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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσµατα µίας µονοετούς έρευνας που 
εκπονήθηκε στο Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης,  κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004, µε χρήση της ερευνητικής µεθόδου 
του ερωτηµατολογίου και αφορούσε στους φοιτητές που παρακολουθούσαν τα 
υποχρεωτικά µαθήµατα πληροφορικής, που εντάσσονται στο πρόγραµµα σπουδών του 
Τµήµατος. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί το επίπεδο των γνώσεων και η 
εξοικείωση των φοιτητών µε την πληροφορική, να επιχειρηθεί µία σύγκριση ανάµεσα στο 
επίπεδο γνώσεων που οι ίδιοι οι φοιτητές πιστεύουν ότι έχουν και στην αξιολόγησή τους 
από τους διδάσκοντες και τέλος να γίνει µία καταγραφή των απόψεων των φοιτητών 
αναφορικά µε τη χρησιµότητα της διδασκαλίας της πληροφορικής στο πλαίσιο της σχολής, 
καθώς και την αξιοποίηση της παρεχόµενης γνώσης στο µελλοντικό τους επάγγελµα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ραγδαία ανάπτυξη της επιστήµης της πληροφορικής τα τελευταία χρόνια και η 

διείσδυσή της σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης ζωής, µε θετικές και αρνητικές 
συνέπειες, είναι γεγονός. Για να είναι δυνατή η ορθολογική αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που παρέχει η νέα αυτή εποχή, κρίνεται απαραίτητη η πληρέστατη ή 
τουλάχιστον επαρκής γνώση των δυνατοτήτων του υπολογιστή, από επιστήµονες και µη.  
Σε ανακοίνωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προς το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο το 2000, µε θέµα: «eLearning- Να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο» 
αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να εξοικειωθούν στο 
εγγύς µέλλον µε τις νέες τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, εάν 
επιθυµούν να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο σε µία κοινωνία που βασίζεται κάθε µέρα 
όλο και περισσότερο στη γνώση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καθιστά προτεραιότητα την 
επίτευξη της ενσωµάτωσης αυτών των τεχνολογιών στα συστήµατα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης» (Εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΕΠΘ, http://www.e-yliko.sch.gr). 
Και πράγµατι γίνονται προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή µε την ένταξη των 

µαθηµάτων και των εφαρµογών της πληροφορικής σε όλες της βαθµίδες της 
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εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της τριτοβάθµιας, καθώς και την υλοποίηση προγραµµάτων 
κατάρτισης των εκπαιδευτικών (ACM 1997, IFIP/Unesco 2000, Γρηγοριάδου, 
Παπανικολάου & Φυλοκύπρου 1999, Γρηγοριάδου κ.α. 2004). Είναι αλήθεια, ότι οι 
εφαρµογές της πληροφορικής αποδεικνύονται πιθανές και εφικτές σε επιστηµονικούς 
κλάδους που δεν σχετίζονται άµεσα και απευθείας µε την επεξεργασία δεδοµένων ή 
πληροφοριών (Mulder & van Weert  1998). Υποστηρίζεται, λοιπόν, έντονα πως, τόσο οι 
ειδικοί όσο και οι µη ειδικοί στην πληροφορική πρέπει να διδάσκονται τις θεµελιώδεις 
έννοιες της επιστήµης µιας και αυτές είναι, ουσιαστικά, σχετικές µε όλους τους 
σπουδαστές του σύγχρονου ακαδηµαϊκού κόσµου (Grandbastien et al. 1998). 

 
Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Μαζί µε τις κλασικές επιστήµες της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, εντάσσεται πλέον και 

