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Abstract
Current advances on technology and applications development offer solutions both on
everyday life and education. Especially in Open and Distance Education, technology
plays a key role as it bridges the gap between tutors and students. However the use of
technology is not accepted, at least, by all people either to the same degree or to the
same way.
The aim of this study was to examine the attitudes of the Hellenic Open University
(HOU) students towards technology and to detect the existence of technophobia. The
sample was consisted of 605 students and the data were collected using both
quantitative and qualitative research methods (appropriate questionnaire and
interviews). Participants were attending the courses of “Studies in European Culture”,
“Studies in Greek Culture” and “Studies in Spanish Culture” of the HOU.
Data analysis revealed that the majority of students did not qualify as technophobic.
However, a great deal of concern was recorded relevant to the use of technology in
the learning process as, any potential technological changes in the HOU could result
to major changes on the current model of studying. Several factors were also found to
affect the degree of technophobia, such as gender, computer use experience, working
hours with computer per week, etc.
Key-words: technophobia, open and distance learning, habitus.
Πεξίιεςε
Η ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζηηο κέξεο καο έρεη δεκηνπξγήζεη εθαξκνγέο
πνπ δίλνπλ ιχζεηο θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ. Η
εθπαίδεπζε είλαη έλαο ρψξνο φπνπ ε ηερλνινγία έρεη δψζεη πνιιέο ιχζεηο, θαη έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί κε πνιινχο ηξφπνπο. Έλαο ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο φπνπ ε
ηερλνινγία παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν είλαη ε αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.
Όκσο ε ηερλνινγία δελ είλαη απνδεθηή απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο ζηνλ ίδην βαζκφ,
αιιά νχηε θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Σηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο
ζηάζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) απέλαληη ζηελ
ηερλνινγία. Γειαδή ε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ή φρη θνηηεηψλ κε ζπκπηψκαηα
ηερλνθνβίαο. Η παξνχζα έξεπλα εζηίαζε ζε πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ ΔΑΠ ησλ
ηκεκάησλ Δπξσπατθνχ Πνιηηηζκνχ (ΔΠΟ), Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ (ΔΛΠ) θαη
Ιζπαληθνχ Πνιηηηζκνχ (ΙΣΠ). Τν δείγκα πνπ εμεηάζηεθε ήηαλ 605 θνηηεηέο θαη ηα
απνηειέζκαηα ζπιιέρηεθαλ ηφζν κέζσ πνζνηηθήο φζν θαη κέζσ πνηνηηθήο έξεπλαο
(θαηάιιεια δηακνξθσκέλν εξσηεκαηνιφγην θαη ζπλεληεχμεηο). Τα απνηειέζκαηα ηεο
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έξεπλαο έδεημαλ φηη αλ θαη νη θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ
ραξαθηεξίδνληαη σο ηερλνθνβηθνί, εληνχηνηο ππάξρεη αλεζπρία γηα ηελ ρξήζε ηεο
ηερλνινγίαο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη γηα ηηο φπνηεο ελδερφκελεο
ηερλνινγηθέο αιιαγέο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβνχλ ζην ΔΑΠ, νη νπνίεο ζα είραλ
αληίθηππν ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ ζπνπδψλ. Γηάθνξνη παξάγνληεο επίζεο,
βξέζεθαλ λα επηδξνχλ ζην άγρνο ή ηνλ θφβν γηα ηνπο Η/Υ, φπσο ην θχιν, ε εκπεηξία
ζηε ρξήζε Η/Υ, ν ρξφλνο εξγαζίαο κε ηνλ Η/Υ αλά εβδνκάδα, ε θαηνρή Η/Υ θ.ιπ.
Λέμεηο-θιεηδηά: ηερλνθνβία, αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, habitus.
1. Εηζαγσγή
Οη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) έρνπλ έλα επξχ θάζκα
ρξήζεσλ θαη εθαξκνγψλ ζε ηνκείο φπσο ε νηθνλνκία, ε εθπαίδεπζε θαη ε θαζεκεξηλή
δσή ησλ αλζξψπσλ (Giddens, 2002). Ωζηφζν, ε χπαξμε ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ
ηερλνινγηθνχ αλαιθαβεηηζκνχ, ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο θαη ηεο απνθπγήο,
γεληθφηεξα, ηεο ρξήζεο ησλ ΤΠΔ, ραξαθηεξίδεη έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ
γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επηδξάζεη αξλεηηθά ζηηο επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη γη‟
απηνχο ζηνπο ηνκείο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζε κηα επνρή, πνπ
ραξαθηεξίδεηαη σο ε «θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο» (Castells, 1996;
Selwyn, 2004; Wilson, Wallin & Reiser, 2003).
Ο ζεζκφο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο αμηνπνίεζε ηηο ηερλνινγίεο αηρκήο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε θάζε ηζηνξηθή πεξίνδν. Σηηο εκέξεο καο ζεκαληηθή ζέζε γηα
ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε θαηέρνπλ ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο (Η/Υ)
θαη ην δηαδίθηπν, γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηερλνινγηθνχ αιθαβεηηζκνχ
απφ ηνπο θνηηεηέο, θαζψο ε χπαξμε ηερλνθνβίαο ζε απηνχο κπνξεί λα δπζρεξάλεη ηελ
πξνζπάζεηά ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπνπδψλ απφ απφζηαζε.
Σηφρνο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηερλνθνβίαο θαη
ησλ επηδξάζεψλ ηεο ζηελ πεξίπησζε ησλ θνηηεηψλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχλ
πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηα πξνγξάκκαηα Διιεληθνχ, Ιζπαληθνχ θαη Δπξσπατθνχ
Πνιηηηζκνχ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ).
2. Θεσξεηηθό πιαίζην
Σην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην κεηά απφ ηελ ππέξβαζε κηαο δεθαεηίαο
ζπλερνχο θαη απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο δηακνξθψλεηαη έλα μερσξηζηφ ζεζκηθφ habitus
(institutional habitus), δειαδή κηα μερσξηζηή θνπιηνχξα παξνρήο ζπνπδψλ ζε
ζχγθξηζε κε ηα ζπκβαηηθά ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο καο
(Koustourakis, Pefani & Panagiotakopoulos, 2010). Τν habitus απηφ αληαλαθιάηαη
ζηνλ ηδηαίηεξν αθαδεκατθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ΔΑΠ επεξεάδνληαο
αλαπφθεπθηα ηε ζπλείδεζε, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ θνηηεηψλ ηνπ
(McDonough, 1997; Thomas, 2002; Reay, David & Ball, 2001). Τν ζεζκηθφ habitus
ηνπ ΔΑΠ ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ απφ ηνπο
