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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο µέρη. Το θεωρητικό µέρος και το 

ερευνητικό. Όσον αφορά το θεωρητικό µέρος, το 1ο κεφάλαιο αποτελεί µια γενική 

θεώρηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στο 2ο κεφάλαιο δίνονται κάποια γενικά 

στοιχεία για την κατάσταση της εκπαίδευσης αναφορικά µε τις νέες τεχνολογίες, 

αλλά και για τα πανεπιστήµια που παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επίσης, στο 

3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών, καθώς και ποιες τεχνολογίες χρησιµοποιούνται σήµερα στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση.  

Όσον αφορά το ερευνητικό µέρος της εργασίας, στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η 

µεθοδολογία και η (ερευνητική) διαδικασία της έρευνας, τα ποσοτικά και ποιοτικά 

αποτελέσµατα, καθώς και τα συµπεράσµατα αυτής.  

Η έρευνα, η οποία θα παρουσιαστεί αναλυτικά παρακάτω, πραγµατοποιήθηκε 

στους χρήστες της πλατφόρµας CoMPUs. Πιο συγκεκριµένα, στους διδάσκοντες και 

στους φοιτητές, οι οποίοι χρησιµοποιούν την πλατφόρµα ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Είχε ως κύριο σκοπό α) τη 

συναγωγή συµπερασµάτων αναφορικά µε τις απόψεις των χρηστών για την 

εκπαίδευση µε  τη χρήση νέων τεχνολογιών και της συµβατικής εκπαίδευσης, καθώς 

και β) τη συναγωγή συµπερασµάτων για το κατά πόσο είναι ικανοποιηµένοι οι 

χρήστες από την παρεχόµενη εκπαίδευση και ηλεκτρονική υποστήριξη, την οποία 

προσφέρει η ηλεκτρονική πλατφόρµα διαχείρισης µαθηµάτων «CoMPUs». 
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Σε γενικές γραµµές, οι χρήστες δηλώνουν ικανοποιηµένοι από τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες του CoMPUs. Θεωρούν πως οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία,  και εµφανίζονται  θετικοί απέναντι σε αυτές.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Εξετάζοντας τη ροή της παγκόσµιας ιστορίας, µπορεί κανείς εύκολα να 

διαπιστώσει ότι η ανθρωπότητα περνά συνεχώς από το ένα στάδιο εξέλιξης σε ένα 

άλλο (Λαφατζή, 2005). Στη σηµερινή ηλεκτρονική-ψηφιακή εποχή βιώνουµε χωρίς 

καµία αµφιβολία την επανάσταση της πληροφορίας. Αυτή η επανάσταση οφείλεται, 

κατά κύριο λόγο, στην αλµατώδη πρόοδο των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας 

και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε όλο σχεδόν το φάσµα της ανθρώπινης 

δραστηριότητας (Αναστασιάδης, 2006), οδηγώντας σε µία διαρκώς αυξανόµενη 

χρήση τους. Σηµατοδοτείται, λοιπόν, η έλευση µίας νέας εποχής, η οποία έχει ως 

κύριο χαρακτηριστικό της την ανάγκη χειρισµού της πληροφορίας και την ανανέωση 

της γνώσης µε ταχείς ρυθµούς (Μακρογιάννη et al., χ.χ.). 

∆ιανύοντας τη νέα αυγή του αιώνα, οι νέοι, οι σηµερινοί µαθητές και αυριανοί 

πολίτες, καλούνται να ζήσουν στην Κοινωνία της Πληροφορίας, η οποία 

χαρακτηρίζεται από έναν εµφανή δυναµισµό στην ανάπτυξη και επέκταση της 

χρήσης των νέων τεχνολογιών (Παπαχρήστος et al., 2005) και διαµορφώνεται µε 

βάση τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τις ΤΠΕ, καθώς αυτές  θα συνιστούν στο 

µέλλον τη βάση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων (Λαφατζή, 2005). Η Κοινωνία της 

Πληροφορίας προσδοκά ευρεία συµµετοχή  στη διαµόρφωση και υλοποίηση 

αποφάσεων. Απαιτεί ευελιξία εκ µέρους όλων, συνεχή εµπλοκή µε τη µάθηση σε όλη 

τη διάρκεια του παραγωγικού µας βίου, τουλάχιστον. Στηρίζεται στη δυνατότητα 

όλων να επινοούν σε διάφορα επίπεδα, επικαλούµενοι τη γνώση ως εργαλείο και όχι 

ως προνόµιο. Στηρίζεται στη συµµετοχή όλων σε διαδικασίες διαπροσωπικής και 

συλλογικής επικοινωνίας, στην παραγωγή σκέψης και στην επινόηση (Κωνσταντίνου, 

2005). 
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Στις µέρες µας, οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο των ΤΠΕ υπαγορεύουν την 

υιοθέτηση νέων ευέλικτων λειτουργικών δοµών που αναβαθµίζουν τα υπάρχοντα 

συστήµατα εκπαίδευσης και βελτιώνουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες (GUNET, χ.χ.). 

Οι ραγδαίες αλλαγές στην παγκόσµια οικονοµία και κοινωνία, αλλά και τα µεγάλα 

τεχνολογικά άλµατα των τελευταίων πενήντα χρόνων, επιβάλλουν την επανεξέταση 

του βαθµού στον οποίο η εκπαίδευση ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της σύγχρονης 

κοινωνίας, αλλά και στην αναµόρφωση του εκπαιδευτικού συστήµατος σε όλες τις 

αναπτυγµένες χώρες. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα να ανταποκρίνονται στις νέες, 

αλλά και τις διαχρονικές, ανάγκες του ανθρώπου και τις προκλήσεις της σύγχρονης 

κοινωνίας. Τα εκπαιδευτικά συστήµατα, τόσο ως προς τη δοµή και την οργάνωσή 

τους, όσο και ως προς τις διδακτικές και µαθησιακές διαδικασίες, που τα ίδια 

προωθούν, σχεδιάστηκαν για µια βιοµηχανική κοινωνία (Κωνσταντίνου, 2005 ; 

Ράπτης και Ράπτη, 2003). 

Οι ΤΠΕ µε µια µετασχηµατιζόµενη πρόσβαση στην πληροφορία, αλλάζουν τη 

διαδικασία µάθησης και έρευνας, πώς ερευνούµε, ανακαλύπτουµε, διδάσκουµε και 

µαθαίνουµε. Τα Πανεπιστήµια, συγκεκριµένα, πρέπει να αντιµετωπίσουν αυτή την 

πρόκληση. Το µέλλον των Πανεπιστηµίων εξαρτάται από την ικανότητα να 

προσαρµοστούν στη νέα Κοινωνία της Πληροφορίας και να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες  µιας ακόµη πιο απαιτητικής  επαγγελµατικής αγοράς (Collis, 1998). Η 

τεχνολογία πάντα λειτουργούσε και λειτουργεί, ως µοχλός ανύψωσης του επιπέδου 

της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Ένα άλµα της τεχνολογίας επιβάλει σχεδόν πάντα 

στην εκπαίδευση να πάει κι αυτή ένα βήµα µπροστά (Κόκκος et al., 1998). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

Από τη Συµβατική εκπαίδευση στην εξ Αποστάσεως εκπαίδευση 

 

 

Για να µπορέσουµε να αναπτύξουµε το θέµα της  εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 

(εξ ΑΕ) στη συγκεκριµένη εργασία, είναι σωστό να γίνει αναφορά στη  Συµβατική 

Εκπαίδευση, η οποία και αποτελεί τον παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευσης. 

Ως «συµβατική εκπαίδευση» θεωρείται η τυπική εκπαίδευση στην αίθουσα 

διδασκαλίας στο πλαίσιο ενός τυπικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος, όπως µπορεί να 

είναι το σχολείο, ή το Πανεπιστήµιο, όπου ο διδάσκων και οι διδασκόµενοι 

βρίσκονται µαζί, µε τη φυσική τους παρουσία, στον ίδιο χρόνο και στον ίδιο τόπο 

(Καρατζά et al., 2005). Η συµβατική παραδοσιακή εκπαίδευση χρησιµοποιεί τον 

διάλογο, τις διαλέξεις, τα σεµινάρια, και πιο πρόσφατα την πρακτική στο εργαστήριο, 

τα εκπαιδευτικά ταξίδια και τη µελέτη στη βιβλιοθήκη ή στο ερευνητικό κέντρο. Τα 

εποπτικά της µέσα είναι το επιδιασκόπιο και ο πίνακας. Τα µέσα αυτά προϋποθέτουν 

τη µετακίνηση των σπουδαστών προς το εκπαιδευτικό ίδρυµα (Keegan, 2000). 

Αυτού του είδους η εκπαίδευση, οδηγεί αναπόφευκτα στον παραδοσιακό τρόπο 

διδασκαλίας (συµβατική διδασκαλία), η οποία συµβαίνει όταν καθηγητές και µαθητές 

βρίσκονται στον ίδιο χώρο, και η διδασκαλία γίνεται χωρίς την υποβοήθηση 

ηλεκτρονικών µέσων, µόνο µε το εποπτικό υλικό (πίνακας, χάρτες, σχεδιαγράµµατα ή 

προβολές διαφανειών). Στηρίζεται στο τρίπτυχο: δάσκαλος, µαθητής και διδακτικό 

υλικό, το οποίο παρουσιάζεται από τον δάσκαλο και ο µαθητής πρέπει να το 

οικειοποιηθεί, να το κάνει κτήµα του. Η διαδικασία αυτή µπορεί εύκολα να αναχθεί 

στο βασικό διδακτικό µοντέλο, το οποίο συχνά αναφέρεται και σαν µοντέλο του 

διδακτικού τριγώνου, και στο οποίο απεικονίζονται οι τρεις βασικοί παράγοντες της 
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διδασκαλίας Στο διδακτικό τρίγωνο απουσιάζει ο παράγοντας του διδακτικού 

πλαισίου και τονίζεται ιδιαίτερα ο ρόλος του εκπαιδευτικού, που προετοιµάζει και 

διδάσκει το αντικείµενο, ενώ υποδηλώνεται ο εξαρτηµένος ρόλος του µαθητή, που 

µαθαίνει ό,τι του διδάσκει ο εκπαιδευτικός (∆αγδιλέλης et al., 1998 ; Ματσαγγούρας, 

1998 ; Παντάνο-Ρόκου, 2002). 

Κυρίαρχη θέση, µεταξύ των στοιχείων του τριγώνου, κατέχει στην παραδοσιακή 

διδασκαλία ο δάσκαλος, εξού και αποκαλούµε την κατηγορία αυτή της διδασκαλίας  

δασκαλοκεντρική. Υπάρχει και η κατηγορία της µαθητοκεντρικής διδασκαλίας, η 

οποία υποτάσσει το περιεχόµενο και τη διαδικασία της διδασκαλίας στις δυνατότητες 

και τα ενδιαφέροντα του µαθητή, και µε τον τρόπο αυτό αναβαθµίζει τη θέση του 

έναντι των άλλων στοιχείων της διδασκαλίας. Επίσης, υπάρχει και η κατηγορία της 

γνωσιοκεντρικής διδασκαλίας, όπου η διδασκαλία γίνεται στα πλαίσια των 

προγραµµάτων, αναβαθµίζοντας τη θέση του διδακτικού αντικειµένου έναντι του 

εκπαιδευτικού και του µαθητή. Η πιο πρόσφατη κατηγορία διδασκαλίας είναι η 

οµαδοκεντρική, η οποία ακυρώνει το δίληµµα δασκαλοκεντρική ή µαθητοκεντρική, 

όπου και οι δύο εκδοχές παραπέµπουν σε ατοµοκεντρική διδασκαλία, και προτείνει 

την οργανωµένη µαθητική οµάδα ως βάση οικοδόµησης της διδασκαλίας 

(Ματσαγγούρας, 1998). Η συµβατική εκπαίδευση παρουσιάζει σήµερα µια σειρά από 

«προβλήµατα», τα οποία µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:  Αρχικά, 

σηµαντικό πρόβληµα αποτελεί η ελαχιστοποίηση του διαθέσιµου χρόνου µελέτης, 

καθώς και η διαφοροποίηση που παρατηρείται ως προς τον τρόπο µε τον οποίο 

αφοµοιώνονται οι νέες γνώσεις από πλευράς διδασκόµενων. Επίσης, “εµφανίζονται” 

ανάγκες που επιβάλλουν την αποµάκρυνση από τις πόλεις (π.χ. οικονοµικές). 

Επιπλέον, η συµβατική εκπαίδευση δύσκολα µπορεί να ανταποκριθεί στην 

υποχρεωτική τακτική ενηµέρωση και ανανέωση των γνώσεων που επιβάλλουν οι 
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σύγχρονες συνθήκες (Παντάνο-Ρόκου, 2002). Τέλος, η συµβατική εκπαίδευση θέτει 

περιορισµούς ως προς τον τόπο: προϋποθέτει τη φυσική παρουσία του φοιτητή στο 

χώρο διδασκαλίας, το χρόνο: θέτει αυστηρό χρονοδιάγραµµα της παρακολούθησης 

των µαθηµάτων, και την ευελιξία: ρυθµός της µάθησης, ανελαστικά προγράµµατα 

σπουδών, ηλικία των εκπαιδευόµενων, συγγράµµατα (Αναστασιάδης, 2006). 

Για να αντιµετωπιστούν, λοιπόν, αυτά τα προβλήµατα και οι περιορισµοί της 

παραδοσιακής εκπαίδευσης (αρχικά για ό,τι αφορά τον παράγοντα ‘τόπο), άρχισαν 

από πολύ νωρίς να αναζητούνται εναλλακτικοί τρόποι παράδοσης της διδασκαλίας. 

 Για αυτό το σκοπό, χρησιµοποιήθηκε ως πρωτοπόρος η αλληλογραφία, όπου 

φτάνουµε και µέχρι τις µέρες µας, όπου χρησιµοποιούνται οι πιο σύγχρονες 

εκπαιδευτικές τεχνολογίες.  Έτσι, αναδύθηκε µια νέα αυτή µορφή εκπαίδευσης, η 

λεγόµενη «εξ αποστάσεως εκπαίδευση». 

Βέβαια, πρέπει να τονιστεί στο σηµείο αυτό πως, ο λόγος ύπαρξης της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης δεν θεµελιώνεται στην παραδοχή ότι η συµβατική 

εκπαίδευση έχει προβλήµατα που η εξ ΑΕ πρέπει να διορθώσει. Κάτι τέτοιο θα µας 

οδηγούσε σε επικίνδυνο αδιέξοδο (Keegan, 2000).  

 

1.1 Σύντοµο ιστορικό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Κάνοντας µια ιστορική αναδροµή, θα διαπιστώσουµε ότι η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση δεν αποτελεί σύγχρονη ιδέα (Βρέτταρος et al., 2004), καθώς ξεκινάει 

πριν από 150 χρόνια (Keegan, 2000), και ότι η φιλοσοφία της είναι παλιά. 

Εφαρµόστηκε, καταρχήν, στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση χωρών 

µε αραιοκατοικηµένες περιοχές, στις οποίες για διάφορους λόγους δεν µπορούσε να 

λειτουργήσει η συµβατική εκπαίδευση (Αυστραλία, Καναδά και Νέας Ζηλανδία). Οι 

πρώτες εφαρµογές της εξ ΑΕ έγιναν στο τέλος του 19ου αιώνα µε τα γνωστά «σχολεία 
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αλληλογραφίας» (Καψάλης & Παπασταµάτης, 2002). Βέβαια, στη διάδοσή της 

συνέβαλε αποφασιστικά το Βρετανικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, αν και η ιστορία της 

είναι πολύ παλαιότερη, και ακόµα η Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση από απόσταση 

εµφανίστηκε πολύ πριν υπάρξει η ιδέα έστω του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου (Jarvis, 

2003). Το είδος αυτό εκπαίδευσης παρέχεται σήµερα από σχολεία δι’ αλληλογραφίας, 

από Ανοιχτά Πανεπιστήµια και από τµήµατα παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή 

εξωτερικών σπουδών, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο συµβατικών κολεγίων και 

Πανεπιστηµίων (Keegan, 2000). 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, από τις αρχές του 19ου αιώνα, όταν και 

πρωτοχρησιµοποιήθηκε, µέχρι και σήµερα, χαρακτηρίζεται από ραγδαία ανάπτυξη. 

Με το πέρασµα του χρόνου, η χρήση των νέων τεχνολογιών προσέφεραν πολλές 

εναλλακτικές δυνατότητες επαφής του διδάσκοντα µε τους διδασκόµενους, γεγονός 

που οδηγούσε σε µια πιο ευέλικτη και άµεση επαφή.  Για το λόγο αυτό,  η ιστορική 

εξέλιξή της επιτρέπει να χωριστεί η µελέτη της σε τρεις γενιές, ανάλογα µε τα µέσα 

και τα χαρακτηριστικά επικοινωνίας που χρησιµοποιήθηκαν. Η πρώτη γενιά 

αναφέρεται στην εκπαίδευση µε αλληλογραφία, η οποία αποτέλεσε την πρώτη µορφή 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Χρησιµοποιούνταν το γραπτό κείµενο, το οποίο 

αποστέλλονταν αποκλειστικά µέσω ταχυδροµείου.  Η δεύτερη αναπτύχθηκε από το 

1960, και συνδυάζει τη χρήση έντυπου υλικού µε τηλεόραση, ασύρµατη ή 

καλωδιακή, κασέτες βίντεο και ήχου µε µερική χρήση υπολογιστών. Και στις δύο 

αυτές γενιές, το ζητούµενο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ο κύριος σκοπός της, 

ήταν η παραγωγή και διανοµή του εκπαιδευτικού υλικού στους διδασκόµενους, 

τοποθετώντας σε δεύτερη µοίρα την επικοινωνία (διδασκόντων-διδασκόµενων και 

µεταξύ διδασκόµενων), πιθανόν λόγω της διαθέσιµης τεχνολογίας. Η τρίτη γενιά 

χρησιµοποιεί ολοκληρωµένη υποστήριξη υπολογιστών και, κατά περίπτωση, 
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διευκολύνσεις του δικτυακού κορµού για την επίτευξη επικοινωνίας. Όλες αυτές οι 

τεχνολογίες χρησιµοποιούνται σήµερα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλο τον 

κόσµο (Παντάνο-Ρόκου, 2002 ; Καψάλης & Παπασταµάτης, 2002 ; Βρέτταρος et al., 

2004).  

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, η σηµερινή µορφή της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την ανάπτυξη της τεχνολογίας, των 

µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών (Keegan, 2000). 

 

1.2 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  

Τα οφέλη, τα οποία µπορούν να προκύψουν από τη σωστά και ορθά σχεδιασµένη 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση, έχουν τονιστεί επαρκώς στη βιβλιογραφία. Η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση προσφέρει προστιθέµενη αξία στον εκπαιδευόµενο, γιατί 

παρέχει µεγαλύτερη ευελιξία συγκριτικά µε τη συµβατική εκπαίδευση. Ειδικότερα, 

παρέχει ευελιξία για όσους µειονεκτούν λόγω περιορισµού στον χρόνο ή λόγω 

απόστασης ή από φυσική ανικανότητα. Επίσης, οι ενήλικες µπορούν να έχουν µία 

δεύτερη ευκαιρία για εκπαίδευση τυπικής µορφής, αλλά και να έχουν τη δυνατότητα 

να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Επιπλέον, η εξ ΑΕ επιτρέπει να συµµετέχουν ενεργά 

οι εκπαιδευόµενοι, οι οποίοι σε παραδοσιακές αίθουσες έχουν την τάση να 

αποµονώνονται (Καργίδης, 2003). Σύµφωνα µε τη Ζιούτου (2003), τα πλεονεκτήµατα 

των προγραµµάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εντοπίζονται στον 

προγραµµατισµό των µαθηµάτων, το χρόνο και το ρυθµό µάθησης, το εκπαιδευτικό 

περιβάλλον, την προσαρµογή στις επιµορφωτικές ανάγκες του εκπαιδευόµενου, την 

εξατοµίκευση της διδασκαλίας και το κόστος εκπαίδευσης. 

Συµπληρωµατικά, στη βιβλιογραφία αναφέρονται και κάποια άλλα 

πλεονεκτήµατα της εξ αποστάσεως µάθησης. Μερικά από αυτά είναι: Η εξ ΑΕ µπορεί 
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να εκπαιδεύει έναν απεριόριστο αριθµό ατόµων ταυτόχρονα, αλλά και να αυξήσει την 

ποιότητα της εκπαίδευσης επιταχύνοντας τη διαδικασία µεταφοράς των πληροφοριών 

µεταξύ αυτών που παρέχουν εκπαίδευση και αυτών που τη λαµβάνουν. Αυτό µπορεί 

να επιτευχθεί µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Επίσης, η εξ ΑΕ προσφέρει και την 

προοπτική για άµεσο διαµοιρασµό πληροφοριών ανάµεσα στα µέλη. Τα 

προγράµµατα της εξ ΑΕ  µπορούν να ικανοποιούν γνωστικές ανάγκες, που συνέχεια 

µεταβάλλονται, και να απευθύνονται σε ποικίλες οµάδες ατόµων. Επιπλέον, το 

εκπαιδευτικό υλικό είναι προσβάσιµο παντού και οποιαδήποτε στιγµή, αλλά και 

µπορεί να «ενηµερώνεται» συνεχώς (Minoli, 1996 ; Βρέτταρος et al., 2004). Ακόµη 

ένα πλεονέκτηµα της εξ ΑΕ θεωρείται ότι είναι το υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης 

των εκπαιδευόµενων και το υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης-διατήρησης γνώσεων 

σε σχέση µε τη συµβατική εκπαίδευση. Τέλος, θεωρείται ως ένα περιβάλλον 

µεγαλύτερης ελευθερίας για τους εκπαιδευόµενους, πράγµα το οποίο ευνοεί τον 

πειραµατισµό και τη µάθηση (Καµπουράκης & Λουκής, 2006).  

Γενικά, διατυπώνονται σηµαντικές επιφυλάξεις σχετικά µε τις προσδοκίες που 

δηµιουργούνται για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι επιφυλάξεις αυτές 

αναφέρονται, αρχικά, στο φαινόµενο του ψηφιακού δυϊσµού, καθώς οι βασικές 

δεξιότητες χρήσης των τεχνολογικών εφαρµογών του ∆ιαδικτύου δεν έχουν γίνει 

ακόµα κτήµα του συνόλου των πολιτών, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη στην 

πρόσβαση ευρύτερων πληθυσµιακών οµάδων στην ηλεκτρονική εποχή της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Επίσης, αναφέρονται στον κίνδυνο να χρησιµοποιηθούν οι 

ΤΠΕ ως µέθοδος αντί εργαλείο, µε αποτέλεσµα να διαστρεβλωθούν οι παιδαγωγικές 

αρχές που διέπουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς και στον κίνδυνο 

υποβάθµισης της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης από προγράµµατα 

αµφιβόλου ποιότητας προσανατολισµένα στο κέρδος. Τέλος, αναφέρονται στο 
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ενδεχόµενο της αποµόνωσης και της αποστέρησης της κοινωνικής συναναστροφής -

µε όλες τις συνεπακόλουθες αρνητικές κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις – 

λόγω της πολύωρης καθηµερινής ενασχόλησης µε το δικτυωµένο υπολογιστή 

(Αναστασιάδης, 2006). 

Συµπληρωµατικά µε τα παραπάνω, θα µπορούσε να αναφερθεί ως µειονέκτηµα 

και η  ανάγκη εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού προσωπικού, η οποία είναι απαραίτητη 

για την εξοικείωσή τους µε τις διάφορες µεθόδους και πρακτικές ηλεκτρονικής 

µάθησης, αλλά για τον σχεδιασµό της βέλτιστης αξιοποίησή τους σε συνδυασµό µε 

κατάλληλες συµβατικές µεθόδους εκπαίδευσης. Επίσης, υπάρχει η ανάγκη της 

απόκτησης επιπρόσθετου εξοπλισµού ή αναβάθµισης του υπάρχοντος εξοπλισµού, 

ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε πολυµεσικό ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό 

περιεχόµενο. Τέλος,  «αρνητικό» της εξ αποστάσεως µάθησης αποτελεί και η έλλειψη 

της άµεσης προσωπικής επαφής εκπαιδευόµενων, τόσο µε τον εκπαιδευτή όσο και 

µεταξύ τους, η οποία αποτελεί σηµαντικό παράγοντα υποκίνησης της µάθησης και 

ανταλλαγής απόψεων και γνώσης. Η έλλειψη αυτή µπορεί να αµβλυνθεί µε τη χρήση 

κατάλληλων συνεργατικών τεχνολογιών (π.χ. χώρους ηλεκτρονικών συζητήσεων-

forums), οι οποίες, όµως, αυξάνουν σηµαντικά το κόστος (Καµπουράκης & Λουκής, 

2006).  

