
Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους 
Μαθητές και Μαθήτριες 

 
 

∆ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου 
 kleopatra@internet.gr

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες. Το 
δείγµα αποτέλεσαν 36 µαθητές και 44 µαθήτριες της Β’ Λυκείου και τα δεδοµένα συνελέγησαν µε 
ερωτηµατολόγιο. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η χρήση υπολογιστή στο σπίτι είναι πιο ευρεία και 
πιο συχνή συγκριτικά µε αυτήν στο σχολικό εργαστήριο. Οι συχνότερα χρησιµοποιούµενες 
εφαρµογές στο σπίτι ήταν τα παιχνίδια, η µουσική και ο επεξεργαστής κειµένου. Παρατηρούµενες 
διαφορές ανάµεσα στα φύλα φανέρωσαν ότι τα CD-ROM, το διαδίκτυο και ο προγραµµατισµός 
είναι περισσότερο δηµοφιλείς εφαρµογές ανάµεσα στους µαθητές ενώ η ζωγραφική είναι πιο 
δηµοφιλής ανάµεσα στις µαθήτριες. Προτείνεται η ενηµέρωση των διδασκόντων της 
Πληροφορικής, αναφορικά µε τις χρήσεις που κάνουν οι µαθητές/-τριες ώστε να οργανωθεί 
αποτελεσµατικότερα το µάθηµα στο σχολικό εργαστήριο. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Έρευνες έχουν επισηµάνει ότι υπάρχει µία διαρκώς αυξανόµενη απόσταση ανάµεσα στις 

συνδεόµενες µε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) εµπειρίες των µαθητών/-τριών στο περιβάλλον 
του σχολείου και στο περιβάλλον του σπιτιού (Mumtaz, 2001). Επίσης έχει βρεθεί ότι η 
πρόσβαση σε υπολογιστή στο σπίτι επηρεάζει τις απόψεις τους και την εµπιστοσύνη που έχουν, 
όταν εργάζονται µε Η/Υ στο σχολικό εργαστήριο (Underwood et.al., 1994; Selwyn, 1998). Για 
παράδειγµα, ο Selwyn (1998) που εργάσθηκε µε έφηβους µαθητές 16-19 ετών, βρήκε ότι όσοι 
χρησιµοποιούσαν Η/Υ στο σπίτι, παρουσίασαν περισσότερο θετικές αντιλήψεις/ στάσεις 
αναφορικά µε τη χρήση υπολογιστή. Οι Underwood et.al. (1994) βρήκαν ότι οι εξωσχολικές Η/Υ 
εµπειρίες συνδέονταν θετικά µε την σχολική επίδοση. Επίσης έρευνες έχουν δείξει ότι οι έφηβοι 
µαθητές σε σύγκριση µε τις µαθήτριες χρησιµοποιούσαν τους Η/Υ στο σπίτι πιο συχνά και για 
περισσότερες εφαρµογές (Durndell & Thomson, 1997; Martin, 1991).  
 
∆ιδάσκοντας στο εργαστήριο το µάθηµα ‘Εφαρµογές Πληροφορικής’ παρατήρησα ότι το 

υπόβαθρο των µαθητών/-τριών στη γνώση και χρήση Η/Υ ήταν διαφορετικό. Συζητώντας µε τους 
µαθητές/-τριές µου διαπίστωσα ότι η γνώση που είχαν αποκτήσει σε εξωσχολικό περιβάλλον και 
κυρίως στο σπίτι, επηρέαζε τις δράσεις τους στο σχολικό εργαστήριο. Για παράδειγµα, 
παρατηρούνταν αρκετά διαφορετικοί ρυθµοί εργασίας, µερικοί µαθητές ήταν απρόθυµοι να 
εργαστούν σε κάποιο πρόγραµµα επειδή το ήξεραν και το είχαν δουλέψει στο σπίτι τους. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, διεξήγαγα µία µικρής κλίµακας έρευνα ώστε να απαντήσω 
στα ακόλουθα ερωτήµατα: 
• Πόσοι µαθητές/-τριες έχουν υπολογιστή στο σπίτι; 
• Τι είδους εφαρµογές χρησιµοποιούν οι µαθητές/-τριες στο σπίτι; 
• Υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στα φύλα όσον αφορά στη χρήση υπολογιστών στο σπίτι; 

«Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόµος B’, Επιµ. Α. ∆ηµητρακοπούλου, Πρακτικά 
3ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 26-29/9/2002, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος, Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ  Inter@ctive                 315 

mailto:kleopatra@internet.gr


 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
∆ΕΙΓΜΑ 
Το δείγµα αποτέλεσαν 80 µαθητές και µαθήτριες της Β’ τάξης Ενιαίου Λυκείου (16-17 ετών) 

σε σχολείο της Αττικής. Ο αριθµός των µαθητών ήταν 36 και των µαθητριών 44. Όλοι τους έχουν 
επιλέξει το µάθηµα επιλογής ‘Εφαρµογές Πληροφορικής’ το οποίο διδάσκονται δύο ώρες την 
βδοµάδα (µία θεωρία και µία εργαστήριο). Η πρακτική χρήση Η/Υ στο σχολικό εργαστήριο δεν 
υπερβαίνει τα 40 λεπτά εβδοµαδιαίως. Το εργαστήριο της πληροφορικής δεν έχει πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, και οι µαθητές/-τριες διδάσκονται κυρίως επεξεργαστή κειµένου (Microsoft Word) και 
λογιστικά φύλλα (Excel). Στο σχολείο ο υπολογιστής δεν χρησιµοποιείται ποτέ ως εργαλείο σε 
κάποιο άλλο γνωστικό αντικείµενο.  
 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε ερωτηµατολόγιο. Το αρχικό τµήµα του ερωτηµατολόγιου 

ήταν περιγραφικού τύπου (ηλικία, φύλο, κατοχή Η/Υ στο σπίτι), µία ερώτηση αναφερόταν στο 
χρόνο εµπειρίας µε Η/Υ (σε σχολικό ή εξωσχολικό περιβάλλον), και τα υπόλοιπα δέκα τµήµατα 
αναφέρονταν στη χρήση και συχνότητα χρήσης διαφορετικών εφαρµογών στο σπίτι. Οι 
εφαρµογές που αναφέρονταν στο ερωτηµατολόγιο ήταν ο επεξεργαστής κειµένου, τα λογιστικά 
φύλλα, οι βάσεις δεδοµένων, η ζωγραφική/γραφικά, τα παιχνίδια, η µουσική, ο 
προγραµµατισµός, CD-ROM, το διαδίκτυο, και υπήρχε χώρος να συµπληρωθεί κάποια άλλη 
εφαρµογή. Η πεντάβαθµη κλίµακα Likert χρησιµοποιήθηκε  για τη συχνότητα χρήσης των 
παραπάνω εφαρµογών, µε την αντιστοιχία: 1=‘ποτέ’, 2=‘περίπου µία ώρα κάθε µήνα’, 
3=‘περίπου µία ώρα κάθε βδοµάδα’, 4=‘µερικές ώρες την βδοµάδα’, 5=‘περισσότερο από µία 
ώρα την ηµέρα’. Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε από τους µαθητές/-τριες στο σχολείο κατά 
τη διάρκεια ενός µαθήµατος Πληροφορικής. Αυτό εξασφάλισε τη συµπλήρωση του 
ερωτηµατολόγιου από όλους (100% ποσοστό συµπλήρωσης) ακόµη και από όσους τυχόν δεν 
είχαν κίνητρο /διάθεση ως προς τους Η/Υ.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η πλειοψηφία των µαθητών/-τριών έχει πάνω από 2 χρόνια εµπειρίας µε Η/Υ (στο σχολείο ή 

στο σπίτι ή αλλού), και συγκεκριµένα πάνω από το µισό δείγµα έχει 3 έτη εµπειρίας. Σχετικά µε 
την κατοχή Η/Υ στο σπίτι, βρέθηκε ότι αυτό ισχύει για το 58% του δείγµατος. Συγκεκριµένα 
66.7% από τους µαθητές και 52.2% από τις µαθήτριες είναι κάτοχοι Η/Υ. 
 