θνηηεηέο ζε πνιιέο παξακέηξνπο ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ην ίδξπκα, φπσο είλαη
ε δήισζε Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ, ε επηθνηλσλία κε ηνλ θαζεγεηή – ζχκβνπιν θαη ηηο
δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ε άληιεζε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΑΠ φισλ ησλ
αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηε θνίηεζή ηνπο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν
πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Τν γεγνλφο απηφ θαλεξψλεη φηη
γηα ηελ απξφζθνπηε δηελέξγεηα ζπνπδψλ ζην ΔΑΠ νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ
λα ρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηνλ ε/π ή ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα πξέπεη λα
πξνζπαζήζνπλ γη‟ απηφ. Άιισζηε, ε εθπαηδεπηηθή πνξεία ελφο αλζξψπνπ ζπλδέεηαη
κε ηελ ηξνπνπνίεζε, ηε ζπκπιήξσζε ή/θαη ηελ αιιαγή ηνπ πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ,
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πνπ απηφο δηαζέηεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ ζπνπδψλ ηνπ (Bourdieu, 1992, 1993).
Καη ηνχην δηφηη ην habitus ηνπ λενεηζεξρφκελνπ ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα θνηηεηή,
φπσο είλαη ην ΔΑΠ, επεξεάδεηαη αλαπφθεπθηα απφ ην ζεζκηθφ habitus ηνπ ηδξχκαηνο
(Moi, 1991) δεκηνπξγψληαο ζε απηφλ ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, φπσο κπνξεί λα
είλαη ην άγρνο γηα ηνπο Η/Υ εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ησλ ΤΠΔ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ζπνπδψλ ηνπ, αιιά θαη αλάγθεο γηα λα δξάζεη θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα
δεδνκέλα, φπσο είλαη ε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ (Atkinson, 2011:
334). Μάιηζηα, ην άγρνο γηα ηνπο Η/Υ κπνξεί λα απνδεηρηεί σο έλαο ζεκαληηθφο
παξάγνληαο, πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα θαη πνξεία ησλ
θνηηεηψλ, πνπ ην βηψλνπλ. Ωζηφζν, νη ΤΠΔ απνηεινχλ ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζηηθνχ
θεθαιαίνπ κεγάινπ ηκήκαηνο ησλ λέσλ, θπξίσο, αλζξψπσλ, πνπ δηαζέηνπλ Η/Υ θαη
ζπλδένληαη κε ην δηαδίθηπν γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε άιινπο αλζξψπνπο, γηα λα
αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα ελεκεξσζνχλ (Facer & Furlong, 2001; Vryonides,
2007).
Τν άγρνο γηα ηνπο Η/Υ ή θνκπηνπηεξνθνβία ή ηερλνθνβία πξνζδηνξίδεηαη σο κηα
ζχλζεηε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε, ε νπνία πξνθαιείηαη ζηα άηνκα πνπ
αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο Η/Υ δηφηη ζεσξνχλ φηη απεηινχληαη απφ απηνχο (Brosnan,
1998; Glass & Knight, 1988; Jay, 1981; Meier, 1985; Raub, 1981). Πην
ζπγθεθξηκέλα, νη αληηδξάζεηο ησλ αηφκσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ή ππνρξεψλνληαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ Η/Υ, κπνξνχλ λα πξνζεγγηζζνχλ κέζα απφ ηξεηο νπηηθέο
(Gholamreza & Irma, 1992):
(α) ηελ ςπρνινγηθή πιεπξά ηνπ άγρνπο γηα ηνπο Η/Υ ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ρξήζηε.
(β) Τελ θνηλσληνινγηθή πιεπξά, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζεκαζία ησλ αιιαγψλ πνπ
ζπκβαίλνπλ ζηελ αλζξψπηλε δσή ιφγσ ηεο δηείζδπζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε
ζχγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.
Καη (γ) ηε ιεηηνπξγηθή πιεπξά, πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο πνπ
πξέπεη λα έρεη θάπνηνο γηα λα κπνξέζεη λα ρεηξηζηεί ηνλ Η/Υ, δηφηη εθείλνη πνπ δελ
δηαζέηνπλ ηέηνηνπ είδνπο δεμηφηεηεο είλαη πηζαλφ λα αλαπηχμνπλ άγρνο γηα ηνπο Η/Υ.
Τα ζπκπηψκαηα κε ηα νπνία εθδειψλεηαη ε ηερλνθνβία είλαη (Chua, Chen & Wong,
1999; Jay, 1981; Gardner et.al., 1989; Raub, 1981; Παλαγησηαθφπνπινο, 1999):
 Άγρνο, ην νπνίν κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ εθίδξσζε, ηαρπθαξδία, βάξνο ζην
ζηήζνο, ηξέκνπιν, ίιηγγν θαη θξίζεηο παληθνχ φηαλ θάπνηνο πξνζθιεζεί γηα λα
ρεηξηζηεί ηνλ Η/Υ.
 Αληίζηαζε ζε ζπδεηήζεηο ή θαη ζε ζθέςεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο Η/Υ.
 Δρζξηθέο ή επηζεηηθέο πξάμεηο ή ηδέεο ελαληίνλ ησλ Η/Υ.
 Φφβνο ζην άγγηγκα ηνπ Η/Υ.
 Άξλεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ν Η/Υ ππάξρεη ζηνλ θφζκν καο.
 Αίζζεζε φηη θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα θαηαζηξέςεη ην πιηθφ ηνπ Η/Υ ιφγσ θαθψλ
ρεηξηζκψλ.
 Αίζζεκα απεηιήο είηε απφ εθείλνπο πνπ ρεηξίδνληαη Η/Υ ή απφ ηα άηνκα πνπ
αζρνινχληαη κε ηνπο Η/Υ.
 Αίζζεζε φηη ν άλζξσπνο είλαη ζθιάβνο ηεο ηερλνινγίαο.
 Γηαηχπσζε αξλεηηθψλ ζρνιίσλ γηα ηνπο Η/Υ, εηδηθφηεξα, θαη ηελ ηερλνινγία
γεληθφηεξα.
Τν άγρνο γηα ηνπο Η/Υ έρεη ζπλδεζεί κε ηελ κείσζε ή ηελ απνθπγή ηεο ρξήζεο ηεο
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο απφ ηνπο θνηηεηέο, πνπ δελ έρνπλ ελζσκαηψζεη ηηο ΤΠΔ ζην
πνιηηηζηηθφ ηνπο θεθάιαην, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ
αθαδεκατθή ηνπο πξφνδν (Brown & Vician, 1997). Δπηπιένλ, ε έληαμε ησλ ΤΠΔ
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ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ πεξίπησζε ησλ ζχγρξνλσλ
Αλνηθηψλ Παλεπηζηεκίσλ, κπνξεί λα ελδπλακψζεη ην ππαξθηφ πξφβιεκα
ηερλνθνβίαο ζε θνηηεηέο κε απνηέιεζκα απηνί λα παξνπζηάζνπλ ρακειή απφδνζε
ζηηο ζπνπδέο ηνπο (Speier, Morris & Briggs, 1995). Η εζσηεξηθή έληαζε απφ ηελ
πιεπξά ησλ θνηηεηψλ, πνπ εθδειψλνπλ ζπκπηψκαηα ηερλνθνβίαο, απμάλεη ζηελ
πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο
εξγαζίεο κέζσ Η/Υ, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη θαη ηελ πνηφηεηα ηεο απφδνζήο ηνπο
(Mahar, Henderson & Deane, 1997). Αθφκε, ην γεγνλφο ηεο ηερλνθνβίαο κπνξεί λα
επηδξάζεη ζηελ απνδνρή ελφο εξγαιείνπ εθπαίδεπζεο, πνπ βαζίδεηαη ζηνλ Η/Υ
(Wagner & Flannery, 2004) θαη κάιηζηα ζηελ πεξίπησζε πνπ δηακνξθψλεηαη ε
αληίιεςε ζηνπο θνηηεηέο φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ΤΠΔ δελ είλαη εχθνιε (Jashapara
& Tai, 2006).
Δπνκέλσο, νη ΤΠΔ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ παξνρή ζπνπδψλ απφ
απφζηαζε θαη ην άγρνο γηα ηνπο Η/Υ ελδέρεηαη λα ιεηηνπξγήζεη αλαζηαιηηθά ζηελ
εθπαηδεπηηθή πνξεία θαη πξνζπάζεηα ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΔΑΠ. Σηελ εξγαζία απηή ζα
καο απαζρνιήζεη ε πξνζέγγηζε ησλ εμήο εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ:
