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1. Εισαγωγή 

Είναι γνωστό ότι το διαδίκτυο, το οποίο αποτελεί στη σημερινή εποχή τη σημαντικότερη πηγή 

επικοινωνίας και πληροφόρησης, διεισδύει σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής και επηρεάζει 

αποφασιστικά τον τρόπο ζωής, τις συμπεριφορές και τις αξίες των ανθρώπων (Sağıroğlu et 

al.,2020). 

Στον σημερινό κόσμο, στον οποίο η αντιπαράθεση μεταξύ του σύγχρονου και του 

παραδοσιακού προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις, η πρόσβαση στις πηγές πληροφοριών έχει 

δημιουργήσει διαφορετικά περιβάλλοντα, στα οποία οι δεξιότητες εγγραμματισμού 

αντιμετωπίζονται ως ιδιαίτερη δεξιότητα. Η ικανότητα προσαρμογής στην αλλαγή και τον 

μετασχηματισμό που επιφέρει ο ψηφιακός εγγραμματισμός έχει οδηγήσει πολλές χώρες να 

διεξάγουν διάφορες μελέτες για το θέμα αυτό και να ενημερώνουν τους πολίτες τους προς αυτή την 

κατεύθυνση (Karabacak and Sezgin,2019).  

Γενικώς, η έννοια του ψηφιακού εγγραμματισμού γίνεται αντιληπτή ως η χρήση διαδικτυακών 

εργαλείων. Η πληροφορία αυτή είναι σωστή αλλά κάπως ελλιπής. Ο ψηφιακός εγγραμματισμός 

περιλαμβάνει επίσης την επίτευξη των σωστών πληροφοριών στο ψηφιακό περιβάλλον, την 

οργάνωση, την αναδιάρθρωση, την αποτελεσματική και κριτική αξιολόγηση και την παρουσίαση 

των πληροφοριών (Martin and Grudziecki, 2006· Onursoy, 2018). 

Ο ψηφιακός εγγραμματισμός στη σημερινή χρήση του διαδικτύου είναι ένα κοινό ζήτημα όλων 

των χωρών. Ο ψηφιακός κόσμος είναι σαν μια πύλη για κάθε χώρα. Οι χώρες αγωνίζονται να 

χρησιμοποιήσουν σωστά την ψηφιακή τεχνολογία σε όλους τους τομείς. Το διαδίκτυο και η 

ψηφιακή τεχνολογία έχουν εισέλθει στον τομέα της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια και έχουν 

γίνει αναπόσπαστο μέρος της. Εξαιτίας της πανδημίας Covid-19, η έμφαση στη χρήση αυτής της 

τεχνολογίας, ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης στα σχολεία, έχει αυξήσει τις Υποστηρίξεις 

Έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα. 

Η πανδημία το 2019 και το 2020, από την οποία εξακολουθούμε να υποφέρουμε, μας απέδειξε 

ότι οι μαθητές που δεν γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν σωστά τον ψηφιακό κόσμο στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση έλαβαν χειρότερη εκπαίδευση από την εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο. 

Ένας άλλος στόχος αυτού του έργου είναι να αντισταθμίσει αυτή την απώλεια. 

Πριν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην τελευταία λυκειακή ηλικία, οι μαθητές θα πρέπει 

να αποκτήσουν την ικανότητα να επιλέγουν τις σωστές πληροφορίες από κάθε είδους πηγές 

πληροφοριών στο διαδίκτυο, να έχουν πρόσβαση κυρίως στις επιστημονικές πηγές των 

εκπαιδευτικών μονάδων και να επιλέγουν, να χρησιμοποιούν και να συνθέτουν πληροφορίες. 

Σήμερα, δεν θα είναι δυνατόν να επιτύχει στην εκπαίδευση οποιοσδήποτε μαθητής που δεν 

γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί σωστά τα ψηφιακά μέσα και το διαδίκτυο. 
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Σε αυτή την ψηφιακή εποχή, φαίνεται στα αποτελέσματα των εξετάσεων και στις εργασίες, τα 

σεμινάρια και τις διπλωματικές εργασίες ότι οι μαθητές δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν 

σωστά το διαδίκτυο, παρόλο που όλοι διαθέτουν κινητά τηλέφωνα με λειτουργία διαδικτύου. Είναι 

γνωστό ότι λόγω αυτών των δεξιοτήτων που δεν μπορούν να αποκτηθούν στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, οι φοιτητές που φοιτούν στο πανεπιστήμιο αντιμετωπίζουν επίσης τα ίδια 

προβλήματα. 

Οι μαθητές πιστεύουν ότι οι πληροφορίες σε κάθε σελίδα που προκύπτει από μια αναζήτηση 

στο Google ή σε άλλη μηχανή αναζήτησης ως απάντηση σε μια ερώτηση που έχουν γράψει είναι 

όλες σωστές. Εκατομμύρια αληθινές ή ψευδείς, ελλιπείς ή ανακριβείς ή επιβλαβείς πληροφορίες 

χρησιμοποιούνται χωρίς σκέψη. Σε αυτό το έργο, στόχος είναι να διδαχθούν οι μαθητές τη χρήση 

του διαδικτύου, τις μεθόδους σάρωσης πληροφοριών στο διαδίκτυο και τον ψηφιακό 

εγγραμματισμό. Ο συντομότερος και καλύτερο τρόπος οι μαθητές να διδαχθούν πώς να μαθαίνουν 

είναι να διδαχθούν ότι όλα τα είδη των πηγών πληροφόρησης, όλες οι ψηφιακές εκδόσεις και όλες 

οι ψηφιακές βιβλιοθήκες είναι παρούσες στα κινητά τους τηλέφωνα και να διδαχθούν πώς να έχουν 

πρόσβαση σε αυτές. Από την άποψη αυτή το πρόγραμμα αυτό είναι καινοτόμο. Σήμερα, που η 

εκπαίδευση έχει σχεδόν πλήρως ψηφιοποιηθεί, το πρόγραμμα αυτό, με τα παραγόμενα προϊόντα 

του και τις εκπαιδευτικές του δράσεις, παίζει επίσης συμπληρωματικό ρόλο στην εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών. Ως εκ τούτου, ένα καινοτόμο πρόγραμμα μαθημάτων που θα 

σχεδιαστεί σε συνεργασία με χώρες της ΕΕ θα έχει καινοτόμα και συμπληρωματικά αποτελέσματα 

για τη Δευτεροβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποχρεωτικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία 

ξεκίνησε με την επιδημία Covid-19, την οποία άρχισε να βιώνει όλος ο κόσμος το 2020, 

παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές δεν είχαν επαρκή πρόσβαση στις σωστές πηγές πληροφόρησης και 

στη σύνθεση και παρουσίαση των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου. Με άλλα λόγια, από τις 

εργασίες και τις εξετάσεις των μαθημάτων αποδείχθηκε σαφώς ότι οι μαθητές ήταν ανεπαρκείς 

στην ψηφιακή πληροφοριακή παιδεία. Κατά τη διαδικασία αυτή, παρατηρήθηκε ότι όχι μόνο οι 

μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί που άρχισαν ξαφνικά να διδάσκουν στο ψηφιακό περιβάλλον 

χωρίς καμία προετοιμασία παρουσίασαν σημαντικές ελλείψεις. 

Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα σπουδών που θα εκπονηθεί σε διεθνές επίπεδο θα φέρει 

καινοτομία και θα αυξήσει το κύρος της κατώτερης και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι 

απόφοιτοι, οι οποίοι δεν έχουν ικανότητες ψηφιακού εγγραμματισμού, οι οποίοι δεν γνωρίζουν πώς 

να έχουν πρόσβαση στους ψηφιακούς πληροφοριακούς πόρους που τους παρέχονται ή οι οποίοι δεν 

μπορούν να βελτιωθούν στον τομέα αυτό, δεν θα έχουν επιτυχία στις πανεπιστημιακές σπουδές 

τους. Τα μαθήματα ψηφιακού εγγραμματισμού και διαδικτυακών πηγών θα πρέπει να εφαρμοστούν 

αρχικά ως προαιρετικό μάθημα σε όλα τα σχολεία κατώτερης και ανώτερης δευτεροβάθμιας 
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εκπαίδευσης και στη συνέχεια θα πρέπει να προστεθούν στο πρόγραμμα σπουδών ως υποχρεωτικό 

μάθημα τα επόμενα χρόνια. 

Η πιο καινοτόμος πτυχή αυτού του προγράμματος είναι ότι έχει τη δυνατότητα να δώσει στους 

μαθητές την ικανότητα να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα μόνοι τους με τον καλύτερο τρόπο για 

να ξεπεράσουν τις προαναφερθείσες ελλείψεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές θα έχουν την 

ευκαιρία να καθορίσουν αυτόνομα το ακαδημαϊκό τους μέλλον. Από την άποψη αυτή, η χρήση και 

η διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος συμβάλλει αποφασιστικά στην βιωσιμότητα.  

2. Μεθοδολογία 

To πρώτο έτος και την έναρξη του προγράμματος, όλοι οι εταίροι (ΤΟΥΡΚΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ) υπέβαλαν σε 100 μαθητές και 50 εκπαιδευτικούς τα ερωτηματολόγια που είχαν 

προετοιμαστεί. Συνολικά ερωτήθηκαν 600 μαθητές και 300 εκπαιδευτικοί. Στην Τουρκία, οι 

προσωπικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε σχολεία στο Aydın και στο Çanakkale, ενώ 

παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 5 διαφορετικές πόλεις με τη χρήση των google forms. 

Σε άλλους εταίρους, οι έρευνες διεξήχθησαν με μαθητές και εκπαιδευτικούς στις χώρες τους τόσο 

με τη μέθοδο της προσωπικής έρευνας όσο και με συμπλήρωση ερωτηματολογίων μέσω google 

forms. 

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Aydın Adnan Menderes διεξήγαγε έρευνα πρόσωπο με πρόσωπο 

με τους φοιτητές της Παιδαγωγικής Σχολής. Στόχος ήταν να προσδιοριστεί η κατάσταση των 

υποψηφίων εκπαιδευτικών σχετικά με το θέμα του ψηφιακού εγγραμματισμού. 

Κάθε χώρα αξιολόγησε τα αποτελέσματα της δικής της έρευνας και τα έστειλε στο 

συντονιστικό ίδρυμα. Στις έρευνες των χωρών, οι λεπτομερείς αξιολογήσεις, τα αποτελέσματα και 

τα σχόλια ετοιμάστηκαν ως ξεχωριστή έκθεση σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν σε κάθε 

ερώτηση. 

 Η έκθεση συμπληρώνεται με ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας και τη γενική αξιολόγηση των 

ερευνών ανά χώρα. 

 Τα αποτελέσματα αυτά θα είναι σημαντικά για τα τελικά αποτελέσματα που θα προκύψουν 

από το πρόγραμμα, ιδίως για τις προτάσεις για προσθήκες στα αναλυτικά προγράμματος σπουδών 

των σχολείων. 

3. Αποτελέσματα των ερευνών 

Κάθε εταίρος διεξήγαγε την έρευνα στην χώρα του και την παρουσιάζει με γραφήματα και σχόλια 

που ερμηνεύουν τα αποτελέσματα.  

Ακολουθούν τα αποτελέσματα των ερευνών ανά χώρα: 
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3.1.1. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στους μαθητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο) 

187 μαθητές/μαθήτριες συμμετείχαν στην έρευνα. Το 51% αυτών ήταν αγόρια και το 49% 

κορίτσια. 

Γράφημα 1. Κατανομή του δείγματος με βάση το φύλο  

 

Γράφημα 2. Κατανομή του δείγματος με βάση την τάξη φοίτησης  

Το 36% όσων συμμετείχαν φοιτούσαν στην 7η τάξη και 64% στην 8η τάξη. 

 

Γράφημα 3. Μαθητές του λυκείου ρωτήθηκαν για τις συσκευές που κυρίως χρησιμοποιούν 

για την πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Το 67% όσων συμμετείχαν απάντησε “τηλέφωνο”, το 10% “τάμπλετ”, το 10% “υπολογιστή”, το 

6% “υπολογιστή και τηλέφωνο”, το 2% “τηλέφωνο και τάμπλετ”, το 3% “το οικογενειακό 

Αρσενικού 
φύλου

51%

Θηλυκού φύλου
49%

1. Φύλο

8
64%

7
36%

2. Τάξη φοίτησης

8 7
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τηλέφωνο”, και το 1% “τάμπλετ, τηλέφωνο και υπολογιστή”. Το 2% όσων συμμετείχαν δεν 

απάντησε στη ερώτηση. 

 

 

Γράφημα 4. Από τους μαθητές ζητήθηκε να τοποθετήσουν σε σειρά τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης που χρησιμοποιούν περισσότερο (1-5, 1 περισσότερο - 5 λιγότερο).  

97 μαθητές τοποθετούν το instagram στην πρώτη θέση και 14 μαθητές στη δεύτερη. Το TikΤok 

τοποθετείται στην πρώτη θέση από 34 μαθητές και στη δεύτερη από 26 μαθητές. Στην δεύτερη 

θέση 13 μαθητές τοποθετούν το youtube, 6 μαθητές το twitter και 6 μαθητές το facebook. 17 

μαθητές δήλωσαν ότι δεν χρησιμοποιούν κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας προέκυψε ότι οι περισσότεροι μαθητές δεν 

αναγνωρίζουν εφαρμογές όπως το youtube ή το whatsapp ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μόνο 

ένας από τους 187 συμμετέχοντες είπε δεν έχει λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και ότι 

χρησιμοποιεί το youtube και το whatsapp. 

1
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Γράφημα 5. Οι μαθητές ρωτήθηκαν πόσες ώρες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο καθημερινά.  

Το 45% όσων συμμετείχαν είπε “1-2 ώρες”, το 23% “λιγότερο από 1 ώρα”, το 17% “2-3 ώρες” και 

το 15% “περισσότερο από 3 ώρες”.  

 

Γράφημα 6. Οι μαθητές ρωτήθηκαν ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιούν συχνά.  

169 μαθητές δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν την μηχανή αναζήτησης της Google, 4 δήλωσαν Google 

και Yandex, 3 δήλωσαν Yahoo, 2 δήλωσαν Opera, 1 δήλωσαν Safari, 2 δήλωσαν Google και 

Opera, 2 δήλωσαν Microsoft Edge, 1 δήλωσε Opera GX και 1 δήλωσε Google-Yandex-Bing-

Yahoo. 1 μαθητής δεν απάντησε στην ερώτηση.  
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4. Τοποθετείστε σε σειρά τα ΜΚΔ που χρησιμοποιείτε 
περισσότερο– 1 για το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο, 5 για το 

λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενο.
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5. Πόσες ώρες χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο καθημερινά;
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Γράφημα 7.1. Οι μαθητές ρωτήθηκαν αν κατά την χρήση μηχανών αναζήτησης εφαρμόζουν 

φίλτρα με κριτήριο τις καταλήξεις των αρχείων (.pdf, .doc, .ppt, κ.λπ.).  

Το 69% των μαθητών απάντησε ότι δεν χρησιμοποιούν κανένα φίλτρο με κριτήριο τις καταλήξεις 

των αρχείων, και το 26% ότι χρησιμοποιούν. Το 5% των μαθητών δεν απάντησε στην ερώτηση 

αυτή.  

 

Γράφημα 7.2. Οι μαθητές ρωτήθηκαν ποιον τύπο αρχείου χρησιμοποίησαν κυρίως ως φίλτρο 

όταν διεξήγαγαν τις αναζητήσεις τους.  

Το 66% των μαθητών που απάντησαν “ναι” δήλωσαν .pdf, το 5% δήλωσαν word, το 2% δήλωσαν 

.pdt, το 2% .ppt, το 2% .jpg, το 2% μουσική, το 5% μάθημα βιβλίου, το 2% Free fire, το 2% EBA, 

το 2% .doc, το 2% γλώσσα, το 2% εκμάθηση γλώσσας, το %3 apk και το 3% Youtube.  
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7.1. Κατά την χρήση μηχανών αναζήτησης εφαρμόζετε φίλτρα με 
κριτήριο της καταλήξεις των αρχείων που αναζητάτε (pdf, .doc, 

ppt, κ.λ.π.);
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Γράφημα 8.1. Οι μαθητές ρωτήθηκαν αν γνώριζαν ότι υπάρχουν μηχανές αναζήτησης 

συγκεκριμένου περιεχομένου.  

Σύμφωνα με τις απαντήσεις, το 80% των μαθητών δεν γνώριζε ότι υπάρχουν μηχανές αναζήτησης 

συγκεκριμένου περιεχομένου. Το 17% των μαθητών απάντησε στην ερώτηση “Ναι” και το 3% δεν 

απάντησε. 
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7.2. Ποιον τύπο αρχείου χρησιμοποιείτε κυρίως στις 
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Γράφημα 8.2. Αν απάντησες στο 8.2. “Ναι”, μπορείς να αναφέρεις μερικές εδώ; 

5 από τους 26 μαθητές που απάντησαν “ναι” ανέφεραν το Youtube, 3 το Yandex, 3 το opera GX, 2 

το eba-zoom, 1 το Like filtering, 2 το incognito tab, 2 το Google, 1 το Google translate, 1 το 

Google-Yandex, 2 το Mobile Libraries, 2 το Opera, και 2 το TDK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 9. Στους μαθητές τέθηκε το παρακάτω ερώτημα: Ποια από τις παρακάτω επιλογές 

χρησιμοποιείς όταν αναζητάς πληροφορίες στο διαδίκτυο ή όταν κάνεις κάποια εργασία.  

1-Γράφω τη λέξη-κλειδί στο Google ή σε άλλες μηχανές αναζήτησης και χρησιμοποιώ τις 

πληροφορίες της πρώτης σελίδας που εμφανίζεται.  

2-Χρησιμοποιώ επιστημονικά ψηφιακά περιοδικά. 

3-Χρησιμοποιώ βάσεις δεδομένων βιβλιοθηκών ή άλλων ιδρυμάτων. 

17%

80%

3%

8.1. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν μηχανές αναζήτησης συγκεκριμένου 
περιεχομένου;
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8.2. Αν απαντήσατε "Ναι" στο 8.2., μπορείτε να σημειώσετε μερικές 
εδώ; 
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4-Χρησιμοποιώ πηγές ανοιχτής πρόσβασης όπως Wikipedia ή Ekşisözlük. 

5-Χρησιμοποιώ σελίδες, των οποίων οι συγγραφείς είναι επώνυμοι. 

6-Άλλο (Κοιτώ πολλές σελίδες και χρησιμοποιώ τις πιο δημοφιλείς). 

 

45% των μαθητών επέλεξε το 1, το 20% επέλεξε το 5, 18% επέλεξε το 4, το 3% επέλεξε το 2, το 

11% επέλεξε το 3 και το 1% επέλεξε το 6. 1% των μαθητών δεν απάντησε στο ερώτημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 10. Στους μαθητές τέθηκε το ερώτημα: “Πώς ελέγχετε την ακρίβεια των δεδομένων 

που χρησιμοποιείτε;”  

1-Δεν χρειάζεται έλεγχος. Χρησιμοποιώ απευθείας τα δεδομένα 

2-Χρησιμοποιώ τις πληροφορίες από σελίδες και συγγραφείς που εμπιστεύομαι 

3-Ελέγχω από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις 

4-Σαρώνω πολλές πηγές 

5-Σαρώνω επίσημες πηγές 

6-Άλλο. 

 

Το 30% των μαθητών απάντησε το 4, το 36% απάντησε το 2, 10% απάντησε το 1, το 11% 

απάντησε το 3, το 12% απάντησε το 5 και το 1% απάντησε το 6 . 
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9. Όταν αναζητάτε πληροφορίες στο διαδίκτυο ή όταν 
κάνετε κάποια εργασία;
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Γράφημα 11.1. Οι μαθητές ρωτήθηκαν αν ανέφεραν τους κατόχους των πνευματικών 

δικαιωμάτων των πληροφοριών που άντλησαν ή χρησιμοποίησαν από το διαδίκτυο, δηλαδή 

τις πηγές των πληροφοριών.  

Το 52% των μαθητών απάντησε “Όχι”, το 38% απάντησε “Ναι”, το 2% απάντησε ότι δεν 

καταλαβαίνει την ερώτηση και το 8% δεν απάντησε στο ερώτημα.  

 

 
 

Γράφημα 11.2. Οι μαθητές ρωτήθηκαν ποιες πηγές θεωρούσαν πιο αξιόπιστες, αν η απάντησή 

τους στο προηγούμενο ερώτημα ήταν “ναι”.  

Οι 23 από τους 50 μαθητές που απάντησαν “ναι” απάντησαν επίσημες πηγές, οι 10 απάντησαν 

Wikipedia, οι 6 απάντησαν Ekşisözlük, 6 απάντησαν αυτές που διαθέτουν αξιόπιστες διευθύνσεις, 

3 απάντησαν Google, 3 απάντησαν Tonguç Academy και 1 απάντησε Youtube.  
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10. Πώς ελέγχετε την ακρίβεια των δεδομένων που 
χρησιμοποιείτε; 
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Δεν καταλαβαίνω Ναι Όχι Καμία απάντηση

11.1. Αναφέρετε ποιος ή ποιο ίδρυμα είναι ο κάτοχος των 
πληροφοριών που αντλείτε και χρησιμοποιείτε από το 

διαδίκτυο, δηλαδή την πηγή των πληροφοριών;
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Γράφημα 12. Οι μαθητές ρωτήθηκαν ποιον τύπο ιστοσελίδας επισκέπτονται περισσότερο.  

1-Κοινωνική δικτύωση- συνομιλία 

2-Εκπαιδευτικές -Σχολικές εργασίες-Forum 

3-Παιχνίδια-Ταινίες 

4-Ενημερωτικές-Blog 

5-Επιστημονική έρευνα-Άρθρα 

6-Αγορές 

7-Άλλο (Youtube, Whatsapp, News, Arcicles, Sport) 

 

Το 28% των μαθητών απάντησε 1, το 31% απάντησε 3, το 26% απάντησε 2, το 9% απάντησε 6, το 

2% απάντησε 7. Το 1% απάντησε το 4 και το 3% απάντησε το 5.  
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11.2. Αν η απάντησή σας ήταν "Ναι", ποιες πηγές είναι πιο 
αξιόπιστες?
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12. Ποιον τύπο ιστοσελίδας επισκέπτεστε 
περισσότερο;
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Γράφημα 13. Οι μαθητές ρωτήθηκαν αν διαθέτουν e-mail και αν το χρησιμοποιούν ενεργά.  

Το 60% των μαθητών απάντησε ότι διαθέτει και ότι το χρησιμοποιεί ενεργά. Το 37% απάντησε 

“όχι” και το 1% απάτησε ότι διαθέτει e-mail, αλλά δεν το χρησιμοποιεί ενεργά. Το 2% δεν 

απάντησε στο ερώτημα.  

 

 

Γράφημα 14. Οι μαθητές ρωτήθηκαν ποια προγράμματα του Office χρησιμοποιούν 

περισσότερο.  

Το 53% των μαθητών απάντησε το “Powerpoint”, το 46% απάντησε το “Word”, το 20% απάντησε 

ότι δεν χρησιμοποιεί κανένα, το 5% απάντησε “Powerpoint-Word”, το 2% απάντησε “Powerpoint-

Word-Excel”, το 2% απάντησε “Word-Excel”, το 3% απάντησε “Άλλο” (Eba, Zoom, Microsoft, 

Adobe, pdf)”. Το 47% των μαθητών δεν απάντησε στο ερώτημα.  
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14. Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε περισσότερο;
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Γράφημα 15. Οι μαθητές ρωτήθηκαν αν γνωρίζουν τι είναι η λογοκλοπή στο ψηφιακό 

περιβάλλον και τρόπους να την αποφύγουν. 

Το 57% απάντησε “όχι”, το 37% απάντησε “ναι” και το 6% δεν απάντησε.  

 

Γράφημα 16. Οι μαθητές ρωτήθηκαν αν γνωρίζουν τη σημασία των καταλήξεων των 

διευθύνσεων των ιστοσελίδων (π.χ. .edu, .com, .mil, .org, .gov, κ.τ.λ.) που εμφανίζονται, όταν 

κάνουν μια αναζήτηση.  

Το 68% των μαθητών απάντησε “ναι” και το 28% απάντησε “όχι”. Το 4% δεν απάντησε στην 

ερώτηση. 
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15. Γνωρίζετε τι είναι η λογοκλοπή στο ψηφιακό περιβάλλον και 
ξέρετε τρόπους να την αποφεύγετε;
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Γράφημα 17. Οι μαθητές ρωτήθηκαν αν σέβονται τους κανόνες αναφοράς της πηγής και τα 

πνευματικά δικαιώματα, όταν συλλέγουν υλικό, φωτογραφίες κ.τ.λ. από το διαδίκτυο. 

Το 69% των μαθητών απάντησε “ναι”, το 21% απάντησε “όχι” και το 3% απάντησε “δεν ξέρω”. Το 

7% των μαθητών δεν απάντησε στο ερώτημα. 

 

Γράφημα 18. Οι μαθητές ρωτήθηκαν πώς θα διέκριναν αν η ιστοσελίδα που σκοπεύουν να 

χρησιμοποιήσουν ως πηγή είναι επιστημονικού ή εμπορικού περιεχομένου.  

Το 38% των μαθητών δεν απάντησε σε αυτήν την ερώτηση. Το 15 % απάντησε ότι κοιτά το 

περιεχόμενο, το 12% απάντησε ότι κοιτάζει τις καταλήξεις των ιστοσελίδων, το 7% απάντησε ότι 

κάνει έρευνα, το 19% απάντησε ότι δεν ξέρει, το 3% απάντησε ότι ελέγχει τις διαφημίσεις, το 2% 

απάντησε ότι κοιτάζει τα σχόλια για την ιστοσελίδα, το 2% απάντησε ότι ρωτούν τους γονείς τους, 

το 1% απάντησε ότι κοιτά τις καταλήξεις και κάνει μια έρευνα για την ιστοσελίδα, το 1% απάντησε 

Ναι
68%

Όχι
28%

Καμία απάντηση
4%

16. Γνωρίζετε τι σημαίνουν οι καταλήξεις των διευθύνσεων των 
ιστοσελίδων όταν κάνετε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο?

Ναι
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Όχι
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Δεν ξέρω
3%

Καμία απάντηση
7%

17. Σέβεστε τους κανόνες αναφοράς της πηγής και τα πνευματικά 
δικαιώματα, όταν συλλέγετε υλικό από το διαδίκτυο;
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ότι κοιτάζει το πιστοποιητικό ασφάλειας της ιστοσελίδας. Το 1% απάντησε ότι δεν εμπιστεύεται 

ποτέ την Google.  

 

 

Γράφημα 19. Οι μαθητές ρωτήθηκαν με ποιον τρόπο θα καταλάβαιναν αν οι πληροφορίες σε 

μια ιστοσελίδα παρουσιάζονται με υποκειμενικό ή αντικειμενικό τρόπο.  

Το 38% των μαθητών δεν απάντησε στην ερώτηση. Το 34% απάντησε ότι κοιτάζει το περιεχόμενο, 

το 12% απάντησε ότι δεν ξέρει, το 9% απάντησε ότι διασταυρώνει και με άλλες ιστοσελίδες, το 2% 

απάντησε ότι ρωτάει τους γονείς του, το 4% απάντησε ότι κοιτάζει τη γενική χρήση της 

ιστοσελίδας και το 2% απάντησε ότι δεν το ενδιαφέρει.  
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Γράφημα 20. Οι μαθητές ρωτήθηκαν αν είχαν πληροφόρηση σχετικά με την πρόσβαση και τη 

χρήση των ψηφιακών εκδόσεων και των ψηφιακών πόρων των πανεπιστημίων.  

Το 79% των μαθητών απάντησε “όχι”, το 16% απάντησε “ναι”. Το 5% των μαθητών δεν απάντησε 

στην ερώτηση.  

 

Γράφημα 21. Οι μαθητές ρωτήθηκαν αν είχαν κάνει ποτέ κάποιο μάθημα σχετικά με τη 

σάρωση πληροφοριών από το διαδίκτυο.  

Το 64% των μαθητών απάντησε “όχι”, το 31% απάντησε “ναι” και το 5% δεν απάντησε στην 

ερώτηση.  

 

Καμία απάντηση
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20. Έχετε κάποια πληροφόρηση σχετικά με την πρόσβαση και τη 
χρήση ψηφιακών εκδόσεων και ψηφιακών πόρων των 

πανεπιστημίων; 
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21. Έχετε κάνει ποτέ κάποιο μάθημα σχετικά με τη σάρωση 
πληροφοριών από το διαδίκτυο;
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3.1.1.2. Σχόλια για την έρευνα στην Τουρκία στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χρησιμοποιούν το διαδίκτυο κυρίως για τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και για να μοιράζονται ευρέως φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram και 

στο Tik-Tok κ.λπ.  

Κατά την αναζήτηση πληροφοριών ή την προετοιμασία των εργασιών τους, χρησιμοποιούν τις 

πληροφορίες που βρίσκονται στην πρώτη σελίδα πληκτρολογώντας τη λέξη-κλειδί στο Google ή σε 

άλλες μηχανές αναζήτησης. Το 14% των μαθητών δήλωσαν ότι επωφελούνται από επιστημονικά 

ψηφιακά περιοδικά και βάσεις δεδομένων βιβλιοθηκών και άλλων ιδρυμάτων. 

Το 69% των μαθητών δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιεί το φιλτράρισμα με βάση την επέκταση 

αρχείου κατά τη χρήση μιας μηχανής αναζήτησης. 

Ένα εντυπωσιακό γεγονός που προέκυψε από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ότι το 80% 

των μαθητών δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης. Η πλειονότητα των 

μαθητών ανέφερε ότι δεν γνώριζε τι είναι η λογοκλοπή στο ψηφιακό περιβάλλον και πώς να την 

αποφύγει 

 Μπορούμε γενικά να πούμε ότι οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με σκοπό την άντληση πληροφοριών και την προετοιμασία των 

εργασιών τους, εκτός από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
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3.1.2 Έρευνα στους μαθητές Λυκείου 

Στην έρευνα συμμετείχαν 160 μαθητές Λυκείου  

Γράφημα 1.Οι μαθητές που συμμετείχαν ρωτήθηκαν για το φύλο τους.  