η δηµοσιογραφία, που µπορεί να µην αποτελεί από µόνη της µία ξεχωριστή επιστήµη, 
συνδυάζει όµως τη γνώση πολλών ετερόκλητων επιστηµονικών πεδίων. Ένας αυριανός 
δηµοσιογράφος θα πρέπει  να είναι έτοιµος να έλθει σε επαφή µε όλες σχεδόν τις 
πλευρές της βιοµηχανίας της πληροφόρησης, µια που θα είναι δυνητικά υπεύθυνος για 
την πληροφορία, τόσο σαν πρώτη ύλη όσο και σαν επεξεργασµένο τελικό προϊόν. Μια 
απλή ενδεικτική αναφορά σε δραστηριότητες όπως, η ηλεκτρονική παραγωγή εντύπων 
χρησιµοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, οι προηγµένες τεχνικές υποστήριξης 
ραδιοτηλεοπτικών δραστηριοτήτων ή οι νέες µέθοδοι παραγωγής και διάθεσης 
πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο, καταδεικνύει αµέσως το εύρος, το τεχνολογικό 
επίπεδο και τη συνθετότητα των νέων τεχνολογιών που υποστηρίζουν τα ΜΜΕ (Βέγλης, 
Καρούλης & Ποµπόρτσης 1999, Βέγλης, Καρούλης & Ποµπόρτσης 2002).  
Συνεπώς, από την εκπαίδευση των νέων δηµοσιογράφων, που προέρχονται από τα 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας, δεν θα µπορούσε να απουσιάζει η 
διδασκαλία της πληροφορικής, που εντάσσεται στο φάσµα της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας είτε ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο ενταγµένο στο πρόγραµµα 
σπουδών, είτε και ως µέσο γνώσης, έρευνας, µάθησης και υποβοήθησης της 
διδασκαλίας όλων των µαθηµάτων (http://www.ypepth.gr/docs/plirof_bbathm.doc). 
Στα Ελληνικά Πανεπιστήµια λειτουργούν 3 σχολές που άπτονται του αντικειµένου 

της δηµοσιογραφίας και των ΜΜΕ. Πρόκειται για τα τµήµατα: «∆ηµοσιογραφίας & 
ΜΜΕ» του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (http://pacific.jour.auth.gr), 
«Επικοινωνίας & ΜΜΕ» του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
(http://www.media.uoa.gr) και «Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισµού» του Παντείου 
Πανεπιστηµίου (http://cmc.panteion.gr/cmc). Και τα τρία τµήµατα έχουν εντάξει στο 
πρόγραµµα σπουδών τους τη διδασκαλία της πληροφορικής αξιοποιώντας κάθε φορά τη 
γνώση εκείνη που αρµόζει καλύτερα στο εκάστοτε ιδιαίτερο πρόγραµµα σπουδών κάθε 
τµήµατος, ενώ η απαραίτητη υποδοµή πλαισιώνει τη διδασκαλία (εργαστήρια 
υπολογιστών, δικτυακοί τόποι, υποστηρικτικά περιβάλλοντα µάθησης, ηλεκτρονικές 
εκδόσεις). Μέσα από µία συγκριτική µελέτη των µαθηµάτων των τριών αυτών 
τµηµάτων, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, 
διαπιστώθηκε ότι: α) Το Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας & ΜΜΕ δίνει έµφαση κυρίως στην 
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απόκτηση πρακτικών, άµεσα αξιοποιήσιµων γνώσεων από τους φοιτητές (MS-Office, 
διαδίκτυο, ηλεκτρονική δηµοσιογραφία, DTP), β) στο Τµήµα Επικοινωνίας & ΜΜΕ τα 
µαθήµατα πληροφορικής έχουν πιο θεωρητικό χαρακτήρα, δίνοντας µία γενική εικόνα 
της επιστήµης στους φοιτητές αλλά και ενηµερώνοντας τους µε ποιον τρόπο η επιστήµη 
αυτή εµπλέκεται στη δουλειά του σύγχρονου δηµοσιογράφου, ενώ γ) το Τµήµα 
Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισµού διδάσκει την πληροφορική τόσο ως εργαλείο για 
τη δουλειά του δηµοσιογράφου αλλά και ως επιστήµη στην κοινωνική και ιστορική της 
διάσταση. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Η παρούσα έρευνα διεξήχθη κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 και αφορούσε 

στους φοιτητές που παρακολουθούσαν, το ακαδηµαϊκό εκείνο έτος, τα υποχρεωτικά 
µαθήµατα πληροφορικής που εντάσσονται στο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος 
∆ηµοσιογραφίας & ΜΜΕ. Στόχος ήταν να διαπιστωθεί το επίπεδο των γνώσεων 
πληροφορικής που αποκόµισαν οι φοιτητές από την παρακολούθηση των µαθηµάτων 
στο πλαίσιο της σχολής, να επιχειρηθεί µία συσχέτιση ορισµένων κοινωνικών 
χαρακτηριστικών µε την εξοικείωση των φοιτητών στην πληροφορική, καθώς επίσης, να 
γίνει µία σύγκριση ανάµεσα στο επίπεδο γνώσεων πληροφορικής που οι ίδιοι οι 
φοιτητές πιστεύουν ότι έχουν µε την αξιολόγησή τους από τους διδάσκοντες. Τέλος, 
επιχειρείται και µία καταγραφή των απόψεων των φοιτητών αναφορικά µε τη 
χρησιµότητα της διδασκαλίας της πληροφορικής στο πλαίσιο της σχολής, καθώς και την 
αξιοποίηση της παρεχόµενης γνώσης στο µελλοντικό τους επάγγελµα. 
Για τη συλλογή των απαιτούµενων πληροφοριών για την έρευνα, χρησιµοποιήθηκε η 

