουργικά τις
τεχνολογίες, να επιλύουν
τεχνικά προβλήματα, και
να επικαιροποιούν τις
δεξιότητές τους.

1. Μη αναγνώριση απλών
τεχνικών προβλημάτων κατά
τη λειτουργία και τη χρήση
των ψηφιακών συσκευών.
προβλημάτων κατά τη
λειτουργία και τη χρήση των
ψηφιακών συσκευών.

Επίλυση απλών τεχνικών προβλημάτων.
Ικανότητα προσδιορισμού του είδους υποστήριξη IT
που απαιτείται.
Εύρεση λύσεων σε προβλήματα μέσω του Διαδικτύου

3. Καλά ορισμένα συνήθη
προβλήματα κατά τη
λειτουργία και τη χρήση
ψηφιακών συσκευών σε
ψηφιακά περιβάλλοντα.
Επιλογή κατάλληλων λύσεων

Απόκτηση γνώσης: Χρήση των ΤΠΕ για απόκτηση
έμμεσων και /ή σαφών γνώσεων σχετικά με ένα
πρόβλημα.
Επίλυση προβλήματος χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο

4. Πιο σύνθετα / μη συνηθισμένα
προβλήματα κατά τη
λειτουργία και τη χρήση
ψηφιακών συσκευών σε
ψηφιακά περιβάλλοντα.
Επιλογή κατάλληλων λύσεων.

Εφαρμογή γνώσης χρήσης ΤΠΕ
Εφαρμογή έμμεσων και / ή ρητών γνώσεων σχετικά
με ένα πρόβλημα για την εξεύρεση λύσης.
Δημιουργική χρήση ψηφιακών τεχνολογιών
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Β. Επίπεδα χρηστών βάση των ψηφιακών τους ικανοτήτων
Άπειρος
χρήστης

Δυσκολία στην
υλοποίηση απλών
εργασιών με
καθοδήγηση.
Αντιμετώπιση
δυσκολιών στην
αναζήτησης
τροποποίησης και
αποθήκευσης
απλών αρχείων
κειμένου.
Δυσκολίες κατά
την
αλληλεπίδραση
με τις ψηφιακές
τεχνολογίες για
διαμοιρασμό
πληροφοριών
ακόμη και με
καθοδήγηση. Μη
χρήση
κοινωνικών
δικτύων.
Μη εφαρμογή
απλών ελέγχων
προστασίας
συσκευών
ψηφιακού
περιεχομένου.

Βασικός χρήστης

Απλές εργασίες με
καθοδήγηση /Αυτονομία.
Ικανότητα αναζήτησης
τροποποίησης και
αποθήκευσης αρχείων,
κειμένων, εικόνων,
μουσικής, βίντεο από τον
υπολογιστή ή το διαδίκτυο
και ανάκτηση τους.
Ικανότητα αναζήτησης και
εύρεσης πληροφοριών
ανάλογα με τις ανάγκες για
την επίλυση απλών
προβλημάτων.
Δημιουργίας και
επεξεργασίας απλού
περιεχομένου σε απλές
μορφές.
Αλληλεπίδραση με
ψηφιακές τεχνολογίες για
διαμοιρασμό πληροφοριών.
Ικανότητα χρήσης
κοινωνικών δικτύων.
Ικανότητα εφαρμογής
καθορισμένων και
συνηθισμένων τρόπων
προστασίας συσκευών
ψηφιακού περιεχομένου
και πολιτικές απορρήτου.
Προσδιορισμός απλών
τεχνικών προβλημάτων
κατά τη λειτουργία και τη
χρήση των ψηφιακών
συσκευών.
Παρακολούθηση εξ
αποστάσεως μαθημάτων/
σεμιναρίων μέσω ειδικών
διαδικτυακών πλατφορμών.

Επαρκής χρήστης

Ικανότητα δημιουργίας,
τροποποίησης και
αποθήκευσης αρχείων και
φακέλων για ευκολότερη
αποθήκευση/εύρεση στον
υπολογιστή.
Συλλογή πληροφοριών στο
διαδίκτυο χρησιμοποιώντας
διάφορες μηχανές αναζήτησης
με προσωπικές στρατηγικές
αναζήτησης.
Σύγκριση και εκτίμηση
αξιοπιστίας διαφορετικών
πηγών.
Ικανότητα χρήσης κοινωνικών
δικτύων και συνήθεις εργασίες
αλληλεπιδρώντας με τις
ψηφιακές τεχνολογίες για
διαμοιρασμό πληροφοριών.
Ικανότητα δημιουργίας και
επεξεργασίας περιεχομένου σε
διαφορετικές ψηφιακές
μορφές.
Χρήση αδειών και
περιεχομένου που καλύπτεται
από πνευματικά δικαιώματα.
Αναγνώριση τρόπων
αποφυγής κινδύνων και
απειλών κατά τη χρήση
ψηφιακών τεχνολογιών.
Καλά ορισμένα συνήθη
τεχνικά προβλήματα κατά τη
λειτουργία και τη χρήση
ψηφιακών συσκευών σε
ψηφιακά περιβάλλοντα.
Επιλογή κατάλληλων λύσεων.
Εντοπισμός ελλείψεων
ψηφιακών ικανοτήτων.

Έμπειρος χρήστης

Ικανότητα δημιουργίας,
τροποποίησης και αποθήκευσης
αρχείων εικόνας-ήχου-βίντεο.
Επίλυση σύνθετων προβλημάτων
που σχετίζονται με την περιήγηση,
την αναζήτηση και το φιλτράρισμα
δεδομένων, πληροφοριών
ψηφιακού περιεχομένου.
Διαφορετικά καθήκοντα και
επίλυση σύνθετων προβλημάτων
και καθοδήγηση άλλων για
διαμοιρασμό ψηφιακών
πληροφοριών, ικανότητα χρήσης
συνεργατικών εργαλείων, καθώς
και ικανότητα επικοινωνίας μέσα
από ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα.
Ικανότητα επιλογής κατάλληλων
μέτρων ασφαλείας, δεδομένων,
συσκευών, προσωπικών δεδομένων
και της ιδιωτικής ζωής σε ψηφιακά
περιβάλλοντα.
Εφαρμογή μέτρων ασφαλείας
προστασίας από τους κινδύνους σε
ψηφιακά περιβάλλοντα.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
των αποθηκευμένων πληροφοριών
και αρχείων.
Επιλογή κατάλληλων λύσεων σε
πιο σύνθετα μη συνηθισμένα
τεχνικά προβλήματα κατά τη
λειτουργία και τη χρήση ψηφιακών
συσκευών σε ψηφιακά
περιβάλλοντα.
Αυτοβελτίωση ψηφιακών αναγκών.
Παρακολούθηση μαθημάτων με
σκοπό την βελτίωση της ψηφιακής
επάρκειας.
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Γ. Οι δραστηριότητες της πρακτικής άσκησης επίδοσης

1. Ανοίξτε το αρχείο υπολογιστικού φύλλου (.xlsx) με όνομα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ που
βρίσκεται αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας και στο
φάκελο ΙΕΚ.
2. Χρησιμοποιώντας

Δραστηριότητα 1

την κατάλληλη συνάρτηση του
υπολογιστικού φύλλου, να γράψετε στο κελί Β12 τη σχέση
που υπολογίζει τη μέγιστη βαθμολογία του πρώτου
βαθμολογητή.

3. Ο βαθμός κάθε εκπαιδευόμενου είναι ο μέσος όρος

βαθμολογίας των 2 βαθμολογητών. Χρησιμοποιώντας την
κατάλληλη συνάρτηση του υπολογιστικού φύλλου, να
γράψετε στο κελί D2 τη σχέση που υπολογίζει τον βαθμό του
1ου εκπαιδευμένου. Στη συνέχεια, να αντιγράψετε τη σχέση
για τους υπόλοιπους εκπαιδευμένους στα κελιά D3 έως D11.
4. Να αποθηκεύσετε τις

αλλαγές σας στο ίδιο αρχείο
(ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ)

1. Ανοίξτε το έγγραφο κειμένου (.docx) με το όνομα Ποσοστό

χρήσης Διαδικτύου 2018 που βρίσκεται στην επιφάνεια
εργασίας και στον φάκελο ΙΕΚ. Στη συνέχεια, να επιλέξετε
και να αντιγράψετε όλο το κείμενο του εγγράφου.
2. Ανοίξτε το αρχείο παρουσίασης (.pptx) με όνομα Ψηφιακές

Δραστηριότητα 2

Ικανότητες που βρίσκεται αποθηκευμένο στην επιφάνεια
εργασίας, στον φάκελο ΙΕΚ.
3. Να εισάγετε μια νέα διαφάνεια μετά την 3η διαφάνεια της

παρουσίασης. Να επικολλήσετε στη νέα διαφάνεια το κείμενο
που είχατε αντιγράψει προηγουμένως από το έγγραφο
Ποσοστό χρήσης Διαδικτύου 2018.
4. Να αποθηκεύσετε τις

παρουσίασης.
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αλλαγές σας στο ίδιο αρχείο

Έστω ότι επιθυμείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με τον Δήμο
Ναυπλιέων σχετικά με κάποιο θέμα που σας απασχολεί (π.χ. να
αναφέρετε την ύπαρξη σκουπιδιών στη γειτονιά σας).
1. Να βρείτε τη σχετική ηλεκτρονική σελίδα επικοινωνίας στο

Δραστηριότητα 3

δικτυακό τόπο (site) του Δήμου Ναυπλιέων. Συμπληρώστε
στη φόρμα επικοινωνίας μόνο τα υποχρεωτικά πεδία.
2. Στο πεδίο «Περιγραφή» πληκτρολογήστε ένα σύντομο

κείμενο 1-2 γραμμών εξηγώντας τον λόγο επικοινωνίας.
3. Να αποστείλετε το αίτημα.

Στην ηλεκτρονική https://e-stadiodromia.eoppep.gr του
ΕΟΠΠΕΠ υπάρχει η «Πύλη Δια Βίου Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας
Ενηλίκων», όπου μπορείτε να βρείτε διάφορα τεστ
επαγγελματικού προσανατολισμού, χρήσιμες οδηγίες για τη
συγγραφή του βιογραφικού, συμβουλές συνέντευξη και άλλα
στοιχεία για εύρεση εργασίας ή τη συνέχιση σπουδών.
1.

Να δημιουργήστε λογαριασμό μέλους στην πύλη του
ΕΟΠΠΕΠ συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία.
Προσοχή για τη δημιουργία του λογαριασμού του ΕΟΠΠΕΠ
θα χρησιμοποιήσετε username: diekΧ,
password: lab@diek@Χ και
email το λογαριασμό dieklabX@gmail.com

Δραστηριότητα 4

Για τον λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το
username είναι : dieklabX και το password: diek@2018@X
όπου Χ ο αριθμός του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε
Με τα στοιχεία που δώσατε κάντε είσοδο στο λογαριασμό που
μόλις δημιουργήσατε
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Πρόκειται να ταξιδέψετε στη Ρώμη.
1. Αναζητήστε πληροφορίες από δύο διαφορετικές δικτυακές

πηγές για τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ρώμης.
2. Ανοίξτε το αρχείο παρουσίασης (.pptx) με όνομα Ψηφιακές

Δραστηριότητα 5

Ικανότητες που βρίσκεται αποθηκευμένο στην επιφάνεια
εργασίας, στον φάκελο ΙΕΚ. Να εισάγετε μια νέα διαφάνεια
μετά την τελευταία διαφάνεια της παρουσίασης.
3. Να επικολλήσετε στη νέα διαφάνεια τη διεύθυνση των δύο

δικτυακών πηγών. Στη συνέχεια να γράψετε τρία σημαντικά
αξιοθέατα που εκτιμάται ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να
επισκεφθείτε.
4. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στο αρχείο παρουσίασης.

Πρόκειται αύριο να ταξιδέψετε στη Φλώρινα. Ο καιρός φαίνεται
ότι χαλάει. Αναζητήστε πληροφορίες για τον καιρό που θα κάνει
τη Φλώρινα αύριο.
Δραστηριότητα 6

1. Ανοίξτε

ένα νέο έγγραφο κειμένου (.docx) κι
αποθηκεύστε τη μέγιστη και την ελάχιστη θερμοκρασία
που αναμένεται για αύριο στην πόλη της Φλώρινας.

2. Αποθηκεύστε το έγγραφο στο φάκελο ΙΕΚ με όνομα

αρχείου «Τεστ».
Πρόκειται να πραγματοποιήσετε ένα 5ήμερο ταξίδι στο Λονδίνο,
από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το αεροδρόμιο
Heathrow του Λονδίνου, κατά το διάστημα 7 έως 15 Μαρτίου
2019.
Δραστηριότητα 7

1. Να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της αεροπορικής

εταιρείας Aegean και να κάνετε την κράτηση του
εισιτηρίου σας (Να περιοριστείτε στην κράτηση της
πτήσης).
2. Να επιλέξετε το φθηνότερο εισιτήριο κατά το παραπάνω

χρονικό διάστημα.
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Επισκεφθείτε

Δραστηριότητα 8

την Τράπεζά
διεύθυνση

σας,

στην

ηλεκτρονική

https://e- banking.winbank.gr/demo.
Να εντοπίσετε τη συναλλαγή πληρωμή λογαριασμού της
Εταιρείας Τηλεφωνίας Vodafone. Επιλέξτε Ανανέωση Χρόνου
Ομιλίας από τον Προσωπικό Λογαριασμό με Ποσό Ανανέωσης
10 €. Να κάνετε άμεση εκτέλεση της συναλλαγής.
Χρειάζεται να κλείσετε ένα Ηλεκτρονικό Ραντεβού με γιατρό
στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης

1. Να βρείτε και να μεταβείτε στον σχετικό δικτυακό τόπο.
2. Να δημιουργήσετε λογαριασμό για να μπορέσετε να

συνδεθείτε
Δραστηριότητα 9

3. Να συμπληρώσετε τα κατάλληλα στοιχεία …. Π.χ. για

γιατρό ενδοκρινολόγο, ημερομηνία κ.λπ.

Προσοχή για τη δημιουργία του λογαριασμού στο νοσοκομείο
θα χρησιμοποιήσετε username: diekΧ,
password: lab@diek@Χ και
email το λογαριασμό dieklabΧ@gmail.com
Για τον λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το
username είναι : dieklabΧ και το password: diek@2018@Χ
Στις παρακάτω διευθύνσεις υπάρχουν πληροφορίες για το αν είναι
υποχρεωτική η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για όλους τους
ενήλικες:
Δραστηριότητα 10

1) https://www.e-

forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=190884
2) https://bit.ly/2FAOE2V

Ποια από τις δύο πηγές είναι περισσότερο αξιόπιστη και γιατί;
Σημειώστε την απάντησή σας στο έγγραφο «Τεστ».
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Να
μεταβείτε
στη
ηλεκτρονική
https://iekeducation.wordpress.com/,

Δραστηριότητα 11

διεύθυνση

1. Να διαβάστε το άρθρο με τίτλο «Η προστασία του

περιβάλλοντος δεν αποτελεί μόνο ευθύνη αλλά και
υποχρέωση όλων μας».
2. Να

γράψετε ένα μικρό σχόλιο
παρουσιάζοντας ένα σχόλιο, την

1-2

γραμμών

προσωπική σας άποψη ή μια ιδέα που εμπλουτίζει το
παραπάνω άρθρο.
Έστω ότι είχατε αποτυχημένη είσοδό σε μια ηλεκτρονική
πλατφόρμα που είστε μέλος.
1. Από το help desk της πλατφόρμας σας ζητούν το όνομα

χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, προκειμένου να
εντοπιστεί το πρόβλημα και να σας βοηθήσουν να
εισέλθετε στην πλατφόρμα. Τι θα κάνετε;
Δραστηριότητα 12

2. Ανοίξτε το έγγραφο κειμένου (.docx) με όνομα «Τεστ»

που βρίσκεται στο φάκελο ΙΕΚ και πληκτρολογήστε την
απάντησή σας (π.χ. δίνω / δε δίνω όνομα χρήστη και τον
κωδικό πρόσβασης )
3. Αποθηκεύστε το έγγραφο στο φάκελο ΙΕΚ διατηρώντας

το ίδιο όνομα αρχείου

1. Στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε ελέγξτε αν υπάρχει

Δραστηριότητα 13

λογισμικό προστασίας από ιούς.
2. Ελέγξτε

πότε έγινε η τελευταία ενημέρωση του
λογισμικού προστασίας
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Μεταβείτε
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.iatrikionline.gr/ELL_M_4_2009/3.pdf όπου έχει
αναρτηθεί ένα άρθρο με τίτλο «Παχυσαρκία I: Ορισμός,
ταξινόμηση, αιτιολογία, παθοφυσιολογία».
1.

Να αντιγράψτε την περίληψη του παραπάνω άρθρου.

2.

Να δημιουργήσετε μια νέα καρτέλα στο πρόγραμμα
περιήγησης στο Διαδίκτυο και να μεταφερθείτε στη διεύθυνση
https://bit.ly/2T097Rr, όπου φιλοξενείται ένα έγγραφο με
όνομα «Άσκηση & Διατροφή για τη διατήρηση της Υγείας
»

3.

Να επικολλήστε την παράγραφο της περίληψης που
αντιγράψατε προηγουμένως στο τέλος του κειμένου, ακριβώς
πριν τον υπότιτλο «Πηγές».

Δραστηριότητα 14

4. Να συμπληρώστε στο έγγραφο τα στοιχεία που είναι

απαραίτητα ώστε να μπορεί να γίνει η δημοσίευση του
εγγράφου αυτού στο Διαδίκτυο χωρίς να παραβιάζονται
πνευματικά δικαιώματα.
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Δ. Έντυπο συναίνεσης
Ονομάζομαι Χρυσούλα Ξιξή και στο πλαίσιο εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου - Τμήμα
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής - διεξάγεται έρευνα με θέμα: «Μέτρηση των βασικών

ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής
Κατάρτισης Άργους Αργολίδας στα πλαίσια διερεύνησης των βασικών ικανοτήτων τους
ως μελλοντικοί εργαζόμενοι». Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει, μέσα από
πρακτικές ασκήσεις με χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, κατά πόσο οι
εκπαιδευόμενοι στα Δ.ΙΕΚ αποκτούν βασικές ψηφιακές ικανότητες ώστε να είναι κατάλληλα
προετοιμασμένοι για την ψηφιακή εποχή στην οποία καλούνται να εργαστούν. Η έρευνα θα
διεξαχθεί στο εργαστήριο Πληροφορικής του Δ.ΙΕΚ, όπου θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες,
με χρήση επιτραπέζιου υπολογιστή, διάρκειας περίπου 50΄της ώρας. Οι πρακτικές ασκήσεις, και
μόνο αυτές, θα καταγραφούν με ειδικό λογισμικό καταγραφής οθόνης.

Έχετε κάθε δικαίωμα να αρνηθείτε τη συμμετοχή σας καθώς και να σταματήσετε σε
οποιαδήποτε στιγμή της μελέτης επιθυμείτε. Μπορείτε να ζητήσετε περαιτέρω
διευκρινήσεις όποτε εσείς κρίνετε απαραίτητο, καθώς και να σταματήσετε την διαδικασία
αν δεν αισθάνεστε καλά, οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε. Θα διασφαλιστεί η ανωνυμία
σας και μπορείτε να ενημερωθείτε για τα ευρήματα της έρευνας. Παρακαλώ υπογράψτε
αυτό το έντυπο συναίνεσης. Με την υπογραφή σας δηλώνετε την πλήρη γνώση για την
διαδικασία και τον σκοπό της έρευνας. Θα σας δοθεί αντίγραφο αυτού του εντύπου. Σας
ευχαριστώ πολύ.

Υπογραφή

172

Ημερομηνία

Ε. Ερωτηματολόγιο συλλογής δημογραφικών στοιχείων

Δημογραφικά Στοιχεία
Θα θέλαμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Βάλτε (x) στο αντίστοιχο
τετραγωνάκι ή συμπληρώστε όπου είναι απαραίτητο.

Ι. Προσωπικά Στοιχεία
1. Φύλο
΄Άντρας

Γυναίκα

2. Ηλικία
18 - 25

26 - 35

36 – 45

46 και άνω

3. Επίπεδο εκπαίδευσης
Απόφοιτος Λυκείου

Απόφοιτος Τ.Ε.Ι.

Απόφοιτος Α.Ε.Ι.

Άλλο ___________________

4. Οικογενειακή Κατάσταση
Έγγαμος/η

Διαζευγμένος/η

Άγαμος/η

Χήρος/α

Άλλο___________________________________________

5. Ειδικότητα
__________________________________________________(Συμπληρώστε)
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ΙΙ. Εργασία

1. Παρούσα Επαγγελματική Κατάσταση
Εργαζόμενος/η

Άνεργος/η

Σπουδαστής/ρια

Δεν εργάζομαι για προσωπικούς λόγους

Συνταξιούχο

2. Αν εργάζεστε, πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε
0-5

6-10

11-15

16-20

άνω των 20

ΙΙΙ. Ψηφιακές Συσκευές και Χρήση τους
1. Χρησιμοποιείτε Υπολογιστή;
Ναι

Όχι

2. Αν ναι,
2.1 Από που τον χρησιμοποιείτε;
Δουλειά

Σπίτι

ΙΕΚ

2.2 Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε υπολογιστή;
Καθόλου

Σπάνια

Συχνά

Πολύ Συχνά

2.3 Αν χρησιμοποιείτε, για ποιους λόγους τον χρησιμοποιείτε;
Εργασία

Ψυχαγωγία

Εκπαίδευση

3. Αν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή από το σπίτι
3.1 Υπάρχει στο σπίτι σύνδεση στο διαδίκτυο;
Ναι
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Όχι

Συνέχεια

3.2 Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο;
Καθόλου
Λιγότερο από μια φορά το Μήνα
Μια φορά την εβδομάδα
2-3 φορές την εβδομάδα
Καθημερινά

3.3 Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή καθημερινά, συνήθως πόσες ώρες την ημέρα
αφιερώνετε στο Διαδίκτυο;
Το πολύ 1 ώρα
1-2
2-3
3-4
4-5
Περισσότερες από 5

3.4 Ποιες εφαρμογές χρησιμοποιείτε περισσότερο;
Ηλεκτρονικές εφημερίδες
Facebook
Instagram
YouTube
Ηλεκτρονικά παιχνίδια
Διάφορα blogs
Ηλεκτρονικά καταστήματα
eclass / Edmodo κτλ για Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Άλλο____________________________________(σημειώστε)
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ΣΤ. Συνοπτικός πίνακας Δραστηριοτήτων
Δραστηριότητα 1 (στόχος: υπολογισμός μέγιστου στοιχείου και μέσου όρου)
Α/Α

Δεν ολοκληρώθηκε
κανένα μέρος της
δραστηριότητας

Ολοκληρώθηκε μια από τις δυο δράσεις

Άνοιγμα
αρχείου

Υπολογισμός
Μέγιστου

Υπολογισμός
Μέσου όρου

Ολοκληρώθηκαν και οι
δυο δράσεις
υπερβαίνοντας τον
διαθέσιμο χρόνο

Ολοκληρώνει τη
δραστηριότητα με
επιτυχία σε δύο λεπτά,
χρησιμοποιώντας τις
απαιτούμενες
συναρτήσεις και το δείκτη
συμπλήρωσης για τους
μέσους όρους. (χρόνος
1.59)
Ολοκληρώνεται με επιτυχία ο υπολογισμός του μεγαλύτερου
βαθμού, ενώ για το μέσο όρο βρίσκει την συνάρτηση
AVERAGE αλλά δεν επιλέγει κελιά με αποτέλεσμα στον
υπολογισμό του να συμπεριλαμβάνεται και ο αριθμός μητρώου.
Αποθηκεύει τις αλλαγές. (χρόνος 3.51)

2

4

Ολοκληρώθηκαν και
οι δυο δράσεις σε
μικρότερο χρόνο από
το διαθέσιμο

Αποθήκευση
αλλαγών

1

3

Ολοκληρώθηκαν και
οι δυο δράσεις εντός
του διαθέσιμου
χρόνου

Ανοίγει την εφαρμογή του
Excel αλλά επειδή δεν
ανοίγει το υπολογιστικό
φύλλο με τις βαθμολογίες
των εκπαιδευομένων του
ΙΕΚ μετά από
επανειλημμένα
αποτυχημένες προσπάθειες
να ανοίξει το αρχείο
εγκαταλείπει τη
δραστηριότητα
σχολιάζοντας «έτσι κι
αλλιώς το excel δεν το
ξέρω». (χρόνος 1.34)
Ανοίγει το υπολογιστικό φύλλο και ανάμεσα σε μεγάλα
διαστήματα απραξίας γίνονται κάποιες αποτυχημένες
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προσπάθειες αναζήτησης των ζητηθέντων συναρτήσεων
(χρόνος 4.21)
Άνοιξε το υπολογιστικό φύλλο αλλά δεν έγινε καμία
προσπάθεια να πραγματοποιηθεί κάποιο από τα
ερωτήματα.(χρόνος 2.39)

5

6

7
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Ο εκπαιδευόμενος ανοίγει
το Excel, εμφανίζεται όμως
ένα εικονίδιο που ζητά
όνομα χρήστη και όνομα
αρχείου, κι επειδή δεν ξέρει
τι να κάνει δέχεται βοήθεια
ώστε να μπορέσει να
συνεχίσει τη
δραστηριότητα. Άνοιξε το
Excel και αποθήκευσε στο
κελί Β12 το άθροισμα των
βαθμολογιών του πρώτου
βαθμολογητή (κάτι που δεν
ζητήθηκε). Κατά την
αποθήκευση πάτησε 5-6
φορές το εικονίδιο της
δισκέττας και στη συνέχεια
έκλεισε το αρχείο.(χρόνος
9.05)
Ανοίγει το υπολογιστικό
φύλλο εμφανίζεται το
παράθυρο όνομα χρήστη
και όνομα αρχείου το
σκέφτεται για περίπου
ένα λεπτό και πατά το Ok
και μπαίνει στο έγγραφο.
Έπειτα από 3 λεπτά
αναζήτηση στα μενού του
excel εντοπίζει τη
συνάρτηση Max και
αποθηκεύει στο κελί Β12
το μεγαλύτερο βαθμό του
πρώτου βαθμολογητή.
Τρία λεπτά αργότερα
εντοπίζει και τη
συνάρτηση average
βρίσκει το μέσο όρο
βαθμολογίας του πρώτου

μαθήματος και με το
δείκτη συμπλήρωσης
συμπληρώνει και το μέσο
όρο των άλλων
μαθημάτων. (χρόνος 8.12)
Χρησιμοποιώντας τις
κατάλληλες συναρτήσεις
και την ομαδοποίηση
ενεργειών ολοκληρώνει
τη δραστηριότητα.
(χρόνος 4.26 ).