Το 57% των μαθητών Λυκείου που συμμετείχαν στην έρευνα είναι αγόρια και το 43% είναι 

κορίτσια.  

 

Γράφημα 2. Κατανομή των μαθητών ανάλογα με την τάξη 

Το 46% του δείγματος φοιτά στην 10η τάξη. Το 28% στην 11η και το 26% στην 12η  
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Γράφημα 3. Οι μαθητές Λυκείου ρωτήθηκαν ποιο μέσο χρησιμοποιούν περισσότερο για την 

πρόσβασή τους στο διαδίκτυο.  

Το 84% των μαθητών απάντησε το τηλέφωνο, το 11% απάντησε ο Η/Υ και το 5% απάντησε 

τηλέφωνο και Η/Υ.  

 

Γράφημα 4. Ζητήθηκε από τους μαθητές Λυκείου να τοποθετήσουν σε σειρά τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούν περισσότερο (περισσότερο 1, λιγότερο 5). 

127 μαθητές τοποθέτησαν το Instagram στην πρώτη θέση και 13 στη δεύτερη θέση. Ως το δεύτερο 

μέσο που χρησιμοποιούν περισσότερο, 35 μαθητές επέλεξαν το Tik-Tok, 23 μαθητές επέλεξαν το 

Twitter και 16 μαθητές επέλεξαν το Facebook. Στην τρίτη θέση, 22 μαθητές ανέφεραν το Twitter 

και 16 μαθητές ανέφεραν το Facebook. 14 μαθητές απάντησαν ότι χρησιμοποιούν το Facebook ως 

το τέταρτο σε σειρά κατάταξης κοινωνικό δίκτυο και 2 μαθητές απάντησαν ότι δεν έχουν 

λογαριασμό σε κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης. 
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Γράφημα 5. Οι μαθητές ρωτήθηκαν πόσο χρόνο αφιερώνουν καθημερινά στο διαδίκτυο. 

Το 37% των μαθητών απάντησε “περισσότερο από 3 ώρες”, το 29% απάντησε “2-3 ώρες”, το 25% 

απάντησε “1-2 ώρες”, το 8% απάντησε “λιγότερο από μία ώρα”, το 1% απάντησε “περισσότερο 

από 10 ώρες”. 

 

Γράφημα 6. Οι μαθητές ρωτήθηκαν ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιούν πιο συχνά.  

Το 90% των μαθητών απάντησε Google, το 5% απάντησε Yandex, το 2% απάντησε Bing, το 1% 

απάντησε Opera, το 1% απάντησε Safari και 1% απάντησε Yahoo.  

 

 

Γράφημα 7.1. Οι μαθητές ρωτήθηκαν αν, όταν ερευνούν με μηχανή αναζήτησης, προσθέτουν 

τις επεκτάσεις .pdf, .doc, .ppt, κ.τ.λ.) προκειμένου να φιλτράρουν την επιλογή τους.  

Το 49% των μαθητών απάντησε ότι δεν φιλτράρει τις επιλογές του χρησιμοποιώντας επεκτάσεις. 

Το 48% απάντησε ότι χρησιμοποιεί και το 3% δεν απάντησε στην ερώτηση.  
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Γράφημα 7.2. Οι μαθητές ρωτήθηκαν ποιον τύπο αρχείου χρησιμοποιούν συχνότερα. 

Το 82% των μαθητών που απάντησε “Ναι” στο Γράφημα 7.1., απάντησε Γράφημα 7.2 “Pdf”, το 

1% απάντησε “Com”, το 2% απάντησε “Google”, το 4% απάντησε “Pdf και Doc”, το 7% απάντησε 

“Pdf και PPT”, το 1% απάντησε “DOC”. Το 3% των μαθητών δεν απάντησε στην ερώτηση.  

 

 

Γράφημα 8.1. Οι μαθητές ρωτήθηκαν αν γνωρίζουν ότι υπάρχουν εξειδικευμένες μηχανές 

αναζήτησης.  

Το 84% των μαθητών δεν γνώριζε ότι υπάρχουν εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης. Το 15% των 

μαθητών απάντησε “Ναι” και το 1% δεν απάντησε στο ερώτημα.  
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Γράφημα 8.2. Αν η απάντησή σας στο ερώτημα 8.1. είναι “Ναι”, μπορείτε να σημειώσετε το 

όνομά τους; 

Το 24 % των μαθητών δεν απάντησε ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιεί. Το 12% απάντησε 

“VPN”, το 8% “Google”, το 4% “Netflix”, το 8% “Wikipedia”, το 4% “Opera”, το 4% “gov.tr”, το 

4% “Εικόνες και Αγορές”, το 28% “Google academic” και το 4% απάντησε “Tor Browser”.  
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Γράφημα 9. Οι μαθητές ρωτήθηκαν τι κάνουν κατά κύριο λόγο όταν ερευνούν στο διαδίκτυο 

για πληροφορίες ή προετοιμάζουν εργασίες για το σχολείο:  

1-Γράφω τη λέξη-κλειδί στη μηχανή αναζήτησης της Google ή σε άλλες μηχανές και χρησιμοποιώ 

τις πρώτες ιστοσελίδες που εμφανίζονται. 

2-Χρησιμοποιώ ψηφιακά επιστημονικά περιοδικά. 

3-Χρησιμοποιώ τις βάσεις δεδομένων των βιβλιοθηκών και άλλων ιδρυμάτων. 

4-Χρησιμοποιώ πηγές ανοικτής πρόσβασης, όπως Wikipedia ή Ekşisözlük. 

5-Χρησιμοποιώ ιστοσελίδες, των οποίων οι συντάκτες είναι γνωστοί. 

6-Άλλο (Κοιτώ πολλές ιστοσελίδες και χρησιμοποιώ τις πιο δημοφιλείς). 

 

Το 36% των μαθητών απάντησε το 1, το 22% απάντησε το 4, το 16% απάντησε το 2, το 3% 

απάντησε το 3. Το 1% των μαθητών δεν απάντησε στο ερώτημα.  

 

 

 

Γράφημα 10. Οι μαθητές ρωτήθηκαν με ποιον τρόπο ελέγχουν την ακρίβεια των πληροφοριών 

που αντλούν από το διαδίκτυο. 

1-Δεν χρειάζεται να ελέγξω˙ χρησιμοποιώ τα στοιχεία χωρίς δεύτερη σκέψη. 

2-Χρησιμοποιώ πληροφορίες και στοιχεία από πηγές που θεωρώ αξιόπιστες. 

3-Συγκρίνω τα δεδομένα με αυτά των επιστημονικών δημοσιεύσεων. 

4-Ερευνώ σε περισσότερες από μία πηγές. 

5-Χρησιμοποιώ ακαδημαϊκές πηγές. 
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Το 37% απάντησε το 4, το 27% απάντησε το 2, το 9% απάντησε το 1, το 18% απάντησε το 3 και το 

9% απάντησε το 5. 

 

Γράφημα 11.1. Οι μαθητές ρωτήθηκαν αν ορίζουν συγκεκριμένα τις πηγές άντλησης 

πληροφοριών, όταν ερευνούν στο διαδίκτυο, δηλαδή τις πηγές των πληροφοριών.  

Το 48% των μαθητών απάντησε “Όχι”, το 44% απάντησε “Ναι” και το 8% δεν απάντησε στην 

ερώτηση αυτή. 

 

Γράφημα 11.2. Οι μαθητές ρωτήθηκαν ποιες πηγές θεωρούν περισσότερο αξιόπιστες, αν η 

απάντησή τους στο προηγούμενο ερώτημα ήταν “Ναι”. 

45 μαθητές που είχαν απαντήσει “Ναι” στο προηγούμενο ερώτημα, δεν απάντησαν σε αυτήν την 

ερώτηση. Η πλειοψηφία απάντησε Wikipedia.  
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Γράφημα 12. Οι μαθητές ρωτήθηκαν ποια κατηγορία ιστοτόπων επισκέπτονται πιο συχνά:  

1-Κοινωνικά δίκτυα-chat,  

2-Εκπαιδευτικοί ιστότοποι-forum,  

3-Παιχνίδια-ταινίες,  

4-Ειδησεογραφικοί ιστότοποι-Blog,  

5-Ιστότοποι ακαδημαϊκής έρευνας-άρθρα,  

6-Αγορές,  

7-Άλλο (Οικονομικοί ιστότοποι-χρηματιστήριο). 

 

Το 34% των μαθητών απάντησε “Κοινωνικά δίκτυα-Chat”,το 26% “Παιχνίδια-Ταινίες”, το 20% 

“Εκπαιδευτικοί ιστότοποι-forum”, το 9% “Αγορές”, το 1% “Άλλο-Οικονομικοί ιστότοποι-

χρηματιστήριο”, το 5% “Ειδησεογραφικοί ιστότοποι-Blog” και το 4% απάντησε “Ιστότοποι 

ακαδημαϊκής έρευνας-άρθρα”. Το 1% των μαθητών δεν απάντησε στην ερώτηση.  
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Γράφημα 13. Οι μαθητές ρωτήθηκαν αν διαθέτουν ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail).  

Το 84% των μαθητών απάντησε ότι διαθέτει και τη χρησιμοποιεί ενεργά. Το 13% απάντησε “Όχι” 

και το 3% δεν απάντησε στο ερώτημα.  

 

Γράφημα 14. Οι μαθητές ρωτήθηκαν ποια εφαρμογή του Office χρησιμοποιούν περισσότερο.  

Το 69% των μαθητών απάντησε “Word”, το 13% απάντησε “Powerpoint”, το 4% “Excel”, το 3% 

“Word και Powerpoint”, το 1% απάντησε “Powerpoint, Word και Excel”, το 1% απάντησε “Word 

και Excel” και το 4% απάντησε “Δεν χρησιμοποιώ κανένα”. Το 5% δεν απάντησε στην ερώτηση.  
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Γράφημα 15. Οι μαθητές ρωτήθηκαν αν γνωρίζουν τι είναι η λογοκλοπή στο διαδίκτυο και 

πώς μπορούν να την αποφύγουν.  

Το 41% των μαθητών απάντησε “Όχι”, το 54% απάντησε “Ναι” και το 6% δεν απάντησε στην 

ερώτηση. 

 

Γράφημα 16. Οι μαθητές ρωτήθηκαν αν γνωρίζουν τι σημαίνουν οι επεκτάσεις στις 

διευθύνσεις ιστοσελίδων (όπως edu, com, mil, org, gov, κ.τ.λ.) που εμφανίζονται, όταν κάνουν 

αναζήτηση στο διαδίκτυο; 

Το 75% απάντησε “Ναι”, το 23% απάντησε “Όχι”. Το 2% των μαθητών δεν απάντησε στην 

ερώτηση.  
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Γράφημα 17. Οι μαθητές ρωτήθηκαν αν δίνουν σημασία στις παραπομπές και αν λαμβάνουν 

υπόψη θέματα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, όταν χρησιμοποιούν πηγές, εικόνες 

κ.τ.λ. που έχουν βρει στο διαδίκτυο.  

Το 62% των μαθητών απάντησε “Ναι” και το 34% απάντησε “Όχι”. Το 4% δεν απάντησε στην 

ερώτηση. 

 

Γράφημα 18. Οι μαθητές ρωτήθηκαν πώς θα καταλάβαιναν αν μια πηγή στο διαδίκτυο 

προέρχεται από ακαδημαϊκό ή εμπορικό ιστότοπο.  

Το 45% των μαθητών δεν απάντησε σε αυτήν την ερώτηση. Το 15% απάντησε “Δεν ξέρω”, το 12% 

απάντησε “ Κοιτάω το περιεχόμενο”, το 11% “ Κοιτάω τις επεκτάσεις”, το 1% “Κοιτάω τις 

επεκτάσεις και το περιεχόμενο”, το 6% “ελέγχω τις διαφημίσεις”, το 6% απάντησε “ Δεν 

καταλαβαίνω την ερώτηση” και το 4% απάντησε “Κάνω αναζήτηση”.  
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Γράφημα 19. Οι μαθητές ρωτήθηκαν πώς θα καταλάβαιναν αν οι πληροφορίες που 

παρουσιάζονται στο διαδίκτυο είναι αντικειμενικές ή μεροληπτικές.  

Το 46% των μαθητών δεν απάντησε στην ερώτηση. Το 18% απάντησε “Κοιτάζω το περιεχόμενο”, 

το 18% “Δεν ξέρω”, το 7% “Τις συγκρίνω με πληροφορίες από άλλες ιστοσελίδες”, το 1% “Με 

βάση τις γλωσσικές μου γνώσεις”, το 3% “Είναι προφανές”, το 6% “Δεν καταλαβαίνω”, το 1% 

“Με την κρίση μου”. Το 2% απάντησε ότι δεν καταλαβαίνει την ερώτηση. 
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Γράφημα 20. Οι μαθητές ρωτήθηκαν αν είναι επαρκώς πληροφορημένοι ώστε να έχουν 

πρόσβαση και να χρησιμοποιούν ψηφιακές πανεπιστημιακές πηγές και δημοσιεύσεις. 

Το 58% των μαθητών απάντησε “Όχι” και το 38% απάντησε “Ναι”. Το 5% δεν απάντησε στην 

ερώτηση.  

 

Γράφημα 21. Οι μαθητές ρωτήθηκαν αν έχουν ποτέ παρακολουθήσει μαθήματα σχετικά με 

την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.  

Το 72% των μαθητών απάντησε “Όχι” και το 24% απάντησε “Ναι”. Το 4% δεν απάντησε στο 

ερώτημα.  

 
 

3.1.2.1. Σχόλιο για τα αποτελέσματα της έρευνας στους μαθητές Λυκείου στην Τουρκία 

Όπως οι μαθητές του γυμνασίου, έτσι και οι μαθητές του λυκείου χρησιμοποιούν το Instagram στην 

πρώτη θέση και το Tik-Tok έρχεται στη δεύτερη θέση. Ακολουθούν το Twitter και το Facebook 

στην ιεράρχηση των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι μαθητές 

γυμνασίου έχουν επίσης ανεπαρκείς γνώσεις για όρους όπως “μηχανή αναζήτησης”, “εξειδικευμένη 

μηχανή αναζήτησης”, “ιστότοπος” κ.λπ. και τις χρήσης τους. 

Κατά την αναζήτηση πληροφοριών, η επιλογή “Γράφω τη λέξη-κλειδί στο Google ή σε άλλες 

μηχανές αναζήτησης και χρησιμοποιώ τις πληροφορίες στην πρώτη σελίδα” ήταν στην πρώτη 

θέση. Η επιλογή “Χρησιμοποιώ σελίδες με γνωστές πηγές και συγγραφείς” βρίσκεται στη δεύτερη 
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θέση, η επιλογή “Χρησιμοποιώ πηγές με ανοικτούς συγγραφείς όπως η Wikipedia και η 

Ekşisözlük” βρίσκεται στην τρίτη θέση, ενώ η επιλογή “Χρησιμοποιώ επιστημονικά ψηφιακά 

περιοδικά και τη βάση δεδομένων της Βιβλιοθήκης και άλλων ιδρυμάτων” βρίσκεται στην τέταρτη 

θέση. 

Στην ερώτηση “Αναφέρετε σε ποιον ή σε ποιο ίδρυμα ανήκουν οι πληροφορίες που λαμβάνετε 

και επωφελείστε από το Διαδίκτυο, δηλαδή η πηγή τους;”, το 48% των φοιτητών απάντησε “όχι” 

και το 44% απάντησε “ναι”. Το 8% των φοιτητών δεν έδωσε καμία απάντηση στην ερώτηση αυτή. 

Οι μαθητές ρωτήθηκαν “Γνωρίζετε τι είναι η λογοκλοπή στο ψηφιακό περιβάλλον και πώς να την 

αποφύγετε;”. Το 41% των μαθητών απάντησε “όχι”, το 54% “ναι” και το 6% δεν έδωσε καμία 

απάντηση στην ερώτηση. 

 Κατά την γενική αξιολόγηση των απαντήσεων διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές δεν 

χρησιμοποιούσαν επαρκώς το διαδίκτυο για να προσεγγίσουν τις πληροφορίες και ήταν ανεπαρκείς 

στους τρόπους πρόσβασης στις πληροφορίες στο διαδίκτυο, διάκρισης των σωστών πληροφοριών, 

συλλογής των πληροφοριών, σύνταξης και παράθεσης και αναφοράς της πηγής. 
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3.1.3. Τα αποτελέσματα της έρευνας μεταξύ των φοιτητών της 

Παιδαγωγικής Σχολής 

Γράφημα 1. Γράφημα κατανομής των φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα με βάση το 

φύλο.  

Το 51% των φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν γυναίκες και το 49% ήταν άνδρες.  

 

Γράφημα 2. Γράφημα κατανομής των φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα με βάση την 

ηλικία.  

Το 94% των μαθητών είναι 20-25 ετών, το 2% είναι 19, το 2% είναι 36-40 και το 2% είναι 46-

50 ετών.  

 

Γράφημα 3. Κατανομή των φοιτητών ανά κλάδο 

Το 21% είναι φοιτητές του κλάδου “Καθοδήγησης και ψυχολογικής συμβουλευτικής” , το 21% 

είναι μαθητές του κλάδου “προσχολικής αγωγής”, το 20% είναι μαθητές του κλάδου “Ζωγραφικής 

και χειροτεχνίας”, το 20% είναι μαθητές του κλάδου “Κοινωνικών σπουδών”, το 18% είναι 

μαθητές του κλάδου “Αγγλικής γλώσσας”.  
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Γράφημα 4. Ζητήθηκε από τους φοιτητές να τοποθετήσουν σε σειρά τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης που χρησιμοποιούν περισσότερο (1-5, 1 περισσότερο-5 λιγότερο).  

38 επιλέγουν πρώτο το “Instagram”  και τέσσερις φοιτητές δεύτερο. 17 φοιτητές τοποθετούν το 

“Twitter” και 7 φοιτητές το “Facebook” στη δεύτερη θέση. 2 φοιτητές απαντούν ότι δεν έχουν 

λογαριασμό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

 

 

Γράφημα 5. Οι φοιτητές ρωτήθηκαν πόσο χρόνο αφιερώνουν καθημερινά στο διαδίκτυο. 

Το 41% των φοιτητών απάντησε “περισσότερες από τρεις ώρες”, το 33% απάντησε “περίπου 1-2 

ώρες”, το 24% απάντησε “περίπου 2-3 ώρες”. Το 2% των φοιτητών δεν απάντησε στην ερώτηση.  
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Γράφημα 6. Οι φοιτητές ρωτήθηκαν ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιούν πιο συχνά.  

45 φοιτητές απάντησαν ότι κυρίως χρησιμοποιούν τη “Google”. 1 απάντησε “Opera”, 1 απάντησε 

“Yandex” και 1 απάντησε “Ecosia”. 1 φοιτητής δεν απάντησε στο ερώτημα.  

 

 

Γράφημα 7.1. Οι φοιτητές ρωτήθηκαν αν φιλτράρουν τις επιλογές τους με βάση τις 

επεκτάσεις των αρχείων (pdf, doc, ppt, κ.τ.λ.), όταν ερευνούν με μηχανή αναζήτησης.  

Το 80% των φοιτητών απάντησε “Όχι” και το 16% απάντησε “Ναι”. Το 4 % δεν απάντησε σε 

αυτήν την ερώτηση.  
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Γράφημα 7.2. Οι φοιτητές ρωτήθηκαν ποιον τύπο αρχείου χρησιμοποιούν συχνότερα. 

Οι 7 από τους 8 φοιτητές που απάντησαν “Ναι” στην προηγούμενη ερώτηση, απάντησαν ότι το 

“Pdf” ήταν ο τύπος του αρχείου που κυρίως χρησιμοποιεί. Μόνο 1 φοιτητής απάντησε ότι “obi”.  

 

Γράφημα 8.1. Οι φοιτητές ρωτήθηκαν αν γνωρίζουν ότι υπάρχουν εξειδικευμένες μηχανές 

αναζήτησης.  

Το 82% των φοιτητών απάντησε “όχι” και το 16% απάντησε “ναι”. Μόνο το 2% των φοιτητών δεν 

απάντησε στο ερώτημα.  
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Γράφημα 8.2. Αν η απάντησή σας στο ερώτημα 8.1. είναι “ναι”, μπορείτε να αναφέρετε 

κάποιες εδώ; 

Οι 4 από τους 8 φοιτητές που απάντησαν “ναι” στο προηγούμενο ερώτημα, ανέφεραν το “Google 

Academy”, 2 από αυτούς απάντησαν “Google Scholar” και 1 απάντησε “Google Images”.  

 

 

Γράφημα 9. Στους φοιτητές τέθηκε το παρακάτω ερώτημα: Τι κάνετε κατά κύριο λόγο, όταν 

ερευνάτε στο διαδίκτυο για πληροφορίες ή προετοιμάζετε εργασίες για το Πανεπιστήμιο:  

1-Γράφω τη λέξη-κλειδί στη μηχανή αναζήτησης της Google ή σε άλλες μηχανές και χρησιμοποιώ 

τις πρώτες ιστοσελίδες που εμφανίζονται. 

2-Χρησιμοποιώ ψηφιακά επιστημονικά περιοδικά.  

3-Χρησιμοποιώ τις βάσεις δεδομένων των βιβλιοθηκών και άλλων ιδρυμάτων. 

4-Χρησιμοποιώ πηγές ανοικτής πρόσβασης, όπως Wikipedia ή Ekşisözlük. 

5-Χρησιμοποιώ ιστοσελίδες, των οποίων οι συντάκτες είναι γνωστοί. 

6-Άλλο 

 

Το 26% των φοιτητών απάντησε το 1, το 18% απάντησε το 5, το 16% απάντησε το 2, το 10% 

απάντησε το 3, το 18% απάντησε το 4 και το 12% απάντησε το 6.  

 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

Google Academy Google Scholar Google images

8.2. Αν η απάντησή σας στο 8.1. ήταν "Ναι", μπορείτε να 
αναφέρετε κάποιες εδώ;



 44  
 

 

Γράφημα 10. Οι φοιτητές ρωτήθηκαν: Με ποιον τρόπο ελέγχετε την ακρίβεια των 

πληροφοριών που αντλείτε από το διαδίκτυο. 

1-Δεν χρειάζεται να ελέγξω˙ χρησιμοποιώ τα στοιχεία χωρίς δεύτερη σκέψη. 

2-Χρησιμοποιώ πληροφορίες και στοιχεία από πηγές που θεωρώ αξιόπιστες. 

3-Συγκρίνω τα δεδομένα με αυτά των επιστημονικών δημοσιεύσεων. 

4-Ερευνώ σε περισσότερες από μία πηγές. 

5-Χρησιμοποιώ ακαδημαϊκές πηγές. 

6-Άλλο 

 

Το 41% των φοιτητών απάντησε το 4, το 29% απάντησε το 2, το 20% απάντησε το 3 και το 10% 

απάντησε το 6.  
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Γράφημα 11.1. Οι φοιτητές ρωτήθηκαν αν ορίζουν συγκεκριμένα τις πηγές άντλησης 

πληροφοριών, όταν ερευνούν στο διαδίκτυο, δηλαδή τις πηγές των πληροφοριών.  

Το 65% απάντησε “Ναι” και το 29% απάντησε “Όχι”. Το 6% των φοιτητών δεν απάντησε στην 

ερώτηση.  

 

Γράφημα 11.2. Οι φοιτητές ρωτήθηκαν ποιες πηγές θεωρούν περισσότερο αξιόπιστες, αν η 

απάντησή τους στο προηγούμενο ερώτημα ήταν “Ναι”. 

Οι 21 από τους φοιτητές, που στο προηγούμενο ερώτημα απάντησαν “Ναι”, δεν απάντησαν σε 

αυτήν την ερώτηση. Οι 10 φοιτητές απάντησαν “Eπιστημονικά άρθρα”, 7 μαθητές απάντησαν 

“Eπίσημες και επιστημονικές πηγές” και 6 μαθητές απάντησαν “Wikipedia”.  
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Γράφημα 12. Οι φοιτητές ρωτήθηκαν ποια κατηγορία ιστοτόπων επισκέπτονται πιο συχνά.  

1-Κοινωνικά δίκτυα-chat 

2-Εκπαιδευτικοί ιστότοποι-forum 

3-Παιχνίδια-ταινίες 

4-Ειδησεογραφικοί ιστότοποι-Blog 

5-Ιστότοποι ακαδημαϊκής έρευνας-άρθρα 

6-Αγορές. 

 

Το 30% των μαθητών απάντησε το 1, το 19% απάντησε το 2, το 18% απάντησε το 3, το 14% 

απάντησε το 4, το 10% απάντησε το 5 και το 9% απάντησε το 6.  

 

Γράφημα 13. Οι φοιτητές ρωτήθηκαν αν διαθέτουν ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail).  

Το 96% των φοιτητών απάντησε ότι διαθέτει και τη χρησιμοποιεί ενεργά, ενώ το 4% απάντησε 

“Όχι”.  
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Γράφημα 14. Οι φοιτητές ρωτήθηκαν ποια εφαρμογή του Office χρησιμοποιούν περισσότερο.  

Το 70% των φοιτητών απάντησε “Word”, το 16% απάντησε“Word και Powerpoint”, το 12% 

απάντησε “Powerpoint”, και το 4% απάντησε “Άλλο”.  

 

 

Γράφημα 15. Οι φοιτητές ρωτήθηκαν αν γνωρίζουν τι είναι η λογοκλοπή στο διαδίκτυο και 

πώς μπορούν να την αποφύγουν.  

Το 67% των φοιτητών απάντησε “Ναι” και το 33% απάντησε “Όχι”. 
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Γράφημα 16. Οι φοιτητές ρωτήθηκαν αν γνωρίζουν τι σημαίνουν οι επεκτάσεις στις 

διευθύνσεις ιστοσελίδων (όπως .edu, .com, .mil, .org, .gov, κ.τ.λ.) που εμφανίζονται, όταν 

κάνουν αναζήτηση στο διαδίκτυο; 

Το 69% των φοιτητών απάντησε “Ναι” και το 29% απάντησε “Όχι”. Το 2% δεν απάντησε στην 

ερώτηση αυτή.  

 

Γράφημα 17. Οι φοιτητές ρωτήθηκαν αν δίνουν σημασία στις παραπομπές και αν λαμβάνουν 

υπόψη θέματα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, όταν χρησιμοποιούν πηγές, εικόνες 

κ.τ.λ. που έχουν βρει στο διαδίκτυο.  

Το 86% των φοιτητών απάντησε “Ναι” και το 14% απάντησε “Όχι”.  
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Γράφημα 18. Οι φοιτητές ρωτήθηκαν πώς θα καταλάβαιναν αν μια πηγή στο διαδίκτυο 

προέρχεται από ακαδημαϊκό ή εμπορικό ιστότοπο.  

Το 21% των μαθητών δεν απάντησε στην ερώτηση αυτή. Το 23% απάντησε “Κοιτάω τις 

επεκτάσεις”, το 20% απάντησε “Κοιτάζω τις διαφημίσεις”, το 14% απάντησε “Κοιτάω το 

περιεχόμενο”, το 4% απάντησε “Το καταλαβαίνω από το όνομα του ιστοτόπου”, το 4% απάντησε 

“Δεν καταλαβαίνω”, το 4% απάντησε “Κοιτάζω αν πρέπει να πληρώσω ή όχι”, το 4 % απάντησε 

“Υπάρχει προστασία πνευματικών δικαιωμάτων σε έναν ιστότοπο ακαδημαϊκού περιεχομένου ”, το 

2% απάντησε “Από την εμπειρία”, το 2% απάντησε “Όχι” και το 2% απάντησε “Από την ενότητα 

‘Αναφορές’ της ιστοσελίδας”.  

 

 

Γράφημα 19. Οι μαθητές ρωτήθηκαν πώς θα καταλάβαιναν αν οι πληροφορίες που 

παρουσιάζονται στο διαδίκτυο είναι αντικειμενικές ή μεροληπτικές.  

Το 23 % των μαθητών δεν απάντησε στην ερώτηση. Το 53% απάντησε “Κοιτάζω το περιεχόμενο”, 

το 12% απάντησε “Συγκρίνω”, το 4% απάντησε “Βασίζομαι στην κρίση μου”, το 2% απάντησε 

“Από την γλώσσα που χρησιμοποιεί”, το 2% απάντησε “Από την εμπειρία”, το 2% απάντησε “Από 

πηγές” και το 2% των μαθητών απάντησε “Δεν ξέρω”. 
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Γράφημα 20. Οι φοιτητές ρωτήθηκαν ποιο μέσο χρησιμοποιούν κυρίως να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε ψηφιακές πληροφορίες. 

Το 55% των φοιτητών απάντησε “τηλέφωνο”, το 27% “υπολογιστή”, το 14% “υπολογιστή και 

τηλέφωνο”, το 2% “τάμπλετ και τηλέφωνο” και το 2% “τάμπλετ, τηλέφωνο και υπολογιστή”.  

 

Γράφημα 21. Οι φοιτητές ρωτήθηκαν αν είναι επαρκώς πληροφορημένοι ώστε να έχουν 

πρόσβαση και να χρησιμοποιούν ψηφιακές πανεπιστημιακές πηγές και δημοσιεύσεις.  

Το 63% των φοιτητών του δείγματος απάντησε “ναι” και το 37% “όχι”.  
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19. Πώς θα καταλαβαίνατε αν οι πληροφορίες που 
παρουσιάζονται στο διαδίκτυο είναι αντικειμενικές ή 

μεροληπτικές;
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20. Ποιο μέσο χρησιμοποιείτε κυρίως για να αποκτήσετε πρόσβαση 
σε ψηφιακές πληροφορίες.
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3.1.3.1. Σχόλιο για την έρευνα στους φοιτητές της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Adnan Menderes 

Οι φοιτητές της Παιδαγωγικής Σχολής χρησιμοποιούν το Instagram κυρίως και κατά κύριο 

λόγο ως μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Παρατηρήθηκε ότι ο καθημερινός χρόνος χρήσης του 

διαδικτύου για τους φοιτητές της Παιδαγωγικής Σχολής είναι μεγαλύτερος από ότι για τους 

μαθητές Λυκείου και αναφέρθηκε ότι χρησιμοποιούν το μεγαλύτερο μέρος αυτού του χρόνου για 

εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Στην ερώτηση “Χρησιμοποιείτε το φιλτράρισμα με βάση την επέκταση του αρχείου που 

αναζητάτε όταν χρησιμοποιείτε μια μηχανή αναζήτησης;”, το 80% των φοιτητών απάντησε “Όχι” 

και το 4% των φοιτητών δεν έδωσε καμία απάντηση σε αυτή την ερώτηση. 

