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Digital Natives 

Στις μέρες μας, παρατηρείται μια συνεχής αύξηση της χρήσης των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αυτή η ταχεία 
διείσδυση των ΤΠΕ φέρνει αντιμέτωπους τόσο τους διδάσκοντες, όσο και τους φοιτητές με 
καταστάσεις που απαιτούν τη χρήση συνεχώς αυξανόμενων τεχνικών, κοινωνικών και 
γνωστικών δεξιοτήτων (Yoram, 2007).   
Τα τελευταία 15 χρόνια έχει αναδυθεί μία καινούρια γενιά φοιτητών, η οποία  ξεκάθαρα 
έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας όπως φαίνεται στη διεθνή βιβλιογραφία (για 
παράδειγμα: Brown, 2000). Πολλοί ερευνητές, όπως ο Prensky (2001) και ο Tapscott (2010), 
έχουν αναφερθεί σε αυτήν, χαρακτηρίζοντας τους φοιτητές ως «Digital Natives» ή «Net 
Generation». Ο Prensky (2001) συγκεκριμένα αναφέρεται στη ριζική αλλαγή στα 
χαρακτηριστικά αυτής της νέας γενιάς φοιτητών, της οποίας η καθημερινότητα είναι 
«βυθισμένη» στην τεχνολογία.  
Οι digital natives χαρακτηρίζονται από 1) ψηφιακή ικανότητα υψηλού επίπεδου, 2) την  
ικανότητα να κάνουν πολλά πράγματα ταυτοχρόνως, 3) την εγγραμματοσύνη σε πολλαπλά 
μέσα, 4) την ανάγκη για ταχύτητα στην παράδοση της πληροφορίας, 5) την κουλτούρα της 
ανταλλαγής πληροφοριών και 6) μια μοναδική στάση απέναντι εκπαίδευση (Brown, 2000, 
Prensky, 2001, Oblinger & Oblinger, 2005,  Barnes et al., 2007 & Chen & Chen, 2007). Επίσης, 
η λίστα αυτών των «ιδιαίτερων χαρακτηριστικών» αυτής της γενιάς περιλαμβάνει την 
εξάρτησή τους από την τεχνολογία για τη διατήρηση της κοινωνικής επαφής, την 
ανοικτότητά τους να μοιράζονται υλικό, καθώς και την ικανότητά τους να κατανοούν 
άμεσα και να υιοθετούν νέες τεχνολογίες (Prensky, 2001 & Oblinger & Oblinger, 2005). 
Η νέα αυτή γενιά έχει και υψηλές προσδοκίες, όσον αφορά τις δεξιότητες και τις γνώσεις 
των διδασκόντων τους στις νέες τεχνολογίες (McNeely, 2005). Στη βιβλιογραφία, οι 
διδάσκοντες θεωρούνται ως digital immigrants, οι οποίοι μιλούν μια ξεπερασμένη γλώσσα 
(αυτή της προ-ψηφιακής εποχής) και προσπαθούν να διδάξουν έναν πληθυσμό που μιλά 
μια εντελώς νέα γλώσσα .  
Η διαφορά δεξιοτήτων στη χρήση των ΤΠΕ ανάμεσα στους διδάσκοντες και στους φοιτητές, 
δημιουργεί μια ιδιαίτερη μορφή του λεγόμενου «ψηφιακού χάσματος». Στην παρούσα 
εργασία, ο όρος «ψηφιακό χάσμα» αναφέρεται στο χάσμα που υπάρχει μεταξύ των 
διδασκόντων και των διδασκόμενων, όσον αφορά την πρόσβαση και χρήση των νέων 
τεχνολογιών, όχι μόνο στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και γενικότερα.  
Βέβαια, με βάση ορισμένα αποτελέσματα μελετών, οι ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις 
αυτής της νέας γενιάς δεν έχουν πάντα το εύρος που συχνά υποτίθεται ότι έχουν. Για 
παράδειγμα, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης των Kennedy et al. (2007), οι πρωτοετείς 
φοιτητές τριών (3) πανεπιστημίων της Αυστραλίας δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
«πλήρεις» χρήστες των νέων τεχνολογιών. Οι καθιερωμένες εφαρμογές των τεχνολογιών, 
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όπως η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η κινητή 
τηλεφωνία και τα μηνύματα μέσω κινητού, χρησιμοποιούνται πολύ συχνά από μια μεγάλη 
πλειονότητα φοιτητών. Ωστόσο, οι νεότερες τεχνολογίες, όπως τα blogs και wikis που 
επιτρέπουν τη συνεργασία, τη σύνταξη και τη δημοσίευση υλικού σε απευθείας σύνδεση, 
χρησιμοποιούνται από ένα σχετικά μικρό ποσοστό των φοιτητών. Έτσι, λοιπόν, ενώ γενικά 
τα ποσοστά γνώσης και χρήσης ορισμένων τεχνολογιών έχουν αυξηθεί σε σχέση με 
παρόμοιες μελέτες (Kennedy et al., 2007), εξακολουθούν να υπάρχει ένας σημαντικός 
αριθμός φοιτητών που δεν συμμετέχουν σε δραστηριότητες, οι οποίοι συνήθως συνδέονται 
με την ιδιότητα μέλους της ψηφιακής γενιάς  (Corrin et al., 2010). Είναι σα να υπάρχει και 
ένα ψηφιακό χάσμα στο «εσωτερικό» της νέας γενιάς. 
Τα αποτελέσματα έρευνας των Corrin et al (2010) δείχνουν ότι, λαμβάνοντας υπόψη την 
πρόσβαση και τη χρήση των τεχνολογιών, πολλοί φοιτητές «αποκλείονται» της γενιάς των 
digital natives. Αντ 'αυτού, υπάρχει μια ευρεία διακύμανση των εμπειριών και της γνώσης  
και ένα σημαντικό ποσοστό της μη υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών. Η συγκεκριμένη 
έρευνα δείχνει ότι, γενικά, η συχνότητα της χρήσης της τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς 
λόγους είναι χαμηλότερη από τη χρήση στην καθημερινή ζωή των φοιτητών. Δεν είναι 
σαφές εάν αυτό οφείλεται σε έλλειψη της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στη διδασκαλία ή 
αν οι μαθητές δεν έχουν κίνητρο να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την υποστήριξη της 
μάθησης τους. 
Επιπλέον, ο Hosein et al., (2010) αναφέρεται στην έρευνα του Jones et al. (2010), όπου 
διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ενδογενείς διαφορές σχετικά με το πόσο συχνά οι μαθητές 
χρησιμοποιούσαν σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, κινητά τηλέφωνα για την ανταλλαγή 
μηνυμάτων, άμεσα μηνύματα (instant messaging) και λήψη και μετάδοση αρχείων ήχου/ 
βίντεο. 
Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τη γενίκευση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτής της 
νέας γενιάς φοιτητών, ως άτομα ή ως ομάδα, ως προς τον τρόπο ζωής τους ή τους τρόπους 
μάθησης που βασίζονται σε υποθέσεις σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας ή τις 
προτιμήσεις (Kennedy et al., 2007). 
 