8

9

10

11

Ανοίγει την εφαρμογή του
Excel αλλά επειδή δεν
ανοίγει το υπολογιστικό
φύλλο με τις βαθμολογίες
των εκπαιδευομένων του
ΙΕΚ μετά από
επανειλημμένες
προσπάθειες να ανοίξει το
αρχείο εγκαταλείπει τη
δραστηριότητα. (χρόνος
2.57)
Ο καταρτιζόμενος μέσω της
αναζήτησης βρήκε το
υπολογιστικό φύλλο
«βαθμολογία
εκπαιδευομένων ΙΕΚ», δεν
προσπάθησε όμως να κάνει
καμία από τις ζητηθείσες
δραστηριότητες. (χρόνος
2.20)
Ανοίγει την εφαρμογή του
Excel, βρίσκει την
συνάρτηση μέσο όρο και
υπολογίζει το μέσο όρο
του πρώτου
εκπαιδευομένου.
Προσπαθώντας να
γενικεύσει επιλέγει όλα τα
κελιά με τους βαθμούς και
βρίσκει μέσο όρο κάθε
βαθμολογητή. Διαγράφει
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τα αποτελέσματα και
επιλέγοντας τα κατάλληλα
κελιά βρίσκει το μέσο όρο
κάθε εκπαιδευόμενου.
(χρόνος 8.45)

12

Στον υπολογισμό του
μεγαλύτερου βαθμού
πληκτρολογεί στο κελί Β12
το συγκριτικός τελεστής >.
Στη συνέχεια πληκτρολογεί
στο κελί D2 «7+8=σ»,
θεωρώντας ότι υπολογίζει
το μέσο όρο βαθμολογίας
και με αντιγραφή κι
επικόλληση συμπληρώνει
και τα κελιά D3 και D11 με
την τιμή του κελιού D2.
Αποθηκεύει τις αλλαγές
(χρόνος 8.41)
Χρειάστηκαν τέσσερα λεπτά για να υπολογισθεί ο μεγαλύτερος
βαθμός του πρώτου βαθμολογητή με χρήση της ΜΑΧ και
μετά από τρεισήμισι λεπτά χρησιμοποιήθηκε η συνάρτηση
AVERAGE αλλά συμπεριλήφθηκε και ο Αριθμός Μητρώου
στον υπολογισμό κάθε μέσου όρου γιατί δεν επιλέχθηκαν τα
κατάλληλα κελιά. Αποθηκεύει τις αλλαγές (χρόνος 0-7.41)

13

14
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Αρχικά πληκτρολογεί στο
κελί D3 την έκφραση
«(Α+Β)*0.5», στο κελί D4
μέσω της συνάρτησης SUM
υπολογίστηκε το άθροισμα
των κελιών Α4 έως C4.
Πληκτρολογεί στο κελί D12
την έκφραση «ΜΑΧ(Β:C)».
Στο κελί D3 και μέσω της
συνάρτησης AVERAGE
υπολογίζεται ένας μέσος
όρος για τον 2ο
καταρτιζόμενο αλλά
συμπεριλήφθηκε στον
υπολογισμό και ο αριθμός
μητρώου του
καταρτιζόμενου. (χρόνος
7.44)

15

16

17

18

19

Η πρώτη δραστηριότητα
χαρακτηρίστηκε από
μεγάλη απραξία τα πρώτα
5 λεπτά.Με χρήση της
συνάρτησης AVERAGE
υπολογίστηκε ο μέσος όρος
βαθμολογίας του πρώτου
βαθμολογητή (κάτι που δε
ζητήθηκε). (χρόνος 6.44)
Επιλέγονται τα κατάλληλα κελιά με τους βαθμούς του πρώτου
εκπαιδευτικού, εντοπίζεται η συνάρτηση MAX, αλλά όταν
εμφανίστηκε στο κελί Β12 «ΜΑΧ(B2:B11)» δεν πάτησε το
enter αλλά διέγραψε τη συνάρτηση και πληκτρολόγησε στο κελί
Β12 την τιμή 10 που ήταν και η μεγαλύτερη και πριν κλείσει το
excel την διέγραψε. Αρχικά στον υπολογισμό του μέσου όρου
συμπεριλήφθηκε και ο αριθμός μητρώου, αλλά διόρθωσε το
λάθος και επιλέγοντας τα σωστά κελιά υπολόγισε τον μέσο όρο
κάθε καταρτιζόμενου ξεχωριστά κι όχι ομαδοποιημένα με το
δείκτη συμπλήρωσης. (χρόνος 9.17)
Στην πρώτη προσπάθεια
χρήσης και των δυο
συναρτήσεων δεν έγινε
επιλογή των κατάλληλων
κελιών ενώ η δεύτερη
προσπάθεια ήταν
επιτυχής. Στο μέσο όρο
δεν έγινε ομαδοποιημένος
υπολογισμός δηλαδή δε
χρησιμοποιήθηκε ο
δείκτης συμπλήρωσης.
(χρόνος 6.44)
Ολοκληρώνει τη
δραστηριότητα με
επιτυχία,
χρησιμοποιώντας τις
απαιτούμενες
συναρτήσεις και το δείκτη
συμπλήρωσης για τους
μέσους όρους. (χρόνος
5.40)
Μετά από αρκετές
προσπάθειες αναζήτησης
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υπολογίζεται το μέγιστο
με τη συνάρτηση ΜΑΧ
καθώς και ο μέσος όρος
με τη συνάρτηση
AVERAGE. Ο
υπολογισμός του μέσου
όρου έγινε για κάθε
εκπαιδευόμενο ξεχωριστά
και όχι με το δείκτη
συμπλήρωσης.
Παρατηρήθηκε δυσκολία
στη επιλογή των
κατάλληλων ενεργών
κελιών-[πολλαπλές
προσπάθειες] .(χρόνος
5.49)
Στην εύρεση του μέγιστου βαθμού αρχικά υπολογίζεται το
μεγαλύτερο από όλα τα κελιά και εντοπίζοντας το λάθος και
βρίσκει το μέγιστο βαθμό του 1ου βαθμολογητή. Με χρήση της
συνάρτησης AVERAGE υπολογίζει το μέσο όρο καθενός από
τους 4 πρώτους καταρτιζόμενους και στη συνέχεια ο μέσος όρος
κάθε βαθμολογητή για τους τελευταίους 6 εκπαιδευόμενους.
Αναιρεί την τελευταία ενέργεια. Στον 5ο αντί για τη συνάρτηση
AVERAGE επιλέχθηκε η SUM. Αποθηκεύει τις αλλαγές
(χρόνος 6.27)

20

Ολοκληρώνεται η
δραστηριότητα 1 με
επιτυχία (χρόνος 1.53)

21

22

23
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Ο καταρτιζόμενος επιλέγει
διάφορα κελιά για αρκετή
ώρα, στη συνέχεια
πληκτρολογεί στο κελί C12
την τιμή 12, τη διαγράφει
και στη συνέχεια στο Β12
την τιμή 10. Υπάρχει
απραξία για 2 περίπου λεπτά
κι αποθηκεύει το Excel
(χρόνος 5.21)
Ανοίγει την εφαρμογή του
Excel αλλά επειδή δεν
ανοίγει το υπολογιστικό
φύλλο με τις βαθμολογίες
των εκπαιδευομένων του

24

25

26

27

28

ΙΕΚ εγκαταλείπει τη
δραστηριότητα. (χρόνος
1.57)
Ανοίγει την εφαρμογή του
Excel αλλά μετά από
προσπάθειες να ανοίξει το
το υπολογιστικό φύλλο με
τις βαθμολογίες των
εκπαιδευομένων του ΙΕΚ
εγκαταλείπει τη
δραστηριότητα. (χρόνος
1.44)
Ανοίγει το Excel από το
μενού έναρξη αλλά όχι το
υπολογιστικό φύλλο
«Βαθμολογία
εκπαιδευομένων ΙΕΚ».
Εγκαταλείπει τη
δραστηριότητα σχετικά
γρήγορα χωρίς προσπάθεια
να βρήκε το αρχείο. (χρόνος
1.45)
Πληκτρολογεί τη
μεγαλύτερη τιμή που
υπήρχε στο υπολογιστικό
φύλλο. Υπολόγισε
χειρωνακτικά το άθροισμα
των δύο βαθμών, αποφάσισε
όμως να μην αποθηκεύσει
τις αλλαγές στο excel.
(χρόνος 8.56 )
Ανοίγει το Excel στην
αρχή δεν κάνει τίποτα,
μετά από λίγο πληκτρολογεί
την τιμή 10 στο κελί Β12,
αποφασίζει όμως να μην
αποθηκεύσει τις αλλαγές.
(χρόνος 7.00)
Ανοίχτηκε αρχικά το
υπολογιστικό φύλλο χωρίς
να κάνει κάποια ενέργεια
για περίπου 1.5 λεπτό, το

183

29

κλείνει και τη δεύτερη φορά
το ανοίγει και πληκτρολογεί
στο κελί Β12 τον αριθμό 7
και κλείνει το έγγραφο
χωρίς αποθήκευση. (χρόνος
1.00)
Ανοίγει την εφαρμογή του
Excel αλλά επειδή δεν
ανοίγει το υπολογιστικό
φύλλο με τις βαθμολογίες
των εκπαιδευομένων του
ΙΕΚ εγκαταλείπει τη
δραστηριότητα. (χρόνος
1.00)
Ανοίγει το Excel και μετά από 3 λεπτά εντοπίζει μέσα από τη
γραμμή εργαλείων και τύπων τη συνάρτηση Max με την οποία
στο κελί Β12 υπολογίζεται η μεγαλύτερη τιμή του πρώτου
βαθμολογητή. Για την εύρεση του μέσου όρου του βαθμού κάθε
μαθητή βρίσκει τη συνάρτηση AVERAGE αλλά σε όλες τις
προσπάθειες επιλέγει λάθος κελιά (συμπεριλαμβάνει τον ΑΜ ή
επιλέγει όλους τους εκπαιδευόμενους)και τελικά επειδή δεν
ξέρει ποια κελιά να επιλέξει εγκαταλείπει τη δραστηριότητα.
(χρόνος-6.57)

30

Δραστηριότητα 2 (στόχος: Αντιγραφή κειμένου σε συγκεκριμένη θέση και μορφοποίηση κειμένου)
Α/Α

Δεν ολοκληρώθηκε κανένα
μέρος της δραστηριότητας

Ολοκληρώθηκε μια από τις δυο
δράσεις
Εισαγωγή
διαφάνειας σε
λάθος θέση

1
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Αδυναμία
μορφοποίησης
κειμένου

Αντιγράφει το κείμενο από το έγγραφο
“το ποσοστό χρήσης διαδικτύου 2018”
σε νέα διαφάνεια που εισήγαγε στη
σωστή θέση και αποθήκευσε την
παρουσίαση χωρίς μορφοποίηση του
κειμένου λόγω επιλογής διαφάνειας
χωρίς πλαίσια κειμένου. (χρόνος 2.26)

Ολοκληρώθηκαν και οι δυο
δράσεις υπερβαίνοντας τον
διαθέσιμο χρόνο

Ολοκληρώθηκαν και οι
δυο δράσεις εντός του
διαθέσιμου χρόνου

Ολοκληρώθηκαν και οι δυο
δράσεις σε μικρότερο χρόνο
από το διαθέσιμο

2

Αντιγράφει το κείμενο από το έγγραφο
“το ποσοστό χρήσης διαδικτύου 2018”
σε νέα διαφάνεια που εισήγαγε στη
σωστή θέση και αποθήκευσε την
παρουσίαση μετά από αποτυχημένες
προσπάθειες μορφοποίησης του
κειμένου λόγω επιλογής διαφάνειας
χωρίς πλαίσια κειμένου. (χρόνος 2.31)
Αντιγράφει το κείμενο από το
έγγραφο “το ποσοστό χρήσης
διαδικτύου 2018” σε νέα
διαφάνεια που εισήγαγε αρχικά
σε λάθος θέση, αλλά με πλαίσια
τίτλου και στη συνέχεια τη
μετακίνησε στη σωστή και
αποθηκεύσει την παρουσίαση
μορφοποιώντας το κείμενο ώστε
να είναι αναγνώσιμο. (χρόνος
2.25)

3

4

5

Αντιγράφει το κείμενο από το
έγγραφο “το ποσοστό χρήσης
διαδικτύου 2018” σε νέα διαφάνεια
με πλαίσια κειμένου για τίτλο και
υπότιτλο και μετά από αρκετές
προσπάθειες εύρεσης της
επικόλλησης την εισήγαγε στη
σωστή θέση μορφοποιώντας το
κείμενο ώστε να είναι αναγνώσιμο
και αποθηκεύει τις αλλαγές.
(χρόνος 5.12)
Αντιγράφει το κείμενο από το
έγγραφο «το ποσοστό χρήσης
διαδικτύου 2018», στην τελευταία
από τις 3 νέες διαφάνειες που έχει
δημιουργήσει στην παρουσίαση
«ψηφιακές ικανότητες». Διαγράφει
τις δύο κενές και κατά την
αποθήκευση αντιμετωπίζει
δυσκολίες τις οποίες ξεπέρασε
(σύγχυση μεταξύ αποθήκευσης και
πληροφοριών εγγράφου). (χρόνος
4.04)
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6

7

8

9
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Ανοίγει το έγγραφο “το ποσοστό
χρήσης διαδικτύου 2018”,
επιλέγει το κείμενο, επιστρέφει
στο φάκελο ΙΕΚ, μετά εξερευνά
την επιφάνεια εργασίας
επιλέγοντας κάποια αρχείαεφαρμογές χωρίς τελικά να
ανοίξει κάποιο, επιστρέφει στο
έγγραφο “το ποσοστό χρήσης
διαδικτύου 2018”, ξανά επιλέγει
το κείμενο, αποθηκεύει το Word
χωρίς να υπάρχουν αλλαγές και
κλείνει το έγγραφο. (χρόνος
2.55)
Αντιγράφει το κείμενο από το έγγραφο
“το ποσοστό χρήσης διαδικτύου 2018”
σε νέα διαφάνεια που εισήγαγε στη
σωστή θέση και αποθήκευσε την
παρουσίαση χωρίς μορφοποίηση του
κειμένου λόγω επιλογής διαφάνειας
χωρίς πλαίσια κειμένου. (χρόνος 3.23)
Αντιγράφει το κείμενο από το έγγραφο
“το ποσοστό χρήσης διαδικτύου 2018”
στην παρουσίαση “ψηφιακές
ικανότητες” σε νέα διαφάνεια με
πλαίσια κειμένου που εισήγαγε σε
λάθος θέση της παρουσίασης
μορφοποιημένο ώστε να είναι
αναγνώσιμο. Αποθηκεύει χωρίς να
αλλάξει τη θέση της νέας διαφάνειας.
(χρόνος 2.44).
Έπειτα από επανειλημμένες
αποτυχημένες προσπάθειες να επιλέξει
όλο το κείμενο για να το αντιγράψει
(χρειάστηκαν περίπου δύο λεπτά για
να μπορέσει να κάνει αντιγραφή του
κειμένου), αντιγράφει το κείμενο του
εγγράφου “το ποσοστό χρήσης
διαδικτύου 2018” σε νέα διαφάνεια
που εισήγαγε σε λάθος θέση στην
παρουσίαση “ψηφιακές ικανότητες”.
Διαγράφει την νέα διαφάνεια και
επαναλαμβάνει τα βήματα αντιγραφής

και επικόλλησης του εγγράφου σε
καινούργια διαφάνεια που εισήγαγε
στη σωστή θέση, όμως εισήγαγε
κάποια χωρίς πλαίσια κειμένου
αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στη
μορφοποίηση που δεν μπόρεσε να
αντιμετωπίσει και αποθηκεύει τις
αλλαγές. (χρόνος 7.55)
Αντιγράφει το κείμενο από το
έγγραφο “το ποσοστό χρήσης
διαδικτύου 2018” σε νέα
διαφάνεια που εισήγαγε στη
σωστή θέση με κατάλληλα
πλαίσια κειμένου ώστε να
είναι αναγνώσιμο.
Αποθηκεύσει την
παρουσίαση. (χρόνος 3.54)

10

Εντόπισε το φάκελο ΙΕΚ στην
επιφάνεια εργασίας μετά από 2,5
λεπτά, τον άνοιξε και αντέγραψε το
κείμενο του εγγράφου “Ποσοστό
χρήσης διαδικτύου 2018” στο
τέλος του ίδιου εγγράφου και το
αποθήκευσε. Ένα λεπτό αργότερα
εντοπίζει την παρουσίαση
“Ψηφιακές ικανότητες” και εισάγει
μία κενή διαφάνεια στη σωστή
θέση της παρουσίασης.
Ξαναπηγαίνει στο έγγραφο
“ποσοστό χρήσης διαδικτύου
2018”, αντιγράφει το κείμενο και
το επικολλά στην κενή διαφάνεια
της παρουσίασης και επιτυγχάνει
μία ικανοποιητική μορφοποίηση
του κειμένου. (χρόνος 10.35)

11

12

Ανοίγει το έγγραφο «Το ποσοστό
χρήσης διαδικτύου 2018»,
ακολουθεί επανειλημμένα τα
βήματα αποθήκευσης αλλά δεν
τα ολοκληρώνει ( επιλέγει
Αρχείο, Αποθήκευση ως και το
κουμπί «Πίσω»). Επιλέγει το
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κείμενο του εγγράφου και το
αντιγράφει στο τέλος του ίδιου
εγγράφου. Στη συνέχεια
αντιγράφει όλο το κείμενο του
εγγράφου και το επικολλά σε δυο
νέες σελίδες στον ίδιο έγγραφο.
Αποθηκεύει τις αλλαγές στο
έγγραφο. (χρόνος 7.56)
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με
επιτυχία παρόλο που στην πρώτη
προσπάθεια προστέθηκαν δύο
κενές διαφάνειες και χρειάστηκε
μορφοποίηση γιατί έγινε
επικόλληση ως τίτλος με
αποτέλεσμα το κείμενο να είναι
έξω από τα όρια της διαφάνειας και
δεν μπόρεσε να την
πραγματοποιήσει. Με χρήση του
κουμπιού της «Αναίρεσης»
επιστρέφει στην αρχική μορφή της
παρουσίασης και στην δεύτερη
προσπάθεια το κείμενο
επικολλήθηκε στο πλαίσιο του
υπότιτλου, όπου δεν απαιτήθηκε
αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς.
Αποθηκεύει τις αλλαγές στο
έγγραφο. (χρόνος 6.09)
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Αντιγράφει το κείμενο από το έγγραφο
“το ποσοστό χρήσης διαδικτύου 2018”
σε νέα διαφάνεια που εισήγαγε στη
σωστή θέση και αποθήκευσε την
παρουσίαση χωρίς μορφοποίηση του
κειμένου. Υπήρξε δυσκολία τη
μορφοποίηση λόγω επιλογής
διαφάνειας χωρίς πλαίσια κειμένου.
(χρόνος 2.25)
Αντιγράφει το κείμενο από το έγγραφο
“το ποσοστό χρήσης διαδικτύου 2018”
στην παρουσίαση “ψηφιακές
ικανότητες” σε νέα διαφάνεια που
εισήχθη σε λάθος θέση με κατάλληλα
όμως πλαίσια κειμένου οπότε δε
χρειάστηκε μορφοποίηση για να είναι

16

17

αναγνώσιμο. Αποθηκεύει χωρίς να
αλλάξει τη θέση της νέας διαφάνειας.
(χρόνος 2.52).
Αντιγράφει το κείμενο από το έγγραφο
“το ποσοστό χρήσης διαδικτύου 2018”
στην παρουσίαση “ψηφιακές
ικανότητες” σε νέα διαφάνεια που
εισήχθη σε λάθος θέση της
παρουσίασης αλλά με κατάλληλα
πλαίσια κειμένου οπότε δε χρειάστηκε
μορφοποίηση για να είναι αναγνώσιμο.
Αποθηκεύει χωρίς να αλλάξει τη θέση
της νέας διαφάνειας. (χρόνος 5.10)
Έγινε αντιγραφή και επικόλληση του
κειμένου από το έγγραφο «το ποσοστό
χρήσης διαδικτύου 2018» στην
παρουσίαση «ψηφιακές ικανότητες,
αλλά δημιουργήθηκαν περισσότερες
από μία διαφάνειες και όλες σε λάθος
θέση. Επιλέχθηκε διαφάνεια χωρίς
πλαίσια κειμένου με αποτέλεσμα να
δυσκολεύει τη μορφοποίηση της
παρουσίασης, αν και τελικά μεγάλωσε
το μέγεθος της γραμματοσειράς ώστε
να μπορεί να είναι αναγνώσιμο.
Αποθηκεύει τις αλλαγές στο έγγραφο.
(χρόνος 7.24)
Η δραστηριότητα ήταν επιτυχής
μετά όμως από αρκετές
προσπάθειες και με εισαγωγή και
διαγραφή αρκετών διαφανειών και
δυσκολίες στη μορφοποίηση του
κειμένου, σε περισσότερο χρόνο
από το αναμενόμενο. (χρόνος 6.35)
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Αντιγράφηκε το έγγραφο του Word
στην παρουσίαση αλλά
δημιουργήθηκε διαφάνεια σε λάθος
θέση. Επιλέχθηκε όμως διαφάνεια με
πλαίσια κειμένου διευκολύνοντας έτσι
τη μορφοποίηση. Δυσκολεύτηκε να
βρει την επικόλληση. Αποθηκεύει τις
αλλαγές στο έγγραφο. (χρόνος 3.56)
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Εισάγει μια νέα διαφάνεια με
πλαίσια κειμένου στο τέλος της
παρουσίασης στην οποία
επικολλά το κείμενο που
αντέγραψε από το έγγραφο «το
ποσοστό χρήσης διαδικτύου
2018». Μετακινεί τη διαφάνεια
στη σωστή θέση κι αποθηκεύει
τις αλλαγές στην παρουσίαση
επιτυχώς (χρόνος 2.57)
Αντιγράφει το κείμενο από το
έγγραφο “το ποσοστό χρήσης
διαδικτύου 2018” σε νέα
διαφάνεια που εισήγαγε στη
σωστή με κατάλληλα πλαίσια
κειμένου ώστε να είναι
αναγνώσιμο. Αποθηκεύσει την
παρουσίαση. (χρόνος 1.53)
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Ανοίγει το έγγραφο “το ποσοστό
χρήσης διαδικτύου 2018” αντιγράφει
το κείμενο, στη συνέχεια ανοίγει την
παρουσίαση «ψηφιακές ικανότητες»
και δημιουργεί μια διαφάνεια σε λάθος
θέση η οποία έχει πλαίσια κειμένου κι
επικολλά το αντιγραμμένο κείμενο,
χωρίς να χρειαστεί μορφοποίηση.
Αποθηκεύει τις αλλαγές στο έγγραφο.
(χρόνος 1.50)
Αντιγράφηκε το έγγραφο «ποσοστό
χρήσης διαδικτύου 2018» σε νέα
διαφάνεια αρχικά σε λάθος θέση και
στη συνέχεια στη σωστή, αλλά
επικολλήθηκε στο πλαίσιο τίτλου της
νέας διαφάνειας, όπου
αντιμετωπίστηκε δυσκολία στη
μορφοποίηση και το έγγραφο
αποθηκεύτηκε με το κείμενο να
βρίσκεται εκτός των ορίων της
διαφάνειας. Αποθηκεύει τις αλλαγές
στο έγγραφο. (χρόνος 8.28)
Αντιγράφει το κείμενο από το
έγγραφο “το ποσοστό χρήσης του
διαδικτύου 2018” στην 3η διαφάνεια
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της παρουσίασης «ψηφιακές
ικανότητες» πάνω στη φωτογραφία
που υπάρχει στην διαφάνεια, αλλάζει
τη διάταξη προσθέτοντας πλαίσιο
κειμένου κι επικολλά το κείμενο για 2η
φορά εντός του πλαισίου πάνω από τη
φωτογραφία κι επιλέγει «προβολή
διάρθρωσης». Στη συνέχεια εισάγει
μετά την 3η διαφάνεια δύο νέες
διαφανές, αντιγράφει πάλι το κείμενο
και το επικολλά στη μία από τις δύο
νέες διαφάνειες διαγράφοντας τις
πλεονάζουσες. Προσπαθεί ανεπιτυχώς
να μορφοποιήσει την παρουσίαση.
Αποθηκεύει τις αλλαγές στο έγγραφο.
(χρόνος 8.41)
Αντιγράφει το κείμενο από το
έγγραφο «το ποσοστό χρήσης
διαδικτύου 2018» σε μία διαφάνεια
της παρουσίασης «ψηφιακές
ικανότητες» την οποία εισήγαγε στη
σωστή θέση, αλλά χωρίς πλαίσια κι
έτσι απέτυχε να μορφοποιήσει το
κείμενο. Αποθηκεύει τις αλλαγές στο
έγγραφο. (χρόνος 3.58)
Αντιγράφει το κείμενο από το έγγραφο
“το ποσοστό χρήσης διαδικτύου 2018”
σε νέα διαφάνεια που εισήγαγε στη
σωστή θέση και αποθηκεύσει την
παρουσίαση χωρίς επιτυχημένη
μορφοποίηση του κειμένου λόγω
επιλογής διαφάνειας χωρίς πλαίσια
κειμένου. Αποθηκεύει τις αλλαγές στο
έγγραφο. (χρόνος 5.08)
Αντιγράφει το κείμενο από το έγγραφο
«το ποσοστό χρήσης διαδικτύου 2018»
στη μια από τις 2 νέες διαφάνειες που
εισήγαγε σε λάθος θέση, αλλά επειδή
οι νέες διαφάνειες είχαν πλαίσια
κειμένου δε χρειάστηκε μορφοποίηση.
Αποθηκεύει πολλές φορές τις αλλαγές
στην παρουσίαση (πατά πολλές φορές
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τη δισκέττα-ίσως περίμενε κάποια
ένδειξη ότι αποθηκεύτηκε). (χρόνος
7.59)
Αντιγράφει το κείμενο από το έγγραφο
“το ποσοστό χρήσης διαδικτύου 2018”
σε νέα διαφάνεια που εισήγαγε στη
σωστή θέση και αποθήκευσε την
παρουσίαση χωρίς επιτυχημένη
μορφοποίηση του κειμένου λόγω
επιλογής διαφάνειας χωρίς πλαίσια
κειμένου. Αποθηκεύει τις αλλαγές στο
έγγραφο. (χρόνος 2.32)
Αντιγράφει το κείμενο από το έγγραφο
«το ποσοστό χρήσης διαδικτύου 2018»
στην παρουσίαση πάνω στην τρίτη
διαφάνεια μικραίνοντας πρώτα την
εικόνα που υπάρχει στη συγκεκριμένη
διαφάνεια ώστε να δημιουργηθεί
χώρος και για το κείμενο.
Επιχειρήθηκαν πολλαπλές
αποτυχημένες προσπάθειες
μορφοποίησης του κειμένου και τελικά
εισήχθη νέα διαφάνεια χωρίς πλαίσια
κειμένου στη σωστή θέση όπου πάλι
δεν μπορούσε να μορφοποιηθεί το
κείμενο. Αποθηκεύει τις αλλαγές στο
έγγραφο. (χρόνος 10.57)
Αντιγράφει το κείμενο από το έγγραφο
“το ποσοστό χρήσης διαδικτύου 2018”
σε νέα διαφάνεια που εισήγαγε στη
σωστή θέση και αποθηκεύσει την
παρουσίαση χωρίς επιτυχημένη
μορφοποίηση του κειμένου λόγω
επιλογής διαφάνειας χωρίς πλαίσια
κειμένου. Αποθηκεύει τις αλλαγές στο
έγγραφο. (χρόνος 1.37)