Στην ερώτηση “Μπορείτε να υποδείξετε σε ποιον ή σε ποιο ίδρυμα ανήκουν οι πληροφορίες 

που λαμβάνετε και χρησιμοποιείτε από το διαδίκτυο, δηλαδή την πηγή τους;”, το 65% των 

φοιτητών απάντησε “Ναι”. Το 29% των φοιτητών απάντησε “Όχι” και το 6% των φοιτητών δεν 

έδωσε καμία απάντηση στην ερώτηση αυτή. 21 από τους φοιτητές που απάντησαν “Nαι” δεν 

έδωσαν καμία απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Μόνο 9 φοιτητές έδωσαν την απάντηση 

“επιστημονικά άρθρα”, 7 απάντησαν “ακαδημαϊκές και επιστημονικές πηγές” και 6 απάντησαν ως 

“Wikipedia”. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι και οι φοιτητές της Παιδαγωγικής Σχολής στερούνται πληροφοριών 

σχετικά με την εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή χρήση του Διαδικτύου και ότι αντιμετωπίζουν 

προβλήματα με τη χρήση του Διαδικτύου. 

  

Ναι
63%

Όχι
37%

21. Είστε επαρκώς πληροφορημένοι για την πρόσβαση και 
χρήση ψηφιακών πανεπιστημιακών πηγών;
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3.1.4. Αποτελέσματα έρευνα για τους εκπαιδευτικούς της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνασίου) 

Γράφημα 1. Κατανομή των εκπαιδευτικών του δείγματος ανάλογα με το φύλο 

Το 58% των εκπαιδευτικών ήταν γυναίκες και 42% άνδρες. 

 

 
 

Γράφημα 2. Κατανομή των εκπαιδευτικών του δείγματος ανάλογα με την ηλικία 

Το 30% των εκπαιδευτικών ήταν 41-45 ετών, το 28% 31-35 ετών , το 18% 46-50 ετών, το 14% 36-

40 ετών, το 3% 26-30 ετών και το 7% πάνω από 50 ετών.  
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Γράφημα 3. Κατανομή των εκπαιδευτικών του δείγματος ανάλογα με τον κλάδο: 

Το 29% των εκπαιδευτικών του δείγματος ήταν εκπαιδευτικοί τουρκικών, το 16% εκπαιδευτικοί 

φυσικών επιστημών, το 0% εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής και το 9%εκπαιδευτικοί κοινωνικών 

επιστημών. Από εκπαιδευτικοί άλλων κλάδων που συμμετείχαν το 7% ήταν εκπαιδευτικοί αγγλικής 

φιλολογίας, το 7% μαθηματικοί, το 9% θεολόγοι, το 3% εκπαιδευτικοί στήριξης, το 2% 

εκπαιδευτικοί μουσικής, το 2 % εκπαιδευτικοί τεχνολογίας, το 2% εκπαιδευτικοί εικαστικών, το 

2% εκπαιδευτικοί μαθηματικών πρωτοβάθμιας και το 2% εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών.  

 

Γράφημα 4. Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας ρωτήθηκαν να ιεραρχήσουν τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούν συχνότερα (συχνότερη χρήση1, ελάχιστη χρήση 5).  

Το Instagram τοποθετήθηκε από 54 εκπαιδευτικοί στην πρώτη θέση και από 25 στην δεύτερη. Το 

Facebook τοποθετήθηκε από 36 εκπαιδευτικοί στην πρώτη θέση και από 22 στη δεύτερη. Το 

Twitter τοποθετήθηκε από 11 εκπαιδευτικοί στην πρώτη θέση, από 17 στη δεύτερη και από 20 στην 

τρίτη. 
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Γράφημα 5. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν πόσο συχνά χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 

καθημερινά.  

Το 47 % απάντησε ότι χρησιμοποιείτο διαδίκτυο 1-2 ώρες την ημέρα, το 25% 2-3 ώρες, το 19% 

λιγότερο από 1 ώρα και το 19% περισσότερο από 3 ώρες.  

 

Γράφημα 6. Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ρωτήθηκαν ποια μηχανή 

αναζήτησης χρησιμοποιούν περισσότερο. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι χρησιμοποιούν την μηχανή της Google και μόνο 2 απάντησαν 

ότι χρησιμοποιούν την μηχανή της Yahoo μαζί με αυτήν της Google.  
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Γράφημα 7.1. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν όταν ερευνούν με μηχανή αναζήτησης 

προσθέτουν τις προεκτάσεις .pdf, .doc, .ppt κ.τ.λ. προκειμένου να φιλτράρουν τις επιλογές 

τους. 

Το 70% απάντησε “όχι” και το 30 % απάντησε “ναι”. 

 

Γράφημα 7.2. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν να σημειώσουν το όνομα της προέκτασης που 

χρησιμοποιούν πιο συχνά στις αναζητήσεις τους. 

Οι 12 από του 34 εκπαιδευτικοί, που είχαν απάντησαν “ναι” στην προηγούμενη ερώτηση, 

απάντησαν “Word”, 6 “pdf”, 4 “.ppt και .jpg”, 4 “εικόνα, νέα και παρουσίαση”, 2 “Publisher”, 2 

“.pptx”, 2 “.pdf και Word” και 2 ”.pdf, Word και .jpeg”. 
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Γράφημα 8.1. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν γνωρίζουν ότι υπάρχουν εξειδικευμένες 

μηχανές αναζήτησης. 

Το 67% απάντησε ότι δεν γνωρίζει την ύπαρξη εξειδικευμένων μηχανών αναζήτησης, το 24% 

απάντησε “ναι” και το 9% δεν έδωσε καμία απάντηση. 

 

Γράφημα 8.2. Αν η απάντηση στην ερώτηση 8.1. είναι “ναι”, μπορείς να σημειώσεις το όνομά 

τους; 

Το 21% των εκπαιδευτικών δεν έδωσε κανένα όνομα, το 22% απάντησε “Google academy”, το 

22% “Yandex”, το 14% “Google, Yandex και Bing”, το 7% “Google”, το 7% “Εικόνες” και το 7% 

απάντησε “Google Lens, Βιβλιοθήκη”. 
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Γράφημα 9. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν τι κάνουν κατά κύριο λόγο όταν ερευνούν στο 

διαδίκτυο για πληροφορίες ή όταν προετοιμάζουν εργασίες για τους μαθητές. 

1-Γράφω τη λέξη κλειδί στη μηχανή αναζήτησης της Google ή σε άλλες μηχανές και χρησιμοποιώ 

τις πρώτες ιστοσελίδες που εμφανίζονται 

2-Χρησιμοποιώ ψηφιακά επιστημονικά περιοδικά 

3-Χρησιμοποιώ τις βάσεις δεδομένων των βιβλιοθηκών και άλλων ιδρυμάτων 

4-Χρησιμοποιώ ανοικτές πηγές όπως Wikipedia ή Ekşisözlük 

5-Χρησιμοποιώ ιστοσελίδες των οποίων οι συντάκτες είναι γνωστοί 

6-Χρησιμοποιώ τα φόρουμ που χρησιμοποιούν και οι συνάδελφοί μου ή οι ομάδες μου 

 

Το 26 % των εκπαιδευτικών απάντησε το 1, το 15% το 5, το 20% το 6, το 13% το 2, το 12% το 3 

και το 13% το 4. Το 1% των εκπαιδευτικών δεν απάντησε στην ερώτηση αυτή. 

 

 

Γράφημα 10. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν με ποιον τρόπο ελέγχουν την ακρίβεια των 

πληροφοριών που αντλούν από το διαδίκτυο. 

1-Δεν χρειάζεται να ελέγξω· χρησιμοποιώ τα στοιχεία χωρίς δεύτερη σκέψη. 

2-Χρησιμοποιώ πληροφορίες και στοιχεία από πηγές που θεωρώ αξιόπιστες. 

3-Συγκρίνω τα δεδομένα με αυτά των επιστημονικών δημοσιεύσεων. 

4-Ερευνώ σε περισσότερες από μία πηγές. 
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9. Τι κάνετε όταν ερευνάτε στο διαδίκτυο ή 
προετοιμάζετε εργασίες για τους μαθητές;



 58  
 

5-Χρησιμοποιώ μόνο τις πηγές που χρησιμοποιούν και οι συνάδελφοί μου. 

6-Χρησιμοποιώ ακαδημαϊκές πηγές. 

7-Άλλο. 

 

Το 31% των εκπαιδευτικών απάντησε το 4, το 28% το 2, το 22% το 3, το 13% το 6, το 2% το 5, το 

1% το 1 και το 2% απάντησε το 7. Το 1% των εκπαιδευτικών δεν απάντησε στην ερώτηση αυτή.  

 

Γράφημα 11.1. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν αναφέρουν του κατόχους των πνευματικών 

δικαιωμάτων των πληροφοριών που άντλησαν ή χρησιμοποίησαν από το διαδίκτυο, δηλαδή 

την πηγή των πληροφοριών. 

Το 37% των εκπαιδευτικών απάντησε ότι δεν αναφέρουν την πηγή των πληροφοριών, ενώ το 46% 

απάντησε “ναι”. Το 17% των εκπαιδευτικών δεν απάντησε στην ερώτηση αυτή. 

 

10. Πώς ελέγχετε την ακρίβεια των πληροφοριών που αντλείτε από 
το διαδίκτυο;
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Γράφημα 11.2. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν ποιες πηγές είναι πιο αξιόπιστες. 

Το 50% των εκπαιδευτικών που είχε απαντήσει “ναι” στην προηγούμενη ερώτηση, δεν έδωσε 

καμία απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικοί το 11% απάντησε 

“Ακαδημαϊκές ιστοσελίδες”, το 8% “Εξαρτάται από το αντικείμενο”, το 8% “Ιστοσελίδες δημόσιων 

φορέων ”, το 8% “Ιστοσελίδες με προεκτάσεις .edu, .org και .gov”, το 4% “Εκπαιδευτικά φόρουμ 

και ιστοσελίδες που απαιτούν εγγραφή”, το 4% “Eba, MorpaCampus”, το 4% “Wikipedia” και το 

4% απάντησε “Περιοδικά, Εκπαιδευτικοί της ομάδας μου και τον εαυτό μου”. 

 

 

Γράφημα 12. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν ποια κατηγορία ιστοτόπων επισκέπτονται πιο 

συχνά.  

1-Κοινώνικα δίκτυα και chat  

2-Εκπαιδευτικοί ιστότοποι/φόρουμ 

3-Παιχνίδια/ταινίες 

4-Ειδησιογραφικοί ιστότοποι/blog 

5-Ιστότοποι ακαδημαϊκής έρευνας/άρθρα 

6-Αγορές 

7-Άλλο 

 

Το 39% των εκπαιδευτικών απάντησε το 2, το 22% το 1, το 18% το 6, το 10% το 5, το 6% το 3 και 

το 2% το 4. 
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Γράφημα 13. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν διαθέτουν ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

Το 93% των εκπαιδευτικών απάντησαν ότι διαθέτει ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

το 5% απάντησε ότι δεν διαθέτει και το 2 % δεν απάντησε στην ερώτηση αυτή. 
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Γράφημα 14. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν ποια εφαρμογή του Office χρησιμοποιούν 

περισσότερο. 

Το 46% των εκπαιδευτικών απάντησαν ότι χρησιμοποιούν μόνο “Word”, το 5% απάντησε μόνο 

“Excel”, το 5% απάντησε “Powerpoint και Word”, το 19% “Word και Excel”, το 16% “Word, 

Excel και Powerpoint”, το 2% “Powerpoint, Word και Publisher”, το 4% “Word και Publisher”. Το 

3% των εκπαιδευτικών δεν απάντησε στην ερώτηση αυτή. 

 

Γράφημα 15. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν γνωρίζουν τι είναι λογοκλοπή στο διαδίκτυο 

και πώς αυτή μπορεί να αποφευχθεί. 

Το 42% των εκπαιδευτικών απάντησε ότι δεν γνωρίζει τι είναι η λογοκλοπή στο διαδίκτυο και πώς 

μπορεί να αποφευχθεί, το 54% απάντησε ότι αποφεύγει την λογοκλοπή και το 4% δεν απάντησε 

στην ερώτηση αυτή. 
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Γράφημα 16. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν γνωρίζουν τη σημασία των επεκτάσεων στις 

διευθύνσεις ιστοσελίδων (όπως .edu, .com, .mil, .org, .gov, κ.τ.λ.) που εμφανίζονται όταν 

κάνουν αναζήτηση στο διαδίκτυο. 

Το 93% των εκπαιδευτικών απάντησε ότι γνωρίζει, ενώ 5 απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν. 

 

Γράφημα 17. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν δίνουν σημασία στις παραπομπές και αν 

λαμβάνουν υπόψη την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, όταν συλλέγουν στοιχεία, 

εικόνες κ.τ.λ. από το διαδίκτυο. 

Το 82% των εκπαιδευτικών απάντησε ότι δίνει σημασία στις παραπομπές και λαμβάνει υπόψη την 

προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, κατά την συλλογή στοιχείων, εικόνων κ.τ.λ. από το 

διαδίκτυο, ενώ το 18% απάντησε ότι δεν το κάνει. 

 

Γράφημα 18. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν πώς αντιλαμβάνονται αν η διαδικτυακή πηγή την 

οποία σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν είναι από ακαδημαϊκό ή εμπορικό ιστότοπο. 

54 από τους εκπαιδευτικούς απάντησαν “Κοιτώντας την επέκταση της διεύθυνσης”, 13 απάντησαν 

“Από το περιεχόμενο”, 4 απάντησαν “Προτιμώ ακαδημαϊκούς ιστοτόπους”, 4 απάντησαν 

“Κοιτώντας το όνομα και το περιεχόμενο”, 6 απάντησαν “Δεν το καταλαβαίνω”, 4 απάντησαν “Αν 

υπάρχουν διαφημίσεις καταλαβαίνω ότι πρόκειται για εμπορικό ιστότοπο”, 2 απάντησαν “Από το 

περιεχόμενο κοιτώντας την επέκταση διεύθυνσης”, 2 απάντησαν “Από την τιμή”, 2 απάντησαν 

“Σίγουρα υπάρχει κάποια σχετική ένδειξη” και 2 απάντησαν “Κοιτώντας τους όρους συμμετοχής 

κατά την εγγραφή”. 17 εκπαιδευτικοί δεν απάντησαν στην ερώτηση αυτή. 
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Γράφημα 19. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν πώς αντιλαμβάνονται αν η πληροφόρηση σε έναν 

ιστότοπο είναι αντικειμενική ή μεροληπτική. 

Οι 54 από τους εκπαιδευτικούς απάντησαν “Ελέγχοντας το περιεχόμενο”, 12 απάντησαν 

“Ελέγχοντας την πηγή”, 10 απάντησαν “Ανάλογα με την επαληθευσιμότητά τους”, 4 απάντησαν 

“Δεν γνωρίζω”, 2 απάντησαν “Με βάση τις δικές μου γνώσεις και κρίση” και 2 απάντησαν “Κάνω 

τη σχετική έρευνα”.  
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Γράφημα 20. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν ποιο μέσο χρησιμοποιούν κυρίως για να συνδεθούν 

στο διαδίκτυο. 

To 51% απάντησε “κινητό τηλέφωνο”, το 14% “pc/laptop”, το 26% “κινητό τηλέφωνο και 

pc/laptop”, το 2% “τάμπλετ και pc/laptop” και 7% “κινητό τηλέφωνο, τάμπλετ και pc/laptop”. 

 

 
 

Γράφημα 21. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν είναι επαρκώς πληροφορημένοι ώστε να έχουν 

πρόσβαση και να χρησιμοποιούν ψηφιακές πανεπιστημιακές πηγές και δημοσιεύσεις. 

Το %51 των εκπαιδευτικών απάντησε “όχι” και το 47% “ναι”. Το 2% δεν έδωσε καμία 

απάντηση στην ερώτηση αυτή. 
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Γράφημα 22. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν αναθέτουν στους μαθητές τους εργασίες για το 

σπίτι με τη χρήση διαδικτύου. 

Το 53% των εκπαιδευτικών απάντησε “όχι”, ενώ το 42% “ναι”. Το 5% των εκπαιδευτικών δεν 

απάντησε στην ερώτηση αυτή.  

 

3.1.4.1. Γενικός σχολιασμός των αποτελεσμάτων της έρευνας στους εκπαιδευτικούς 

δευτεροβάθμιας (γυμνασίου) της Τουρκίας  

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις της έρευνας που διεξήχθη σε καθηγητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διάφορους κλάδους και σε διαφορετικά σχολεία, η πιο 

χρησιμοποιούμενη τεχνολογική συσκευή για την πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι τα έξυπνα 

τηλέφωνα και το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι το Instagram, 

παρόμοια όπως και για τους μαθητές, ακολουθούμενο από το Facebook. Διαπιστώθηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με τις μηχανές 

αναζήτησης στο διαδίκτυο, και για ειδικές ιστοσελίδες.  

Στην ερώτηση “Μπορείτε να υποδείξετε σε ποιον ή σε ποιον φορέα ανήκουν οι πληροφορίες 

που λαμβάνετε και χρησιμοποιείτε από το διαδίκτυο, δηλαδή την πηγή τους;”, το 46% των 

εκπαιδευτικών απάντησαν "Ναι" και το 37% αυτών απάντησαν "Όχι". Το 17% των εκπαιδευτικών 

δεν έδωσε καμία απάντηση στην ερώτηση αυτή. Οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν αξιόπιστες 

πηγές ρωτήθηκαν ποιες πηγές είναι πιο αξιόπιστες και το 50% από αυτούς δεν έδωσε καμία 

απάντηση σε αυτή την ερώτηση. 

Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν “Γνωρίζετε τι είναι η λογοκλοπή στο ψηφιακό περιβάλλον και 

γνωρίζετε πώς να την αποφύγετε;” το 42% των εκπαιδευτικών απάντησε “Όχι”, το 54% απάντησε 

“Ναι” και το 4% δεν έδωσε καμία απάντηση στην ερώτηση. Το 82% των εκπαιδευτικών δήλωσαν 

ότι δίνουν προσοχή στις παραπομπές και στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων κατά τη 

συλλογή των πηγών και των βίντεο που παρέχονται από το διαδίκτυο. Όταν αξιολογήθηκαν οι 

απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις διασταύρωσης, προέκυψε το συμπέρασμα ότι οι 

εκπαιδευτικοί στερούνται πληροφοριών σχετικά με το τι είναι η λογοκλοπή στο ψηφιακό 

Καμία απάντηση
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περιβάλλον, σχετικά με τον τρόπο σύνταξης πληροφοριών και σχετικά με ηθικά και νομικά 

ζητήματα. Το 53% των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι δεν δίνουν εργασίες για το σπίτι στους μαθητές 

τους σχετικά με το ψηφιακό περιβάλλον. Είναι προφανές ότι η αντιμετώπιση των ελλείψεων των 

καθηγητών μας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες στο 

ψηφιακό περιβάλλον, τη σύνθεσή τους και τα σχετικά ζητήματα δεοντολογίας θα αυξήσει την 

ποιότητα σε όλες τις πτυχές της ψηφιοποιημένης εκπαίδευσης. 
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3.1.5. Αποτελέσματα έρευνας στους εκπαιδευτικούς της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (λυκείου) 

Στην έρευνα πήραν μέρος 142 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται σε 

δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τόσο με δια ζώσης επαφή όσο και με 

την χρήση της ψηφιακής εφαρμογής Google Forms. 

Γράφημα 1. Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση με το φύλο: 

Το 51% των εκπαιδευτικών του δείγματος ήταν γυναίκες και το 49% άνδρες 

 

Γράφημα 2. Κατανομή με βάση την ηλικία:  
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Γράφημα 3. Κατανομή με βάση τον κλάδο: 

Στην έρευνα συμμετείχαν 30 μαθηματικοί, 22 εκπαιδευτικοί αγγλικών, 21 εκπαιδευτικοί τουρκικής 

γλώσσας και λογοτεχνίας, 15 φυσικοί, 13 ιστορικοί, 11εκπαιδευτικοί γεωγραφίας, 6 εκπαιδευτικοί 

επαγγελματικού προσανατολισμού και ψυχολογικής υποστήριξης, 5 χημικοί, 5 εκπαιδευτικοί 

φυσικής αγωγής, 4 φυσικοί, 3 εκπαιδευτικοί μουσικής, 3 εκπαιδευτικοί φιλοσοφίας, 3 θεολόγοι, 2 

βιολόγοι, και 1 καθηγητής οικονομικών και λογιστικής. 1 καθηγητής δεν δήλωσε κλάδο. 

 

Γράφημα 4. Ιεράρχηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούν κυρίως οι 

εκπαιδευτικοί:  

 
Όπως προκύπτει από το Γράφημα οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (το 65%) χρησιμοποιεί Instagram. 

Οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν κυρίως Instagram ιεραρχούν το Facebook στη δεύτερη θέση.  

Όπως προκύπτει από το Γράφημα 4, στην πρώτη θέση τοποθετείται το Instagram και 

ακολουθούν στη σειρά το Facebook, το Twitter και το Whatsapp.  
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Γράφημα 5. Συχνότητα καθημερινής χρήσης του διαδικτύου: 

Το 52 % των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο 1-2 ώρες. Το 20% λιγότερο από 1 ώρα, το 

19% 2-3 ώρες και το 9% περισσότερο από 3 ώρες.  

 

Γράφημα 6. Οι μηχανές αναζήτησης τις οποίες οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν συχνά: 

Το 91% των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί τη μηχανή αναζήτησης της Google, το 5% Google-

Yandex, και το 4% Google-Yahoo.  
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Γράφημα7.1. Χρήση φίλτρων με βάση τις επεκτάσεις των αρχείων κατά την χρήση μηχανών 

αναζήτησης:  

Το 69% των εκπαιδευτικών δεν χρησιμοποιεί τις επεκτάσεων των αρχείων για να φιλτράρει τα 

αποτελέσματα των αναζητήσεων. Το 27% τις χρησιμοποιεί. Σύμφωνα με το Γράφημα 7.2 το 43% 

των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί ως φίλτρο την επέκταση .pdf, το 7% την επέκταση .ppt και το 5% 

την επέκταση .jpg. Ωστόσο, είναι σαφές ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν γνωρίζει την 

δυνατότητα φιλτραρίσματος των αποτελεσμάτων αναζήτησης με την χρήση των επεκτάσεων των 

αρχείων.  

 
 

Γράφημα 7.2. Τύπος προέκτασης τον οποίο οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν κυρίως κατά τις 

αναζητήσεις: 
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Γράφημα 8.1. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης; 

Το 82% των εκπαιδευτικών δεν γνωρίζει την ύπαρξη τέτοιων μηχανών αναζήτησης. Μόνο το 17% 

χρησιμοποιεί τέτοιες μηχανές, ενώ το 1% δεν απάντησε στην ερώτηση αυτή. Ωστόσο, το 18% των 

εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης δεν ήταν σε θέση να δώσει 

ένα παράδειγμα. Το 39% χρησιμοποιεί την μηχανή αναζήτησης Google scholar, το 18% Yandex, το 

11% Bing και το 7% τις διάφορες μηχανές αναζήτησης της Google. 

 

Γράφημα 8.2. Αν ναι, θα μπορούσατε να δώσετε ένα παράδειγμα; 
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Γράφημα 9. Τι από τα ακόλουθα κάνετε όταν ερευνάτε στο διαδίκτυο για πληροφορίες ή 

προετοιμάζοντας εργασίες;  

1-Γράφω στις μηχανές αναζήτησης τη λέξη-κλειδί και χρησιμοποιώ τις πρώτες ιστοσελίδες που 

εμφανίζονται 

2-Χρησιμοποιώ ψηφιακά επιστημονικά περιοδικά 

3-Χρησιμοποιώ τις βάσεις δεδομένων των βιβλιοθηκών ή άλλων ιδρυμάτων 

4-Χρησιμοποιώ ανοικτές πηγές όπως την Wikipedia ή την Ekşisözlük 

5-Χρησιμοποιώ ιστοσελίδες των οποίων οι συντάκτες είναι γνωστοί 

6- Χρησιμοποιώ του εκπαιδευτικούς ιστοτόπους και τα φόρουμ που χρησιμοποιούν και οι 

συνάδελφοι ή η ομάδα μου 

7- Άλλο (2 εκπαιδευτικοί απάντησα “Χρησιμοποιώ όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό”). 

 

Το 25% των εκπαιδευτικών απάντησε 1, το 19% απάντησε 5, το 22% απάντησε 6, το 10% 

απάντησε 3, το 10% απάντησε 4 και το 1% απάντησε 7.  

 

 
 

Γράφημα 10. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν: “Πώς ελέγχετε την ακρίβεια των πληροφοριών 

που χρησιμοποιείτε;” 

1-Δεν χρειάζεται να ελέγξω. Χρησιμοποιώ τα στοιχεία χωρίς δεύτερη σκέψη 
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2-Χρησιμοποιώ πληροφορίες και στοιχεία από πηγές που θεωρώ αξιόπιστες 

3-Συγκρίνω τα δεδομένα με αυτά από επιστημονικές δημοσιεύσεις 

4-Ερευνώ σε περισσότερες από μία πηγές 

5-Χρησιμοποιώ όποιες πηγές χρησιμοποιούν και οι συνάδελφοί μου 

6-Χρησιμοποιώ ακαδημαϊκές πηγές 

7-Άλλο 

 

Το 35% των εκπαιδευτικών απάντησε 4, το 25% απάντησε 2, το 19% απάντησε 3, το 15% 

απάντησε 6, το 2% απάντησε 5, το 3% απάντησε 1 και το 1% απάντησε 7.  

 

 

Γράφημα 11.1. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν αναφέρουν του κατόχους των πνευματικών 

δικαιωμάτων των πληροφοριών που άντλησαν ή χρησιμοποίησαν από το διαδίκτυο, δηλαδή 

την πηγή των πληροφοριών. 

Το 43% των εκπαιδευτικών των εκπαιδευτικών απάντησε ότι δεν αναφέρει την πηγή, ενώ το 

9% δεν απάντησε στην ερώτηση αυτή. Το 48% απάντησε ότι αναφέρει την πηγή. Από αυτούς το 

10% ανέφερε ως πηγές “edu, http, org επίσημες πηγές”, το 4% ανέφερε “Meb-Eba”, το 4% ανέφερε 

“άρθρα”, το 13% ανέφερε “ακαδημαϊκές ιστοσελίδες”, το 6% “ανάλογα με την ακαδημαϊκή θέση”, 

10. Πώς ελέγχετε την ακρίβεια των πληροφοριών που 
χρησιμοποιείτε;
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το 4% “πρωτογενείς πηγές”, το 4% “Ανάλογα με το αντικείμενο”, ενώ το 49% δεν απάντησε στην 

ερώτηση.  

 

Γράφημα 11.2. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν ποιες πηγές θεωρούν πιο αξιόπιστες αν ή 

απάντησή τους στην προηγούμενη ερώτηση ήταν “ναι”. 
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Το 29% των εκπαιδευτικών απάντησε 4, το 29% απάντησε 2, το 15% απάντησε 1, το 14% 

απάντησε 6, το 9% απάντησε 5, το 3% απάντησε 3 και το 1% απάντησε 7.  

 

Γράφημα 13. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν διαθέτουν ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

Το 92% των εκπαιδευτικών απάντησε “ναι”, ενώ το 8% απάντησε “όχι”. 

 

 

Γράφημα 14. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν ποια εφαρμογή του office χρησιμοποιούν 

περισσότερο. 

Το 40% των εκπαιδευτικών απάντησε ότι χρησιμοποιεί μόνο το Word, το 12% απάντησε ότι 
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12. Ποια κατηγορία ιστοτόπων επισκέπτεσθε πιο συχνά;

92%
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13. Διαθέτετε ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου;
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εκπαιδευτικών απάντησε ότι χρησιμοποιεί το Powerpoint και το Word, το 15% απάντησε ότι 

χρησιμοποιεί το Word και το Excel, το 11% απάντησε ότι χρησιμοποιεί το Word, το Excel και το 

Powerpoint, το 1% απάντησε ότι χρησιμοποιεί το Powerpoint, το Word και το PDF και το 1% 

απάντησε ότι χρησιμοποιεί το Word και το Publisher.  

 

Γράφημα 15. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν γνωρίζουν τι είναι η λογοκλοπή στο διαδίκτυο 

και πώς αυτή μπορεί να αποφευχθεί.  

Το 48% των εκπαιδευτικών απάντησε ότι δεν γνωρίζει τι είναι η λογοκλοπή στο διαδίκτυο και πώς 

μπορεί να αποφευχθεί, ενώ το 52% απάντησε ότι γνωρίζει.  
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Γράφημα 16. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν γνωρίζουν τη σημασία των προεκτάσεων edu, 

com, mil, org, gov, κ.τ.λ. στις διευθύνσεις ιστοσελίδων όταν κάνουν αναζητήσεις στο 

διαδίκτυο. 

Το 84% των εκπαιδευτικών απάντησε ότι γνωρίζει τη σημασία των προεκτάσεων, ενώ το 16% 

απάντησε ότι δεν την γνωρίζει. 

 

Γράφημα 17. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν δίνουν σημασία στις παραπομπές και αν 

λαμβάνουν υπόψη τους την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, όταν συλλέγουν 

στοιχεία, εικόνες κ.τ.λ. από το διαδίκτυο. 