Νέες τεχνολογίες και οι διδάσκοντες 

Για τα πανεπιστήμια που επιθυμούν να ενσωματώσουν τις ΤΠΕ στο πρόγραμμα σπουδών 
τους, οι διδάσκοντες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην επιτυχή εφαρμογή τους 
(Agbonlahor, 2006). Χωρίς τη συμμετοχή των διδασκόντων, οι περισσότεροι φοιτητές δεν 
μπορούν να επωφεληθούν από τα ενδεχόμενα οφέλη των ΤΠΕ. Οι διδάσκοντες πρέπει να 
συμμετέχουν ενεργά στη χρήση των ΤΠΕ, καθώς και να αναβαθμίζουν συνεχώς τις 
δεξιότητές τους, εφόσον επιθυμούν να παραμένουν ενήμεροι αναφορικά με  τις εξελίξεις στο 
επάγγελμά τους (Haydn, χ.χ).  
Είναι σαφές ότι η επιτυχής ένταξη των ΤΠΕ στα πανεπιστήμια δεν εξαρτάται μόνον από την 
πρόσβαση και τη διαθεσιμότητα, αλλά και από το βαθμό στον οποίο διδάσκοντες και 
φοιτητές υιοθετήσουν αυτές τις τεχνολογίες (Agbonlahor, 2006). 
Παρά τη σχεδόν καθολική εισαγωγή των ΤΠΕ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πολλοί 
πανεπιστημιακοί συνεχίζουν να αντιστέκονται ή να απορρίπτουν τη χρήση τους. Παρά τα 
προσδοκώμενα οφέλη, οι ενδείξεις μέχρι σήμερα δείχνουν ότι οι ΤΠΕ δεν αγκαλιάστηκαν με 
ενθουσιασμό ούτε και ολοκληρωτικά από όλους τους ακαδημαϊκούς, με αποτέλεσμα την 
περιορισμένη υιοθέτηση και ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως εργαλείο 
διδασκαλίας και μάθησης (Bauer & Kenton, 2005 & Anderson et al., 1998). 
Σύμφωνα με τους Chen & Chen (2007), όμως, υπάρχει μία αύξηση της ευαισθητοποίησης 
των διδασκόντων σε σχέση με την επάρκεια της νέας γενιάς φοιτητών πάνω στις νέες 
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τεχνολογίες. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την παροχή αποτελεσματικών 
στρατηγικών, ώστε να γεφυρωθεί το τεχνολογικό χάσμα.  
Ο Kersaint et al. (2003) διαπίστωσε ότι οι διδάσκοντες που έχουν θετική στάση προς τις νέες 
τεχνολογίες αισθάνονται πιο άνετα με τη χρήση τους και συνήθως τις ενσωματώνουν στη 
διδασκαλία τους. Επιπλέον, ο Bullock (2004) διαπίστωσε ότι οι στάσεις των διδασκόντων 
είναι σημαντικός παράγοντας για την υιοθέτηση ή μη των νέων τεχνολογιών. 
Με την ύπαρξη ή μη του ψηφιακού χάσματος στα ελληνικά πανεπιστήμια θα ασχοληθεί η 
παρούσα διδακτορική διατριβή. 
 