ερευνητική µέθοδος του ερωτηµατολογίου, το οποίο και µοιράστηκε στους φοιτητές των 
Α’, Γ’ και Ε’ Εξαµήνων, που εκείνο το διάστηµα παρακολουθούσαν τα µαθήµατα 
πληροφορικής στο Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας και ΜΜΕ. Προς συµπλήρωση δόθηκαν δύο 
διαφορετικά ερωτηµατολόγια, µε κάποιες κοινές ερωτήσεις και κάποιες ελαφρώς 
τροποποιηµένες ώστε να ανταποκρίνονται στις γνώσεις που είχαν ήδη αποκοµίσει οι 
φοιτητές του κάθε εξαµήνου από τη διδασκαλία των µαθηµάτων. Οι ερωτήσεις είχαν 
πολλαπλές επιλογές και κλίµακες στις απαντήσεις. Το ένα δόθηκε στους φοιτητές του 
Α’ Εξαµήνου και το άλλο στους φοιτητές του Γ’ και Ε’ και περιλάµβαναν µόνο 
ερωτήσεις κλειστού τύπου, 12 και 15 σε αριθµό αντίστοιχα. Το ερωτηµατολόγιο 
συστάθηκε και µοιράστηκε στους φοιτητές σε συνεργασία µε τους διδάσκοντες των 
µαθηµάτων πληροφορικής του Τµήµατος. Το συνολικό δείγµα της έρευνας ήταν 176 
φοιτητές και των τριών εξαµήνων. Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων 
πραγµατοποιήθηκε στο διάστηµα ∆εκεµβρίου 2003- Ιανουαρίου 2004. Η καταχώρηση 
και µετέπειτα επεξεργασία των στοιχείων έγινε µε χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 
11 καθώς και των εφαρµογών MS Word και Excel. 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
Επειδή είναι αδύνατον στην παρούσα εργασία να γίνει αναφορά σε όλα τα στοιχεία 

που προέκυψαν από την έρευνα, θα επικεντρωθούµε σε εκείνα τα πορίσµατα που 
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παρουσιάζουν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον και σχετίζονται κυρίως µε τη διδασκαλία του 
µαθήµατος της πληροφορικής. Από τις απαντήσεις των φοιτητών του Τµήµατος στο 
ερωτηµατολόγιο που τους µοιράστηκε προέκυψαν τα εξής στοιχεία: 
Η πλειονότητα των φοιτητών, 76%, διαθέτει Η/Υ στο σπίτι του ενώ όλοι οι µη 

κάτοχοι δήλωσαν πως η αγορά είναι στα άµεσα σχέδιά τους. Οι περισσότεροι µάλιστα 
κάτοχοι Η/Υ, τον αγόρασαν πριν από περίπου 2 χρόνια ενώ διαθέτουν και σύνδεση στο 
διαδίκτυο σε ποσοστό 61%. Πράγµα που δείχνει ότι η απόκτηση υπολογιστή είναι 
σχεδόν συνώνυµη της απόκτησης και σύνδεσης στο διαδίκτυο. Επίσης διαπιστώθηκε µία 
σταδιακή αύξηση του ποσοστού των φοιτητών - κατόχων υπολογιστή καθώς 
µεταβαίνουµε σε µεγαλύτερα εξάµηνα, ενδεικτικό της αναγκαιότητας απόκτησης Η/Υ 
προκειµένου να αντεπεξέλθουν οι φοιτητές στις απαιτήσεις των µαθηµάτων. 
Επιπλέον εξετάστηκε η προέλευση των γνώσεων πληροφορικής των φοιτητών πριν 