Το 72% των εκπαιδευτικών απάντησε ότι δίνει σημασία στις παραπομπές και στην προστασία των 

πνευματικών δικαιωμάτων κατά την συλλογή στοιχείων, εικόνων κ.τ.λ. από το διαδίκτυο, ενώ το 

24% απάντησε ότι δεν δίνει σημασία. Το 4% των εκπαιδευτικών δεν απάντησε στην ερώτηση αυτή. 
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Γράφημα 18. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν με ποιον τρόπο αντιλαμβάνονται αν η διαδικτυακή 

πηγή που χρησιμοποιούν είναι από ακαδημαϊκό ή εμπορικό ιστότοπο. 

Το 33% απάντησε “Κοιτώντας την επέκταση της διεύθυνσης”, το 7% “Από το περιεχόμενο της 

σελίδας”, το 10% “Από τις διαφημίσεις”, το 5% “Εμπορικοί ιστότοποι απαιτούν πληρωμή”, το 6% 

“Προτιμώ τους ακαδημαϊκούς ιστοτόπους ”, το 10% “Δεν γνωρίζω” και το 4% “Συγκρίνω με 

άλλους ιστοτόπους και κάνω αναζήτηση”. 

 

Γράφημα 19. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν πώς αντιλαμβάνονται αν η πληροφόρηση σε έναν 

ιστότοπο είναι αντικειμενική ή μεροληπτική. 

Το 39% των εκπαιδευτικών δεν απάντησε στην ερώτηση αυτή. Το 28% απάντησε “Κοιτάζοντας το 

περιεχόμενο της σελίδας”, το 19% “Συγκρίνοντας με άλλες πηγές”, το 10% “Με βάση το αν είναι 

ακαδημαϊκή ή αντικειμενική”, ενώ το 4% απάντησε “Δεν γνωρίζω”.  
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Γράφημα 20. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν ποιο μέσο χρησιμοποιούν κυρίως για να συνδεθούν 

στο διαδίκτυο. 

Το 48% των εκπαιδευτικών απάντησε “κινητό τηλέφωνο”, το 18% “pc/laptop”, το 4% “τάμπλετ”, 

το 17% “κινητό τηλέφωνο και pc/laptop”, το 6% “τάμπλετ και κινητό τηλέφωνο”, το 1% “ τάμπλετ 

και pc/laptop” και το 6% “΄τάμπλετ, κινητό τηλέφωνο και pc/laptop”. 

 

Γράφημα 21. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν είναι επαρκώς πληροφορημένοι ώστε να έχουν 

πρόσβαση και να χρησιμοποιούν ψηφιακές πανεπιστημιακές πηγές και δημοσιεύσεις. 

Το 52% των εκπαιδευτικών απάντησε “όχι”, ενώ το 48% “ναι”.  
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Γράφημα 22. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν αναθέτουν στους μαθητές τους εργασίες για το 

σπίτι με τη χρήση διαδικτύου. 

Το 67% των εκπαιδευτικών απάντησε αρνητικά, ενώ το 30% απάντησε θετικά. Το 3% δεν 

απάντησε στην ερώτηση αυτή.  

 

 

3.1.5.1. Γενικό σχόλιο για τα αποτελέσματα της έρευνας στην Τουρκία 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις της έρευνας που διεξήχθη σε καθηγητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (λυκείου) διαφόρων κλάδων και διαφορετικών σχολείων, η πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενη συσκευή για πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι τα κινητά τηλέφωνα και το πιο 

συχνά χρησιμοποιούμενο μέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι το Instagram, όπως για τους μαθητές, 

ακολουθούμενο από το Facebook. Διαπιστώθηκε ότι οι καθηγητές δεν έχουν επαρκείς γνώσεις 

σχετικά με τις μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο, και σχετικά με ειδικές μηχανές αναζήτησης. 

Παρατηρήθηκε ότι οι καθηγητές χρησιμοποιούν κυρίως πηγές ανοικτής πρόσβαση, όπως η 

Wikipedia και το Ekşisözlük. Μόνο το 23% των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί επιστημονικά 

ψηφιακά περιοδικά και βάσεις δεδομένων βιβλιοθηκών και άλλων ιδρυμάτων. Διαπιστώθηκε ότι οι 

υπόλοιποι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν εκτενώς το Google και επωφελούνται από τις πληροφορίες 

που βρίσκουν με λέξεις-κλειδιά στο Google και τις πηγές ανοικτής πρόσβασης. Παρατηρήθηκε ότι 

ορισμένοι εκπαιδευτικοί σημείωσαν την επιλογή “Φόρουμ που χρησιμοποιείται από τους 

συναδέλφους ή τις ομάδες μου”.  

Η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο περισσότερο για τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις ειδήσεις, τις αγορές κ.λπ. Λιγότερο το χρησιμοποιούν για 

επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς και για έρευνα και πληροφόρηση. 

Καμία απάντηση
3%

Ναι
30%

Όχι
67%

22. Αναθέτετε στους μαθητές σας εργασίες για το σπίτι με τη χρήση 
διαδικτύου;
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Το 48% των εκπαιδευτικών δεν γνωρίζει τι είναι η λογοκλοπή και πώς να την αποφύγει. Το 

52% ανέφερε ότι αποφεύγει τη λογοκλοπή. Ωστόσο, κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

αναδείχθηκε μια αντίφαση ανάμεσα στις απαντήσεις που δόθηκαν στις επόμενες ερωτήσεις και στις 

απαντήσεις που δόθηκαν σε αυτή την ερώτηση από τους εκπαιδευτικούς που δήλωσαν ότι 

γνωρίζουν τι είναι η λογοκλοπή και ότι την αποφεύγουν. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε ότι η 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών δεν γνωρίζει τι είναι η λογοκλοπή. 

Στον σημερινό κόσμο όπου η εκπαίδευση έχει γίνει ψηφιακή, παρατηρήθηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποιούν ενεργά το ψηφιακό περιβάλλον στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους μαθητές, και υπάρχουν βασικές ελλείψεις ή 

έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με την πρόσβαση στις σωστές πληροφορίες στο διαδίκτυο και στις 

μηχανές αναζήτησης. Διαπιστώθηκε ότι το διαδίκτυο χρησιμοποιείται κυρίως για διαπροσωπική 

επικοινωνία και για συμμετοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Αυτές οι ανεπάρκειες των εκπαιδευτικών στον ψηφιακό εγγραμματισμό μπορούν να 

εξαλειφθούν με επιμορφώσεις σχετικά με βασικά στοιχεία και όρους για την χρήση του διαδικτύου 

με την παροχή των βασικών πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση, τη σύνταξη και τις 

δεοντολογικές πρακτικές. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να επωφεληθούν 

περισσότερο από το ψηφιακό περιβάλλον για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
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3.2 Αποτελέσματα της έρευνα στην Ιταλία 

Αυτή η έκθεση παραθέτει τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε στην Ιταλία για τον 

προσδιορισμό των ελλείψεων που παρατηρούνται στον ψηφιακό εγγραμματισμό μεταξύ μαθητών 

και καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Στην βάση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τους τέσσερεις εταίρους (Τουρκία, 

Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία), θα δημιουργηθεί ένα αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ψηφιακού 

εγγραμματισμού. 

Η έρευνα διεξήχθη τον Οκτώβριο και σε αυτήν συμμετείχαν 103 μαθητές και 49 καθηγητές, οι 

οποίοι συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ανώνυμα, σε ψηφιακή μορφή. 

3.2.1. Έρευνα στους μαθητές 

Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 103 μαθητές της κατώτερη και ανώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολεία στην περιοχή της Vicenza. Το ερωτηματολόγιο διακινήθηκε 

ψηφιακά μέσω της εφαρμογής WhatsApp. 

3.2.1.1 Αποτελέσματα 

Γράφημα 1. Κατανομή με βάση το φύλο 

 
Κατά την αξιολόγηση του αποτελέσματος πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ένα από τα σχολεία του 

δείγματος είναι ένα Ανθρωπιστικό Λύκειο (language high school). Στα σχολεία αυτού του είδους 

φοιτούσαν σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσίευσε MIUR (Ιταλικό Υπουργείο Παιδείας) το 

2018-2019 κατά 79.3% κορίτσια. 

θήλυ
77,7%

άρρεν
22,3%
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 Γράφημα 2. Κατανομή με βάση την τάξη  

 
Στην Ιταλία η 9η τάξη αντιστοιχεί στην πρώτη τάξη της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(Λύκειο). 

Γράφημα 3. Κύριο τεχνολογικό μέσο για σύνδεση στο διαδίκτυο 

 
Το Γράφημα επιβεβαιώνει τα ευρήματα της Istat (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία), η οποία στην 

έρευνα του 2019 με τίτλο “Πολίτες και ICT” διαπίστωσε ότι μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου 

ηλικίας 14 ετών και πάνω, το 91.8% χρησιμοποιεί κινητά τηλέφωνα για τη σύνδεση στο διαδίκτυο, 

το 43.3% desktop PC, το 27.2% laptop ή netbook, ενώ τάμπλετ χρησιμοποιεί το 25.7%. Το 6.1% 

χρησιμοποιεί e-books, έξυπνα ρολόγια ή άλλες κινητές συσκευές . 

  

Γράφημα 4. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται κυρίως 

Οι απαντήσεις συμφωνεί με τα ευρήματα σχετικών ερευνών σε εθνικό επίπεδο, όπως για 

παράδειγμα της έρευνας που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο Niccolò Cusano 1. 

 
1 https://www.unicusano.it/blog/universita/infografica-social-network/ 
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Γράφημα 5. Χρόνος ημερήσιας χρήσης του διαδικτύου 

 

Γράφημα 6. Μηχανές αναζήτησης που χρησιμοποιούνται συχνότερα 
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2

21

3

doc PDF PPT

Γράφημα 7. Χρήση φίλτρων με βάση τις επεκτάσεις αρχείων κατά την αναζήτηση στο 

διαδίκτυο 

  
Το 80% σχεδόν του δείγματος δεν χρησιμοποιούν φίλτρα κατά τις αναζητήσεις τους στο 

διαδίκτυο. 

Γράφημα 8. Πληροφόρηση σχετικά με μηχανές αναζήτησης που προσφέρουν μεγάλο βαθμό 

ιδιωτικότητας και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων 

  
Μόνο το 1/3 του δείγματος απάντησε ότι γνώριζε την ύπαρξη μηχανών αναζήτησης που 

προσφέρουν ένα υψηλότερο επίπεδο ιδιωτικότητας και ασφάλειας στοιχείων. 
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Γράφημα 9. Ακολουθούμενες πρακτικές κατά την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο για 

σχολικές εργασίες στο σπίτι 

 
Άλλο: Εξαρτάται από την σημασία που έχει η πληροφορία για την εργασία. Αν δεν είναι σημαντική 

τότε απλώς κάνω μια αναζήτηση στο google, αν είναι σημαντική κοιτάξω και άλλες ιστοσελίδες 

και ιστοτόπους. 

 

Το 61.2% του δείγματος απάντησαν ότι χρησιμοποιούν κατά τις αναζητήσεις τους ανοιχτές πηγές 

όπως η Wikipedia, ενώ το 41.7% απάντησαν ότι χρησιμοποιούν πληροφορίες δημοσιευμένες σε 

σελίδες των οποίων οι συντάκτες είναι γνωστοί. Ωστόσο, το 40%, σχεδόν απάντησε ότι στηρίζεται 

στις σελίδες που εμφανίζονται πρώτες μετά από μια αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά στο Google. 

Μόνο το 12.6% των μαθητών του δείγματος απάντησε ότι χρησιμοποιεί ψηφιακά επιστημονικά 

περιοδικά. 

Γράφημα 10. Έλεγχος της ακρίβειας των πληροφοριών 

 
Αναφορικά με τον έλεγχο της ακρίβειας των δεδομένων που αντλούν από το διαδίκτυο, το 78.6% 

των μαθητών απάντησε ότι ερευνά σε περισσότερες από μία πηγές, το 32% ότι χρησιμοποιεί 

πληροφορίες και στοιχεία από πηγές τις οποίες θεωρεί αξιόπιστες. 
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χρησιμοποιώ ψηφιακά επιστημονικά περιοδικά

78,60%

32%

21,40%

14,60%

14,60%

ερευνώ σε περισσότερες από μία πηγές

χρησιμοποιώ τις πληροφορίες από σελίδες τους συγγραφείς 
των οποίων εμπιστεύομαι

χρησιμοποιώ ακαδημαϊκές πηγές

συγκρίνω δεδομένα μεταξύ επιστημονικών δημοσιεύσεων

δεν χρειάζεται να ελέγξω, χρησιμοποιώ τις πληροφορίες που 
βρίσκω χωρίς δεύτερη σκέψη
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Ωστόσο, το 14.6% δηλώνει ότι δεν υπάρχει λόγος να ελέγξει την ακρίβεια των πληροφοριών, 

τις οποίες χρησιμοποιεί χωρίς να κάνει κάποιου είδους έλεγχο για την αλήθεια και την αξιοπιστίας 

τους. 

Γράφημα 11. Ακολουθούμενη πρακτική σχετικά με τη δήλωση των πηγών των πληροφοριών 

που προέρχονται από το διαδικτύου 

 
Η μεγάλη πλειονότητα των μαθητών (81.6%) απάντησε ότι δεν συνηθίζει να δηλώνει συγκεκριμένα 

την πηγή των πληροφοριών που αντλεί από το διαδίκτυο. 

Γράφημα 12. Πηγές που κρίνονται πιο αξιόπιστες 

 
Από τους 20 μαθητές που απάντησα στην ερώτηση αναφορικά με το ποιες πηγές θεωρούν πιο 

αξιόπιστες το 65% απάντηση ότι θεωρεί πιο αξιόπιστη τη Wikipedia. Μόνο ένας μαθητής δήλωσε 

ότι εμπιστεύεται περισσότερο πανεπιστημιακούς ή επιστημονικούς ιστοτόπους. 
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ακαδημαϊκές ιστοσελίδες
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Γράφημα 12. Συχνότερα χρησιμοποιούμενες ιστοσελίδες 

 

Γράφημα 13. Διαθέτει διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου  Ενεργή χρήση 

 
Το 73.5% των μαθητών δήλωσε ότι διαθέτει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία 

χρησιμοποιεί ενεργά. Το υψηλό αυτό ποσοστό οφείλεται πιθανώς στο γεγονός ότι όλοι οι μαθητές 

στην Ιταλία παρακολουθούσαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας είτε εξαιτίας των λοκ-ντάουν είτε 

επειδή οι τάξεις τους έκλειναν λόγω υψηλού αριθμού κρουσμάτων Covid-19. Στα περισσότερα 

σχολεία η πρακτική επικοινωνίας με τους μαθητές και τις οικογένειές τους μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου έχει παγιωθεί. 

Γράφημα 14. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενε εφαρμογές του office 

  

89,30%

41,70%

31,10%

29,10%

16,50%
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κοινωνικά δίκτυα, chat

παιχνίδια, ταινίες
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1
1
1
1
2
3

37
77

Google Drive
Google presentation

Google forms
Google documents

Libreoffice
Excel

PowerPoint
Word



 90  
 

 

Το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου “Word” είναι αυτό που κυρίως χρησιμοποιούν οι μαθητές. 

Ακολουθεί σε συχνότητα χρήσης το PowerPoint. Και στην περίπτωση αυτή η πανδημία έπαιξε 

αποφασιστικό ρόλο. Οι εργασίες που ανατίθονταν στους μαθητές στα μαθήματα τηλεκπαίδευσης 

περιλάμβαναν κυρίως την παραγωγή γραπτών κειμένων και παρουσιάσεων. 

Γράφημα 15. Γνωρίζω τι είναι η λογοκλοπή στο διαδίκτυο Γνωρίζω πώς αποφεύγεται 

 

 

 

 

 

 

 

Το 70% σχεδόν των μαθητών του δείγματος απάντησαν ότι γνωρίζουν τι είναι η λογοκλοπή στο 

διαδίκτυο, αλλά το 40.5% δεν γνωρίζει πώς να την αποφύγει. 

Γράφημα 16. Γνώση της σημασίας των επεκτάσεων στις διευθύνσεις ιστοσελίδων 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Ακαδημαϊκός ή εμπορικός ιστότοπος; 

Μόνο 3 μαθητές απάντησαν στην ερώτηση αυτή δηλώνοντας ότι δεν γνωρίζουν πώς να διακρίνουν 

αν χρησιμοποιούν έναν ακαδημαϊκό ή έναν εμπορικό ιστότοπο. 

18. Αντικειμενική ή μεροληπτική πληροφορία; 

Μόνο 2 μαθητές απάντησαν στην ερώτηση αυτή δηλώνοντας ότι ελέγχουν και άλλες ιστοσελίδες. 



 91  
 

19. Πληροφόρηση σχετικά με την πρόσβαση και χρήση πανεπιστημιακών ψηφιακών 

δημοσιεύσεων και πηγών 

Όλοι οι μαθητές απάντησαν ότι δεν έχουν πληροφόρηση σχετικά με τις πηγές αυτές. 

20. Εκπαίδευση σχετικά με την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο 

Κανένας από τους μαθητές του δείγματος δεν έχει παρακολουθήσει κάποιο μάθημα σχετικά με τους 

τρόπους αναζήτησης πηλοφοριών στο διαδίκτυο. 

3.2.1.2. Κύρια ευρήματα 

Οι απαντήσεις που έδωσε το δείγμα που συμμετείχε στην έρευνα επιβεβαιώνουν ότι οι νέοι 

περνούν σημαντικό αριθμό ωρών ημερησίως στο Διαδίκτυο, στο οποίο έχουν πρόσβαση κυρίως με 

τα κινητά τηλέφωνά τους (84,47%). 

Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το Instagram (84,5%) και 

το TikΤok (62,1%), ενώ μόνο το 1% χρησιμοποιεί το Facebook. Το 6,8% δηλώνει ότι δεν έχει 

λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μηχανή αναζήτησης είναι αυτή της Google (95,1%) και μόνο 

λίγοι δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν φίλτρο στις αναζητήσεις στο διαδίκτυο (22%). 

Το 24,3% του δείγματος δηλώνει ότι γνωρίζει ότι υπάρχουν μηχανές αναζήτησης που 

διασφαλίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Όσον αφορά τους ιστοτόπους που επισκέπτονται κυρίως για την εκπόνηση σχολικών 

εργασιών, ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος είναι η Wikipedia (61,2%), η οποία μάλιστα θεωρείται 

μία από τις πιο αξιόπιστες πηγές, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση 

που αποσκοπούσε στη διερεύνηση των πηγών που θεωρούνται οι πιο αξιόπιστες. 

Το 41,7% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που περιέχονται στις 

σελίδες των οποίων τους συγγραφείς γνωρίζει, ενώ το 39,8% δηλώνει ότι εισάγει τις λέξεις-κλειδιά 

στο Google ή σε άλλες μηχανές αναζήτησης και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που βρίσκει στην 

πρώτη σελίδα που εμφανίζεται. 

Μόνο το 12,6% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι συμβουλεύεται ψηφιακά επιστημονικά 

περιοδικά.  

Η ακρίβεια και η αξιοπιστία των πληροφοριών ελέγχεται με την αναζήτηση της ίδιας 

πληροφορίας σε πολλαπλές πηγές (78,6%) ή με την πρόσβαση σε πληροφορίες από αξιόπιστες 

σελίδες και συγγραφείς. Το 14,6% δηλώνει ότι δεν κάνει κανέναν έλεγχο και χρησιμοποιεί τις 

πληροφορίες που βρίσκει χωρίς δεύτερη σκέψη. 
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Η αναφορά των πηγών δεν είναι μια διαδεδομένη πρακτική: το 81,6% των ερωτηθέντων 

δηλώνει ότι δεν συνηθίζει να προσδιορίζει την πηγή των πληροφοριών που λαμβάνει από το 

Διαδίκτυο. 

Οι ιστοσελίδες που επισκέπτονται περισσότερο όσοι συμμετείχαν στην έρευνα είναι αυτές των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης και chat (89,3%), των παιχνιδιών και των ταινιών (41,7%), των 

ειδήσεων και των ιστολογίων (31,1%), ενώ μόνο το 16,5% δηλώνει ότι επισκέπτεται ιστοσελίδες 

ακαδημαϊκών-ερευνητικών ινστιτούτων, ακαδημαϊκά άρθρα και φόρουμ εκπαίδευσης. 

Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν μια ενεργά χρησιμοποιούμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές οffice είναι το Word (77 απαντήσεις) και το 

PowerPoint (37 απαντήσεις), ενώ άλλες εφαρμογές, όπως το Excel, τα έγγραφα Google κ.λπ. 

χρησιμοποιούνται από πολύ μικρό αριθμό του δείγματος. 

Το 68,9% των ερωτηθέντων γνωρίζει τι είναι η λογοκλοπή στο Διαδίκτυο και το 59,5% 

γνωρίζει πώς να την αποφύγει. 

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες γνωρίζουν τη σημασία των επεκτάσεων ιστοτόπων, 

όπως .edu, .mil κ.λπ. (45,6%), αλλά οι 3 μαθητές που απάντησαν στην ερώτηση αν μπορούν να 

καταλάβουν αν ένας ιστότοπος είναι ακαδημαϊκός ή εμπορικός δήλωσαν ότι δεν μπορούν. 

Όλοι οι φοιτητές δήλωσαν ότι δεν είχαν καμία πληροφορία σχετικά με την πρόσβαση και τη 

χρήση ψηφιακών εκδόσεων και πανεπιστημιακών πηγών, ενώ κανένας δεν είχε παρακολουθήσει 

ποτέ μάθημα για την αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο. 
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3.2.2. Έρευνα στους εκπαιδευτικούς 

Στην έρευνα συμμετείχαν 49 εκπαιδευτικοί διαφορετικών κλάδων που εργάζονται στην κατώτερη 

και ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ιταλία. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε ψηφιακά 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

3.2.2.1. Αποτελέσματα 

Γράφημα 17. Κατανομή με βάση το φύλο 

 
Σύμφωνα με την μελέτη του ΟΟΣΑ “Education at a Glance” του 2021, το 68% των εκπαιδευτικών 

στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ιταλία είναι γυναίκες. Το εύρημα αυτό συμφωνεί 

με το δείγμα της έρευνάς μας, στην οποία οι συμμετέχοντες είναι κατά 63.3% γυναίκες. 

Γράφημα 18. Κατανομή με βάση την ηλικία 

 
Σύμφωνα με την μελέτη του ΟΟΣΑ “Education at a Glance” του 2021, το 62% των εκπαιδευτικών 

που εργάζονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μαθητές ηλικίας 14-19) είναι ηλικίας πάνω από 50 

ετών. Μόνο το 18% όσων συμμετείχαν στην έρευνά μας έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών. 
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Η σχετικά νεαρότερη ηλικία του δείγματός μας οφείλεται, κατά τη γνώμη μας σε δύο λόγους. 

1) Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν το 2018 με αφορμή τα PISA τεστ του ΟΟΣΑ, 2 η 

Ιταλία κατατάσσεται στην 72η θέση (από 79 χώρες) όσον αφορά τις τεχνικές-ψηφιακές δεξιότητες 

των εκπαιδευτικών. Επειδή το ερωτηματολόγιό μας διακινήθηκε διαδικτυακά, είναι πιθανόν να το 

συμπλήρωσαν μόνο οι νεότεροι και, επομένως, κατά τεκμήριο περισσότερο ψηφιακά εγγράμματοι 

εκπαιδευτικοί. 

2) Ένα από τα σχολεία του δείγματος είναι ένα περιφερειακό κέντρο επαγγελματικής 

κατάρτισης, όπου υπάρχει όχι μόνο μεγαλύτερος αριθμός ανδρών εκπαιδευτικών σε σχέση με τα 

δημόσια σχολεία, αλλά και χαμηλότερος μέσος όρος ηλικίας.  

Γράφημα 19. Κλάδοι 

 

Γράφημα 20. Κυρίως χρησιμοποιούμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

 
Σαρανταδύο (42) συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν κυρίως το Facebook. Το 

εύρημα αυτό συνδέεται στενά με τον μέσο όρο ηλικίας του δείγματος. Στην Ιταλία το 50.3% των 

 
2 https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/learning-remotely-when-schools-close-how-well-are-

students-and-schools-prepared-insights-from-pisa-3bfda1f7/#figure-d1e207 
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χρηστών του Facebook είναι μεταξύ 35 και 55 ετών και το 9.5% είναι πάνω από 65 ετών (Statista 

2021). 

Γράφημα 21. Χρόνος ημερήσιας χρήση διαδικτύου 

 
Σύμφωνα με την έκθεση Global Digital report του 2021, οι χρήστες του διαδικτύου ηλικίας μεταξύ 

16 και 64 ετών είναι συνδεδεμένοι στο διαδικτύου ημερήσια κατά μέσο όρο 6 ώρες και 22 λεπτά 

χρησιμοποιώντας διαφορετικών ειδών μέσα και συσκευές. 

Γράφημα 22. Συχνότερα χρησιμοποιούμενες μηχανές αναζήτησης 

 
Η μηχανή αναζήτησης της Google είναι η συχνότερα χρησιμοποιούμενη από τους συμμετέχοντες 

στην έρευνα. 
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Yes
34,70

%

No
65,30

%

Γράφημα 23. Χρήση φίλτρων με βάση τις επεκτάσεις αρχείων κατά την αναζήτηση στο 

διαδίκτυο 

 
Μόνο το16,3% των εκπαιδευτικών του δείγματος χρησιμοποιεί επεκτάσεις αρχείων για να 

φιλτράρει τα αποτελέσματα αναζητήσεων στο διαδίκτυο. 

Γράφημα 24. Πληροφόρηση σχετικά με μηχανές αναζήτησης που προσφέρουν μεγάλο βαθμό 

ιδιωτικότητας και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα 2/3 σχεδόν των εκπαιδευτικών του δείγματος δήλωσαν ότι δεν είναι εξοικειωμένοι με μηχανές 

αναζήτησης που διασφαλίζουν μεγαλύτερο βαθμό ασφάλειας. 
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Γράφημα 25. Ακολουθούμενες πρακτικές κατά την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο 

 
Πάνω από το 1/3 του δείγματος δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες από τις πρώτες 

ιστοσελίδες που εμφανίζονται μετά από μια αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά. 

Γράφημα 26. Έλεγχος της ακρίβειας των πληροφοριών 

 
Πάνω από τα 2/3 των συμμετεχόντων ελέγχει τις πληροφορίες που έχει βρει στο διαδίκτυο πριν τις 

χρησιμοποιήσει. 
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Γράφημα 27. Ακολουθούμενη πρακτική σχετικά με τη δήλωση των πηγών των πληροφοριών 

που προέρχονται από το διαδικτύου 

 
Μόνο λίγο πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς του δείγματος αναφέρουν κατά κανόνα τις πηγές 

των πληροφοριών που αντλούν από το διαδίκτυο. Ως πιο αξιόπιστες κρίνονται οι πηγές στο 

παρακάτω Γράφημα. 

Γράφημα 28. Πηγές που κρίνονται πιο αξιόπιστες 

 
Έντεκα (11) από τους συμμετέχοντες θεωρούν περισσότερο αξιόπιστες τις ακαδημαϊκές πηγές. 
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Γράφημα 29. Συχνότερα χρησιμοποιούμενες ιστοσελίδες 

 

Γράφημα 30. Διαθέτει διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου  Ενεργή χρήση 

 

 
Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, ωστόσο το 2% δεν την χρησιμοποιεί ενεργά. 

Γράφημα 31. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενε εφαρμογές του office 
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Η εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου (Word) και το PowerPoint είναι το λογισμικό που 

χρησιμοποιείται συχνότερα από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Μόλις το 1/4 δηλώνει ΄τι 

χρησιμοποιεί το πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων Excel. 

Γράφημα 32. Αντικειμενική ή μεροληπτική πληροφορία; 

 
Για να διασφαλίσουν ότι μια πληροφορία που βρίσκει στο διαδίκτυο είναι αντικειμενική 18 από 

τους συμμετέχοντες δηλώνουν ότι προχωρούν σε σύγκριση διαφορετικών πηγών. 

Γράφημα 33. Τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται κυρίως για την πρόσβαση στο 

διαδίκτυο 

 
Το 73,5% του δείγματος χρησιμοποιεί τον υπολογιστή (pc/laptop) για να αποκτήσει πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. 

2
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βασίζομαι στην εμπειρία μου

αναλύω το περιεχόμενο

αξιοπιστία της πηγής

σύγκριση με άλλες πηγές

τάμπλετ
8,2% κινητό 

τηλέφωνο
18,4%

pc/laptop
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Γράφημα 34. Πληροφόρηση σχετικά με την πρόσβαση σε και χρήση πανεπιστημιακών 

ψηφιακών δημοσιεύσεων και πόρων 

 
Σχεδόν το 60% των εκπαιδευτικών του δείγματος δήλωσε ότι δεν έχει καμία πληροφόρηση σχετικά 

με το πώς θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε πανεπιστημιακές ψηφιακές δημοσιεύσεις και πόρους. 

Γράφημα 34. Κριτήρια για την αξιολόγηση ψηφιακών εργασιών μαθητών 

 
Το κριτήριο που ιεραρχείται ως σημαντικότερο κατά την αξιολόγηση ψηφιακών εργασιών που 

έχουν ανατεθεί σε μαθητές είναι η ορθότητα του περιεχομένου, ενώ, αντίθετα, η αυτόνομη εργασία 

και η οργάνωση είναι τα κριτήρια που θεωρούνται τα λιγότερο σημαντικά. 

3.2.2.2. Κύρια ευρήματα 

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν επιβεβαιώνουν ότι οι Ιταλοί εκπαιδευτικοί, ιδίως στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, είναι αρκετά γερασμένοι. Για την ακρίβεια, το 42,9% των ερωτηθέντων είναι μεταξύ 

46 και 50 ετών, ενώ μόνο το 2% είναι κάτω των 30 ετών. 
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Στην Ιταλία, το 68% των εκπαιδευτικών της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι 

γυναίκες. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται από το δείγμα μας: το 63,3% των ερωτηθέντων είναι 

γυναίκες. 