 

1.3 Ορισµός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Όλα αυτά τα χρόνια της ύπαρξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έγιναν πολλές 

προσπάθειες να δοθεί ένας κοινά αποδεκτός ορισµός της, πράγµα το οποίο φανερώνει 

την πολυπλοκότητα της έννοιας και τις δυνατότητες προσαρµογών της σε πλειάδα 

διαφορετικών µορφών εκπαιδευτικής πρακτικής (Καµπουράκης & Λουκής, 2006). 

Είναι γεγονός πως έχουν προταθεί πολλοί ορισµοί για την εξ αποστάσεως 
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εκπαίδευση. Οι περισσότεροι περιλαµβάνουν το χωρισµό του δασκάλου και του 

µαθητή, την επίδραση από µια εκπαιδευτική οργάνωση, τη χρήση µέσων για τη 

δόµηση ενός περιβάλλοντος επικοινωνίας µε σκοπό την ενίσχυση της 

αλληλεπίδρασης κλπ. (Αναστασιάδης, 2006). 

Ο όρος «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στη 

δεκαετία του 1970 (Λιοναράκης, 2006). Η τυπική αναγνώριση του όρου εκπαίδευση 

εξ αποστάσεως έγινε το 1982, όταν το ∆ιεθνές Συµβούλιο Εκπαίδευσης δια 

Αλληλογραφίας (IICE) άλλαξε ονοµασία και έγινε ∆ιεθνές Συµβούλιο Εκπαίδευσης 

εξ Αποστάσεως  (ICDE) (Holmberg, 2002).  

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών Επιστηµών του Υπουργείου Παιδείας των 

Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής το 1983 έδωσε τον ορισµό: « Η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση είναι η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση 

(ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κασέτες, βίντεο, 

υπολογιστές, τηλεδιάσκεψη και άλλα) µε µικρή ή καθόλου διαπροσωπική ή σε τάξη 

επαφή µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου». Ο όρος αυτός χρησιµοποιείται και 

από την UNESCO (Wikipedia, χ.χ.). Αλλά και πολλοί θεωρητικοί της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης διατύπωσαν τον ορισµό της. Αναφέρουµε ενδεικτικά τους ορισµούς της 

Perraton (1988): «Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι µία εκπαιδευτική διαδικασία, 

κατά την οποία ένα µεγάλο µέρος της διδασκαλίας καθοδηγείται από κάποιον που 

βρίσκεται σε χώρο και χρόνο σε απόσταση από τον διδασκόµενο (Λιοναράκης, 2006),  

και του Simonson (2000) ότι : « Η εξ αποστάσεως αποτελεί ένα τυπικό σύστηµα 

εκπαίδευσης όπου οι σπουδαστές είναι σε διαφορετικά σηµεία και συνδέονται τόσο 

µε τον εκπαιδευτή όσο και µεταξύ τους µέσω διαδραστικών µέσων και 

τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων». Ο ορισµός του Simonson είναι ένα από τους πιο 

σύγχρονους (Αναστασιάδης, 2006). 
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Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχει ευκαιρίες µόρφωσης σε όλους όσοι είτε 

δεν µπορούν, είτε δεν επιθυµούν να συµµετέχουν σε διδασκαλία µαθηµάτων µέσα σε 

αίθουσα.. Αν και εφαρµόζεται σε όλα τα µέρη του κόσµου, αυτό δεν σηµαίνει ότι 

υπάρχει καθολική συµφωνία, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της. Για κάποιους, η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση ταυτίζεται µε ιδιωτική µελέτη καθορισµένων κειµένων -µε ή 

χωρίς την ανάγκη ειδικών οδηγιών µελέτης- , και για κάποιους άλλους είναι ένα 

σύστηµα διδασκαλίας-µάθησης που περιλαµβάνει ειδικά προετοιµασµένο 

εκπαιδευτικό υλικό και τακτική επικοινωνία µεταξύ σπουδαστών και διδασκόντων, 

ατοµικά ή οµαδικά (Holmberg, 2002). 

 Ο Desmond Keegan (2000) πρότεινε έναν από τους πιο πλήρης ορισµούς της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς παρεµβάλλοντας και αναλύοντας ένα αριθµό 

παρόµοιων ορισµών, πρότεινε έξι (6) βασικά χαρακτηριστικά της :  

- Απόσταση που χωρίζει τον διδάσκοντα από τον διδασκόµενο, διαφοροποιώντας 

την εξ ΑΕ από τη συµβατική εκπαίδευση. 

- Παρεµβολή του εκπαιδευτικού οργανισµού στη µαθησιακή διαδικασία. 

- Χρήση τεχνικών µέσων για τη µεταφορά του περιεχοµένου της εκπαίδευσης, 

σηµείο όπου συναντώνται διδάσκων και διδασκόµενος. 

- Εξασφάλιση αµφίδροµης επικοινωνίας, έτσι ώστε ο διδασκόµενος να 

επωφελείται και/ ή ακόµη και από τον άµεσο και ζωντανό διάλογο. 

- ∆υνατότητα συναντήσεων σε περιστασιακή βάση τόσο για διδακτικούς όσο και 

για κοινωνικούς σκοπούς και 

- Το γεγονός ότι αποτελεί βιοµηχανική µορφή εκπαίδευσης, πράγµα το οποίο, αν 

γίνει βέβαια αποδεκτό, διαφοροποιεί ριζικά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από 

τις άλλες µορφές του φάσµατος της εκπαίδευσης.  
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Σε αυτό το σηµείο παρατίθενται κάποια συµπληρωµατικά στοιχεία σχετικά µε την 

απόσταση, αλλά και την επικοινωνία.  

Όσον αφορά την απόσταση, αυτή έχει πολλαπλές έννοιες, καθώς µπορεί να είναι 

είτε γεωγραφική είτε χρονική, και πιθανώς ακόµη και διανοητική/πνευµατική. Η 

γεωγραφική απόσταση σηµαίνει πως ο διδασκόµενος και ο διδάσκοντας, αλλά και ο 

κάθε διδασκόµενος µε τους υπόλοιπους συνδιδασκόµενους, βρίσκονται χωριστά και 

αυτό είναι το δεδοµένο στην εκπαίδευση από απόσταση. Βέβαια, αν το πρόγραµµα 

σπουδών είναι σωστά σχεδιασµένο τότε ο διδασκόµενος µπορεί να αισθάνεται πολύ 

‘κοντά’ µε το διδάσκοντα. Είναι δυνατόν, βέβαια, ο εκπαιδευόµενος να είναι 

αποµακρυσµένος και χρονικά από το διδασκόµενο, π.χ. όταν η επικοινωνία γίνεται µε 

αλληλογραφία (Βεργίδης et al., 1998 ;  Simonson et al., 2000).  

Επιπροσθέτως, o Holmberg (2002) διαχωρίζει την επικοινωνία σε δύο είδη: 

‘µονόδροµη’ και ‘αµφίδροµη’. «Μονόδροµη» υπό µορφή προδηµιουργηµένων 

υλικών διδασκαλίας που στέλνονται από το Ίδρυµα υποστήριξης, που περιλαµβάνει 

σπουδαστές σε αλληλοεπίδραση µε κείµενα, και «αµφίδροµη» π.χ. πραγµατική 

επικοινωνία µεταξύ σπουδαστών και Ιδρύµατος υποστήριξης, µε τη χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών. Η συνεχής επικοινωνία µεταξύ των διδασκόµενων και του Ιδρύµατος 

αποτελεί θεµελιώδη αρχή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Γενικά, η συνεχής ανάπτυξη, η οποία χαρακτηρίζει την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση όχι µόνο στις µέρες µας, οφείλεται σε συγκεκριµένους λόγους. Ένας από 

τους πιο σηµαντικούς λόγους είναι το γεγονός ότι προσφέρει ευκαιρίες εκπαίδευσης 

σε άτοµα που σε διαφορετική περίπτωση θα αποκλείονταν (π.χ. άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες, εκπαιδευόµενοι αποµακρυσµένων περιοχών). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να 

αυξηθεί ο αριθµός των εκπαιδευόµενων που φοιτούν στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, 

χωρίς να επιβαρύνεται ο προϋπολογισµός τους (π.χ. λιγότερες υποδοµές, 
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εκπαιδευτές). Επιπλέον, µπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της δια βίου εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, αλλά και να συνεισφέρει σηµαντικά στην εκπαίδευση του προσωπικού, 

αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητά τους, και µειώνοντας σηµαντικά τα λειτουργικά 

τους κόστη (ειδικότερα για τις επιχειρήσεις) (Καµπουράκης & Λουκής, 2006).  

 

 Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί πως, όταν ξεκίνησε η βιβλιογραφική 

προσέγγιση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, βρεθήκαµε «αντιµέτωποι» µε 

διάφορα θέµατα.  Αρχικά, υπάρχει µια σύγχυση µε τους όρους εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, εξ αποστάσεως µάθηση και εξ αποστάσεως διδασκαλία.  

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία και η εξ αποστάσεως µάθηση αποτελούν τις δύο 

διαστάσεις της διαδικασίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Βαλασίδου, 2005). Ο 

όρος «εξ αποστάσεως διδασκαλία» δηλώνει την πορεία ανάπτυξης του µαθησιακού 

υλικού για ένα πρόγραµµα σπουδών, δηλαδή την οργάνωση της διδασκαλίας από το 

υπεύθυνο. Ο όρος «εξ αποστάσεως µάθηση» αναφέρεται στη µαθησιακή διαδικασία 

από τη σκοπιά του σπουδαστή και υποδηλώνει τη δραστηριότητα των σπουδαστών. Ο 

όρος «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» είναι ο πλέον κατάλληλος, καθώς συνδυάζει τόσο 

το στοιχείο της µάθησης, όσο και το στοιχείο της διδασκαλίας (Keegan, 2000 ;  

Καψάλης & Παπασταµάτης, 2002).  

Επιπλέον, στη βιβλιογραφία «κυκλοφορεί» πληθώρα όρων που, σε γενικές 

γραµµές, υποδηλώνουν (ή θέλουν να υποδηλώσουν) την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Συναντήσαµε µία πλειάδα όρων που, ως επί το 

πλείστον, αναφέρονται στο ίδιο πράγµα:  στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Βέβαια, 

οι ορισµοί τους παρουσιάζουν κάποιες διαφοροποιήσεις µεταξύ τους. Ανάµεσα σε 

αυτούς είναι το e-Learning, το οποίο µεταφραζόταν άλλοτε ως ηλεκτρονική µάθηση ή 

εκπαίδευση, άλλοτε ως ψηφιακή διδασκαλία/εκπαίδευση και άλλοτε ως 
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τηλεκπαίδευση. Επίσης, συναντήσαµε τη διαδικτυακή εκπαίδευση (online education), 

τη διαδικτυακή µάθηση (online learning), τη µάθηση υποβοηθούµενη από 

υπολογιστή (computer assisted learning) και την εκπαίδευση βασισµένη στο 

∆ιαδίκτυο (web-based education).  

Ο όρος «e-Learning» συναντιέται πιο συχνά στη βιβλιογραφία. ∆εν µπορεί να 

θεωρηθεί συνώνυµη της εξ αποστάσεως, γιατί, σύµφωνα µε τον Σταυρόπουλο (2003), 

είναι µια µορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ωστόσο η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

δε συνιστά αναγκαστικά e-Learning.  

Ο όρος e-Learning είναι αρκετά γενικός και περικλείει οποιαδήποτε µορφή 

εκπαίδευσης χρησιµοποιεί τους πόρους του δικτύου ή και γενικότερα τις δυνατότητες 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Μακρογιάννη, χ.χ.). Σύµφωνα µε τον ορισµό που 

καθιερώθηκε το 2000 από το CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης), το e-Learning ορίζεται ως η εκπαίδευση που πηγάζει 

και υποστηρίζεται άµεσα από την τεχνολογία της πληροφορικής και της επικοινωνίας 

(Σταυρόπουλος, 2003). 

Οι µέθοδοι και τεχνολογίες του e-Learning µπορούν να εφαρµοστούν είτε σε 

συνδυασµό µε τη «συµβατική διδασκαλία στην τάξη», είτε και αυτόνοµα χωρίς 

παράλληλη «συµβατική διδασκαλία» (Καµπουράκης & Λουκής,  2006). 

Οι ορισµοί, λοιπόν, που αναφέρθηκαν παραπάνω παραπέµπουν στις νέες 

τεχνολογίες, γεγονός πολύ φυσιολογικό καθώς σήµερα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

υλοποιείται σχεδόν αποκλειστικά µε την υποστήριξη του υπολογιστή, και πιο 

συγκεκριµένα σε διαδικτυακό περιβάλλον. Η διαφορά στα σηµεία αυτά αρχίζει να 

υποβαθµίζεται, και ο διαχωρισµός γίνεται ολοένα και πιο δύσκολος τόσο για 

αρχάριους, όσο και για έµπειρους. 
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1.4 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ανοικτή; 

Όπως αναφέρει ο Davis (1996), υπάρχει αρκετή σύγχυση στη βιβλιογραφία µε 

τους όρους της Ανοικτής και της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Καργίδης, 2003).  Οι 

όροι «ανοικτή εκπαίδευση» και «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» χρησιµοποιούνται 

συνήθως ως συνώνυµοι (Keegan, 2000), κάτι που, σύµφωνα µε τον Hodgon (1993), 

δεν ισχύει (Καργίδης, 2003).   

Ως «ανοικτή εκπαίδευση» χαρακτηρίζεται η εκπαίδευση που παρέχει το 

µαθητοκεντρικό χαρακτήρα της διαδικασίας, και όχι το δασκαλοκεντρικό. Ο όρος 

κανονικά εκλαµβάνεται ως µέριµνα για τους σπουδαστές, ώστε να έχουν κάποιο 

έλεγχο σχετικά µε το πώς µαθαίνουν, πού µαθαίνουν, πότε µαθαίνουν και µε ποιο 

ρυθµό µαθαίνουν (Καρατζά et al., 2005). Η ανοικτή εκπαίδευση, σύµφωνα µε τον 

Dewal (1986), αναφέρεται σε οργανωτικές αλλαγές έτσι ώστε ένα ίδρυµα να γίνεται 

ανοικτό: ανοικτό σε σχέση µε τον τόπο, το χρόνο, το περιεχόµενο και τον τρόπο 

µάθησης κ.ά. (Holmberg, 2002). Στόχος της, σύµφωνα µε τον Λιοναράκη και 

Λυκουργιώτη (1999), είναι η παροχή όσο γίνεται περισσότερων εκπαιδευτικών 

ευκαιριών, και η διασφάλιση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, εφόσον είναι εφικτό, 

του συνόλου των εκπαιδευοµένων. Από την άλλη, σύµφωνα µε τον Holmberg (1997), 

η «εκπαίδευση από απόσταση» περιλαµβάνει διάφορες µορφές σπουδών, σε όλα τα 

επίπεδα, οι οποίες διεξάγονται µεν χωρίς την άµεση και συνεχή επίβλεψη των 

διδασκόντων που βρίσκονται σε αίθουσες διδασκαλίας µαζί µε τους διδασκόµενους, 

αλλά οι οποίες επωφελούνται από την οργάνωση, καθοδήγηση και διδασκαλία που 

παρέχεται από κάποιον εκπαιδευτικό οργανισµό  (Αθανασούλα- Ρέππα et al.,  2005). 

Ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα µπορεί να παρέχει εκπαίδευση από απόσταση, αλλά να έχει 

«κλειστές» και αυστηρές δοµές και να µην έχει ευέλικτες και «ανοικτές» διαδικασίες, 

ώστε να ανταποκρίνεται άµεσα στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας (Keegan, 
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2000). Αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση µε τον ισχυρισµό των Lewis και Spencer 

(1986:17) ότι «η µάθηση εξ αποστάσεως είναι µια υποκατηγορία της ανοικτής 

µάθησης» που προήλθε από τη συχνή χρήση «µερικών χαρακτηριστικών µάθησης εξ 

αποστάσεως» στην ανοικτή µάθηση (Holmberg 2002). Η ανοικτή εκπαίδευση µπορεί 

σίγουρα να πραγµατοποιηθεί από απόσταση. Ωστόσο, η ανοικτή εκπαίδευση µπορεί 

να πραγµατοποιηθεί και σε µια κατάµεστη αίθουσα διδασκαλίας (Race, 1999). 

Όπως και να έχει, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν είναι ούτε «ανοικτή» ούτε 

«κλειστή», είναι απλώς µια µορφή εκπαίδευσης, µια µορφή εκπαιδευτικής παροχής. 

Μερικά προγράµµατα είναι «ανοικτά» και άλλα είναι «κλειστά. Συµπεραίνουµε, 

εποµένως, ότι οι όροι «ανοικτή εκπαίδευση» και «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» 

µπορούν να διακριθούν µε σαφήνεια (Keegan, 2000). Όσον αφορά την ελληνική 

βιβλιογραφία επικρατεί ο όρος «ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση» (Καργίδης, 

2003). 

 

1.5 Είδη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση διακρίνεται σε “σύγχρονη” και “ασύγχρονη”. Πριν 

παρουσιαστούν, όµως, πρέπει να σηµειωθεί πως και τα δύο είδη προσφέρουν 

διαφορετικές εµπειρίες µάθησης. Η ασύγχρονη εκπαίδευση προσφέρει, ίσως, την πιο 

ριζική αποµάκρυνση από τη συµβατική διδασκαλία και µάθηση, ενώ η σύγχρονη 

προσφέρει τη δυνατότητα εφαρµογής καθιερωµένων πρακτικών εξ αποστάσεως 

µάθησης (Καψάλης & Παπασταµάτης, 2002). 

Επιπρόσθετα, η «σύγχρονη» και η «ασύγχρονη» δεν λειτουργούν ως 

ανταγωνιστικές έννοιες, αλλά µπορούν, και πολλές φορές επιβάλλεται, να 

συµπληρώσει η µία την άλλη, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα 

ολοκληρωµένο περιβάλλον µάθησης (Αναστασιάδης, 2006). Σήµερα, υπάρχουν 
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µέθοδοι εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που χρησιµοποιούν και τα δύο είδη, ώστε να 

παρέχουν πιο ολοκληρωµένη εκπαιδευτική εµπειρία (Wikipedia, χ.χ.). 

 

Σύγχρονη εκπαίδευση 

 Στη σύγχρονη εκπαίδευση, η διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης 

γίνονται ταυτόχρονα. Όλοι οι διδασκόµενοι παρακολουθούν το ίδιο εκπαιδευτικό 

περιεχόµενο στον ίδιο χρόνο και µε τον ίδιο ρυθµό, και ακόµη και εάν ο 

διδασκόµενος βρίσκεται σε διαφορετικό τόπο, παρακολουθεί το µάθηµα στον ίδιο 

χρόνο. Η επικοινωνία -όχι απαραίτητα αµφίδροµη- πραγµατοποιείται σε πραγµατικό 

χρόνο και η διδασκαλία είναι προγραµµατισµένη, µια συγκεκριµένη ώρα. Ο 

διδασκόµενος µπορεί να την παρακολουθήσει µόνο εκείνη τη στιγµή, εκτός εάν 

υφίσταται η δυνατότητα επανάληψης ή αποθήκευσης – στην περίπτωση της 

αποθήκευσης, ωστόσο, πρόκειται για ασύγχρονη διδασκαλία (Σταυρόπουλος, 2003 ; 

Wikipedia, χ.χ.). 

Σύµφωνα µε τον Ellis (1997), σηµαντικά χαρακτηριστικά, αυτού του είδους της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποτελούν η ευελιξία στο χρόνο και στον τόπο, ο 

επαρκής χρόνος αντίδρασης ή αλληλεπίδρασης του διδασκόµενου, η αποτελεσµατική 

µάθηση, καθώς και η χρησιµοποίηση αποτελεσµατικής τεχνολογίας από άποψη 

κόστους (Καργίδης, 2003).   

Υπάρχει µια πληθώρα εργαλείων που χρησιµοποιούνται στη σύγχρονη 

εκπαίδευση. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η σύγχρονη τηλεδιάσκεψη, αλλά 

και η χρήση ζωντανής συζήτησης (live chatroom), όπου δίνεται η δυνατότητα σε 

διδάσκοντες και διδασκόµενους να επικοινωνούν µεταξύ τους µε εικόνα και ήχο, σε 

πραγµατικό χρόνο, ανταλλάσσοντας απόψεις αλλά και ηλεκτρονικά αρχεία, 

ανεξάρτητα του χώρου στον οποίο µπορεί να βρίσκονται. Άλλα παραδείγµατα 
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εργαλείων αποτελούν οι οµάδες συνοµιλίας (chat groups), η διαδραστική τηλεόραση 

και οι χώροι ενηµέρωσης. Συνδυαζόµενα όλα µαζί δηµιουργούν µια ατµόσφαιρα 

(εικονικής) τάξης και προσφέρουν τη δυνατότητα στο διδάσκοντα να εφαρµόσει 

αποδοτικές εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως καταιγισµό ιδεών, παιχνίδια ρόλων κ.ά. 

(Καµπουράκης & Λουκής, 2006 ;  Σταυρόπουλος, 2003 ;  Αναστασιάδης, 2006).  

 

Ασύγχρονη εκπαίδευση 
 

Είναι πιο διαδεδοµένη από τη σύγχρονη εκπαίδευση. Αναφέρεται στην 

εκπαίδευση που είναι ανεξάρτητη από το χρόνο που πραγµατοποιείται. Η µελέτη του 

εκπαιδευτικού υλικού γίνεται στο χρόνο και το ρυθµό που εξυπηρετεί τον ίδιο τον 

διδασκόµενο, και ο οποίος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την πορεία πλοήγησης στο 

εκπαιδευτικό υλικό, σύµφωνα µε τις ανάγκες και ιδιαιτερότητές του. Η ασύγχρονη 

εκπαίδευση επιτρέπει στο ίδιο το υποκείµενο να επιλέξει το χρόνο κατά τον οποίο 

επιθυµεί να επικοινωνήσει. Κάθε διδασκόµενος µπορεί να προσπελάσει το 

πρόγραµµα ανά πάσα στιγµή και όσες φορές επιθυµεί, καθώς το εκπαιδευτικό υλικό 

δεν παραδίδεται σε πραγµατικό χρόνο. Σε αυτό το είδος εκπαίδευσης, η 

αλληλεπίδραση διδάσκοντα-διδασκόµενου πραγµατοποιείται κατά διαστήµατα, µε 

κάποια χρονική καθυστέρηση (Σταυρόπουλος, 2003 ; Καψάλης & Παπασταµάτης, 

2002). 

Η ασύγχρονη εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από σηµαντικά πλεονεκτήµατα. 

Παρέχει µεγαλύτερες πιθανότητες αλληλεπίδρασης, τόσο µεταξύ των διδασκόµενων 

όσο και ανάµεσα στον διδάσκοντα και διδασκόµενο, ευελιξία σχετικά µε το χρόνο 

και τον τόπο, και χαµηλότερα κόστη µετάδοσης και παραλαβής γνώσης. Τέλος, 

προσφέρει ταχύτατη διάδοση, αναθεώρηση και επανατροφοδότηση του 
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εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και ευκαιρία ενεργητικής  µάθησης (Ricketts et al., 

2000).  

 Παραδείγµατα εργαλείων ασύγχρονης εκπαίδευσης αποτελούν τα εκπαιδευτικά 

CD-ROM, τα e-mail εκπαιδευτικού περιεχοµένου, τα forum ηλεκτρονικών 

συζητήσεων και οι πίνακες ανακοινώσεων (bulletin boards) (Καµπουράκης & 

Λουκής, 2006 ; Σταυρόπουλος, 2003). 