Δραστηριότητα 3 (στόχος: Εύρεση ιστότοπου και συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας με κατάλληλα στοιχεία)
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Α/Α

1

Δεν ολοκληρώθηκε
κανένα μέρος της
δραστηριότητας

Ολοκληρώθηκε μια από τις δυο
δράσεις

4

Ολοκληρώθηκαν και οι δυο
δράσεις εντός του
διαθέσιμου χρόνου

Ολοκληρώθηκαν και οι δυο
δράσεις σε μικρότερο χρόνο
από το διαθέσιμο

Αναζήτησε μέσω μηχανής αναζήτησης με
επιτυχία την σελίδα του δήμου και
εισήγαγε στη φόρμα επικοινωνίας
κάποια στοιχεία (δικά του, όχι αυτά που
του δόθηκαν) και δεν συμπλήρωσε τα
υποχρεωτικά «Δημοτική Περιφέρεια» και
«Θέμα». Γρήγορη και χωρίς λάθη
πληκτρολόγηση. Αποστέλλει το μήνυμα
ολοκληρώνοντας τη δραστηριότητα.
(χρόνος 2.28)
Αναζήτησε μέσω μηχανής
αναζήτησης το site του δήμου με
επιτυχία και συμπλήρωσε όλα τα
πεδία της φόρμας επικοινωνίας με
δικά του στοιχεία και όχι αυτά
που του είχαν δοθεί στην
εκφώνηση. Γρήγορη και χωρίς
λάθη πληκτρολόγηση. (χρόνος
4.51)

2

3

Ολοκληρώθηκαν και οι δυο
δράσεις υπερβαίνοντας τον
διαθέσιμο χρόνο

Αναζητά επιτυχώς την αρχική σελίδα του
site του δήμου μέσω του φυλλομετρητή
και συμπληρώνει κάποια υποχρεωτικά
και κάποια μη υποχρεωτικά πεδία, αφήνει
όμως κενό το επίθετο που ανήκε στα
υποχρεωτικά. Γρήγορη και χωρίς λάθη
πληκτρολόγηση. (χρόνος 4.37)
Ανοίγει ένα browser και αναζητά
χρησιμοποιώντας σωστές λέξειςκλειδιά τη σελίδα του δήμου,
την εντοπίζει και εξερευνά τη
σελίδα μέσα από τα μενού και
υπομενού. Επιστρέφει στην
αρχική σελίδα και ενώ στο πάνω
μέρος υπάρχει στο μενού κουμπί
«επικοινωνία» και σε κεντρικό
σημείο πλαίσιο με σύνδεσμο για
επικοινωνία με το δήμο
δυσκολεύεται να τα εντοπίσει.
Μετά από 5,5 λεπτά καταφέρνει
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να βρει τη φόρμα επικοινωνίας,
συμπληρώνει όλα τα πεδία εκτός
από ένα υποχρεωτικό, το «Θέμα»
από τα υπόλοιπα κάποια
συμπληρώνονται λάθος πΧ έδωσε
δικά του στοιχεία ως
ονοματεπώνυμο και email.
(χρόνος 7.42)

5

6

7
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Αναζητά επιτυχώς την αρχική σελίδα του
δήμου και από το σύνδεσμο
“καταχωρήστε τώρα το δικό σας αίτημα
παράπονο ή πρόταση” οδηγήθηκε στη
φόρμα επικοινωνίας, συμπλήρωσε κάποια
από τα υποχρεωτικά πεδία αλλά άφησε
κενά το επίθετο, τη Δημοτική ενότητα και
το θέμα). (χρόνος 3.36)
Ανοίγει ένα browser και αναζητά
χρησιμοποιώντας σωστές λέξεις-κλειδιά
τη σελίδα του δήμου, την εντοπίζει και
εξερευνά τη σελίδα μέσα από τα μενού
και υπομενού. Επιστρέφει στην αρχική
σελίδα και ενώ στο πάνω μέρος υπάρχει
στο μενού κουμπί «επικοινωνία» και σε
κεντρικό σημείο πλαίσιο με σύνδεσμο
για επικοινωνία με το δήμο,
δυσκολεύεται να τα εντοπίσει. Μετά από
5,5 λεπτά καταφέρνει να βρει τη φόρμα
επικοινωνίας, συμπληρώνει όλα τα πεδία
εκτός από ένα υποχρεωτικό, το «Θέμα»
από τα υπόλοιπα κάποια συμπληρώνονται
λάθος πΧ έδωσε δικά του στοιχεία ως
ονοματεπώνυμο και email. (χρόνος 5.35)
Αναζήτησε μέσω του φυλλομετρητή την
αρχική σελίδα του δήμου
χρησιμοποιώντας κατάλληλες λέξεις
κλειδιά, επέλεξε την επικοινωνία και
συμπλήρωσε κάποια από τα υποχρεωτικά
πεδία, δε συμπλήρωσε το θέμα το οποίο
ανήκει στα υποχρεωτικά και
ολοκληρώνεται η δραστηριότητα.
(χρόνος 3.45)
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Αναζητά την ιστοσελίδα του δήμου
επιτυχώς και από το μενού επικοινωνία
εντόπισε τη φόρμα, συμπλήρωσε όλα τα
πεδία, υποχρεωτικά και μη.
Συμπληρώθηκε λανθασμένο email το
οποίο δεν έχει δομή διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν
αντιλήφθηκε το λάθος. (χρόνος 6.00).
Αναζήτησε επιτυχώς την αρχική σελίδα
του δήμου και επέλεξε την επικοινωνία.
Συμπλήρωσε όλα τα απαραίτητα πεδία,
με το email να είναι λάθος (δικά του
ανύπαρκτα στοιχεία). (χρόνος 6.38)
Αναζητά επιτυχώς τη σελίδα του δήμου
και συμπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία
στη φόρμα επικοινωνίας, με ένα μικρό
λάθος στο email (έγραψε τη γενική
μορφή του email χωρίς τον αριθμό που
αντιστοιχούσε στον δικό του υπολογιστή)
και αποστέλλει το μήνυμα. (χρόνος 5. 24)
Αναζητά την ιστοσελίδα του δήμο,
επέλεξε την επικοινωνία, συμπλήρωσε τα
απαιτούμενα και μη απαιτούμενα
στοιχεία πλην της περιγραφής που την
άφησε κενή ενώ στο θέμα συμπληρώνει
στοιχεία που θα έπρεπε να γραφούν στην
περιγραφή και απέστειλε το μήνυμα.
(Απειρία στην διαδικτυακή επικοινωνία
και τη συμπλήρωση φορμών. (χρόνος
5.10)
Η αναζήτηση για το site του δήμου
Ναυπλίου ήταν επιτυχής.
Χρησιμοποιώντας κατάλληλες λέξεις
κλειδιά βρήκε την αρχική σελίδα,
συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας
αλλά στα πεδία συμπληρώθηκαν
κάποια στοιχεία (όχι αυτά που του
δόθηκαν αλλά παραλλαγές του email
και στο θέμα ο κωδικός εισόδου στον
λογαριασμό της google). (χρόνος 3.37)
Η δραστηριότητα
ολοκληρώθηκε με συμπλήρωση
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της φόρμας επικοινωνίας αν και
κατά την πληκτρολόγηση
υπήρχαν στοιχεία που έδειχναν
μειωμένη δεξιότητα
πληκτρολόγησης όπως έλλειψη
τόνων ή συμπλήρωσή τους στο
τέλος ως διορθώσεις, απουσία
κεφαλαίων γραμμάτων στα κύρια
ονόματα και έλλειψη σημείων
στίξεως. (χρόνος 4.47)
Η αναζήτηση της αρχικής σελίδας
του δήμου ήταν επιτυχής, όμως
κατά τη συμπλήρωση των πεδίων
δεν συμπληρώθηκαν τα στοιχεία
που είχαν δοθεί αλλά επέλεξε
δικά του με σωστή δομή. Η
πληκτρολόγηση ήταν γρήγορη
και σωστή παρόλο που
συμπληρώθηκαν και πεδία που
δεν απαιτούνται. (χρόνος 5.15)
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Η αναζήτηση του δήμου έγινε με
κατάλληλες λέξεις κλειδιά ο εντοπισμός
όμως της φόρμας επικοινωνίας δεν ήτανε
πολύ εύκολος (περίπου 5 λεπτά), επίσης
δεν επιτευχθεί η συμπλήρωση όλων των
υποχρεωτικών πεδίων (επίθετο, θέμα) και
κάποια είχαν λάθη κατά την
πληκτρολόγηση (όνομα). (χρόνος 7.56)
Η αναζήτηση του δήμου ήταν
επιτυχής. Συμπληρώθηκαν όλα
τα στοιχεία υποχρεωτικά και μη
(χρόνος 4.33)
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Στην αναζήτηση του Δήμου ενώ βρέθηκε
στη σωστή σελίδα δεν εντόπισε τη φόρμα
επικοινωνίας γιατί δεν χρησιμοποίησε την
μπάρα κύλισης ώστε να τη δει στο τέλος
της σελίδας αλλά στη συνέχεια μετέβει
πίσω στο browser και επέλεξε απευθείας
την επικοινωνία. Συμπλήρωσε τα
περισσότερα υποχρεωτικά πεδία (δε
συμπληρώθηκε το θέμα) ενώ
συμπλήρωσε κάποια μη υποχρεωτικά
(τηλέφωνο). (χρόνος 4.29)
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Η αναζήτηση του δήμου έγινε με χρήση
κατάλληλων λέξεων-κλειδιών, αλλά
κατά τη συμπλήρωση των πεδίων
συμπληρώθηκαν και τα μη υποχρεωτικά.
Επίσης κατά την πληκτρολόγηση
παρατηρήθηκε σύγχυση μεταξύ του ο
και του 0, και πληκτρολογήθηκαν λάθος
κάποια στοιχεία όπως στην ηλεκτρονική
διεύθυνση που πληκτρολογήθηκε c0m
αντί για com. (χρόνος 5.31)
Έγινε επιτυχής αναζήτηση του
δήμου, συμπληρώθηκαν σωστά
στοιχεία σε κάποια από τα
υποχρεωτικά πεδία και επειδή
κατά την αποστολή του
αιτήματος κοκκίνισαν τα κενά
πλαίσια και δεν στάλθηκε το
μήνυμα, συμπληρώθηκαν από τον
εκπαιδευόμενο τα στοιχεία αυτά
κι έγινε επαναποστολή. (χρόνος
6.57)
Η αναζήτηση του δήμου ήταν
επιτυχής και συμπληρώθηκαν
μόνο τα απαραίτητα πεδία αλλά
με δικά του στοιχεία. Η
συμπλήρωση της περιγραφής
έδειξε ικανότητα
πληκτρολόγησης χωρίς λάθη και
χρησιμοποιώντας τόνους.
κεφαλαίους και πεζούς
χαρακτήρες όπου χρειαζόταν.
Λίγο πριν ολοκληρώσει τη
δραστηριότητα παρατηρεί ότι
στις οδηγίες δόθηκαν ακριβή
στοιχεία για κάθε πεδίο της
φόρμας και επέλεξε να την
συμπληρώσει από την αρχή
(χρόνος 5.38)
Αναζητά με επιτυχία την
ηλεκτρονική διεύθυνση του
δήμου και συμπληρώνει μόνο
τα υποχρεωτικά πεδία κάνοντας
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χρήση αντιγραφής και
επικόλλησης. (χρόνος 3.52)
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Αρχικά μπαίνει σε ένα υποφάκελο του
φακέλου ΙΕΚ και σε ένα έγγραφο που δεν
του ζητήθηκαν. Ανοίγει το
φυλλομετρητή και αναζητά την
ηλεκτρονική διεύθυνση του δήμου
επιτυχώς κι επιλέγει την επικοινωνία.
Συμπληρώνει τα περισσότερα από τα
υποχρεωτικά πεδία της φόρμας, όχι όμως
με τα στοιχεία που του έχουν δοθεί,
τελικά το αντιλαμβάνεται και τα
διορθώνει. Δεν συμπλήρωσε το πεδίο
«Θέμα» αν και άνηκε στα υποχρεωτικά.
(χρόνος 8.04)
Γίνεται επιτυχημένη αναζήτηση του site
του δήμου, εντοπίζεται γρήγορα η
κατάλληλη σελίδα και συμπληρώνονται
τα πεδία της φόρμας μερικά εκ των
οποίων με λάθος στοιχεία
(συμπληρώθηκε ως επίθετο ο κωδικός
πρόσβασης του λογαριασμού του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και κάποια
από τα υποχρεωτικά δεν συμπληρώνονται
καθόλου (Δημοτική Ενότητα). (χρόνος
5.57)
Αναζητά το Δήμο και
συμπληρώνει τα πεδία της
επικοινωνίας σωστά αλλά
καταλάθος όταν πληκτρολογεί το
θέμα πατά δεξί κλικ του
ποντικιού κι επιλέγει «έλεγχος»
κι εμφανίζεται το παράθυρο με
τον html κώδικα της σελίδας,
όπου τον κλείνει κι επιστρέφει
στην αναζήτηση και ξεκινά από
την αρχή μπαίνοντας στην
επικοινωνία και συμπληρώνοντας
τα κατάλληλα πεδία
ολοκληρώνοντας έτσι τη
δραστηριότητα. (χρόνος-6.53)
Αναζητά το δήμο
χρησιμοποιώντας κατάλληλες

λέξεις κλειδιά κι επιλέγει το
μενού επικοινωνία και
συμπληρώνει στη φόρμα
επικοινωνίας μόνο τα
υποχρεωτικά στοιχεία. (χρόνος
2.20)
Ενώ πληκτρολόγησε τις
κατάλληλες λέξεις κλειδιά δεν
πάτησε το πλήκτρο enter με
αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται
οι διάφορες σελίδες. Μετά από
ώρα πάτα το enter και
εμφανίζονται οι σελίδες, επιλέγει
την επικοινωνία και εντοπίζει τη
φόρμα που πρέπει να
συμπληρώσει. Ολοκληρώνεται
επιτυχώς η δραστηριότητα, με
μοναδικό αρνητικό ότι το μήνυμα
έχει γραφεί με κεφαλαία
γράμματα. (χρόνος 14.54)
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Αναζητά επιτυχώς το Δήμο και
συμπληρώνει τα πεδία της επικοινωνίας
σωστά εκτός από ένα υποχρεωτικό
(Δημοτική Ενότητα) κι όταν αποστέλλει
το αίτημα εμφανίζεται μήνυμα για να
συμπληρωθεί το κενό πεδίο αλλά ο
καταρτιζόμενος σταματά στην
δραστηριότητα. (χρόνος 10.54)
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Δεν έγινε προσπάθεια
υλοποίησης της
δραστηριότητας 3 (πιθανόν
να μη την είδε)
Έγινε επιτυχημένη αναζήτηση του δήμου,
συμπλήρωσε τα περισσότερα πεδία
συμπεριλαμβανομένων και των μη
υποχρεωτικών άφησε όμως κενό το
«θέμα» που άνηκε στα υποχρεωτικά.
(κατά την πληκτρολόγηση δεν βάζει
τόνους κι όταν ολοκληρώνει την
πληκτρολόγηση του κειμένου, μέσω του
ορθογραφικού ελέγχου διορθώνει τις
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λέξεις τονίζοντας τες. Σα να μην ξέρει
πως μπαίνουν οι τόνοι). (χρόνος 5.02)
Αναζητά το δήμο και όταν τον
βρίσκει συμπληρώνει μόνο τα
υποχρεωτικά πεδία με
αντιγραφή και επικόλληση από
το ηλεκτρονικό έγγραφο των
δραστηριοτήτων και στέλνει το
μήνυμα. (πληκτρολογεί με
κεφαλαία γράμματα και
συμπλήρωσε ως επίθετο τον
κωδικό του λογαριασμού του
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
(χρόνος 4.00)

30

Δραστηριότητα 4 (στόχος: Συμπλήρωση φόρμας για δημιουργία λογαριασμού κι ενεργοποίησή του)
Α/Α

Δεν ολοκληρώθηκε
κανένα μέρος της
δραστηριότητας

Ολοκληρώθηκε μέρος της δραστηριότητας

Συμπλήρωση
πεδίων
φόρμας

1

2
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δημιουργία
λογαριασμού

ενεργοποίηση
λογαριασμού

Πληκτρολογεί επανειλημμένα στη γραμμή διευθύνσεων
τη διεύθυνση του ΕΟΠΠΕΠ μέχρι να επιτευχθεί είσοδος
στη σελίδα. Επιλέγει δημιουργία λογαριασμού και
συμπληρώνει τα πεδία της φόρμας με τα στοιχεία που
του δόθηκαν. Δεν επιλέγει ενεργοποίηση του
λογαριασμού και σταματά τη δραστηριότητα θεωρώντας
ότι έχει ολοκληρωθεί. (χρόνος 4.02)
Πληκτρολογεί την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΟΠΠΕΠ
και επειδή δεν μπορεί να τη βρει, την αναζητά μέσω της
μηχανής αναζήτησης με κατάλληλες λέξεις-κλειδιά.
Εισέρχεται στην αρχική σελίδα, επιλέγει τη δημιουργία
λογαριασμού και συμπληρώνει τα πεδία της φόρμας
χρησιμοποιώντας δικά του στοιχεία και όχι αυτά που
του έχουν δοθεί με εξαίρεση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Δεν επιλέγει ενεργοποίηση του

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα
υπερβαίνοντας τον
διαθέσιμο χρόνο

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα εντός
του διαθέσιμου
χρόνου

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα σε
μικρότερο χρόνο από
το διαθέσιμο

λογαριασμού και σταματά τη δραστηριότητα
θεωρώντας ότι έχει ολοκληρωθεί. (χρόνος 5.09)
Πληκτρολογεί σωστά την ηλεκτρονική διεύθυνση της
σελίδας του ΕΟΠΠΕΠ για τη σταδιοδρομία και επιλέγει
δημιουργία λογαριασμού. Συμπληρώνει τα κατάλληλα
πεδία με τα στοιχεία που του δόθηκαν και
δημιουργεί το λογαριασμό. Θεωρεί ολοκληρωμένη τη
δραστηριότητα χωρίς να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό.
(χρόνος 4.28)

3

4

5
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Μετά από επανειλημμένες
προσπάθειες
πληκτρολόγησης της
διεύθυνσης την αναζητά
μέσω του φυλλομετρητή
επιλέγοντας την κατάλληλη
σελίδα. Επιλέγει σύνδεση
χωρίς να έχει δημιουργήσει
λογαριασμό κι εγκαταλείπει
τη δραστηριότητα μετά από
αρκετή ώρα. (χρόνος 5.57)
Πληκτρολογεί σωστά την ηλεκτρονική διεύθυνση του
ΕΟΠΠΕΠ, διερευνά τα διάφορα μενού και υπομενού της
σελίδας και προσπαθεί να κάνει είσοδο
πληκτρολογώντας το όνομα χρήστη και κωδικό χωρίς
προηγουμένως να έχει δημιουργήσει λογαριασμό. Η μη
πρόσβαση τον οδηγεί στο να επιλέξει δημιουργία
λογαριασμού όπου συμπληρώνει τα στοιχεία στα
κατάλληλα πεδία. Δεν συνεχίζει σε ενεργοποίηση
λογαριασμού και είσοδο. (χρόνος 6.01)
Πληκτρολογεί την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΟΠΠΕΠ
με λάθη τα οποία προσπαθεί να διορθώσει (αρχικά δεν
έβαλε e μπροστά από το διεύθυνση, δεν έγραψε http://
και τελικά επιλέγει την πρόταση του browser η οποία
είναι η σωστή και εισέρχεται στη σελίδα e σταδιοδρομία
του ΕΟΠΠΕΠ. Επιλέγει τη δημιουργία λογαριασμού και
συμπληρώνει τα στοιχεία της φόρμας δίνοντας μερικά
λάθος όπως το email που δε συμπλήρωσε και τον αριθμό
του υπολογιστή στον οποίο κάθεται γεγονός που
σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να ενεργοποιήσει το
λογαριασμό, αν επιχειρούσε ενεργοποίηση.
Εγκαταλείπει τη δραστηριότητα χωρίς προσπάθεια
εισόδου στο λογαριασμό. (χρόνος 3.05)
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Πληκτρολογεί την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ
επιτυχημένα και να αναζητά μέσα από τα μενού και
υπομενού τη δημιουργία λογαριασμού την οποία
εντοπίζει, όμως χρειάστηκε αρκετή ώρα ώστε να βρει τη
φόρμα μέσα στη σελίδα. Συμπληρώνει τα πεδία κάποια
με λάθη με σημαντικότερο τη διεύθυνση του e-mail
που σημαίνει πως θα ήταν αποτυχημένη κάθε
προσπάθεια ενεργοποίησης λογαριασμού. Εγκαταλείπει
τη δραστηριότητα χωρίς προσπάθεια εισόδου στο
λογαριασμό. (χρόνος 6.09)
Πληκτρολογεί την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΟΠΠΕΠ
σωστά και μέσα από τα διάφορα μενού και υπομενού
εντόπισε τη δημιουργία λογαριασμού. Συμπλήρωσε τα
πεδία της φόρμας με δικά του στοιχεία με αποτέλεσμα
να μην μπορεί να ενεργοποιήσει το λογαριασμό ώστε να
μπορέσει να συνεχιστεί η διαδικασία. Εγκαταλείπει τη
δραστηριότητα χωρίς προσπάθεια εισόδου στο
λογαριασμό. (χρόνος 3.58)
Μετά από πολλαπλές προσπάθειες πληκτρολόγησης της
διεύθυνσης εντοπίζει το site, επιλέγει σύνδεση χωρίς να
έχεις δημιουργήσει λογαριασμό αλλά καταλαβαίνει ότι
πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό. Συμπληρώνει τη
φόρμα χρησιμοποιώντας δικά του στοιχεία με το email
να μην έχει την αναμενόμενη δομή (δεν έχει @, όνομα
παρόχου ούτε βασική περιοχή όπως .gr .com) κι
ολοκλήρωσε δραστηριότητα χωρίς προσπάθεια
ενεργοποίησης του λογαριασμού. (χρόνος 9.21)
Αναζητά το site πληκτρολογώντας διάφορες λέξεις
κλειδιά μέχρι να εντοπίσει τη σελίδα . Επιλέγει τη
δημιουργία λογαριασμού και συμπληρώνει τα πεδία
στη φόρμα, αλλά χρησιμοποιεί τη γενική οδηγία και όχι
αυτή που φορούσε τον δικό του υπολογιστή. Κλείνει τη
σελίδα θεωρώντας ότι ολοκλήρωσε τη δραστηριότητα,
χωρίς προσπάθεια ενεργοποίησης. (χρόνος 6.15)
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Εντοπίζει την αρχική σελίδα
του ΕΟΠΠΕΠ με λέξεις
κλειδιά στην αναζήτηση κι
αντί να δημιουργήσει
λογαριασμό στο site του
ΕΟΠΠΕΠ πληκτρολογεί το
όνομα χρήστη και τον
κωδικό πρόσβασης που του
έχουν δοθεί σαν να ήταν ήδη
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εγγεγραμμένος χρήστης και
δεν πάτησε ποτέ το κουμπί
της σύνδεσης. (χρόνος 3.24)
Εντοπίζει την αρχική σελίδα
του ΕΟΠΠΕΠ μετά από
πολλαπλές προσπάθειες
αναζήτησης κι ενώ βρήκε
την αρχική σελίδα αντί να
δημιουργήσει λογαριασμό
πληκτρολόγησε το όνομα
χρήστη και τον κωδικό
πρόσβασης σαν να ήταν ήδη
εγγεγραμμένος χρήστης και
δεν πάτησε ποτέ το κουμπί
της σύνδεσης. (χρόνος 3.00)
Πληκτρολογεί την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΟΠΠΕΠ
σωστά . Η δημιουργία λογαριασμού συμπληρώνοντας
τα κατάλληλα πεδία της φόρμας στο site του ΕΟΠΠΕΠ
ήταν επιτυχής. αλλά η δραστηριότητα σταμάτησε σε
αυτό το σημείο θεωρώντας ότι ολοκληρώθηκε (χρόνος
4.10)
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Δεν έγινε
Το site του ΕΟΠΠΕΠ εντοπίστηκε με αντιγραφή και
επικόλληση της διεύθυνσης από το ηλεκτρονικό
έγγραφο με τις δραστηριότητες. Χρειάστηκαν περίπου 3
λεπτά για να εντοπιστεί η φόρμα για τη δημιουργία
λογαριασμού. Τα στοιχεία πληκτρολογήθηκαν σωστά
αλλά η έγγραφη δεν ολοκληρώθηκε γιατί δεν πατήθηκε
το κουπί της εγγραφής. Κατά συνέπεια δεν
ενεργοποιήθηκε ο λογαριασμός και δεν έγινε είσοδος
(χρόνος 6.54)
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Με αντιγραφή και
επικόλληση βρήκε τη
σελίδα όπου επιχειρήθηκε
δημιουργία λογαριασμού με
πολλά λάθη στα πεδία
(πληκτρολογήθηκε όνομα
χρήστη διαφορετικό από
αυτό που είχε δοθεί, ο
κωδικός πρόσβασης μόνο μία
φορά στην επιβεβαίωση,
ενώ ως διεύθυνση
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
συμπληρώθηκε ο
ταχυδρομικός κώδικας της
περιοχής κάτι που έγινε και
στην επιβεβαίωση). (χρόνος
4.23)
Με χρήση συνδέσμου από το
ηλεκτρονικό έγγραφο με τις
δραστηριότητες για τους
εκπαιδευόμενους μετέβη
στην διεύθυνση του
ΕΟΠΠΕΠ όπου επέλεξε τη
δημιουργία λογαριασμού
κατά την οποία
συμπληρώθηκαν κάποια
πεδία λάθος (πχ ως
ηλεκτρονική διεύθυνση
πληκτρολογήθηκε ο
ταχυδρομικός κώδικας).
Επίσης κάποια υποχρεωτικά
πεδία δεν συμπληρώθηκαν.
Δεν ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα γιατί δεν
πατήθηκε η εγγραφή ώστε να
δημιουργηθεί ο λογαριασμός
και να γίνει ενεργοποίηση.
(χρόνος 4.37)
Με αντιγραφή και
επικόλληση βρήκε τη
σελίδα . Στη δραστηριότητα
δημιουργίας λογαριασμού
στον ΕΟΠΠΕΠ κατά τη
συμπλήρωση των πεδίων
κάποια συμπληρώθηκαν
σωστά κάποια άλλα όχι πχ
ως διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου δόθηκε ο
ταχυδρομικός κώδικας, δεν
παρατηρήθηκε ότι στην
επιλογή “ναι” του είμαι
άνεργος ζητήθηκε ο αριθμός
της κάρτας ανεργίας του