Οι ερωτηθέντες διδάσκουν σε ποσοστό 46,9% φιλολογικά μαθήματα, 26,6% ξένες γλώσσες, 

18,4% μαθήματα STEM και 6,1% διοίκηση επιχειρήσεων. 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος συνδέονται στο Διαδίκτυο κυρίως μέσω υπολογιστή (73,5%), 

χρησιμοποιούν το Facebook και, σε μικρότερο αριθμό, το LinkedIn και το Instagram, και είναι 

συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο για σημαντικό αριθμό ωρών την ημέρα. Μόνο το 10,2% είναι 

συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο για λιγότερο από 1 ώρα. 

Η μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιούν όλοι οι συμμετέχοντες είναι αυτή της Google, ενώ 

οι άλλες πιο δημοφιλείς μηχανές αναζητήσεις (Yahoo, Bing, Yandex) χρησιμοποιούνται από πολύ 

μικρό αριθμό. Το 65,3% του ερωτηθέντος δείγματος δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν μηχανές 

αναζήτησης που εγγυώνται υψηλότερο επίπεδο σεβασμού των προσωπικών δεδομένων. 

Μόνο το 16,3% εφαρμόζει φίλτρα με βάση την επέκταση αρχείων, όταν κάνει αναζήτηση στο 

διαδίκτυο και το 36,7% όταν κάνει αναζήτηση γράφει τη λέξη-κλειδί στη μηχανή αναζήτησης και 

χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που βρίσκει στην πρώτη σελίδα που εμφανίζεται. 

Για να επαληθεύσει την αξιοπιστία και την αλήθεια των πληροφοριών που βρίσκει στο 

διαδίκτυο, το 69,4% αναζητά και άλλες πηγές και χρησιμοποιεί ακαδημαϊκές πηγές (51%). 

Ωστόσο, το 2% δεν κάνει καμία επαλήθευση. 

Οι πηγές που θεωρούνται πιο αξιόπιστες είναι οι ακαδημαϊκές πηγές, οι ιστότοποι μεγάλων 

εφημερίδων και οι εκπαιδευτικοί ιστότοποι, ιδίως οι εγκυκλοπαίδειες. Ωστόσο, το 59,2% των 

ερωτηθέντων δεν έχει καμία πληροφορία για την πρόσβαση και τη χρήση πανεπιστημιακών 

ψηφιακών δημοσιεύσεων και πόρων. 

Οι ιστότοποι με τις περισσότερες επισκέψεις είναι οι εκπαιδευτικοί, τα εκπαιδευτικά φόρουμ 

(63,3%) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης/chat (61,2%).  

Η αναφορά των πηγών γίνεται συστηματικά από το 55,1% των ερωτηθέντων. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία 

χρησιμοποιείται ενεργά από το 98% του δείγματος. 

Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη εφαρμογή οffice είναι το Word (87,8%), ενώ το Excel 

χρησιμοποιείται μόνο από το 26,5% των ερωτηθέντων. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των ψηφιακών εργασιών που ανατίθενται στους μαθητές είναι 

κυρίως η ανταπόκριση του περιεχομένου της εργασίας στο θέμα της, η πρωτοτυπία της εργασίας 

και η πληρότητα των πληροφοριών που αναφέρονται. Η αξιοπιστία των πηγών που 

χρησιμοποιήθηκαν αποτελεί σημαντικό κριτήριο μόνο για 3 ερωτηθέντες. 
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3.2.3. Συμπέρασμα 

Οι μαθητές του δείγματος ανήκουν στην κατηγορία των ψηφιακών ιθαγενών, είναι πολύ 

εξοικειωμένοι με τη χρήση των εργαλείων του υπολογιστή και γνωρίζουν πώς να σερφάρουν στο 

διαδίκτυο για να βρουν βίντεο, να κατεβάσουν μουσική, να παίξουν βιντεοπαιχνίδια συχνά πολύ 

σύνθετα, να συνομιλήσουν με φίλους και να κάνουν αγορές. 

Με βάση τις απαντήσεις του δείγματός μας, ωστόσο, έχουν πολύ περιορισμένες γνώσεις 

σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Η αναζήτηση αξιόπιστων πληροφοριών και πηγών και η επαλήθευση των πηγών, ο σεβασμός 

των πνευματικών δικαιωμάτων και η αναφορά των πηγών τους είναι άγνωστες δραστηριότητες που 

απαιτούν συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες. 

Οι εκπαιδευτικοί, από την άλλη πλευρά, αποδεικνύουν ότι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες 

γνώσεις και δεξιότητες για να διδάξουν στους μαθητές τους τούς κανόνες που πρέπει να 

εφαρμόζουν κατά την αναζήτηση αξιόπιστων πληροφοριών στο διαδίκτυο. 

Προκειμένου να προετοιμαστούν οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι απαραίτητο να εξοπλιστούν με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες 

που θα αποτελέσουν την προίκα που θα φέρουν στον κόσμο της εργασίας, ο οποίος, χάρη στην 

τεχνολογική ανάπτυξη που προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς, και θα ψηφιοποιείται όλο και 

περισσότερο. 
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3.3.1. Αποτελέσματα της έρευνας στους μαθητές 

Στο πλαίσιο του προγράμματος BDW, πραγματοποιήσαμε μια έρευνα σε νέους Γάλλους μαθητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων), με την ακόλουθη μέθοδο και 

κατανομή: Πήραμε συνεντεύξεις από 127 μαθητές ηλικίας 11 έως 18 ετών. Από αυτούς 49 μαθητές 

φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ηλικίας 11 έως 15 ετών). Τους πήραμε συνεντεύξεις στην 

τάξη αλλά και εκτός σχολείου. Το φαινόμενο της ομάδας είναι πιθανόν μερικές φορές να επιδράσει 

αρνητικά στον αυθορμητισμό και να αλλοιώσει τα αποτελέσματα. 

Την δράση εκτέλεσαν ο Jérome Tafani και η Anne Clasquin. 

 

 

 

Η κατανομή του δείγματος με βάση το φύλο: 

άρρεν 24 
θήλυ 29 

 

 

 

άρρεν
45%

θήλυ
55%

Φύλο



3. Ποιο μέσο/συσκευή χρησιμοποιείτε κυρίως για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διαδίκτυο; 

 

 
 

 

Οι περισσότεροι μαθητές χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνά τους για να συνδεθούν στο διαδίκτυο 

(βλ. και την παρακάτω φωτογραφία). Λίγοι μόνο χρησιμοποιούν υπολογιστή για τον σκοπό αυτό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Σημειώστε τα δύο μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία χρησιμοποιείτε περισσότερο:  

Facebook  0 
Instagram 23 
Twitter 11 
Snapchat 36 
TikΤok 20 
Άλλο 0 
Δεν έχω λογαριασμό σε ΜΚΔ 1 

 

Μέσα σύνδεσης

υπολογιστής κινητό τηλέφωνο

Υπολογιστής 3 

Κινητό τηλέφωνο 46 
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(Αντικαταστήσαμε το LinkedIn με το Snapchat μετά τις δέκα πρώτες απαντήσεις, καθώς όλοι οι 

μαθητές μιλούσαν για το Snapchat). 

Το Snapchat είναι το μέσο κοινωνικής δικτύωσης το οποίο χρησιμοποιούν κυρίως οι νέοι 

άνθρωποι, σε ποσοστό 73%. Ακολουθεί το Instagram (47%) και το TikΤok (40%). Μόνο ένας από 

του 49 μαθητές του δείγματος απάντησε ότι δεν έχει λογαριασμό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

5. Χρόνος ημερήσιας χρήση διαδικτύου: 

Λιγότερο από 1 ώρα 4 
1-2 ώρες 7 
2-3 ώρες 18 
Περισσότερο από 3 ώρες 20 
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Σύμφωνα με το δείγμα μας το 40% των νέων ανθρώπων χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 

περισσότερο από 3 ώρες την ημέρας, το 36% μεταξύ 2 και 3 ωρών και μόνο το 14% λιγότερο από 2 

ώρες.  

6. Ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιείτε συχνότερα; 

Google 44 
Bing 1 
Άλλη 0 

 

 
Το 90% των μαθητών του δείγματος χρησιμοποιούν τη μηχανή αναζήτησης της Google για να 

ψάχνουν στο διαδίκτυο.  

7. Όταν ερευνάτε με μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο προσθέτετε τις επεκτάσεις των 

αρχείων για τα οποία ψάχνετε (.pdf, .doc, .ppt κ.τ.λ.) προκειμένου να φιλτράρετε τις επιλογές 

σας; Αν η απάντησή σας είναι “ναι”, σημειώστε ποια επέκταση χρησιμοποιείτε συχνότερα 

στις αναζητήσεις σας. 

Όχι 45 
Ναι 4 

 

 
Οι 4 μαθητές που απάντησαν “ναι” σημείωσαν τις επεκτάσεις .pdf και .doc. 

8. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν μηχανές αναζήτησης που διασφαλίζουν μεγαλύτερο βαθμό 

προστασίας των ιδιωτικών δεδομένων; Αν η απάντησή σας είναι “ναι”, σημειώστε ποιες 

μηχανές αναζήτησης αυτού του είδους γνωρίζετε. 
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Google Bing Άλλη
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92%

8%

Όχι Ναι



Όχι 39 
Ναι 10 

 

 
Το 80% απάντησε “όχι”, ενώ το 20% που απάντησε “ναι” ανέφερε το Safari (10 φορές).  

9. Τι κάνετε όταν ερευνάτε για πληροφορίες στο διαδίκτυο ή ενώ προετοιμάζετε κάποια 

εργασία  

Γράφω στο Google ή σε κάποια άλλη μηχανή αναζήτησης τη λέξη-
κλειδί και χρησιμοποιώ τις πληροφορίες από τις πρώτες ιστοσελίδες 
που εμφανίζονται 

35 

Χρησιμοποιώ ψηφιακά επιστημονικά περιοδικά 0 
Χρησιμοποιώ ανοικτές πηγές, όπως η Wikipedia  13 
 Χρησιμοποιώ ιστοσελίδες των οποίων οι πηγές και οι συγγραφείς 
είναι γνωστοί 

0 

Χρησιμοποιώ τα φόρουμ που χρησιμοποιούν και οι καθηγητές μου και 
οι φίλοι μου  

0 

Άλλο 1 
 

 
 

Συνοψίζοντας τις απαντήσεις στην ερώτηση αυτή: 

Το 71% των μαθητών του δείγματος γράφει τη λέξη-κλειδί στη μηχανή αναζήτησης της 

Google. 

Το 27% χρησιμοποιεί ανοικτές πηγές, όπως η Wikipedia. 

Όχι
80%

Ναι
20%
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Γράφω στο Google ή σε κάποια άλλη μηχανή αναζήτησης 
τη λέξη-κλειδί και χρησιμοποιώ τις πληροφορίες από τις …

Χρησιμοποιώ ψηφιακά επιστημονικά περιοδικά

Χρησιμοποιώ ανοικτές πηγές, όπως η Wikipedia 

Χρησιμοποιώ ιστοσελίδες των οποίων οι πηγές και οι 
συγγραφείς είναι γνωστοί

Χρησιμοποιώ τα φόρουμ που χρησιμοποιούν και οι 
καθηγητές μου και οι φίλοι μου 

Άλλο
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10. Πώς ελέγχετε την ακρίβεια των πληροφοριών που χρησιμοποιείτε;  

Δεν χρειάζεται να ελέγξω. Χρησιμοποιώ τα στοιχεία χωρίς 
δεύτερη σκέψη 

28 

Χρησιμοποιώ πληροφορίες και στοιχεία από πηγές και συγγραφείς 
που θεωρώ αξιόπιστους 

1 

Συγκρίνω τα δεδομένα με αυτά σε επιστημονικές δημοσιεύσεις  
Ερευνώ σε περισσότερες από μία πηγές 20 
Χρησιμοποιώ ακαδημαϊκές πηγές  
Άλλο  

 

 
 

Διαπιστώνουμε ότι το 59% των μαθητών ερευνούν σε περισσότερες από μία πηγές, αλλά το 36% 

δεν ελέγχει τις πηγές που χρησιμοποιεί. 

11. Ορίζετε συγκεκριμένα τις πηγές άντλησης πληροφοριών, όταν ερευνάτε στο διαδίκτυο;  

Ναι 9 
Όχι 40 

 

 
Το 18% των μαθητών (9 μαθητές) ορίζουν τις πηγές τους, ενώ το 82% (40 μαθητές) δεν το κάνει. 

 

Αν “ναι”, ποιες πηγές θεωρείτε πιο αξιόπιστες; 

Wikipedia 7 

Επίσημες πηγές 1 

Υπουργείο 0 
Safari 1 
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Όχι
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Η Wikipedia και οι επίσημες πηγές είναι οι πιο αξιόπιστες για τους μαθητές.  

12. Σε ποια κατηγορία ανήκουν οι ιστότοποι τους οποίους επισκέπτεσθε πιο συχνά; 

  

 
 

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα στο πίνακα, η πλειονότητα των νέων ανθρώπων, ανεξαρτήτως 

ηλικίας, επισκέπτονται κυρίως ιστοτόπους chat ή παιχνιδιών. 

13. Έχετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Την χρησιμοποιείτε ενεργά; 

Ναι 30 
Όχι 19 

 

 
 

Wikipedia
78%

Επίσημες 
πηγές
11%

Safari
11%

Wikipedia Επίσημες πηγές Safari
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Μόνο 30 από τους μαθητές του δείγματος απάντησε “ναι”, και μόνο 17 απάντησαν ότι 

χρησιμοποιούν ενεργά την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν (56%). 

14. Ποια είναι η εφαρμογή office που χρησιμοποιείτε περισσότερο; 

Power Point 2 
Word 39 
Excel 0 
Άλλο (Open Office) 8 
 

 
 

Διαπιστώνουμε ότι το Word είναι η εφαρμογή office την οποία χρησιμοποιεί η πλειονότητα, κατά 

80%. 

15. Γνωρίζετε τι είναι η λογοκλοπή στο διαδίκτυο και πώς μπορείτε να την αποφύγετε; 

Ναι 17 
Όχι 32 
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16. Γνωρίζετε τη σημασία που έχουν οι επεκτάσεις, όπως .edu, .com, .mil, κ.τ.λ. στις 

ιστοσελίδες του διαδικτύου για τις αναζητήσεις σας; 

 

 

Το 61% των μαθητών του δείγματος δηλώνει ότι γνωρίζει τις σημαίνουν οι επεκτάσεις στις 

ιστοσελίδες του διαδικτύου. 

17. Δίνετε σημασία στις παραπομπές και λαμβάνετε υπόψη την προστασία των πνευματικών 

δικαιωμάτων, όταν συλλέγετε στοιχεία, εικόνες κ.τ.λ. από το διαδίκτυο; 

Ναι 31 
Όχι 18 

 

18. Πώς αντιλαμβάνεσθε αν η διαδικτυακή πηγή που χρησιμοποιείτε είναι από ακαδημαϊκό ή 

εμπορικό ιστότοπο; 

Δεν ξέρω 29 
Είναι σαφές 20 
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Ναι 30 
Όχι 19 



Το 60 % των μαθητών του δείγματος απάντησε ότι δεν γνωρίζει αν μια διαδικτυακή πηγή που 

χρησιμοποιεί ανήκει σε ακαδημαϊκό ή εμπορικό ιστότοπο. 

19. Πώς αντιλαμβάνεσθε αν η πληροφόρηση σε έναν ιστότοπο είναι αντικειμενική ή 

μεροληπτική; 

Δεν ξέρω 40 
Συγκρίνοντας με άλλες πηγές 9 

 

 
 

Οι 40 από τους 49 μαθητές του δείγματος, δηλ. το 82%, δεν γνωρίζει αν τα αποτελέσματα της 

αναζήτησής τους στο διαδίκτυο είναι σωστά ή όχι και δεν γνωρίζουν αν μπορούν να εμπιστευτούν 

τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν από το διαδίκτυο ή όχι. 

20. Έχετε πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης και χρήσης ψηφιακών 

δημοσιεύσεων και πηγών στο σχολείο σας; 

Όχι 13 
Ναι 36 

 

 

Τα περισσότερα σχολεία, στη Γαλλία, είναι εξοπλισμένα με υπολογιστές και σύνδεση στο 

Διαδίκτυο ακόμη και τα νηπιαγωγεία. Έτσι, το εύρημα από αυτήν την ερώτηση είναι εντελώς 

αναμενόμενο. Μερικές φορές στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (για παιδιά κάτω των 15 
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ετών), η πρόσβαση στο Διαδίκτυο επιτρέπεται μόνο μόνο με τη επίβλεψη ή την άδεια του 

βιβλιοθηκάριου του σχολείου ή ενός δασκάλου. 

21. Έχετε παρακολουθήσει ποτέ μέχρι στιγμής κάποιο μάθημα σχετικά με την αναζήτηση 

πληροφοριών στο διαδίκτυο;  

 

Ναι 26 
Όχι  23 

 

 
Όλοι οι μαθητές ηλικίας 12-14 ετών έχουν παρακολουθήσει ένα μάθημα σχετικό με την αναζήτηση 

πληροφοριών στο διαδίκτυο, επειδή το μάθημα αυτό είναι πλέον υποχρεωτικό για όλους τους 

μαθητές αυτής της ηλικίας στη Γαλλία. 

Επιπλέον, ορισμένοι από τους μαθητές που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία είχαν επίσης την 

δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα τέτοιο μάθημα, ωστόσο ορισμένοι μαθητές σε πιο 

υποβαθμισμένα προάστεια δεν έχουν αυτήν τη δυνατότητα. 

3.3.2. Ένα γενικό σχόλιο για τα αποτελέσματα της έρευνας στους 

μαθητές στη Γαλλία 

Ακολουθούν ορισμένα σημαντικά σημεία προκύπτουν από την έρευνα αυτή όσον αφορά τα 

δεδομένα στη Γαλλία. 

Αν και η πλειονότητα των γαλλικών σχολείων είναι καλά εξοπλισμένα με ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, παρατηρείται ότι λίγοι μαθητές χρησιμοποιούν σωστά τον εξοπλισμό αυτό για 

σχολικούς σκοπούς. 

Το 93% των μαθητών έχουν κινητό τηλέφωνο και το χρησιμοποιούν για να μπαίνουν στο 

διαδίκτυο, να μοιράζονται φωτογραφίες ή βίντεο στο Snapchat και το Instagram, η συντριπτική 

πλειονότητα για περισσότερες από τρεις ώρες την ημέρα. Το πρόβλημα είναι ότι η πλειονότητά 

τους δεν γνωρίζει αν οι ιστότοποι που επισκέπτονται περιέχουν αξιόπιστα δεδομένα ή όχι. 

Δεν ψάχνουν για καλά δεδομένα- παίρνουν στην πλειονότητα τους, τα πρώτα δεδομένα που 

βρίσκουν και σταματούν στην πρώτη σελίδα που προσφέρει μια αναζήτηση με το google. 

Ναι
53%

Όχι 
47%

Ναι Όχι 
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Οι περισσότεροι από αυτούς χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να παρακολουθήσουν ταινίες ή 

για να παίξουν. 

Ένα σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ότι το 65% 

των μαθητών δεν γνωρίζει ότι υπάρχει ειδική μηχανή αναζήτησης ανάλογα με το περιεχόμενο. Η 

πλειονότητα των μαθητών ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τι είναι η λογοκλοπή στο ψηφιακό περιβάλλον 

και πώς να την αποφύγει. 

Ακολουθούν ορισμένα μαθήματα που θα ήταν χρήσιμα: 

‒ Πρακτική χρήση του διαδικτύου -- κανόνες χρήσης 

‒ Τι είναι μηχανή αναζήτησης, όροι μηχανής αναζήτησης, ιστοσελίδα, πρόγραμμα 

περιήγησης στο διαδίκτυο 

‒ Λεξικά ανοικτής πρόσβασης, wikipedia, κ.λπ., έννοιες και αξιοπιστία των κοινωνικών 

δικτύων 

‒ Διαφορά μεταξύ μηχανής αναζήτησης και προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο 

‒ Εκμάθηση και σωστή χρήση των επεκτάσεων ιστοσελίδων 

‒ Συγκέντρωση, παρουσίαση και σύνθεση πληροφοριών από το διαδίκτυο και οι νομικοί και 

δεοντολογικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται 

‒ Τι είναι τα πνευματικά δικαιώματα, τα είδη τους, η προστασία των πνευματικών 

δικαιωμάτων 

‒ Εκμάθηση της χρήσης επιστημονικών ιστότοπων και της περιήγησης σε δεδομένα. 

 

Ευχαριστούμε όλους τους μαθητές που δέχθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα και να 

απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο! 

Merci de votre participation���� 
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3.3.3. Αποτελέσματα της έρευνα στους εκπαιδευτικούς της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Γαλλία 

Στο πλαίσιο του προγράμματος BDW, πραγματοποιήσαμε μια έρευνα σε 51 εκπαιδευτικούς 

(ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων), με την ακόλουθη μέθοδο και κατανομή: 22 εκπαιδευτικοί 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πήραμε συνεντεύξεις μέσα στο σχολείο. 

Την δράση εκτέλεσαν η Anne Clasquin και ο Jérome Tafani. Συναντήσαμε τους 

εκπαιδευτικούς στο εντευκτήριο, την ώρα του διαλείμματος, στα 3 σχολεία τα οποία 

επισκεφθήκαμε. Δυστυχώς δεν μας δόθηκε η άδεια να τραβήξουμε φωτογραφίες μέσα στα σχολεία. 

Επιπλέον, ορισμένοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο σε google forms και μας το 

έστειλαν. 

1. Κατανομή του δείγματος με βάση το φύλο 

Γυναίκες 11 
Άνδρες 11 

2. Κατανομή του δείγματος με βάση την ηλικία των εκπαιδευτικών : 

 

Ηλικία Κατανομή 
26 - 30 3 
31 - 35 6 
36 - 40 6 
41 - 45 4 
46 - 50 1 
51- 55 2 

 
 

Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος είναι μεταξύ 31 και 45 ετών. 
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3. Κατανομή του δείγματος με βάση τον κλάδο 

Κλάδος Κατανομή 
Ξένες Γλώσσες 4 
Γαλλική γλώσσα και λογοτεχνία 2 
Ιστορία και Γεωγραφία 5 
Λατινικά 1 
Μαθηματικά 4 
Επιστήμες 5 
Μουσική 1 

 
 

Προσπαθήσαμε, ώστε το δείγμα μας να καλύπτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος κλάδων. 

4. Ιεραρχήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε συχνότερα 

1η επιλογή Facebook 31% 
2η επιλογή Linkdelin 25% 
3η επιλογή Instagram 21% 
4η επιλογή Twitter 14% 
5η επιλογή TikΤok 6% 
6η επιλογή Άλλο 2% 

 
 

Ο πίνακας και το Γράφημα παρουσιάζουν τις επιλογές του δείγματος των εκπαιδευτικών. Οι 

νεότεροι εκπαιδευτικοί ιεράρχησαν το Instagram και το Twitter ως δεύτερη επιλογή. Ωστόσο, το 

31% διάλεξε το Facebook και το 25% το LinkedIn. Το αποτέλεσμα αυτό είναι εντελώς διαφορετικό 
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από αυτό στους μαθητές, ελάχιστοι από τους οποίους επέλεξαν το Facebook και κανένας το 

LinkedIn. Οι εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τους μαθητές 

τους. 

5. Χρόνος ημερήσιας χρήσης διαδικτύου 

Λιγότερο από 1 ώρα 4 

1-2 ώρες 5 

2-3 ώρες 13 
Περισσότερο από 3 ώρες 0 

 

 
 

Παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί περνούν λιγότερο χρόνο στο διαδίκτυο από τους μαθητές. Ο 

μέγιστος χρόνος ημερήσιας χρήσης του διαδικτύου είναι μεταξύ 2 και 3 ωρών. 

6. Ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιείτε περισσότερο; 

Google 21 
Άλλο 1 

 

 
 

Το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο με αυτό στους μαθητές: το 95 % των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί 

την μηχανή αναζήτησης της Google. 
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7 . Όταν ερευνάτε με μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο προσθέτετε τις επεκτάσεις των 

αρχείων για τα οποία ψάχνετε (.pdf, .doc, .ppt κ.τ.λ.) προκειμένου να φιλτράρετε τις επιλογές 

σας; Αν η απάντησή σας είναι “ναι”, σημειώστε ποια επέκταση χρησιμοποιείτε συχνότερα 

στις αναζητήσεις σας. 

 

Ναι 14 

Όχι 8 

 

 

 
 

Αυτοί που απάντησαν “ναι” χρησιμοποιούν συχνότερα την επέκταση .pdf.  

.doc 1 

.pdf 11 

 

 

8. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης που διασφαλίζουν μεγαλύτερο 

βαθμό προστασίας των ιδιωτικών δεδομένων; Αν η απάντησή σας είναι “ναι”, σημειώστε 

ποιες μηχανές αναζήτησης αυτού του είδους γνωρίζετε. 

Ναι 17 

Όχι 5 
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Ορισμένοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης που εξασφαλίζουν σε 

μεγάλο βαθμό την ιδιωτικότητα: Quant, web of science, pubmed, Wolfromalpha 

9. Τι κάνετε ερευνώντας για πληροφορίες στο διαδίκτυο ή προετοιμάζοντας εργασίες για τους 

μαθητές  

Γράφω στο Google ή σε κάποια άλλη μηχανή αναζήτησης τη λέξη-κλειδί και 
χρησιμοποιώ τις πληροφορίες από τις πρώτες ιστοσελίδες που εμφανίζονται 

16 

Χρησιμοποιώ ψηφιακά επιστημονικά περιοδικά 3 
Χρησιμοποιώ ανοικτές πηγές, όπως η Wikipedia  2 
 Χρησιμοποιώ ιστοσελίδες των οποίων οι πηγές και οι συγγραφείς είναι γνωστοί 0 
Χρησιμοποιώ τα φόρουμ που χρησιμοποιούν και άλλοι συνάδελφοι και φίλοι 1 
Άλλο 0 
 

 
 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος (72%) απάντησαν ότι γράφουν στο Google ή σε 

κάποια άλλη μηχανή αναζήτησης τη λέξη-κλειδί και χρησιμοποιώ τις πληροφορίες από τις πρώτες 

ιστοσελίδες που εμφανίζονται.  

10. Πώς ελέγχετε την ακρίβεια των πληροφοριών που χρησιμοποιείτε;  

Δεν χρειάζεται να ελέγξω. Χρησιμοποιώ τα στοιχεία χωρίς 
δεύτερη σκέψη 

 

Χρησιμοποιώ πληροφορίες και στοιχεία από πηγές και 
συγγραφείς που θεωρώ αξιόπιστους 

3 

Συγκρίνω τα δεδομένα με αυτά σε επιστημονικές 
δημοσιεύσεις 1 
Ερευνώ σε περισσότερες από μία πηγές 13 
Χρησιμοποιώ μόνο όποιες πηγές χρησιμοποιούν και οι 
συνάδελφοί μου 

 

Χρησιμοποιώ ακαδημαϊκές πηγές 5 
Άλλο  
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Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών κάνουν αναζητήσεις σε περισσότερες από μία πήγες, 

προκειμένου να ελέγξουν την ακρίβεια των πληροφοριών που χρησιμοποιούν. Μόνο ελάχιστοι δεν 

ελέγχουν την ακρίβεια των δεδομένων που συλλέγουν από το διαδίκτυο. 

11. Ορίζετε συγκεκριμένα τις πηγές άντλησης πληροφοριών, όταν ερευνάτε στο διαδίκτυο; Αν 

“ναι”, ποιες πηγές θεωρείτε πιο αξιόπιστες; 

 

Ναι 15 

Όχι 7 

 

 

12. Σε ποια κατηγορία ανήκουν οι ιστότοποι τους οποίους επισκέπτεσθε πιο συχνά; 

Κατηγορία  1η 

επιλογή  

2η 

επιλογή 

3η 

επιλογή 

4η 

επιλογή 

5η 

επιλογή 

Κοινωνικά δίκτυα, forum/ chat  3 0 0 0 0 

Εκπαιδευτικά forum/blogs 4 8 1 0 0 

Παιχνίδια – ταινίες 0 2 0 0 0 

Ειδησιογραφικά – blogs 5 1 2 1 0 
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Ακαδημαϊκά-ερευνητικά, άρθρα 8 1 3 1 1 

Αγορές 1 2 0 0 0 

Άλλο 1 1 0 0 0 

 

 
Παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί επισκέπτονται το διαδίκτυο κυρίως για να διαβάσουν άρθρα και 

blogs για εκπαιδευτικά θέματα. Λίγοι από αυτούς χρησιμοποιούν το chat στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

13. Έχετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Την χρησιμοποιείτε ενεργά;  

Όλοι οι εκπαιδευτικοί (εκτός από έναν) έχουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την 

χρησιμοποιούν ενεργά. 

14. Ποια είναι η εφαρμογή office που χρησιμοποιείτε περισσότερο;  

Word 19 
PowerPoint 3 
Excel  0 

 

 
Όπως και οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν συχνότερα την εφαρμογή Word. 

15. Γνωρίζετε τι είναι η λογοκλοπή στο διαδίκτυο και πώς μπορείτε να την αποφύγετε; 
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Ναι 18 

Όχι 4 

 

 
Η ερώτηση ήταν προβληματική ως έναν βαθμό. Κάποιοι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τι είναι η 

λογοκλοπή στο διαδίκτυο και πώς μπορεί να αποφευχθεί. Άλλοι, ωστόσο, γνωρίζουν τι είναι η 

λογοκλοπή, όχι όμως και πώς μπορούν να την αποφύγουν. 

16. Γνωρίζετε τη σημασία που έχουν οι επεκτάσεις, όπως .edu, .com, .mil, κ.τ.λ. στις 

ιστοσελίδες του διαδικτύου για τις αναζητήσεις σας; 

Ναι 17 

Όχι 5 

 

 
Το 77% των εκπαιδευτικών του δείγματος γνωρίζει τη σημασία των επεκτάσεων. 