 Για να θεωρηθεί η ασύγχρονη εκπαίδευση επιτυχηµένη, είναι σηµαντικό οι 

διδασκόµενοι να είναι σε θέση να αυτό-παρακινούνται και να νιώθουν άνετα στο 

ηλεκτρονικό περιβάλλον (Ricketts et al., 2000).  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) & 

Εκπαίδευση 

 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προετοιµασία της νέας γενιάς, ενόψει της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας, αλλά και για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και των αποτελεσµάτων της, αποτελεί η εισαγωγή και η χρήση των 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Αυτή η διπλή προοπτική 

αποτυπώνεται σε σχετικό κείµενο του ΟΟΣΑ για την ένταξη των νέων τεχνολογιών 

στην εκπαίδευση: “Schools and education authorities are well aware of the 

importance of integrating ICT into teaching and learning, both to prepare students for 

the information society and to make the most of new learning tools” (OECD, 

2001:19). Με άλλα λόγια, η πρώτη προοπτική σχετίζεται µε το γεγονός ότι, η 
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εκπαίδευση οφείλει να προετοιµάσει τους µαθητές για την ψηφιακά οργανωµένη 

κοινωνία του αύριο. Ενώ η δεύτερη προοπτική αναλύεται µε την έννοια ότι η 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από το εκπαιδευτικό σύστηµα προσφέρει µεγάλες 

δυνατότητες να αυξήσει την αποτελεσµατικότητά του, βελτιώνοντας την ποιότητα και 

µειώνοντας συγχρόνως το κόστος της παροχής της εκπαίδευσης (Λαφατζή, 2005). 

 

2.1. Αποτύπωση της κατάστασης της εκπαίδευσης σχετικά µε τις ΤΠΕ 

Τα εκπαιδευτικά συστήµατα των περισσότερων χωρών έρχονται αντιµέτωπα µε 

το επιτακτικό πρόβληµα της αναβάθµισης της εκπαίδευσης, ώστε  να ανταποκρίνεται 

στις µεταβαλλόµενες και σύνθετες απαιτήσεις της αναδυόµενης Κοινωνίας της 

Πληροφορίας (Λαφατζή, 2005). Οι δυνατότητες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 

και των Επικοινωνιών, όπως διαφαίνεται ήδη από τη διεθνή βιβλιογραφία και 

εµπειρία, µπορούν να αξιοποιηθούν για µια ριζική αναβάθµιση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (κατ’ επέκταση και της κοινωνίας), κάτω όµως από ορισµένες 

προϋποθέσεις. Σε περίπτωση απουσίας αυτών, είναι δυνατό να οδηγήσουν ακόµη και 

στην ενίσχυση, αντί της υπέρβασης, ορισµένων ανεπιθύµητων χαρακτηριστικών και 

εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων (Ράπτης & Ράπτη, 2003).  Γενικά, η ένταξη των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση, πέραν του ότι αποτελεί επιτακτική κοινωνική προτεραιότητα, 

επιτρέπει και τη διεύρυνση του εκπαιδευτικού έργου, ώστε να ανταποκρίνεται 

καλύτερα στις πραγµατικές ανάγκες των εκπαιδευόµενων (Κωνσταντίνου,  2005). 

Σήµερα, η προσπάθεια ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελεί, σύµφωνα µε τους Κόµη & Μικρόπουλο (2001), 

σηµαντική προτεραιότητα για τα εκπαιδευτικά συστήµατα των προηγµένων χωρών 

(Κόµης, 2004). Βέβαια, η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, ενδιαφέρει σε ένα 

πλαίσιο βελτίωσης της ποιότητας της λειτουργίας των εκπαιδευτικών µονάδων όλων 
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των βαθµίδων, µε επίκεντρο τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της 

µάθησης (∆ηµητρακοπούλου, 2004α). Έτσι, γίνεται µεγάλη συζήτηση από 

επιστήµονες σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του κόσµου, για τον τρόπο µε τον 

οποίο θα αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Τα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα ψάχνουν τρόπους να εκµεταλλευτούν τα νέα µέσα µε τον 

καλύτερο τρόπο, παρέχοντας νέους τρόπους διδασκαλίας που µοιάζουν 

επαναστατικοί σε σχέση µε τους γνωστούς του παρελθόντος. Να σηµειωθεί πως, οι 

νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση είναι µια αναµφισβήτητη πραγµατικότητα. Με 

αυτό, όµως, δεν εννοείται απλώς η εισαγωγή ενός εργαλείου, αλλά η ανάπτυξη µιας 

νέας διάστασης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Η ενσωµάτωση των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση και η παιδαγωγική αξιοποίηση των επιτευγµάτων της 

δεν είναι κάτι απλό. Έχει σηµαντικές επιπτώσεις στον τρόπο οικοδόµησης της 

γνώσης, στο περιεχόµενο διδασκαλίας, στη σχέση δασκάλου-µαθητή, στη 

διαµόρφωση µοντέλων διδακτικής επικοινωνίας και κοινωνικής συνείδησης, στη 

διασύνδεση της θεωρίας µε την πράξη (Ράπτης & Ράπτη, 2003). 

Για την ουσιαστική αλλά και κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, απαιτούνται δράσεις και λειτουργίες σε τρία (3) διακριτά επίπεδα: α) το 

επίπεδο της εκπαιδευτική πολιτικής, β) το επίπεδο των σχολικών µονάδων, και γ) το 

µικροεπίπεδο της διδακτικής διαχείρισης (∆ηµητρακοπούλου, 2004β). 

Σχετικά µε τις προσπάθειες αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών από εκπαιδευτικά συστήµατα, διακρίνονται τρία (3) κύµατα αλλαγής, 

σύµφωνα µε τον Κωνσταντίνου (2005): Ο εξοπλισµός των σχολείων µε τεχνολογίες 

(κυρίως προσωπικούς υπολογιστές) ανήκει στο πρώτο κύµα. Σε αυτή τη φάση, ο 

υπολογιστής αποτέλεσε αντικείµενο διδασκαλίας (π.χ. σε ειδικά µαθήµατα 

πληροφορικής ή προγραµµατισµού). Στο δεύτερο κύµα άρχισε να εκτιµάται η 
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εκπαιδευτική δυνατότητα των τεχνολογιών. Τέλος, το τρίτο κύµα προϋποθέτει 

διαδικασίες ανάδρασης, όπου οι εξελίξεις στα πληροφορικά συστήµατα, και σε άλλες 

τεχνολογίες, ενισχύουν τον προβληµατισµό και δρουν καταλυτικά για την 

τροποποίηση των επιδιώξεων της εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά τα ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, αυτά υιοθετούν 

τεχνολογίες ∆ιαδικτύου προκειµένου να απαντήσουν στις αυξανόµενες µαθησιακές 

ανάγκες της κοινωνίας της γνώσης, προσφέροντας µαθήµατα που πραγµατοποιούνται 

µερικώς ή ολικώς από απόσταση, και µε ασύγχρονο τρόπο (Hayes, 2000). Στις µέρες 

µας, στο χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, γίνονται πολλές 

προσπάθειες ενσωµάτωσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Έτσι, τα τελευταία χρόνια υιοθετούν, σε όλο και µεγαλύτερο βαθµό, τις ΤΠΕ για την 

υποστήριξη της διδασκαλίας µέσα στην τάξη, αλλά και την εξ αποστάσεως σύγχρονη 

και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (Γεωργούλη et al., 2006). 

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό των τελευταίων προσπαθειών, για τη βελτίωση 

των παρεχοµένων υπηρεσιών στο χώρο της εκπαίδευσης, είναι η τάση δηµιουργίας 

και παροχής µεικτών ή υβριδικών υπηρεσιών µάθησης (blended learning) που 

συνδυάζουν την παραδοσιακή µε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τόσο για 

µεταπτυχιακά, όσο και για προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών (Παπαδάκης et al., 

2006). 

Το ενδιαφέρον για παροχή µεικτής εκπαίδευσης έχει αυξηθεί τα τελευταία πέντε 

χρόνια και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, κυρίως για τους ακόλουθους λόγους: 

α) Υπάρχει µία τάση για πιο φοιτητοκεντρικά και εξατοµικευµένα µοντέλα 

εκπαίδευσης, τα οποία θεωρούνται αποτελεσµατικότερα, β) τα Πανεπιστήµια 

επεκτείνουν τις τεχνολογικές τους υποδοµές και αναπτύσσουν συστήµατα διαχείρισης 

µαθηµάτων (e-Class, CoMPUs) και υπηρεσίες για online εκπαίδευση, γ) οι σηµερινοί 
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σπουδαστές νιώθουν πιο άνετα και επιθυµούν περισσότερο την online επικοινωνία, 

και δ) η συνεχής αύξηση των γνώσεων και οι απαιτήσεις για εξοικονόµηση χρόνου 

κάνουν συνεχή την αναζήτηση και την προτίµηση σε ευέλικτες µορφές εκπαίδευσης, 

εργασίας και µελέτης. Τα τελευταία χρόνια γίνεται σταδιακή εισαγωγή και χρήση της 

τεχνολογίας, προκειµένου να υποστηριχτεί καλύτερα η διδασκαλία και να γίνει 

αποτελεσµατικότερη (σε σχέση µε την από καθ’ έδρας διδασκαλία) η εκπαίδευση των 

φοιτητών (Παπαδάκης et al., 2006). 

 

2.2. Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται από µια πληθώρα ιδιωτικών και 

κρατικών, επίσηµων και ανεπίσηµων φορέων. Στην επίσηµη εκπαίδευση, και σε 

τριτοβάθµιο επίπεδο, παρέχεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση τόσο από Συµβατικά όσο 

και από Ανοικτά Πανεπιστήµια (Κόκκινος, 2005). 

∆ύο είναι οι βασικοί τύποι εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Στον πρώτο τύπο ανήκουν 

τα ιδρύµατα, τα οποία συνδυάζουν την εξ αποστάσεως µεθοδολογία µε προγράµµατα 

συµβατικής εκπαίδευσης, µε σκοπό να προσφέρουν περισσότερα προγράµµατα. Στον 

δεύτερο τύπο ανήκουν τα «Ανοικτά και εξ Αποστάσεως Πανεπιστήµια», τα οποία 

επικεντρώνονται στην παιδαγωγική της εκπαίδευσης από απόσταση. Βέβαια, και οι 

δύο τύποι έχουν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους (Γεωργιάδου & 

Κόκκαλη, 2005). 

 

2.2.1.  Παραδοσιακά πανεπιστήµια µε χρήση ΤΠΕ 

Στην παραδοσιακή τριτοβάθµια εκπαίδευση, η διδασκαλία διεξάγεται κατά το 

συµβατικό (παραδοσιακό) τρόπο, στηριζόµενη σε ένα µοντέλο παράδοσης γνώσης. 

Οι παραδόσεις των µαθηµάτων απευθύνονται σε σχετικά µεγάλες οµάδες φοιτητών, 
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µε σκοπό τη διάχυση της γνώσης σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος του 

πληθυσµού, και οι φοιτητές λειτουργούν ως δέκτες, συνήθως παθητικοί, 

προσπαθώντας να κατανοήσουν επεξεργασµένη γνώση. Χρησιµοποιείται 

προεπιλεγµένο έντυπο υλικό και η παρουσία των διδασκόντων και φοιτητών 

θεωρείται δεδοµένη, σε συγκεκριµένους χώρους και για συγκεκριµένες ώρες. Κύριο 

κριτήριο αξιολόγησης στο µάθηµα αποτελεί ο βαθµός των γραπτών εξετάσεων στο 

τέλος του εξαµήνου (Λεβεντίδης & Ντελοπούλου, 2005 ; Κωνσταντίνου, 2005). 

Σύµφωνα µε την Παντάνο-Ρόκου (2002), «το σύνολο σχεδόν των µελών της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, από όποια θέση και αν βρίσκονται, βλέπουν τα τελευταία 

χρόνια τους φοιτητές τους να αντιδρούν στις παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας, 

τις οποίες θεωρούν ξεπερασµένες. Μελετητές του φαινοµένου παραδέχονται την 

ύπαρξη αυτού του προβλήµατος, δηλαδή ότι υπάρχει µια συνεχής αποµάκρυνση από 

τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές διαδικασίες και µια συνεχής διαφοροποίηση του 

τρόπου αντίληψης και των µορφών που έχει η µελέτη, µια διαφοροποίηση που εν 

πολλοίς αποδίδεται στο γεγονός ότι έχουν εισχωρήσει στην καθηµερινή ζωή 

διαφορετικές πηγές πληροφόρησης (π.χ. τηλεόραση, υπολογιστές)». Το συγκεκριµένο 

φαινόµενο µπορεί να οφείλεται στο γεγονός πως, ο φοιτητικός πληθυσµός βρίσκεται 

σε µία συνεχή κοινωνική και χωροταξική αλλαγή, όπου πολλοί εντοπίζονται 

παντρεµένοι, εργάζονται, και ως διασπορά διαµένουν συχνά µακριά από την έδρα του 

εκπαιδευτικού ιδρύµατος (Λιοναράκης & Παπαδηµητρίου, 2002). Επίσης, η 

συµβατική εκπαίδευση παρουσιάζει σήµερα µια σειρά από προβλήµατα, όπως είναι η 

έλλειψη ενδιαφέροντος, ο αυξηµένος χρόνος απασχόλησης, η αναποτελεσµατικότητα 

και δυσκολία στον έλεγχο και την ανανέωση των πηγών (Παντάνο-Ρόκου, 2002). 

Έτσι, τα Πανεπιστήµια άρχισαν να προσανατολίζονται προς την παροχή εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Σηµαντικός λόγος για αυτό, αποτελεί το γεγονός πως αν 
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συνεχίσουν να παρέχουν εκπαίδευση µε τον παραδοσιακό τρόπο θα επιβαρυνθούν µε 

το κόστος δηµιουργίας επιπλέον χώρων διδασκαλίας αλλά και της συντήρησής τους. 

Ακόµη, σηµαντική είναι και η αύξηση του κόστους εκπαίδευσης (Minoli, 1996).  

Οι αλµατώδεις τεχνολογικές εξελίξεις δεν µπορούν να αφήσουν ανεπηρέαστη την 

παραδοσιακή διδασκαλία, καθώς έχουν άµεσο αντίκτυπο στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Η σύγχρονη πληροφοριακή και επικοινωνιακή τεχνολογία προσφέρει πολλά και 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Γι’ αυτό το σκοπό, οι 

σύγχρονοι εκπαιδευτικοί σχεδιασµοί ενσωµατώνουν τις δύο βασικές εκπαιδευτικές 

µορφές, την παραδοσιακή διδασκαλία στην αίθουσα και την ηλεκτρονική µάθηση (e-

learning). Αποτέλεσµα είναι ένα υβριδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο 

αξιοποιεί τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Καλιακούδα et al., 2008 ; Λεβεντίδης & Ντελοπούλου, 2005). Έτσι 

λοιπόν, αν και ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας αποτελεί τη βάση του 

εκπαιδευτικού συστήµατος στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, ωστόσο µερικά τµήµατα 

των µαθηµάτων, σύµφωνα µε τον Race (1999), µπορούν να εµπλουτιστούν µε 

στοιχεία ανοικτής εκπαίδευσης, αλλά και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, µέσα από τη 

χρήση των ΤΠΕ (Λεβεντίδης & Ντελοπούλου, 2005). Τεχνολογικές εξελίξεις, όπως 

το ∆ιαδίκτυο, τα πολυµεσικά εργαλεία ή τα CD-ROMs, είναι δυνατόν να βοηθήσουν 

στη δηµιουργία νέων τρόπων  µάθησης και διδασκαλίας (Franklin & Strenski, 2000). 

Όπως είναι φυσικό, λοιπόν, γίνονται πολλές προσπάθειες, είτε ατοµικές είτε 

συλλογικές, στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µε σκοπό την «εκµετάλλευση» αυτών των 

ευκαιριών (Franklin & Strenski, 2000). Νέα στοιχεία, όπως η άνεση χρόνου, η 

εξάλειψη του παράγοντα απόσταση, η πλατύτερη συµµετοχή διδασκόµενων, η 

απόλυτα συµµετρική επικοινωνία αυτών που συµµετέχουν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και ο άµεσος συντονισµός τους, µπορούν να εµπλουτίσουν την 
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παραδοσιακή διδασκαλία και να επιβάλλουν την οργάνωσή της µε νέο τρόπο, ώστε 

να γίνει πιο ευέλικτη και ποικιλόµορφη, συνδυάζοντας παράλληλα τις 

προσφερόµενες πληροφορίες και δραστηριότητες µε την υποκίνηση των 

ψυχολογικών διαδικασιών µάθησης (Λεβεντίδης & Ντελοπούλου, 2005). 

Σήµερα, έχει αναπτυχθεί ένας αξιόλογος αριθµός προπτυχιακών και 

µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών από απόσταση, που χρησιµοποιούν τις 

τεχνολογίες. Μερικά από αυτά βασίζονται σε προϋπάρχοντα παραδοσιακά 

προγράµµατα εκπαίδευσης από απόσταση, που εξελίχθηκαν ενσωµατώνοντας 

τεχνολογίες και άλλα προγράµµατα, και τα οποία δηµιουργήθηκαν µετά τη διάδοση 

των τεχνολογιών της επικοινωνίας (∆ηµητρακοπούλου, 2004α).  Η αξιοποίηση 

τεχνολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής µάθησης στη συµβατική 

ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί µια σηµαντική δυνατότητα για τα Πανεπιστήµια, ώστε 

να επιτύχουν το επίπεδο ευελιξίας, που είναι απαραίτητο, για την παροχή 

αποτελεσµατικότερης εκπαίδευσης, προσαρµοσµένης στις ατοµικές ανάγκες των 

φοιτητών τους (Παπαδάκης et al., 2006).   

Η ποιότητα της εκπαίδευσης µε αξιοποίηση των τεχνολογιών εξαρτάται, ανάµεσα 

σε άλλα, σύµφωνα µε τον Depover (2000), από τρεις παράγοντες-κλειδιά στη 

διαδικασία. Πρώτον, από την καταλληλότητα των δραστηριοτήτων στις οποίες οι 

φοιτητές εµπλέκονται, δεύτερον από την καταλληλότητα και τον πλούτο των 

εργαλείων που διατίθενται, και τρίτον από τον ουσιαστικό και διαφοροποιηµένο ρόλο 

των διδασκόντων, που χρειάζεται να επιµορφωθούν κατάλληλα για το σκοπό αυτό 

(∆ηµητρακοπούλου, 2004α).   
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2.2.2. Ανοιχτά και εξ Αποστάσεως Πανεπιστήµια 

 Η πρόσβαση στην τυπική τριτοβάθµια εκπαίδευση ανέκαθεν χαρακτηριζόταν από 

µια σειρά περιορισµούς (π.χ. φυσική παρουσία του φοιτητή, εισαγωγικές εξετάσεις). 

Έτσι, στη δεκαετία του 1960, κυρίως, άρχισε να συζητείται στις ανεπτυγµένες κυρίως 

χώρες η δυνατότητα διεύρυνσης του φοιτητικού πληθυσµού µε την εξασφάλιση 

πρόσβασης στις σπουδές σε ενηλίκους, οι οποίοι δεν είχαν τα συµβατικά προσόντα. 

Στα Ανοικτά και εξ Αποστάσεως (ΑεξΑ) Πανεπιστήµια κυριαρχεί η αντίληψη και 

φιλοσοφία ότι η µόρφωση είναι δικαίωµα όλων των ανθρώπων. Έτσι, θα πρέπει να 

µπορούν να την απολαµβάνουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, ώστε να 

αποφεύγεται µια σειρά κοινωνικών αποκλεισµών. Απευθύνονται, λοιπόν, σε ένα πολύ 

µεγάλο φάσµα ενδιαφεροµένων και ηλικιών, το κατώτερο όριο του οποίου 

τοποθετείται συνήθως στα 18 χρόνια, ενώ κατά κανόνα δεν καθορίζεται ανώτατο 

όριο. Τα Πανεπιστήµια αυτού του είδους παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα, την ελευθερία του καθενός να σπουδάσει το γνωστικό 

αντικείµενο που επιθυµεί, τη χρονική στιγµή που θα επιλέξει, ανεξάρτητα από την 

ηλικία στην οποία βρίσκεται, τον τόπο διαµονής του, την οικογενειακή και 

οικονοµική του κατάσταση και χωρίς ανταγωνιστικές εισαγωγικές εξετάσεις, ούτε 

τυπικά προαπαιτούµενα προσόντα για την έναρξη των σπουδών. Επίσης, τα ΑεξΑ  

Πανεπιστήµια παρέχουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες, και ο κάθε φοιτητής επιλέγει τον 

τόπο και το χρόνο µελέτης, αλλά και το ρυθµό µε τον οποίο µαθαίνει. Επιπροσθέτως, 

µε την ίδρυσή τους έγινε προσπάθεια να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα έλλειψης 

διδακτικού προσωπικού στα συµβατικά Πανεπιστήµια, καθώς και τα προβλήµατα 

στέγασης των φοιτητών (∆οϊνάκης & Πάχτας, 2005 ; Αθανασούλα- Ρέππα et al., 2005 

; Καψάλης & Παπασταµάτης, 2002 ; Αµασόγλου, 2008). 
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Σύµφωνα µε τον Ορφανίδη (1994), το άτοµο εµπλέκεται οικιοθελώς σε 

προσωπικές διαδικασίες µάθησης για µια σειρά από λόγους. Είτε γιατί δεν του 

δόθηκε η ευκαιρία στο παρελθόν, είτε για να βελτιώσει τις γνώσεις και τις  δεξιότητές 

του στη δουλειά που ήδη κάνει, είτε για να αλλάξει αντικείµενο εργασίας ή τον τρόπο 

και τη στάση ζωής του (Κέδρακα, 2005). 

Η πρακτική, που ακολουθούν τα περισσότερα Πανεπιστήµια ανοιχτής και εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, σε ολόκληρο τον κόσµο, αφορά τη χρήση ειδικά 

σχεδιασµένου προδηµιουργηµένου εκπαιδευτικού υλικού διδασκαλίας, συνήθως 

έντυπου αλλά και χαµηλής τεχνολογίας. Τελευταία, όµως, η ενσωµάτωση νέων 

µεθόδων και η εκµετάλλευση των ΤΠΕ δείχνουν να κερδίζουν. Ένα µεγάλο 

πλεονέκτηµα των ΑεξΑ ιδρυµάτων, που πρέπει να διατηρηθεί, είναι η ποιότητα του 

εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να είναι κατάλληλο και συµβατό µε τις ανάγκες των 

σπουδαστών. Επιπλέον, πραγµατοποιείται προγραµµατισµένη επικοινωνία, η οποία 

µερικές φορές συµπληρώνεται από «πρόσωπο µε πρόσωπο» συναντήσεις. Οι 

διδάσκοντες είναι ταυτόχρονα σύµβουλοι και αναλαµβάνουν την υποστήριξη και 

καθοδήγηση των φοιτητών, προωθώντας την εξατοµικευµένη µάθηση. ∆εν είναι 

αυτοί που µεταφέρουν γνώση, αλλά κυρίως αυτοί που βοηθούν τους διδασκόµενους 

να µάθουν, που τους δίνουν τα εργαλεία, που τους βοηθούν να καταλάβουν πώς θα 

µάθουν (Κόκκινος, 2005; Γεωργιάδου & Κόκκαλη, 2005 ; Holmberg, 2002). 

 Ο Holmberg (2002) αναφέρει πως «σχετικά µε τις µεθόδους και τα µέσα που 

χρησιµοποιούνται, αυτά ποικίλουν σε µεγάλο βαθµό. Σε µερικές αναπτυσσόµενες 

χώρες, ο γραπτός λόγος είναι το µόνο διαθέσιµο µέσον, και η επικοινωνία συχνά 

εµποδίζεται από τις ελαττωµατικές ταχυδροµικές υπηρεσίες. Η ραδιοφωνική 

επικοινωνία είτε χρησιµοποιείται συχνά, είτε θεωρείται επιθυµητή. Σε πολλές 

περιοχές διατίθενται τηλεφωνικές και δορυφορικές επικοινωνίες - όχι µόνο στις 
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ανεπτυγµένες χώρες του κόσµου -  εξυπηρετώντας µεγάλο αριθµό ακροατών, ενώ η 

χρήση υπολογιστών µεγάλης ισχύος και προσωπικών υπολογιστών περιορίζεται στο 

σύνολό της σε χώρες µε αφθονία αγαθών». 

 Tα Ανοικτά και εξ Αποστάσεως Πανεπιστήµια άρχισαν να ιδρύονται στην 

Ευρώπη από τη δεκαετία του ’70, και σήµερα απορροφούν εκατοντάδες χιλιάδες 

φοιτητές. Βέβαια, στην Αµερική εµφανίστηκαν ήδη από τον  19ο αιώνα. Στην Ελλάδα 

ο φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί επίσηµα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων (Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 

σήµερα),  η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ), σε προπτυχιακό και 

µεταπτυχιακό επίπεδο, είναι το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (∆οϊνάκης & 

Πάχτας, 2005 ; Κόκκινος, 2005). 