ΟΑΕΔ και δε
συμπληρώθηκε. (χρόνος5.33)
Μέσω του συνδέσμου του ηλεκτρονικού εγγράφου των
δραστηριοτήτων βρέθηκε το site του ΕΟΠΠΕΠ, μετά
από αρκετή ώρα αναζήτησης στη σελίδα επιλέχθηκε η
δημιουργία λογαριασμού και συμπληρώθηκαν τα πεδία
με τη γενική μορφή των οδηγιών και όχι του
συγκεκριμένου υπολογιστή (πχ. Email
dieklabx.gmail.com κι όχι dieklab09.gmail.com. Η
εγγραφή δεν ολοκληρώθηκε γιατί δεν παραιτήθηκε το
κουμπί εγγραφή θεωρώντας ότι εκεί ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα. (χρόνος 6.08)
Πληκτρολογήθηκε σωστά η ηλεκτρονική διεύθυνση του
ΕΟΠΠΕΠ, επιλέχθηκε η φόρμα επικοινωνίας, όμως δεν
συμπληρώθηκε. Από την αρχική σελίδα αναζήτησε πάλι
τη δημιουργία λογαριασμού, όπου εντοπίστηκε σχετικά
γρήγορα τη φόρμα και συμπλήρωσε τα πεδία και
εμφανίστηκε σφάλμα μη εύρεσης της σελίδας μόλις έγινε
υποβολή(κάποιο τεχνικό πρόβλημα) κι ο καταρτιζόμενος
εγκατέλειψε τη δραστηριότητα.(χρόνος 4.09)
Πληκτρολογεί την ηλεκτρονική διεύθυνση του
ΕΟΠΠΕΠ η οποία ήταν επιτυχής με τη δεύτερη
προσπάθεια. Επιλέγει τη δημιουργία λογαριασμού και
με αντιγραφή και επικόλληση συμπληρώνει τα
κατάλληλα πεδία. Δεν ολοκληρώνει όμως την εγγραφή
κι εγκαταλείπει τη δραστηριότητα.(χρόνος 4.56)
Πληκτρολογεί τη διεύθυνση του ΕΟΠΠΕΠ, επιλέγει τη
δημιουργία λογαριασμού και συμπληρώνει τα πεδία
της φόρμας. Ολοκληρώνει την εγγραφή αλλά δεν
παρατηρεί το μήνυμα για ενεργοποίηση λογαριασμού
ούτε κάνει είσοδο στο σύστημα αλλά κλείνει τη σελίδα
θεωρώντας ότι έχει ολοκληρώσει δραστηριότητα.
(χρόνος 5.33)
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Πληκτρολογεί στην
αναζήτηση τη διεύθυνση και
μετά από περίπου 10 λεπτά
αναζήτησης σε διάφορες
σελίδες εντοπίζει την σωστή
σελίδα. Επιλέγει δημιουργία
λογαριασμού, πληκτρολογεί
κάποια από τα πεδία σωστά
και όταν επιλέγει εγγραφή
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εμφανίζονται τα πεδία με τα
λάθη (κωδικός κι
επιβεβαίωση μη ταυτόσημοι,
χρονολογία γέννησης 2019,
μη επιλογή δήμου) από τα
οποία κάποια διορθώνει και
κάποια όχι εγκαταλείποντας
έτσι τη δραστηριότητα.
(χρόνος 13.43)
Πληκτρολογεί τη διεύθυνση σταδιοδρομίας του
ΕΟΠΠΕΠ και μετά προσπαθεί ανεπιτυχώς να κάνει
είσοδο στο σύστημα. Επιλέγει τη δημιουργία
λογαριασμού και συμπληρώνει τα κατάλληλα πεδία
αλλά πληκτρολογεί λάθος το e-mail (παραλλαγή αυτού
που δόθηκε ως οδηγία). Προσπαθεί να εισέλθει στο
σύστημα ανεπιτυχώς. Εντοπίζει το λάθος στην
ηλεκτρονική διεύθυνση και επιχειρεί να κάνει εκ νέου
εγγραφή χρησιμοποιώντας το σωστό email. Για την
ενεργοποίηση του λογαριασμού μπαίνει το email και
μετά από επανειλημμένα λάθη κατά την εισαγωγή του
κωδικού καταφέρνει τελικά επιτυχή είσοδο στο
λογαριασμό. Δεν βρίσκει το μήνυμα ενεργοποίησης που
του έχει στείλει ο ΕΟΠΠΕΠ, επιχειρεί
επαναλαμβανόμενα ανανέωση στη σελίδα του
λογαριασμού χωρίς να κοιτάξει στα spam κι εγκαταλείπει
τη δραστηριότητα. (χρόνος-15.31)
Πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση που του
δόθηκε εντόπισε τη σελίδα του ΕΟΠΠΕΠ, επέλεξε τη
δημιουργία λογαριασμού και συμπλήρωσε τα πεδία
στη φόρμα. Πληκτρολογεί όμως λάθος την e-mail
διεύθυνση. Επιχειρεί εκ νέου εγγραφή χρήστη αλλά
δυστυχώς πάλι πληκτρολογεί το email
επαναλαμβάνοντας το ίδιο λάθος (προσθέτει μία τέλεια
στο όνομα χρήστη). Ο λογαριασμός δημιουργείται αλλά
έχοντας λάθος e-mail διεύθυνση και να επιχειρούσε
ενεργοποίηση ήταν αδύνατο να ενεργοποιηθεί. Παρόλα
αυτά σταμάτησε τη δραστηριότητα πριν προσπαθήσει να
ενεργοποιήσει το λογαριασμό. (χρόνος 5.52 και 2.45
γιατί μεσολάβησε τμήμα της επόμενης δραστηριότητας)
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Πληκτρολογεί την
ηλεκτρονική διεύθυνση
επανειλημμένα
επαναλαμβάνοντας το λάθος

27

να μην πατάει enter, όμως
τέσσερα λεπτά αργότερα
καταφέρει να βρει τη σελίδα.
Παρατήρησε για αρκετή ώρα
το site όμως δεν προσπάθησε
να δημιουργείς λογαριασμό
(υπήρχε απραξία). (χρόνος
7.07)
Πληκτρολογεί τη διεύθυνση
επιτυχημένα. Μετά από
τέσσερα λεπτά απραξίας
εγκαταλείπει τη
δραστηριότητα. (χρόνος
5.59)
Πληκτρολογεί τη διεύθυνση
επιτυχημένα. Επιλέγει
δημιουργία λογαριασμού μετά
από πολύ ώρα απραξίας
συμπληρώνοντας τα στοιχεία
διορθώνοντας λάθη μέσω των
μηνυμάτων που εμφανίζονται,
συμπεριλαμβανομένης και της
ενεργοποίησης του
λογαριασμού, ολοκληρώνοντας
τη διαδικασία ευτυχώς. (χρόνος
15.33)
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Πληκτρολογεί τη διεύθυνση της επομένης
δραστηριότητας επιτυχημένα κι επέλεξε τη δημιουργία
λογαριασμού. Επειδή όμως δεν εντόπισε τη φόρμα για
την δημιουργία του λογαριασμού αποπροσανατολίζεται
επιλέγοντας άλλους συνδέσμους για περίπου 10 λεπτά
όπου εντοπίζει τη φόρμα για τη δημιουργία λογαριασμού.
Συμπληρώνει τα στοιχεία, εντοπίζονται και
διορθώνονται λάθη μέσω των μηνυμάτων που
εμφανίζονται και ολοκληρώνεται η δημιουργία του
λογαριασμού ευτυχώς, αλλά δεν ενεργοποιήθηκε.
(χρόνος 8.39)
Αναζητά το επίσημο site του ΕΟΠΠΕΠ μέσω αντιγραφής
και επικόλλησης της διεύθυνση που του δόθηκε από το
ηλεκτρονικό έγγραφο των δραστηριοτήτων, επιλέγει
δημιουργία λογαριασμού και συμπληρώνει τα
κατάλληλα πεδία. Επιχειρεί είσοδο στο λογαριασμό
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χωρίς προηγουμένως να έχει ενεργοποιήσει το
λογαριασμό, εντοπίζει το μήνυμα αλλά αποφασίζει να
κλείσει τη σελίδα. (χρόνος 5.0)

Δραστηριότητα 5 (στόχος: Εύρεση κατάλληλων πληροφοριών και δημιουργία νέας διαφάνειας με αυτές τις πληροφορίες)
Α/Α

Δεν ολοκληρώθηκε
κανένα μέρος της
δραστηριότητας

Ολοκληρώθηκε μέρος της δραστηριότητας σωστά

Εύρεση
πληροφοριών

δημιουργία νέας
διαφάνειας σε
σωστή θέση

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα
υπερβαίνοντας τον
διαθέσιμο χρόνο

μορφοποίηση
νέας
διαφάνειας
Από το Φυλλομετρητή
αναζητά επιτυχώς από δύο
διαφορετικές διευθύνσεις
αξιοθέατα της Ρώμης. Σε νέα
διαφάνεια της παρουσίασης
«ψηφιακές ικανότητες» που
εισάγει σε σωστή θέση
αντιγράφει τις διευθύνσεις και
με αντιγραφή και επικόλληση
προσθέτει και τρία αξιοθέατα
στη νέα διαφάνεια.
Αποθηκεύει τις αλλαγές στην
παρουσίαση. (χρόνος 3.54)
Πληκτρολογώντας κατάλληλες
λέξεις κλειδιά στη μηχανή
αναζήτησης εντοπίζει σελίδες
με αξιοθέατα της Ρώμης τα
οποία αντιγράφει σε νέα
διαφάνεια που εισήγαγε σε
σωστή θέση μαζί με τις 2
διευθύνσεις, και αποθηκεύει
τις αλλαγές στην παρουσίαση.
(χρόνος 3.35)

1

2

3
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Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα εντός του
διαθέσιμου χρόνου

Αναζητά επιτυχώς
αξιοθέατα της Ρώμης και
αποθηκεύει φωτογραφίες
στην επιφάνεια εργασίας.
Φτιάχνει ένα κολάζ με τις

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα σε
μικρότερο χρόνο
από το διαθέσιμο

φωτογραφίες μέσω της
ζωγραφικής το οποίο
προστεθεί σε νέα διαφάνεια.
Στον υπότιτλο προσθέτει τα
ονόματα των αξιοθέατων με
μία μικρή περιγραφή.
Μορφοποιεί το κείμενο ώστε
να χωράει στη διαφάνεια.
Αποθηκεύει τις αλλαγές.
Εμφανής η ικανότητα
επεξεργασίας πολυμεσικού
κειμένου (χρόνος 7.17)
Αναζητά αξιοθέατα της Ρώμης επιτυχημένα και στη
συνέχεια εισάγει μία νέα διαφάνεια σε λάθος θέση στην
παρουσίαση “ψηφιακές ικανότητες” και επικολλά κείμενα
με πληροφορίες για διάφορα μουσεία της Ρώμης κι άλλα
αξιοθέατα. Διαγράφει τις προσθήκες που έκανε στην
παρουσίαση κι επικολλά τις διευθύνσεις από όπου βρήκε
αυτές τις πληροφορίες και τα ονόματα 2 αξιοθέατων.
Αποθηκεύει το έγγραφο δύο φορές μία διατηρώντας το
όνομα «ψηφιακές ικανότητες» και μία δεύτερη με το όνομα
Ρώμη.(χρόνος 7.14).
Αναζητά επιτυχώς αξιοθέατα της Ρώμης, αντιγράφει τις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις από πού βρήκε τις πληροφορίες
και τις επικολλά σε μία νέα διαφάνεια σε λάθος θέση της
παρουσίασης “ψηφιακές ικανότητες” κι αποθηκεύει χωρίς
να συμπληρώσει και τα αξιοθέατα που ζητήθηκαν.
(χρόνος 3.42)

4

5

6

Χρησιμοποιώντας ως λέξηκλειδί τη Ρώμη προσπαθεί
να βρει αξιοθέατα.
Μπαίνει στη Βικιπαίδεια
και στη συνέχεια ανοίγει
το Powerpoint “ψηφιακές
ικανότητες”. Χρειάστηκε
λίγο περισσότερο από
ενάμιση λεπτό για να
μπορέσει να εισάγει μία
νέα διαφάνεια μετά την
τρίτη. Επιστρέφει στη
Βικιπαίδεια και
αποφασίζει να αλλάξει
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σελίδα και επιλέγει μία
από την οποία γίνονται
κρατήσεις δωματίων σε
ξενοδοχεία. Εξερευνά λίγο
τη σελίδα, ανοίγει πάλι
τις “ψηφιακές ικανότητες”,
εισάγει άλλη μία διαφάνεια
μετά την 4, γυρίζει πίσω
στη σελίδα με τα
ξενοδοχεία και μετά από 5
λεπτά απραξίας φεύγει από
τα ξενοδοχεία και μπαίνει
σε μία σελίδα που λέει “τι
αξίζει να δει κανείς στη
Ρώμη”, κλείνει την
παρουσίαση ψηφιακές
δεξιότητες χωρίς να τη
γράψει τίποτα εκεί.
(χρόνος 8.20)

7
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Αναζητά επιτυχώς
αξιοθέατα της Ρώμης.
Ανοίγει το Microsoft Edge το
κλείνει και συνεχίζει να
ψάχνει στην επιφάνεια
εργασίας για 2 λεπτά.
Επιστρέφει στον browser και
ανοίγει μία σελίδα με
αξιοθέατα της Ρώμης,
επιλέγει την “προσαρμογή
και έλεγχος του Google
Chrome”, μοιάζει ότι
προσπαθεί από κει να
αντιγράψει κείμενο που
εμφανίζεται στην οθόνη.
Ανοίγει την παρουσίαση
επιστρέφει στη σελίδα με τα
αξιοθέατα της Ρώμης, κι
ανοίγει μία δεύτερη σελίδα
πληκτρολογώντας πάλι
αξιοθέατα της Ρώμης.
Αντιγράφει δύο διευθύνσεις
σε μια νέα διαφάνεια που
έχει δημιουργήσει στο τέλος

της παρουσίασης κι από την
Βικιπαίδεια με
πληκτρολόγηση και με
αντιγραφή και επικόλληση
εισάγει κάποια αξιοθέατα
στην διαφάνεια. (χρόνος
6.41)
Αναζητά με σωστές λέξεις
κλειδιά αξιοθέατα της
Ρώμης, Ανοίγει την
παρουσίαση, προσθέτει μία
νέα διαφάνεια στο τέλος της
παρουσίασης «ψηφιακές
ικανότητες» και με
αντιγραφή και επικόλληση
συμπληρώνει τις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις
δύο διαφορετικών site με
αξιοθέατα της Ρώμης. Στη
συνέχεια πληκτρολογεί 3
αξιοθέατα που βρήκε μέσα
από τα site. (χρόνος 4.24)

8

9

10

Αναζητά αξιοθέατα της Ρώμης πληκτρολογώντας ως λέξη
κλειδί Rome με αποτέλεσμα να κάνει αναζήτηση στα
αγγλικά. Επιλέγει ένα βίντεο και στη συνέχεια αναζήτηση
για εικόνες. Επιστρέφει στην αναζήτηση και ανοίγει δύο
άλλες σελίδες, αντιγράφει τις δύο διευθύνσεις σε μία νέα
διαφάνεια χωρίς πλαίσια κειμένου που δημιούργησε σε
λάθος θέση στην παρουσίαση “ψηφιακές ικανότητες” χωρίς
να προσθέσει τα τρία αξιοθέατα. Οι διευθύνσεις
επικολλήθηκαν η μια πάνω στην άλλη με αποτέλεσμα να
μην είναι εύκολη η ανάγνωση καμιάς από τις δυο.
Αποθηκεύει τις αλλαγές. χρόνος (5.00)
Αναζητά επιτυχώς αξιοθέατα
της Ρώμης, ανοίγει την
παρουσίαση «ψηφιακές
ικανότητες» και προσθέτει
μία νέα διαφάνεια όπου
γράφει τις δυο διευθύνσεις
με τα αξιοθέατα της Ρώμης
και τρία αξιοθέατα. (χρόνος
5.12)
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Στην αναζήτηση δύο
διαφορετικών σελίδων με
αξιοθέατα της Ρώμης
αντιγράφει τις διευθύνσεις
και τις επικολλά στην
παρουσίαση αλλά η
επικόλληση της δεύτερης
διεύθυνσης δεν έγινε στη
σωστή θέση αλλά ανάμεσα
σε γράμματα της πρώτης.
Τα αξιοθέατα αντιγράφηκαν
κι επικολλήθηκαν σωστά.
(χρόνος 6.36)
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Αναζητήθηκαν και εντοπίστηκαν με επιτυχία δύο
ιστοσελίδες με αξιοθέατα της Ρώμης. Επιλέχθηκαν μεγάλα
κομμάτια κειμένου από κάθε ιστοσελίδα με διάφορα
αξιοθέατα, όχι μόνο τα ονόματά τους ή επιλεγμένες
πληροφορίες, αντιγράφηκαν αρχικά σε νέο έγγραφο και στη
συνέχεια σε νέα διαφάνεια της παρουσίασης «ψηφιακές
ικανότητες». Δεν γράφτηκα οι διευθύνσεις των
ιστοσελίδων και δεν επιτευχθεί μορφοποίηση παρόλο
που το κείμενο ήταν μεγαλύτερο από τις διαφάνειες.
Αποθηκεύει τις αλλαγές. (χρόνος 6.00)
Αν και αρχικά μέσω της
αναζήτησης μπήκε σε site για
εύρεση ξενοδοχείων και
έχασε αρκετό χρόνο, εν τέλει
ολοκληρώθηκε επιτυχώς η
δραστηριότητα και με χρήση
κυρίως αντιγραφής και
επικόλλησης. (χρόνος 4.53)
Η αναζήτηση αξιοθέατων
της Ρώμης ήταν επιτυχής αν
και χρησιμοποιήθηκαν
αγγλικές λέξεις κλειδιά
οπότε αντιγράφτηκαν κι
επικολλήθηκαν σε νέα
διαφάνεια τα 3 αξιοθέατα
που ζητήθηκαν στα αγγλικά.
(χρόνος 6.47)
Εντοπίστηκαν από 2
διαφορετικές πηγές 3
αξιοθέατα της Ρώμης,

δημιουργήθηκαν όμως δύο
διαφάνειες η μία σε λάθος
σημείο της παρουσίασης
αλλά η επικόλληση των
πληροφοριών έγινε στη
διαφάνεια που βρισκόταν στη
σωστή θέση. (χρόνος 8.00)
Εντοπίστηκαν αξιοθέατα της
Ρώμης και αντιγράφτηκαν
στην παρουσίαση 3 από
τρεις διαφορετικές
διευθύνσεις, ένα σε κάθε
διαφάνεια μαζί με την
περιγραφή τους και τη
διεύθυνση της πηγής. Η
Διαφάνεια που
ολοκληρωνόταν
αποθηκευόταν. Σε κάθε
λάθος έκλεινε την
παρουσίαση χωρίς
αποθήκευση και ξανάνοιγε
επιχειρώντας από την αρχή
τη διαδικασία αντιγραφής και
επικόλλησης. (χρόνος 8.12)
Η αναζήτηση των
αξιοθέατων της Ρώμης έγινε
με χρήση κατάλληλων
λέξεων-κλειδιών, αλλά η
επικόλληση έγινε σε νέα
διαφάνεια που εισήχθη σε
λάθος σημείο. Κατά την
επικόλληση στην
παρουσίαση «ψηφιακές
ικανότητες» δεν έγινε
αντιληπτό ότι η διεύθυνση
μιας σελίδα δεν αντιγράφεται
ολόκληρη αλλά τμήμα της.
(χρόνος 9.13)
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Σελίδες με αξιοθέατα της Ρώμης εντοπίστηκαν και παρά
τις δυσκολίες κατά την αντιγραφή και επικόλληση
(δυσκολία στη χρήση του ποντικιού) τα περισσότερα ήταν
επιτυχημένα. Δεν εντοπίστηκε κανένα από τα λάθη που
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έκανε ο εκπαιδευόμενος (κατά την αντιγραφή κάποια
γράμματα δεν επιλέχθηκαν, σημειώθηκε το ίδιο αξιοθέατο 2
φορές). Αποθηκεύει τις αλλαγές. (χρόνος 6.07)
Δημιουργήθηκαν τρεις διαφορετικές διαφάνειες μία για
κάθε ένα από τα τρία αξιοθέατα μαζί με την περιγραφή
τους, ενώ δεν αντέγραψε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις από
τις οποίες βρέθηκαν τα αξιοθέατα. Δεν έγινε καμία κριτική
επιλογή των πληροφοριών που προστέθηκαν στις
διαφάνειες ούτε μορφοποίηση του κειμένου, με κάποια
στοιχεία να είναι εκτός πλαισίων. Αποθηκεύει τις αλλαγές.
(χρόνος 5.05)
Η αναζήτηση των αξιοθέατων
της Ρώμης έγιναν με σωστές
λέξεις κλειδιά και ανοίχτηκαν
περισσότερες από 2 σελίδες
για επιλογή των αξιοθέατων.
Γρηγόρη αντιγραφή και
επικόλληση χωρίς λάθη.
(μοναδικό λάθος μάλλον
απροσεξίας ότι προστέθηκε
μια διαφάνεια σε λάθος θέση) .
(χρόνος 3.50)
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Αναζητά αξιοθέατα
της Ρώμης με
κατάλληλες λέξειςκλειδιά και ανοίγει την
παρουσίαση,
προσθέτει μία
διαφάνεια η οποία
περιέχει πλαίσια τίτλου
και περιεχομένου όπου
βοηθούν στη
μορφοποίηση του
κειμένου. Αντιγράφει
τα αξιοθέατα και τις
ηλεκτρονικές
διευθύνσεις από τις
σελίδες που τα
εντόπισε στην
παρουσίαση. (χρόνος
2.49)
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Αναζητά με χρήση
κατάλληλων λέξεων-

κλειδιών αξιοθέατα της
Ρώμης, κλείνει τη σελίδα
μπαίνει στην παρουσίαση και
σε λάθος θέση εισάγει νέα
διαφάνεια. Ξανανοίγει το
browser και κάνει νέα
αναζήτηση αντιγράφοντας
δύο ηλεκτρονικές
διευθύνσεις με αξιοθέατα
της Ρώμης στην διαφάνεια
και πληκτρολογεί 3
αξιοθέατα. Σε κάθε λάθος
πληκτρολόγησης σβήνει όλη
τη λέξη μέχρι το
λανθασμένο γράμμα. (χρόνος
7.37)

23

24

Δημιουργεί νέα διαφάνεια
στην παρουσίαση σε
σωστή θέση και
πληκτρολογεί στο πλαίσιο
τίτλου κάποια αξιοθέατα
της Ιταλίας (και εκτός
Ρώμης όπως το κανάλι της
Βενετίας) χωρίς να έχει
προηγηθεί αναζήτηση
(Στην αρχή με ελληνικά
και στη συνέχεια
χρησιμοποιεί Greeklish
γραφή). Αποθηκεύει τις
αλλαγές. (χρόνος 3.43)
Αναζητά με κατάλληλες
λέξεις κλειδιά αξιοθέατα της
Ρώμης, ανοίγει την
παρουσίαση, προσθέτει σε
λάθος θέση μία νέα
διαφάνεια και με αντιγραφή
και επικόλληση αντιγράφει
τις διευθύνσεις και τα
αξιοθέατα στη διαφάνεια.
Αποθηκεύει και κλείνει την
παρουσίαση. (χρόνος 5.17)
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Χρησιμοποιώντας κατάλληλες
λέξεις κλειδιά αναζητά
αξιοθέατα της Ρώμης. Ανοίγει
την παρουσίαση ξανά και
επικολλά πρώτα τις
διευθύνσεις όπου βρήκε τα
αξιοθέατα της Ρώμης (χρόνος
14.00-16.30 ) και στη συνέχεια
τα ίδια τα αξιοθέατα. (χρόνος
19.19- 21.08).Ενδιάμεσα
ασχολήθηκε με προηγούμενη
δραστηριότητα που ήταν
ελλιπής. (συνολικός χρόνος
3.59)
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Στην αναζήτηση αξιοθέατων της Ρώμης ενώ αρχικά
πληκτρολόγησε ως λέξη-κλειδί Ρώμη και εμφανίστηκαν
αρκετές κατάλληλες σελίδες, επιστρέφει στην αναζήτηση
προσθέτοντας λέξεις όπως Βικιπαίδεια και μετά από αρκετή
ώρα επιλέγει μία σελίδα και αντιγράφει 3 αξιοθέατα σε
νέα διαφάνεια που πρόσθεσε στην παρουσίαση, χωρίς
μορφοποίηση και χωρίς προσθήκη των ηλεκτρονικών
διευθύνσεων από όπου βρήκε τα αξιοθέατα. (χρόνος 8.39)
Πληκτρολογεί σωστές λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση
αξιοθέατων της Ρώμης και επιλέγει είσοδο σε κατάλληλες
σελίδες. Ανοίγει την παρουσίαση προσθέτει μία διαφάνεια
στη σωστή θέση της παρουσίασης, αντιγράφει στη
διαφάνεια επιτυχημένα ένα αξιοθέατο χωρίς τη διεύθυνση
και αποθηκεύει το Powerpoint. (χρόνος 7.27)
Κάνει αναζήτηση για αξιοθέατα της Ρώμης, με την πρώτη
προσπάθεια να πληκτρολογεί στα αγγλικά και τη δεύτερη
στα ελληνικά. Επιλέγει και ανοίγει μία κατάλληλη σελίδα,
αποφασίζει όμως κι αλλάξει σελίδα. Προσπαθεί στην αρχή
να αντιγράψει εικόνες με αξιοθέατα της Ρώμης αλλά δεν τα
καταφέρνει γιατί κάνει επικόλληση εντός των πλαισίων
κειμένου και τελικά αντιγράφει τρία αξιοθέατα, κάποια με
μια μικρή περιγραφή τους, σε νέα διαφάνεια που εισήγαγε
σε σωστή θέση της παρουσίασης «ψηφιακές ικανότητες».
(χρόνος 12.47)
Στην αναζήτηση για αξιοθέατα της Ρώμης χρησιμοποιεί
κατάλληλες λέξεις κλειδιά και στη συνέχεια αντιγράφει 2
αξιοθέατα μαζί με την περιγραφή τους και τα επικολλά σε
μία νέα διαφάνεια που δημιούργησε σε λάθος θέση της
παρουσίασης ”ψηφιακές ικανότητες”. Αλλάζει τη σειρά