από την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήµιο και διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές σε ποσοστό 
50% διδάχτηκαν περισσότερο πληροφορική στο Γυµνάσιο, ενώ λιγότερες ήταν οι 
γνώσεις που αποκόµισαν από το Λύκειο (27%) ή το Φροντιστήριο (23%). Συνολικά, οι 
γνώσεις πληροφορικής των φοιτητών πριν από την εισαγωγή τους στο Τµήµα 
αξιολογήθηκαν από τους ίδιους- κατά πλειοψηφία (40%)- ως «ανεπαρκείς», ενώ µόλις 
το 3% δήλωσε «πολύ καλές» γνώσεις. Παρατηρήθηκε, ωστόσο, βελτίωση των γνώσεών 
τους µετά την εισαγωγή στο Πανεπιστήµιο, καθώς η πλειονότητα, το 44%, δήλωσε πως 
οι γνώσεις πληροφορικής που έχει µετά την εισαγωγή στο Τµήµα είναι «καλές» και το 
22% «πολύ καλές».  
Μάλιστα, το 60% των ερωτηθέντων φοιτητών δήλωσε πως βοηθήθηκε «πάρα πολύ» 

από το µάθηµα της πληροφορικής στη βελτίωση των γνώσεων που είχε γύρω από τη 
χρήση των υπολογιστών. Επαλήθευση αποτελεί το γεγονός ότι οι φοιτητές που σήµερα 
δηλώνουν ότι είναι καλοί χρήστες των διαφόρων εφαρµογών (Windows, Word, 
PowerPoint, Excel, Access) είχαν ανεπαρκείς γνώσεις πληροφορικής πριν εισαχθούν στο 
Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας & ΜΜΕ, εποµένως, η διδασκαλία στο πλαίσιο του Τµήµατος  
έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση αυτή. Τη διδασκαλία αυτή µάλιστα, το 70% των 
φοιτητών την αξιολόγησε ως «πάρα πολύ» σηµαντική και το 20% ως «πολύ» 
σηµαντική. Μόλις το 2% των φοιτητών την έκρινε ως «λίγο» σηµαντική ενώ δεν υπήρξε 
καµία αρνητική απάντηση. 
Βέβαια οι φοιτητές µέσω των µαθηµάτων πληροφορικής δεν βελτίωσαν µόνο τις 

γνώσεις τους γύρω από την ίδια την επιστήµη, αλλά βοηθήθηκαν «αρκετά» και σε άλλα 
µαθήµατα του Τµήµατος, σε ποσοστό 53%. Όπως είναι αναµενόµενο, οι φοιτητές - 
κάτοχοι υπολογιστή βοηθήθηκαν σε µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε τους φοιτητές που 
δεν έχουν προσωπικό υπολογιστή. 
Αναφορικά τώρα µε το βαθµό εξοικείωσης των φοιτητών µε τις διάφορες εφαρµογές 

(Windows, Word, PowerPoint, Excel, Access) προέκυψε το συµπέρασµα ότι οι φοιτητές 
γνωρίζουν καλύτερο χειρισµό των εφαρµογών που χρησιµοποιούν συχνότερα. Έτσι 
χειρίζονται καλύτερα (µε σειρά εξοικείωσης) το Word, το PowerPoint και τα Windows 
και µε λιγότερη άνεση το Excel και την Access. Εξετάστηκε από την άλλη µεριά και η 
εξοικείωση των φοιτητών µε τις υπηρεσίες διαδικτύου (www, e-mail, chat, ftp). Στο 
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σύνολο των φοιτητών η σειρά των υπηρεσιών αυτών (ανάλογα µε το βαθµό εξοικείωσης 
των φοιτητών) διαµορφώθηκε ως εξής: 1) www, 2) e-mail, 3) chat και 4) ftp. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι µεγάλο ποσοστό των φοιτητών (72%) φάνηκε 
να αγνοεί την υπηρεσία ftp, παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα κάνει εκτεταµένη χρήση 
της (Πίνακας 1). 
 