 Υπάξρνπλ ηερλνθνβηθέο ηάζεηο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ΔΑΠ, πνπ πξαγκαηνπνηνχλ
πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηα πξνγξάκκαηα Δπξσπατθνχ, Διιεληθνχ θαη Ιζπαληθνχ
Πνιηηηζκνχ; Κη αλ λαη, πνηνη παξάγνληεο ηηο πξνθαινχλ;
 Τν θαηλφκελν ηεο ηερλνθνβίαο πξνθαιεί εκπφδηα ζηελ πξνζπάζεηα
πξαγκαηνπνίεζεο ζπνπδψλ ζην ΔΑΠ απφ ηνπο θνηηεηέο πνιηηηζκηθψλ
πξνγξακκάησλ ή ε ρξήζε ησλ ΤΠΔ απνηειεί ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπο
θεθαιαίνπ;
3. Μεζνδνινγία
Τν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ
δεδνκέλσλ είλαη έλα θαηάιιεια δηακνξθσκέλν εξσηεκαηνιφγην, πνπ ρσξίδεηαη ζε
δχν κέξε. Σην πξψην κέξνο πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζπιινγή
πιεξνθνξηψλ γηα ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ζπνπδέο, ην επάγγεικα θαη ηε
δπλαηφηεηα ρξήζεο Η/Υ απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο. Τν δεχηεξν κέξνο
πεξηιακβάλεη 40 θιεηζηέο εξσηήζεηο, πνπ απαληψληαη κε ηε ρξήζε ηεο 5βαζκεο
θιίκαθαο Likert, θαη κε ηηο νπνίεο επηδηψθεηαη ε αλίρλεπζεο ηεο χπαξμεο ηερλνθνβίαο
ή φρη ζηνπο θνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα.
Η δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηεξίρζεθε ζηελ
θιίκαθα CARS. Σεκεησηένλ, φηη νη Rosen θαη Weil (1992) κε ηηο κειέηεο ηνπο
απέδεημαλ φηη ε ηερλνθνβία κπνξεί λα πξνζεγγηζζεί θαιχηεξα κέζα απφ ηελ εμέηαζε
ηξηψλ παξαγφλησλ: ηνπ άγρνπο, ησλ αξλεηηθψλ γλψζεσλ θαη ησλ αξλεηηθψλ ζηάζεσλ
γηα ηνπο Η/Υ. Τν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ
εξγαιείσλ κε ηα νπνία επηρεηξείηαη ε κειέηε θαη‟ αληηζηνηρία θαζελφο απφ απηνχο
ηνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη ζεσξείηαη φηη ζπκβάιινπλ ζην πξφβιεκα ηεο
ηερλνθνβίαο. Πξφθεηηαη γηα ηελ Computer Anxiety Rating Scale (CARS), ηελ
Computer Thoughts Survey (CTS) θαη ηελ General Attitudes Toward Computers
Scale (GATCS) (Rosen & Weil, 1992; Rosen, Sears & Weil, 1987; Weil & Rosen,
1995, 1997).
Τν εξσηεκαηνιφγηφ καο απνηειεί ηξνπνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα ηεο
έξεπλαο πνπ δηελεξγήζακε ηεο θιίκαθαο CARS. Τν εξσηεκαηνιφγην απηφ
δνθηκάζηεθε πηινηηθά απφ 6 θνηηεηέο ηνπ ΔΑΠ, πνπ δηέζεηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
δείγκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο δηνξζσηηθνχ ραξαθηήξα
ππνδείμεηο (Faulkner et.al., 1999). Οη θνηηεηέο απηνί δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην
δείγκα ηεο έξεπλαο.
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Οη εξσηήζεηο ηνπ δεχηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηηο νπνίεο
επηρεηξήζακε λα πξνζεγγίζνπκε ην δήηεκα ηνπ άγρνπο γηα ηνπο Η/Υ νκαδνπνηνχληαη
ζηηο αθφινπζεο επηά θαηεγνξίεο:
Οκάδα 1: Απνηειείηαη απφ εξσηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άγρνο πνπ πξνθαιείηαη
απφ ηε ρξήζε ή ηελ πξννπηηθή ρξήζεο ηνπ Η/Υ.
Οκάδα 2: Απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο πνπ απνθαιχπηνπλ ην βαζκφ άγρνπο ιφγσ ηεο
ζπκκεηνρήο ζε ζπδεηήζεηο ή ζπλαληήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Η/Υ.
Οκάδα 3: Αλαθέξεηαη ζε εξσηήζεηο πνπ απνθαιχπηνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηφκνπ
φηαλ βξίζθεηαη ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ θπξηαξρνχλ νη Η/Υ.
Οκάδα 4: Απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο πνπ θαλεξψλνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ
γηα ηνπο Η/Υ θαη ηηο δπλαηφηεηεο ή ηηο πξννπηηθέο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ρξήζε
ηνπο ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.
Οκάδα 5: Απνηειείηαη απφ εξσηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα ελδερφκελα αξλεηηθά
απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε ησλ Η/Υ γηα ηνλ άλζξσπν.
Οκάδα 6: Γηακνξθψλεηαη απφ εξσηήζεηο πνπ απνθαιχπηνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ
ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη έλαο ηερλνθνβηθφο θνηηεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ζπνπδψλ ηνπ ζην ΔΑΠ.
Οκάδα 7: Απνηειείηαη απφ εξσηήκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ δηεξεπλψληαη νη ζηάζεηο ησλ
θνηηεηψλ ηνπ ΔΑΠ αλαθνξηθά κε κειινληηθέο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ ζην
ίδξπκα θαη νη νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ ελζσκάησζε ησλ ΤΠΔ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Όπσο θάλεθε, ν ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο Cronbach-α ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο
έξεπλαο ήηαλ 0,957. Δπνκέλσο, ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξγαιείν παξνπζηάδεη
πςειή αμηνπηζηία θάησ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο.
Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν Γεθεκβξίνπ 2009 – Απξηιίνπ
2010 θαη ην εξσηεκαηνιφγην δφζεθε γηα ζπκπιήξσζε ζηνπο θνηηεηέο θαηά ηε
δηάξθεηα
ησλ
Οκαδηθψλ
Σπκβνπιεπηηθψλ
ηνπο
Σπλαληήζεσλ,
πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο πφιεηο ηεο Πάηξαο θαη ηεο Αζήλαο.
Τν δείγκα απνηειείηαη απφ 605 θνηηεηέο ησλ πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ
ηνπ ΔΑΠ Διιεληθφο πνιηηηζκφο, Δπξσπατθφο πνιηηηζκφο θαη Ιζπαληθφο πνιηηηζκφο
θαη αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 13,22% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ 4576
θνηηεηψλ, πνπ ηα παξαθνινπζνχζαλ. Η επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδψλ γηα ηελ έξεπλά καο έγηλε κε ην ζθεπηηθφ φηη ζε απηά ελδέρεηαη λα θνηηνχλ
άηνκα πνπ κπνξεί λα έρνπλ κηθξή ζρέζε κε ηνπο Η/Υ, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηελ
πηζαλφηεηα αλεχξεζεο ηερλνθνβηθψλ αηφκσλ.
Έπεηηα, απφ ην δείγκα ησλ 605 αηφκσλ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ήηαλ γπλαίθεο (433
άηνκα, πνζνζηφ 71,6%), αλήθε θπξίσο ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο 30-39 εηψλ (262 άηνκα,
πνζνζηφ 43,3%) θαη 40-49 εηψλ (210 άηνκα, πνζνζηφ 34,7%), θαηνηθνχζε ζε αζηηθά
θέληξα άλσ ησλ 70.000 θαηνίθσλ (442 θνηηεηέο, 73,1%) θαη εληάζζεηαη ζηα κεζαία
αζηηθά ζηξψκαηα, πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ηεο πξνζθνξάο
ππεξεζηψλ (519 άηνκα, 85,8% εθ ησλ νπνίσλ 9 θνηηεηέο αζθνχλ επαγγέικαηα
ζρεηηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη αγξνηηθφ
επάγγεικα δήισζε έλαο θνηηεηήο (0,2%) θαη 85 θνηηεηέο (14%) δήισζαλ άλεξγνη.
Αθφκε, ην 65,3% ηνπ δείγκαηνο (395 θνηηεηέο) πξνέξρεηαη απφ ηε ζεσξεηηθή
θαηεχζπλζε ζπνπδψλ, ην 24,8% (150 άηνκα) απφ ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε θαη ην 9,9%
(60 άηνκα) απφ ηελ ηερλνινγηθή θαηεχζπλζε. Δπηπιένλ, 299 θνηηεηέο (πνζνζηφ
49,4%) δηαζέηνπλ κφλν απνιπηήξην ιπθείνπ, 152 (πνζνζηφ 25,1%) έρνπλ θνηηήζεη ζε
ΙΔΚ, 130 (πνζνζηφ 21,5%) δηαζέηνπλ πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 24
θνηηεηέο (πνζνζηφ 3,9%) θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ.
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Δμάιινπ, φζνλ αθνξά ηε ζρέζε ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα κε ηνπο
Η/Υ, ην 98% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη ζην ζπίηη ηνπ ππάξρεη Η/Υ θαη ην 87,8% φηη
δηαζέηεη δηθφ ηνπ Η/Υ. Απφ ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ γλψζεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ
ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ Η/Υ επάξθεηα γλψζεσλ δήισζαλ 172 θνηηεηέο (πνζνζηφ
28,4%), ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν γλψζεσλ 231 άηνκα (38,2%), κέηξην επίπεδν
γλψζεσλ 139 θνηηεηέο (23%) θαη ιίγεο έσο αλχπαξθηεο γλψζεηο δήισζαλ 63 άηνκα
(10,4%). Αθφκε, κεγάιν κέξνο θνηηεηψλ δήισζε φηη ρξεζηκνπνηεί ηνλ Η/Υ ιηγφηεξν
απφ 9 ψξεο ηελ εβδνκάδα (168 άηνκα, 27,8%), φπσο θαη φηη ρεηξίδεηαη ηνλ Η/Υ απφ
10 κέρξη 30 ψξεο ηελ εβδνκάδα (208 θνηηεηέο, 34,3%). Δπίζεο ζεκαληηθφο είλαη ν
αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο ΤΠΔ γηα πεξηζζφηεξεο
απφ 40 ψξεο εβδνκαδηαίσο (181 άηνκα, 29,9%).
Γηα ηελ κεγαιχηεξε δηεπθξίληζε ησλ επξεκάησλ, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ
εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ζε ηέζζεξα άηνκα, ηα νπνία παξνπζίαζαλ ελδείμεηο
ηερλνθνβίαο θαη πνπ ηα ίδηα είραλ δειψζεη ηα ζηνηρεία ηνπο πξνθεηκέλνπ λα
βνεζήζνπλ πεξαηηέξσ ζηελ έξεπλα απηή. Πξφθεηηαη γηα θνηηήηξηεο ειηθίαο 43 έσο 49
εηψλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε ζπνπδψλ, δηακέλνπλ ζε
κεγάια αζηηθά θέληξα, δηαζέηνπλ Η/Υ ζην ζπίηη ηνπο θαη απηναμηνινγνχλ ηηο
ζρεηηθέο κε ηνπο Η/Υ γλψζεηο ηνπο σο κέηξηεο.
4. Παξνπζίαζε επξεκάησλ, αλάιπζε θαη ζπδήηεζε
Σηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη ησλ επηά νκάδσλ εξσηήζεσλ, πνπ
απεηθνλίδνπλ ηνπο παξάγνληεο δεκηνπξγίαο ηερλνθνβίαο. Απφ ηε κειέηε ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πίλαθα πξνθχπηεη φηη ζηε δεκηνπξγία άγρνπο γηα ηνπο
Η/Υ ζπκβάιινπλ πεξηζζφηεξν θαηά ζεηξά νη νκάδεο 7, 4 θαη 5. Γειαδή θαίλεηαη πσο
ππάξρεη κηα ειαθξψο πην έληνλε αλεζπρία ζηνπο εξσηψκελνπο ζρεηηθά:
 Με ηηο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ ζην κέιινλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία, πνπ εθαξκφδεηαη ζην ΔΑΠ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ελζσκαησζνχλ
πεξηζζφηεξν νη ΤΠΔ ζε απηφ.
 Με ηε δηαίζζεζε φηη ε ρξήζε ησλ Η/Υ δεκηνπξγεί λέεο πξννπηηθέο θαη
δπλαηφηεηεο ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο
δσή.
 Καη απφ ηελ πεπνίζεζε, πνπ δηακνξθψλεηαη ζε νξηζκέλνπο αλζξψπνπο, φηη νη
Η/Υ επηθέξνπλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο.
Πίλαθαο 1: Μέζνο φξνο άγρνπο ζηηο επηά νκάδεο εξσηήζεσλ
Οκάδεο εξσηήζεσλ
Μ.Ο. άγρνπο
Τππηθή Απφθιηζε
Οκάδα 1
1,7
0,35
Οκάδα 2
1,5
0,15
Οκάδα 3
1,3
0,13
Οκάδα 4
2,0
0,66
Οκάδα 5
1,9
0,30
Οκάδα 6
1,5
0,20
Οκάδα 7
2,1
0,21
Η χπαξμε ή φρη Η/Υ ζην ζπίηη θαίλεηαη φηη ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ηερλνθνβίαο,
αθνχ φζνη απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο είραλ Η/Υ ζην ζπίηη ηνπο παξνπζηάδνπλ
ιηγφηεξν άγρνο ζηηο απαληήζεηο ηνπο απφ εθείλνπο πνπ δελ είραλ. Μάιηζηα, φπσο
δηαθαίλεηαη θαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 2, νη δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ
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δχν νκάδσλ είλαη κεγαιχηεξεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο θαηεγνξίαο εξσηήζεσλ 7, 4 θαη
5.
Πίλαθαο 2: Μ.Ο. άγρνπο ζε ζρέζε κε ηελ χπαξμε Η/Υ ζην ζπίηη
Ναη
Όρη
Γηαθνξά
Οκάδα 1
1,7
2,0
0,3
Οκάδα 2
1,5
1,8
0,3
Οκάδα 3
1,3
1,4
0,1
Οκάδα 4
1,9
2,5
0,6
Οκάδα 5
1,9
2,4
0,5
Οκάδα 6
1,4
1,8
0,4
Οκάδα 7
2,1
2,7
0,6
Δπίζεο, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 3, ε εκπεηξία ρξήζεο Η/Υ, πνπ ζπλδέεηαη κε
ην γεγνλφο φηη νη ΤΠΔ απνηεινχλ ή φρη ζηνηρείν ηνπ habitus ησλ θνηηεηψλ ηνπ
δείγκαηνο, επεξεάδεη ηε δεκηνπξγία άγρνπο γηα ηνπο Η/Υ. Απφ ηε κειέηε ησλ
δεδνκέλσλ ηνπ Πίλαθα 3 πξνθχπηεη φηη ππάξρεη δηαθνξά ζηνπο κέζνπο φξνπο κεηαμχ
ησλ έκπεηξσλ θαη ησλ αξράξησλ ρξεζηψλ Η/Υ θαη κάιηζηα ζε φιεο ζρεδφλ ηηο νκάδεο
εξσηήζεσλ πνπ πξνθαινχλ ηερλνθνβία. Σπγθεθξηκέλα, κεγαιχηεξεο δηαθνξέο
παξνπζηάδνληαη αλάκεζα ζηελ νκάδα κε «κηθξέο» γλψζεηο θαη ζηελ νκάδα κε «πάξα
πνιιέο» ελψ ην αλακελφκελν ζα ήηαλ νη κεγαιχηεξεο δηαθνξέο λα εκθαλίδνληαη
αλάκεζα ζηελ νκάδα κε «αλχπαξθηεο» γλψζεηο θαη ζηελ νκάδα κε «πάξα πνιιέο».
Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη επεηδή ε νκάδα κε «αλχπαξθηεο» γλψζεηο ιφγσ κηθξήο
ελαζρφιεζεο κε ηνπο Η/Υ δελ έρεη αξθεηά εξεζίζκαηα γηα λα ληψζεη εληνλφηεξν
άγρνο ή θφβν γηα ηνπο Η/Υ.
Πίλαθαο 3: Μ.Ο. ηερλνθνβίαο αλά νκάδα ζε ζρέζε κε ηηο γλψζεηο ρεηξηζκνχ Η/Υ
Αλχπαξθηεο Μηθξέο Μέηξηεο Αξθεηέο Πάξα Πνιιέο Μ.Ο.
Οκάδα 1
2,0
2,2
2,0
1,5
1,3
1,8
Οκάδα 2
1,9
2,0
1,9
1,4
1,2
1,7
Οκάδα 3
1,4
1,6
1,5
1,3
1,2
1,4
Οκάδα 4
2,3
2,5
2,2
1,8
1,7
2,1
Οκάδα 5
2,3
2,3
2,2
1,8
1,6
2,0
Οκάδα 6
1,9
2,0
1,8
1,3
1,2
1,6
Οκάδα 7
2,8
3,2
2,7
1,9
1,5
2,4
Δμάιινπ, ε κε-παξακεηξηθή αλάιπζε (Mann-Whitney U test) γηα ηνλ έιεγρν πηζαλψλ
δηαθνξψλ κεηαμχ θχινπ θαη άγρνπο γηα ηνπο Η/Υ έδεημε ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα
αλά νκάδα παξαγφλησλ, πνπ δεκηνπξγνχλ ηερλνθνβία:
Οκάδα 1: κεγαιχηεξν άγρνο ησλ γπλαηθψλ (z= -5,22; p< ,001).
Οκάδα 2: κεγαιχηεξν άγρνο ησλ γπλαηθψλ (z= -2,57; p< ,01).
Οκάδα 3: θακία δηαθνξά κεηαμχ θχινπ ζην άγρνο (z= -1,49; p> ,05).
Οκάδα 4: θακία δηαθνξά κεηαμχ θχινπ ζην άγρνο (z= -1,28; p> ,05).
Οκάδα 5: κεγαιχηεξν άγρνο ησλ γπλαηθψλ (z= -2,53; p< ,05).
Οκάδα 6: κεγαιχηεξν άγρνο ησλ γπλαηθψλ (z= -3,91; p< ,001).
Οκάδα 7: κεγαιχηεξν άγρνο ησλ γπλαηθψλ (z= -3,65; p< ,001).