 Η εµφάνιση της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα έγινε µε 

µεγάλη χρονική καθυστέρηση. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ασκήθηκαν από 

την ΕΟΚ πιέσεις στην Ελλάδα για να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ίδρυση 

σχολής εκπαίδευσης από απόσταση. Το κίνητρο ήταν µεγάλο, καθώς προβλεπόταν η 

εκταµίευση σηµαντικών κοινοτικών κονδυλίων, µε στόχο την υποκίνηση των 

δράσεων και την υποβοήθηση των πιο καθυστερηµένων χωρών στον τοµέα της 

παροχής σπουδών από απόσταση (Κουστουράκης, 2006).  

Στην Ελλάδα, λοιπόν, από το 1997, οπότε και δηµοσιεύτηκε ο ιδρυτικός του 

νόµος, λειτουργεί το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ), του οποίου «αποστολή 

είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και µεταπτυχιακής εκπαίδευσης και 

επιµόρφωσης, µε την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού 

και µεθόδων διδασκαλίας», καθώς και «η προαγωγή της επιστηµονικής έρευνας στο 

πεδίο της µετάδοσης της γνώσης από απόσταση» (ΕΑΠ, χ.χ.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 

των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  

 

 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια, η σύγχρονη τεχνολογία συµβαδίζει µε την ανάπτυξη 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Κι όχι απλώς συµβαδίζει, αλλά αναπτύσσεται 

παράλληλα. Είναι πολύ πιθανό, αν η χρήση της τεχνολογίας δεν είχε αναπτυχθεί τόσο 

πολύ αυτές τις δεκαετίες, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση να είχε διαφορετική οντότητα 

και πολύ διαφορετική εφαρµογή (Λιοναράκης, 2006). 

Ο ρόλος που θα διαδραµατίσουν στον 21ο αιώνα οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας 

και των Επικοινωνιών στον τοµέα της εκπαίδευσης από απόσταση, διακρίνεται 

καθαρά στο απόσπασµα του κειµένου της UNESCO (1998) που ακολουθεί: 

[…] « Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών κοµίζουν όλα τα 

στοιχεία µιας αληθινής παιδαγωγικής επανάστασης, όπου οι σχέσεις διδασκόντων- 

διδασκόµενων, αλλά και µεταξύ των ίδιων των διδασκόµενων, πρόκειται να 

αλλάξουν ριζικά. Οι έννοιες της συνεργασίας και της ασύγχρονης εκπαίδευσης θα 

επικρατήσουν, πέρα από παιδαγωγικούς λόγους, κυρίως επειδή αντανακλούν τις 

ανάγκες της κοινωνικής εξέλιξης. Εν τούτοις, αυτή η αλλαγή φέρει µέσα της το 

σπόρο µιας αληθινής παιδαγωγικής επανάστασης, όπου οι παραδοσιακά αµετάβλητες 

δοµές, χώρος-χρόνος-ιεραρχία, θα µετασχηµατιστούν άρδην. Η βασική αιτία για αυτή 

την αλλαγή είναι οικονοµική»  (Χαραλάµπους, 2004). 
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3.1.   Η εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας & των Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί έναν καινούριο, ζωντανό και ραγδαία 

εξελισσόµενο πεδίο εκπαιδευτικής έρευνας. Σηµαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη 

του πεδίου αυτού αποτέλεσε η εξέλιξη και αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας & των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) κατά την τελευταία δεκαετία, καθώς 

παρέχουν νέες δυνατότητες υλοποίησης και παροχής προγραµµάτων εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Ο όρος  «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών» είναι 

το αποτέλεσµα της σύγκλισης του τοµέα της πληροφορικής και του τοµέα των 

τηλεπικοινωνιών (Αναστασιάδης, 2006 ; Keegan, 2000 ; Κουστουράκης, 2006 ; 

(Καργίδης, 2003). 

Η  χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση δεν είναι σύγχρονο φαινόµενο, καθώς 

χρονολογείται από την εποχή της ανάπτυξης της γραφής. Η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση έχει εξελιχθεί, από απλή εκπαίδευση µέσω αλληλογραφίας, σε 

πολύπλοκη αλληλεπιδραστική διαδικασία, που εµπλέκει µαθητές και εκπαιδευτικούς 

σε συνεχή διάλογο (Βρασίδας & Ρετάλης, 2005). Στο πρόσφατο παρελθόν, η εξ 

αποστάσεως  εκπαίδευση πραγµατοποιούνταν µε κασέτες, βιντεοκασέτες και απλά 

κείµενα (textbooks). Αυτή η µέθοδος της εξ ΑE ήταν αποτελεσµατική στην 

µεταβίβαση πληροφοριών, ωστόσο, άφηνε τους µαθητές αποµονωµένους. Τα 

διαδίκτυα ενισχύουν την επικοινωνία µεταξύ µαθητών και διδασκόντων αξιοποιώντας 

τις τηλεδιασκέψεις. Φυσικά υπάρχουν και πιο απλά συστήµατα, όπως το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο, τα οποία επιτρέπουν στους µαθητές να έρχονται κοντά σαν οµάδα για 

προσπάθειες συνεργατικής µάθησης (Zarotsky & Jaresko, 2000). 

Οι τεχνολογικές ανακαλύψεις, οι οποίες συνδέονται µε την ηλεκτρονική και 

τηλεπικοινωνιακή επανάσταση της δεκαετίας του ’80, έκαναν δυνατή, για πρώτη 
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φορά στην ιστορία, την «πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλία από απόσταση», 

παρέχοντας τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε υψηλό επίπεδο µε 

χαρακτηριστικά που παλαιοτέρα, µόνο στην «πρόσωπο µε πρόσωπο» διδασκαλία 

υπήρχαν (Καµπουράκης & Λουκής, 2006).  

 

3.2.  Τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, η οποία προωθείται από τις 

εκπαιδευτικές αρχές διεθνώς, οφείλεται σε δύο, κυρίως, λόγους. Ο πρώτος λόγος 

απορρέει από το δικαίωµα όλων για ίσες ευκαιρίες µόρφωσης. Ο δεύτερος, από το 

ενδιαφέρον των κυβερνήσεων να ενταχθούν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, 

καθώς η ένταξή τους συνδέεται µε τα οικονοµικά οφέλη. Επιπρόσθετα, διάχυτη είναι 

η αίσθηση ότι οι νέες τεχνολογικές επιλογές και το ∆ιαδίκτυο αποτελούν προκλήσεις 

που αλλάζουν την ίδια τη φύση της διδασκαλίας και µπορούν να αναβαθµίσουν τις 

εκπαιδευτικές πρακτικές, εφόσον αξιοποιηθούν µε το κατάλληλο τρόπο (Λαφατζή, 

2005). 

Η Βαλασίδου (2005) αναφέρει πως «σύµφωνα µε πολλούς συγγραφείς, τα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα έχουν στη διάθεσή τους  διάφορες τεχνολογίες, που µπορούν 

να χρησιµοποιήσουν, για την εφαρµογή ενός προγράµµατος εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Καµία τεχνολογία από µόνη της δεν θεωρείται καλύτερη για αυτή τη 

µορφή εκπαίδευσης». 

 Πιο συγκεκριµένα, οι τεχνολογίες διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες. 

 

3.2.1. Τεχνολογίες βασισµένες στο κείµενο 

 Το κείµενο είναι η πιο συνηθισµένη τεχνολογική µέθοδος, η οποία 

χρησιµοποιείται τόσο στη συµβατική εκπαίδευση όσο και στην εξ αποστάσεως 
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εκπαίδευση. Αποτελεί βασικό στοιχείο των προγραµµάτων της εκπαίδευσης από 

απόσταση, και το υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύχθηκαν όλες οι µορφές 

εκπαίδευσης από απόσταση. Ο γραπτός λόγος είναι µία µορφή επικοινωνίας, 

ανεξάρτητα από το χρόνο και τον τόπο. ∆ίνεται, λοιπόν, το δικαίωµα της ασύγχρονης 

αλληλεπίδρασης.   

 Σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται τα βιβλία, συγγράµµατα, περιοδικά, 

εφηµερίδες, µελέτη περιπτώσεων, βοηθητικά κείµενα, εργασίες, τεστ και γραπτές 

εξετάσεις. Βέβαια, εκτός από κείµενο, µπορούν να περιέχουν φωτογραφίες, 

διαγράµµατα, γραφήµατα, στατιστικές και πίνακες. 

 Αν και το έντυπο υλικό θα συνεχίζει να παίζει σηµαντικό ρόλο στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση µελλοντικά, θα χρησιµοποιούνται και άλλες τεχνολογίες ως 

υποκατάστατα ή βελτιώσεις (Παντάνο- Ρόκου, 2002 ; Βαλασίδου, 2005). 

 

3.2.2. Τεχνολογίες βασισµένες στον ήχο  

 Όπως συµβαίνει και µε τις τεχνολογίες που βασίζονται στο κείµενο, οι 

τεχνολογίες που βασίζονται στον ήχο είναι πολύ γνωστές, και είναι εύκολο να 

χρησιµοποιηθούν. Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα αυτών των τεχνολογιών είναι ότι είναι 

πολύ περιορισµένη η χρήση γραφικών. Οι περισσότερες τεχνολογίες βασισµένες στον 

ήχο απαιτούν και επιπρόσθετο έντυπο υλικό, όπως οδηγούς µελέτης. Τα είδη αυτών 

είναι οι κασέτες ήχου, το ραδιόφωνο και η διάσκεψη µέσω ήχου (Βαλασίδου, 2005). 

 ∆ύο είναι οι βασικές µορφές µε τις οποίες οι ήχοι χρησιµοποιούνται στην 

εκπαίδευση από απόσταση: λόγος και µουσική. Η µορφή επικοινωνίας που 

επιτυγχάνεται εµπεριέχει µια µορφή επαφής, υπονοεί έντονα µια φυσική παρουσία, 

και για αυτό είναι λιγότερο απρόσωπη από το γραπτό λόγο (Παντάνο- Ρόκου, 2002). 
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3.2.3. Τεχνολογίες βασισµένες στην εικόνα 

Σύµφωνα µε τον Willis (1993), η δύναµη της εικόνας έχει αναγνωριστεί σε όλους 

τους τοµείς της εκπαίδευσης. Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πολλά επιτυχηµένα 

προγράµµατα βασίστηκαν στη χρησιµοποίηση κάποιας µορφής εικόνας  για να 

µεταδοθεί, ή τουλάχιστον να εµπλουτιστεί, το υλικό µαθηµάτων (Βαλασίδου, 2005). 

Τα εργαλεία εικόνας, που χρησιµοποιούνται για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 

περιλαµβάνουν την τηλεόραση, φωτογραφικές διαφάνειες (slides), προσαραχθείσες 

κινούµενες εικόνες (π.χ. film και βιντεοκασέτες) καθώς και κινούµενες εικόνες 

πραγµατικού χρόνου συνδυασµένες µε ήχο (Παντάνο- Ρόκου, 2002). 

 

3.2.4. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση µέσω ∆ιαδικτύου 

Το ∆ιαδίκτυο, σύµφωνα µε τον Bradner (1993), είναι «ένα διεθνές πλέγµα που 

διασυνδέει δίκτυα», γι’ αυτό και ονοµάζεται και δια-δίκτυο (Ράπτης & Ράπτη, 2003), 

ενώ ο όρος «εξ αποστάσεως εκπαίδευση µέσω ∆ιαδικτύου» αναφέρεται, σύµφωνα µε 

τον Rosenberg (2001), στη διαδικασία της εκπαίδευσης, η οποία γίνεται αποκλειστικά 

µέσω του ∆ιαδικτύου (Βαλασίδου, 2005). 

 Με το ∆ιαδίκτυο, λοιπόν, κάνει την εµφάνισή του ένα  νέο κύµα τεχνολογιών 

στην εκπαίδευση, παρουσιάζοντας ένα προφίλ διαφορετικό και πιο δυναµικό από 

εκείνο των  προηγούµενων µέσων (Τσιτουρίδου, χ.χ.).  

 Αν και αρχικά το ∆ιαδίκτυο προοριζόταν στο να διευκολύνει την επικοινωνία και 

τη συνεργασία µεταξύ των ερευνητών, των εκπαιδευτών στα Πανεπιστήµια, στις 

κυβερνητικές υπηρεσίες και στην βιοµηχανία, σήµερα δεν είναι ο πλέον µοναδικός 

ρόλος του. Προστέθηκαν η υποστήριξη του ηλεκτρονικού εµπορίου και η παροχή εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης (Minoli, 1996). 
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Το ∆ιαδίκτυο σήµερα, αποτελεί το κύριο µέσον της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

καθώς προσφέρει µια ολοκληρωτικά νέα προσέγγιση, απαλλαγµένη από τους 

περιορισµούς της παραδοσιακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Καψάλης & 

Παπασταµάτης, 2002). Προβλέπεται να αναπτυχθεί µε αυξανόµενους ρυθµούς τα 

επόµενα χρόνια στη χώρα µας, δεδοµένης µάλιστα της ιδιαίτερης καθυστέρησης που 

παρουσιάζεται στον τοµέα αυτό, σε σύγκριση µε άλλες χώρες (Αβούρης, 2004).  

Η χρήση του ∆ιαδικτύου στην εκπαίδευση, γενικότερα, είναι κάτι περισσότερο 

από απλό κείµενο και γραφικά. Οι διδάσκοντες πρέπει να αναγνωρίσουν το µοναδικό 

χαρακτήρα αυτού του περιβάλλοντος και την πληθώρα των διαθέσιµων πηγών, και να 

προσπαθήσουν σκληρά να παρέχουν καθοδήγηση στους µαθητές τους (Ricketts et al., 

2000). Η αντιµετώπιση και η χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου από πλευράς 

εκπαιδευτικής κοινότητας ποικίλλει, καθώς είναι συγχρόνως µια παγκόσµια 

εγκυκλοπαίδεια, µια µηχανή επικοινωνίας (τηλέφωνο-ταχυδροµείο), µια µηχανή 

παρουσίασης υλικού (τηλεόραση-πολυµέσα), µια µηχανή δοσοληψιών (τηλεαγορές), 

µια µηχανή υποβοήθησης συνεργασίας εικονικών σε απόσταση ευρισκόµενων 

οµάδων και µηχανή τηλεργασίας. Η εκπαίδευση είναι µία  δραστηριότητα που έχει 

βαθύτατα επηρεαστεί από το µέσο, παρατηρούνται δε, ήδη, θεµελιώδεις αλλαγές στα 

µέσα και στον τρόπο µε τον οποίο όλοι µας µαθαίνουµε στην εποχή του ∆ιαδικτύου 

(Αβούρης, 2004).  

 Το ∆ιαδίκτυο βοήθησε στο να αρθούν οι συνθήκες αποµόνωσης των 

εκπαιδευοµένων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προσφέροντάς τους τη 

δυνατότητα, όχι µόνο πρόσβασης σε πλούσιο πολυµεσικό εκπαιδευτικό υλικό, αλλά 

και επικοινωνίας µε τους διδάσκοντες, αλλά και µε τους συναδέλφους τους 

(Καµπουράκης & Λουκής, 2006). Επίσης, έδωσε µία εντελώς διαφορετική διάσταση 

στην έννοια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η αλληλεπίδραση γίνεται µε τη χρήση 
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των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Τα τελευταία χρόνια 

δίνεται ιδιαίτερη έµφαση, από τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της χώρας µας, στην παροχή 

υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κυρίως µέσω ∆ιαδικτύου. ∆ιάφορες 

προσπάθειες γίνονται, για παράδειγµα, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και το Πανεπιστήµιο Πατρών. Επίσης, είναι πολύ 

σηµαντικές οι ευκαιρίες που προσφέρονται στο Ανοικτό Πανεπιστήµιο από τη χρήση 

του ∆ιαδικτύου (Γεωργιάδου & Οικονοµίδης, 2004). 

Το ∆ιαδίκτυο προσφέρει πολλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η πιο κοινή από 

αυτές είναι η πλοήγηση των µαθητών στις ιστοσελίδες για την αναζήτηση 

πληροφοριών σχετικές µε τα ενδιαφέροντά τους ή τη µαθησιακή διαδικασία. Επίσης, 

ακόµη µία δραστηριότητα είναι η δηµοσιοποίηση των εργασιών τους, όπως και ένας 

αριθµός δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την επικοινωνία και την ανταλλαγή 

δεδοµένων. Για παράδειγµα, επικοινωνία ανάµεσα σε τάξεις σχολείων, όπου το κύριο 

µέσο επικοινωνίας µπορεί να είναι το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Τέλος, ανάµεσα στις 

δραστηριότητες είναι και οι λεγόµενες συνεργατικές δραστηριότητες, οι οποίες 

απαιτούν την ταυτόχρονη επικοινωνία, καθώς και την ταυτόχρονη εργασία µέσω 

∆ιαδικτύου (Λαφατζή, 2005). Αυτές µπορεί να αφορούν δραστηριότητες µέσω 

αλληλογραφίας, δηλαδή επικοινωνία µαθητών µε γραπτά µηνύµατα για ανταλλαγή 

γνώσεων και εµπειριών, αλλά και συνθετικές εργασίες µε συνεργασία και συνεχή 

επικοινωνία εκπαιδευτικών ιδρυµάτων πάνω σε συγκεκριµένο θέµα. Τέλος, µπορεί να 

αφορούν τις οικουµενικές τάξεις, όπου οι µαθητές διαφορετικών σχολείων µελετούν 

από κοινού κάποιο θέµα, συζητούν σε πραγµατικό χρόνο µε τηλεδιασκέψεις, 

παρακολουθούν διδασκαλίες και διαλέξεις, ανταλλάσσουν πληροφορίες και ενεργούν 

για την πραγµάτωση ενός κοινού στόχου. Λειτουργούν σαν µια σχολική τάξη και ας 
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τους χωρίζουν τεράστιες αποστάσεις (Προβελέγγιος, 2004). Το ∆ιαδίκτυο θεωρείται 

ωφέλιµο από πολλούς µαθητές, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Μερικά από 

τα οφέλη του ∆ιαδικτύου είναι τα εξής: 

1. Παρέχει στους διδασκόµενους νέες µαθησιακές εµπειρίες και διευρύνει τους 

ορίζοντές τους. 

2. Οι µαθητές γίνονται, διδακτικά, πιο ανεξάρτητοι και υπεύθυνοι µέσω των online 

µαθηµάτων. 

3. Οι µαθητές γίνονται πιο ενεργοί, όσον αφορά την συµµετοχή τους στη διδακτική 

διαδικασία,. µέσω των εργαλείων του ∆ιαδικτύου. 

4. Παρέχει τη χρονική ευελιξία, καθώς δίνει την ευκαιρία στους διδασκόµενους να 

συνεργάζονται και να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, ανεξαρτήτως 

τόπου και χρόνου.  

5. Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ένα διαρκώς ενηµερωµένο εκπαιδευτικό 

υλικό, αλλά και σε διαρκώς επεκτεινόµενες πηγές γνώσεων. Αναζήτηση της 

γνώσης από πολλές πηγές.  

6. ∆υνατότητα σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, και συνεργασίας µε άλλους 

διδασκόµενους, σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ειδικούς επιστήµονες κλπ. 

7. Ελκυστική παρουσίαση των πληροφοριών µέσω της τεχνολογίας των υπερµέσων. 

8. Συµβάλλει θετικά στην υπόθεση των ίσων ευκαιριών, καθώς δίνεται η 

δυνατότητα στους αποµονωµένους -γεωγραφικά, οικονοµικά και κοινωνικά- να 

έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, που σε άλλη περίπτωση δεν θα µπορούσαν.  

9. Οικονοµικός τρόπος παροχής εκπαίδευσης από άποψη κόστους.  

(Simsek, 2007 ; Γεωργιάδου & Οικονοµίδης, 2004 ; Ράπτης, & Ράπτη 2003 ; 

Λαφατζή, 2005).  
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Παρά τα οφέλη, όµως, υπάρχουν και κάποια µειονεκτήµατα που χαρακτηρίζουν 

το ∆ιαδίκτυο ως εκπαιδευτικό περιβάλλον:  

1. Έλλειψη πραγµατικής/φυσικής επικοινωνίας µεταξύ των συµµετεχόντων.  

2. Οι διδασκόµενοι πρέπει να ανταπεξέλθουν και στην εκµάθηση της χρήσης της 

τεχνολογίας, παράλληλα µε τα διάφορα γνωστικά αντικείµενα.  

3. Απειρία πολλών διδασκόντων σε ζητήµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

4. ∆εν συµµετέχει ικανοποιητικός αριθµός διδασκόµενων στα µαθήµατα. 

5. Πιθανά τεχνικά προβλήµατα. 

6. ∆ιευκολύνει την πρόσβαση σε υλικό συχνά επιβλαβές για τους νέους, αφού δεν 

έχει επιτευχθεί, ακόµη, ο έλεγχος της καταλληλότητας του υλικού. 

7. Προβλήµατα που αφορούν την παραβίαση της πνευµατικής ιδιοκτησίας των 

δηµιουργών. 

8. Εφήµερη διάσταση της πληροφορίας στο ∆ιαδίκτυο. Αυτό, έχει ως συνέπεια να 

στερούνται οι νέοι σταθερών πηγών αναφοράς, κάτι που έχουν ανάγκη κατά την 

αναζήτηση της γνώσης. ( Αβούρης, 2004 ; Γεωργιάδου & Οικονοµίδης, 2004).  

Συνοψίζοντας σε αυτό το κεφάλαιο, πρέπει να σηµειωθεί πως η τεχνολογία 

επιτρέπει την οργάνωση της διδασκαλίας και της µάθησης, κατά έναν τρόπο ο οποίος 

είναι πολύ διαφορετικός από τη συµβατική διδασκαλία. ∆εν υποκαθιστά όµως, αυτές 

τις µορφές διότι σε αρκετές περιπτώσεις µπορεί να είναι και απαραίτητες και 

περισσότερο αποτελεσµατικές. Για να έχει τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, η 

εφαρµογή της τεχνολογίας πρέπει να γίνεται α) σε επίπεδα συνεργασίας (ειδικών 

κέντρων, Πανεπιστηµίων κλπ.) και β) να συνοδεύεται από καλή οργάνωση και 

διαχείριση (Καψάλης & Παπασταµάτης, 2002). 
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3.3.   Σύγχρονα και ασύγχρονα συστήµατα 

 Στη δεκαετία του ’90, η επιστηµονική κοινότητα δηµιουργούσε online µαθήµατα, 

µέσω εργαλείων του ∆ιαδικτύου, γενικού σκοπού. Σήµερα, µία από τις τεχνολογικές 

εξελίξεις, τις οποίες χρησιµοποιούν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, είναι η τεχνολογία 

διαχείρισης µαθηµάτων, και συγκεκριµένα τα διαδικτυακά συστήµατα. Αυτά τα 

συστήµατα είναι σχεδιασµένα για τη δηµιουργία και διαχείριση online µαθηµάτων, 

και χρησιµοποιούνται ολοένα και περισσότερο στην ανώτατη εκπαίδευση (Hayes, 

2000). Σύµφωνα µε τους Duffy et al. (2006), µέχρι σήµερα τέτοιου είδους συστήµατα 

έχουν, κατά κύριο λόγο, χρησιµοποιηθεί σε µοντέλα εκπαίδευσης, όπως η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση (distance learning), η ατοµική εκπαίδευση (self-learning), η 

δικτυακού τύπου εκπαίδευση (networked learning), αλλά δεν έχουµε πολλά καλά 

παραδείγµατα αξιοποίησής τους σε συνθήκες σχολικής τάξης (Βερναδάκης et al., 

2008). Επίσης, χρησιµοποιούνται και συµπληρωµατικά, στις παραδοσιακές διαλέξεις 

που λαµβάνουν χώρα στην αίθουσα (Georgouli et al., 2005). 

Τα  συστήµατα αυτά είναι λογισµικά που συνδυάζουν τις τεχνολογίες του 

∆ιαδικτύου. Έχουν ως σκοπό τη δηµιουργία ενός µαθησιακού περιβάλλοντος µέσα 

στο οποίο πραγµατοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία, και είναι γνωστά ως 

πλατφόρµες ηλεκτρονικής µάθησης ή συστήµατα διαχείρισης µαθηµάτων. Αυτές οι 

πλατφόρµες ονοµάζονται Learning Management Systems (LMS) ή Course 

Management Systems (CMS). Τα τελευταία δέκα χρόνια χρησιµοποιούνται 

συστηµατικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση που παρέχεται µέσω του ∆ιαδικτύου 

(Βερναδάκης et al., 2008). 