17. Δίνετε σημασία στις παραπομπές και λαμβάνετε υπόψη την προστασία των πνευματικών 

δικαιωμάτων, όταν συλλέγετε στοιχεία, εικόνες κ.τ.λ. από το διαδίκτυο; 

 
Το 82% των εκπαιδευτικών δίνει σημασία στις παραπομπές και λαμβάνει υπόψη την προστασία 

των πνευματικών δικαιωμάτων, όταν συλλέγει στοιχεία από το διαδίκτυο. 
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18. Πώς αντιλαμβάνεσθε αν η διαδικτυακή πηγή που χρησιμοποιείτε είναι από ακαδημαϊκό ή 

εμπορικό ιστότοπο; 

 

Δεν γνωρίζω 15 
Απαιτεί πληρωμή / Είναι δωρεάν 2 
Επέκταση της διεύθυνσης ιστοσελίδας 4 
Περιεχόμενο ιστοσελίδας 1 
Ασφάλεια ιστοσελίδας  
 

 
Το 68% των εκπαιδευτικών δεν γνωρίζει αν η διαδικτυακή πηγή που χρησιμοποιεί είναι από 

ακαδημαϊκό ή εμπορικό ιστότοπο. 

19. Πώς αντιλαμβάνεσθε αν η πληροφόρηση σε έναν ιστότοπο είναι αντικειμενική ή 

μεροληπτική;  

Δεν γνωρίζω 8 
Σύγκριση πηγών 9 
Βασικές επιστημονικές δημοσιεύσεις με 
αντικειμενικά δεδομένα  
Είναι δύσκολο να το αντιληφθώ 2 
Διαμορφώνω αντίληψη κατά την κρίση μου 1 
 

 
8 εκπαιδευτικοί (36%) δεν γνωρίζουν αν οι πληροφορίες που βρίσκουν στο διαδίκτυο είναι 

αντικειμενική ή μεροληπτική. Και 9 από αυτούς (40%) οδηγούνται σε σύγκριση των πληροφοριών 

που βρίσκουν με άλλες πηγές. 

20. Ποια συσκευή χρησιμοποιείτε κυρίως για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διαδίκτυο; 

τάμπλετ 1 
υπολογιστή 18 
κινητό τηλέφωνο 3 
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Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος (84%) χρησιμοποιεί υπολογιστή για να αποκτήσει 

πρόσβαση στο διαδίκτυο, και μόνο το 13% χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο. Για τους μαθητές ισχύει 

το αντίθετο: χρησιμοποιούν κυρίως το κινητό τηλέφωνο. 

21. Είστε επαρκώς πληροφορημένος ώστε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε 

ψηφιακές πανεπιστημιακές πηγές και δημοσιεύσεις; 

Ναι 17 

Όχι 5 

 
Το 77% των εκπαιδευτικών του δείγματος θεωρεί ότι είναι επαρκώς πληροφορημένο, ώστε να 

έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιεί ψηφιακές πηγές και δημοσιεύσεις στο σχολείο. 

22. Παρακαλώ, σημειώστε με σειρά σπουδαιότητας τα πέντε πιο σημαντικά κριτήρια που 

λαμβάνετε υπόψη, όταν αξιολογείτε εργασίες των μαθητών σας που έγιναν με χρήση του 

διαδικτύου 

1ο κριτήριο 

Όχι copy - paste 6 

Διατύπωση των πληροφοριών με τα λόγια του μαθητή 4 

Ποιότητα της επεξεργασίας 3 

Σεβασμός στις πηγές 2 

Ποιότητα έρευνας 2 
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τηλέφωνο

77%

23%
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Εντός θέματος 4 

 

2ο κριτήριο 

Συνάφεια και ακρίβεια απαντήσεων 4 
Σεβασμός στις πηγές 3 

Ενδιαφέρον 2 

Καλή κατανόηση 3 

Όχι copy - paste 4 

Συμμόρφωση με τις οδηγίες 3 

Διατύπωση με τα λόγια του μαθητή  2 

Παρουσίαση 1 
 

 

3ο κριτήριο 

Παρουσίαση της εργασίας 3 
Αξιόπιστη πηγή 3 
Έλεγχος λεξιλογίου 2 
Συμμόρφωση με τις οδηγίες 2 
Ακρίβεια απαντήσεων 4 
Σεβασμός στις πηγές 4 
Ανάλυση σχετική με το θέμα 2 
Ποικιλία/διαφοροποίηση απαντήσεων 2 

 

4ο κριτήριο 

Επαλήθευση δεδομένων 5 
Καλή ανάλυση 5 
Συμμόρφωση με τις οδηγίες 4 

Καλή διατύπωση με τα λόγια του μαθητή 3 
Αναφορά στις πηγές 3 
Παρουσίαση 1 
Ορθογραφία 1 

 

5ο κριτήριο 

Ορθογραφία  6 
Παρουσίαση 4 
Πηγές 6 

Κανένα 6 
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3.3.3.1. Ένα γενικό σχόλιο για τα αποτελέσματα της έρευνα στους εκπαιδευτικούς 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Γαλλία 

Μέσα από την έρευνα αυτή φαίνεται ότι για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, το πιο σημαντικό 

κριτήριο είναι η επεξεργασία των δεδομένων που μπορεί κανείς να βρει στο διαδίκτυο. Οι μαθητές 

θα πρέπει να είναι σε θέση να μετασχηματίζουν αυτά που διαβάζουν και κατανοούν. Θεωρούν 

επίσης σημαντικό στοιχείο τον σεβασμό των πηγών. 

Το δεύτερο κριτήριο είναι η συνάφεια και η ακρίβεια των απαντήσεων καθώς και ο σεβασμός 

των πηγών. Οι εκπαιδευτικοί θέλουν οι μαθητές τους να έχουν καλή κατανόηση του θέματος που 

πρέπει να επεξεργαστούν. Φυσικά, και εδώ πάλι όχι copy- paste και συμμόρφωση με τις οδηγίες. 

Στη συνέχεια έρχεται η παρουσίαση της επεξεργασίας που πρέπει να κάνουν οι μαθητές. 

Το τέταρτο κριτήριο μια καλή ανάλυση και επαλήθευση των δεδομένων που συλλέχθηκαν και 

τέλος η ορθογραφία. 

Μερικά μαθήματα τα οποία θα ήταν χρήσιμα: 

‒ Πρακτική χρήση του διαδικτύου – κανόνες χρήσης 

‒ Τι είναι μηχανή αναζήτησης, όροι μηχανής αναζήτησης, ιστοσελίδα, πρόγραμμα 

περιήγησης στο διαδίκτυο, 

‒ Διαφορά μηχανής αναζήτησης και προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο 

‒ Εκμάθηση και σωστή χρήση των επεκτάσεων ιστοσελίδων 

‒ Τι είναι τα πνευματικά δικαιώματα, τα είδη τους, προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων 

‒ Εκμάθηση της χρήσης επιστημονικών ιστότοπων και περιήγηση σε δεδομένα. 
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3.3.4. Αποτελέσματα της έρευνας στους εκπαιδευτικούς της 

ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Γαλλία 

Στο πλαίσιο του προγράμματος BDW, πραγματοποιήσαμε μια έρευνα σε 51 εκπαιδευτικούς 

(ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων), με την ακόλουθη μέθοδο και κατανομή: 29 εκπαιδευτικοί στην 

ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πήραμε συνεντεύξεις μέσα στο σχολείο. 

Την δράση εκτέλεσαν η Anne Clasquin και ο Jérome Tafani. Συναντήσαμε τους 

εκπαιδευτικούς στο εντευκτήριο, την ώρα του διαλείμματος, στα 3 σχολεία τα οποία 

επισκεφθήκαμε. Δυστυχώς δεν μας δόθηκε η άδεια να τραβήξουμε φωτογραφίες μέσα στα σχολεία. 

Επιπλέον, ορισμένοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο σε google forms και μας το 

έστειλαν. 

1. Κατανομή του δείγματος με βάση το φύλο 

Γυναίκες 12 
Άνδρες 17 

 

 

 

 

2. Κατανομή του δείγματος με βάση την ηλικία 

 

Ηλικία Κατανομή 
26 - 30 1 
31 - 35 3 
36 - 40 11 
41 - 45 8 
46 - 50 2 
51- 55 3 
56 - 60 1 

 
 

 

41%
59%

Φύλο
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0 2 4 6 8 10

Art

French and Literature

Professional education

Philosphy

Κατανομή με βάση τους 
κλάδους

Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν μεταξύ 36 και 

45ετών. 

3. Κλάδος 

Κλάδος  Κατανομή 
Τέχνες 1 
Ξένες γλώσσες 3 
Γαλλική γλώσσα και λογοτεχνία 2 
Ιστορία και γεωγραφία 4 
Επαγγελματικός 
προσανατολισμός 7 
Επιστήμες 9 
Φιλοσοφία 2 
Φυσική αγωγή 1 

 

 

 

Προσπαθήσαμε, ώστε το δείγμα μας να καλύπτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος κλάδων. 

 

4. Ιεραρχήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε συχνότερα 

1η επιλογή Facebook 31% 
2η επιλογή Linkdelin 25% 
3η επιλογή Instagram 21% 
4η επιλογή Twitter 14% 
5η επιλογή TikΤok 6% 
6η επιλογή Άλλο 2% 
 

 
 

Ο πίνακας και το Γράφημα παρουσιάζουν τις επιλογές του δείγματος των εκπαιδευτικών. Οι 

νεότεροι εκπαιδευτικοί ιεράρχησαν το Instagram και το Twitter ως δεύτερη επιλογή. Ωστόσο, το 

31% διάλεξε το Facebook και το 25% το LinkedIn. Το αποτέλεσμα αυτό είναι εντελώς διαφορετικό 

από αυτό στους μαθητές, ελάχιστοι από τους οποίους επέλεξαν το Facebook και κανένας το 

LinkedIn. Οι εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τους μαθητές 

τους. 
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52%48%
Yes

No

5. Χρόνος ημερήσιας χρήσης διαδικτύου 

Λιγότερο από 1 ώρα 4 

1-2 ώρες 11 

2-3 ώρες 12 
Περισσότερο από 3 ώρες 2 
 

 
 

Παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί περνούν λιγότερο χρόνο στο διαδίκτυο από τους μαθητές. Ο 

μέγιστος χρόνος ημερήσιας χρήσης του διαδικτύου είναι μεταξύ 2 και 3 ωρών. 

6. Ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιείτε περισσότερο; 

Bing 1 
Google 26 
Άλλη 2 

 

 
Όπως και οι μαθητές, το 90 % των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί τη μηχανή αναζήτησης της Google. 

7 . Όταν ερευνάτε με μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο προσθέτετε τις επεκτάσεις των 

αρχείων για τα οποία ψάχνετε (.pdf, .doc, .ppt κ.τ.λ.) προκειμένου να φιλτράρετε τις επιλογές 

σας; Αν η απάντησή σας είναι “ναι”, σημειώστε ποια επέκταση χρησιμοποιείτε συχνότερα 

στις αναζητήσεις σας. 

 

Ναι 15 

Όχι 14 
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0

10

20

30

DOC PDF PPT

Αυτοί που απάντησαν “ναι” χρησιμοποιούν συχνότερα την επέκταση .pdf. 

 

.doc 3 

.pdf 19 

.ppt 1 
 

 

8. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης που διασφαλίζουν μεγαλύτερο 

βαθμό προστασίας των ιδιωτικών δεδομένων; Αν η απάντησή σας είναι “ναι”, σημειώστε 

ποιες μηχανές αναζήτησης αυτού του είδους γνωρίζετε. 

 
  

Μόνο 3 από τους 29 εκπαιδευτικούς (90%) γνωρίζουν ότι υπάρχουν ειδικές μηχανές αναζήτησης. 

Κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς ανέφεραν μηχανές που εξασφαλίζουν την ιδιωτικότητα: Quant, 

web of science, PubMed, Wolfromalpha. 

9. Τι κάνετε ερευνώντας για πληροφορίες στο διαδίκτυο ή προετοιμάζοντας εργασίες για τους 

μαθητές  

Γράφω στο Google ή σε κάποια άλλη μηχανή αναζήτησης τη λέξη-κλειδί και 
χρησιμοποιώ τις πληροφορίες από τις πρώτες ιστοσελίδες που εμφανίζονται 

24 

Χρησιμοποιώ ψηφιακά επιστημονικά περιοδικά 4 
Χρησιμοποιώ ανοικτές πηγές, όπως η Wikipedia   
 Χρησιμοποιώ ιστοσελίδες των οποίων οι πηγές και οι συγγραφείς είναι γνωστοί 1 
Χρησιμοποιώ τα φόρουμ που χρησιμοποιούν και άλλοι συνάδελφοι και φίλοι  
Άλλο  

 

10%

90%

Yes

No

Ναι 3 

Όχι 26 
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Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος (83%) απάντησαν ότι γράφουν στο Google ή σε 

κάποια άλλη μηχανή αναζήτησης τη λέξη-κλειδί και χρησιμοποιώ τις πληροφορίες από τις πρώτες 

ιστοσελίδες που εμφανίζονται.  

10. Πώς ελέγχετε την ακρίβεια των πληροφοριών που χρησιμοποιείτε;  

Δεν χρειάζεται να ελέγξω. Χρησιμοποιώ τα στοιχεία χωρίς δεύτερη 
σκέψη 

2 

Χρησιμοποιώ πληροφορίες και στοιχεία από πηγές και συγγραφείς που 
θεωρώ αξιόπιστους 

5 

Συγκρίνω τα δεδομένα με αυτά σε επιστημονικές δημοσιεύσεις 6 
Ερευνώ σε περισσότερες από μία πηγές 15 

Χρησιμοποιώ μόνο όποιες πηγές χρησιμοποιούν και οι συνάδελφοί μου 
 

Χρησιμοποιώ ακαδημαϊκές πηγές 3 
Άλλο  

 

 

0 5 10 15 20 25 30

Γράφω στο Google ή σε κάποια άλλη μηχανή 
αναζήτησης τη λέξη-κλειδί και χρησιμοποιώ τις …

Χρησιμοποιώ ψηφιακά επιστημονικά περιοδικά

Χρησιμοποιώ ανοικτές πηγές, όπως η Wikipedia 

Χρησιμοποιώ ιστοσελίδες των οποίων οι πηγές 
και οι συγγραφείς είναι γνωστοί

Χρησιμοποιώ τα φόρουμ που χρησιμοποιούν και 
άλλοι συνάδελφοι και φίλοι

Άλλο

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Δεν χρειάζεται να ελέγξω. Χρησιμοποιώ τα …

Χρησιμοποιώ πληροφορίες και στοιχεία από …
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Χρησιμοποιώ μόνο όποιες πηγές χρησιμοποιούν …

Χρησιμοποιώ ακαδημαϊκές πηγές

Άλλο

Πηγές
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Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών κάνουν αναζητήσεις σε περισσότερες από μία πήγες, 

προκειμένου να ελέγξουν την ακρίβεια των πληροφοριών που χρησιμοποιούν. Μόνο ελάχιστοι δεν 

ελέγχουν την ακρίβεια των δεδομένων που συλλέγουν από το διαδίκτυο. 

11. Ορίζετε συγκεκριμένα τις πηγές άντλησης πληροφοριών, όταν ερευνάτε στο διαδίκτυο; Αν 

“ναι”, ποιες πηγές θεωρείτε πιο αξιόπιστες; 

 

 

      

12. Σε ποια κατηγορία ανήκουν οι ιστότοποι τους οποίους επισκέπτεσθε πιο συχνά; 

Κατηγορία  1η 
επιλογή 

2η 
επιλογή 

3η 
επιλογή 

4η 
επιλογή 

5η 
επιλογή 

Κοινωνικά δίκτυα, forum/ chat  3 0 0 0 0 
Εκπαιδευτικά forum/blogs 7 8 1 0 0 
Παιχνίδια – ταινίες 0 2 0 0 0 
Ειδησιογραφικά – blogs 6 1 1 1 0 
Ακαδημαϊκά-ερευνητικά, άρθρα 12 1 1 1 1 
Αγορές 1 2 0 0 0 
Άλλο 0 1 0 0 0 

 

 

48%52%
Yes

No

0
2
4
6
8

10
12
14

1η επιλογή 2η επιλογή 3η επιλογή 4η επιλογή 5η επιλογή

Ναι 14 
Όχι 15 



 135  
 

Παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί επισκέπτονται το διαδίκτυο κυρίως για να διαβάσουν άρθρα και 

blogs για εκπαιδευτικά θέματα. Λίγοι από αυτούς χρησιμοποιούν το chat στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

13. Έχετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Την χρησιμοποιείτε ενεργά;  

Όλοι οι εκπαιδευτικοί (100%) έχουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την χρησιμοποιούν 

ενεργά. 

14. Ποια είναι η εφαρμογή office που χρησιμοποιείτε περισσότερο; 

Word 23 
PowerPoint 5 
Excel  1 

 

 
 

Όπως και οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν συχνότερα την εφαρμογή Word. 

 

15. Γνωρίζετε τι είναι η λογοκλοπή στο διαδίκτυο και πώς μπορείτε να την αποφύγετε; 

Ναι 20 
Όχι 9 

 
Η ερώτηση ήταν προβληματική ως έναν βαθμό. Κάποιοι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τι είναι η 

λογοκλοπή στο διαδίκτυο και πώς μπορεί να αποφευχθεί. Άλλοι, ωστόσο, γνωρίζουν τι είναι η 

λογοκλοπή, όχι όμως και πώς μπορούν να την αποφύγουν. 
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16. Γνωρίζετε τη σημασία που έχουν οι επεκτάσεις, όπως .edu, .com, .mil, κ.τ.λ. στις 

ιστοσελίδες του διαδικτύου για τις αναζητήσεις σας; 

Ναι 19 
Όχι 10 

 

 

17. Δίνετε σημασία στις παραπομπές και λαμβάνετε υπόψη την προστασία των πνευματικών 

δικαιωμάτων, όταν συλλέγετε στοιχεία, εικόνες κ.τ.λ. από το διαδίκτυο; 

 
 

Το 69% των εκπαιδευτικών δίνει σημασία στις παραπομπές και λαμβάνει υπόψη την προστασία 

των πνευματικών δικαιωμάτων, όταν συλλέγει στοιχεία από το διαδίκτυο. 

18. Πώς αντιλαμβάνεσθε αν η διαδικτυακή πηγή που χρησιμοποιείτε είναι από ακαδημαϊκό ή 

εμπορικό ιστότοπο; 

Δεν γνωρίζω 11 
Απαιτεί πληρωμή / Είναι δωρεάν 2 
Επέκταση της διεύθυνσης 
ιστοσελίδας 4 
Περιεχόμενο ιστοσελίδας 5 
Ασφάλεια ιστοσελίδας 1 
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Το 40% των εκπαιδευτικών δεν γνωρίζει αν η διαδικτυακή πηγή που χρησιμοποιεί είναι από 

ακαδημαϊκό ή εμπορικό ιστότοπο. 

19. Πώς αντιλαμβάνεσθε αν η πληροφόρηση σε έναν ιστότοπο είναι αντικειμενική ή 

μεροληπτική;  

Δεν γνωρίζω 10 
Σύγκριση πηγών 15 
Βασικές επιστημονικές δημοσιεύσεις με αντικειμενικά δεδομένα 1 
Είναι δύσκολο να το αντιληφθώ 2 
Διαμορφώνω αντίληψη κατά την κρίση μου 1 
 

 
 

10 εκπαιδευτικοί (34%) δεν γνωρίζουν αν οι πληροφορίες που βρίσκουν στο διαδίκτυο είναι 

αντικειμενική ή μεροληπτική. Και 15 από αυτούς (51%) οδηγούνται σε σύγκριση των 

πληροφοριών που βρίσκουν με άλλες πηγές. 

20. Ποια συσκευή χρησιμοποιείτε κυρίως για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διαδίκτυο; 

τάμπλετ 3 
υπολογιστή 21 
κινητό τηλέφωνο 5 

 

 
Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος (72%) χρησιμοποιεί υπολογιστή για να αποκτήσει 

πρόσβαση στο διαδίκτυο, και μόνο το 22% χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο. Για τους μαθητές ισχύει 

το αντίθετο: χρησιμοποιούν κυρίως το κινητό τηλέφωνο. 
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21. Είστε επαρκώς πληροφορημένος ώστε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε 

ψηφιακές πανεπιστημιακές πηγές και δημοσιεύσεις; 

Ναι 17 
Όχι 12 

 
Μόνο το 59% των εκπαιδευτικών του δείγματος θεωρεί ότι είναι επαρκώς πληροφορημένο, ώστε 

να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιεί ψηφιακές πηγές και δημοσιεύσεις στο σχολείο. 

22. Παρακαλώ, σημειώστε με σειρά σπουδαιότητας τα πέντε πιο σημαντικά κριτήρια που 

λαμβάνετε υπόψη, όταν αξιολογείτε εργασίες των μαθητών σας που έγιναν με χρήση του 

διαδικτύου 

1ο κριτήριο 

Όχι copy - paste 8 
Διατύπωση των πληροφοριών με τα λόγια του μαθητή 7 
Ποιότητα της επεξεργασίας 6 
Σεβασμός στις πηγές 5 
Ποιότητα έρευνας 2 
Εντός θέματος 1 
 
2ο κριτήριο 
Συνάφεια και ακρίβεια απαντήσεων 6 
Σεβασμός στις πηγές 5 
Ενδιαφέρον 5 
Καλή κατανόηση 4 
Όχι copy - paste 3 
Συμμόρφωση με τις οδηγίες 3 
Διατύπωση με τα λόγια του μαθητή  2 
Παρουσίαση 1 
 
3ο κριτήριο 
Παρουσίαση της εργασίας 5 
Αξιόπιστη πηγή 6 
Έλεγχος λεξιλογίου 5 
Συμμόρφωση με τις οδηγίες 5 
Ακρίβεια απαντήσεων 2 
Σεβασμός στις πηγές 1 
Ανάλυση σχετική με το θέμα 3 

59%
41% Yes

No
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Ποικιλία/διαφοροποίηση απαντήσεων 2 
 
4ο κριτήριο 
Επαλήθευση δεδομένων 5 
Καλή ανάλυση 5 
Συμμόρφωση με τις οδηγίες 4 
Καλή διατύπωση με τα λόγια του μαθητή 5 
Αναφορά στις πηγές 5 
Παρουσίαση 3 
Ορθογραφία  2 
 
5ο κριτήριο 
Ορθογραφία  9 
Παρουσίαση 8 
Πηγές 2 
Κανένα 11 

 

3.3.4.1 Ένα γενικό σχόλιο για τα αποτελέσματα της έρευνα στους εκπαιδευτικούς της 

ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Γαλλία 

Μέσα από την έρευνα αυτή φαίνεται ότι για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, το πιο σημαντικό 

κριτήριο είναι η επεξεργασία των δεδομένων που μπορεί κανείς να βρει στο διαδίκτυο. Οι μαθητές 

θα πρέπει να είναι σε θέση να μετασχηματίζουν αυτά που διαβάζουν και κατανοούν. Θεωρούν 

επίσης σημαντικό στοιχείο τον σεβασμό των πηγών. 

Το δεύτερο κριτήριο είναι η συνάφεια και η ακρίβεια των απαντήσεων καθώς και ο σεβασμός 

των πηγών. Οι εκπαιδευτικοί θέλουν οι μαθητές τους να έχουν καλή κατανόηση του θέματος που 

πρέπει να επεξεργαστούν. Φυσικά, και εδώ πάλι όχι copy- paste και συμμόρφωση με τις οδηγίες. 

Στη συνέχεια έρχεται η παρουσίαση της επεξεργασίας που πρέπει να κάνουν οι μαθητές. 

Το τέταρτο κριτήριο μια καλή ανάλυση και επαλήθευση των δεδομένων που συλλέχθηκαν και 

τέλος η ορθογραφία. 

Μερικά μαθήματα τα οποία θα ήταν χρήσιμα: 

‒ Πρακτική χρήση του διαδικτύου – κανόνες χρήσης 

‒ Τι είναι μηχανή αναζήτησης, όροι μηχανής αναζήτησης, ιστοσελίδα, πρόγραμμα 

περιήγησης στο διαδίκτυο, 

‒ Διαφορά μηχανής αναζήτησης και προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο 

‒ Εκμάθηση και σωστή χρήση των επεκτάσεων ιστοσελίδων 

‒ Τι είναι τα πνευματικά δικαιώματα, τα είδη τους, προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων 

‒ Εκμάθηση της χρήσης επιστημονικών ιστότοπων και περιήγηση σε δεδομένα. 
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3.3.5. Αποτελέσματα της έρευνας στους μαθητές της ανώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Στο πλαίσιο του προγράμματος BDW, πραγματοποιήσαμε μια έρευνα σε νέους Γάλλους μαθητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων), με την ακόλουθη κατανομή και 

μέθοδο: Πήραμε συνέντευξη από 127 μαθητές ηλικίας 11 έως 18 ετών. 49 μαθητές που φοιτούσαν 

στο γυμνάσιο (ηλικίας 11 έως 15 ετών) και 78 μαθητές που φοιτούσαν στο λύκειο (ηλικίας 16 έως 

18 ετών). 

Τους πήραμε συνεντεύξεις στην τάξη αλλά και εκτός σχολείου. Το φαινόμενο της ομάδας είναι 

πιθανόν μερικές φορές να επιδράσει αρνητικά στον αυθορμητισμό και να αλλοιώσει τα 

αποτελέσματα. 

Την δράση εκτέλεσαν ο Jérome Tafani και η Anne Clasquin. 
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Μέσα σύνδεσης στο διαδίκτυο

Mobile Computer

1. Η κατανομή του δείγματος με βάση το φύλο: 

 

Θήλυ 35 
Άρρεν 43 

 

 
 

3. Ποιο μέσο/συσκευή χρησιμοποιείτε κυρίως για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διαδίκτυο; 

 

Κινητό τηλέφωνο 56 
Υπολογιστής 22 

 

 

 

 

 

 

Οι περισσότεροι μαθητές χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνά τους για να συνδεθούν στο 

διαδίκτυο (βλ. και την παρακάτω φωτογραφία). Ωστόσο, ορισμένοι από αυτούς χρησιμοποιούν 

υπολογιστή για τον σκοπό αυτό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φύλο

Femmes Hommes



 142  
 

4. Σημειώστε τα δύο μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία χρησιμοποιείτε περισσότερο:  

 

Facebook  1 
Instagram 43 
Twitter 11 
Snapchat 47 
TikΤok 23 
Άλλο 2 
Δεν έχω λογαριασμό σε ΜΚΔ 0 

 

 
(Αντικαταστήσαμε το LinkedIn με το Snapchat μετά τις δέκα πρώτες απαντήσεις, καθώς όλοι οι 

μαθητές μιλούσαν για το Snapchat). 

Το Snapchat είναι το μέσο κοινωνικής δικτύωσης το οποίο χρησιμοποιούν κυρίως οι νέοι 

άνθρωποι, σε ποσοστό 60%. Ακολουθεί το Instagram (55%) και το TikΤok (30%). 

5. Χρόνος ημερήσιας χρήση διαδικτύου: 
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Παρατηρούμε ότι το 75% των νέων ανθρώπων χρησιμοποιούν το διαδίκτυο πάνω από 3 ώρες την 

ημέρα, ενώ το 25% μεταξύ 2 και 3 ωρών την ημέρα. 

6. Ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιείτε συχνότερα; 

Google 75 
Bing 3 
Yahoo 1 
Άλλη  0 
 

 
Το 90% των μαθητών του δείγματος χρησιμοποιούν τη μηχανή αναζήτησης της Google για να 

ψάχνουν στο διαδίκτυο. Άλλες μηχανές αναζήτησης που χρησιμοποιούνται από το δείγμα μας είναι 

το Bing ή το Yahoo. 

7. Όταν ερευνάτε με μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο προσθέτετε τις επεκτάσεις των 

αρχείων για τα οποία ψάχνετε (.pdf, .doc, .ppt κ.τ.λ.) προκειμένου να φιλτράρετε τις επιλογές 

σας; Αν η απάντησή σας είναι “ναι”, σημειώστε ποια επέκταση χρησιμοποιείτε συχνότερα 

στις αναζητήσεις σας. 

 

Όχι 51 
Ναι 27 
 

 
 

Οι 27 μαθητές που απάντησαν “ναι” σημείωσαν τις επεκτάσεις .pdf και .doc. 
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8. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης που διασφαλίζουν μεγαλύτερο 

βαθμό προστασίας των ιδιωτικών δεδομένων; Αν η απάντησή σας είναι “ναι”, σημειώστε 

ποιες μηχανές αναζήτησης αυτού του είδους γνωρίζετε. 

Όχι 60 
Ναι 18 

 

 
Το 77% απάντησε “όχι”, ενώ το 23% που απάντησε “ναι” ανέφερε το Safari (2 φορές).  

9. Τι κάνετε όταν ερευνάτε για πληροφορίες στο διαδίκτυο ή ενώ προετοιμάζετε κάποια 

εργασία  

Γράφω στο Google ή σε κάποια άλλη μηχανή αναζήτησης τη λέξη-κλειδί και 
χρησιμοποιώ τις πληροφορίες από τις πρώτες ιστοσελίδες που εμφανίζονται 

48 

Χρησιμοποιώ ψηφιακά επιστημονικά περιοδικά 1 

Χρησιμοποιώ ανοικτές πηγές, όπως η Wikipedia  28 
 Χρησιμοποιώ ιστοσελίδες των οποίων οι πηγές και οι συγγραφείς είναι 
γνωστοί 

 

Χρησιμοποιώ τα φόρουμ που χρησιμοποιούν και οι καθηγητές μου και οι φίλοι 
μου  

1 

Άλλο  
 

 
Συνοψίζοντας τις απαντήσεις στην ερώτηση αυτή: 

Το 61% των μαθητών του δείγματος γράφει τη λέξη-κλειδί στη μηχανή αναζήτησης της Google. 

Όχι
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Yes No

Το 29% χρησιμοποιεί ανοικτές πηγές, όπως η Wikipedia. 