Η κε-παξακεηξηθή αλάιπζε ηεο δηαθχκαλζεο (Kruskal-Wallis) αλέδεημε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ κφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο
Οκάδαο 3 (x2=18,43; df=7; p< ,05). Οη δηαθνξέο απηέο, φπσο θάλεθε θη απφ ηελ
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πνηνηηθή αλάιπζε, νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη νη θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο, πνπ
αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 45-49 αηζζάλνληαη κεγαιχηεξν άγρνο ζε
ζχγθξηζε κε φιεο ηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο φηαλ βξίζθνληαη ζε πεξηβάιινλ, πνπ
θπξηαξρνχλ νη ππνινγηζηέο.
Δπηπιένλ, ε κε-παξακεηξηθή αλάιπζε ηεο δηαθχκαλζεο (Kruskal-Wallis) έδσζε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θαηεπζχλζεσλ ζπνπδψλ ζηηο Οκάδεο 1
(x2=21; df=3; p< ,001) θαη 7 (x2=10,96; df=3; p< ,05), πνπ αθνξνχλ, αληίζηνηρα, ηε
δεκηνπξγία άγρνπο εμαηηίαο ηεο πξννπηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο Η/Υ θαη ιφγσ κηαο
κειινληηθήο ελζσκάησζεο ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ ΔΑΠ ή ηε
κεηαηξνπή ηνπ ηδξχκαηνο ζε Δηθνληθφ Παλεπηζηήκην. Δδψ, ραξαθηεξηζηηθέο είλαη νη
απαληήζεηο ησλ ηερλνθνβηθψλ θνηηεηψλ.
Απόζπαζκα από ζπλέληεπμε 1: «Καιό ζα ήηαλ, αιιά, εγώ πνπ είκαη πην πίζσ δελ μέξσ
αλ ζα ηα θαηάθεξλα».
Απόζπαζκα από ζπλέληεπμε 2: «Εμαξηάηαη. Αλ άιιαδαλ θαη άιια πξάγκαηα, όπσο νη
πέληε ζπλαληήζεηο πνπ έρνπκε αλ γίλνληαλ ειεθηξνληθά εκέλα ζα κε δπζθόιεπε. Δελ ζα
κνπ άξεζε. Αλ όκσο απηέο νη ζπλαληήζεηο γίλνληαλ ζε κεγαιύηεξε ρξνληθή έθηαζε ή κε
δηαθνξεηηθό ηξόπν δηδαζθαιίαο κπνξεί θαη λα ήηαλ θαιύηεξα. Πάλησο ε πξνζσπηθή
επαθή κε ηνπο θαζεγεηέο έρεη κεγάιε ζεκαζία».
Απόζπαζκα από ζπλέληεπμε 3: «Αλαγθαζηηθά ζα αθνινπζνύζα».
Απόζπαζκα από ζπλέληεπμε 4: «Δελ μέξσ. Τν θνβάκαη, αιιά ζα ην αθνινπζνύζα κε
δπζθνιία. Γεληθόηεξα όκσο ην ΕΑΠ ρξεηάδεηαη λα εθζπγρξνληζηεί».
Απφ ηηο απαληήζεηο απηέο δηαθαίλεηαη φηη νη θνηηεηέο ησλ πνιηηηζηηθψλ
πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, έρνπλ ζε
πνιχ κεγάιν βαζκφ πξνζαξκνζηεί ζην ππάξρνλ ζεζκηθφ habitus ηνπ ΔΑΠ. Ωζηφζν,
νη πξννπηηθή γηα πηζαλέο αιιαγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηελ κεγαιχηεξε
ελζσκάησζε ησλ ΤΠΔ ζε απηήλ θαίλεηαη φηη δεκηνπξγνχλ άγρνο θαη αλεζπρία ζηνπο
ηερλνθνβηθνχο θνηηεηέο.
Δπίζεο, ν παξάγνληαο επάγγεικα ζπζρεηίδεηαη κε ηηο νκάδεο εξσηήζεσλ 1, 2, 5, 6 θαη
7, πνπ αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία ηερλνθνβίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ηελ κεπαξακεηξηθή αλάιπζε ηεο δηαθχκαλζεο (Kruskal-Wallis) βξέζεθε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην επάγγεικα θαη ζην άγρνο: απφ ηελ πξννπηηθή
ρξήζεο ηνπ Η/Υ (νκάδα 1: x2=28,58; df=9; p< ,005), απφ ηε ζπκκεηνρή ζε
ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ Η/Υ (νκάδα 2: x2=20,16; df=9; p< ,05), απφ ηα
ελδερφκελα αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνλ άλζξσπν ιφγσ ηεο δηαδεδνκέλεο ρξήζεο
ησλ Η/Υ (νκάδα 5: x2=18,71; df=9; p< ,05), απφ πηζαλέο δπζθνιίεο ζηηο ζπνπδέο ζην
ΔΑΠ ιφγσ αλάγθεο γηα ρξήζε ησλ Η/Υ ζε απηέο (νκάδα 6: x2=24,82; df=9; p< ,005),
θαη απφ πηζαλέο αιιαγέο ζην κέιινλ κε κεγαιχηεξε ελζσκάησζε ησλ ΤΠΔ ζηνλ
ηξφπν παξνρήο εθπαίδεπζεο ζην ΔΑΠ (νκάδα 7: x2=24,51; df=9; p< ,005). Απφ ηελ
πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θάλεθε φηη πεξηζζφηεξν άγρνο έρνπλ φζνη απφ
ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο εξγάδνληαλ ζε ηαηξηθά επαγγέικαηα.
Αθφκε, ε κε-παξακεηξηθή αλάιπζε (Mann-Whitney U test) γηα ηνλ έιεγρν πηζαλψλ
δηαθνξψλ έδεημε φηη βηψλνπλ κεγαιχηεξν άγρνο γηα ηνπο Η/Υ νη θνηηεηέο πνπ δελ
έρνπλ ππνινγηζηή ζην ζπίηη ηνπο ζηηο πεξηπηψζεηο: α) ηεο ζπλαίζζεζεο φηη ε ρξήζε
ησλ Η/Υ έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ άλζξσπν (νκάδα 5: z= -2,02; p< ,05). Καη
β) ησλ ελδερφκελσλ αιιαγψλ ζην ηξφπν παξνρήο εθπαίδεπζεο ζην ΔΑΠ κε ηελ
κεγαιχηεξε ελζσκάησζε ησλ Η/Υ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (νκάδα 7: z= -2,19;
p< ,05). Δπίζεο, κε ηε ρξήζε ηνπ ίδηνπ ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ, βξέζεθε ζηαηηζηηθή
ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ ηνπ δείγκαηνο πνπ δελ έρνπλ δηθφ ηνπο Η/Υ θαη ησλ
νκάδσλ εξσηήζεσλ, πνπ πξνθαινχλ ηερλνθνβία 1 (z= -2,22; p< ,05), 2 (z= -2,14; p<
,05) θαη 7 (z= -2,08; p< ,05).
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Δπηπιένλ, ε κε-παξακεηξηθή αλάιπζε ηεο δηαθχκαλζεο (Kruskal-Wallis) αλέδεημε
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηερλνθνβίαο θαη σξψλ απαζρφιεζεο κε ηνπο
Η/Υ ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηπηψζεηο δεκηνπξγίαο άγρνπο γηα ηνπο ππνινγηζηέο (oκάδα
1: x2=35,37; df=11; p< ,001, oκάδα 2: x2=31,54; df=11; p< ,005, oκάδα 4: x2=28,33;
df=11; p< ,005, oκάδα 5: x2=36,13; df=11; p< ,001, oκάδα 6: x2=38,33; df=11; p<
,001, oκάδα 7: x2=38,5; df=11; p< ,001).
Δπίζεο, παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε φιεο ηηο νκάδεο
εξσηήζεσλ θαη ζηελ εκπεηξία ρξήζεο Η/Υ. Μάιηζηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο κεπαξακεηξηθήο αλάιπζεο ηεο δηαθχκαλζεο (Kruskal-Wallis) θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.
Πίλαθαο 4: Απνηειέζκαηα ηεο κε-παξακεηξηθήο αλάιπζεο ηεο δηαθχκαλζεο γηα ηε
ζρέζε κεηαμχ άγρνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ζηε ρξήζε Η/Υ
Οκάδα 1 Οκάδα 2 Οκάδα 3 Οκάδα 4 Οκάδα 5 Οκάδα 6 Οκάδα 7
x2 144,482 117,152
52,558
50,769
58,201
109,955
124,255
df
4
4
4
4
4
4
4
p
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
Ο πιεζπζκόο ηεο πεξηνρήο δηακνλήο, ν βαζκόο απνιπηεξίνπ ηνπ ιπθείνπ θαη ην πηπρίν
δελ παξνπζίαζαλ θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κε θακία απφ ηηο νκάδεο
εξσηήζεσλ, πνπ πξνθαινχλ ηερλνθνβία.
Τέινο, ζηνλ Πίλαθα 5 επηρεηξείηαη ε ζπγθεληξσηηθή απνηχπσζε ησλ νκάδσλ
εξσηήζεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ άγρνο γηα ηνπο
Η/Υ, θαη ησλ εμαξηήζεψλ ηνπο απφ ηνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο, ηελ
θαηεχζπλζε ζπνπδψλ, ην επάγγεικα θαη ηελ εμνηθείσζε κε ηηο ΤΠΔ.
Πίλαθαο 5: Οκάδεο εξσηήζεσλ άγρνπο θαη εμαξηήζεηο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ
εμεηάζζεθαλ.
Οκάδα Φχιν Ηιηθία