Ο στόχος της Διατριβής 

Η συγκεκριμένη Διδακτορική διατριβή έχει ως στόχο τη συναγωγή  αξιόπιστων 
συμπερασμάτων σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πιο 
συγκεκριμένα, φιλοδοξεί να καταγράψει την κατάσταση που επικρατεί στα ιδρύματα 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, αναφορικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη 
διδασκαλία και τη μάθηση. Βασικό ερώτημα προς διερεύνηση είναι η ύπαρξη ή μη του 
ψηφιακού χάσματος μεταξύ των διδασκόντων και των φοιτητών των ελληνικών 
πανεπιστημίων και κατά πόσο αυτό μπορεί να απαλειφθεί – εφόσον υπάρχει. 
Πιο αναλυτικά, διατυπώνονται τα εξής ερευνητικά ερωτήματα :  

1. Ποιο είναι το είδος πρόσβασης των ερωτώμενων σε συγκεκριμένες τεχνολογίες; 
2. Ποια είναι η συχνότητα χρήσης συγκεκριμένων τεχνολογιών από πλευράς  

ερωτώμενων; 
3. Πώς αυτοχαρακτηρίζονται οι ερωτώμενοι, όσον αφορά τις δεξιότητές τους σε 

συγκεκριμένες τεχνολογίες; 
4. Ποιες είναι οι απόψεις των ερωτώμενων σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία; 
5. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με τη γνώμη των ερωτώμενων; 
6. Οι ερωτώμενοι χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ τόσο στην καθημερινή τους ζωή, όσο και 

στην εκπαιδευτική πράξη;  
7. Η νέα γενιά φοιτητών χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια;  
8. Υπάρχει «ψηφιακό χάσμα» μεταξύ των διδασκόντων και των διδασκόμενων; 

 
Μεθοδολογία της έρευνας,  
Για να διερευνηθούν τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα, θα διανεμηθούν 
ερωτηματολόγια (ηλεκτρονικά ή έντυπα) σε φοιτητές και διδάσκοντες ελληνικών 
πανεπιστημίων, διαφόρων ειδικοτήτων. Στη συνέχεια, θα διενεργηθούν συνεντεύξεις σε 
συγκεκριμένο αριθμό ερωτώμενων. 
 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

I. Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, όσον αφορά την πρόσβαση, τη χρήση και 
τις δεξιότητες των ερωτώμενων στις ΤΠΕ. 

II. Να υπάρξουν ασφαλή συμπεράσματα για το αν οι ερωτώμενοι μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως ψηφιακά εγγράμματοι ή όχι.  

III. Να διαπιστωθεί στο κατά πόσο η νέα γενιά φοιτητών χαρακτηρίζεται από 
ομοιογένεια. 

IV. Καταγραφή των απόψεων των ερωτώμενων για τη χρήση των ΤΠΕ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 
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V. Να  διαπιστωθούν οι λόγοι που οδηγούν στην χρήση ή μη των ΤΠΕ, τόσο στην 
καθημερινή ζωή των φοιτητών, όσο και στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

VI. Να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη ψηφιακού χάσματος. Εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη 
αυτού, να διευκρινιστεί εάν το φαινόμενο αυτό είναι διαρκές. 

VII. Προτάσεις για την απάλειψη ή περιορισμό του ψηφιακού χάσματος- εφόσον αυτό 
διαπιστωθεί.  
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