Τα συστήµατα διαχείρισης µάθησης µπορεί να είναι είτε εµπορικά (π.χ. 

Blackoard, WebCT) είτε κατά παραγγελία, για να υπηρετήσουν τους εκπαιδευτικούς 

σκοπούς συγκεκριµένων οργανισµών, ή ανοιχτού κώδικα (π.χ. Moodle), δηλαδή 



 48 

συστηµάτων που διατίθενται δωρεάν (Αυγερίου, 2005). Μερικά Πανεπιστήµια έχουν 

αναπτύξει δικά τους λογισµικά και συστήµατα, αλλά οι περισσότεροι  παροχείς 

εκπαίδευσης και κατάρτισης επιλέγουν συστήµατα που διατίθενται στο εµπόριο. 

Αυτό συµβαίνει επειδή επιζητούν τα πλεονεκτήµατα της υποστήριξης και της 

ανάπτυξης, χρόνο µε το χρόνο, µε εύλογο κόστος (Salmon, 2004). Βέβαια, τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται προτίµηση προς τα συστήµατα ανοικτού κώδικα. 

∆ηλαδή, οι περισσότεροι οργανισµοί ή εταιρείες, έχουν την τάση να αναπτύσσουν το 

δικό τους σύστηµα, για τις δικές τους συγκεκριµένες εκπαιδευτικές ανάγκες 

(Αυγερίου, 2005). 

Πιο συγκεκριµένα, τα λογισµικά ανοικτού κώδικα αναφέρονται σε λογισµικά 

προγράµµατα, τα οποία διανέµονται µε τον πηγαίο κώδικα. Η άδεια ανοικτού κώδικα 

παρέχει στους χρήστες την ελευθερία να εκτελούν («τρέχουν») το πρόγραµµα για 

οποιοδήποτε σκοπό, να το µελετούν και να το τροποποιούν, και ελεύθερα να 

αναδιανέµουν το αρχικό ή τροποποιηµένο πρόγραµµα. Ουσιαστικά, η διαφορά 

µεταξύ ανοικτού κώδικα και εµπορικού λογισµικού έχει να κάνει µε τον έλεγχο. Σε 

αντίθεση µε το λογισµικό ανοιχτού κώδικα, στο εµπορικό περιορίζεται η πρόσβαση 

και η χρήση του πηγαίου κώδικα, διότι η πηγή είναι η γνώση και η γνώση είναι 

δύναµη (Copolla & Neelley, 2004). 

Οι περισσότερες µελέτες για τις ηλεκτρονικές πλατφόρµες στη βιβλιογραφία 

αναφέρονται στο γεγονός πως η έγκριση των στρατηγικών που θα ακολουθηθούν σε 

κάθε ίδρυµα ξεχωριστά, γίνεται σε πανεπιστηµιακό επίπεδο. ∆εν ισχύει, όµως, το ίδιο 

και για την Ελλάδα, καθώς αποτελεί µια µοναδική περίπτωση διεθνώς. Αυτό 

συµβαίνει γιατί µία συγκεκριµένη ηλεκτρονική πλατφόρµα έχει εγκριθεί και 

διαχέεται σε όλα τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης  της χώρας (Blanas, 2008). 
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3.3.1. Learning Management Systems (LMS) 

Τα LMS είναι διαδικτυακές πλατφόρµες για τη διαχείριση ποικίλων 

«διαστάσεων» της διδασκαλίας και της µάθησης (Beck, 2005), ενσωµατώνοντας ένα 

ευρύ φάσµα παιδαγωγικών και εργαλείων διαχείρισης µαθηµάτων (Hamish et al., 

2005). 

Ένα ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης της µάθησης (Learning Management 

System) αποσκοπεί στη δηµιουργία, προσφορά, παρακολούθηση, και εν γένει 

διαχείριση προγραµµάτων σπουδών, διδακτικών ενοτήτων και γενικότερα παροχής 

γνώσης εξ αποστάσεως µε ηλεκτρονικά µέσα (Καµπουράκης & Λουκής, 2006). 

Εντός των ορίων, που επιβάλλονται από συγκεκριµένα συστήµατα, το προσωπικό 

είναι ικανό να αναπτύσσει αλληλεπιδραστικές ιστοσελίδες, να «ανεβάζει» (upload) 

και να εντάσσει ψηφιακές πηγές, να αναπτύσσει δυνατότητες αξιολόγησης και 

χώρους για online συζήτηση (Hamish et al., 2005). 

Ένα εργαλείο LMS ενοποιεί τα µαθήµατα, τα οποία έχουν δηµιουργηθεί µε τα 

αντίστοιχα εργαλεία δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού (Web based & course 

authoring tools), σε ολοκληρωµένες διδακτικές ενότητες και προγράµµατα σπουδών.  

Είναι µία εφαρµογή βάσης δεδοµένων βασισµένη στο Web, η οποία παρακολουθεί 

τους εκπαιδευόµενους, τις διδακτικές ενότητες και τα µαθήµατα, όπου έχουν 

πρόσβαση ή έχουν ολοκληρώσει. Η ακριβής δοµή µιας τέτοιας βάσης διαφέρει από 

σύστηµα σε σύστηµα, αλλά σε κάθε περίπτωση η βασική της λειτουργία είναι η 

καταγραφή της δραστηριότητας των εκπαιδευοµένων σε σχέση µε τις εκπαιδευτικές 

οντότητες (Καµπουράκης & Λουκής, 2006). 

Τα LMS αναπτύχθηκαν από ένα φάσµα πολυµέσων και διαδικτυακών εξελίξεων 

στη δεκαετία του ’90. Τα τελευταία χρόνια, τα συστήµατα έχουν ωριµάσει και 
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συναντώνται σε Πανεπιστήµια ανά τον κόσµο, προσθέτοντας µια εικονική διάσταση 

ακόµη και στα πιο παραδοσιακά ιδρύµατα (Hamish et al., 2005). 

Σύµφωνα µε τον Carliner (2005), ενώ οι ακριβείς προδιαγραφές ποικίλουν από 

σύστηµα σε σύστηµα, τα LMS  παρέχουν, σε γενικές γραµµές, τα παρακάτω εργαλεία  

για τη διαχείριση µαθηµάτων: 

� εγγραφή  

� παρακολούθηση συµµετοχής (συµµετοχή στο µάθηµα, εγγραφή και από- 

εγγραφή στα online µαθήµατα) 

� παρακολούθηση ολοκλήρωσης ενότητας (συµπεριλαµβανοµένων και των 

τελικών βαθµών ή σκορ)  

� διαγωνίσµατα, τεστ 

� ανατροφοδότηση (follow up) συζητήσεων µε τους συµµετέχοντες  

� συγκεντρωτικά στοιχεία, όπως ο αριθµός των ατόµων που έκαναν εγγραφή σε 

συγκεκριµένο µάθηµα 

� µεταφορά πληροφοριών σε άλλα συστήµατα, όπως σε συστήµατα 

πληροφοριών ανθρώπινου δυναµικού 

� διαδικασία χρεώσεων για µαθήµατα, όπως οι πληρωµές διδάκτρων και η 

µεταφορά των πληρωµών µεταξύ των τµηµάτων 

� κατάλογος µαθηµάτων 

� διαχείριση δεξιοτήτων  

Παραδείγµατα εµπορικών συστηµάτων αποτελούν το WebCT Vista (WebCT 

2003), το Blackboard (Blackboard 2003), και το Topclass/Firstclass (WBT Systems 

2003). Τα τελευταία χρόνια, πολλά σηµαντικά πανεπιστήµια των Η.Π.Α. έχουν 

επιλέξει να «απελευθερώσουν» τα δικά τους LMS ανοικτού κώδικα. Τα 

σηµαντικότερα συστήµατα ανοικτού κώδικα αποτελούν το CHEF (Πανεπιστήµιο του 
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Μίσιγκαν, 2003), Stellar (MIT 2003), το  Coursework (Πανεπιστήµιο Στάντφορντ, 

2003) και το Moodle, το οποίο και παρουσιάζεται παρακάτω (Hamish et al., 2005): 

 

Moodle 

Το Moodle (Modular Object - Oriented Dynamic – or Developmental - Learning 

Environment) είναι ένα από τα πιο κοινώς χρησιµοποιούµενα συστήµατα διαχείρισης 

της µάθησης (LMS). Επιτρέπει, σύµφωνα µε τον Rice (2006), τη δηµιουργία 

ισχυρών, ευέλικτων online µαθηµάτων και εµπειριών. Αυτό το περιβάλλον 

ηλεκτρονικής µάθησης ήρθε στο προσκήνιο τη δεκαετία του ’90 από τον Martin 

Dugiamas , έναν ελληνικής καταγωγής διδάκτωρ στην εκπαίδευση και ειδήµονα στην 

Πληροφορική, το οποίο είναι βασισµένο σε συγκεκριµένες παιδαγωγικές αρχές και 

δοµηµένο µε συγκεκριµένη φιλοσοφία (Romero et al., 2008 ; Γονείς.gr, χ.χ.).  

Το Moodle είναι σύστηµα ανοικτού κώδικα, το οποίο βοηθά τους εκπαιδευτές να 

δηµιουργούν αποτελεσµατικές online µαθησιακές κοινότητες. Είναι µια εναλλακτική 

λύση στο εµπορικό λογισµικό, και διανέµεται δωρεάν στο πλαίσιο ανοικτού κώδικα 

αδειών (Romero et al., 2008). Η πλατφόρµα, λοιπόν, διανέµεται σαν λογισµικό 

ανοιχτού κώδικα µέσω Γενικής Άδειας ∆ηµόσιας Χρήσης GNU. Αυτό σηµαίνει ότι 

είναι δυνατή η λήψη του κώδικα από το ∆ιαδίκτυο, η ελεύθερη και χωρίς 

περιορισµούς χρήση του, καθώς και επεµβάσεις, διορθώσεις και επαυξήσεις στον 

κώδικα. Έτσι, δεν υφίσταται κόστος αγοράς και περιορισµός αδειών χρήσης (Copolla 

& Neelley, 2004 ; Γονείς.gr, χ.χ.). 

Το Moodle, σύµφωνα µε τον Cole (2005), έχει εγκατασταθεί σε Πανεπιστήµια και 

ιδρύµατα σε όλο τον κόσµο (Romero et al., 2008) και είναι διαθέσιµο σε 75 γλώσσες. 

Μεταξύ των οργανισµών που το χρησιµοποιούν είναι το MIT  και το Yale, καθώς και 

άλλα Πανεπιστήµια στην Αµερική και στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, η πλατφόρµα έχει 
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εγκατασταθεί σε περισσότερους από 45 φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, µεταξύ 

των οποίων το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και το 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Γονείς.gr, χ.χ.). 

Αντίθετα µε άλλα εµπορικά πακέτα LMS , τα οποία είναι επικεντρωµένα στα 

εργαλεία που διαθέτουν (tool – centered), η πλατφόρµα Μoodle είναι επικεντρωµένη 

στην αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης (learning – centered) και βασισµένη σε 

συγκεκριµένες παιδαγωγικές αρχές. Έτσι, πέρα από το προσφερόµενο εκπαιδευτικό 

υλικό, δίνεται µεγάλη σηµασία στη συνεργασία των εκπαιδευόµενων, στη δόµηση 

της γνώσης, την κοινή χρήση των πόρων, την επικοινωνία µέσω συζητήσεων και την 

ανταλλαγή ιδεών (Γονείς.gr, χ.χ.). 

 

3.3.2.  Course Management Systems (CMS) 

Στην πληρέστερη εκδοχή, σύµφωνα µε τον Meerts (2003), ένα CMS είναι ένα 

σύστηµα λογισµικού, που παρέχει στους διδάσκοντες ένα σύνολο εργαλείων και µια 

υποδοµή, η οποία επιτρέπει τη σχετικά εύκολη δηµιουργία ψηφιακού περιεχόµενου 

για την υποστήριξη της διδασκαλίας και τη διαχείριση των µαθηµάτων, 

περιλαµβανοµένων και διάφορων τρόπων επικοινωνίας µε τους διδασκόµενους που 

παρακολουθούν τα µαθήµατα (Βερναδάκης et al, 2008). 

Τα Course Management Systems (CMS) είναι online συστήµατα που 

σχεδιάστηκαν για την υποστήριξη της µάθησης στην αίθουσα, όπως των 

Πανεπιστηµίων και Λυκείων (Carliner, 2005). Η ύπαρξη, εποµένως, ενός CMS 

µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά όλη την εκπαιδευτική διαδικασία µέσα σε έναν 

ακαδηµαϊκό χώρο. Τα CMS µπορούν να προσφέρουν µια µεγάλη ποικιλία 

δυνατοτήτων, µε σκοπό τη διευκόλυνση του διαµοιρασµού της πληροφορίας και της 
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επικοινωνίας µεταξύ των συµµετεχόντων στο µάθηµα. Παρέχουν, εποµένως, στους 

διδάσκοντες τη δυνατότητα να εκτελούν τις ακόλουθες εργασίες :  

� Να τοποθετούν online εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. διαφάνειες από τις διαλέξεις). 

� Να καταγράφουν την πρόοδο των διδασκόµενων µέσω «εργαλείων» 

αξιολόγησης, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους διδάσκοντες να βάζουν 

κουίζ, τεστ, εργασίες,  και έναν online χώρο, όπου οι διδάσκοντες θα 

αναρτούν τους βαθµούς (online gradebook). 

� Περιοχή συζητήσεων, όπου οι διδάσκοντες και διδασκόµενοι µπορούν να 

συζητούν σχετικά µε το µάθηµα.  

� Άλλα εργαλεία επικοινωνίας, όπου οι διδάσκοντες αναρτούν τις ανακοινώσεις 

τους, και επικοινωνούν ατοµικά µε τους διδασκόµενους. Τα εργαλεία µπορεί 

να είναι ασύγχρονα, όπως το email, αλλά και σύγχρονα, όπως το chat.  

� Περιοχή για τους διδασκόµενους (lock box) όπου µπορούν να αποθηκεύουν 

µε ασφάλεια το εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. την παρουσίαση της εργασίας τους). 

�    Πίνακες ανακοινώσεων και ηµερολόγια. 

� Στατιστικά µαθήµατος, που παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε το site του 

µαθήµατος, συµπεριλαµβανοµένου και του ποιος το χρησιµοποίησε και πότε.  

(Carliner, 2005 ; Βερναδάκης et al, 2008 ; Romero et al., 2008 ; Williams, 2003). 

Για τη χρήση των CMS δεν απαιτούνται πολλές εξειδικευµένες γνώσεις. Οι 

διδάσκοντες δηµιουργούν, πολύ εύκολα, τα online µαθήµατα, καθοδηγούµενοι από το 

ίδιο το σύστηµα, και «ανεβάζουν» υπάρχοντα αρχεία (π.χ. σε PowerPoint και Word 

µορφή), χωρίς να είναι απαραίτητη η µετατροπή τους σε άλλη διαδικτυακή µορφή 

(π.χ. HTML). Σαν αποτέλεσµα, τα συγκεκριµένα συστήµατα είναι εύκολα στη χρήση. 

Έτσι, υιοθετήθηκαν γρήγορα από τους διδάσκοντες, ακόµη και από αυτούς που ήταν 

αρνητικοί. Πράγµατι, κάποια Πανεπιστήµια ανέφεραν πως πάνω από το 70% των 
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διδασκόντων τους έχουν δηµιουργήσει online µαθήµατα µέσω των CMS (Carliner, 

2005). 

Ποικίλα εµπορικά CMS (π.χ. ANGEL) χρησιµοποιούνται σε πολλά ιδρύµατα 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, πιο πρόσφατα, CMS ανοικτού κώδικα έχουν 

εµφανιστεί (π.χ. Claroline, ILIAS) ως εναλλακτικά προς τα εµπορικά (Papastergiou, 

2007). Σε αυτό το σηµείο, παρουσιάζεται το  Claroline. 

 

Claroline  

Το Claroline (http://www.claroline.gr/) είναι µια πλατφόρµα εύχρηστη και φιλική 

για τον τελικό χρήστη και τον διδάσκοντα. Είναι κατάλληλη για εξελληνισµό,  καθώς 

έχει εγγενή υποδοµή για την υποστήριξη πολυγλωσσικών ιστοσελίδων (Γεωργούλη et 

al., 2006). Επίσης, είναι µια ολοκληρωµένη εφαρµογή τηλεκπαίδευσης (e-learning) 

και µπορεί να χρησιµοποιηθεί από Πανεπιστήµια, σχολές, εκπαιδευτικούς 

οργανισµούς ή ακόµα και από µεµονωµένους καθηγητές ή εισηγητές σεµιναρίων και 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων, οι οποίοι επιθυµούν να παρέχουν υπηρεσίες 

τηλεκπαίδευσης στους εκπαιδευόµενους. Η εφαρµογή Claroline µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί είτε σαν συµπληρωµατικό εργαλείο της διδασκαλίας στην τάξη, αλλά 

και αυτόνοµα σαν ένα πλήρες περιβάλλον µάθησης, αξιολόγησης και 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των εκπαιδευόµενων και των εκπαιδευτών.  

Το έργο της κατασκευής της πλατφόρµας Claroline ξεκίνησε το 2000 από το 

Catholic University of Louvain (CUL) του Βελγίου από τον Thomas De Praetere. H 

εφαρµογή διανέµεται δωρεάν, υπό τους όρους της άδειας GPL 

(OpenSourceSoftware). Η πλατφόρµα υπερέχει σε σχέση µε τις  υπάρχουσες 

εµπορικές εφαρµογές. Τις περισσότερες φορές η αξιοπιστία, η ευκολία χρήσης και οι 

δυνατότητες των εµπορικών πλατφορµών είναι κατά πολύ υποδεέστερες του 
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Claroline. Ταυτόχρονα αποτελεί αναµφισβήτητα την οικονοµικότερη λύση, αφού 

εµπορικές εφαρµογές του είδους κοστίζουν αρκετά. (Claroline, χ.χ.) 

Η  εφαρµογή υποστηρίζει:  

� Πολλαπλούς εκπαιδευόµενους  

� Πολλαπλά µαθήµατα και οµάδες µαθηµάτων  

� Ατζέντα  

� Ανακοινώσεις - Σηµειώσεις - Έγγραφα  

� Ασκήσεις - Test  

� ∆ιαδροµές Μάθησης  

� Εργασίες εκπαιδευόµενων  

� Συζητήσεις  

� Οµάδες χρηστών  

Μέσω ενός ισχυρού, και ταυτόχρονα πολύ απλού στη χρήση µηχανισµού, η 

πλατφόρµα Claroline αποτελεί ένα µοναδικό εργαλείο τηλεκπαίδευσης. Η εφαρµογή 

Claroline ήδη χρησιµοποιείται από εκατοντάδες εκπαιδευτικά ιδρύµατα παγκοσµίως, 

ενώ σε µια παλαιότερη έκδοση της εφαρµογής Claroline είναι βασισµένη και η 

εφαρµογή «e-Class» που χρησιµοποιούν αρκετά Ελληνικά πανεπιστήµια (Claroline, 

χ.χ.). 

Το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004, η πλατφόρµα Claroline, αξιολογήθηκε και 

επιλέχθηκε από το Ελληνικό Πανεπιστηµιακό ∆ίκτυο GUNET (Greek Universities 

NETwork) και στη συνέχεια, διανεµήθηκε στους διαχειριστές όλων των ιδρυµάτων 

που συµµετείχαν. Συγκεκριµένα, διανεµήθηκε σε 18 Ανώτερα Εκπαιδευτικά 

Πανεπιστήµια (Α.Ε.Ι.) και 14 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) για 

πιθανή χρήση. Ανάµεσα στα κριτήρια για την επιλογή της πλατφόρµας ήταν το 

κόστος, η ευκολία χρήσης, η ευελιξία, η ευκολία αναβάθµισης, η υποστήριξη 
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µαθησιακών προτύπων (π.χ. SCORM), αλλά και η δυνατότητα να λειτουργεί σε 

συνεργασία µε ανοικτές πλατφόρµες (π.χ. Linux) (Blanas, 2008). Έτσι λοιπόν, το 

∆ίκτυο προσάρµοσε την πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης ανοικτού κώδικα Claroline στην 

ελληνική γλώσσα και το διέθεσε µε το όνοµα «e-Class» στην ελληνική τριτοβάθµια 

ακαδηµαϊκή κοινότητα., όπου σήµερα η πλατφόρµα είναι ευρέως διαδεδοµένη 

(Γεωργούλη et al., 2006). Το e-Class (http://eclass.gunet.gr), λοιπόν, είναι µια 

προσπάθεια εξελληνισµού και βελτίωσης του Claroline (Ευαγγελίδης, 2005).  

Στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, το e-Class «υπέστη» µια εκτεταµένη 

τροποποίηση. Αυτό συνέβη, καθώς, οι διαχειριστές επιθυµούσαν να προσφέρουν τη 

λύση τους, µε άδεια χρήσης GNU, πίσω στην κοινότητα του ανοιχτού λογισµικού. 

Αυτό το νέο περιβάλλον ονοµάστηκε CoMPUs (Course Management Platform for 

Universities) και είναι προσβάσιµο στη διεύθυνση http://compus.uom.gr. 

(Ευαγγελίδης, 2005).  

Οι σηµαντικότερες τροποποιήσεις στο e-Class (Claroline) είναι: 

1. Ενσωµάτωση της βάσης δεδοµένων, η οποία µοντελοποιεί τα προγράµµατα 

σπουδών όλων των τµηµάτων του ιδρύµατος. Ένας διδάσκοντας έχει πρόσβαση 

σε όλα τα µαθήµατα που διδάσκει σε όλα τα τµήµατα και απλά µπορεί να 

ενεργοποιήσει τα µαθήµατα που επιθυµεί. Μαθήµατα µε παραπάνω του ενός 

διδάσκοντες αυτοµάτως έχουν ως διαχειριστές όλους τους διδάσκοντές τους. 

2. Εργαλεία διαχείρισης της βάσης δεδοµένων των προγραµµάτων σπουδών των 

τµηµάτων. 

3. Υποστήριξη χρηστών.  

4. Νέα και ανακοινώσεις από τον διαχειριστή του CoMPUs. 

5. Online βοήθεια σε όλες τις σελίδες του περιβάλλοντος. 

6. Βελτιώσεις στη διεπαφή χρήστη όλων των εργαλείων του e-Class.  
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7. ∆υνατότητα επιλεκτικής ανάκτησης περιεχοµένων αντιγράφου ασφαλείας 

µαθήµατος. ∆υνατότητα δηµιουργίας και ανάκτησης αντιγράφου ασφαλείας σε 

επίπεδο εργαλείου. 

8. ∆υνατότητα απενεργοποίησης µαθήµατος.  

9. Οι τύποι πρόσβασης µαθήµατος (ανοιχτό, ανοιχτό µε εγγραφή, κλειστό) 

λειτουργούν και σε επίπεδο εργαλείου. 

10. ∆υνατότητα Video On Demand (VoD)  (Ευαγγελίδης, 2005).  

 

Σύγκριση των LMS και CMS συστηµάτων 

Σύµφωνα µε τον Carliner (2005), µε µια πρώτη µατιά, τα CMS και LMS 

φαίνονται παρόµοια. Και τα δύο επιτρέπουν στους συµµετέχοντες να εγγράφονται 

στα µαθήµατα, να επικοινωνούν µε τους εκπαιδευόµενους, να παρακολουθούν την 

απόδοση και να οργανώνουν το εκπαιδευτικό υλικό. Τα CMS, όµως,  είναι ιδανικά 

για τη διαχείριση των µαθηµάτων µέσα στην αίθουσα και άλλα ακαδηµαϊκά 

περιβάλλοντα. Σε αντίθεση, τα LMSs είναι ιδανικά για εξ αποστάσεως προγράµµατα. 

Πηγαίνοντας και λίγο παραπέρα, αυτά τα δύο συστήµατα σχεδιάστηκαν για 

πολύ διαφορετικές χρήσεις. Τα CMS, αρχικά, είχαν σχεδιαστεί για τα πανεπιστήµια 

και άλλα ακαδηµαϊκά περιβάλλοντα, ενώ τα LMS για µαθησιακά περιβάλλοντα στον 

εργασιακό χώρο. Συνεπώς, είναι πολύ σηµαντική η επιλογή του σωστού συστήµατος. 