Ο πίνακας 1 δείχνει τα ποσοστά των µαθητών και µαθητριών που χρησιµοποιούν διαφορετικές 

εφαρµογές στο σπίτι και τη συχνότητα χρήσης για κάθε εφαρµογή (Α: αγόρια, Κ: κορίτσια, Σ: 
σύνολο). Το σύνολο του δείγµατος (% ποσοστό), σε αντιστοιχία µε τις εφαρµογές, φαίνεται στο 
σχήµα 1. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι περισσότερο συχνά χρησιµοποιούµενες εφαρµογές 
είναι τα παιχνίδια και η µουσική. Περίπου το 30% του συνολικού δείγµατος χρησιµοποιεί κάθε 
µία από αυτές τις εφαρµογές πάνω από µία ώρα την ηµέρα. Ιδιαίτερα τα παιχνίδια παίζονται από 
56% των έφηβων αρκετές ώρες την εβδοµάδα. Η χρήση των CD-ROM γίνεται από το 21% του 
συνολικού δείγµατος περισσότερο από µία ώρα την ηµέρα, και από το 23% µερικές ώρες την 
εβδοµάδα. Η ζωγραφική και τα γραφικά είναι επίσης δηµοφιλείς εφαρµογές στο σπίτι, καθώς το 
35% του δείγµατος τα χρησιµοποιεί για µερικές ώρες την εβδοµάδα. Τον επεξεργαστή κειµένου 
κάνει χρήση 25% του δείγµατος για µερικές ώρες την εβδοµάδα και 20% για περίπου µία ώρα 
την εβδοµάδα. Οι λιγότερο συχνά χρησιµοποιούµενες εφαρµογές βρέθηκε να είναι τα λογιστικά 
φύλλα (60% του συνολικού δείγµατος δεν τις χρησιµοποιεί ποτέ), οι βάσεις δεδοµένων και ο 
προγραµµατισµός. Από τα παραπάνω αποτελέσµατα που αναφέρονται στο συνολικό δείγµα, είναι 
φανερό ότι η χρήση Η/Υ στο σπίτι γίνεται κυρίως για σχετικά εύκολα προγράµµατα (π.χ. 
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επεξεργαστής κειµένου) ή για λόγους ψυχαγωγίας (π.χ. παιχνίδια, µουσική). Μέσω τέτοιων 
προγραµµάτων οι χρήστες εξοικειώνονται περισσότερο µε την τεχνολογία και η απόκτηση 
δεξιοτήτων βασικού επιπέδου µπορεί να αποτελέσει βάση για την περαιτέρω ενασχόληση. Πιο 
σπάνια είναι η χρήση περίπλοκων εφαρµογών (π.χ. λογιστικά φύλλα) µέσω των οποίων 
αναπτύσσονται ανωτέρου επιπέδου δεξιότητες. 
 