1
2
3
4
5
6
7

√
√

Καηεχζπλζε
Δπάγγεικα
Σπνπδψλ

√

Η/Υ ζην
ζπίηη

√
√

Καηνρή Δβδνκαδηαία Δκπεηξία
Η/Υ
ρξήζε
Φξήζεο

√
√

√
√

√

√
√
√
√

√
√
√
√

√

√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
√
√

Απφ ηε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Πίλαθα 5 δηαθαίλεηαη φηη γηα ηε δεκηνπξγία
ηερλνθνβίαο ζπκβάιιεη έλα ζχλνιν παξαγφλησλ, φπσο ε εκπεηξία θαη ν εβδνκαδηαίνο
ρξφλνο ρξήζεο Η/Υ, ε θαηνρή Η/Υ, ην θχιν, ην επάγγεικα, ε χπαξμε Η/Υ ζην ζπίηη
ηνπ θνηηεηή θαη ε ειηθία. Μάιηζηα, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ θνηηεηψλ ηνπ δείγκαηνο
φπνπ νη ΤΠΔ απνηεινχλ ζηνηρείν ηνπ habitus ηνπο (εμνηθείσζε κε ηηο ΤΠΔ, θαηνρή
θαη ρξήζε Η/Υ) απηνί δελ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηηο ζπνπδέο ηνπο ζην ΔΑΠ
ιφγσ ηεο αλάγθεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Δπηπιένλ, ζηηο πεξηπηψζεηο δεκηνπξγίαο άγρνπο γηα ηνπο Η/Υ κε ηε ζπκβνιή ησλ
νκάδσλ εξσηήζεσλ 1, 6, 7, 2 θαη 5 πξνθχπηεη φηη ππεηζέξρνληαη πνιινί παξάγνληεο
κε ζεκαληηθφηεξνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ην εχξνο ηεο επίδξαζήο ηνπο ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο, ην επίπεδν γλψζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο ΤΠΔ, ηνλ εβδνκαδηαίν
ρξφλν ρεηξηζκνχ Η/Υ, ην θχιν θαη ην επάγγεικα. Τν γεγνλφο απηφ θαλεξψλεη φηη
ζηελ πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζεζκηθνχ habitus ηνπ ΔΑΠ ζην κέιινλ κε ηελ
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κεγαιχηεξε ελζσκάησζε ησλ ΤΠΔ ζην δηνηθεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν ζα
πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί ε δξάζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ γηα λα
πεξηνξηζηνχλ ηα θαηλφκελα ηερλνθνβίαο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ηδξχκαηνο.
πκπεξάζκαηα
Απφ ηελ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ηνπ εξεπλεηηθνχ καο πιηθνχ πξνθχπηεη φηη νη
θνηηεηέο ηνπ δείγκαηνο δελ δηαθαηέρνληαη απφ κηα δηάρπηε αλεζπρία ζρεηηθά κε ηνπο
Η/Υ. Γειαδή, νη ΤΠΔ απνηεινχλ ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ
κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ ηνπ δείγκαηνο, πνπ θνηηνχλ ζηα πξνπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΑΠ «Δπξσπατθφο Πνιηηηζκφο», «Διιεληθφο Πνιηηηζκφο» θαη
«Ιζπαληθφο Πνιηηηζκφο». Γη‟ απηφ θαη δελ παξνπζηάδνπλ ην θαηλφκελν ηεο
ηερλνθνβίαο, ε χπαξμε ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα απνηεινχζε αλαζηαιηηθφ παξάγνληα
ζηελ πξαγκαηνπνίεζε εμ απνζηάζεσο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Άιισζηε,
ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα επξήκαηά καο φπνπ ην 66,6% ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη έρεη
απφ αξθεηή έσο πάξα πνιχ κεγάιε εκπεηξία ρξήζεο Η/Υ, θη φηη 87,8% απφ ηνπο
θνηηεηέο, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο Η/Υ. Δδψ ζα κπνξνχζε
λα ππνηεζνχλ δχν πξάγκαηα.
Πξψηνλ, φηη ην ζεζκηθφ habitus, πνπ αθνξά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο
ησλ ζπνπδψλ ζην ΔΑΠ κε βάζε ην ππάξρνλ επίπεδν αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ, κπνξεί
λα απνηξέπεη πνιίηεο πνπ ζα επηζπκνχζαλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε επηινγήο επεηδή
δελ γλσξίδνπλ λα ρεηξίδνληαη ζηνηρεησδψο Η/Υ ή παξνπζηάδνπλ ηερλνθνβία. Γη‟
απηφ, ίζσο, θαη δελ ζπλαληήζακε πνιινχο ηερλνθνβηθνχο θνηηεηέο ζηα πξνπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα πνιηηηζηηθψλ ζπνπδψλ πνπ πξνζεγγίζακε.
Γεχηεξνλ, φηη πνιινί απφ ηνπο ηερλνθνβηθνχο θνηηεηέο, πνπ εηζήιζαλ ζην ΔΑΠ, γηα
λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο αλαγθάζηεθαλ λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ ηνπο
βνήζεζαλ λα μεπεξάζνπλ ην άγρνο γηα ηνπο Η/Υ. Γειαδή ην ζεζκηθφ habitus ηνπ
ηδξχκαηνο επέδξαζε ζηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ δηθνχ ηνπο
habitus, θαζψο ελδερνκέλσο δηείδαλ φηη ε ρσξίο πξνβιήκαηα πξαγκαηνπνίεζε
ζπνπδψλ ζην ΔΑΠ ζπλδέεηαη κε ηελ απφθηεζε ηερλνινγηθνχ αιθαβεηηζκνχ
(Bourdieu, 1992; Moi, 1991).
Δμεηάδνληαο ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε παξαηεξνχκε επηπιένλ, φηη ε χπαξμε ησλ Η/Υ
θαη ν ξφινο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή δσή δεκηνπξγεί άγρνο ιφγσ ησλ δπλαηνηήησλ
ηνπο θαη ησλ ελδερφκελσλ αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ
γηα ηνλ άλζξσπν ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπο. Η ξαγδαία εμάπισζε ηνπ Η/Υ ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ αλεμέιεγθηε ρξήζε, απφ ηε κεξηά ηνπ απινχ αλζξψπνπ, δεκηνπξγεί νχησο ή