10. Πώς ελέγχετε την ακρίβεια των πληροφοριών που χρησιμοποιείτε;  

Δεν χρειάζεται να ελέγξω. Χρησιμοποιώ τα στοιχεία χωρίς δεύτερη σκέψη 14 
Χρησιμοποιώ πληροφορίες και στοιχεία από πηγές και συγγραφείς που θεωρώ 
αξιόπιστους 

 

Συγκρίνω τα δεδομένα με αυτά σε επιστημονικές δημοσιεύσεις  
Ερευνώ σε περισσότερες από μία πηγές 53 
Χρησιμοποιώ ακαδημαϊκές πηγές 1 
Άλλο  

 

 
 

Διαπιστώνουμε ότι το 68% των μαθητών ερευνούν σε περισσότερες από μία πηγές, αλλά το 32% 

δεν ελέγχει τις πηγές που χρησιμοποιεί. 

11. Ορίζετε συγκεκριμένα τις πηγές άντλησης πληροφοριών, όταν ερευνάτε στο διαδίκτυο;  

 

Ναι 42 
Όχι 36 

 

 

 

 

Το 54% των μαθητών (42 μαθητές) ορίζουν τις πηγές τους, ενώ το 46% (36 μαθητές) δεν το κάνει. 

Αν “ναι”, ποιες πηγές θεωρείτε πιο αξιόπιστες; 

Wikipedia  10 
Επίσημες πηγές 5 
Υπουργείο 2 

Πηγές που συστήνει ο 
καθηγητής 2 
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Η Wikipedia ακολουθούμενη από τις επίσημες πηγές είναι οι πιο αξιόπιστες για τους μαθητές.  

12. Σε ποια κατηγορία ανήκουν οι ιστότοποι τους οποίους επισκέπτεσθε πιο συχνά; 

Κοινωνικά δίκτυα, forum/ chat  38 
Εκπαιδευτικά forum/blogs  
Παιχνίδια – ταινίες 36 
Ειδησιογραφικά – blogs 2 
Ακαδημαϊκά-ερευνητικά  
Αγορές 2 
Άλλο  

 
 

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα στο πίνακα, η πλειονότητα των μαθητών επισκέπτονται 

κυρίως ιστοτόπους chat ή παιχνιδιών. 

13. Έχετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Την χρησιμοποιείτε ενεργά;  

Ναι: 78 

Το 100% των μαθητών του δείγματος έχει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ωστόσο το 26% 

δεν την χρησιμοποιεί ενεργά. 

14. Ποια είναι η εφαρμογή office που χρησιμοποιείτε περισσότερο; 

PowerPoint 1 
Word     74 
Excel  1 
Άλλο (open office) 2 

 

 

 
 

Διαπιστώνουμε ότι το Word είναι η εφαρμογή office την οποία χρησιμοποιεί η πλειονότητα, κατά 

94%. 
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15. Γνωρίζετε τι είναι η λογοκλοπή στο διαδίκτυο και πώς μπορείτε να την αποφύγετε; 

Ναι 57 
Όχι 21 

 
Σε σύγκριση με τους μαθητές του γυμνασίου, ηλικίας 11—14 ετών, οι οποίοι απάντησαν στη 

μεγάλη τους πλειονότητα “όχι”, οι μαθητές του Λυκείου απάντησαν ότι είναι ενημερωμένοι 

σχετικά με την λογοκλοπή. 

16. Γνωρίζετε τη σημασία που έχουν οι επεκτάσεις, όπως .edu, .com, .mil, κ.τ.λ. στις 

ιστοσελίδες του διαδικτύου για τις αναζητήσεις σας; 

Ναι 68 
Όχι 10 

 

 
 

Το 87% των μαθητών του δείγματος δηλώνει ότι γνωρίζει τις σημαίνουν οι επεκτάσεις στις 

διευθύνσεις ιστοσελίδων. 

 

 

 

17. Δίνετε σημασία στις παραπομπές και λαμβάνετε υπόψη την προστασία των πνευματικών 

δικαιωμάτων, όταν συλλέγετε στοιχεία, εικόνες κ.τ.λ. από το διαδίκτυο; 

73%

27%

Λογοκλοπή
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No

87%

13%
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Ναι 61 
Όχι 17 
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18. Πώς αντιλαμβάνεσθε αν η διαδικτυακή πηγή που χρησιμοποιείτε είναι από ακαδημαϊκό ή 

εμπορικό ιστότοπο; 

Αναφέρεται στην ιστοσελίδα 25 
Δεν γνωρίζω 53 
 

 

19. Πώς αντιλαμβάνεσθε αν η πληροφόρηση σε έναν ιστότοπο είναι αντικειμενική ή 

μεροληπτική;  

Συγκρίνοντας με άλλες πηγές 9 
Είναι προφανές   2 
Δεν γνωρίζω  67 
 

 
 

Οι 67 από τους 78 μαθητές, δηλαδή το 86% του δείγματος, απάντησαν ότι δεν ξέρουν αν τα 

αποτελέσματα της έρευνας που κάνουν στο διαδίκτυο είναι αξιόπιστα ή όχι. 

20. Έχετε πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης και χρήσης πανεπιστημιακών 

ψηφιακών δημοσιεύσεων και πηγών; 
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Όχι 61 
Ναι 16 

 
Τα περισσότερα σχολεία, στη Γαλλία, είναι εξοπλισμένα με υπολογιστές και σύνδεση στο 

Διαδίκτυο ακόμη και τα νηπιαγωγεία. Έτσι, το εύρημα από αυτήν την ερώτηση είναι εντελώς 

αναμενόμενο. Πήραμε συνεντεύξεις από μαθητές σε δύο διαφορετικά λύκεια (ένα ιδιωτικό και ένα 

αγροτικό). 

21. Έχετε παρακολουθήσει ποτέ μέχρι στιγμής κάποιο μάθημα σχετικά με την αναζήτηση 

πληροφοριών στο διαδίκτυο;  

 

Μερικά μαθήματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα: 

- Πρακτική χρήση του διαδικτύου – κανόνες χρήσης 

- Τι είναι μηχανή αναζήτησης, όροι μηχανής αναζήτησης, ιστοσελίδα, πρόγραμμα 

περιήγησης στο διαδίκτυο 

- Λεξικά ανοικτής πρόσβασης, wikipedia, κ.λπ., έννοιες και αξιοπιστία των κοινωνικών 

δικτύων 

- Διαφορά μεταξύ μηχανής αναζήτησης και προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο 

- Εκμάθηση και σωστή χρήση των επεκτάσεων ιστοσελίδων 

- Συγκέντρωση, παρουσίαση και σύνθεση πληροφοριών από το διαδίκτυο και οι νομικοί και 

δεοντολογικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται 

- Τι είναι τα πνευματικά δικαιώματα, τα είδη τους, η προστασία των πνευματικών 

δικαιωμάτων 

79%

21%

No

Yes

46%
54%

Yes

No

Ναι 36 
Όχι 42 
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- Εκμάθηση της χρήσης επιστημονικών ιστότοπων και της περιήγησης σε δεδομένα. 

 

Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν στην έρευνα και 

απάντησαν στο ερωτηματολόγιό μας! 

���� 
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3.4.1. Αποτελέσματα της έρευνας στους μαθητές 

Ε1.Στην έρευνα συμμετείχαν 100 μαθητές, προερχόμενοι από 4 σχολεία της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης: 2 γυμνάσια και 2 λύκεια από τις αστικές περιοχές των δυτικών προαστείων της 

Αθήνας. Το 55% του δείγματος ήταν κορίτσια και το 45% αγόρια, όπως παρουσιάζεται στο 

Γράφημα 1 

Γράφημα 1 

 
Ε2. Ένα σημαντικό μέρος του δείγματος προέρχεται από το λύκειο (10η-12η τάξη/ηλικίες 15-18 

ετών), το 30% προέρχεται από την τελευταία τάξη του γυμνασίου (9η τάξη/ηλικία14-15 ετών), όπως 

φαίνεται στο Γράφημα 2 

Γράφημα 2 

 
Ε3. Η μεγάλη πλειονότητα των μαθητών (78%) έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω έξυπνου 

τηλεφώνου (Γράφημα 3), όπως είναι αναμενόμενο, δεδομένου ότι από το 2015 και μετά οι κινητές 

συσκευές διαμεσολαβούν το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης στο διαδίκτυο (Statista 2011). Ένα 

Άρρεν
45%

Θήλυ
55%

Φύλο

Άρρεν Θήλυ

9η τάξη
30%

10η τάξη
30%

11η τάξη
30%

12η τάξη
10%

Ηλικία

9η τάξη 10η τάξη 11η τάξη 12η τάξη
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μάλλον μικρό ποσοστό (17%) χρησιμοποιεί υπολογιστές (pc ή laptop), ενώ ένας πολύ μικρός 

αριθμός χρησιμοποιεί ταμπλέτα.  

Γράφημα 3 

 
Ε4. Σύμφωνα με τις πρώτες επιλογές των μαθητών του δείγματος, όπως φαίνεται στα Γραφήματα 4 

και 4.1, είναι προφανές ότι το πιο δημοφιλές δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείται 

μεταξύ των φοιτητών είναι το Instagram (71%). Σε συνδυασμό με τη 2η επιλογή τους, το TikΤok 

ακολουθεί με μικρή διαφορά, αφού, αν δεν είναι η 1η επιλογή τους, φαίνεται ότι το προτιμούν ως 

δεύτερη λύση. Τα λιγότερο χρησιμοποιούμενα είναι το Facebook, το LinkedIn και το Twitter. Οι 

μαθητές που σημείωσαν την επιλογή “Άλλο” ανέφεραν τη χρήση των Viber, Messenger, Discord 

και YouTube. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει ένα ποσοστό 3% που δεν έχει καθόλου λογαριασμό 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Γράφημα 4 

 
 

Ταμπλέτα
5%

Έξυπνο τηλέφωνο
78%

PC-laptop
17%

3. Ποιο μέσο χρησιμοποιείτε κυρίως για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στο διαδίκτυο;

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

TikTok

Άλλο

Δεν έχω λογαρισμό σε ΜΚΔ

Καμία απάντηση

Σημείωσε τα δύο μέσα κοινωνικής δικτύωσης που 
χρησιμοποιείς περισσότερο (1η επιλογή)
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Γράφημα 4.1 

 
 

Ε5. Οι περισσότεροι μαθητές (53%) αφιερώνουν περισσότερο από 3 ώρες καθημερινά στο 

διαδίκτυο, το 18% 2-3 ώρες, ενώ το 23% 1-2 ώρες. Το 6% λιγότερο από 1 ώρα, όπως φαίνεται στο 

Γράφημα 5. 

Γράφημα 5 

 
 

 

 

 

 

 

8%

14%

4%

1%

45%

11%

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

TikTok

Άλλο

Σημείωση τα δύο μέσα κοινωνικής δικτύωσης που 
χρησιμοποείς περισσότερο (2η επιλογή)

Λιγότερο από 1 ώρα
6%

1-2 ώρες
23%

2-3 ώρες
18%

Περισσότερο από 3 
ώρες
53%

5. Καθημερινός χρόνος χρήσης διαδικτύου

Λιγότερο από 1 ώρα 1-2 ώρες 2-3 ώρες Περισσότερο από 3 ώρες
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E6. Όσον αφορά την πιο δημοφιλή μηχανή αναζήτησης, η μεγάλη πλειονότητα των μαθητών 

χρησιμοποιεί το Google (Γράφημα 6), μια επιλογή που ακολουθεί την κατανομή στον γενικό 

πληθυσμό (StatCounter Global Stats). 

Γράφημα 6 

 
 

Ε7. Ένα σημαντικό μέρος των μαθητών (68%) δεν φιλτράρει τα αποτελέσματα με βάση τις 

επεκτάσεις αρχείων. 

Γράφημα 7 

 
 

 

 

 

 

83

7

1 1
3

1 2 1 1

6. Ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιείς πιο συχνά;

Google Opera Yandex

Bing Mozilla Firefox Yahoo

Safari Άλλη Καμία απάντηση

Ναι
32%

Όχι
68%

7. Όταν ερευνάς με μηχανή αναζήτησης, προσθέτεις τις 
προεκτάσεις .pdf, .doc, .ppt κτλ., προκειμένου να φιλτράρεις 

τις επιλογές σου;

Ναι Όχι
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Ε7.1. Όσοι το κάνουν, αναζητούν συχνότερα το pdf (Γράφημα 7.1), καθώς είναι ένας κοινός τύπος 

αρχείου που μπορεί να αξιοποιηθεί από όλα τα είδη συσκευών χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης 

πρόσθετου λογισμικού. 
Γράφημα 7.1 

 
 

Ε8. Ένα ζήτημα που πρέπει να αναφερθεί ιδιαίτερα είναι η μεγάλη αβεβαιότητα για την ύπαρξη 

μηχανών αναζήτησης που εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό το απόρρητο και την ασφάλεια των 

πληροφοριών και, συνακόλουθα, ποιες είναι τέτοιες μηχανές αναζήτησης, όπως φαίνεται στα 

Γραφήματα 8 και 8.1. 

Γράφημα 8 

 

Pdf
85%

Doc
9%

Ppt
3%

Xls
3%

7.1. Ποιον τύπο αρχείου χρησιμοποιείτε πιο συχνά στις αναζητήσεις;

Pdf Doc Ppt Xls

Ναι
50%

Όχι
50%

8. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν μηχανές αναζήτησης που 
εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την ιδιωτικότητα;

Ναι Όχι
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Όσοι κατονόμασαν μηχανές αναζήτησης που προστατεύουν την ιδιωτικότητας, ανέφεραν πρώτη 

την Google μαζί με άλλα προγράμματα περιήγησης, ενώ άλλες μηχανές, όπως το DuckDuckGo, 

εμφανίζονται πολύ λιγότερο (6%) (Γράφημα 8.1).  

Γράφημα 8.1 

 
 

Ε9. Όσον αφορά τον έλεγχο των πηγών, πολλοί μαθητές (51%) προτιμούν να χρησιμοποιούν 

ανοικτές πηγές όπως η Wikipedia, ενώ το 30% γράφει τη λέξη-κλειδί στη μηχανή αναζήτησης και 

χρησιμοποιεί την πρώτη σελίδα που εμφανίζεται στην οθόνη. 

Γράφημα 9 

 

 

28

14

826
4

10

18

10

Ερώτηση 8.1- μαθητές

Ανώνυμη περιήγηση της 
Google (μοναδική απάντηση)

Google και άλλοι περιηγητές 
σε ανώνυμη περιήγηση 
(opera, yahoo, bing, safari,)

Opera σε ανώνυμη περιήγηση 
(μοναδική απάντηση)

Firefox σε ανώνυμη περίηγηση 
(μοναδική απάντηση)

DuckDuckGo
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Ε10. Ένα σημαντικό ποσοστό (43%) του δείγματος χρησιμοποιεί πολλές πηγές για να ελέγξει την 

ακρίβεια των πληροφοριών, ενώ το 24% χρησιμοποιεί πληροφορίες από σελίδες που ήδη γνωρίζει. 

Το 22% δεν ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών. (Γράφημα 10) 

Γράφημα 10 

 
 

Ε11. Ένα στατιστικά σημαντικό ποσοστό των μαθητών (60%) δεν προσδιορίζει τις πηγές των 

πληροφοριών (Γράφημα 11). Στην ερώτηση ποιες πηγές θεωρούν αξιόπιστες, το 59% των μαθητών 

απαντά "Wikipedia". Το 18% δεν γνωρίζει καμία αξιόπιστη πηγή, ενώ μόνο το 9% των μαθητών 

αναφέρει επιστημονικές ή πιστοποιημένες ιστοσελίδες. (Γράφημα 11.1). 

Γράφημα 11 

 

22%

43%

4%
3%

2%

24%

Ερώτηση 10 - μαθητές

δεν υπάρχει ανάγκη να ελέγξω

ερευνώ σε περισσότερες από μία πηγές

συγκρίνω τα δεδομένα που βρίσκω στο 
διαδίκτυο με αυτά επιστημονικών 
δημοσιεύσεων

χρησιμοποιώ τις ίδιες πηγές με τους 
συμμαθητές μου

χρησιμοποιώ ακαδημαϊκές πηγές

Ναι
40%

Όχι
60%

11. Ορίζετε συγκεκριμένα τις πηγές άντλησης πληροφοριών, όταν 
ερευνάτε στο διαδίκτυο;

Ναι Όχι
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Γράφημα 11.1 

 
 

Ε12. Αναφορικά με την προτιμώμενη κατηγορία ιστοσελίδων, παρατηρούμε ότι οι προτιμήσεις των 

μαθητών κατανέμονται μεταξύ πολλών ενδιαφερόντων (Γράφημα 12). Επικρατούν οι κατηγορίες 

των κοινωνικών δικτύων, των παιχνιδιών και των ταινιών. 

Γράφημα 12 

 

 

 

 

 

 

59%
14%

5%

4%

18%

Ερώτηση 11.1 - μαθητές

Wikipedia

Google

Επιστημονικές/επίσημες 
πηγές

Πιστοποιημένες ιστοσελίδες

Δεν ξέρω
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Ε13. Η μεγάλη πλειονότητα των μαθητών έχει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την 

χρησιμοποιεί ενεργά (Γράφημα 13). 

Γράφημα 13 

 
 

Ε14. Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη εφαρμογή γραφείου φαίνεται να είναι η εφαρμογή 

επεξεργασίας κειμένου Word του Office, ενώ στη δεύτερη θέση έχουμε το PowerPoint (Γράφημα 

14). Η χρήση του Excel είναι σπάνια. 

Γράφημα 14

 
 

 

 

 

 

Ναι
90%

Όχι
10%

13. Έχεις διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Την 
χρησιμοποιείε ενεργά;

Ναι Όχι
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Ε15-16. Οι περισσότεροι μαθητές (70%) γνωρίζουν για τη λογοκλοπή στο διαδίκτυο (Γράφημα 

15), καθώς και για τις επεκτάσεις ιστοτόπων όπως .edu, .com, .mil, κ.λπ. (67%), όπως 

απεικονίζεται στο Γράφημα 16. 

Γράφημα 15 

 
 

Γράφημα 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ναι
70%

Όχι
30%

15. Γνωρίζετε τι είναι η λογοκλοπή στο διαδίκτυο και 
μπορεί να αποφευχθεί;

Ναι Όχι

Ναι
67%

Όχι
33%

16. Γνωρίζετε τη σημασία των επεκτάσεων .edu, .com, .mil, 
κ.τ.λ. στις ιστοσελίδες;

Ναι Όχι
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Ε17. Όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα ή την αναφορά πηγών, το 44% των μαθητών απαντά 

ότι δεν δίνει σημασία στο θέμα αυτό (Γράφημα 17). 

Γράφημα 17 

 
 

Ε18. Όπως φαίνεται στο γράφημα 18, το 33% των μαθητών καταλαβαίνουν αν μια πηγή που 

χρησιμοποιούν στο διαδίκτυο είναι ακαδημαϊκός ή εμπορικός ιστότοπος από την εμφάνιση του 

ιστοτόπου, την επωνυμία, τη γλώσσα ή συγκρίνοντας το περιεχόμενό του με τη βιβλιογραφία, ενώ 

το 30% δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ ακαδημαϊκών και εμπορικών ιστοτόπων. Το 14% ελέγχει 

την επέκταση της διεύθυνσης url και το 12% ελέγχει τον συγγραφέα της ιστοσελίδας. 

Γράφημα 18 

 
 

 

 

Ναι
56%

Όχι
44%

17. Δίνετε σημασία στιε παραπομπές και λαμβάνετε υπόψη 
την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων όταν 

συλλέγετε στοιχεία από το διαδίκτυο;

Ναι Όχι

30%

33%
4%

12%

14%
7%

Ερώτηση 18 - μαθητές

Δεν ξέρω / Δεν μπορώ να 
αναγνωρίσω τη διαφορά

Από τον τίτλο/την εμφάνιση/τη 
γλώσσα της ιστοσελίδας

Συγκρίνω με άλλες πηγές

Από τον συγγραφέα/τη 
βιβλιογραφία/τις αναφορές

Από την επέκταση στην url 
διεύθυνση

Άσχετε απαντήσεις
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Ε19. Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές γνωρίζουν αν οι πληροφορίες που 

παρουσιάζονται στο Διαδίκτυο είναι αντικειμενικές ή μεροληπτικές, η πλειονότητά τους (53%) είτε 

δεν απαντά στην ερώτηση είτε δεν γνωρίζει κάποια απάντηση. Ένα ποσοστό περίπου 47% δίνει 

θετική απάντηση στην ερώτηση, όπως φαίνεται στο Γράφημα 19. Οι θετικές απαντήσεις μπορούν 

να χωριστούν σε 3 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία (ποσοστό 18%) περιλαμβάνει τους μαθητές που 

απάντησαν ότι, προκειμένου να ελέγξουν αν οι πληροφορίες είναι αντικειμενικές ή όχι, θα 

βασιστούν στο ύφος και τον τρόπο γραφής του συγγραφέα. Η δεύτερη κατηγορία (ποσοστό 23%) 

περιλαμβάνει τους μαθητές που απάντησαν ότι, προκειμένου να ελέγξουν, θα ψάξουν και θα 

συγκρίνουν με άλλες πηγές (ιστοσελίδες, ακαδημαϊκές εργασίες κ.λπ.). Η τελευταία κατηγορία 

(ποσοστό 6%) περιλαμβάνει τους μαθητές που απάντησαν ότι θα αναζητήσουν την πιστοποίηση 

του συγγραφέα της ιστοσελίδας/της υπογραφής του συγγραφέα, όπως φαίνεται στο Γράφημα 19.1 

Γράφημα 19 

 
 

Γράφημα 19.1 

Δεν γνωρίζω
26%

Γνωρίζω αν η 
πληροφορίες 

είναι 
αντικειμενικές ή 

μεροληπτικές
47%

Καμία απάντηση
27%

Πώς αντιλαμβάνεσαι αν η πληροφόρηση σε έναν ιστότοπο είναι 
αντικειμενική ή μεροληπτική;

Δεν γνωρίζω

Γνωρίζω αν η πληροφορίες είναι 
αντικειμενικές ή μεροληπτικές

Καμία απάντηση

6

23

26

27

18

Πώς αντιλαμβάνεσθε αν η πληροφόρηση σε έναν ιστότοπο είναι 
αντικειμενική ή μεροληπτική;

Πιστοποίηση του συγγραφέα της 
ιστοσελίδας / της υπογραφής του 
συγγραφέα

Αναζήτηση, σύγκριση μεταξύ πηγών

Δεν ξέρω

Καμία απάντηση

Το ύφος του συγγραφέα
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Ε20. Ένα σημαντικό μέρος των μαθητών του δείγματος (52%) δεν είναι πληροφορημένο για τις 

δυνατότητες χρήσης ψηφιακών πανεπιστημιακών δημοσιεύσεων και πόρων (Γράφημα 20),  

Γράφημα 20 

 
 

Ε21. Ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό (61%) δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ μάθημα σχετικό με την 

αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, γεγονός που μπορεί να εξηγηθεί αν παρατηρήσει κανείς 

την ηλικιακή κατανομή των μαθητών και διαπιστώσει ότι σε αυτές τις τάξεις το πρόγραμμα 

σπουδών δεν περιλαμβάνει αντίστοιχα κεφάλαια στα σχετικά μαθήματα. 

Γράφημα 21 

 
 

3.4.2. Γενική παρατήρηση σχετικά με την έρευνα στους μαθητές 

Η ικανότητα χρήσης των ΤΠΕ και του διαδικτύου αποτελεί μια νέα μορφή εγγραμματισμού - τον 

“ψηφιακό εγγραμματισμό”. Ο ψηφιακός εγγραμματισμός έχει γίνει μέσα σε λίγο χρόνο βασική 

προϋπόθεση για τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και χωρίς αυτόν 

οι πολίτες δεν μπορούν ούτε να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία ούτε να αποκτήσουν τις 

δεξιότητες και τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για να ζήσουν στον 21ο αιώνα (Ευρωπαϊκή 

Ναι
48%

Όχι
52%

20. Έχετε επαρκή πληροφόρηση για την πρόσβαση και χρήση 
ψηφιακών πανεπιστημιακών πηγών και δημοσιεύσεων; 

Ναι Όχι

Ναι
39%

Όχι
61%

21. Έχετε παρακολουθήσει ποτέ μάθημα σχετικό με την αναζήτηση 
πληροφοριών στο διαδίκτυο;

Ναι Όχι
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Επιτροπή, 2003). Παρ' όλα αυτά, προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές γεννιούνται και 

ζουν μέσα την τεχνολογία, αλλά απέχουν πολύ από το να είναι ψηφιακά εγγράμματοι (Nelson et al., 

2011).  

Ένα από τα πιο προφανή αποτελέσματα του ερωτηματολογίου είναι ότι οι μαθητές δεν 

ανησυχούν ιδιαίτερα για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων κατά τη αναδημοσίευση υλικού στο 

διαδίκτυο. Η σύνταξη, η παρουσίαση πληροφοριών από το διαδίκτυο και οι νομικοί και ηθικοί 

κανόνες που πρέπει να τηρούνται είναι αμφιλεγόμενοι όροι για τους μαθητές. Παρόλο που οι 

περισσότεροι μαθητές γνωρίζουν το θέμα της λογοκλοπής στο διαδίκτυο, υπάρχει μεγάλη απόκλιση 

όσον αφορά τις ενέργειές τους στο θέμα της αναφοράς των πηγών. Αυτό που οι μαθητές φαίνεται 

να υποτιμούν είναι τα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, αν και οι καθηγητές επιμένουν σε αυτό.  

Οι μαθητές δεν αποδίδουν μεγάλη σημασία στον τρόπο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 

αναζήτησής τους καθώς και στην εγκυρότητα των πηγών. Θεωρούν εύκολα όλες τις πληροφορίες 

αξιόπιστες αδιαφορώντας για την πηγή από την οποία προέρχονται. Δεν γνωρίζουν επίσης την 

ύπαρξη ακαδημαϊκών πηγών και δεν μπορούν εύκολα να διακρίνουν τις διαφορές εγκυρότητας 

μεταξύ των ιστοτόπων. 

Ένα σημείο της έρευνας που αξίζει να αναφερθεί ιδιαίτερα είναι ότι υπάρχει μεγάλη 

αβεβαιότητα για την ύπαρξη μηχανών αναζήτησης που εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την 

ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών, γεγονός που καθιστά την εξασφάλιση της 

ιδιωτικότητας και της ασφάλειας στο διαδίκτυο πρόβλημα και για τους μαθητές, αφού όπως και οι 

καθηγητές τους χρησιμοποιούν σχεδόν αποκλειστικά το Google ως μηχανή αναζήτησης και δεν 

γνωρίζουν άλλες εναλλακτικές μηχανές αναζήτησης, ούτε φιλτράρουν τα αποτελέσματά τους. 

Τέλος, η συνηθισμένη καθημερινή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει συχνά ως 

αποτέλεσμα οι μαθητές να μην δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην έκθεση των προσωπικών τους 

δεδομένων στο διαδίκτυο. 
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3.4.3. Αποτελέσματα της έρευνας στους εκπαιδευτικούς/GR 

Ταυτότητα του δείγματος των εκπαιδευτικών 

Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 50 εκπαιδευτικοί από περισσότερα από 15 γυμνάσια και λύκεια 

από την περιοχή της Αττικής, τη Θεσσαλονίκη και 2 νησιά (τη Ρόδο και την Αίγινα). Όλοι οι 

εκπαιδευτικοί διδάσκουν σε σχολεία αστικών περιοχών, ενώ η πλειονότητά τους προέρχεται από 

την Αθήνα και τα αθηναϊκά προάστια. 

Ε1. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος είναι γυναίκες (64%), όπως δείχνει και το 

Γράφημα 1 (αποτυπώνοντας το γεγονός ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα είναι 

γυναίκες) 

Γράφημα 1 

 

Ε2. Το 30% των εκπαιδευτικών του δείγματος είναι 46-50 ετών, το 22% 51-55 ετών, το 18% 41-45 

ετών, το 16% 55-60 ετών και το 8% 36-40 ετών, όπως φαίνεται στο γράφημα 2. Τα ποσοστά 

αντικατοπτρίζουν σε γενικές γραμμές τις ηλικιακές ομάδες των εκπαιδευτικών στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα. 

Γράφημα 2 
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Ε3. Όσον αφορά τον κλάδο των εκπαιδευτικών του δείγματος, η πλειονότητα αυτών (36%) είναι 

φιλόλογοι (καθηγητές γλωσσών), το 16% διδάσκει κοινωνικές επιστήμες, το 12% είναι 

μαθηματικοί, το 12% διδάσκει φυσική ή επιστήμες, το 8% είναι καθηγητές αγγλικών, όπως 

απεικονίζεται στο Γράφημα 3. (Οι φιλόλογοι αποτελούν την πλειονότητα των καθηγητών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 

Γράφημα 3 

 

 

Ε4. Όπως δείχνουν τα Γραφήματα 4 και 4.1, η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών 

χρησιμοποιεί συχνότερα το Facebook. Πολύ λίγοι από αυτούς ιεραρχούν το Facebook δεύτερο, ενώ 

η συντριπτική πλειονότητα το ιεραρχεί πρώτο. Μια μικρή ομάδα εκπαιδευτικών (4) επιλέγει το 

Instagram ως πρώτη προτίμηση, μια μεγαλύτερη ομάδα (11) το αναφέρει ως δεύτερη επιλογή, ενώ 

μόνο 2 εκπαιδευτικοί το αναφέρουν ως τρίτη επιλογή. Ακόμη χαμηλότερα από το Instagram, 

έρχεται το Twitter, καθώς το είχαν επιλέξει δύο (2) εκπαιδευτικοί ως πρώτη τους προτίμηση, 

τέσσερις (4) ως δεύτερη επιλογή και ένας (1) ως τρίτη. Το LinkedIn δεν χρησιμοποιείται συχνά, 

καθώς είχε επιλεγεί μόνο από τρεις (3) εκπαιδευτικούς ως τρίτη επιλογή και από δύο (2) ως 

τέταρτη. Μόνο ένας εκπαιδευτικός επέλεξε ως τρίτη επιλογή το TikΤok. Δύο (2) εκπαιδευτικοί 

ιεραρχούν το Viber ο ένας στην πρώτη και ο άλλος στην τρίτη θέση. Το Messenger προτιμάται από 

έναν εκπαιδευτικό ως δεύτερη επιλογή και από έναν ως τρίτη επιλογή. Έξι (6) εκπαιδευτικοί δεν 

έχουν κανένα λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
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Γράφημα 4 

 

 

Γράφημα 4.1 
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Ε5. Όσον αφορά την καθημερινή χρήση του διαδικτύου, το 52% των εκπαιδευτικών απάντησαν ότι 

χρησιμοποιούν καθημερινά το διαδίκτυο για 1-2 ώρες, το 26% λιγότερο από 1 ώρα, το 12% για 2-3 

ώρες και το 10% για περισσότερο από 3 ώρες, όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 5. 