 

Πίνακας 1. Ποσοστό (%) των µαθητών και µαθητριών που χρησιµοποιούν διαφορετικές 
εφαρµογές στο σπίτι και η συχνότητα χρήσης τους 

 

Σχήµα 1. % ποσοστό του συνολικού δείγµατος που χρησιµοποιεί διαφορετικές εφαρµογές στο 
σπίτι 

        ποτέ   
περίπου µία ώρα 
κάθε µήνα 

περίπου µία ώρα 
κάθε βδοµάδα 

µερικές ώρες 
την βδοµάδα 

περισσότερο από 
µία ώρα την 
ηµέρα 

Εφαρµογές Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ 
επεξεργαστής  
κειµένου 14 34 25 31 15,9 22,5 19 21 20 31 21 25 5,5 9 7,5 

λογιστικά φύλλα 50 68 60 22 9,1 15 19 18 18,8 8,3 4,5 6,3 0 0 0 

βάσεις δεδοµένων 44 57 51 17 6,8 11,3 22 27 25 11 9,1 10 5,5 0 2,5 

ζωγραφική, γραφ 25 34 30 14 6,8 10 19 9,1 13,8 25 43 35 17 6,8 11,3 

παιχνίδια 17 34 26 8,3 6,8 7,5 14 6,8 10 22 27 25 39 25 31,3 

µουσική 19 43 33 11 4,5 7,5 28 0 12,5 14 21 18 28 32 30 

προγραµµατισµός 42 57 50 14 18,2 16,3 17 18 17,5 22 4,5 13 5,5 2,3 3,75 

CD-ROM 11 50 33 8,3 13,6 11,3 11 14 12,5 31 16 23 39 6,8 21,3 

διαδίκτυο  25 61 45 17 4,5 10 19 16 17,5 25 6,8 15 14 11 12,5 
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Σχήµα 2. % ποσοστά µαθητών και µαθητριών στη χρήση εφαρµογών για ‘περισσότερο από µία 
ώρα την ηµέρα’ 

 
 

 
Σχήµα 3. % ποσοστά µαθητών και µαθητριών στη χρήση εφαρµογών για ‘µερικές ώρες την 

βδοµάδα’ 
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Τα σχήµατα 2 και 3 δείχνουν για κάθε φύλο ξεχωριστά (Α: αγόρια, Κ: κορίτσια, Σ: σύνολο) τη 
χρήση των εφαρµογών για τις συχνότητες ‘περισσότερο από µία ώρα την ηµέρα’ και ‘µερικές 
ώρες την εβδοµάδα’ αντίστοιχα. Παρατηρούµε ότι η συντριπτική πλειψηφία των χρηστών των 
CD-ROM είναι µαθητές. Το διαδίκτυο και ο προγραµµατισµός επίσης προτιµώνται από τους 
µαθητές. Για παράδειγµα, τα αγόρια είναι χρήστες του διαδικτύου στο σπίτι (στη συχνότητα 
‘µερικές ώρες την εβδοµάδα’) κατά 25%, σε αντίθεση µε 6.8% των κοριτσιών. Η ζωγραφική 
φαίνεται να είναι περισσότερο δηµοφιλής ανάµεσα στις µαθήτριες: στη συχνότητα ‘µερικές ώρες 
την εβδοµάδα’ 43% των χρηστών είναι κορίτσια και 25% αγόρια. Οι εφαρµογές που είναι εξίσου 
συχνά χρησιµοποιούµενες και από τα δύο φύλα, είναι τα παιχνίδια, η µουσική, και ο 
επεξεργαστής κειµένου. Τα παραπάνω αποτελέσµατα συµφωνούν µε προηγούµενες έρευνες που 
έδειξαν ότι οι µαθητές χρησιµοποιούν τους Η/Υ στο σπίτι πιο συχνά και για περισσότερες 
εφαρµογές (Durndell & Thomson, 1997; Martin, 1991) και ότι οι διαφορές ανάµεσα στα δύο 
φύλα αποτελούν διεθνές φαινόµενο (Janssen et. al, 1997).  
 