άιισο κηα αλαζθάιεηα αθνχ είλαη θάηη πνπ δελ εμαξηάηαη απφ απηφλ θαη πνπ κφλν ηηο
ζπλέπεηεο ηνπ κπνξεί λα δερηεί. Σπλέπεηεο πνπ κέρξη ηψξα, αξθεηέο απφ απηέο είλαη
αξλεηηθέο ζην επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ. Η
ζθέςε απηή εληζρχεηαη αλ ζπλππνινγίζνπκε ηελ (ιαλζαζκέλε) δηάρπηε εληχπσζε φηη
ν Η/Υ θαη γεληθφηεξα ε ηερλνινγία κπνξεί λα θάλεη αλ φρη ηα πάληα ηνπιάρηζηνλ
πάξα πνιιά.
Τέινο, απφ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπ εξεπλεηηθνχ καο πιηθνχ πξνέθπςαλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε δεκηνπξγία άγρνπο γηα ηνπο Η/Υ ζηηο εμήο
πεξηπηψζεηο:
α) Τν ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνθαινχλ ηερλνθνβία ζπλδένληαη κε ηελ
έιιεηςε εμνηθείσζεο ησλ θνηηεηψλ κε ηηο ΤΠΔ, πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ αξλεηηθή
απηναμηνιφγεζε ησλ γλψζεψλ ηνπο γηα ηνπο Η/Υ, απφ ηνλ ειάρηζην έσο θαζφινπ
εβδνκαδηαίν ρξφλν ρξήζεο ππνινγηζηή θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηελ κε θαηνρή
Η/Υ.
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β) Οη παξάγνληεο ηνπ θχινπ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο ζπλδένληαη ζηνλ
ίδην βαζκφ κε ηελ πξφθιεζε ηερλνθνβίαο εμαηηίαο: ηεο πξννπηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο
Η/Υ, ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζπδεηήζεηο ή ζπλαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο Η/Υ, ηεο
ζπλαίζζεζεο φηη νη ΤΠΔ δεκηνπξγνχλ αξλεηηθέο πξννπηηθέο γηα ηε δσή ηνπ
ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, θαη ιφγσ ηεο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο, ζην παξφλ ή ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ ζην κέιινλ, ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ηνπ ΔΑΠ.
γ) Η θαηεχζπλζε ζπνπδψλ (ζεσξεηηθή, ζεηηθή, ηερλνινγηθή) θαίλεηαη φηη επηδξά ζηε
δεκηνπξγία ηερλνθνβίαο ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο πξννπηηθήο ρξήζεο Η/Υ θαη ηεο
αιιαγήο ηνπ ζεζκηθνχ habitus ηνπ ΔΑΠ κε ηελ κεγαιχηεξε ελζσκάησζε ησλ ΤΠΔ
ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη παξνρήο ζπνπδψλ απφ ην ίδξπκα.
Καη δ) ν παξάγνληαο ηεο ειηθίαο ζπλδέεηαη κε ηε δεκηνπξγία θαη άγρνπο γηα ηνπο
Η/Υ ζηνπο θνηηεηέο άλσ ησλ 45 εηψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ απηνί βξίζθνληαη ζε
ρψξνπο ή πεξηβάιινλ πνπ θπξηαξρνχλ νη ΤΠΔ.
Καηαιήγνληαο, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην άγρνο γηα ηνπο Η/Υ δελ είλαη θάηη ζηαηηθφ
πνπ παγηψλεηαη θαη δελ αιιάδεη. Αληίζεηα, κεηαβάιιεηαη θαη εμειίζζεηαη αλάινγα κε
ηηο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ, κε βάζε ηελ πνζνηηθή αιιά θαη ηελ πνηνηηθή πιεπξά ηεο
πξνζέγγηζεο ηνπ αηφκνπ κε ηα κέζα πνπ ηνπ πξνθαινχλ άγρνο.
Τέινο, ε πξφηαζε ησλ ίδησλ ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ δείγκαηνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηνπ πξνβιήκαηνο, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ, θπξίσο,
δεδνκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ, έρεη σο αθνινχζσο:
Γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ ςεθηαθνχ αιθαβεηηζκνχ γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο ηνπ
ΔΑΠ θαη κάιηζηα απφ ηελ αξρή ηεο αθαδεκατθήο ηνπο πνξείαο ζα πξέπεη ην ίδξπκα
λα πξνζθέξεη καζήκαηα ρεηξηζκνχ Η/Υ. Αλ κάιηζηα ην κέηξν απηφ είλαη γλσζηφ ζε
φινπο ηνπο ππνςήθηνπο, πξηλ αθφκα ππνβάινπλ ηελ αίηεζή ηνπο γηα ηελ εηζαγσγή ζε
θάπνην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ΔΑΠ, ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί ην γεγνλφο ηεο
παξαίηεζεο θάπνηνπ ηερλνθνβηθνχ ή έζησ θάπνηνπ ππνςήθηνπ ρσξίο πνιιέο γλψζεηο
ζηνπο Η/Υ. Τν πεξηερφκελν ησλ ελ ιφγσ καζεκάησλ, ηα νπνία πξνθαλψο ζα
πξνζθέξνληαη κφλν ζε φζνπο ηα έρνπλ αλάγθε, ζα ζπλδέεηαη κε φιεο ηηο
ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο, είηε απηέο
αθνξνχλ ζηελ κάζεζε είηε ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΔΑΠ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Οη εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ κε ην εξσηεκαηνιφγην (εθηφο απφ ηα δεκνγξαθηθά
ζηνηρεία), ζηηο νπνίεο δεηήζακε απάληεζε ζε πεληάβαζκε θιίκαθα Likert
(1=Καζφινπ, 2=Λίγν, 3=Μέηξηα, 4=Πνιχ, 5=Πάξα Πνιχ) έρνπλ σο αθνινχζσο:
Οκάδα 1: Αηζζάλεζηε άγρνο ή θόβν:
1.1 Όηαλ αγγίδεηε έλαλ Η/Υ;
1.2 Όηαλ πηάλεηε έλα απνζεθεπηηθφ κέζν (π.ρ. CD ή DVD) Η/Υ;
1.3 Όηαλ ζθεθηείηε φηη κπνξεί λα πηάζεηε ή φηαλ πηάζαηε ζηα ρέξηα ζαο έλα
εμάξηεκα ηνπ Η/Υ;
1.4 Με ηελ ηδέα πσο ζα κπνξνχζαηε λα θαηαζηξέςεηε ην πιηθφ ηνπ Η/Υ παηψληαο