Αν ένα σύστηµα χρησιµοποιηθεί για έναν σκοπό για τον οποίο δεν είχε αρχικά 

σχεδιαστεί, µπορεί να προκύψουν προβλήµατα στην εφαρµογή του (συστήµατος). 

Τα δύο συστήµατα έχουν αρκετά σαφείς διακριτές διαφορές (Carliner, 2005) : 
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  Course Management 
Systems (CMS) 

Learning Management 
Systems (LMS) 

Υποστήριξη µαθηµάτων 
που συµβαίνουν στην 
αίθουσα 

�  

Εγγραφή  � 

Αυτόµατη δηµιουργία των 
σηµειώσεων επιβεβαίωσης  

 � 

Κατάλογος µαθηµάτων  � 

Λίστα διαχείρισης 
δεξιοτήτων 

 � 

Έλεγχοι για τα 
προαπαιτούµενα πριν την 
επιτραπεί η εγγραφή 

 � 

Συνεχής σύνδεση 
(Seamless link ) 

 � 

Αυτόµατη δηµιουργία  
ανατροφοδότησης 
συνοµιλίας 

 � 

Βαθµολογίες �  

∆ιαχείριση των τεστ και 
κουίζ 

�  
(µε κάποιους περιορισµούς) 

� 

Αυτόµατη µεταφορά των 
πληροφοριών που έχουν 
ολοκληρωθεί, στο µόνιµο 
ρεκόρ 

  � 

Περιοχή συζητήσεων  
 

� Μερικές φορές 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

Παρουσίαση Ερευνητικού Μέρους 

 

Προτού γίνει διεξοδική ανάλυση της έρευνας που διεξήχθη, καλό είναι να γίνει 

µια παρουσίαση της Ασύγχρονης πλατφόρµας τηλεκπαίδευσης του CoMPUs. Έτσι, οι 

αναγνώστες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν εις βάθος, όσα αναφερθούν παρακάτω 

σχετικά µε την έρευνα. 
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 To CoMPUs (Course Management Platform for Universities) αποτελεί ένα 

ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας, το οποίο απευθύνεται στις Ακαδηµαϊκές Κοινότητες (Ευαγγελίδης, 

2005). Βασικό χαρακτηριστικό της πλατφόρµας αποτελεί η αλληλεπίδραση και 

συνεχής επικοινωνία ανάµεσα στον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόµενο.  

∆ίνει τη δυνατότητα στους καθηγητές πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων να 

οργανώνουν και να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά µαθήµατα, µε το εκπαιδευτικό υλικό 

που διαθέτουν, µέσω του ∆ιαδικτύου. Αποτελεί, επίσης, ένα πολύ λειτουργικό και 

εύχρηστο εργαλείο και για τους φοιτητές, καθώς δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις 

υπολογιστών για τη χρήση του (CoMPUs, χ.χ). 

Η δηµιουργία της πλατφόρµας έχει ως κύριο στόχο να προσφέρει σύγχρονες και 

ευέλικτες µεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης, άµεση και γρήγορη διανοµή του 

εκπαιδευτικού υλικού, και νέα µέσα πληροφόρησης και επικοινωνίας των µελών της 

Ακαδηµαϊκής κοινότητας (CoMPUs, χ.χ). 

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να κατεβάζουν στον υπολογιστή τους, µέσω της 

πλατφόρµας CoMPUs, τις διδακτικές σηµειώσεις του µαθήµατος, τις διαφάνειες 

διδασκαλίας αλλά και υπερσυνδέσµους µε επιπλέον πηγές, να ενηµερώνονται για τις 

ενότητες της ύλης που έχουν ανά βδοµάδα διδαχθεί, να πληροφορούνται άµεσα για 

τις ανακοινώσεις του διδάσκοντα, να επικοινωνούν τόσο µε τους συµφοιτητές τους 

όσο και µε το διδάσκοντα µέσω των συζητήσεων αλλά και της ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας για επίλυση αποριών (Παπαδάκης, 2006). 

Τα βασικά στοιχεία που αποτελούν την πλατφόρµα CoMPUs είναι τα εξής: 

�  Κατηγορίες χρηστών (διαχειριστές συστήµατος, διδάσκοντες, φοιτητές) 

�  Κατηγορίες µαθηµάτων 

�  Εργαλεία µαθήµατος 
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Για κάθε µάθηµα που δηµιουργεί ένας καθηγητής, µπορεί να καθορίζεται 

διαφορετικό επίπεδο ασφάλειας, µε την έννοια της πρόσβασης που θα έχουν οι 

χρήστες σε αυτό. Το CoMPUs υποστηρίζει τρεις κατηγορίες πρόσβασης σε µάθηµα. 

Πρώτον, τα «ανοιχτά µαθήµατα», στα οποία επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση από 

την αρχική σελίδα χωρίς συνθηµατικό, χωρίς να χρειάζεται εγγραφή. ∆εύτερον, τα 

«µαθήµατα που απαιτούν εγγραφή», δηλαδή είναι απαραίτητη η απόκτηση 

λογαριασµού, και τρίτον τα «κλειστά µαθήµατα», όπου στα µαθήµατα αυτά έχουν 

πρόσβαση µόνο οι χρήστες που ανήκουν στη Λίστα Χρηστών του Μαθήµατος, η 

οποία ελέγχεται από τον διδάσκοντα. 

Τα εργαλεία που συνθέτουν ένα ψηφιακό µάθηµα είναι τα παρακάτω: 

1. Ατζέντα που παρουσιάζει χρονικά τα γεγονότα-σταθµούς του µαθήµατος (π.χ. 

διαλέξεις, συναντήσεις, αξιολογήσεις). 

2. Έγγραφα σε οποιαδήποτε µορφή (π.χ. PDF) που περιέχουν το εκπαιδευτικό υλικό 

του µαθήµατος. 

3. Εργασίες φοιτητών, περιοχή όπου οι εκπαιδευόµενοι υποβάλουν τις εργασίες 

τους. 

4. Λίστα µε τους εγγεγραµµένους χρήστες του µαθήµατος, το ρόλο τους (φοιτητής, 

καθηγητής, διαχειριστής) και το email τους. 

5. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης διαφόρων τύπων που δηµιουργούν οι διδάσκοντες για 

τους φοιτητές. 

6. Κουβέντα, περιοχή όπου µπορούν να πραγµατοποιηθούν συζητήσεις σε 

πραγµατικό χρόνο. 

7.  Σύνδεσµοι προς άλλους δικτυακούς τόπους σχετικούς µε το µάθηµα. 

8. Βίντεο όπου µπορούν να αποθηκευτούν οι ψηφιοποιηµένες διαλέξεις του 

µαθήµατος. 
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9.   Ανακοινώσεις όπου ενηµερώνονται οι φοιτητές σχετικά µε το µάθηµα. 

10. Περιοχή συζητήσεων για ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σχετικά µε το µάθηµα. 

11. Οµάδες χρηστών που απαρτίζονται από διδασκόµενους και καθηγητές. 

12. Περιγραφή µαθήµατος όπου δίνονται πληροφορίες που αφορούν τους στόχους, 

τη δοµή του, το περιεχόµενο, κτλ. (CoMPUs, χ.χ). 

 

4.1  Μεθοδολογία της έρευνας  

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για 

την πραγµατοποίηση της παρούσας έρευνας.  

Η συλλογή των στοιχείων διήρκησε δύο (2) µήνες, και πιο συγκεκριµένα από τις 

21 Ιανουαρίου έως και 28 Μαρτίου 2009. Η συλλογή των δεδοµένων 

πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση δύο ερωτηµατολογίων. Το ένα απευθυνόταν στους 

φοιτητές-χρήστες και το δεύτερο στους διδάσκοντες-χρήστες του «CoMPUs». Αν και 

τα δύο ερωτηµατολόγια δηµιουργήθηκαν από τον ίδιο τον ερευνητή της παρούσας 

εργασίας, ωστόσο βασίστηκαν στα ερωτηµατολόγια των Καλιακούδα et al.(2008), 

Sun et al. (2008) και Angulo &  Alegre de la Rosa (2007). 

Αρχικά έγινε ένας πιλοτικός έλεγχος για να εντοπιστούν τυχόν προβλήµατα κατά 

τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου και στη συνέχεια ξεκίνησε η έρευνα. 

Πιο συγκεκριµένα, λοιπόν, η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µέσω 

δύο (2) online ερωτηµατολογίων,  τα οποία τοποθετήθηκαν στην αρχική σελίδα της 

ηλεκτρονικής πλατφόρµας του CoMPUs (http://compus.uom.gr/). Oι χρήστες, 

ανοίγοντας τη σελίδα, αντίκριζαν µια ανακοίνωση σχετικά µε τη διεξαγωγή έρευνας 

για την αξιολόγηση του CoMPUs. Όποιος χρήστης επιθυµούσε να συµβάλλει στη 

συγκεκριµένη προσπάθεια έπρεπε να επιλέξει έναν από τους δύο συνδέσµους (links) 

που υπήρχαν, ανάλογα µε την ιδιότητά του. Ο πρώτος σύνδεσµος αφορούσε τους 
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φοιτητές και ο δεύτερος τους διδάσκοντες. Με ένα απλό «κλικ» πάνω σε κάθε 

σύνδεσµο ξεκινούσε η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων. 

 

 

 Όταν ολοκληρωνόταν η συµπλήρωση, τα ερωτηµατολόγια συγκεντρώνονταν  

αυτόµατα σε µια συγκεκριµένη σελίδα του διαδικτύου 

(http://www.surveymonkey.com), όπου µε την ολοκλήρωση της έρευνας, εκεί έγινε 

και η ανάλυση των δεδοµένων.  

Η ηλεκτρονική πλατφόρµα CoMPUs, τη στιγµή που ξεκίνησε η έρευνα, 

αριθµούσε 10.893 χρήστες. Στο κάλεσµα της συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου 

ανταποκρίθηκαν 412 φοιτητές και 23 διδάσκοντες.  

Το ερωτηµατολόγιο, που απευθυνόταν στους φοιτητές αποτελούνταν, από 28 

ερωτήσεις. Τέσσερις (4) ερωτήσεις ήταν δηµογραφικού χαρακτήρα, 22 ερωτήσεις 

ήταν πολλαπλής επιλογής και δύο (2) ερωτήσεις ήταν ανοιχτές. 
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Οι ερωτήσεις, γενικότερα, αφορούσαν δηµογραφικά στοιχεία, ερωτήσεις για την 

ευχρηστία του CoMPUs και για το αν οι χρήστες πιστεύουν πως προσφέρει στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, αφορούσαν στη  γενικότερη αξιολόγησή του 

(CoMPUs) από τους φοιτητές, καθώς και ερωτήσεις µέσα από τις οποίες συνάγονται 

συµπεράσµατα για τις απόψεις των φοιτητών για την εκπαίδευση µε τη χρήση νέων 

τεχνολογιών αλλά και για τη συµβατική εκπαίδευση.  

Το ερωτηµατολόγιο που απευθυνόταν στους διδάσκοντες αποτελούνταν από 28 

ερωτήσεις, εκ των οποίων τρεις (3) ήταν δηµογραφικές, 22 ήταν πολλαπλής επιλογής 

και τρεις (3) ερωτήσεις ήταν ανοιχτές.  

Οι ερωτήσεις, γενικότερα, αφορούσαν δηµογραφικά στοιχεία, αξιολόγηση του 

CoMPUs, για παράδειγµα σχετικά µε την ευχρηστία του και  την προσφορά του στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, σύµφωνα πάντα µε τις απόψεις των διδασκόντων–χρηστών. 

Επιπλέον, αφορούσαν κάποια σύγκριση µε άλλα περιβάλλοντα υποστήριξης 

µαθηµάτων, τα οποία πιθανόν να έχουν χρησιµοποιήσει οι διδάσκοντες. Τέλος, 

υπήρχαν ερωτήσεις οι οποίες εξέταζαν κατά πόσο οι διδάσκοντες προτιµούν την 

εκπαίδευση  µε τη χρήση νέων τεχνολογιών ή τη συµβατική εκπαίδευση.  

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών επικρατούν στα δύο 

ερωτηµατολόγια. Ο λόγος είναι διττός : Πρώτον, έγινε για την ευχερέστερη 

επεξεργασία των ποσοτικών δεδοµένων, αλλά κυρίως για τη διευκόλυνση των 

ερωτώµενων, καθώς όταν ο ερωτώµενος έρχεται αντιµέτωπος µε πολλές ανοιχτές 

ερωτήσεις, είναι πολύ πιο εύκολο να εγκαταλείψει τη συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου. 

Τέλος, και στα δύο ερωτηµατολόγια χρησιµοποιήθηκε µια τυπική πεντάβαθµη 

κλίµακα Likert. Οι ερωτώµενοι καλούνταν να «βαθµολογήσουν» κατά πόσο 

συµφωνούν µε κάθε µία από τις δοθείσες προτάσεις.  
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4.2 Περιορισµοί της έρευνας 

Σε αυτό το σηµείο θα παρουσιαστούν οι περιορισµοί που χαρακτήρισαν την 

παρούσα εργασία.  

Πρώτον, οι ερωτήσεις που απαρτίζουν το ερωτηµατολόγιο δεν είναι τόσες ώστε 

να καλύπτονται πλήρως όλα τα θέµατα που διερευνώνται. Αυτό έγινε για πρακτικούς 

λόγους καθώς, η αύξηση του ερωτηµατολογίου θα απαιτούσε τη διάθεση 

περισσότερου χρόνου από πλευράς ερωτώµενων.  

∆εύτερον, υπάρχει περιορισµένη δυνατότητα γενίκευσης των συµπερασµάτων 

σχετικά µε το σκοπό της έρευνας, ο οποίος αφορά «τη συναγωγή συµπερασµάτων για 

το κατά πόσο είναι ικανοποιηµένοι οι χρήστες από την παρεχόµενη εκπαίδευση και 

ηλεκτρονική υποστήριξη, που προσφέρει η ηλεκτρονική πλατφόρµα διαχείρισης 

µαθηµάτων “CoMPUs” ». Αυτό συµβαίνει γιατί τα συµπεράσµατα αφορούν τη 

συγκεκριµένη πλατφόρµα στο συγκεκριµένο πανεπιστηµιακό ίδρυµα.  

Tέλος, είναι σηµαντικό να τονιστεί το «κενό» που υπάρχει στην ελληνική 

βιβλιογραφία. Το κενό αφορά έρευνες που να αναφέρονται στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση (ή eLearning) στην παραδοσιακή Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Πιο 

συγκεκριµένα, έχουν διενεργηθεί αρκετές έρευνες για την εξΑΕ που παρέχεται από το 

Ανοιχτό Πανεπιστήµιο. Ωστόσο, δεν υπάρχουν έρευνες, σε ικανοποιητικό βαθµό, για 

την εξΑΕ που παρέχεται από τα συµβατικά πανεπιστήµια. Έτσι, λοιπόν, η παρούσα 

έρευνα επιδιώκει να συµβάλλει, όσο αυτό είναι δυνατό, προς αυτή την κατεύθυνση, 

 

4.3 Έρευνα στους φοιτητές 

Σε αυτό το σηµείο της εργασίας, θα γίνει αναφορά στο σκοπό, αλλά και στους 

επιµέρους στόχους της έρευνας, η οποία διεξήχθη στους φοιτητές-χρήστες της 

ηλεκτρονικής πλατφόρµας του CoMPUs. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν οι 
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ερευνητικές υποθέσεις, οι οποίες προέκυψαν από την προκαταρκτική διερεύνηση. 

Επιπλέον, παρουσιάζονται και αναλύονται τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα, τα 

οποία προέρχονται από τις απαντήσεις των φοιτητών. Τέλος, συνάγονται 

συµπεράσµατα σχετικά µε όσα παρουσιάστηκαν.  

 

4.3.1 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στους φοιτητές-χρήστες της πλατφόρµας 

CoMPUs είχε ως κύριο σκοπό α) τη συναγωγή συµπερασµάτων αναφορικά µε τις 

απόψεις των φοιτητών για την εκπαίδευση µε τη χρήση νέων τεχνολογιών και της 

συµβατικής εκπαίδευσης, καθώς και β) τη συναγωγή συµπερασµάτων για το κατά 

πόσο είναι ικανοποιηµένοι οι φοιτητές από την παρεχόµενη εκπαίδευση και 

ηλεκτρονική υποστήριξη, την οποία προσφέρει η ηλεκτρονική πλατφόρµα 

διαχείρισης µαθηµάτων «CoMPUs». 

Ο γενικότερος σκοπός της διενεργηθείσας έρευνας αναλύεται στους επιµέρους 

στόχους, οι οποίοι και αναφέρονται.  

Πρώτον, να αναγνωριστούν τα χαρακτηριστικά των φοιτητών που εισέρχονται και 

χρησιµοποιούν το CoMPUs. ∆εύτερον, να διερευνηθούν οι απόψεις των φοιτητών 

τόσο για τις υπηρεσίες που παρέχει το CoMPUs, όσο και για την ευχρηστία του. 

Τρίτον, να εξεταστούν οι απόψεις των φοιτητών σχετικά µε την προσφορά του 

CoMPUs στην εκπαιδευτική διαδικασία, και αν θεωρείται ως ένα σηµαντικό 

διδακτικό εργαλείο από πλευράς φοιτητών. Τέλος, να διερευνηθούν οι απόψεις των 

φοιτητών, όσον αφορά τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

Για να συνοψισθούν αλλά και να είναι κατανοητοί οι προαναφερθέντες στόχοι της 

έρευνας, παρατίθενται οι ερευνητικές ερωτήσεις της µελέτης: 
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1) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των φοιτητών που χρησιµοποιούν την 

πλατφόρµα; 

2) Είναι ικανοποιηµένοι οι φοιτητές-χρήστες µε τις υπηρεσίες που προσφέρονται 

στο CoMPUs; Είναι εύκολο στη χρήση; 

3) Πιστεύουν ότι παρέχει κάτι επιπλέον στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

4) Ποιες οι απόψεις τους σχετικά µε την αλληλεπίδραση που λαµβάνει χώρα στο 

CoMPUs, αλλά και αν προτιµούν ή όχι την πρόσωπο µε πρόσωπο 

αλληλεπίδραση. 

5) Οι φοιτητές-χρήστες είναι θετικοί απέναντι στις νέες τεχνολογίες;  

 

4.3.2 Ερευνητικές υποθέσεις 

Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, αλλά και σχετικές έρευνες που 

πραγµατοποιήθηκαν στο παρελθόν, αναφέρονται οι υποθέσεις της έρευνας, οι οποίες 

προέρχονται από τις ερευνητικές ερωτήσεις που προαναφέρθηκαν. Σηµειώνουµε πως 

το υποκείµενο των παρακάτω δηλώσεων είναι οι φοιτητές- τριες.  

1. Στα ερωτηµατολόγια θα απαντήσουν σε µεγαλύτερο ποσοστό οι φοιτητές 

παρά οι φοιτήτριες. 

2. Οι φοιτητές θα είναι έµπειροι στη χρήση του υπολογιστή. 

3. Οι φοιτητές δεν θα χρησιµοποιούν πολύ συχνά το CoMPUs. 

4. Οι φοιτητές θα θεωρούν πως το CoMPUs είναι εύκολο στη χρήση. 

5. Οι φοιτητές θα εµφανίζονται ικανοποιηµένοι από τις υπηρεσίες που παρέχει 

το CoMPUs. 

6. Οι φοιτητές δεν θα εµφανίζονται ικανοποιηµένοι µε τη χρήση του CoMPUs 

από πλευράς διδασκόντων. 
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7. Οι φοιτητές θα προτιµούν την πρόσωπο µε πρόσωπο αλληλεπίδραση, αντί για 

τη µέσω CoMPUs αλληλεπίδραση.  

8. Οι φοιτητές θα θεωρούν πως το CoMPUs προσφέρει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 

9. Οι φοιτητές θα εµφανίζονται θετικοί στη χρήση των  νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

4.3.3 Πρώτη στατιστική ανάλυση δεδοµένων 

Στο ερωτηµατολόγιο των φοιτητών υπάρχουν τέσσερις (4) δηµογραφικές 

ερωτήσεις.  

Σχετικά µε την ηλικία των φοιτητών που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο, το 

86% ανήκει στην ηλικιακή οµάδα 18-25 ετών, το 8,6% στην ηλικιακή οµάδα 26-30 

ετών και το 4,9% στην ηλικιακή οµάδα άνω των 31 ετών. Το 0.2% των φοιτητών δεν 

απάντησε.  

8,6% 4,9%
0,5%

86,0%

18-25

26-30

>31

∆εν απαντώ

 

 

Σχετικά µε το φύλο των ερωτώµενων, το 60.1% του δείγµατος αποτελούν οι 

φοιτήτριες και το 39.9% οι φοιτητές.  
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Φοιτητές 
39,9%

Φοιτήτριες 
60,1%

Φοιτήτριες

Φοιτητές

 

 

Στην ερώτηση για το τµήµα από το οποίο προέρχονται, οι 412 φοιτητές που 

απάντησαν στα ερωτηµατολόγια κατανέµονται ως εξής. Το 22.3% (92) των φοιτητών 

προέρχεται από το τµήµα «Εφαρµοσµένη Πληροφορική (Ε.Π.)», το 17.5% (72) από 

το τµήµα «Οργάνωση & ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (Ο∆Ε)», το 17.0% (70) από το 

τµήµα «∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (∆ΕΟΠΣ)». Μικρότερα ποσοστά 

καταλαµβάνουν τα υπόλοιπα τµήµατα. Το 9.0% (37) προέρχεται από το τµήµα 

«Λογιστική & Χρηµατοοικονοµική (Λ/Χ)», το 5.6% (23) από το «Εκπαιδευτικής & 

Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚΠ)», και το 5.1% (21) από το «∆ιοίκησης Τεχνολογίας 

(∆.Τ.)». Επίσης, το 4.6% (20) προέρχεται από το τµήµα «Βαλκανικών, Σλαβικών & 

Ανατολικών Σπουδών (ΒΣΑΣ)», το 4.4% (18 φοιτητές) από το «Οικονοµικές 

Επιστήµες (Ο.Ε.)» και το 3.2% (13) από το τµήµα «Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης 

Λειτουργιών (Μ∆Λ)». Τέλος, το 0.7% (3) των φοιτητών προέρχεται από το τµήµα 

«Μουσικής Επιστήµη & Τέχνης (ΜΕΤ)», το 8.3% (34) είναι µεταπτυχιακοί φοιτητές 

και το 2.2% (9) των φοιτητών δεν απάντησαν στην ερώτηση. 
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Στην ερώτηση για το έτος φοίτησης, τα ποσοστά δεν εµφανίζουν µεγάλες 

αποκλίσεις. Το 25.6% είναι πρωτοετείς φοιτητές, το 25.1% είναι δευτεροετείς, το 

16.4% είναι τριτοετείς, το 16.1% είναι τεταρτοετείς και το 16.9% είναι οι επί πτυχίω 

φοιτητές.  
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Το 44.3% των χρηστών εµφανίζεται «πολύ έµπειρο» και το 33.0% «πάρα πολύ» 

έµπειρο στη χρήση υπολογιστή, ενώ «σε µέτριο βαθµό» εµφανίζεται το 18.6% . Πολύ 

µικρότερα ποσοστά λαµβάνουν οι απαντήσεις “λίγο” και “καθόλου” µε 3.9% και 

0.2% αντίστοιχα. 
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 Επίσης, το 31,8% των χρηστών χρησιµοποιεί το CoMPUs 2 µε 3 φορές την 

εβδοµάδα και το 22.2% κάθε µέρα. Επίσης, µεγάλο ποσοστό χρηστών, το 25.6%, το 

επισκέπτεται κάθε βδοµάδα. Λιγότεροι χρήστες το χρησιµοποιούν 2 µε 3 φορές το 

µήνα (15.3%) και µία φορά το µήνα (5.2%). 

  Η συντριπτική πλειονότητα των χρηστών δηλώνουν πως το CoMPUs είναι 

εύκολο στη χρήση. Συγκεκριµένα, το 61.0% το θεωρεί «πολύ εύκολο» και το 20% 

«πάρα πολύ εύκολο», ενώ το 17.5% «σε µέτριο βαθµό». Πολύ µικρά ποσοστά 

εµφανίζονται στις απαντήσεις «λίγο» και «καθόλου» µε 1.2% και 0.2% αντίστοιχα. 