των διαφανειών και τοποθετεί τη διαφάνεια στη σωστή
θέση. Η διεύθυνση από όπου αντιγράφηκαν τα 2
αξιοθέατα δεν αποθηκεύτηκε ποτέ στην παρουσίαση.
(χρόνος 9.58)
Αναζητεί τα αξιοθέατα
της Ρώμης και μέσω
αντιγραφής και
επικόλλησης,
αντιγράφει σε νέα
διαφάνεια που
εισήγαγε στο τέλος της
παρουσίασης δύο
διευθύνσεις και τα
τρία αξιοθέατα που
βρήκε σε αυτές τις
διευθύνσεις. (χρόνος
2.58)
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Δραστηριότητα 6 (στόχος: Εύρεση καιρού της Φλώρινας, δημιουργία νέου εγγράφου και αποθήκευση της μεγαλύτερης και της μικρότερης θερμοκρασίας της
επόμενης μέρας)
Α/Α

Δεν ολοκληρώθηκε
κανένα μέρος της
δραστηριότητας

Ολοκληρώθηκε μέρος της δραστηριότητας
σωστά
Εύρεση
καιρού
Φλώρινας

1

Δημιουργία
εγγράφου

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα
υπερβαίνοντας τον διαθέσιμο
χρόνο

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα εντός
του διαθέσιμου χρόνου

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα σε
μικρότερο χρόνο από το
διαθέσιμο

Αποθήκευση
μέγιστης κι
ελάχιστης
θερμοκρασίας
Η αναζήτηση του καιρού της
Φλώρινας της επόμενης
μέρας ήταν επιτυχημένη.
Χρησιμοποιώντας την
αναζήτηση από τη γραμμή
εργασιών του υπολογιστή
βρίσκεται τον κειμενογράφο,
πληκτρολογήσει τη μέγιστη
και την ελάχιστη
θερμοκρασία της Φλώρινας.
Αποθηκεύει στο έγγραφο με
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όνομα τεστ στο φάκελο ΙΕΚ.
(χρόνος 2.52)
Αναζητά τον καιρό της
Φλώρινας στο
φυλλομετρητή με
κατάλληλες λέξεις κλειδιά,
ανοίγει ένα νέο έγγραφο
Word, πληκτρολογεί τη
μέγιστη και την ελάχιστη
θερμοκρασία και
αποθηκεύει στο φάκελο ΙΕΚ
με όνομα «μέγιστη
ελάχιστη Φλώρινα» και
όχι τεστ όπως έχει
ζητηθεί. Μετονομάζει το
έγγραφο σε τεστ,
ακολουθώντας τελικά τις
οδηγίες. (χρόνος 3.30)

2

Αναζητά επιτυχώς τον καιρό στη
Φλώρινα, ανοίγει ένα νέο
έγγραφο του Word και τη
Ζωγραφική στην οποία επικολλά
ως φωτογραφία τον καιρό της
Φλώρινας στη διάρκεια της
εβδομάδας κι όχι της επόμενης
μέρας όπως είχε ζητηθεί. Κατά
την αντιγραφή της φωτογραφίας
στο Word αντιμετωπίζει
δυσκολίες στη μορφοποίηση της
και κλείνει το έγγραφο
αποθηκεύοντας το χωρίς σωστή
μορφοποίηση. Παρατηρεί ότι
ζητείται μόνο τη μέγιστη και την
ελάχιστη θερμοκρασία και
εισάγει επικεφαλίδα με τη
μέγιστη και την ελάχιστη
θερμοκρασία της επόμενης μέρας.
(χρόνος 6.19)

3

4
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Αναζήτησε τον καιρό στη Φλώρινα επιτυχημένα,
δημιουργεί στην επιφάνεια εργασίας έναν φάκελο με
το όνομα Φλώρινα, επιστρέφει στον browser και
πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού χωρίς να
έχει επιλέξει κάτι αποθηκεύει στο φάκελο το

εικονίδιο του Edge. Δοκιμάζει αρκετές φορές να
αντιγράψει τις θερμοκρασίες και τελικά δημιουργεί
νέο έγγραφο του Word και πληκτρολογεί τη
μέγιστη και την ελάχιστη θερμοκρασία της
επόμενης ημέρας. Επιχειρεί αποθήκευση του
εγγράφου, μετακινείται ανάμεσα στην επιφάνεια
εργασίας στο φάκελο ΙΕΚ και δυσκολεύεται να το
αποθηκεύσει γιατί δεν βλέπει πουθενά το όνομα τεστ
(όνομα που έπρεπε να δώσει ο ίδιος ο
εκπαιδευόμενος στο Νέο έγγραφο). Επιλέγει τελικά
αποθήκευση στο φάκελο ΙΕΚ με το προεπιλεγμένο
όνομα «Φλώρινα θερμοκρασίες» (από τον τίτλος
που είχε το έγγραφο). (χρόνος 8.14)
Αναζητά επιτυχώς τον καιρό στη
Φλώρινα. Μέσω του εγγράφου
«το ποσοστό χρήσης διαδικτύου
2018» δημιουργεί νέο έγγραφο
όπου αντιγράφει τη μεγαλύτερη
και τη μικρότερη θερμοκρασία
της επόμενης μέρας. Στην
προσπάθεια αποθήκευσης του
εγγράφου αντιμετωπίζει μικρές
δυσκολίες αλλά τελικά το
αποθηκεύει με το όνομα τεστ.
(χρόνος 5.36)

5

6

7

Αναζητά τη θερμοκρασία της Φλώρινας
χρησιμοποιώντας κατάλληλες λέξεις κλειδιά.
Αντιγράφει τη μεγαλύτερη και τη μικρότερη
θερμοκρασία για την επόμενη μέρα. Με δεξί κλικ
του ποντικιού επιλέγει δημιουργία και δημιουργεί
ένα έγγραφο κειμένου txt. Αποθηκεύει στο
φάκελο ΙΕΚ με το όνομα «νέο έγγραφο κειμένου»
στο οποίο έχει επικόλληση τις θερμοκρασίες.
(χρόνος 2.35)
Αναζητά επιτυχώς τον καιρό στη Φλώρινα κι από
την έναρξη προσπαθεί ανεπιτυχώς να βρει το Word.
Στη συνέχεια από το φάκελο ΙΕΚ ανοίγει «το
ποσοστό χρήσης διαδικτύου» και μέσω αυτού
ανοίγει ένα νέο έγγραφο, πληκτρολογεί τη μέγιστη
και την ελάχιστη από τις θερμοκρασίες που
φαίνονται στη σημερινή μέρα και αποθηκεύει το

219

έγγραφο με το όνομα test στο φάκελο ΙΕΚ. (χρόνος
2.47)
Αναζητά τον καιρό στη Φλώρινα
με κατάλληλες λέξεις κλειδιά,
επιλέγει την επόμενη μέρα,
ανοίγει ένα νέο έγγραφο του
Word και πληκτρολογεί τη
μέγιστη και την ελάχιστη
θερμοκρασία της επόμενης μέρας
στη Φλώρινα. Αποθηκεύει το
έγγραφο με το όνομα test στο
φάκελο ΙΕΚ. (χρόνος 4.49)

8

9

10

11

220

Αναζητά επιτυχώς τον καιρό στη Φλώρινα,
αντιγράφει όλες τις θερμοκρασίες (7 μέρες) πού
βρήκε. Στην προσπάθειά του να βρει το Word
δυσκολεύεται να εντοπίσει την μπάρα κύλισης στο
μενού έναρξης ώστε να ανοίξει νέο έγγραφο και να
αποθηκεύσει εκεί τις θερμοκρασίες που βρήκε.
Συνάντησε όμως και μία δεύτερη δυσκολία γιατί δεν
μπορούσε να μορφοποιήσει το αντιγραμμένο
κείμενο το οποίο αποθήκευσε στο φάκελο ΙΕΚ με το
όνομα test. (χρόνος 5.47)
Πληκτρολογεί τη λέξη meteo και ανοίγει την
αρχική σελίδα του μετεωρολογικού site meteo.
Επιλέγει την αυριανή ημερομηνία, πληκτρολογεί
στην αναζήτηση της σελίδας την πόλη Φλώρινα και
επειδή εμφανίζεται λεπτομερώς ο αυριανός καιρός
επιλεγεί από αναδυόμενο μενού τη Φλώρινα και
αντιγράφει τη μικρότερη και μια ενδιάμεση από
τις θερμοκρασίες που βλέπει στην οθόνη και τα
επικολλά σε ένα νέο έγγραφο word το οποίο
αποθηκεύει στο φάκελο ΙΕΚ με το όνομα test. (μη
πλήρως επιτυχής -λάθος πληροφορία) (χρόνος 4.01)
Αναζητά μια ιστοσελίδα με τον
καιρό της Φλώρινας και ανοίγει
ένα κενό έγγραφο όπου δεν
μπορεί να επικολλήσει τη
μέγιστη και την ελάχιστη
θερμοκρασία της Φλώρινας για
την αυριανή μέρα γιατί επιλέγει
την εικόνα και όχι τις
θερμοκρασίες. Αλλάζει
ιστοσελίδα και από κει

ολοκληρώνει την δραστηριότητα
επιτυχώς. (χρόνος 6.51)

12

Για τον καιρό της Φλώρινας εντοπίστηκε η
ιστοσελίδα αλλά επιλέχθηκαν και αντιγράφηκαν
όλες οι θερμοκρασίες του επόμενου δεκαημέρου.
Παράλληλα η αποθήκευση του εγγράφου test δεν
έγινε στο φάκελο ΙΕΚ αλλά στον τοπικό δίσκο του
υπολογιστή (χρόνος 3.02)
Μέσω του φυλλομετρητή κάνει
επιτυχημένη αναζήτηση για την
πρόγνωση του καιρού της
Φλώρινας και δημιουργεί και
αποθηκεύει στο έγγραφο test τα
σωστά αποτελέσματα της
αναζήτησης (χρόνος 5.00)

13

Ο εντοπισμός της μέγιστης
και της ελάχιστης
θερμοκρασίας της Φλώρινας
ήταν επιτυχής όπως και η
μεταφορά των πληροφοριών
στο έγγραφο «τεστ» το οποίο
δημιουργήθηκε και
αποθηκεύτηκε σωστά.
(χρόνος 2.44)

14

15

16

17

Εντοπίστηκε ο καιρός της Φλώρινας, κι ενώ
αρχικά ανοίχτηκε το πακέτο Microsoft 365 και στη
συνέχεια ανοίχτηκαν πολλαπλά νέα έγγραφα,
αντιγράφηκαν όμως σε ένα από τα νέα έγγραφα
όλες οι θερμοκρασίες για την επόμενη μέρα και
αποθηκεύτηκε με λάθος όνομα (Παρασκευή) ενώ τα
υπόλοιπα κλείστηκαν. Παράλληλα δημιουργήθηκε
και ένας φάκελος «τεστ» ενώ δεν είχε ζητηθεί
(χρόνος 36.04)
Η αναζήτηση του καιρού ήταν επιτυχής αν και
στην αρχή επιχειρήθηκε η επικόλληση μιας εικόνας
από τη σελίδα του καιρού στην παρουσίαση
«ψηφιακές δεξιότητες», στη συνέχεια ανοίχθηκε νέο
έγγραφο του Word στο οποίο τελικά
αποθηκεύτηκαν οι θερμοκρασίες αλλά σε λάθος
φάκελο. (χρόνος 6.45)
Αναζητήθηκε ο καιρός στη Φλώρινα όπου
επιλέχθηκαν δυο θερμοκρασίες θεωρώντας ότι είναι
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η μεγαλύτερη και η μικρότερη αλλά τελικά
σημειώθηκαν η μικρότερη και μια άλλη
ενδιάμεση θερμοκρασία. Η αντιγραφή στο νέο
έγγραφο ήταν επιτυχής, αν και δυσκολεύτηκε να
δημιουργήσει ένα νέο έγγραφο του word γιατί δεν
ήξερε που να ψάξει. Επίσης η αποθήκευση έγινε σε
λάθος φάκελο. (χρόνος 4.392)

18

19

222

Δημιουργήθηκε ένα
έγγραφο του Word το
οποίο αποθηκεύτηκε στο
φάκελο ΙΕΚ με το όνομα
test, αλλά αντί να γίνει
αναζήτηση και εύρεση
του αυριανού καιρού στη
Φλώρινα και να
πληκτρολογηθεί στο test
η μεγαλύτερη και
μικρότερη θερμοκρασία,
αποθηκεύτηκε η φράση
“ο καιρός στη Φλώρινα”.
(χρόνος 4.00)
Στην αναζήτηση
πληκτρολογήθηκαν ως
λέξεις κλειδιά
«Θερμοκρασία
Φλώριντας» κι όχι
Φλώρινα όπως ζητήθηκε.
Δημιουργήθηκε το
έγγραφο «τεστ» και
πληκτρολογήθηκε η
θερμοκρασία της ημέρας
που πραγματοποιήθηκε η
έρευνα κι όχι της
επόμενης μέρας όπως
ζητήθηκε. Επίσης
σημειώθηκε η
θερμοκρασία της
περιοχής Φλόριντα στο
Μαϊάμι των Ηνωμένων
πολιτειών και όχι της
Φλώρινας που βρίσκεται
στην Ελλάδα. Το
έγγραφο αποθηκεύτηκε

με όνομα Τεστ στο
φάκελο ΙΕΚ σωστά.
(χρόνος 3.15)
Αναζητά για αρκετή ώρα τον
επεξεργαστή κειμένου όπου
αντέγραψε τη μέγιστη και την
ελάχιστη θερμοκρασία της
επόμενης μέρας της Φλώρινας
από το φυλλομετρητή και
αποθηκεύτηκε με το όνομα
«τεστ». (χρόνος 5.27)

20

Αναζητά τον καιρό της Φλώρινας εντοπίζοντας ένα
αξιόπιστο site και αντιγράφει όλες τις
θερμοκρασίες της ημέρας στο έγγραφο «test» το
οποίο αποθηκεύσει στο φάκελο «ΙΕΚ» με επιτυχία.
(χρόνος 1.47)
Αναζητά με κατάλληλες λέξεις κλειδιά τον
αυριανό καιρό της Φλώρινας. Δυσκολεύεται όμως
να βρει πώς θα ανοίξει ένα νέο έγγραφο κειμένου
(δοκιμάζει με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού αλλά
δεν επιλέγει «Δημιουργία», από το μενού της
έναρξης, ανοίγοντας των Microsoft Edge, μέσα από
το φάκελο «IEK» κτλ) και εγκαταλείπει τη
δραστηριότητα. (χρόνος 3.26)

21

22

23

Δημιουργεί υποφάκελο
στο φάκελο «ΙΕΚ» με
όνομα» θερμοκρασία
Φλώρινας» τον οποίο
μετονομάζει σε «τεστ».
Αναζητά τον καιρό της
Φλώρινας από έγκυρο
site, αντιγράφει τον καιρό
της Πέμπτης και της
Παρασκευής και
προσπαθεί ανεπιτυχώς
να κάνει επικόλληση των
στοιχείων στο φάκελο
«τεστ». Αναζητά από
ένα άλλο site τον καιρό
και επαναλαμβάνει την
επικόλληση στο φάκελο
«τεστ» . Τελικά άνοιξε
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νέο έγγραφο του Word
μέσα από το φάκελο
«ΙΕΚ» και
πληκτρολόγησε κάποια
στοιχεία για το σημερινό
καιρό της Φλώρινας. Το
έγγραφο αποθηκεύτηκε
ως «Νέο έγγραφο του
Microsoft Word».
(χρόνος 7.55)
Αναζητά επιτυχώς τον καιρό της
Φλώρινας, αντιμετωπίζει όμως
δυσκολίες στην εύρεση του
Microsoft Word ώστε να
αποθηκεύσει τη μεγαλύτερη και
τη μικρότερη θερμοκρασία της
Φλώρινας. Αποθηκεύεται η
μεγαλύτερη και η μικρότερη
θερμοκρασία της ημέρας στο
έγγραφο «τεστ», αλλά η
αποθήκευση αρχικά έγινε στην
επιφάνεια εργασίας και μετά με
τη μέθοδο της Σύρε κι Απόθεσε
το έγγραφο μεταφέρθηκε στο
φάκελο ΙΕΚ. (χρόνος 4.03)

24

Αναζητά τον καιρό της
Φλώρινας με κατάλληλες
λέξεις κλειδιά. Δημιουργεί
ένα κενό έγγραφο το οποίο
ονομάζει «test» μέσα στο
φάκελο «ΙΕΚ» και
πληκτρολογεί τη μεγαλύτερη
και τη μικρότερη
θερμοκρασία της επόμενης
μέρας. (χρόνος 2.59)

25

26

224

Για τον καιρό στη
Φλώρινα άνοιξε ένα
υπάρχον έγγραφο
Wordpad και το
αποθήκευσε στο φάκελο
ΙΕΚ χωρίς να κάνει
κάποια αναζήτηση στο
διαδίκτυο για τον καιρό

27

28

29

30

της Φλώρινας. (χρόνος
3.03)
Ο Καταρτιζόμενος
εντοπίζει ένα υπάρχον
wordpad έγγραφο το
ανοίγει και χωρίς καμία
αλλαγή το αποθηκεύει
στο φάκελο ΙΕΚ,
αντικαθιστώντας τη
δραστηριότητα για την
αναζήτηση της μέγιστης
και ελάχιστης
θερμοκρασίας της
Φλώρινας. (χρόνος 3.44)
Ανοίχτηκε ένα υπάρχον
σημειωματάριο με 2
θερμοκρασίες και
προσπάθησε να το
αποθηκεύσει στο φάκελο
«ΙΕΚ» αλλά δεν ήξερε τι
να πατήσει στο παράθυρο
«αποθήκευση ως» κι έτσι
εγκατέλειψε τη
δραστηριότητα. (χρόνος
6.14)
Γίνεται επιτυχημένη αναζήτηση του καιρού της
Φλώρινας, εντοπίζει την επόμενη μέρα και
αντιγράφει όλες τις θερμοκρασίες (της
εβδομάδας) που εμφανίζονται. Δημιουργεί αρχικά
ένα υποφάκελο «τεστ» στον φάκελο «ΙΕΚ» τον
οποίο διαγράφει και επαναδημιουργεί. Αντιμετωπίζει
δυσκολίες κατά την αποθήκευση του καιρού της
Φλώρινας γιατί δεν μπορεί να δημιουργήσει νέο
έγγραφο και τελικά τροποποιεί το έγγραφό “το
ποσοστό του διαδικτύου 2018” διαγράφοντας το
περιεχόμενο του και επικολλώντας τον καιρό της
Φλώρινας ως επικεφαλίδα. Προσθέτει σχόλια (9
φορές), αλλάζει την προβολή σε «προβολή
ανάγνωσης», δημιουργεί πέντε νέα έγγραφα κι
εγκαταλείπει την προσπάθεια. (χρόνος 50.10)
Με κατάλληλες λέξεις κλειδιά εντοπίζει τον καιρό
της Φλώρινας ανοίγει ένα νέο έγγραφο στο
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σημειωματάριο και όχι στο Word, και αποθηκεύει
την υψηλότερη και τη χαμηλότερη θερμοκρασία της
σημερινής ημέρας στη Φλώρινα και όχι της αυριανής
και αποθηκεύει σημειωματάριο με το όνομα «test».
(χρόνος 2.36)

Δραστηριότητα 7 (στόχος: Εύρεση κατάλληλου ιστότοπου, και επιλογή φθηνότερου εισιτηρίου - θέσης - ημερομηνίες)
Α/Α

Δεν ολοκληρώθηκε
κανένα μέρος της
δραστηριότητας

Ολοκληρώθηκε μέρος της δραστηριότητας σωστά

Εύρεση
ιστότοπου

1

2

3

4
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επιλογή
άφιξης/
προορισμού/
ημερομηνίας

επιλογή φθηνού
εισιτηρίου/θέσης

Πληκτρολογεί το όνομα της αεροπορικής εταιρείας στο
Φυλλομετρητή, εντοπίζει τη δυνατότητα αγοράς
εισιτηρίου κι επιλέγει σωστές ημερομηνίες και σωστό
τόπο αναχώρησης και άφιξης. Βρίσκει το φθηνότερο
εισιτήριο αλλά σταματάει εκεί θεωρώντας ότι
ολοκλήρωσε τη δραστηριότητα, στοιχείο που δείχνει ότι
μάλλον δεν έχει ξανά κλείσει εισιτήριο ηλεκτρονικά.
(χρόνος 3.33)
Πληκτρολογεί το όνομα της αεροπορικής εταιρείας, πατά
διάφορες επιλογές αλλά τελικά επιλέγει σωστή
αναχώρηση, άφιξη και σωστές ημερομηνίες
αναχώρησης και επιστροφής και σταματά την
δραστηριότητα στο σημείο όπου εντόπισε το φθηνότερο
εισιτήριο χωρίς να επιλέξει θέση, αποσκευές κτλ. (χρόνος
5.36)
Πληκτρολογεί το όνομα της αεροπορικής εταιρείας και
εντοπίζει την αρχική σελίδα. Επιλεγεί από το αναδυόμενο
μενού σωστή αναχώρηση και άφιξη, αλλά επέλεξε δικές
του ημερομηνίες, δύο ενήλικες ως επιβάτες και απλή
μετάβαση. Εντοπίζει ως φθηνότερη μία επιλογή η οποία
δεν έχει προορισμό το Χίθροου και σταματά τη
δραστηριότητα. (χρόνος 3.03)
Πληκτρολογεί το όνομα της αεροπορικής εταιρείας και
επιλέγει την επίσημη ιστοσελίδα της Aegean. Ενώ στο
κεντρικό Πλαίσιο είναι η αγορά εισιτηρίου αναζητά στα

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα
υπερβαίνοντας τον
διαθέσιμο χρόνο

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα εντός
του διαθέσιμου χρόνου

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα σε
μικρότερο χρόνο από το
διαθέσιμο

διάφορα μενού και υπομενού τη δυνατότητα επιλογής
αφετηρίας και προορισμού, επιλέγει την αναζήτηση στο
site “κινείται” στη σελίδα για αρκετή ώρα και
εγκαταλείπει τη δραστηριότητα.(χρόνος 3.32)
Πληκτρολογεί εκτός από το όνομα της εταιρείας ως λέξηκλειδί και τη λέξη “εισιτήρια”, δεν επιλέγει την σωστή
σελίδα αλλά μία άλλη την “airshop.gr” η οποία ψάχνει για
αεροπορικά εισιτήρια σε διάφορες εταιρείες. Λίγο
αργότερα το αντιλαμβάνεται κι επιλέγει τη σωστή σελίδα
και διερευνά τη σελίδα μέσω των μενού προσπαθώντας να
βρει το φθηνότερο εισιτήριο όπου επιλέγει σωστή άφιξη,
προορισμό και σωστές ημερομηνίες πατά αναζήτηση και
σταματά τη δραστηριότητα θεωρώντας ότι έχει
ολοκληρωθεί. .(χρόνος 7.14)

5

6

7

8

Πληκτρολογεί ως
λέξεις-κλειδιά τη λέξη
Λονδίνο Aegean και
επιλέγει τη σελίδα
www.google.com/flights
κι όχι την Aegean που
ζητήθηκε. Αναζητά
αεροδρόμια με τα οποία
συνδέεται το Χίθροου
και εγκαταλείπει τη
δραστηριότητα. (χρόνος
2.47)
Πληκτρολογεί το όνομα της αεροπορικής εταιρείας,
επιλεγεί από το αναδυόμενο παράθυρο σωστή αναχώρηση
και άφιξη, πάτα την επιλογή «περισσότερες επιλογές» και
συμπληρώνει τα στοιχεία της πτήσης, εμφανίζεται μήνυμα
κι αρχίζει να αποπροσανατολίζεται μπαίνοντας σε λάθος
συνδέσμους. Επιστρέφει στην αρχική σελίδα κι αρχίσει
από την αρχή με αφετηρία, άφιξη και σωστές
ημερομηνίες και αναζητά τα εισιτήρια. Ένα λεπτό μετά
επιλέγει συνέχεια και κλείνει το site χωρίς να
ολοκληρώσει τη δραστηριότητα. (χρόνος 7.40)
Πληκτρολογεί το όνομα της εταιρείας εντοπίζοντας έτσι
το site. Μέσα από τα μενού και υπομενού προσπαθεί να
βρει τρόπους να κλείσεις εισιτήριο και αρκετά γρήγορα
βρίσκει το κατάλληλο (ενώ μπορούσε από το κεντρικό
πλαίσιο που υπήρχε σε πολύ εμφανές σημείο στην αρχική
σελίδα). Επιλέγει σωστή μετάβαση και προορισμό,
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σωστές ημερομηνίες και πάτα αναζήτηση εντοπίζοντας
τα φθηνότερα εισιτήρια και κλείνει τη δραστηριότητα
χωρίς να συνεχίσει. (χρόνος 4.14)
Πληκτρολογεί το όνομα της αεροπορικής εταιρίας στα
ελληνικά, ο browser εμφανίζει κατάλληλες σελίδες όπου
επιλέγει την αγορά εισιτηρίου. Επιλέγει σωστή
αναχώρηση και άφιξη και αναζητά εισιτήρια με λάθος
ημερομηνίες. Ανακαλύπτει το λάθος και επιστρέφεται την
αρχική σελίδα, επιλέγοντας σωστές, πάτα συνέχεια ως
επισκέπτης, πληκτρολογεί τα υποχρεωτικά πεδία, κάποια
λανθασμένα όπως το email που δεν έχει δομή
ηλεκτρονικής διεύθυνσης, εντοπίζεται το λάθος από το
σύστημα και του δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης, αλλά
σταματάει τη δραστηριότητα λόγω υπέρβασης χρόνου.
(χρόνος 12.05)
Στην προσπάθειά του να βρει εισιτήρια από Αθήνα σε
Χίθροου δεν ανοίγει τη σελίδα της Aegean όπως
ζητήθηκε αλλά το Skyscanner και κλείνει από κει
εισιτήρια επιλέγοντας σωστά στοιχεία και τη
φθηνότερη επιλογή και κλείνει τη δραστηριότητα (χωρίς
να παρατηρήσει ότι του είχε ζητηθεί να μπει στη σελίδα
της Aegean) (χρόνος 3.38)
Κατά την αναζήτηση εισιτηρίων μέσω της Aegean
επιλέγει τη διαφημιστική σελίδα και όχι την επίσημη
ιστοσελίδα της εταιρείας. Παρόλα αυτά καταφέρνει και
εντοπίζει τη φθηνότερη τιμή για το ταξίδι αυτό στις
συγκεκριμένες ημερομηνίες, χωρίς να προχωρήσει σε
επιλογή θέσης, αποσκευές κτλ αφήνοντας δραστηριότητα
ελλιπή. (χρόνος 6.00)
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Κατά την αναζήτηση της
αεροπορικής εταιρείας
παρόλο που εντοπίστηκε
η σωστή σελίδα έγινε
επιστροφή στην σελίδα
αναζήτησης και
επιλέχθηκαν άλλοι
σύνδεσμοι με
προορισμούς στην
Ελλάδα. (χρόνος 2.28)
Η αναζήτηση του site της Aegean έγινε με κατάλληλες
λέξεις κλειδιά, όμως επιλέχθηκαν δύο εισιτήρια, ένα
ενηλίκων και ένα βρέφους. Στην επιλογή εισόδου «ως
επισκέπτης» ή «με χρήση κωδικού», αν έχει λογαριασμό