ιάζνο πιήθηξν;
1.5 Όηαλ αθνχηε απφ έλα ζπγγεληθφ ζαο ή θηιηθφ ζαο πξφζσπν λα ιέεη πσο ηνπ
ράιαζε ν Η/Υ;
1.6 Όηαλ θαζίζαηε κπξνζηά ζε έλαλ Η/Υ θαη δελ μέξαηε λα ηνλ ρεηξηζηείηε;
1.7 Όηαλ θαζίζαηε κπξνζηά ζε έλαλ Η/Υ θαη βιέπαηε ζηελ νζφλε λα εκθαλίδνληαη
ζπλερψο κελχκαηα πσο θάηη δελ θάλεηε ζσζηά;
1.8 Όηαλ πξφθεηηαη λα δηαρεηξηζηείηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξήθαηε (απνζήθεπζε,
κεηαηξνπή, ελζσκάησζε ζηελ δηθή ζαο εξγαζία);
1.9 Αηζζάλεζηε άγρνο ή θφβν φηαλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζπζθεπέο
επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ Η/Υ;
Οκάδα 2: Αηζζάλεζηε άγρνο ή θόβν:
2.1 Όηαλ πξέπεη λα πάηε ζε έλα ζεκηλάξην κε αληηθείκελν ηνλ Η/Υ;
2.2 Όηαλ βξεζείηε ζε κηα ζπδήηεζε κε αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε Η/Υ;
2.3 Όηαλ βξεζείηε ζε κηα ζπδήηεζε κε αλζξψπνπο πνπ κηινχλ κε φξνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζε Η/Υ;
2.4 Όηαλ πξφθεηηαη λα επηθνηλσλήζεηε κε άιινπο ζπκθνηηεηέο κέζσ Η/Υ;
Οκάδα 3: Αηζζάλεζηε άγρνο ή θόβν:
3.1 Όηαλ ζην πεξηβάιινλ πνπ βξίζθεζηε ππάξρνπλ Η/Υ (π.ρ. ζε Internet Café,
Γεκφζηα Υπεξεζία);
3.2 Όηαλ βξεζείηε ζε κηα παξέα θαη θάπνηνη ή θάπνηεο απφ ηελ παξέα είλαη ηερληθνί
Η/Υ ή πξνγξακκαηηζηέο;
3.3 Όηαλ βξίζθεζηε ζε έλα θαηάζηεκα πνπ δηαζέηεη Η/Υ;
Οκάδα 4: Αηζζάλεζηε:
4.1 Άγρνο ή θφβν φηαλ βιέπεηε θάπνηνλ ή θάπνηα λα ρεηξίδεηαη κε άλεζε έλαλ Η/Υ;
4.2 Όηη ε δηείζδπζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή ζαο δσή (ι.ρ. ηξαπεδηθέο
ζπλαιιαγέο, Γεκνηνιφγην) ζαο πξνθαιεί αλεπηζχκεηε εμάξηεζε απφ ηνλ Η/Υ;
4.3 Όηη ε ζχλδεζή ζαο κε έλα «δίθηπν πιεξνθνξηψλ» π.ρ. Internet ελέρεη ηνλ θίλδπλν
δηείζδπζεο θάπνησλ αλζξψπσλ ζηελ πξνζσπηθή ζαο δσή θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν;
Οκάδα 5: Αηζζάλεζηε:
5.1 Άγρνο ή θφβν φηαλ παξαθνινπζείηε κηα ηαηλία φπνπ ν Η/Υ έρεη ηνλ έιεγρν έλαληη
ηνπ αλζξψπνπ;
5.2 Άγρνο ή θφβν φηαλ αθνχηε πσο ππάξρνπλ Η/Υ πνπ δηαζέηνπλ λνεκνζχλε;
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5.3 Άγρνο ή θφβν φηαλ είδαηε θάπνην έληππν γλσζηνχ ή γλσζηήο ζαο θαη κάζαηε πσο
έγηλε κε ρξήζε Η/Υ θαη εθηππσηή;
5.4 Όηη είζηε ζε κεηνλεθηηθφηεξε ζέζε απφ θάπνηνπο ή θάπνηεο πνπ γλσξίδνπλ θαιά
λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Η/Υ;
5.5 Όηη κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ν άλζξσπνο ζα ππνθαηαζηαζεί ή ζα
αληηθαηαζηαζεί απφ ηηο ζχγρξνλεο κεραλέο;
5.6 Όηη ν άλζξσπνο ράλεη ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζή ηνπ φηαλ αζρνιείηαη κε ηνπο
Η/Υ;
5.7 Όηη έρνπλ αληηζηξαθεί νη ξφινη θαη ν άλζξσπνο είλαη δέζκηνο ηεο ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο ησλ Η/Υ παξά ν θπξίαξρνο ζε έλα κνληέξλν εξγαιείν;
5.8 Όηη ν θχξηνο Φ πνπ αληηδξά δεκφζηα ι.ρ. κε άξζξα ζηνλ ηχπν ή δηαιέμεηο,
ελαληίνλ ηεο ρξήζεο ηνπ Η/Υ πξάηηεη ζσζηά;
Οκάδα 6: Αηζζάλεζηε άγρνο ή θόβν:
6.1 Όηαλ πξέπεη λα ζηείιεηε κηα εξγαζία ζαο ή θάπνηα δεδνκέλα κέζσ e-mail;
6.2 Όηαλ πξφθεηηαη λα γξάςεηε ηελ εξγαζία ζαο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ Η/Υ;
6.3 Όηαλ πεξηκέλεηε λα ιάβεηε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο ζαο ή θάπνηα δεδνκέλα κέζσ email;
6.4 Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην Internet γηα λα βξείηε πιεξνθνξίεο γηα ηελ εξγαζία ζαο;
6.5 Όηαλ πξφθεηηαη λα βξείηε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ εζάο π.ρ. κεηξψν ή αθνξνχλ
ηελ Θεκαηηθή Δλφηεηα πνπ παξαθνινπζείηε π.ρ. ρξνλνδηάγξακκα, θείκελα;
6.6 Όηαλ πξφθεηηαη κέζσ Η/Υ λα δεηήζεηε βεβαίσζε απφ ην ΔΑΠ, λα θάλεηε αίηεζε
ή λα βξείηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο ζπνπδέο ζαο;
6.7 Όηαλ έρεηε θάπνην πξφβιεκα π.ρ. κε απνζηνιή βηβιίσλ, απνδείμεσλ θαη πξέπεη
λα επηθνηλσλήζεηε κέζσ Η/Υ (e-mail) κε ην ΔΑΠ;
6.8 Όηαλ ζαο δεηείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ βξίζθεηαη ζε CD,
DVD ή ζην Γηαδίθηπν;
6.9 Όηαλ ζαο δεηείηε λα ζπκκεηέρεηε ζε κηα ηειεδηάζθεςε;
Οκάδα 7: Αηζζάλεζηε άγρνο ή θόβν:
7.1 Όηαλ αθνχηε φηη ζα αληηθαηαζηαζεί ην έληππν βηβιίν απφ ην ειεθηξνληθφ βηβιίν
θαη πιένλ νη ζπνπδέο ζαο ζα γίλνληαη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ;
7.2 Σην άθνπζκα φηη ην ΔΑΠ κεηαηξάπεθε ζε εηθνληθφ παλεπηζηήκην θαη πξέπεη λα
ζπλερίζεηε ηηο ζπνπδέο ζαο ζε απηφ;
7.3 Όηαλ πξφθεηηαη λα εμεηαζηείηε ζε θάπνην κάζεκα κε ηε ρξήζε ηνπ Η/Υ
(ειεθηξνληθή δνθηκαζία - ηεζη);
7.4 Όηαλ πξφθεηηαη λα πάξεηε κέξνο ή ζπκκεηέρεηε ήδε ζε έλα ζεκηλάξην, ην νπνίν
δηεμάγεηαη θπξίσο κε ειεθηξνληθά κέζα;
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