Όσον αφορά τη διευκόλυνση που παρέχει το CoMPUs στους χρήστες να βρίσκουν 

ενηµερωµένο υλικό, µε αυτό συµφωνούν «πολύ» το 40.8% και «πάρα πολύ» το 

13.0%. Το 32.7% συµφωνούν «σε µέτριο βαθµό», ενώ µικρότερα ποσοστά 

εµφανίζονται στις απαντήσεις «λίγο» (10.8%) και «καθόλου» (2.7%).  

Οι µισοί περίπου χρήστες του CoMPUs δηλώνουν πως µε τη χρήση του κερδίζουν 

χρόνο. Πιο συγκεκριµένα, το 38.3% συµφωνούν «πολύ» και το 24.2% «πάρα πολύ» 

µε τη παραπάνω δήλωση. Το 26.7% συµφωνούν «σε µέτριο βαθµό», ενώ αντίθετα το 

6.8% και το 2.2% συµφωνούν «λίγο» και «καθόλου» αντίστοιχα. Ακόµη, το 44.4% 

των χρηστών θεωρούν πως το CoMPUs είναι ένα πολύ χρήσιµο διδακτικό εργαλείο 

και το 29.8% πάρα πολύ χρήσιµο, ενώ το 21.3% πιστεύει πως είναι χρήσιµο σε 
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«µέτριο βαθµό». Πολύ µικρό ποσοστό χρηστών αµφισβητεί τη χρησιµότητα του 

CoMPUs ως διδακτικού εργαλείου (4.2%- «λίγο» και 0.2%- «καθόλου»).  

Οι χρήστες δεν εµφανίζονται ικανοποιηµένοι µε τη δυνατότητα που τους 

προσφέρει το CoMPUs να συζητούν τις απορίες τους µε τους διδάσκοντες.  

«Καθόλου» ικανοποιηµένο εµφανίζεται το 28.3%, «λίγο» ικανοποιηµένο εµφανίζεται 

το 28.8% και «σε µέτριο βαθµό» το 28.8%. Μόνο το 10.3% δηλώνει «πολύ» 

ικανοποιηµένο και το 3.8% «πάρα πολύ» ικανοποιηµένο µε τη διευκόλυνση αυτή. 

Στην ερώτηση για το αν οι χρήστες έχουν αισθανθεί χαµένοι ή µπερδεµένοι κατά τη 

χρήση του CoMPUs τα ποσοστά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Το 56.7% δηλώνουν 

«καθόλου» χαµένοι ή µπερδεµένοι, το 29.6% «λίγο» και το 10.3% «σε µέτριο 

βαθµό». Οι χρήστες που έχουν αισθανθεί πολύ ή πάρα πολύ χαµένοι ή µπερδεµένοι 

είναι ελάχιστοι (2.5% και 1.0% αντίστοιχα). 

Μόνο το 22.2% των χρηστών έχουν χρησιµοποιήσει κάποιο από τα εργαλεία του 

CoMPUs «Κουβέντα» και «Περιοχή Συζητήσεων», ενώ το υπόλοιπο 77.8% όχι. Όσοι 

χρήστες, λοιπόν, χρησιµοποίησαν τα παραπάνω απάντησαν και στις τρεις ακόλουθες  

ερωτήσεις. Πρώτον, το 39.8% των χρηστών δεν πιστεύει πως η πρόσωπο µε πρόσωπο 

αλληλεπίδραση µε τους συµφοιτητές τους είναι πιο δύσκολη σε σύγκριση µε αυτή 

µέσω CoMPUs. Το 26.9% των χρηστών συµφωνούν «λίγο» µε την παραπάνω 

πρόταση, ενώ το 23.1% συµφωνεί «σε µέτριο βαθµό». Μόνο το 8.3% και το 1.9% 

συµφωνούν «πολύ και «πάρα πολύ», αντίστοιχα, µε την παραπάνω δήλωση. 

∆εύτερον, στην ερώτηση σχετικά µε το αν οι χρήστες θεωρούν πως µαθαίνουν 

περισσότερο µέσω των συζητήσεων του CoMPUs (σε σχέση µε την πρόσωπο µε 

πρόσωπο αλληλεπίδραση) το 36.2% συµφωνεί «σε µέτριο βαθµό», το 33.3% «λίγο» 

και το 16.2% «καθόλου». Μικρό ποσοστό χρηστών θεωρεί πως µαθαίνει περισσότερο 

µέσω των συζητήσεων του CoMPUs («πολύ»- 11.4%και «πάρα πολύ»-2.9%). Τρίτον, 
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οι περισσότεροι χρήστες δεν θεωρούν πως το CoMPUs τους διευκολύνει να συζητούν 

µε τους συµφοιτητές τους. Το 28.4% δεν συµφωνεί µε την παραπάνω πρόταση, το 

37.3% συµφωνεί «λίγο» και το 19.6% σε «µέτριο βαθµό». Μόνο το 10.8% συµφωνεί 

«πολύ» και το 3.9% συµφωνεί «πάρα πολύ» µε την παραπάνω δήλωση. Σχετικά µε 

τις παραπάνω ερωτήσεις, πρέπει να σηµειωθεί πως µόνο το 22.2% των χρηστών (δηλ. 

90 χρήστες) έχει χρησιµοποιήσει τα εργαλεία «Κουβέντα» και «Περιοχή 

συζητήσεων» και µόνο αυτοί θα έπρεπε να απαντήσουν στις 3 παραπάνω ερωτήσεις. 

Όµως, ένα πολύ µικρό ποσοστό (18 χρήστες στην 1η ερώτηση, 15 χρήστες στην 2η 

ερώτηση και 12 χρήστες στην 3η ερώτηση), πιθανόν µη αντιλαµβανόµενοι πως δεν 

πρέπει να απαντήσουν, απάντησαν. Βέβαια, το ποσοστό είναι πολύ µικρό και δεν 

αλλοιώνει το αποτέλεσµα. 

Στο σηµείο αυτό, πρέπει να διευκρινιστεί γιατί έγινε η επιλογή των εργαλείων 

«κουβέντα» και «περιοχή συζητήσεων, ώστε να συµπεριληφθούν στην έρευνα. Το 

CoMPUs διαθέτει τρία εργαλεία µε τα οποία επιτυγχάνεται η αλληλεπίδραση. Τη 

«κουβέντα», την «περιοχή συζητήσεων» και το «βίντεο». Ο ερευνητής επέλεξε να 

συµπεριλάβει στην ερώτηση τα δύο πρώτα, καθώς είναι πιο απλές και κοινές µορφές 

αλληλεπίδρασης, αλλά και τα περισσότερο χρησιµοποιηµένα εργαλεία. Ο ερευνητής 

ενδιαφερόταν για το τι πιστεύουν οι φοιτητές για το συγκεκριµένο είδος 

αλληλεπίδρασης.  

Ενθαρρυντικά είναι τα ποσοστά σχετικά µε το ότι η χρήση του CoMPUs βοηθά 

στη βελτίωση της ποιότητας των µαθηµάτων, σε σχέση µε άλλα µαθήµατα χωρίς 

CoMPUs. Το 52.0% των χρηστών συµφωνεί «πολύ» µε την παραπάνω διαπίστωση, 

το 15.2% συµφωνεί «πάρα πολύ», ενώ «σε µέτριο βαθµό» το 21.1%. Μικρότερα 

ποσοστά εµφανίζονται στις απαντήσεις «λίγο» και «καθόλου» (8.7% και 3.0% 

αντίστοιχα). Επίσης, το 53.5% δεν πιστεύει «καθόλου» πως το CoMPUs δεν 
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προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία, το 24.5% «λίγο» και το 17.4% «σε µέτριο 

βαθµό». Μόνο το 4.3% συµφωνεί «πολύ»και το 0.3% «πάρα πολύ» µε το παραπάνω. 

«Πάρα πολύ» ευχαριστηµένο θα ήταν το 51.6% των χρηστών, αν είχαν τη 

δυνατότητα να είναι όλα τα µαθήµατά τους στο CoMPUs, «πολύ» ευχαριστηµένο το 

35.2% και «σε µέτριο βαθµό» το 9.9%. Ελάχιστο ήταν το ποσοστό στην απάντηση 

ότι θα ήταν «λίγο» ή «καθόλου» ευχαριστηµένο (2.2% και 1.0% αντίστοιχα). Επίσης, 

«πολύ» ικανοποιηµένο είναι το 52.6% των χρηστών µε τις υπηρεσίες που παρέχει το 

CoMPUs, και «πάρα πολύ» ευχαριστηµένο είναι το 9.6%. «Με µέτριο βαθµό» 

ικανοποίησης εµφανίζεται το 31.8%, ενώ «λίγο» και «καθόλου» ικανοποιηµένο 

δηλώνει το 5.5% και το 0.5% αντίστοιχα. Ακόµη, στη δήλωση «δεν είµαι 

ευχαριστηµένος από τον τρόπο χρησιµοποίησης του CoMPUs από την πλευρά των 

διδασκόντων», «σε µέτριο βαθµό» συµφωνεί το 38.3%, «πολύ» το 24.4% και «πάρα 

πολύ» το 10.0%. Οι απαντήσεις «λίγο» και καθόλου» συγκεντρώνουν 19.2% και 

8.2% αντίστοιχα. 

Οι περισσότεροι χρήστες  πιστεύουν πως η χρήση του CoMPUs, και γενικότερα 

των νέων τεχνολογιών, ενισχύουν το ενδιαφέρον των διδασκόντων για τη διδασκαλία. 

Αυτό το αντιλαµβανόµαστε παρατηρώντας τα ποσοστά στο αν οι χρήστες συµφωνούν 

µε την παραπάνω πρόταση, δηλαδή «πολύ» το 39.6%, «πάρα πολύ» το 11.4% και «σε 

µέτριο βαθµό» το 31.7%. Μικρότερα ποσοστά εµφανίζονται στις απαντήσεις «λίγο» 

και «καθόλου (13.4% και 4.0% αντίστοιχα). Ακόµη, στην ερώτηση για το αν οι 

χρήστες πιστεύουν πως η χρήση του CoMPUs, και γενικότερα των νέων τεχνολογιών, 

βελτιώνουν την ποιότητα της πανεπιστηµιακής διδασκαλίας το µεγαλύτερο ποσοστό 

αυτών συµφωνεί. «Πολύ» συµφωνεί το 48.3%, «πάρα πολύ» το 35.6% και «σε µέτριο 

βαθµό» το 11.9%. Μικρότερα ποσοστά εµφανίζονται στις απαντήσεις «λίγο» (2.7%) 

και «καθόλου» (1.5%). 
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Τέλος, στην πρόταση «προτιµώ τη συµβατική διδασκαλία από τη διδασκαλία µε 

τη χρήση νέων τεχνολογιών», δεν συµφωνεί καθόλου το 32.2%, συµφωνεί «λίγο» το 

29.5% και «σε µέτριο βαθµό» 28.0%. Μικρότερα είναι τα ποσοστά στις απαντήσεις 

«πολύ» (7.2%) και «καθόλου» (3.1%). 

 

4.3.4 Ερµηνεία ποσοτικών δεδοµένων 

Προτού γίνει η ερµηνεία των ποσοτικών δεδοµένων των φοιτητών-χρηστών, είναι 

σηµαντικό να γίνει µία αναφορά στο δείγµα της έρευνας. Το δείγµα της έρευνας 

µπορεί να χαρακτηριστεί αντιπροσωπευτικό, λόγω του ότι στις δηµογραφικές 

ερωτήσεις του φύλου και του έτους σπουδών δεν υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις. 

Αυτό σηµαίνει πως δεν παραλήφθηκε κάποια σηµαντική οµάδα φοιτητών (-τριών).  

 

1. Σύµφωνα µε τη Λαφατζή (2005), πολλές έρευνες αποδεικνύουν πως τα αγόρια, 

συνήθως, έχουν µεγαλύτερη εµπειρία στη χρήση υπολογιστών, η στάση τους γενικώς 

απέναντι στους υπολογιστές είναι πιο θετική, αισθάνονται ικανοί χρήστες, ενώ τα 

κορίτσια είναι πιο πιθανόν να εµφανίσουν τεχνοφοβικές στάσεις. Έτσι, ο ερευνητής 

κατέληξε στην παρακάτω υπόθεση.  

Υπόθεση 1η: Στα ερωτηµατολόγια θα απαντήσουν σε µεγαλύτερο ποσοστό οι 

φοιτητές παρά οι φοιτήτριες. 

Η υπόθεση καταρρίπτεται καθώς το 60.1% των χρηστών, που απάντησαν στο 

ερωτηµατολόγια, είναι φοιτήτριες. Αυτό µπορεί, ίσως, να εξηγηθεί από το 

συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουν οι Durndell, Glissov και Siann (1995). Σύµφωνα 

µε αυτούς, υπάρχουν αρκετά τεκµήρια για το ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες έχουν 

µία πραγµατιστική στάση απέναντι στους υπολογιστές και την πληροφορική. Όταν οι 

δουλειές και οι σπουδές τους το απαιτούν, γρήγορα εξοικειώνονται µε τη χρήση τους. 
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(Λαφατζή, 2005). Βέβαια, πρέπει να σηµειωθεί πως σηµαντικό παράγοντα αποτελεί 

και ο αριθµός των φοιτητριών στα τµήµατα έναντι των φοιτητών. Το ότι οι φοιτήτριες 

συµπλήρωσαν περισσότερα ερωτηµατολόγια στην παρούσα έρευνα µπορεί να 

οφείλεται στο γεγονός πως υπερτερούν αριθµητικά από τους φοιτητές.  

 

2. Όταν εισάγουµε νέες τεχνολογίες στα µαθήµατα, είναι σηµαντικό να λαµβάνουµε 

υπόψη την εµπειρία των φοιτητών στους υπολογιστές (Zarotsky & Jaresko,2000). 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι σηµερινοί φοιτητές των Ηνωµένων 

Πολιτειών Αµερικής, οι οποίοι  είναι πιο διαφοροποιηµένοι από ποτέ. Οι 

προπτυχιακοί φοιτητές σε πολλές περιπτώσεις είναι πιο τεχνολογικά καταρτισµένοι 

από τους διδάσκοντές τους, µε το 80% να αναφέρουν ότι κατέχουν έναν υπολογιστή 

την ώρα που εισέρχονται στο πανεπιστήµιο. Με την πλειονότητα αυτών των 

φοιτητών να έχουν ήδη πλοηγήσει στο διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς σκοπούς (78%) 

και τα 2/3 να έχουν χρησιµοποιήσει ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, προσεγγίζουν τα 

πανεπιστηµιακά µαθήµατα έχοντας ήδη την εµπειρία της χρήσης των νέων 

τεχνολογιών (Dziuban et al., χ.χ.). Σχετικά µε το δείγµα της παρούσας έρευνας 

(φοιτητές Πανεπιστηµίου Μακεδονίας) δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία, αλλά 

γενικότερα η νέα γενιά είναι εξοικειωµένη µε τις νέες τεχνολογίες και συγκεκριµένα 

µε τους υπολογιστές. Έτσι, ο ερευνητής υποθέτει το παρακάτω. 

Υπόθεση 2η : Οι φοιτητές θα είναι έµπειροι στη χρήση του υπολογιστή 

Ο ερευνητής επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσµατα της έρευνας, καθώς το 77.3% 

χαρακτηρίζεται (από τους ίδιους) ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» έµπειρο στη χρήση 

υπολογιστή. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό, καθώς εάν οι φοιτητές δεν έχουν γνώση 

χρήσης του υπολογιστή δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 

µαθηµάτων, που το προϋποθέτουν.  
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3. Ο ερευνητής, από  προσωπική εµπειρία σχετικά µε την αντιµετώπιση του 

CoMPUs από πλευράς φοιτητών, αλλά και από τη γενικότερη νοοτροπία που υπάρχει 

στο ελληνικό πανεπιστήµιο, θεωρεί πως οι φοιτητές δεν επισκέπτονται αρκετά συχνά 

το CoMPUs. Και αυτό γιατί, οι περισσότεροι φοιτητές ενδιαφέρονται για τα 

πανεπιστηµιακά µαθήµατα την τελευταία στιγµή, λίγες βδοµάδες πριν την έναρξη 

των εξεταστικών. Ο ερευνητής κατέληξε στην παρακάτω υπόθεση. 

Υπόθεση 3η : Οι φοιτητές δεν θα χρησιµοποιούν πολύ συχνά το CoMPUs. 

Η υπόθεση, λοιπόν, δεν επιβεβαιώνεται. Στην ερώτηση για τη συχνότητα 

επισκεψιµότητας στο CoMPUs δεν αναµέναµε τόσο ενθαρρυντικά ποσοστά. Το 

79.6% το επισκέπτεται τουλάχιστον µία φορά τη βδοµάδα.  

 

4. Όταν εισάγουµε νέες τεχνολογίες στα µαθήµατα, είναι σηµαντικό να λαµβάνουµε 

υπόψη και την ευκολία χρήσης του προγράµµατος (Zarotsky & Jaresko,2000). Η 

πλατφόρµα CoMPUs είναι σχεδιασµένη µε σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη της 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Για αυτό το λόγο, ο ερευνητής διατύπωσε την 

παρακάτω υπόθεση, καθώς είναι σηµαντικό και απαραίτητο να είναι εύκολο το 

CoMPUs στη χρήση του, ώστε να ανταποκρίνεται στο σκοπό της ύπαρξής του.  

Υπόθεση 4η : Οι φοιτητές θα  θεωρούν πως το CoMPUs είναι εύκολο στη χρήση. 

Η ευχρηστία του CoMPUs έγινε προσπάθεια να διαπιστωθεί µέσα από δύο 

ερωτήσεις. Η πρώτη αφορούσε στον εάν το CoMPUs είναι εύκολο στη χρήση, και η 

δεύτερη στο εάν έχουν αισθανθεί ποτέ οι χρήστες χαµένοι ή µπερδεµένοι κατά τη 

χρήση του. Και στις δύο ερωτήσεις τα ποσοστά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Τα 

ποσοστά των χρηστών που δηλώνουν ότι δεν είναι εύκολο ή ότι έχουν «χαθεί» 

κάποια στιγµή της χρήσης του CoMPUs είναι ελάχιστα (1.4% και 3.5% αντίστοιχα).  
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Έτσι, καταρρίπτεται οποιαδήποτε δικαιολογία για τη µη χρήση της πλατφόρµας 

λόγω δυσκολίας αυτής. Βέβαια, στους φοιτητές, οι οποίοι χρησιµοποιούν για πρώτη 

φορά το CoMPUs, θα µπορούσε να υπάρχει µία παρουσίαση αυτού σε συνδυασµό µε 

το εγχειρίδιο που ήδη προσφέρεται στους φοιτητές (αρχική σελίδα CoMPus). 

Παράδειγµα προς µίµηση αποτελεί το τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Κάθε ακαδηµαϊκό έτος παραδίδονται 

µαθήµατα στους πρωτοετείς φοιτητές για τη χρήση του CoMPUs. Αλλά το τµήµα έχει 

προχωρήσει και ένα βήµα παραπέρα. Όταν ξεκίνησε η λειτουργία του CoMPUs 

διοργάνωσε σεµινάρια που απευθύνονταν στους διδάσκοντες του τµήµατος 

ενηµερώνοντάς τους για τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να ωφεληθούν από τη 

χρησιµοποίησή του.  

 

5. Ο ερευνητής από προσωπική εµπειρία, καθώς και από τη συναναστροφή του µε 

χρήστες της πλατφόρµας, κατέληξε στην παρακάτω υπόθεση. Φυσικά, και οι ίδιοι οι 

διαχειριστές του CoMPUs έχουν καταβάλλει πολλές προσπάθειες όλα τα χρόνια της 

λειτουργίας του, ώστε να ικανοποιούν και να διευκολύνουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία και όχι να τη δυσχεραίνουν. 

Υπόθεση 5η : Οι φοιτητές θα εµφανίζονται ικανοποιηµένοι από τις υπηρεσίες που 

παρέχει το CoMPUs. 

Η αρχική υπόθεση του ερευνητή πως οι χρήστες είναι ικανοποιηµένοι από τις 

υπηρεσίες του CoMPUs επαληθεύεται Αν τα ποσοστά ήταν διαφορετικά τότε θα 

υπήρχε πραγµατικό πρόβληµα, καθώς ο σκοπός του CoMPUs είναι να διευκολύνει 

και να προφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αν τα αποτελέσµατα δεν ήταν θετικά 

αυτό θα σήµαινε πως δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό της «ύπαρξής» του. Πιο 

συγκεκριµένα, το 62.3% είναι «πολύ» και «πάρα πολύ» ικανοποιηµένο. Μόνο το 
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6.0% έχει απαντήσει «λίγο» ή και «καθόλου» ικανοποιηµένο. Ικανοποίηση των 

χρηστών, όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει το CoMPUs,  µπορεί να  

διαπιστωθεί και µέσα από την ερώτηση σχετικά µε το αν θα ήταν ευχαριστηµένοι µε 

τη δυνατότητα να είναι όλα τα µαθήµατά τους στο CoMPUs. Οι απαντήσεις «πολύ» 

και «πάρα πολύ» συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό (86.8%). Φαίνεται, λοιπόν, 

πως το CoMPUs ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των φοιτητών. Τα αποτελέσµατα 

είναι πολύ ενθαρρυντικά, καθώς η µη ικανοποίηση του χρήστη µπορεί να σηµαίνει 

και τη διακοπή χρήσης ή τη µείωση των επισκέψεων της πλατφόρµας.  

 

6. Ο ερευνητής κατέληξε στην παρακάτω υπόθεση, όχι βασιζόµενος σε κάποια 

προγενέστερα ερευνητικά ευρήµατα, αλλά µέσα από την προσωπική του εµπειρία.  

Υπόθεση 6η : Οι φοιτητές δεν θα εµφανίζονται ικανοποιηµένοι µε τη χρήση του 

CoMPUs από πλευράς διδασκόντων. 

Για να συναχθούν συµπεράσµατα για το πώς αντιλαµβάνονται οι φοιτητές- 

χρήστες τη σχέση των διδασκόντων µε το CoMPUs, δόθηκαν δύο σχετικές ερωτήσεις 

στο ερωτηµατολόγιο. Στην πρώτη ερώτηση «δεν είµαι ευχαριστηµένος από τον τρόπο 

χρησιµοποίησης του CoMPUs από την πλευρά των διδασκόντων» οι φοιτητές 

εµφανίζονται µοιρασµένοι και διχασµένοι. Το µεγαλύτερο ποσοστό (38.3%) 

εµφανίζεται στην απάντηση «σε µέτριο βαθµό». Οι αρνητικές ή θετικές απόψεις είναι 

µοιρασµένες. Αυτό ίσως εξηγείται αφενός γιατί η έρευνα αφορά πολλά τµήµατα και 

µαθήµατα και αφετέρου λόγω του ψηφιακού χάσµατος ανάµεσα στους φοιτητές και 

στους διδάσκοντες. Σε γενικές γραµµές όµως, περισσότερο το αποτέλεσµα συγκλίνει 

στο ότι δεν είναι πλήρως ικανοποιηµένοι από πλευράς διδασκόντων. Αυτό θα 

µπορούσε να αποφευχθεί εάν, όπως σε ορισµένες χώρες της Ευρώπης, η εξοικείωση 

µε τις τεχνολογίες της πληροφορίας και η εκµάθηση αξιοποίησής τους θεωρείται ήδη 
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υποχρεωτική και εντάσσεται στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών όλων των 

βαθµίδων  (π.χ. Βέλγιο, ∆ανία, Σουηδία) (Λαφατζή, 2005). Βέβαια, µια πιο προσιτή 

λύση θα ήταν αυτή που πραγµατοποιεί η Μονάδα Υποστήριξης Ηλεκτρονικών 

Μαθηµάτων του διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος Blackboard του 

Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια της ενηµέρωσης της 

ακαδηµαϊκής κοινότητας προσφέρονται σεµινάρια εκµάθησης χρήσης του 

περιβάλλοντος, τόσο σε οµαδικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Στη συνέχεια, µε 

βάση το περιεχόµενο των σεµιναρίων δηµιουργήθηκε µάθηµα πρόσβασης στην 

πλατφόρµα για τη χρήση του Blackboard (Καλιακούδα et al, 2008). 

Στην δεύτερη ερώτηση, σχετικά µε τον αν πιστεύουν πως η χρήση του CoMPUs, 

και γενικότερα των νέων τεχνολογιών, ενισχύουν το ενδιαφέρον των διδασκόντων για 

τη διδασκαλία, τα αποτελέσµατα δείχνουν πως η πλειονότητα των φοιτητών 

συµφωνεί. Ίσως µε αυτό τον τρόπο να θέλουν να προτρέψουν τους διδάσκοντες να 

χρησιµοποιούν το CoMPUs συχνότερα και σε περισσότερα µαθήµατα.  