στην Aegean, επιλέχθηκε η χρήση του λογαριασμού κι ενώ
δεν μπορούσε να γίνει είσοδος παρά τις επανειλημμένες
προσπάθειες χρησιμοποιώντας όνομα και κωδικό που του
δόθηκαν για άλλες δραστηριότητες. Παρόλα αυτά
εντοπίστηκε η φθηνότερη τιμή εισιτηρίου. (χρόνος 5.28)
Αναζήτηση εισιτηρίων έγινε με ευκολία αλλά για λάθος
προορισμό (Ρώμη) και με λάθος ημερομηνίες. Για τη
συνέχιση της κράτησης δεν επιλέχθηκε το κουμπί
συνέχεια ως επισκέπτης, αλλά ως μέλος και βλέποντας
ότι ζητούνται στοιχεία μέλους σταμάτησε. (χρόνος 5.00)
Έγινε αναζήτηση της Aegean, επιλέγει το διαφημιστικό
site και όχι την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας και
κλείστηκαν τα φθηνότερα εισιτήρια στις σωστές
ημερομηνίες για τη Ρώμη κι όχι το Λονδίνο. Επιλέγει στη
συνέχεια είσοδο ως επισκέπτης συμπληρώνει κάποια από
τα υποχρεωτικά πεδία διστακτικά και αρκετή ώρα μετά
χωρίς να έχει ολοκληρώσει τη δραστηριότητα κλείνει τη
σελίδα (χρόνος 9.11)
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Στην αναζήτηση της Aegean επιλέγει το διαφημιστικό
και όχι το επίσημο site της εταιρείας. Πληκτρολογήθηκε
λάθος ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής, ενώ
δεν προχώρησε η διαδικασία σε επόμενο βήμα. (χρόνος
5.37)
Αρχικά έγινε αναζήτηση του site της Aegean και ενώ ήταν
η πρώτη επιλογή, επέστρεψε στην αναζήτηση και επέλεξε
τη διαφημιστική σελίδα της Aegean και αναζήτησε
εισιτήρια με λάθος ημερομηνίες γιατί δυσκολεύτηκε να
χρησιμοποιήσει το αναδυόμενο ημερολόγιο για την
επιλογή των ζητηθέντων ημερομηνιών. Η διαδικασία δεν
προχώρησε σε επόμενο βήμα μετά την επιλογή του
κουμπιού της αναζήτησης. (χρόνος 6.10)
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Έγινε αναζήτηση για την
εταιρεία Aegean,
εντοπίστηκε η
διαφημιστική σελίδα,
έγινε προσπάθεια
ανεύρεσης φθηνού
εισιτηρίου μετά από
αρκετές προσπάθειες το
μήνα Μάρτιο χωρίς
ημερομηνίες με
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αντίστροφα την
αφετηρία και τον
προορισμό και χωρίς να
βρεθεί το φθηνότερο.
(χρόνος 3.41)
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Η αναζήτηση του φθηνότερου εισιτήριο για Λονδίνο
ήταν επιτυχής με σωστή αναχώρηση και προορισμό , σε
σωστές ημερομηνίες, με επιλογή ταξινόμησης κατά
αύξουσα τιμή, αλλά σταματά την δραστηριότητα σε αυτό
το σημείο.(χρόνος 3.47)
Εντοπίστηκε το φθηνότερο εισιτήριο σε σύντομο
χρονικό διάστημα και επιλέχθηκε συνέχεια ως επισκέπτης
αφού δεν του είχαν δοθεί κωδικοί μέλους, αλλά δε
συνεχίστηκε η δραστηριότητα ώστε να επιλεγεί θέση,
αποσκευές κτλ.(χρόνος 3.05)
Πληκτρολογεί τη λέξη Aegean, επιλέγει την κατάλληλη
σελίδα και συμπληρώνει σωστή αφετηρία και
προορισμό, δοκιμάζει βέβαια μέσω περισσότερων
επιλογών αν μπορεί να διαλέξει αεροδρόμιο και επειδή
βλέπει ότι δεν του δίνεται αυτή τη δυνατότητα συνεχίζει
τοποθετώντας τις σωστές ημερομηνίες, αναζητά τα
φθηνότερα εισιτήρια και σταματά τη δραστηριότητα.
(χρόνος 3.32)
Αναζητά τη σελίδα της εταιρείας επιτυχώς. Μετά από
αρκετές προσπάθειες αναζήτησης και από άλλες σελίδες
από τις οποίες μπορεί να κλείσει εισιτήρια του (8 λεπτά)
επιλέγει σωστή αναχώρηση και προορισμό, σωστές
ημερομηνίες και τον εντοπισμό των φθηνότερων
εισιτηρίων. Δεν συνεχίζει θεωρώντας ότι έχει ολοκληρώσει
τη δραστηριότητα. (χρόνος 7.35)
Γίνεται αναζήτηση του site της Aegean με επιτυχία,
επιλέγεται σωστή αφετηρία και προορισμός, αλλά
επιλέγεται λάθος ημερομηνία και πατά το κουμπί
αναζήτηση. (Έκλεισε τη σελίδα πολύ γρήγορα και δεν
ξέρω αν αισθάνεται ότι εντόπισε τη φθηνότερη τιμή,
Σίγουρα δεν εστίασε σε κάποια τιμή στην οθόνη του
υπολογιστή και δεν συνέχισε στο κλείσιμο θέσης κτλ)
(χρόνος 4.21)
Πληκτρολογεί το όνομα της εταιρείας Aegean και στη
συνέχεια πληκτρολογεί «Ελευθέριος Βενιζέλος» για πόλη/
αεροδρόμιο αναχώρησης και «Heathrow» για άφιξη.
Παρατηρεί ότι με το αεροδρόμιο δεν βρίσκει τίποτα και

έτσι επιλέγει την Αθήνα και το Λονδίνο. Μέσω των
αναδυόμενων παραθύρων επιλέγει και σωστές
ημερομηνίες. Στη συνέχεια πάτα αναζήτηση και σε αυτό
το σημείο ολοκληρώνεται η διαδικασία. (χρόνος 4.16)
Πληκτρολογεί το όνομα της
αεροπορικής εταιρείας και
εντοπίζει το site. Επιλέγει
αφετηρία και προορισμό,
σωστές ημερομηνίες και
αναζητά εισιτήρια ελέγχοντας
αν η ταξινόμηση ως
προεπιλογή έχει αύξουσα τιμή.
Συνεχίζει ως επισκέπτης
συμπληρώνοντας στοιχεία και
όποια δεν είναι δεκτά τα
διορθώνει. Συνεχίζει
διαλέγοντας θέση, αποσκευές
κτλ, έφτασε μέχρι το σημείο
πληρωμή όπου επισήμως
ολοκληρώνεται η
δραστηριότητα. (χρόνος 8.22)
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Στην προσπάθεια να βρει εισιτήρια για Αθήνα Λονδίνο
πληκτρολογεί ως κλειδί αναζήτησης την λέξη Αθήνα με
αποτέλεσμα να δυσκολεύεται στην αναζήτηση. Αρκετή
ώρα μετά αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να πληκτρολογήσει
την εταιρεία Aegean. Μετά από ώρα βρίσκει την
επίσημη ιστοσελίδα της Aegean και επιλέγει κατάλληλα
στοιχεία ως άφιξη και προορισμό στις σωστές
ημερομηνίες, εντοπίζει το φθηνότερο εισιτήριο αλλά δεν
προχώρησε σε επόμενο βήμα. (χρόνος 8.36)
Πληκτρολογεί το όνομα της Aegean και επιλέγετε το
επίσημο site της εταιρείας. Συμπληρώνει επιτυχημένα
τα στοιχεία, αλλά ενώ συνέχισε ως επισκέπτης όταν
ζητήθηκαν στοιχεία όπως όνομα επώνυμο κτλ δεν τα
συμπλήρωσε κι επέστρεψε στην προηγούμενη σελίδα κι
εγκατέλειψε τη δραστηριότητα. (χρόνος 10.28)
Γίνεται αναζήτηση του site της Aegean όμως
δυσκολεύεται να αποφασίσει ποια σελίδα να ανοίξει και
τελικά επιλεγεί τη διαφημιστική σελίδα από πού όμως
μπορεί να βρει εισιτήρια. Πληκτρολογεί τη λέξη Αθήνα
ως πόλη αναχώρησης και προορισμό το Λονδίνο και
σωστές ημερομηνίες. Επιλέγει συνέχεια ως επισκέπτης κι
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ενώ ξεκίνησε να συμπληρώνει τα στοιχεία του, σταματά κι
αποφασίζει να επιλέξει αλλαγή πτήσης και σταματά εκεί
τη δραστηριότητα. (χρόνος 11.43)
Αναζητά επιτυχώς την εταιρία, επιλέγει την
διαφημιστική σελίδα και ενώ στη μέση ακριβώς της
σελίδας εμφανίζεται αναδυόμενο μενού για επιλογή
εισιτηρίου, αφετηρία και προορισμός, ο καταρτιζόμενος
διερευνά τη σελίδα αρκετή ώρα μέχρι να το επιλέξει
και να συμπληρώσει τα κατάλληλα στοιχεία. Επιλέγει
λάθος ημερομηνίες και απλή μετάβαση. Συνεχίζει να
ανοίγει διάφορα αναδυόμενα μενού και μετά από 10 λεπτά
επιλέγει τις σωστές ημερομηνίες για το ταξίδι αυτό.
Σταματά τη δραστηριότητα σε αυτό το σημείο και δεν
προχωρά στην αναζήτηση θέσεων κτλ (χρόνος 10.21)
Πληκτρολογεί στον browser το όνομα της αεροπορικής
εταιρείας εντοπίζει γρήγορα το επίσημο site αλλά αντί
για αεροπορικά εισιτήρια επέλεξε ενοικίαση αυτοκινήτου.
καταλαβαίνει το λάθος και αλλάζει σελίδα όπου γρήγορα
εντοπίζει την Αθήνα και την επιλέγει ως αφετηρία και
προορισμό το Λονδίνο. Συμπληρώνει και τις σωστές
ημερομηνίες και πατά το κουμπί της αναζήτησης.
Εντοπίζονται τα φθηνότερα εισιτήρια, και σταματάει
εκεί θεωρώντας ότι ολοκλήρωσε τη δραστηριότητα.
(χρόνος 6.25)
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Δραστηριότητα 8 (στόχος: Επιλογή κατάλληλης σελίδας, επιλογή ζητηθέντος αριθμού λογαριασμού και ανανέωση χρόνου ομιλίας)
Α/Α

Δεν ολοκληρώθηκε
κανένα μέρος της
δραστηριότητας

Ολοκληρώθηκε η μια από τις δυο δράσεις

Εύρεση
σελίδας

1
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επιλογή
αριθμού
λογαριασμού

ανανέωση χρόνου
ομιλίας

Πληκτρολογεί λανθασμένα την ηλεκτρονική διεύθυνση της
demo εφαρμογής της τράπεζας κι ενώ εμφανίζεται
διαγνωστικό μήνυμα με προτεινόμενη διεύθυνση τη,
επιλέγει τον σύνδεσμο από το ηλεκτρονικό έγγραφο με τις
δραστηριότητες. Μέσα από τα αναδυόμενα μενού εντοπίζει
μετά από αρκετή ώρα την «Ανανέωση χρόνου ομιλίας» κι
εγκαταλείπει τη δραστηριότητα. (χρόνος 7.13)

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα
υπερβαίνοντας τον
διαθέσιμο χρόνο

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα εντός
του διαθέσιμου χρόνου

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα σε
μικρότερο χρόνο από το
διαθέσιμο

Πληκτρολογεί στη γραμμή διεύθυνσης την ηλεκτρονική
διεύθυνση της demo εφαρμογής της Τράπεζας σωστά.
Μέσα από τα υπομενού εντοπίζει την κατάλληλη επιλογή
για αγορά χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας. Εντοπίζει το
υπομενού και εκτελεί τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να
πραγματοποιηθεί η ανανέωση χρόνου ομιλίας, αλλά με
χρήση λάθος λογαριασμού (έγινε ανάληψη από το
λογαριασμό ταμιευτηρίου κι όχι από τον προσωπικό
λογαριασμό όπως είχε ζητηθεί. (χρόνος 3.20)

2
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Δεν έγινε
Πληκτρολογεί στο φυλλομετρητή την demo διεύθυνση της
Τράπεζας, εντοπίζει τη σελίδα και αναζητά ανεπιτυχώς στα
διάφορα μενού και υπομενού τη δυνατότητα αγοράς χρόνου
ομιλίας κινητής τηλεφωνίας. (χρόνος 3.44)
Πληκτρολογεί την ηλεκτρονική διεύθυνση της demo
εφαρμογής της Τράπεζας επιτυχώς και αναζητά ανεπιτυχώς
τη δυνατότητα αγοράς χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας.
(χρόνος 2.22)
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Πληκτρολογεί
λανθασμένα την
διεύθυνση της demo
εφαρμογής της Τράπεζας
με αποτέλεσμα να μην
μπορεί να την εντοπίσει.
Δεν έχει συμπληρώσει
στην αρχή της
διεύθυνσης το πρόθεμα
«https://» (χρόνος 6.10)
Πληκτρολογεί επανειλημμένα αρκετές φορές λάθος
(αναγραμματισμοί, έλλειψη χαρακτήρων, έλλειψη του
https:// κτλ ) την διεύθυνση της demo εφαρμογής μέχρι να
δοθεί σωστά κι εντοπίζει το πλαίσιο για ανανέωση του
χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας. Ολοκληρώνει τη
δραστηριότητα χρεώνοντας τον λογαριασμό Ταμιευτηρίου
αντί του προσωπικού λογαριασμού όπως είχε ζητηθεί.
(χρόνος 7.54)
Πληκτρολογεί αρκετές φορές λάθος (αναγραμματισμοί,
έλλειψη χαρακτήρων, έλλειψη του https:// κτλ )την
ηλεκτρονική διεύθυνση της demo εφαρμογής της Τράπεζας
μέχρι να καταφέρει να μπει στην εφαρμογή. Διερευνώντας
τα διάφορα μενού και υπομενού εντοπίζει τη δυνατότητα
ανανέωσης χρόνου ομιλίας και ολοκληρώνει τη
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δραστηριότητα πληρώνοντας από το λογαριασμό
ταμιευτηρίου κι όχι τον προσωπικό όπως είχε ζητηθεί.
(χρόνος 4.18)

9

Μετά από αρκετές
προσπάθειες εντοπισμού
της δοκιμαστικής
εφαρμογής της τράπεζας
εισέρχεται στην κανονική
σελίδα-banking της
Τράπεζας, εντοπίζει το
λάθος του και
επαναλαμβάνει
αποτυχημένα
προσπάθειες εντοπισμού
εγκαταλείποντας την
δραστηριότητα. (χρόνος
8.38)
Μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες εντοπισμού
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της demo εφαρμογής της
Τράπεζας, ανοίγει το ηλεκτρονικό έγγραφο με τις
δραστηριότητες και μέσω του συνδέσμου μπαίνει στην
εφαρμογή, ανανεώνει το χρόνο ομιλίας αλλά από λάθος
τραπεζικό λογαριασμό, ταμιευτηρίου αντί προσωπικού.
(χρόνος 7.07)
Η δραστηριότητα που αφορούσε ηλεκτρονικές πληρωμές
μέσω τραπέζης ολοκληρώθηκε μέσα στο χρονικό όριο, αλλά
ο τραπεζικός λογαριασμός που χρησιμοποιήθηκε για τη
συναλλαγή ήταν ο προεπιλεγμένος κι όχι ο προσωπικός
όπως είχε ζητηθεί. (χρόνος 2.38)
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Στην demo εφαρμογής
της Τράπεζας, δεν
μπορεί να βρει το μενού
για την ανανέωση του
χρόνου ομιλίας και
μπαίνει στην ιστοσελίδα
της Vodafone.
Ανεπιτυχώς εισάγει τους
κωδικούς που του έχουν
δοθεί για άλλες
δραστηριότητες κι
εγκαταλείπει τη
δραστηριότητα. (χρόνος
4.37)
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Επιχειρήθηκε αρχικά
σύνδεση με το
πραγματικό site της
Vodafone και στη
συνέχεια είσοδος στο
δοκιμαστικό site
επίδειξης της τράπεζας
χωρίς να καταφέρει να
εντοπίσει το κατάλληλο
υπομενού για την
ανανέωση χρόνου
ομιλίας. (χρόνος 2.56)
Η συναλλαγή με την τράπεζα ήταν επιτυχής αλλά
επιλέχθηκε λάθος λογαριασμός συναλλαγής (ταμιευτηρίου
αντί Προσωπικός). (χρόνος 2. 29)
Αρχικά μπήκε στο πραγματικό site της Τράπεζας
επιχειρώντας είσοδο με τα στοιχεία που του δόθηκαν για
δημιουργία λογαριασμών άλλων δραστηριοτήτων. Στη
συνέχεια βρήκε τον demo λογαριασμό μέσω
πληκτρολόγησης και πραγματοποίησε επιτυχή συναλλαγή
με την τράπεζα, αλλά από το λογαριασμό του ταμιευτηρίου
κι όχι τον προσωπικό όπως είχε ζητηθεί. (χρόνος 7.24)
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Μέσω του συνδέσμου
του ηλεκτρονικού
εγγράφου με τις
δραστηριότητες
εντοπίστηκε η διεύθυνση
αλλά συναλλαγή με την
τράπεζα δεν
πραγματοποιήθηκε. Δεν
έγινε καμία προσπάθεια
εντοπισμού του μενού
για ανανέωση χρόνου
ομιλίας. (χρόνος 1.19)
Με χρήση του
συνδέσμου μέσω του
ηλεκτρονικού εγγράφου
με τις δραστηριότητες
εντοπίστηκε η σελίδα του
e-banking, εξερευνήθηκε
για λίγο χωρίς όμως να
γίνει προσπάθεια να
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πραγματοποιηθεί η
δραστηριότητα. (χρόνος
1.20)
Έγιναν
επαναλαμβανόμενες
αποτυχημένες
προσπάθειες
πληκτρολόγησης της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης
της demo εφαρμογής της
Τράπεζας (χρόνος 4.26)
Πληκτρολογήθηκε σωστά η διεύθυνση της demo
εφαρμογής της Τράπεζας και μετά από αρκετή ώρα
εξερεύνησης της σελίδας εκτελέστηκε η συναλλαγή αλλά
χρησιμοποιήθηκε ο προεπιλεγμένος λογαριασμός
(ταμιευτηρίου) κι όχι ο προσωπικός όπως είχε
ζητηθεί.(χρόνος 3.37)
Μέσω πληκτρολόγησης εντοπίστηκε η εφαρμογή της
Τράπεζας καθώς και το μενού που μπορεί να γίνει
μεταφορά ή ανανέωση χρόνου ομιλίας η οποία αρχικά έγινε
χωρίς επιλογή ποσού, αλλά λόγω του μηνύματος που
εμφανίστηκε επιλέχθηκε ποσό αλλά όχι από τον κατάλληλο
τραπεζικό λογαριασμό. (χρόνος 6.30)
Πληκτρολογεί την demo ηλεκτρονική διεύθυνση της
Τράπεζας αποτυχημένα και μετά από πολλές προσπάθειες
και αρκετή ώρα (εγκαταλείπει προσωρινά τη
δραστηριότητα κι επανέρχεται όταν ολοκλήρωσε τις
υπόλοιπες. Από την Ηλεκτρονική έκδοση των
δραστηριοτήτων με αντιγραφή και επικόλληση βρίσκει τη
σελίδα επίδειξης ηλεκτρονικών συναλλαγών της Τράπεζας
και αναζητά στα διάφορα μενού και υπομενού τη
δυνατότητα ανανέωσης χρόνου ομιλίας. Εντοπίζει τη
σωστή εταιρεία κινητής τηλεφωνίας αλλά όχι τη δυνατότητα
να ολοκληρώσει τη συναλλαγή κι εγκαταλείπει. (χρόνος
9.12)
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Αρχικά εισέρχεται στην
πραγματική σελίδα της
Τράπεζας κι όχι τη
δοκιμαστική εφαρμογή
και επιχειρεί συναλλαγή
χωρίς είσοδο με όνομα
χρήστη και κωδικό
πρόσβασης. Στη

συνέχεια την demo
εφαρμογή και την
ανανέωση χρόνου
ομιλίας. Δεν επιλέγει
σωστό λογαριασμό ούτε
ποσό για ανανέωση της
κάρτας παρόλο που
εμφανίζεται διαγνωστικό
μήνυμα, η
δραστηριότητα
εγκαταλείπεται χωρίς
διορθώσεις. (χρόνος
7.26)
Πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση της demo
εφαρμογής της Τράπεζας, εντοπίζει τη σελίδα και μέσω
των υπομενού ανανεώνει το χρόνο ομιλίας της κινητής
τηλεφωνίας, αν και η συναλλαγή έγινε από τον λογαριασμό
του ταμιευτηρίου κι όχι από τον προσωπικό όπως είχε
ζητηθεί. (χρόνος 4.27)
Πληκτρολογεί την demo ηλεκτρονική διεύθυνση της
Τράπεζας και μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες
λόγω λαθών κατά την πληκτρολόγηση βρίσκει τη σελίδα
επίδειξης ηλεκτρονικών συναλλαγών της Τράπεζας μέσω
της Ηλεκτρονικής έκδοση των δραστηριοτήτων, εντοπίζει
την ανανέωση χρόνου ομιλίας της κινητής τηλεφωνίας και
ολοκληρώσει τη συναλλαγή αλλά από λάθος αριθμό
λογαριασμού (χρησιμοποιήθηκε ο προεπιλεγμένος κι όχι ο
προσωπικός όπως είχε ζητηθεί). (χρόνος 10. 47)

23

24

25

Πληκτρολογεί την demo
διεύθυνση της Τράπεζας
και επειδή δεν μπορεί να
συνδεθεί ανοίγει την
ηλεκτρονική έκδοση του
έγγραφου των
δραστηριοτήτων και
μπαίνει πατώντας το
σχετικό σύνδεσμο.
Διερευνά τη σελίδα μέσω
των υπομενού, κάνει
αναζήτηση μέσα στη
σελίδα αλλά δεν
κατάφερε να
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πραγματοποιήσει τη
συναλλαγή. (είναι
εμφανής η δεξιότητα
αναζήτησης με
κατάλληλες λέξεις και
επιλέγοντας κατάλληλα
μενού για την εύρεση).
(χρόνος 11.52)
Μέσω πληκτρολόγησης
εισέρχεται στη σελίδα
της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης της demo
εφαρμογής της Τράπεζας
χωρίς όμως να γίνει
καμία προσπάθεια
διερεύνησης των
διαφόρων υπομενού ώστε
να μπορέσει να
ολοκληρωθεί η
δραστηριότητα. (χρόνος
3.56)
Μετά από
επαναλαμβανόμενες
αποτυχημένες
πληκτρολογήσεις της
demo διεύθυνση της
Τράπεζας καταφέρνει να
βρει τη σελίδα μέσω του
φυλλομετρητή, αλλά όχι
τη δυνατότητα
ανανέωσης χρόνου
ομιλίας κι εγκατέλειψε τη
δραστηριότητα. (χρόνος
16.47)
Δεν έγινε
Δεν έγινε
Αντιγράφει την ηλεκτρονική διεύθυνση της δοκιμαστικής
εφαρμογής της Τράπεζας από το ηλεκτρονικό έγγραφο με
τις δραστηριότητες και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα
εντοπίζει το υπομενού όπου γίνεται η συναλλαγή αλλά από
λάθος λογαριασμό (ταμιευτηρίου κι όχι προσωπικός που
είχε ζητηθεί). (χρόνος 1.40)

Δραστηριότητα 9 (στόχος: Εύρεση κατάλληλου ιστότοπου, Δημιουργία και ενεργοποίηση Λογαριασμού, κλείσιμο ιατρικού ραντεβού)
Α/Α

Δεν ολοκληρώθηκε
κανένα μέρος της
δραστηριότητας

Ολοκληρώθηκε μέρος της δραστηριότητας σωστά

Εύρεση
ιστότοπου

1

2

Δημιουργία
Λογαριασμού

Ενεργοποίηση
Λογαριασμού

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα
υπερβαίνοντας τον
διαθέσιμο χρόνο

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα
εντός του
διαθέσιμου χρόνου

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα σε
μικρότερο χρόνο
από το διαθέσιμο