Τα αποτελέσµατα προτείνουν ότι για πολλούς έφηβους/-ες το σπίτι παρά το σχολείο παρέχουν 

σηµαντικά συσχετιζόµενες µε Η/Υ εµπειρίες. Οι Colley et.al. (1994) βρήκαν ότι η συχνή χρήση 
υπολογιστή στο σπίτι είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της εµπιστοσύνης στους µαθητές και ότι 
έκανε το αντικείµενο πιο αρεστό στις µαθήτριες. Με τη σειρά τους, οι παράγοντες ‘εµπιστοσύνη’ 
και ‘στάσεις ως προς τη χρήση Η/Υ’ βρέθηκε να επηρεάζουν θετικά τα άτοµα στη µακροχρόνια 
και παρατεταµένη ενασχόληση µε τους υπολογιστές (Selwyn, 1997, 1998). Είναι δυνατόν η 
ύπαρξη απόστασης ανάµεσα στο σχολικό περιβάλλον και αυτό του σπιτιού, να έχει καθοριστική 
επίδραση στη µελλοντική/ επαγγελµατική ενασχόληση µε τους Η/Υ, γεγονός που έχει συνέπειες 
για τους διδάσκοντες. Είναι χρήσιµο οι διδάσκοντες της Πληροφορικής να είναι ενηµερωµένοι 
για το διαφορετικό υπόβαθρο των µαθητών/-τριών τους, όσον αφορά στην κατοχή και χρήση 
εφαρµογών στο σπίτι ή άλλο εξωσχολικό περιβάλλον, έτσι ώστε να ενθαρρύνουν όσους έφηβους 
µαθητές και µαθήτριες βρίσκονται σε ΄µειονεκτική΄ θέση. Οι διδάσκοντες µε την παιδαγωγική 
τους κατάρτιση και τη γνώση των ιδιαιτεροτήτων κάθε τάξης, θα µπορούν να οργανώσουν την 
εργασία στο σχολικό εργαστήριο (π.χ. µε κατάλληλη σύνθεση οµάδων) έτσι ώστε να 
αξιοποιηθούν οι γνώσεις των µαθητών/-τριών και να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη τους µε το 
αντικείµενο. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Αυτή η µικρής κλίµακας έρευνα που διεξήχθη σε σχολείο της Αττικής έδειξε ότι η χρήση Η/Υ 

στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες είναι πιο ευρεία και πιο συχνή από τη χρήση Η/Υ 
στο σχολικό εργαστήριο (που δεν υπερβαίνει τα 40 λεπτά την εβδοµάδα). Τα αποτελέσµατα είναι 
σε συµφωνία µε µεγάλης κλίµακας έρευνες σε άλλες χώρες που έδειξαν ότι η χρήση Η/Υ στο 
σπίτι είναι περισσότερο δηµοφιλής (Kirkman, 1993; Mohamedali et.al, 1987). 
 
Οι συχνότερα χρησιµοποιούµενες εφαρµογές στο σπίτι ήταν τα παιχνίδια, η µουσική, και ο 

επεξεργαστής κειµένου. Οι έφηβοι µαθητές χρησιµοποιούν περισσότερο τα CD-ROM, το 
διαδίκτυο και τον προγραµµατισµό, ενώ οι έφηβες µαθήτριες τείνουν να χρησιµοποιούν 
περισσότερο τη ζωγραφική. Γενικά, οι λιγότερο συχνά χρησιµοποιούµενες εφαρµογές ήταν τα 
λογιστικά φύλλα, οι βάσεις δεδοµένων και ο προγραµµατισµός. Λαµβάνοντας υπόψη τα 
αποτελέσµατα των ερευνών και δεδοµένου ότι ο αριθµός των οικογενειών που αγοράζει Η/Υ για 
τα παιδιά της συνεχώς αυξάνει, θα πρότεινα την αναγνώριση της υπάρχουσας κατάστασης από 
τους διδάσκοντες. Η ενηµέρωση των διδασκόντων µπορεί να συντελέσει έτσι ώστε η κατοχή και 
χρήση υπολογιστή στο σπίτι να µην αποτελέσει διαχωριστικό παράγοντα ανάµεσα στους 
µαθητές/-τριες. 
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