Γράφημα 5 

 

 

Ε6. Η μεγάλη πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος, το 94%, χρησιμοποιεί τη μηχανή 

αναζήτησης της Google, όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 6. 

Γράφημα 6 
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E7. Το 76% των εκπαιδευτικών του δείγματος δεν φιλτράρει τις επιλογές κατά τις αναζητήσεις 

χρησιμοποιώντας τις επεκτάσεις των αρχείων (pdf, doc, ppt κ.τ.λ.), όπως δείχνει το Γράφημα 7 

Γράφημα 7 

 

Ε7.1 Οι περισσότεροι (66.7%) εκπαιδευτικοί του δείγματος που χρησιμοποιούν τις επεκτάσεις των 

αρχείων κατά τις αναζητήσεις τους, προτιμούν την επέκταση .pdf, το 16.7% την επέκταση .ppt, το 

8.3% την επέκταση .doc και το 8.3 % την επέκταση .png, όπως φαίνεται στο Γράφημα 7.1 

Γράφημα 7.1 
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E8. Το 66% των εκπαιδευτικών του δείγματος γνωρίζει ότι υπάρχουν ειδικές μηχανές αναζήτησης 

που εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των στοιχείων του, όπως 

φαίνεται στο Γράφημα 8. Οι περισσότεροι από αυτούς που απάντησαν ότι γνωρίζουν την ύπαρξη 

τέτοιων μηχανών αναζήτησης ανέφεραν συγκεκριμένα το DuckDuckGo ως μία από αυτές, πολύ 

λιγότεροι ανέφεραν το Brave (4,8%), το TOR (9,5%), το Sdg (4,8%), το Startpage (4,8%), το 

Search Encrypt (4,8%), το Safari, το Yahoo, και τον Mozilla Firefox (Γράφημα 8.1) 

Γράφημα 8 

 

Γράφημα 8.1 

 

Ε9. Το 52% των εκπαιδευτικών του δείγματος, ερευνώντας στο διαδίκτυο για πληροφορίες ή 

προετοιμάζοντας εργασίες για τους μαθητές χρησιμοποιεί υλικό από εκπαιδευτικούς ιστοτόπους 

και δίκτυα, το 14% γράφει σε μηχανές αναζήτησης μια λέξη-κλειδί και χρησιμοποιεί τις πρώτες 
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ιστοσελίδες που εμφανίζονται, το 14% χρησιμοποιεί ιστοσελίδες των οποίων τις πηγές και τους 

συγγραφείς γνωρίζει ήδη, το 8% χρησιμοποιεί επιστημονικές ψηφιακές πηγές, το 4% χρησιμοποιεί 

ανοικτές πηγές, όπως η Wikipedia, ενώ το 4% χρησιμοποιεί ιστοσελίδες τις οποίες έχουν συστήσει 

συνάδελφοι, όπως δείχνει το Γράφημα 9. 

Γράφημα 9 

 

 

Ε10. Σχετικά με τον έλεγχο της ακρίβειας των πληροφοριών, το 44% των εκπαιδευτικών του 

δείγματος ερευνά σε περισσότερες από μία πηγές, το 34% χρησιμοποιεί πηγές τους συγγραφείς των 

οποίων γνωρίζει ήδη και εμπιστεύεται, το 12% χρησιμοποιεί ακαδημαϊκές πηγές και το 8% 

συγκρίνει δεδομένα μεταξύ επιστημονικών δημοσιεύσεων. Τέλος, το 2% χρησιμοποιεί ιστοσελίδες, 

τις οποίες έχουν συστήσει συνάδελφοι, όπως δείχνει το Γράφημα 10. 

Γράφημα 10 
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Ε11. Το 58% των εκπαιδευτικών του δείγματος δεν ορίζει συγκεκριμένα τις πηγές άντλησης 

πληροφοριών, όταν ερευνά στο διαδίκτυο, όπως δείχνει το Γράφημα 11. 

Γράφημα 11 

 

Ε11.1 Μεταξύ αυτών που ορίζουν τις πηγές άντλησης πληροφοριών όταν ερευνούν στο διαδίκτυο 

(αυτών δηλ. που απάντησαν “ναι” στην προηγούμενη ερώτηση), 

 

το 52.3% θεωρεί τα επιστημονικά περιοδικά αξιόπιστες πηγές 

το 33.3% θεωρεί τις εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και blogs αξιόπιστες πηγές 

το 4.8% θεωρεί τους πανεπιστημιακούς πόρους και τα ψηφιακά επιστημονικά βιβλία 

αξιόπιστες πηγές 

το 4.8% θεωρεί τις ιστοσελίδες που έχουν μια περιγραφική εισαγωγική σημείωση αξιόπιστες 

πηγές 

το 4.8% θεωρεί αποκλειστικά την μηχανή αναζήτησης της Google αξιόπιστη (Γράφημα 12) 
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Ε12. Το 58% επισκέπτεται πιο συχνά εκπαιδευτικά forum/blogs, το 18% ειδησεογραφικούς 

ιστοτόπους, το 12% ιστοτόπους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και άρθρα, το 6% μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και chat, όπως φαίνεται στο Γράφημα 12. 

ΓΡΆΦΗΜΑ 12 

 

 

 

 

 

 

Ε13. Όλοι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος απάντησαν ότι έχουν μια ενεργή διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πρέπει να σημειωθεί ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 

των google forms. 

Ε14. Το 90% των εκπαιδευτικών του δείγματος χρησιμοποιεί κυρίως το Word, ενώ το 8% 

χρησιμοποιεί το Power Point του Office, όπως φαίνεται στο Γράφημα 14. Πολύ σπάνια 

χρησιμοποιείται το Excel.  

Γράφημα 14 
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Ε15. Το 80% γνωρίζει τι είναι λογοκλοπή στο διαδίκτυο και πώς αυτή μπορεί να αποφευχθεί, όπως 

δείχνει το Γράφημα 15. 

Γράφημα 15 

 

Ε16. Το 80% των εκπαιδευτικών του δείγματος γνωρίζει τη σημασία των επεκτάσεων στις 

ιστοσελίδες, όπως .edu, .com, .mil κ.τ.λ, όπως δείχνει το Γράφημα 16. 

Γράφημα 16 
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Ε17. Το 80% των εκπαιδευτικών του δείγματος δίνει σημασία στις παραπομπές και λαμβάνει 

υπόψη του την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, όταν συλλέγει στοιχεία, εικόνες κ.τ.λ. 

από το διαδίκτυο, όπως δείχνει το Γράφημα 17. 

Γράφημα 17 

 

E18. Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ποιος ιστότοπος είναι 

ακαδημαϊκός ή εμπορικός (γράφημα 18): Το 50% των εκπαιδευτικών του δείγματος ελέγχει την 

επέκταση του ιστοτόπου ώστε να είναι σίγουροι αν χρησιμοποιούν ακαδημαϊκό ή εμπορικό 

ιστότοπο. 

Το 34% των εκπαιδευτικών κάνει τη δική του έρευνα, προκειμένου να διαπιστώσει αν 

χρησιμοποιεί ακαδημαϊκό ή εμπορικό ιστότοπο. Κάποιοι αναφέρουν ότι αναζητούν την αναφορά 

των πνευματικών δικαιωμάτων στον ιστότοπο, άλλοι ότι έχουν επισκεφθεί τον ιστότοπο στο 

παρελθόν, ώστε να τον γνωρίσουν. Άλλοι χρησιμοποιούν αξιόπιστους ιστοτόπους από το google 

scholar ή γνωστά ειδησεογραφικά πρακτορεία. Η πλειονότητα απαντά ότι χρησιμοποιεί γνωστούς 

ακαδημαϊκούς δικτυακούς τόπους και ότι ελέγχει διεξοδικά τις πηγές.  

Το 16% των εκπαιδευτικών αναγνωρίζει ότι δεν γνωρίζει αν χρησιμοποιεί μια ακαδημαϊκή ή 

εμπορική ιστοσελίδα.  

 

 

 

 

80

20

Γράφημα 17

Ναι Όχι



 177  
 

 

Γράφημα 18 

 

Ε19. Σχετικά με το πώς οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν αν οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο 

διαδίκτυο είναι αντικειμενικές ή μεροληπτικές (Γράφημα 19):  

το 36% των εκπαιδευτικών του δείγματος απαντά ότι διασταυρώνει τις πληροφορίες στο 

διαδίκτυο με άλλες ιστοσελίδες  

το 22% μελετά την ίδια την πηγή, ιδίως τις βιβλιογραφικές αναφορές, τις παραπομπές και την 

αξιοπιστία της ιστοσελίδας. 

το 10% θεωρεί ότι οι αξιόπιστες πληροφορίες σε μια ιστοσελίδα εξαρτώνται από τον 

συγγραφέα του κειμένου και το ύφος της γραφής 

το 10% γνωρίζει ήδη και εμπιστεύεται τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται, γνωρίζει δηλαδή αν οι 

ιστοσελίδες εξυπηρετούν συγκεκριμένους εμπορικούς σκοπούς ή πολιτικές ιδεολογίες 

το 10% απάντησε ότι δεν γνωρίζει αν οι διαδικτυακές πληροφορίες είναι αντικειμενικές ή όχι 

το 4% υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικές πληροφορίες στο διαδίκτυο 

το 2% διαβάζει τα πάντα στο διαδίκτυο χωρίς διακρίσεις 

Το 6% δεν απάντησε. 
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Γράφημα 19 

 

Ε20. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος (60%) χρησιμοποιεί τον υπολογιστή (pc/laptop) 

για να ενημερωθεί ψηφιακά, ενώ το 38% χρησιμοποιεί το κινητό τηλέφωνο, όπως δείχνει το 

Γράφημα 20. 

Γράφημα 20 

 

36%

22%

10%

10%

10%

4%

2%
6%

Ερώτηση 19

διασταυρώνω τις πληροφορίες

μελετώ την ίδια την πηγή

κρίνω από τον συγγραφέα/τους 
συγγραφείς

γνωρίζω ήδη τις ιστοσελίδες που 
επισκέπτομαι

δεν γνωρίζω αν οι διαδικτυακές 
πληροφορίες είναι αντικειμενικές ή όχι

δεν υπάρχουν αντικειμενικές 
πληροφορίες στο διαδίκτυο

διαβάζω τα πάντα στο διαδίκτυο χωρίς 
διακρίσεις

καμία απάντηση

2

38

60

Γράφημα 20

τάμπλετ κινητό τηλέφωνο pc/laptop
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Ε21. Το 54% των εκπαιδευτικών του δείγματος απάντησε ότι είναι επαρκώς πληροφορημένο 

σχετικά με την πρόσβαση σε και την χρήση ψηφιακών πανεπιστημιακών πηγών και δημοσιεύσεων, 

ενώ το 46% απάντησε ότι δεν έχει επαρκή πληροφόρηση σχετικά, όπως δείχνει το Γράφημα 21. 

Γράφημα 21 

 

Ε22. Όσον αφορά τα πιο σημαντικά κριτήρια για την αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών που 

βασίζονται σε έρευνα στο διαδίκτυο, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δίνουν προτεραιότητα στην 

ύπαρξη βιβλιογραφικών αναφορών και παραπομπών στις εργασίες των μαθητών, στην αποφυγή 

λογοκλοπής και στην πρωτοτυπία, δηλ. στο αν οι μαθητές έχουν επεξεργαστεί τα δεδομένα με τον 

δικό τους τρόπο. Οι εκπαιδευτικοί ιεραρχούν υψηλά τα περισσότερα κριτήρια που αφορούν τις 

πηγές (εγκυρότητα, αξιοπιστία, θέματα πνευματικών δικαιωμάτων). Αντίθετα, θεωρούν λιγότερο 

σημαντική τη δομή του κειμένου, την κατάλληλη γλώσσα-λεξιλόγιο ή τη χρήση διαφόρων 

εργαλείων ΤΠΕ, όπως φαίνεται στο γράφημα 22. 

Γράφημα 22 

κριτήριο 
1η 
επιλογή 

2η 
επιλογή 

3η 
επιλογή 

4η 
επιλογή 

5η 
επιλογή σύνολο 

ακρίβεια-δομή 16.67% 23.33% 26.67% 23.33% 10% 30.00 
αξιόπιστες πηγές 41.67% 16.67% 8.33% 16.67% 16.67% 24.00 
αποφυγή λογοκλοπής 31.58% 26.32% 21.05% 15.79% 5.26% 19.00 
παραπομπές-
βιβλιογραφία 37.04% 25.93% 11.11% 14.81% 11.11% 27.00 
λογική σειρά 6.67% 6.67% 13.33% 33.33% 40% 15.00 
χρήση ΤΠΕ 0% 0% 33.33% 33.33% 33.33% 3.00 
πρωτοτυπία 33.33% 40% 23.33% 0% 3.33% 30.00 
χρήση πολλαπλών πηγών 4.76% 14.29% 42.86% 28.57% 9.52% 21.00 

54

46

Γράφημα 21

Ναι Όχι
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Φαίνεται ότι, αν και οι εκπαιδευτικοί απαντούν ότι εκτιμούν την αποφυγή της λογοκλοπής, τον 

έλεγχο της αξιοπιστίας των πηγών, τη χρήση πολλαπλών πηγών, εξακολουθούν να υπάρχουν 

προβλήματα στην αναζήτηση και τον εντοπισμό αξιόπιστων πληροφοριών, καθώς και στην 

πρόσβαση σε πληροφορίες, ιδίως από ακαδημαϊκούς ιστοτόπους. Η σχέση στους εκπαιδευτικούς 

και των πανεπιστημιακών/ακαδημαϊκών ψηφιακών πηγών είναι μάλλον ασταθής, εν μέρει επειδή οι 

πανεπιστημιακές πηγές μπορεί να είναι πολύ περίπλοκες για να τις προσεγγίσουν οι μαθητές ή 

επειδή οι πανεπιστημιακές ή ακαδημαϊκές πηγές δεν είναι προσβάσιμες από τους εκπαιδευτικούς 

του λυκείου για διάφορους λόγους. Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί στηρίζονται στο υλικό 

που βρίσκουν σε εκπαιδευτικούς ιστοτόπους ή φόρουμ. Η διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της 

ασφάλειας στο διαδίκτυο αποτελεί ένα επιπλέον πρόβλημα, καθώς η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών δεν γνωρίζει εναλλακτικές μηχανές αναζήτησης εκτός από το google. Επιπλέον, 

χρησιμοποιούν μόνο ένα μικρό μέρος των δυνατοτήτων του Office. 

3.4.4. Γενική παρατήρηση σχετικά με την έρευνα μεταξύ των εκπαιδευτικών 

Η ανάλυση του ερωτηματολογίου των εκπαιδευτικών φαίνεται να δείχνει ότι, παρόλο που οι 

εκπαιδευτικοί απαντούν ότι εκτιμούν την αποφυγή της λογοκλοπής, τον έλεγχο της αξιοπιστίας των 

πηγών, τη χρήση πολλαπλών πηγών, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στην αναζήτηση και 

τον εντοπισμό αξιόπιστων πληροφοριών καθώς και στην πρόσβαση σε πληροφορίες, ιδίως από 

ακαδημαϊκούς ιστοτόπους. 

1η επιλογή

3η επιλογή

5η επιλογή

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%

Ερώτηση 22 - Εκπαιδευτικοί

1η επιλογή 2η επιλογή 3η επιλογή 4η επιλογή 5η επιλογή
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Η πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων δεν είναι αυτονόητη για τους 

περισσότερους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα, καθώς δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοιες πηγές. Αυτού 

του είδους η πρόσβαση περιορίζεται στους πανεπιστημιακούς δασκάλους και τους φοιτητές. Μόνο 

ένας πολύ μικρός αριθμός ακαδημαϊκών πηγών είναι ανοικτές ή εν μέρει ανοικτές στο κοινό. 

Επιπλέον, πολλοί εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν την ύπαρξη ανοικτών/δωρεάν υπηρεσιών τέτοιου 

είδους, καθιστώντας έτσι τη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών και πανεπιστημιακών/ακαδημαϊκών 

ψηφιακών πηγών μάλλον ασταθή. Αυτό ισχύει ίσως επειδή, μεταξύ άλλων, οι πανεπιστημιακές 

πηγές μπορεί να είναι πολύ περίπλοκες για να τις επεξεργαστούν οι μαθητές. Σε πολλές 

περιπτώσεις οι ακαδημαϊκές εργασίες απευθύνονται σε ένα πολύ εξειδικευμένο αναγνωστικό κοινό 

και οι ειδικές γνώσεις θεωρούνται δεδομένες για τους αναγνώστες. Ως αποτέλεσμα, το περιεχόμενό 

τους δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αρχική του μορφή και οι καθηγητές πρέπει είτε να 

προσθέσουν κάποιες πληροφορίες που να εξηγούν τις προαπαιτούμενες και ελλείπουσες γνώσεις 

είτε να επαναδιατυπώσουν το περιεχόμενο με απλούστερους όρους ώστε οι μαθητές να μπορούν να 

το κατανοήσουν καλύτερα. Σε ορισμένους επιστημονικούς τομείς, μεγάλο μέρος της παραγόμενης 

γνώσης είναι σε ξένες γλώσσες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εκπαιδευτικοί τείνουν να 

χρησιμοποιούν εκπαιδευτικούς ιστοτόπους που έχουν αναπτυχθεί και υποστηρίζονται είτε από το 

Υπουργείο είτε από εκπαιδευτικούς οργανισμούς (όπως αποθετήρια διαφόρων ειδών ή βάσεις 

δεδομένων) είτε από ιδιώτες είτε από φόρουμ, όπου μπορούν να βρουν υλικό έτοιμο προς χρήση, ή 

την πολύ διαδεδομένη πηγή της Wikipedia. Η επιστημονική αξία αυτού του είδους των πηγών είναι 

μερικές φορές αμφισβητήσιμη. Υπό αυτή την έννοια, λείπει ο σύνδεσμος μεταξύ των 

πανεπιστημίων και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ένα άλλο θέμα που έφερε στην επιφάνεια το ερωτηματολόγιο είναι ότι πολλοί εκπαιδευτικοί 

δεν αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες αναζήτησης στο διαδίκτυο. Αυτό είναι εμφανές, καθώς 

ένας πολύ μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών δεν φιλτράρει τα αποτελέσματα με βάση τον τύπο 

αρχείου ή δεν χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνικές αναζήτησης στις μηχανές αναζήτησης. Θα ήταν 

επίσης πολύ χρήσιμη η σχετική κατάρτιση σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και η προστασία από ανεπιθύμητα μηνύματα και 

τους ιούς. Η διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας στο διαδίκτυο αποτελεί ένα ακόμη 

πρόβλημα, δεδομένου ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί σχεδόν αποκλειστικά το 

Google ως μηχανή αναζήτησης και δεν γνωρίζει άλλες εναλλακτικές μηχανές αναζήτησης. 

Ένα άλλο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποιούν 

ουσιαστικά ή δεν αξιοποιούν πλήρως τα οφέλη των κοινωνικών δικτύων και τις δυνατότητες 

άμεσων μηνυμάτων και διεπαφής που παρέχουν και με τις οποίες είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές. 

Ένα πολύ ενδιαφέρον εύρημα είναι επίσης ότι χρησιμοποιούν μόνο ένα μικρό μέρος των 

δυνατοτήτων του Office. 
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4 Συμπεράσματα και προτάσεις 

Συμπέρασμα από την έρευνα στην Τουρκία  

Παρατηρήθηκε ότι τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο κυρίως για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Instagram, TikTok κ.λπ.). 

Οι μαθητές δεν έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με τους όρους και τις χρήσεις για τη μηχανή 

αναζήτησης, τις ειδικές μηχανές αναζήτησης, την ιστοσελίδα κ.λπ. Κατά την αναζήτηση 

πληροφοριών, η λέξη-κλειδί γράφεται στο Google ή σε άλλες μηχανές αναζήτησης και 

χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες της πρώτης σελίδας οι μαθητές να ενδιαφέρονται για την 

ακρίβειά τους. Χρησιμοποιούνται πηγές ανοικτής πρόσβασης όπως η Wikipedia και το Ekşisözlük 

και οι πληροφορίες που αναφέρονται εκεί, με την πεποίθηση ότι αυτές είναι είναι απολύτως 

σωστές. Δεν λαμβάνεται υπόψη σε ποιον ή σε ποιο ίδρυμα ανήκουν οι πληροφορίες που 

λαμβάνονται και χρησιμοποιούνται από το Διαδίκτυο, δηλαδή η πηγή τους. Κατά τη γενική 

αξιολόγηση των ερωτήσεων, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές δεν χρησιμοποιούν επαρκώς το 

διαδίκτυο για να προσεγγίσουν τις πληροφορίες και δεν γνωρίζουν πώς μπορούν να έχουν 

πρόσβαση στις πληροφορίες στο διαδίκτυο, πώς μπορούν να διακρίνουν τις αξιόπιστες 

πληροφορίες, πώς μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες, και πώς πρέπει να παραπέμψουν και να 

αναφέρουν τις πηγές τους. 

Συμπέρασμα από την έρευνα στην Ιταλίας  

Οι μαθητές που ερωτήθηκαν ανήκουν στην κατηγορία των ψηφιακών ιθαγενών, είναι πολύ 

εξοικειωμένοι με τη χρήση των εργαλείων του υπολογιστή και γνωρίζουν πώς να σερφάρουν στο 

διαδίκτυο για να βρουν βίντεο, να κατεβάσουν μουσική, να παίξουν βιντεοπαιχνίδια συχνά πολύ 

σύνθετα, να συνομιλήσουν με φίλους και να κάνουν αγορές. 

 Με βάση τις απαντήσεις του δείγματός μας, ωστόσο, έχουν πολύ περιορισμένες γνώσεις 

σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Η αναζήτηση αξιόπιστων πληροφοριών και πηγών και η επαλήθευση των πηγών, ο σεβασμός 

των πνευματικών δικαιωμάτων και η αναφορά των πηγών είναι άγνωστες για τους μαθητές 

δραστηριότητες, που απαιτούν συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες. 

Οι εκπαιδευτικοί, από την άλλη πλευρά, αποδεικνύουν ότι δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις 

και δεξιότητες για να διδάξουν στους μαθητές τους τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζουν κατά 

την αναζήτηση αξιόπιστων πηγών και πληροφοριών στο διαδίκτυο. 

Προκειμένου να προετοιμαστούν οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι απαραίτητο να εξοπλιστούν με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες 

που θα αποτελέσουν την “προίκα” που θα φέρουν στον κόσμο της εργασίας, ο οποίος, χάρη στην 
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τεχνολογική ανάπτυξη που προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς, θα ψηφιοποιείται όλο και 

περισσότερο. 

Συμπέρασμα από την έρευνα στη Γαλλία  

Παρόλο που η πλειονότητα των γαλλικών σχολείων είναι καλά εξοπλισμένα με εξοπλισμό 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναφέρεται ότι πολύ λίγοι μαθητές χρησιμοποιούν σωστά τον 

εξοπλισμό αυτό για σχολικούς σκοπούς. Το 93% των μαθητών διαθέτει κινητά τηλέφωνα. Οι 

μαθητές χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογικές συσκευές για σκοπούς όπως η ανταλλαγή 

φωτογραφιών ή βίντεο στο Snapchat και το Instagram. 

 Οι μαθητές δεν γνωρίζουν πώς μπορούν να βρίσκουν σωστές και αξιόπιστες πληροφορίες στο 

διαδίκτυο. Κάθε πληροφορία που προκύπτει από αναζητήσεις στο google χρησιμοποιείται σαν να 

είναι αξιόπιστη. Δεν γνωρίζουν επίσης την ύπαρξη εξειδικευμένων μηχανών αναζήτησης και 

μηχανών αναζήτησης που προστατεύουν τα ιδιωτικά δεδομένα. Η αναζήτηση των σωστών 

πληροφοριών από το διαδίκτυο κατά τη σύνταξη εργασιών είναι ανεπαρκής. Οι περισσότεροι 

μαθητές δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τι είναι η λογοκλοπή στο ψηφιακό περιβάλλον και πώς μπορεί 

να αποτραπεί. 

Συμπέρασμα από την έρευνα στην Ελλάδα:  

Είναι εντελώς προφανές ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές αντιμετωπίζουν τις ίδιες 

προκλήσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση του ψηφιακού εγγραμματισμού. Θέματα όπως η 

αναζήτηση στο διαδίκτυο, η προστασία της ιδιωτικής ζωής, η ασφάλεια, η αποφυγή της 

λογοκλοπής, οι τύποι πνευματικών δικαιωμάτων, η αξιολόγηση διαδικτυακού περιεχομένου και 

ιστοτόπων, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δυνατότητες των εφαρμογών του Office, η 

ενημέρωση για τις ακαδημαϊκές πηγές και η πρόσβαση σε αυτές θα πρέπει να αποτελούν 

αντικείμενα ενός μαθήματος ψηφιακού εγγραμματισμού με στόχο την ανάπτυξη συνείδησης και 

την παροχή πρακτικής καθοδήγησης στον ψηφιακό κόσμο της πληροφορίας. 

 

4.1. Συστάσεις για την ανάλυση αναγκών 

Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι φοιτητές του πανεπιστημίου σε όλες τις 

χώρες χρησιμοποιούν πολύ καλά την ψηφιακή τεχνολογία, όπως οι υπολογιστές και τα κινητά 

τηλέφωνα. Ωστόσο, η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

και τις φωτογραφίσεις. Οι μαθητές δεν έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με την πρόσβαση σε 

σωστές πληροφορίες στο διαδίκτυο και τη συγκέντρωση πληροφοριών. Διαπιστώθηκε ότι είναι 

ανεπαρκείς στην αναφορά πηγών και στην τήρηση της δεοντολογίας. Συμπεραίνεται ότι οι μαθητές 
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και οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το τι είναι η λογοκλοπή στο 

ψηφιακό περιβάλλον, για το πώς να συνδυάζουν πληροφορίες καθώς και για τα ηθικά και νομικά 

ζητήματα που προκύπτουν κατά τις αναζητήσεις στο διαδίκτυο. Από την ανάλυση αναγκών της 

έρευνας προκύπτουν τα ακόλουθα ζητήματα: 

‒ Διδασκαλία ορισμένων βασικών εννοιών στο διαδίκτυο 

‒ Πρακτική χρήση του διαδικτύου και κανόνες χρήσης 

‒ Τι είναι μηχανή αναζήτησης, όροι μηχανής αναζήτησης, ιστοσελίδα, πρόγραμμα 

περιήγησης στο διαδίκτυο 

‒ Λεξικά ανοικτής πρόσβασης, Wikipedia κ.λπ., βασικές έννοιες και αξιοπιστία των 

κοινωνικών δικτύων 

‒ Διαφορά μηχανής αναζήτησης και προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο 

‒ Εκμάθηση και σωστή χρήση των επεκτάσεων ιστοτόπων 

‒ Συγκέντρωση, παρουσίαση και σύνθεση πληροφοριών από το διαδίκτυο και οι νομικοί και 

δεοντολογικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται 

‒ Τι είναι τα πνευματικά δικαιώματα, τα είδη τους, η προστασία των πνευματικών 

δικαιωμάτων 

‒ Εκμάθηση της χρήσης επιστημονικών ιστότοπων και της περιήγησης σε δεδομένα 

‒ Σάρωση ευρετηρίων 

‒ Πρόσβαση και χρήση πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, ψηφιακών εκδόσεων και περιοδικών 

‒ Αξιολόγηση της ποιότητας κατά την συμπίληση πληροφοριών 
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	Γράφημα 15. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν γνωρίζουν τι είναι η λογοκλοπή στο διαδίκτυο και πώς αυτή μπορεί να αποφευχθεί.
	Γράφημα 16. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν γνωρίζουν τη σημασία των προεκτάσεων edu, com, mil, org, gov, κ.τ.λ. στις διευθύνσεις ιστοσελίδων όταν κάνουν αναζητήσεις στο διαδίκτυο.
	Γράφημα 17. Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν δίνουν σημασία στις παραπομπές και αν λαμβάνουν υπόψη τους την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, όταν συλλέγουν στοιχεία, εικόνες κ.τ.λ. από το διαδίκτυο.
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	20. Ποια συσκευή χρησιμοποιείτε κυρίως για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διαδίκτυο;
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	3.3.4.1 Ένα γενικό σχόλιο για τα αποτελέσματα της έρευνα στους εκπαιδευτικούς της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Γαλλία

	3.3.5. Αποτελέσματα της έρευνας στους μαθητές της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
	1. Η κατανομή του δείγματος με βάση το φύλο:
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	10. Πώς ελέγχετε την ακρίβεια των πληροφοριών που χρησιμοποιείτε;
	11. Ορίζετε συγκεκριμένα τις πηγές άντλησης πληροφοριών, όταν ερευνάτε στο διαδίκτυο;
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	19. Πώς αντιλαμβάνεσθε αν η πληροφόρηση σε έναν ιστότοπο είναι αντικειμενική ή μεροληπτική;
	20. Έχετε πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης και χρήσης πανεπιστημιακών ψηφιακών δημοσιεύσεων και πηγών;
	21. Έχετε παρακολουθήσει ποτέ μέχρι στιγμής κάποιο μάθημα σχετικά με την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο;
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