κλείσιμο
ιατρικού
ραντεβού

Αναζητά επιτυχώς μέσω του Browser το νοσοκομείο
Παπαγεωργίου, διερευνά την αρχική σελίδα χάνει τον
προσανατολισμό του ψάχνοντας σε λάθος σημεία, τελικά όμως
εντοπίζει το κατάλληλο μενού όπου μπορούσε να κλειστεί το
ηλεκτρονικό ραντεβού. Αφού επέλεξε την ειδικότητα του γιατρού που
θέλει να κλείσει ραντεβού, συμπλήρωσε τα πεδία για τη δημιουργία
λογαριασμού αλλά δεν τον ενεργοποίησε παρόλα τα διαγνωστικά
μηνύματα που εμφανίζονταν. (χρόνος 7.55)
Αναζητά επιτυχώς το
νοσοκομείο και εισέρχεται
στην σελίδα της επικοινωνία;.
Αρχικά πληκτρολογεί κάποια
στοιχεία, όμως αλλάζει
γνώμη και διερευνώντας τη
σελίδα εντοπίζει τις
διαδικτυακές υπηρεσίες και
τα ηλεκτρονικά ραντεβού.
Εκεί συμπληρώνει τα πεδία
και δημιουργηθεί το
λογαριασμό. Μετά από
αποτυχημένη προσπάθεια
βλέπει το μήνυμα που του
ζητά να ενεργοποιήσει το
λογαριασμό και μετά την
ενεργοποίηση ολοκληρώνει
επιτυχώς τη διαδικασία
κλεισίματος ραντεβού.
(χρόνος 9.19)
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Αναζητά επιτυχώς το νοσοκομείο Παπαγεωργίου και μέσα από την
αρχική σελίδα χωρίς να δημιουργήσει λογαριασμό, ψάχνει
ανεπιτυχώς τα ηλεκτρονικά τα ραντεβού. (χρόνος 1.56)
Αναζητά επιτυχώς το νοσοκομείο Παπαγεωργίου και μέσα από την
αρχική σελίδα ψάχνει τα ηλεκτρονικά ραντεβού χωρίς καμία
προσπάθεια να δημιουργήσει λογαριασμό και να ολοκληρώσει την
δραστηριότητα. (χρόνος 2.29)
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Δεν έγινε
Αναζητά το νοσοκομείο Παπαγεωργίου επιτυχώς και από την
αρχική σελίδα μέσα από τα μενού και τα υπομενού εντοπίσει τα
ηλεκτρονικά ραντεβού μετά από πέντε λεπτά. Συμπληρώνει τα πεδία
για τη δημιουργία λογαριασμού χρησιμοποιώντας λάθος email
(πρόκειται για δικά του στοιχεία όνομα και κωδικό μη υπαρκτά).
Προσπαθεί επανειλημμένα να κάνει είσοδο αλλά επειδή δεν έχει
ενεργοποιήσει το λογαριασμό εμφανίζεται συνέχεια σφάλμα και ο
καταρτιζόμενος δημιουργεί κάθε φορά καινούργιο λογαριασμό
αλλάζοντας όνομα και κωδικό χωρίς προσπάθεια ενεργοποίησης
παρόλα τα διαγνωστικά μηνύματα που εμφανίζονται, εγκαταλείποντας
τελικά τη δραστηριότητα.(χρόνος 7.41)
Αναζητά επιτυχημένα το νοσοκομείο Παπαγεωργίου και ψάχνει και
βρίσκει πολύ γρήγορα τις διαδικτυακές υπηρεσίες και επιλέγει τη
δημιουργία λογαριασμού. Συμπληρώνει λάθος στοιχεία (δικά του
στοιχεία, τα οποία θα εμποδίσουν την ολοκλήρωση του λογαριασμού
γιατί το email δεν έχει δημιουργηθεί και δεν θα μπορέσει να γίνει
ενεργοποίηση του λογαριασμού). Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η
επαναλαμβανόμενη εμφάνιση μηνύματος σφάλματος και η
επαναλαμβανόμενη δημιουργία νέων λογαριασμών τροποποιώντας
λίγο το email και τους κωδικούς και τελικά εγκαταλείπει τη
δραστηριότητα. (χρόνος 8.55)
Αναζητά με κατάλληλη λέξεις-κλειδιά το νοσοκομείο
Παπαγεωργίου, και μέσα από τα μενού και υπομενού της αρχικής
σελίδας εντοπίζει τη δυνατότητα κλεισίματος ηλεκτρονικού
ραντεβού. Επιλέγει τη δημιουργία λογαριασμού αλλά χρησιμοποιεί
λάθος στοιχεία (λάθος- μη υπαρκτό email) με αποτέλεσμα να μην
μπορεί να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό, αν και δεν έγινε
προσπάθεια ενεργοποίησης του λογαριασμού. Κλείνει όλα τα
παράθυρα χωρίς να ολοκληρώσει τη δραστηριότητα μετά την
εμφάνιση μηνυμάτων για σφάλμα και απαίτηση ενεργοποίησης
λογαριασμού. (χρόνος 4.40)
Αναζητά με κατάλληλες λέξεις κλειδιά το νοσοκομείο
Παπαγεωργίου και από την αρχική σελίδα βρίσκει τη δυνατότητα
ηλεκτρονικού ραντεβού. Δημιουργεί λογαριασμό με μία δική του

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία δεν έχει καν δομή
email διεύθυνσης με αποτέλεσμα το σύστημα να το εντοπίσει και να
του βγάζει μήνυμα σφάλματος. Χρησιμοποιεί μία διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πάλι διαφορετική από αυτή που του έχει
δοθεί τουλάχιστον όμως είχε σωστή δομή. Η ενεργοποίηση του
λογαριασμού δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί και εγκατέλειψε τη
δραστηριότητα. (χρόνος 5.00)
Αναζητά το νοσοκομείο με
κατάλληλες λέξεις κλειδιά,
βρίσκει τα ηλεκτρονικά
ραντεβού, συμπληρώνει τη
φόρμα με δικά του υπαρκτά
στοιχεία, προσπαθεί να κάνει
είσοδο και μετά από μερικές
προσπάθειες γίνεται επιτυχής
σύνδεση στις διαδικτυακές
υπηρεσίες και ολοκληρώνει
τη δραστηριότητα
κλεισίματος ενός ραντεβού.
(χρόνος 9.40)
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Κατά την αναζήτηση του νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη
Θεσσαλονίκη χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλες λέξεις κλειδιά,
εντοπίστηκε ο σύνδεσμος όπου μπορούσε να κλείσει ηλεκτρονικά
ραντεβού με γιατρούς του νοσοκομείου αλλά υπήρξε σφάλμα γιατί
δεν ενεργοποιήθηκε ο λογαριασμός και έτσι δεν μπόρεσε να
πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα ώστε να ολοκληρωθεί η
διαδικασία. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας εμφανιζόταν μήνυμα
με σχετικές οδηγίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος ο
καταρτιζόμενος δεν το διάβασε ποτέ. (χρόνος 9.03)
Εντοπίστηκε η σελίδα του νοσοκομείου, περιηγήθηκε για λίγο στην
αρχική σελίδα του site αλλά ο εντοπισμός της ηλεκτρονικής
υπηρεσίας e ραντεβού δεν ήταν εφικτός. Για περίπου δυο λεπτά
έμεινε στη φόρμα επικοινωνίας σα να πίστευε ότι ίσως να ήταν στο
σωστό σημείο, αλλά τελικά έκλεισε τη σελίδα. (χρόνος 3.11)
Εντοπίστηκε η σελίδα του
νοσοκομείου, αλλά αρχικά
δεν μπόρεσε να εντοπίσει τη
δημιουργίας λογαριασμού κι
επέστρεψε στο φυλλομετρητή
και πρόσθεσε στις λέξεις
κλειδιά τη λέξη
«λογαριασμός» κι έτσι βρήκε
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τη σελίδα δημιουργίας
λογαριασμού όπου και
ολοκλήρωσε επιτυχώς τη
διαδικασία
συμπεριλαμβανομένης της
ενεργοποίησης του
λογαριασμού. Στη συνέχεια
ολοκλήρωσε τη
δραστηριότητα με την
επιλογή διαθέσιμου ιατρικού
ραντεβού στο νοσοκομείο
(χρόνος 12.38)
Το ραντεβού στο νοσοκομείο
Παπαγεωργίου κλείστηκε με
επιτυχία, παρόλο που στη
δημιουργία λογαριασμού
πληκτρολογήθηκε λάθος
email, ο καταρτιζόμενος το
κατάλαβε και δημιούργησε
νέο λογαριασμό με τη σωστή
ηλεκτρονική διεύθυνση κι
ολοκλήρωσε με την
ενεργοποίηση του
λογαριασμού και το κλείσιμο
ραντεβού. (χρόνος 14.08)
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Εντοπίστηκε η ηλεκτρονική διεύθυνση του νοσοκομείου
Παπαγεωργίου και δημιουργήθηκε λογαριασμός όμως προέκυψε
σφάλμα μη ενεργοποίησής του και δεν έγινε προσπάθεια εντοπισμού
και διόρθωσης του του σφάλματος και έτσι δεν κλείστηκε ιατρικό
ραντεβού (χρόνος 7.54)
Στο φυλλομετρητή χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλες λέξεις κλειδιά
κι εντοπίστηκε το site του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, αντί όμως
να κλειστεί ηλεκτρονικό ραντεβού με κάποιο γιατρό, επιχειρήθηκε
ηλεκτρονική επικοινωνία με το νοσοκομείο μέσω συμπλήρωσης της
φόρμα επικοινωνίας με το νοσοκομείο. (χρόνος 3.26)
Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου εντοπίστηκε αλλά αντί να κλειστεί
ηλεκτρονικό ραντεβού συμπληρώθηκε η φόρμα επικοινωνίας με
μερικά πεδία να περιέχουν λάθος στοιχεία . (χρόνος 3.05)
Μετά από επαναλαμβανόμενες προσπάθειες αναζήτησης του
νοσοκομείου Παπαγεωργίου εντοπίστηκε η ηλεκτρονική διεύθυνση,
επιλέχθηκε όμως από το μενού η επικοινωνία, πληκτρολόγησε κάποια

στοιχεία στη φόρμα επικοινωνίας χωρίς να κλειστεί ραντεβού με
γιατρό. (χρόνος 4.50)
Έγινε αναζήτηση του νοσοκομείου Παπαγεωργίου στο
φυλλομετρητή με κατάλληλες λέξεις κλειδιά, διερευνήθηκε η
αρχική σελίδα αλλά συμπληρώθηκαν τα πεδία στο μενού επικοινωνίας
και όχι στα ηλεκτρονικά ραντεβού.(χρόνος 3.45)
Με κατάλληλες λέξεις κλειδιά αναζητήθηκε το νοσοκομείο
Παπαγεωργίου, επιλέχθηκε η επικοινωνία και συμπλήρωσε τα
στοιχεία που ζητούνται στα πεδία. (χρόνος 2.37)
Αναζητά τα ηλεκτρονικά ιατρικά ραντεβού όμως δε χρησιμοποιεί τις
κατάλληλες λέξεις κλειδιά και αντί για το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
εμφανίζεται το ηλεκτρονικό ραντεβού πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας για τον πολίτη. Σε δεύτερη προσπάθεια εντοπίζει την
αρχική σελίδα του νοσοκομείου και τα ηλεκτρονικά ραντεβού.
Συμπληρώνει τα κατάλληλα πεδία για τη δημιουργία
λογαριασμού και κάνει είσοδο στο σύστημα χωρίς πρώτα να
επιβεβαιώσει το λογαριασμό παρόλο που εμφανίζεται μήνυμα μέσα σε
κόκκινο πλαίσιο. Επιχειρεί αλλαγή κωδικού πρόσβασης όμως πάλι
εμφανίζεται μήνυμα ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός, ο
καταρτιζόμενος όμως δεν το βλέπει και έτσι εγκαταλείπει. (χρόνος
5.33)
Αναζητά με χρήση κατάλληλων λέξεων-κλειδιών το νοσοκομείο
Παπαγεωργίου και ανοίγει την αρχική σελίδα του νοσοκομείου.
Μέσω διερεύνησης των υπομενού δυσκολεύεται να εντοπίσει τα
ηλεκτρονικά ραντεβού (δινόταν η δυνατότητα μέσω του μενού
«Συχνές Ερωτήσεις- FAQ» και μέσω συνδέσμου από το πλαίσιο
«Διαδικτυακές Υπηρεσίες-Υπηρεσία ηλεκτρονικών ραντεβού»
από την αρχική σελίδα) και εγκαταλείπει τη δραστηριότητα. (χρόνος
3.40)
Αναζητά το νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κατάλληλες λέξεις
κλειδιά και επιλέγει τη σελίδα «επικοινωνία» και όχι την αρχική
σελίδα του νοσοκομείου. Στη συνέχεια επιστρέφει στο browser κι
επιλέγει τη σελίδα ραντεβού με τρεις τρόπους. Εκεί εντοπίζει τη
σωστή διεύθυνση και ξεκινά τη δημιουργία λογαριασμού.
Προσπαθεί να συνδεθεί στο λογαριασμό που μόλις δημιούργησε,
όμως δεν τον έχει ενεργοποιήσει και του εμφανίζει σφάλμα το οποίο
δεν παρατηρεί με αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί η δραστηριότητα.
(χρόνος 6.31)
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Αναζητά το
νοσοκομείο
Παπαγεωργίου αλλά
κατά την
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πληκτρολόγηση όταν
πάτησε «νοσοκομείο
παπα» του προτάθηκε
Παπανικολάου και το
επέλεξε. Παρόλο που
βρέθηκε σε λάθος
νοσοκομείο
συμπλήρωσε σωστά τα
πεδία, αλλά επειδή
δεν υπήρχαν για τη
επιλεγείσα
ημερομηνία και τον
συγκεκριμένο γιατρό
διαθέσιμο ραντεβού
έκλεισε την εφαρμογή
χωρίς δεύτερη
προσπάθεια. (χρόνος
4.07)
Πληκτρολογώντας κατάλληλες λέξεις-κλειδιά εντοπίζει την
αρχική σελίδα του νοσοκομείου και διερευνώντας τα διάφορα
υπομενού δεν καταφέρνει να εντοπίσει τα ηλεκτρονικά ραντεβού.
(χρόνος 2.32)

25
26
27
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Δεν έγινε
Δεν έγινε
Δεν έγινε
Δεν έγινε
Γίνεται αναζήτηση του
νοσοκομείου Παπαγεωργίου
και επιλέγεται η αρχική
σελίδα του νοσοκομείου όπου
εντοπίζει τα ραντεβού. Μέσω
αντιγραφής και επικόλλησης
συμπληρώνει τα κατάλληλα
στοιχεία για τη δημιουργία
λογαριασμού και χωρίς να
ενεργοποιήσει το λογαριασμό
προσπαθεί να κάνει είσοδος
στο σύστημα ανεπιτυχώς.
Κάνει είσοδο και αναζητά στο
e-mail του ακόμη και στα
spam την ενεργοποίηση του
λογαριασμού ανεπιτυχώς

οπότε και εγκαταλείπει τη
δραστηριότητα (το μήνυμα
ενεργοποίησης ήρθε 24-32019 θεωρούμε τη
δραστηριότητα
ολοκληρωμένη). (χρόνος
13.59)

Δραστηριότητα 10 (στόχος: Εύρεση κατάλληλων ιστότοπων, επιλογή του πλέον αξιόπιστου κι αιτιολόγηση σε νέο έγγραφο με όνομα «Τεστ»)
Α/Α

Δεν ολοκληρώθηκε
κανένα μέρος της
δραστηριότητας

Ολοκληρώθηκε μέρος της δραστηριότητας σωστά

Εύρεση
ιστότοπων

1

2

Επιλογή
αξιόπιστου

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα
υπερβαίνοντας τον
διαθέσιμο χρόνο

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα εντός
του διαθέσιμου χρόνου

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα σε
μικρότερο χρόνο από
το διαθέσιμο

Αιτιολόγηση σε νέο
έγγραφο
Μέσω των συνδέσμων από το
ηλεκτρονικό έγγραφο με τις
δραστηριότητες ανοίγει τις
δύο σελίδες, στο έγγραφο
«τεστ» δηλώνει ότι αξιόπιστη
είναι η πρώτη γιατί είναι
ιστοσελίδα με ακριβείς
πληροφορίες για τη
νομοθεσία προσθέτοντας και
τους νόμους, ενώ η δεύτερη
είναι ένα φόρουμ που ο
καθένας γράφει ότι θέλει
χωρίς να υπάρχουν πηγές.
(χρόνος 4.24)
Μετά από αρκετή αναζήτηση
στο browser άνοιξε το
ηλεκτρονικό έγγραφο με τις
δραστηριότητες και μέσω
του συνδέσμου εισήλθε και
στις δυο διευθύνσεις. Ανοίγει
το Word και συμπληρώνει
στο έγγραφο τεστ ότι
αξιόπιστη είναι η πρώτη πηγή
γιατί δεν είναι φόρουμ όπου ο
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καθένας λέει την άποψή του,
αλλά περιέχει πληροφορίες
και τα απαραίτητα έγγραφα
που χρειάζεται κάποιος
σχετικά με θέματα
φορολογίας.(χρόνος 7.51)

3

Πληκτρολογεί τις δυο
ηλεκτρονικές
διευθύνσεις αλλά δεν
μπόρεσε να τις
εντοπιστεί. (χρόνος
2.54)
Πληκτρολογεί την ηλεκτρονική διεύθυνση του e φορολογία
και εισέρχεται στη σελίδα. Αναζητά ανεπιτυχώς το άρθρο κι
εγκαταλείπει τη δραστηριότητα χωρίς να ανοίξει και τη
δεύτερη σελίδα ούτε το έγγραφο τεστ. (η δυσκολία ήταν στο
ότι δεν μπορούσε να βρει το έγραφο τεστ, το οποίο έπρεπε να
είχε δημιουργήσει αλλά το ονόμασε «Φλώρινα θερμοκρασίες»,
και δεν ήξερε πώς να συνεχίσει τη δραστηριότητα) .(χρόνος
3.51)
Πληκτρολογεί επανειλημμένα την ηλεκτρονική διεύθυνση του
ενός από τα έγγραφα και μετά από αρκετή ώρα εντοπίζει τη
σελίδα και συνεχίζει με τη δεύτερη. Κλείνει και τις δύο
σελίδες χωρίς προσπάθεια να γράψει στο Word test ποια
θεωρεί αξιόπιστη. (χρόνος 4.45)

4
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Πληκτρολογεί
λανθασμένα (δε γράφει
αρχικά το http://) την
ηλεκτρονική διεύθυνση
της μίας από τις σελίδες
για τις οποίες του έχει
ζητηθεί να επιλέξει
ποια είναι αξιόπιστη κι
εγκαταλείπει τη
δραστηριότητα μετά
από αρκετή
ώρα.(χρόνος 2.39)
Πληκτρολογεί την
ηλεκτρονική διεύθυνση
του ενός από τα δύο
άρθρα αλλά εισέρχεται
στην αρχική σελίδα κι
όχι στο άρθρο. Ομοίως

και στη δεύτερη
διεύθυνση όπου
μπαίνει στην εφαρμογή
bit.ly με την οποία έγινε
ηλεκτρονική διεύθυνση
μικρότερη ώστε να
είναι εύκολο να
πληκτρολογηθεί και
διερευνά τον ιστότοπο
του bit.ly κι
εγκαταλείπει τη
δραστηριότητα χωρίς
να μπορέσει να βρει
κάποιο από τα άρθρα.
(χρόνος 3.14)
Πληκτρολογεί σωστά τις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις των
δύο σελίδων. Ανοίγει το
έγγραφο «τεστ» και
σημειώνει την πρώτη
ιστοσελίδα ως αξιόπιστη
γιατί θεωρεί τη δεύτερη μία
απλή συζήτηση. (χρόνος
4.38)

8
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Μέσω αντιγραφής και επικόλλησης από το ηλεκτρονικό
έγγραφο με τις δραστηριότητες ανοίγει τις 2 σελίδες με
σκοπό να εντοπίσει ποια είναι η πιο αξιόπιστη. Ανοίγει ένα
νέο έγγραφο του Word και πληκτρολογεί ότι περισσότερο
αξιόπιστη είναι η πρώτη γιατί θεωρεί ότι είναι επίσημο, ενώ η
δεύτερη διεύθυνση είναι φόρουμ όπου ο καθένας μπορεί να
γράφει ότι θέλει. Αποθηκεύει το έγγραφο στο φάκελο ΙΕΚ με
το όνομα “δραστηριότητα 10”, ενώ είχε ζητηθεί να
αποθηκευτεί στο έγγραφο «τεστ». (χρόνος 8.51)
Επιλέγει το σύνδεσμο από το ηλεκτρονικό έγγραφο με τις
δραστηριότητες και ανοίγει τις δυο σελίδες, αλλά
εγκαταλείπει τη δραστηριότητα χωρίς να απαντήσει. (χρόνος
2.12)
Ανοίχτηκαν και τα δυο έγγραφα μέσω συνδέσμου από το
ηλεκτρονικό έντυπο των δραστηριοτήτων. Εντοπίστηκε η
πλέον αξιόπιστη πηγή χωρίς σωστή αιτιολόγηση (επειδή δεν
περιείχε συνομιλίες), αποθηκεύτηκε σε νέο έγγραφο
διαφορετικό από το τεστ που είχε ζητηθεί. (χρόνος 9.26)
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Πληκτρολογούνται οι
διευθύνσεις με λάθη
(αναγραμματισμοί,
ελλιπείς, χωρίς https://)
με αποτέλεσμα να μην
εντοπιστούν οι
ιστοσελίδες. (χρόνος
9.32)
Στην δραστηριότητα για το ποιο site είναι αξιόπιστο, μέσω
συνδέσμων από το ηλεκτρονικό έγγραφο με τις
δραστηριότητες άνοιξε και στις δυο διευθύνσεις όπου
θεωρήθηκε η πρώτη πηγή ως η πιο αξιόπιστη γιατί ήταν
πιο αναλυτική (χρόνος 4.09)
Μέσω των συνδέσμων από το ηλεκτρονικό έγγραφο με τις
δραστηριότητες ανοίχτηκαν οι σελίδες με τα άρθρα όπου
επέλεξε ως την πλέον αξιόπιστη την πρώτη πηγή χωρίς
όμως αιτιολόγηση. (χρόνος 2.30)
Η δεύτερη πηγή δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί παρόλα αυτά
θεώρησε την πρώτη πιο αξιόπιστη με την αιτιολογία ότι είναι
επίσημη και αποθηκεύτηκε στο έγγραφο «το ποσοστό χρήσης
διαδικτύου» κι όχι στο «Τεστ». (χρόνος 8.10)
Μέσω αντιγραφής και επικόλλησης από το ηλεκτρονικό
έγγραφο με τις δραστηριότητες οι δύο σελίδες εντοπίστηκαν
και στο έγγραφο το ποσοστό χρήσης διαδικτύου 2018 (Και όχι
στο τεστ όπως είχε ζητηθεί) διαγράφοντας τα προηγούμενα
στοιχεία σημειώθηκε ως αξιόπιστη η πηγή από το eφορολογία χωρίς αιτιολόγηση. (χρόνος 3.10)
Μέσω του ηλεκτρονικού εγγράφου με τις δραστηριότητες
ανοίχτηκαν οι δυο σελίδες και επιλέχθηκε μεταξύ των δύο η
λιγότερο αξιόπιστη με αιτιολογία ότι είναι πιο αξιόπιστη.
(χρόνος 4.06)
Στη δραστηριότητα για την ανεύρεση της αξιόπιστης πηγής
επιλέχθηκε η πρώτη με την αιτιολόγηση ότι του άρεσε
περισσότερο (χρόνος 3.44)
Έγινε προσπάθεια μέσω πληκτρολόγησης να εντοπιστούν οι
δύο διευθύνσεις, αλλά τελικά χρησιμοποιήθηκαν οι σύνδεσμοι
από το έγγραφο με τις δραστηριότητες από όπου και
ανοίχτηκαν. Στο έγγραφο «τεστ» σημειώθηκε ως πιο αξιόπιστη
η πρώτη χωρίς αιτιολόγηση. (χρόνος 2.38)
Ανοίγει τις δύο σελίδες.
Θεωρεί περισσότερο
αξιόπιστα την πρώτη πηγή

αιτιολογώντας στο έγγραφο
«τεστ» ότι εξηγεί καλύτερα
τα θέματα της
φορολογίας.(χρόνος 3.35)
21

Δεν έγινε
Πληκτρολογεί τις δύο διευθύνσεις για να εντοπίσει την πλέον
αξιόπιστη όμως λόγω λάθους κατά την πληκτρολόγηση
(ελλιπής και επιλέχθηκε η προτεινόμενη του browser) μπήκε
στην αρχική σελίδα του e φορολογία χωρίς να μπορέσει να
βρει το άρθρο. Στη συνέχεια πληκτρολογεί τη δεύτερη
διεύθυνση και μπαίνεις στον ιστότοπο. Την απάντηση για το
ποια θεωρεί πιο αξιόπιστη δε τη συμπλήρωση ποτέ. (χρόνος
4.39)

22

23
24

Δεν έγινε
Δεν έγινε
Μέσω της αντιγραφής και επικόλλησης ανοίγει τις δύο σελίδες
για να ελέγξει ποια πηγή είναι πιο έγκυρη και επιλέγει ως πιο
αξιόπιστη την πρώτη με αιτιολόγηση ότι αφορά φορολογία.
(χρόνος 0.49)

25
26
27
28
29

30

Δεν έγινε
Δεν έγινε
Δεν έγινε
Δεν έγινε
Με αντιγραφή και
επικόλληση ανοίγει τις
σελίδες κι αντιγράφει την
ηλεκτρονική διεύθυνση της
πρώτης σελίδας στο
σημειωματάριο με όνομα
«test» εξηγώντας πως τη
θεωρεί πιο αξιόπιστη γιατί
είναι “site που ασχολείται
με τη φορολογία ενώ το
άλλο είναι ένα blog γενικού
περιεχομένου”. (χρόνος
3.58)
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Δραστηριότητα 11 (στόχος: Εύρεση ιστότοπου, ανάρτηση σχολίου που ακολουθεί τους κανόνες καλής συμπεριφοράς- netiquette)
Α/Α

Δεν ολοκληρώθηκε
κανένα μέρος της
δραστηριότητας

Ολοκληρώθηκε μέρος της δραστηριότητας σωστά

Εύρεση
ιστότοπου

Ανάρτηση
σχολίου

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα
υπερβαίνοντας τον
διαθέσιμο χρόνο

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα εντός
του διαθέσιμου χρόνου

Σχόλιο σύμφωνο με
netiquette
Μέσω των συνδέσμων
από το ηλεκτρονικό
έγγραφο με τις
δραστηριότητες ανοίγει το
ιστολόγιο και σχολιάζει
επιτυχώς το άρθρο.
(χρόνος 1.26)

1

Μέσω του συνδέσμου από το ηλεκτρονικό έγγραφο με τις
δραστηριότητες μπαίνει στο ιστολόγιο και ενώ του ζητείται
να σχολιάσει το άρθρο στο blog, ο εκπαιδευόμενος
αποφασίζει το σχόλιο του να το γράψει στο έγγραφο τεστ.
(χρόνος 2.36)

2

Πληκτρολογεί την
ηλεκτρονική διεύθυνση του
blog και σχολιάζει επιτυχώς
το άρθρο (χρόνος 3.18)

3

4

5
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Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα σε
μικρότερο χρόνο από
το διαθέσιμο

Πληκτρολογεί
επανειλημμένα την
ηλεκτρονική διεύθυνση
του blog ανεπιτυχώς.
Προσπαθεί να το βρει
μπαίνοντας σε διάφορες
σελίδες που φαίνεται
μέρος του ονόματος να
είναι σχετικό με το
ζητούμενο αλλά
αποτυγχάνει κι
εγκαταλείπει (χρόνος
55.08)
Πληκτρολογεί την ηλεκτρονική διεύθυνση του blog ανοίγει
το άρθρο για την ανακύκλωση, το περιεργάζεται για λίγη ώρα
και εγκαταλείπει τη δραστηριότητα χωρίς να προσθέσει
κάποιο σχόλιο. (χρόνος 1.19)

Πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση του blog
εντοπίζει το άρθρο και σχολιάζει (ελληνικό κείμενο χωρίς
τόνους). Δεν επιλέγει όμως ούτε να πατήσει δημοσίευση
σχολίου ούτε να πληκτρολογήσει ηλεκτρονική διεύθυνση και
όνομα χρήστη όπως ζητείται. Λίγα λεπτά αργότερα αποφάσισε
και κλείνει τη σελίδα χωρίς να δημοσιεύσει το σχόλιο. (χρόνος
7.26)

6

Πληκτρολογεί την
ηλεκτρονική διεύθυνση του
blog αρχικά ανεπιτυχώς
(ορθογραφικό λάθος)και σε
επόμενη προσπάθεια
σωστά. Δημοσιεύει ένα
σχόλιο επιτυχημένα, αν και
στην πληκτρολόγηση δεν
υπάρχουν τόνοι. (χρόνος
3.02)

7

Πληκτρολογεί επιτυχημένα την ηλεκτρονική διεύθυνση
του blog, αντιγράφει ένα τμήμα του άρθρου, ανοίγει το
έγγραφο test και πληκτρολογεί εκεί το σχόλιο που του είχε
ζητηθεί να αναρτήσει στο blog. Κλείνει όλα τα παράθυρα.
(χρόνος 3.32)

8

9

Δεν έγινε
Πληκτρολογεί λανθασμένα
την ηλεκτρονική διεύθυνση
του blog, μετά από
επαναλαμβανόμενες
προσπάθειες διορθώνει τη
διεύθυνση και αποκτά
πρόσβαση στο ιστολόγιο και
αναρτά το σχόλιο. (χρόνος
5.49)
Μέσω πληκτρολόγησης
εντοπίστηκε η διεύθυνση του
ιστολογίου και γράφτηκε
κατάλληλο σχόλιο (χρόνος
5.33)

10

11

12

Πληκτρολογεί τη διεύθυνση με λάθη, με αποτέλεσμα να μην
μπορέσει να εντοπίσει το ιστολόγιο και μετά την ολοκλήρωση
του τεστ ψηφιακών δεξιοτήτων άνοιξε ένα νέο έγγραφο κι εκεί
πληκτρολογεί ένα μικρό σχόλιο για την προστασία του
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περιβάλλοντος το οποίο αποθήκευσε στο φάκελο έγγραφα.
(χρόνος 2.02)
Μέσω των συνδέσμων
από το ηλεκτρονικό
έγγραφο με τις
δραστηριότητες άνοιξε το
ιστολόγιο και δημοσίευσε
ένα σχόλιο επιτυχώς.
(χρόνος 2.22)

13

14

15

16

17

18

19

20
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Μέσω του συνδέσμου από
το ηλεκτρονικό έγγραφο με
τις δραστηριότητες
εντοπίστηκε το ιστολόγιο
όπου έγινε επιτυχής
δημοσίευση σχολίου.
(χρόνος 4.00)
Έγινε επιτυχημένη
ανάρτηση σχολίου στο blog
(χρόνος 3.54)
Επιτυχημένη ανάρτηση του
σχολίου στο ιστολόγιο
(χρόνος 3.28)
Με χρήση του συνδέσμου
μέσω του ηλεκτρονικού
εγγράφου με τις
δραστηριότητες
εντοπίστηκε το ιστολόγιο
κι έγινε επιτυχής
δημοσίευση σχολίου.
(χρόνος 2.47)
Η εύρεση του blog και η
ανάρτηση ενός μικρού
σχολίου ήταν επιτυχής
(χρόνος 2.50)
Με χρήση συνδέσμου
άνοιξε η σελίδα του blog
και έγινε επιτυχής
ανάρτηση
σχολίου.(χρόνος 2.08)
Πληκτρολογεί τη σελίδα
του ιστολογίου σωστά και

σχολιάζει
επιτυχώς.(χρόνος 2.02)
Αρχικά πληκτρολογεί
λάθος την ηλεκτρονική
διεύθυνση του ιστολόγου
και στη συνέχεια μέσω
αντιγραφής και
επικόλλησης από την
ηλεκτρονική έκδοση των
δραστηριοτήτων εισέρχεται
στο ιστολόγιο και
προσθέτει επιτυχώς ένα
σχόλιο. (χρόνος 3.28)
Πληκτρολογεί
επανειλημμένα την
ηλεκτρονική διεύθυνση του
blog αποτυχημένα και λίγο
αργότερα μπαίνει στην
ηλεκτρονική έκδοση των
δραστηριοτήτων και με
αντιγραφή και επικόλληση
εισέρχεται στο ιστολόγιο,
γράφει ένα μικρό σχόλιο,
αλλά αντί για όνομα
χρήστη πληκτρολόγησε τον
κωδικό πρόσβασης του
λογαριασμό του. (χρόνος
3.38)

21

22

23
24

Δεν έγινε
Δεν έγινε
Με αντιγραφή και επικόλληση από το ηλεκτρονικό
έγγραφο με τις δραστηριότητες μπαίνει στο blog και
σχολιάζει επιτυχώς, αλλά με κεφαλαία γράμματα. (χρόνος
2.56)

25
26
27
28
29
30

Δεν έγινε
Δεν έγινε
Δεν έγινε
Δεν έγινε
Με αντιγραφή και επικόλληση της διεύθυνσης μπαίνει στο
ιστολόγιο ανοίγει το άρθρο και σχολιάζει με κεφαλαία
γράμματα. (χρόνος 2.43)
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Δραστηριότητα 12 (στόχος: Αποκάλυψη ή όχι κωδικών πρόσβασης και πληκτρολόγηση απάντησης στο έγγραφο «Τεστ» )
Α/Α

Δεν ολοκληρώθηκε
κανένα μέρος της
δραστηριότητας

Ολοκληρώθηκε μέρος της δραστηριότητας σωστά

Αποκάλυψη ή όχι
κωδικών πρόσβασης

Δίνεται παράδειγμα μέσω της βοήθειας του λογαριασμού του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξηγώντας πώς κάποια από τα
βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος είναι και το να
δώσει όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. (Είχε
αντιληφθεί λάθος το «πληκτρολογώ σε μία εφαρμογή όνομα
χρήστη και κωδικό από το να τα δώσω σε κάποιον άνθρωπο»).
(χρόνος 7.56)
θα προσπαθούσε να είναι όσο πιο κατανοητός μπορεί ώστε να
λυθεί το πρόβλημα χωρίς να δώσει κωδικούς, αλλά αν αυτό δεν
ήταν εφικτό τελικά θα έδινε τα στοιχεία του. Η απάντηση
αποθηκεύεται σε νέο έγγραφο με όνομα «Τεστ 2» κι όχι στο
Τεστ όπως είχε ζητηθεί(χρόνος 2.29)
Ανοίγει ένα νέο έγγραφο του Word και γράφει ότι «δεν δίνει
όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης». Δημιουργεί ένα νέο
υποφάκελο με το όνομα test μέσα στο φάκελο ΙΕΚ και
αποθηκεύει το έγγραφο με όνομα “δεν δίνω όνομα χρήστη
και κωδικό πρόσβασης” , δηλαδή το προεπιλεγμένο.(χρόνος
2.15)

3

4
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Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα σε
μικρότερο χρόνο από
το διαθέσιμο
Δεν δίνει κωδικούς στο
helpdesk ποτέ. (χρόνος
2.48)

2

7

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα εντός
του διαθέσιμου χρόνου

πληκτρολόγηση απάντησης
στο έγγραφο «Τεστ»

1

5
6

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα
υπερβαίνοντας τον
διαθέσιμο χρόνο

Δεν έγινε
Δεν έγινε
Στην ερώτηση για το αν θα έδινε όνομα χρήστη και κωδικούς
στο help desk, κάνει αναζήτηση στο διαδίκτυο με λέξειςκλειδιά « help desk», άνοιξε τη σελίδα του πανελλήνιου
σχολικού δικτύου (μιας και είμαστε στο ΙΕΚ ) όπου
χρησιμοποίησε τα στοιχεία από τον τελευταίο λογαριασμό που
εισήγαγε για να δημιουργήσει λογαριασμό (δηλαδή ανύπαρκτα
στοιχεία για το ΠΣΔ) και προσπάθησε να κάνει είσοδο στο
σύστημα του ΠΣΔ. Επειδή δεν του δόθηκε πρόσβαση με τα
στοιχεία που συμπλήρωσε δοκίμασε ανεπιτυχώς να κάνει
είσοδο με ψηφιακό πιστοποιητικό (Δηλαδή με ψηφιακή

υπογραφή από την αρχή πιστοποίησης του ΠΣΔ). Συνεχίζει τις
προσπάθειες για είσοδος στο σύστημα με δικά του στοιχεία
για αρκετά λεπτά ώσπου αποφάσισε κι άνοιξε το έγγραφο
τεστ και συμπλήρωσε ότι «δεν δίνει όνομα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης». (στοιχεία που είδε από το διπλανό
υπολογιστή) (χρόνος 3.29)
Στη δραστηριότητα για το αν θα έδινε όνομα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης στο helpdesk απαντά πως θα έδινε όνομα
χρήστη αλλά όχι κωδικό πρόσβασης (χρόνος 2.00)

8
9

Δεν έγινε
Στη Δραστηριότητα για το αν δίνει όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης στο helpdesk απαντά πως “ναι θα έδινα”.(χρόνος
2.32)

10
11

Δεν έγινε
Η απάντηση ήταν ότι θα έδινε κωδικούς πρόσβασης στο
helpdesk. (χρόνος 1.25)

12

Για την αποκάλυψη
κωδικών υποστήριξε ότι
δεν οφείλει να τα
αποκαλύψει. (χρόνος
1.42)

13
Δεν δίνει όνομα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης (χρόνος
6.18)

14
15
16

17

18

19

Δεν έγινε
Θα έδινε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης και μάλιστα
τα δίνει και σε μας μέσω πληκτρολόγησης τους στο έγγραφο
«το ποσοστό χρήσης διαδικτύου 2018» (χρόνος 2.05)
Πληκτρολογεί στο έγγραφο «τεστ» το όνομα χρήστη και τον
κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού της Google απαντώντας
με αυτό τον τρόπο ότι θα έδινε κωδικούς σε οποιοδήποτε τους
ζητούσε. (χρόνος 2.02)
Στην ερώτηση αν κάποιος που παριστάνει το helpdesk του
ζητήσει να δώσει τους κωδικούς έγραψε ότι θα τους δώσει
και μάλιστα πληκτρολόγηση στο Word το όνομα χρήστη
και τον κωδικό πρόσβασης του e-mail λογαριασμού που
του είχε δοθεί για την έρευνα (χρόνος 3.01)
Δίνει όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης και μάλιστα
πληκτρολογεί και στο έγγραφο «τεστ» τα στοιχεία του
λογαριασμού που του δόθηκε για την έρευνα.(χρόνος 2.27)
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Επιλέγει να δώσει κωδικούς πρόσβασης και μάλιστα τους
πληκτρολογεί στο έγγραφο «τεστ» χωρίς να του έχουν
ζητηθεί. (χρόνος 1.45)

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Δεν έγινε
Δεν έγινε
Δεν έγινε
Δεν έγινε
Απαντά «Ναι δίνω κωδικούς πρόσβασης». (χρόνος 1.14)
Δεν έγινε
Δεν έγινε
Δεν έγινε
Δεν έγινε
Η απάντηση ήταν
κατηγορηματική “ποτέ μα
ποτέ δεν δίνω κωδικούς,
είναι θέμα ασφάλειας”.
(χρόνος 1.36)
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Δραστηριότητα 13 (στόχος: Εύρεση αντιβιοτικού και ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης προστασίας από ιούς και απειλές )
Α/Α

Δεν ολοκληρώθηκε
κανένα μέρος της
δραστηριότητας

Ολοκληρώθηκε μέρος της δραστηριότητας σωστά

Εύρεση αντιβιοτικού

1

2
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Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα
υπερβαίνοντας τον
διαθέσιμο χρόνο

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα εντός
του διαθέσιμου χρόνου

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα σε
μικρότερο χρόνο από
το διαθέσιμο

Εύρεση ημερομηνία
τελευταίας ενημέρωσης
αντιβιοτικού

Στην αναζήτηση
λογισμικού προστασίας
από ιούς αν και επιλέγει
το σωστό αναδυόμενο
μενού δεν το ανοίγει
υποστηρίζοντας πως
δεν υπάρχει αντιβιοτικό
ενώ υπάρχει ο windows
Defender. (χρόνος 2.32)
Εντοπίζει τον Windows
Defender και το πότε
ενημερώθηκε τελευταία
φορά. (χρόνος 1.07)

Στον έλεγχο για προστασίας
από ιούς εντοπίζει σε
λιγότερο από 1 λεπτό το
Windows Defender αλλά για
την τελευταία ενημέρωση
του λογισμικού χρειάστηκε
περισσότερο χρόνο για να
ολοκληρωθεί γιατί το
υπομενού με την τελευταία
ενημέρωση του λογισμικού
δεν άνοιγε και το πάτησε
πολλές φορές με
αποτέλεσμα να κολλήσει για
κάποια ώρα. (χρόνος 5.39)

3

4
5
6

Δεν έγινε
Δεν έγινε
Δεν έγινε
Ανοίγει το Windows Defender εμφανίζεται μήνυμα ότι είναι
εγκαταστημένο το λογισμικό προστασίας από ιούς Avast,
αναζητά αρχικά μέσω του Windows Defender πότε
ενημερώθηκε τελευταία φορά το αντιβιοτικό και μετά από δύο
λεπτά μπήκε στον Avast χωρίς να μπορέσει να βρει πότε ήταν
η τελευταία ενημέρωση. (χρόνος 1.24)
Αναζητώντας την ύπαρξη λογισμικού προστασίας από ιούς
εντοπίζει το Windows Defender αλλά δεν μπόρεσε να δει
πότε ενημερώθηκε τελευταία φορά. (χρόνος 1.01)

7

8
9

Δεν έγινε
Για την εύρεση λογισμικού προστασίας από ιούς και την
ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης, ενώ χρησιμοποίησε το
Windows Defender για να δει ποιο λογισμικό χρησιμοποιεί,
δεν βρήκε πότε ενημερώθηκε τελευταία φορά (πιθανόν δεν
κατάλαβε ότι ήταν εγκατεστημένος ο Avast) (χρόνος 2.03)

10

11
12
13
14
15
16
17

Δεν έγινε
Δεν έγινε
Έγινε έλεγχος στο Antimalware αλλά όχι στο
αντιβιοτικό. (χρόνος
1.48)
Δεν έγινε
Δεν έγινε
Δεν έγινε
Δεν έγινε
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18

Δεν έγινε
Άνοιξε το antivirus και
εντόπισε πότε έγινε
τελευταία ενημέρωση του
λογισμικού.(χρόνος 1.35)

19

20

21
22
23
24

Μέσα από το
αναδυόμενο μενού της
έναρξης αναζητά το
αντιβιοτικό,
δυσκολεύεται να το
εντοπίσει και χάνει
χρόνο ανοίγοντας λάθος
εφαρμογές εφαρμογές
(DEVC++, simulator
8086
κτλ)εγκαταλείποντας
τελικά την
προσπάθεια.(χρόνος
3.15)
Δεν έγινε
Δεν έγινε
Δεν έγινε
Δεν έγινε
Εντοπίζει το πρόγραμμα προστασίας από ιούς που υπάρχει
εγκατεστημένο στον υπολογιστή αλλά δεν μπορεί να δει πότε
έγινε ο τελευταίος έλεγχος. (χρόνος 1.41)

25
26
27
28
29

30
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Δεν έγινε
Δεν έγινε
Δεν έγινε
Δεν έγινε
Ανοίγει το Κέντρο
Προστασίας του
Windows Defender όπου
εντοπίζει τελευταία
ενημέρωση προστασίας
από ιούς και απειλές.
(χρόνος 1.25)

Δραστηριότητα 14 (στόχος: Εύρεση άρθρου, εύρεση συνεργατικού εγγράφου, τροποποίηση συνεργατικού εγγράφου και προσθήκη πηγών)
Α/Α

Δεν ολοκληρώθηκε
κανένα μέρος της
δραστηριότητας

Ολοκληρώθηκε μέρος της δραστηριότητας σωστά

Εύρεση
άρθρου

Εύρεση
συνεργατικού
εγγράφου

Τροποποίηση
συνεργατικού
εγγράφου

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα εντός
του διαθέσιμου
χρόνου

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα σε
μικρότερο χρόνο
από το διαθέσιμο

Προσθήκη
πηγών
Μέσω των συνδέσμων
από το ηλεκτρονικό
έγγραφο με
δραστηριότητες ανοίγει το
άρθρο για την παχυσαρκία
και το συνεργατικό
έγγραφο. Αντιγράφει την
περίληψη από το άρθρο
της παχυσαρκίας και το
επικολλά στο σωστό
σημείο. Συμπληρώνει στις
πηγές διάφορες
πληροφορίες του άρθρου.
(χρόνος 4.52)
Μέσω του συνδέσμου
μετέβη στο άρθρο για την
παχυσαρκία, αντέγραψε
την περίληψη και την
επικόλλησε στο
συνεργατικό έγγραφο
“άσκηση και διατροφή για
τη διατήρηση της υγείας”
συμπληρώνοντας την
ηλεκτρονική διεύθυνση
του άρθρου, το τίτλο του
και το όνομα του πρώτου
συγγραφέα στις πηγές.
(χρόνος 12.10)

1

2

3

Ολοκληρώθηκε η
δραστηριότητα
υπερβαίνοντας τον
διαθέσιμο χρόνο

Ανοίγει το ηλεκτρονικό έγγραφο με τις δραστηριότητες και μέσω του
συνδέσμου ανοίγει τη σελίδα με το άρθρο για την παχυσαρκία και
αντιγράφει την περίληψη. Πληκτρολογεί τη σελίδα του
συνεργατικού εγγράφου αλλά παρουσιάζεται σφάλμα. Πληκτρολογεί
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ξανά τη διεύθυνση που βρίσκεται η σελίδα του συνεργατικού
εγγράφου αποτυχημένα και συνεχίζει την προσπάθεια εντοπισμού της
και μέσω ανανέωσης της σελίδας χωρίς αποτέλεσμα και
εγκαταλείψει τη δραστηριότητα. (χρόνος 8.29)
Μετά από επαναλαμβανόμενες προσπάθειες εντοπισμού του άρθρου
για την παχυσαρκία αναζητά το άρθρο μέσω του συνδέσμου από το
ηλεκτρονικό έγγραφο με τις δραστηριότητες και αντιγράφει την
περίληψη. Στη συνέχεια επιλέγει το σύνδεσμο του συνεργατικού
εγγράφου όπου επικολλά στη σωστή θέση το κείμενο του άρθρου
χωρίς όμως θα προσθέσει την πηγή από πού πήρε την περίληψη.
(χρόνος 10.49)

4

5

6

7

8
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Δεν έγινε
Πληκτρολογεί την
αρχική σελίδας όπου έχει
αναρτηθεί το άρθρο για
την παχυσαρκία αλλά δεν
μπορεί να εντοπίσει το
ίδιο το άρθρο. Κάνε
επανειλημμένες
προσπάθειες να
πληκτρολογήσει
ολόκληρη την
ηλεκτρονική διεύθυνση
πού βρίσκεται το άρθρο
αλλά δεν μπορεί να το
εντοπίσει. (χρόνος 6.22)
Πληκτρολογεί την ηλεκτρονική διεύθυνση του άρθρου για την
παχυσαρκία, αλλά μπαίνει στην αρχική σελίδα «ιατρική online» όπου
είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσεις το άρθρο. Με χρήση συνδέσμου
από το ηλεκτρονικό έγγραφο με τις δραστηριότητες ανοίγει το
άρθρο. Στη συνέχεια σε νέα καρτέλα πληκτρολογεί επανειλημμένα τη
διεύθυνση του συνεργατικού εγγράφου την οποία δεν μπορεί να βρει.
Μετά από αρκετή ώρα χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο από το
ηλεκτρονικό έγγραφο με τις δραστηριότητες αποκτά πρόσβαση
στο έγγραφο αλλά λόγω υπέρβασης χρόνου δεν ολοκληρώνει τη
δραστηριότητα. (χρόνος 12.43)
Πληκτρολογεί αρκετές φορές ανεπιτυχώς την ηλεκτρονική διεύθυνση
του άρθρου για την παχυσαρκία την οποία ανοίγει τελικά από το
ηλεκτρονικό έγγραφο με τις δραστηριότητες. Σε δεύτερη καρτέλα
πληκτρολογεί την ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεργατικού
εγγράφου αρκετές φορές ώσπου επιλέγει τον σύνδεσμο μέσω του
ηλεκτρονικού εγγράφου με τις δραστηριότητες και βρίσκει το
συνεργατικό έγγραφο. Αντιγράφει την περίληψη του άρθρου για την

παχυσαρκία και την επικολλά στη σωστή θέση του εγγράφου για
την υγεία χωρίς όμως να προσθέσει την πηγή της περίληψης. (χρόνος
9.33)
9

Δεν έγινε
Πληκτρολογεί σωστά την ηλεκτρονική διεύθυνση του άρθρου για
την παχυσαρκία, επιλέγει και αντιγράφει την περίληψη. Ανοίγει
μία καρτέλα πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση του
συνεργατικού εγγράφου, αλλά δυσκολεύεται να εντοπίσει το
συνεργατικό έγγραφο και να χρησιμοποιεί το σύνδεσμο που υπάρχει
στην ηλεκτρονική έκδοση των δραστηριοτήτων. Εισέρχεται επιτυχώς
στο συνεργατικό έγγραφο αλλά το κλείνει χωρίς να επικολλήσει
το αντιγραμμένο κείμενο από το άρθρο. Μοιάζει σα να μην έχει
διαβάσει καλά τις οδηγίες της δραστηριότητας. (χρόνος 3.05)

10

11

Δεν έγινε
Αποκτήθηκε πρόσβαση στο συνεργατικό έγγραφο «Άσκηση και
διατροφή για τη διατήρηση της υγείας» αντιγράφτηκε το τμήμα του
κειμένου με τις πηγές και επικολλήθηκε στο τέλος του ίδιου του
συνεργατικού εγγράφου. Δεν επιχειρήθηκε η αναζήτηση και
συνεπώς δεν έγινε εντοπισμός του άρθρου «Παχυσαρκία ορισμός
Ταξινόμηση Αιτιολογία παθοφυσιολογία» (χρόνος 10.02)
Έγιναν πολλαπλές προσπάθειες εντοπισμού του άρθρου μέσω
πληκτρολογησης της διεύθυνσης αλλά τελικά εντοπίστηκε μέσω
αναζήτησης με λέξεις – κλειδιά. Το συνεργατικό έγγραφο
εντοπίστηκε με αντιγραφή και επικόλληση της διεύθυνσης από το
ηλεκτρονικό έγγραφο με τις δραστηριότητες αλλά ολοκληρώνεται η
δραστηριότητα χωρίς να προσθέσει την πηγή για το τμήμα του άρθρου
που συμπληρώθηκε στο συνεργατικό έγγραφο. (χρόνος 10.22)
Μετά από πολλαπλές λανθασμένες προσπάθειες (αναγραμματισμοί,
ελλείψεις χαρακτήρων, http://) πληκτρολόγησης των διευθύνσεων
ανοίχτηκαν οι σελίδες με το άρθρο και το συνεργατικό έγγραφο
μέσω των συνδέσμων από το ηλεκτρονικό έγγραφο με τις
δραστηριότητες. Η δραστηριότητα με το συνεργατικό έγγραφο
σταμάτησε σε αυτό το σημείο λόγω υπέρβασης χρόνου. (χρόνος 10.08)

12

13

14

15
16
17
18

19

Δεν έγινε
Δεν έγινε
Δεν έγινε
Δεν έγινε
Μέσω του συνδέσμου από το online έγγραφο με τις δραστηριότητες
άνοιξε η σελίδα του άρθρου, αντιγράφηκε η περίληψη και ένα
μέρος της εισαγωγής ( όχι μόνο αυτό που ζητήθηκε). Μέσω
πληκτρολόγησης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ανοίχτηκε και το
συνεργατικό έγγραφο και επικόλλησε το αντιγραμμένο κείμενο του
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άρθρου μετά τις πηγές και όχι πριν από αυτές. Πηγή προέλευσης του
αντιγραμμένου κειμένου δε συμπληρώθηκε.(χρόνος 6.39)

20

Πληκτρολογεί τη σελίδα
του άρθρου για την
παχυσαρκία, αλλά
εντοπίζει την αρχική
σελίδα από όπου δεν
μπορεί να εντοπίσει το
σχετικό άρθρο. Διερευνά
για αρκετή ώρα
εγκαταλείποντας τελικά
την προσπάθεια.(χρόνος
4.09)
Πληκτρολογεί τη
διεύθυνση πού βρίσκεται
το άρθρο για την
παχυσαρκία, όμως δεν
μπορεί να το εντοπίσει και
επιλέγει να γυρίσει πίσω
στις δραστηριότητες και
να κάνει αντιγραφή και
επικόλληση από το
ηλεκτρονικό έγγραφο των
δραστηριοτήτων. Στη
συνέχεια πληκτρολογεί
την διεύθυνση του
συνεργατικού εγγράφου κι
αντιγράφει το τμήμα του
κειμένου που ζητήθηκε
και το επικολλά στο
σωστό σημείο.
Αντιγράφει επίσης και
τα απαραίτητα στοιχεία
της πηγής. (χρόνος 5.40)

21

22

23
24
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Πληκτρολογεί
αποτυχημένα τις
διευθύνσεις κι
εγκαταλείπει την
δραστηριότητα αρκετά
γρήγορα. (χρόνος 3.38)
Δεν έγινε
Δεν έγινε

Ανοίγει μέσω του συνδέσμου το άρθρο για την παχυσαρκία,
αντιγράφει την περίληψη (Δυστυχώς πρέπει να εγκαταλείψει την
αίθουσα και έτσι δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσετε την τελευταία
δραστηριότητα). (χρόνος 2.00)

25
26
27
28
29

30

Δεν έγινε
Δεν έγινε
Δεν έγινε
Δεν έγινε
Με αντιγραφή και επικόλληση ανοίγει το άρθρο για την
παχυσαρκία, αντιγράφει την περίληψη. Ανοίγει και το
συνεργατικό έγγραφο, όπου στην κατάλληλη θέση επικολλάται η
περίληψη, αλλά δεν συμπληρώνεται η πηγή της περίληψης. (χρόνος
2.21)
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