Πίνακας 1: Χρήση υπηρεσιών διαδικτύου % 
 www e-mail FTP Chat- IRC 

Καθόλου 6 16 72 38 
Λίγο 10 25 20 23 

Αρκετά καλά 30 22 6 17 
Πολύ καλά 54 37 2 22 
Σύνολο  100 100 100 100 

 
Πέρα από την εξοικείωση των φοιτητών µε τις διάφορες εφαρµογές και υπηρεσίες, 

εξετάστηκε ποιες είναι οι συνήθεις εργασίες που εκτελούν οι φοιτητές του τµήµατος µε 
τη βοήθεια του υπολογιστή. Έτσι προέκυψε, ότι ο υπολογιστής είναι συνήθως το 
εργαλείο για τη συγγραφή κειµένων, την περιήγηση στον παγκόσµιο ιστό (www), την 
αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων και λιγότερο την ενασχόληση µε ηλεκτρονικά 
παιχνίδια, την πραγµατοποίηση διαδικτυακών συζητήσεων (chat) και την δηµιουργία 
γραφηµάτων. 
Επίσης, επιχειρήθηκε µία σύγκριση ανάµεσα στην αυτοαξιολόγηση των φοιτητών και 

τη βαθµολογία που έλαβαν από τους διδάσκοντες στο µάθηµα πληροφορικής του 
Εξαµήνου. Γενικά διαπιστώθηκε διαφορά ανάµεσα στο τι πιστεύουν οι φοιτητές ότι 
γνωρίζουν (κάτι το οποίο καταγράφηκε ως µία αυτοαξιολόγηση των φοιτητών) και στις 
πραγµατικές τους γνώσεις (όπως αυτές επαληθεύονται από τη βαθµολογία τους στο 
µάθηµα πληροφορικής του Εξαµήνου). Συγκεκριµένα, οι φοιτητές- κατά πλειοψηφία- 
αξιολόγησαν τις γνώσεις τους µε βαθµό από 7 και πάνω στην κλίµακα µε άριστα το 10 
ενώ η βαθµολογία τους στα µαθήµατα πληροφορικής του κάθε εξαµήνου αντίστοιχα, 
ήταν από 7 και κάτω. Η τελευταία διαπίστωση αφορά στην άποψη των φοιτητών του 
Τµήµατος ∆ηµοσιογραφίας & ΜΜΕ αναφορικά µε τη χρησιµότητα του Η/Υ στη 
δουλειά του δηµοσιογράφου. Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών, το 78% δηλαδή, 
δήλωσε ότι η χρήση του υπολογιστή στη δουλειά του δηµοσιογράφου είναι «πάρα 
πολύ» σηµαντική, το 20% υποστήριξε ότι είναι «πολύ» σηµαντική, ενώ µόλις το 2% την 
έκρινε ως «λίγο» σηµαντική. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Είναι πλέον παραδεκτό από όλους ότι οι γνώσεις πληροφορικής θα διαδραµατίζουν 

όλο και περισσότερο ρόλο στην επαγγελµατική εξέλιξη των εργαζοµένων. Σε αυτό το 
πλαίσιο οι µελλοντικοί δηµοσιογράφοι καλούνται να αποκτήσουν τις κατάλληλες 
γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν µε επιτυχία στις προκλήσεις του 
επαγγέλµατός τους. Οι έρευνες στο χώρο της εκπαίδευσης παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
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ενδιαφέρον καθώς είναι ενδεικτικές της αποτελεσµατικότητας της µεθόδου διδασκαλίας, 
του επιπέδου της παρεχόµενης γνώσης αλλά και του γνωστικού επιπέδου των 
σπουδαστών - µαθητών. Η καταγραφή όµως και µόνο των στοιχείων δεν αρκεί. Τα 
πορίσµατα είναι αυτά που θα πρέπει να δίνουν το έναυσµα στους διδάσκοντες να 
τροποποιούν και να επαναπροσδιορίζουν τη διδασκαλία, ώστε να ανταποκρίνεται και να 
προσαρµόζεται καλύτερα στις ανάγκες του µαθητικού - φοιτητικού κοινού, στο οποίο 
κάθε φορά απευθύνονται. Βάσει των πορισµάτων της παραπάνω έρευνας το Εργαστήριο 
Εφαρµογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ έχει προβεί σε τροποποίηση των διδασκοµένων 
µαθηµάτων πληροφορικής στο νέο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος το οποίο θα 
αρχίσει να εφαρµόζεται από την επόµενη εκπαιδευτική χρονιά (2005-06). Σε αυτό το 
πρόγραµµα έγινε µία ανακατανοµή της διδακτέας ύλης ώστε να δίνεται µεγαλύτερη 
βαρύτητα στα θέµατα στα οποία οι φοιτητές εµφανίζουν να έχουν τις µεγαλύτερες 
αδυναµίες. Παράλληλα αποφασίστηκε να αναπροσαρµόζεται η ύλη ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα βάσει δεδοµένων που θα συνεχίσουν να συλλέγονται τα επόµενα έτη.  
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