 

7. Σύµφωνα µε τους McIntyre & Wolf (1998), οι διδασκόµενοι δεν µαθαίνουν 

απλώς λαµβάνοντας τις πληροφορίες, αλλά περισσότερο εποικοδοµητικά µέσα από 

τη διαδικασία της ανάδρασης του υλικού και της αλληλεπίδρασης  µε αυτό. Η 

αλληλεπιδραστική µάθηση στο διαδίκτυο µπορεί να είναι ένας τρόπος για 

συµπληρωµατική µαθησιακή εµπειρία, παρέχοντας ένα αλληλεπιδραστικό 

περιβάλλον παρόµοιο µε της αίθουσας αλλά µε περισσότερο επικέντρωση στις 

ανάγκες του κάθε διδασκόµενου ξεχωριστά. Η αλληλεπιδραστική πολυµεσική 

τεχνολογία µπορεί να βοηθήσει στην παρακίνηση των διδασκόµενων, παρέχοντας τις 

πληροφορίες σε µια µορφή, όπου είναι συγκεκριµένες και εύκολα αντιληπτές. Οι 

Pallof και Pratt (1999) θεωρούν πως η µάθηση είναι πιο αποτελεσµατική όταν 
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υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ του διδάσκοντα και του διδασκόµενου (Ricketts et al. 

2000).  

Σύµφωνα µε τους  Ocker και Yaverbaum (1999), τον Bendunan-Fich (1997) και 

τον Warkentin et. al. (1997), οι «πρόσωπο µε πρόσωπο» οµάδες διδασκόµενων είναι 

σηµαντικά πιο ικανοποιηµένες µε τη διαδικασία αλληλεπίδρασης της οµάδας σε 

σχέση µε τις οµάδες που αλληλεπιδρούν και επικοινωνούν µέσω του υπολογιστή 

(computer mediated communication) (Ocker&Yaverbaum, 1999). Έτσι, ο ερευνητής 

κατέληξε στην παρακάτω υπόθεση. 

Υπόθεση 7η : Οι φοιτητές θα προτιµούν την πρόσωπο µε πρόσωπο αλληλεπίδραση 

αντί για την αλληλεπίδραση µέσω CoMPUs. 

Μικρό ποσοστό των φοιτητών (22.2%) έχουν χρησιµοποιήσει κάποιο από τα 

εργαλεία του CoMPUs («Κουβέντα» & «Περιοχή Συζητήσεων»), τα οποία ενισχύουν 

την αλληλεπίδραση µε τους συµφοιτητές τους, αλλά και µε τους διδάσκοντες. Αυτό 

µπορεί να οφείλεται τόσο στην δική τους προσωπική απροθυµία να συµµετέχουν σε 

τέτοιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όσο και στους ίδιους τους διδάσκοντες οι 

οποίοι δεν τα χρησιµοποιούν. Γενικά, οι φοιτητές είναι ακόµη διστακτικοί στο να 

αξιοποιήσουν πλήρως τα εργαλεία της πλατφόρµας, γιατί αυτό απαιτεί µια άλλη 

συµπεριφορά και εξοικείωση µε τα ηλεκτρονικά µέσα, µια άλλη νοοτροπία µάθησης, 

και µια άλλη ίσως σχέση µε τους διδάσκοντες. Σύµφωνα µε την Παγγέ (2004), αυτό 

µπορεί να οφείλεται στο ότι οι φοιτητές γνωρίζουν πως λαµβάνει γνώση και ο 

διδασκόµενος για τις συνοµιλίες τους. Αν και οι (ασύγχρονες) online συζητήσεις 

µπορούν να παρέχουν αναµφίβολα πλεονεκτήµατα, σύµφωνα µε τον Hewitt (2005), 

προγενέστερη έρευνα υποδεικνύει ότι η περιορισµένη συµµετοχή των διδασκόµενων 

σε online συζητήσεις εµφανίζεται να είναι ένα διαρκές και διαδεδοµένο πρόβληµα 

(Hew & Cheung, 2007). Ο Hiltz (1986) βρήκε ότι η ασύγχρονη online συζήτηση, η 



 82 

οποία επιτρέπει στους µαθητές να αλληλεπιδρούν στο χρόνο που επιθυµούν και 

βολεύει, αυξάνει την αποτελεσµατικότητα της µάθησης (Sweeney & Ingram, 2001). 

Σχετικά µε την παραπάνω υπόθεση, σε γενικές γραµµές, φαίνεται πως οι φοιτητές 

προτιµούν περισσότερο την πρόσωπο µε πρόσωπο αλληλεπίδραση παρά την 

αλληλεπίδραση µέσω CoMPUs. Θεωρούν πως η πρόσωπο µε πρόσωπο 

αλληλεπίδραση µε τους συµφοιτητές τους  είναι πιο εύκολη σε σύγκριση µε αυτή 

µέσω CoMPUs. Επίσης, δεν θεωρούν πως µαθαίνουν περισσότερο µέσω των 

συζητήσεων του CoMPUs και δεν τους διευκολύνει να συζητούν µε τους 

συµφοιτητές τους αλλά και ούτε µε τους διδάσκοντες. Και στις τέσσερις σχετικές 

ερωτήσεις το ποσοστό των φοιτητών που διαφωνούν µε τα παραπάνω είναι πολύ 

µικρό. Η υπόθεση, λοιπόν, του ερευνητή επιβεβαιώνεται.  

 

8. Ένα από τα συµπεράσµατα της έρευνας, που διενήργησε το Ολλανδικό 

Υπουργείο Εκπαίδευσης, Πολιτισµού και Επιστήµης για τη χρήση, τις απόψεις και τις 

προσδοκίες των φοιτητών για τις νέες τεχνολογίες στη Τριτοβάθµια εκπαίδευση στην 

Ολλανδία, είναι το εξής. Οι νέες τεχνολογίες δεν είναι µία αποµονωνόµενη 

τεχνολογική εφεύρεση, αλλά πρέπει να αντιµετωπιστεί ως συνεισφορά στις νέες 

µορφές εκπαίδευσης. Επίσης, ενισχύει την ποιότητα των µαθηµάτων και αναµένεται 

να αυξηθεί η χρήση τους στα επόµενα χρόνια (Franklin & Strenski, 2000). Έτσι, 

λοιπόν, ο ερευνητής κατέληξε στην παρακάτω υπόθεση, θεωρώντας πως και οι 

φοιτητές αντιλαµβάνονται τα θετικά που µπορεί να τους προσφέρει η πλατφόρµα 

CoMPUs. 

Υπόθεση 8η : Οι φοιτητές  θα θεωρούν πως το CoMPUs προσφέρει στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Ενθαρρυντικά και αισιόδοξα είναι τα αποτελέσµατα όσον αφορά την άποψη των 

φοιτητών για το αν το CoMPUs προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία και αν είναι 

ένα σηµαντικό διδακτικό εργαλείο. Αναµενόµενα ήταν αυτά τα αποτελέσµατα λόγω 

του ότι αυτός είναι ο σκοπός της πλατφόρµας : να προσφέρει στη διδακτική πράξη. 

Το ότι είναι ένα χρήσιµο διδακτικό εργαλείο δηλώνεται άµεσα σε ερώτηση που 

περιλαµβάνει το ερωτηµατολόγιο «Βρίσκω ότι το CoMPUs είναι ένα χρήσιµο 

διδακτικό εργαλείο». Το 74.2% συµφωνεί µε το παραπάνω. Σηµαντικό ποσοστό των 

φοιτητών θεωρεί πως χρησιµοποιώντας το CoMPUs ενισχύεται η 

αποτελεσµατικότητά τους στα µαθήµατα. Θεωρούν, δηλαδή, πως αποδίδουν 

καλύτερα.  Όσον αφορά το ότι τους βοηθά να βρίσκουν ενηµερωµένο εκπαιδευτικό 

υλικό, το 53.8% των φοιτητών συµφωνούν. Βέβαια, υπάρχει και το 31.5% που 

συµφωνεί «σε µέτριο βαθµό». Εδώ φαίνεται οι φοιτητές να διχάζονται. Αυτό µπορεί 

να οφείλεται στην ποικιλία των σχολών που περικλείει η έρευνα, στο ότι κάποιοι 

απάντησαν µε τη δυνατότητα του CoMPUs να προσφέρει ενηµερωµένο εκπαιδευτικό 

υλικό και κάποιοι µε τον αν οι διδάσκοντες προσφέρουν ενηµερωµένο εκπαιδευτικό 

υλικό. «Πολύ» ευχαριστηµένοι (62.5%) είναι και οι χρήστες σχετικά µε το ότι 

κερδίζουν πολύτιµο χρόνο µε τη χρήση του CoMPUs. Και αυτό γιατί ανά πάσα 

στιγµή και από οπουδήποτε έχουν πρόσβαση στα µαθήµατά τους και µπορούν να 

επικοινωνούν µε τους διδάσκοντες για να τους παραθέτουν τις παρατηρήσεις και 

απορίες τους. Ένα θετικό ακόµη που προσφέρει το CoMPUs στη διδακτική 

διαδικασία είναι το γεγονός ότι  η χρήση του CoMPUs βοηθά να βελτιωθεί η 

ποιότητα των µαθηµάτων σε σύγκριση µε άλλα µαθήµατα (χωρίς CoMPUs). 

Σηµαντικό ποσοστό συµφωνεί µε το παραπάνω (67.2%). 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί το εξής. Η µορφή εκπαίδευσης που 

παρέχεται στα µαθήµατα του Πανεπιστηµίου, τα οποία υπάρχουν και στο CoMPUs, 



 84 

χαρακτηρίζεται ως υβριδική. Ο όρος «υβριδική εκπαίδευση (blended learning)» 

αναφέρεται σε µορφές της εκπαίδευσης, οι οποίες συνδυάζουν δραστηριότητες που 

λαµβάνουν χώρα σε παραδοσιακούς χώρους (π.χ. αίθουσα, εργαστήριο) µε τη χρήση 

ασύγχρονων ή σύγχρονων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που προσφέρονται από 

απόσταση µε την υποστήριξη σύγχρονων τεχνολογιών (e-Learning δραστηριότητες) 

(Liotsos et al., 2006). Με άλλα λόγια, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόµενοι έχουν το 

πλεονέκτηµα της παρακολούθησης προγραµµατισµένων µαθηµάτων σε αίθουσες 

διδασκαλίας, ενώ παράλληλα µπορούν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους και τις 

δραστηριότητές τους χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου (Καµπουράκης 

& Λουκής, 2006).  

Ο νέος αυτός τύπος εκπαίδευσης έρχεται να απαντήσει σε προβλήµατα που 

συναντώνται στο χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης όπως: περιορισµένη 

συµµετοχή φοιτητών, περιορισµένη διάδραση διδασκόντων–διδασκόµενων, 

προβλήµατα µετακίνησης (αποµακρυσµένοι φοιτητές, ΑΜΕΑ), διαθέσιµου χρόνου 

φοιτητών αλλά και διδασκόντων (από εργαζόµενους, οικογενειάρχες, ασθενείς), 

ανεπάρκεια αιθουσών διδασκαλίας ή εποπτικών µέσων µέσα σε αυτές. Η δυνατότητα 

να ξεφύγει το υλικό διδασκαλίας από τις γραπτές σηµειώσεις και το ένα και µοναδικό 

σύγγραµµα, σηµατοδοτεί τη νέα εποχή στην εκπαιδευτική διαδικασία (Καλιακούδα et 

al., 2008). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν έρευνες που συγκρίνουν την παραδοσιακή 

εκπαίδευση µε την εξ αποστάσεως, και την υβριδική εκπαίδευση µε την 

παραδοσιακή. Αναφέρονται, λοιπόν,  ενδεικτικά τα εξής:  

Για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Σύµφωνα µε τους Gold & Maintland (1999) και τον Russell (1999), µε λίγες 

εξαιρέσεις, το σύνολο των ερευνών αναφέρουν πως τα µαθησιακά αποτελέσµατα των 
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µαθητών, που χρησιµοποιούν νέες τεχνολογίες από απόσταση, είναι παρόµοια µε τα 

µαθησιακά αποτελέσµατα των µαθητών που συµµετέχουν στην παραδοσιακή 

αίθουσα διδασκαλίας (Bullock & Ory, 2000). Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξαν και οι 

Λιοναράκης και Παπαδηµητρίου (2002), οι οποίοι στα προκαταρκτικά αποτελέσµατα 

της έρευνάς τους, δεν ανέδειξαν σηµαντικές διαφορές στην ποιότητα της µαθησιακής 

εµπειρίας µεταξύ των δύο συστηµάτων, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της 

συµβατικής.  

Για την υβριδική εκπαίδευση 

Σύµφωνα µε τους Garrison & Kanuka, (2004), η µέχρι σήµερα διαθέσιµη έρευνα 

δείχνει ότι η υβριδική εκπαίδευση µπορεί να είναι το ίδιο ή περισσότερο 

αποτελεσµατική σε σχέση µε την παραδοσιακή διδασκαλία. Οι φοιτητές σε 

προγράµµατα υβριδικής εκπαίδευσης επιτυγχάνουν τα ίδια ή καλύτερα µαθησιακά 

αποτελέσµατα και επιπλέον εµφανίζονται περισσότερο ικανοποιηµένοι από τη 

συνδυαστική προσέγγιση (Liotsos et al. 2006).  

Έτσι, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό πως οι απαντήσεις των φοιτητών δεν αποκλίνουν 

από τα αποτελέσµατα των παραπάνω ερευνητικών συµπερασµάτων. Οι φοιτητές του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, θεωρώντας το CoMPUs ως εργαλείο το οποίο 

αναφέρεται στις νέες τεχνολογίες, πιστεύουν πως προσφέρει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, και στην ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και της βελτίωσης της 

ποιότητας των µαθηµάτων.  

 

9. Με βάση τα προαναφερθέντα ερευνητικά αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών 

(8η υπόθεση), ο ερευνητής υποθέτει πως οι φοιτητές-χρήστες είναι θετικοί στη χρήση 

των  νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό µπορεί συµβαίνει γιατί 
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οι φοιτητές διαβλέπουν τα πλεονεκτήµατα, τα οποία προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες 

(π.χ. βελτίωση ποιότητας µαθηµάτων), και είναι «ανοιχτοί» ώστε να τα δεχτούν. 

Υπόθεση 9η : Οι φοιτητές θα εµφανίζονται θετικοί στη χρήση των  νέων 

τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Το ότι είναι θετικοί απέναντι στις νέες τεχνολογίες διαπιστώνεται έµµεσα µέσα 

από δύο ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου. Η πρώτη αφορά στο αν οι φοιτητές 

πιστεύουν πως η χρήση του CoMPUs, και γενικότερα των νέων τεχνολογιών, 

βελτιώνει την ποιότητα της Πανεπιστηµιακής διδασκαλίας. Τα ποσοστά είναι πολύ 

ενθαρρυντικά και µόνο ένα πολύ µικρό ποσοστό (4.2%) διαφωνεί µε αυτό. Η δεύτερη 

ερώτηση αφορά στο αν προτιµούν τη συµβατική διδασκαλία από τη διδασκαλία µε τη 

χρήση νέων τεχνολογιών. Και σε αυτή την ερώτηση διαπιστώνεται η τάση και 

επιθυµία των φοιτητών να χρησιµοποιούνται οι νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

Στην έρευνα των McIntyre και Wolff (1998), βρέθηκε πως, ενώ οι διδασκόµενοι 

θεώρησαν, οµόφωνα, την αλληλεπιδραστική µάθηση µέσω ∆ιαδικτύου ως µια 

σηµαντική ενίσχυση στη διδασκαλία που συµβαίνει στην αίθουσα, παρόλα αυτά το 

75% των διδασκόµενων πρότειναν στις ανοιχτές ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου 

πως δεν πρέπει να θεωρηθεί ως µια ολική αντικατάσταση. Με άλλα λόγια, η χρήση 

του ∆ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι πολύ σηµαντική, αλλά δεν πρέπει 

να αντικαταστήσει την αίθουσα. Εξάλλου, σύµφωνα µε την έρευνα των Hanson και 

Maushak (1996), η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι το ίδιο αποτελεσµατική όσο η 

παραδοσιακή εκπαίδευση σχετικά µε τα µαθησιακά αποτελέσµατα (Simonson, 1997). 
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4.3.5 Ερµηνεία ποιοτικών δεδοµένων  

Σε αυτό το σηµείο, θα γίνει αναφορά στις ανοιχτές ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου.  

- Στην ερώτηση σχετικά µε τα µειονεκτήµατα του CoMPUs, δόθηκαν στους 

ερωτώµενους δύο (2) απαντήσεις πολλαπλής επιλογής. Η µία επιλογή αφορούσε την 

καθυστερηµένη και µη τακτική ενηµέρωσή του από πλευράς διδασκόντων (την 

επέλεξε το 83% των φοιτητών), και η άλλη τη προϋπόθεση του CoMPUs να υπάρχει 

σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο (39.6%). Επίσης, οι φοιτητές είχαν την επιλογή να 

προσθέσουν και τη δική τους άποψη.  

Τα µειονεκτήµατα, λοιπόν, της πλατφόρµας του CoMPUs, όπως αναφέρθηκαν 

από τους φοιτητές, µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες : Στη µία κατηγορία 

αναφέρονται τα µειονεκτήµατα της ίδιας της πλατφόρµας (τεχνικού χαρακτήρα) και 

στην άλλη αναφέρονται τα µειονεκτήµατα που «προέρχονται» από τη χρήση του 

CoMPUs από τους διδάσκοντες. Οι φοιτητές, όσον αφορά την ίδια την πλατφόρµα, 

αναφέρουν τα εξής:  

� «Ο όγκος των αρχείων, που µπορούν να “κατεβάσουν” ή να “ανεβάσουν” οι 

φοιτητές στο CoMPUs, δεν είναι αρκετός».  

�  «Αρκετές φορές “κολλάει” το σύστηµα κατά το άνοιγµα και το “κατέβασµα» 

αρχείων».  

� «Παρουσιάζονται µαθήµατα ως διαθέσιµα, που στην πραγµατικότητα τα 

αρχεία τους είναι κενά, γεγονός που τους κάνει να χάνουν πολύτιµο χρόνο. 

Αυτό που προτείνουν είναι να διαγράφονται έγκαιρα». 

Όσον αφορά τα µειονεκτήµατα που προκύπτουν από τη χρήση του CoMPUs από 

τους ίδιους τους διδάσκοντες, οι φοιτητές αναφέρουν πως : 
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� «∆εν συµµετέχουν όλοι οι διδάσκοντες, και µερικοί από αυτούς που 

συµµετέχουν, δεν γνωρίζουν επαρκώς τη χρήση του». Αυτό µπορεί να 

σηµαίνει αφενός πως δεν ξέρουν πώς να το αξιοποιήσουν παιδαγωγικά, και 

αφετέρου πως δεν έχουν τις βασικές γνώσεις λειτουργίας του CoMPUs, ώστε 

να το χρησιµοποιήσουν. 

� «Αν και η πλατφόρµα προσφέρει πολλά εργαλεία, τα οποία µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν οι διδάσκοντες για την ενίσχυση της διδασκαλίας, αυτό δεν 

συµβαίνει, και αρκούνται στα πιο εύκολα εργαλεία και λιγότερο χρονοβόρα». 

- Ακόµη µία ανοιχτή ερώτηση του ερωτηµατολογίου αφορούσε τις προτάσεις των 

ίδιων των φοιτητών για τη βελτίωση του CoMPUs. Αναφέρθηκαν α) προτάσεις που 

αφορούν τους διδάσκοντες και τα µαθήµατα, β) προτάσεις σχετικά µε την ευχρηστία 

του CoMPUs, γ) προτάσεις που αφορούν τα εργαλεία της πλατφόρµας, και δ) κάποιες 

γενικότερες προτάσεις.  

Όσον αφορά τις προτάσεις σχετικά µε τους διδάσκοντες και τα µαθήµατα, οι 

φοιτητές ανέφεραν σηµεία, τα οποία αν τους δοθεί η κατάλληλη σηµασία, θα 

βελτιωθεί το ίδιο το CoMPUs, και κατά συνέπεια η όλη εκπαιδευτική διαδικασία. 

� Η συµµετοχή περισσότερων διδασκόντων στο CoMPUs. 

� Η ύπαρξη περισσότερων µαθηµάτων σε αυτό. 

� Η έγκαιρη, ταχύτερη και πληρέστερη ενηµέρωση των µαθηµάτων από τους 

διδάσκοντες. 

�  Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένα από τα µειονεκτήµατα που προκύπτει από 

τη χρήση του CoMPUs από πλευράς διδασκόντων είναι το γεγονός πως, µια 

µερίδα τους δεν έχει επαρκείς γνώσεις χρήσης. Έτσι, οι φοιτητές προτείνουν 

να υπάρχουν υποχρεωτικά εκπαιδευτικά σεµινάρια της εκµάθησης του 

περιβάλλοντος τόσο σε διδάσκοντες, όσο και στους φοιτητές. Όπως 
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προαναφέρθηκε,  κάτι παρόµοιο συµβαίνει στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον Blackboard του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου. Αυτό, θα έχει ως 

αποτέλεσµα να αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες του CoMPUs, όπως τα 

εργαλεία «Κουβέντα» και «Περιοχή Συζητήσεων», όπου µερικοί φοιτητές 

δήλωσαν πως θα επιθυµούσαν περισσότερη χρησιµοποίησή τους, 

ουσιαστικότερη επικοινωνία µέσω του συστήµατος µε τους διδάσκοντες, 

ακόµη και τη δυνατότητα οι διδάσκοντες «να ανεβάζουν» τα video των 

παραδόσεων στο CoMPUs. Προφανώς, οι φοιτητές  δεν γνωρίζουν πως 

υπάρχει το εργαλείο «Βίντεο» των µαθηµάτων. Αυτό ίσως οφείλεται στους 

διδάσκοντες, οι οποίοι δεν το χρησιµοποιούν, πιθανόν λόγω κάποιων τεχνικών 

θεµάτων.  

� Επίσης, προτάθηκε, για όλα τα µαθήµατα, αν είναι εφικτό, να καθορίζονται 

κάποιες ώρες τη βδοµάδα για κοινή συνδιάλεξη φοιτητών και διδάσκοντα 

(π.χ. επίλυση αποριών και ασκήσεων). 

�  Τέλος, µία ακόµη πρόταση αφορά στο να υπάρχουν online ερωτηµατολόγια 

πάνω σε θέµατα θεωρίας σχετικά µε τα µαθήµατα της σχολής, και τα οποία θα 

λύνονται online από τους φοιτητές. Έτσι, θα υπάρχουν στο σύστηµα 

στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις επιδόσεις του κάθε φοιτητή. 

Όσον αφορά τις προτάσεις που αφορούν την ευχρηστία του CoMPUs, οι φοιτητές 

διατύπωσαν σηµαντικές παρατηρήσεις. Σχετικά µε το πώς παρουσιάζονται τα 

µαθήµατα, προτάθηκαν τα εξής : 

� Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόµατης ειδοποίησης για τις κινήσεις του 

διδάσκοντα, για οποιαδήποτε µεταβολή του περιεχοµένου των µαθηµάτων. 

Για παράδειγµα, οι εγγεγραµµένοι στα µαθήµατα να ειδοποιούνται µε email. 

(π.χ. ανακοίνωση, προσθήκη αρχείων). Στη σηµερινή του µορφή  αναφέρουν 
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οι φοιτητές πως «ναι µεν εµφανίζεται υπενθύµιση ότι υπάρχουν νέα, αλλά δεν 

µπορούν να ξέρουν οι χρήστες πού υπάρχουν ακριβώς». 

� Καλύτερη οργάνωση και κατηγοριοποίηση των αρχείων. Για παράδειγµα, οι 

φοιτητές προτείνουν να γίνεται καλύτερος διαχωρισµός των µαθηµάτων, ώστε 

τα µαθήµατα να υπάρχουν σε λίστα ανά εξάµηνο, να εµφανίζεται η σωστή 

ηµεροµηνία εισαγωγής των αρχείων στο σύστηµα, να µην εµφανίζονται 

στοιχεία που ουσιαστικά δεν υπάρχουν (όπως φάκελοι και αρχεία µε 0Kb.), 

και όταν απενεργοποιείται ένα µάθηµα να φεύγει από την λίστα. 

� Να υπάρχουν Rss ενηµερώσεις (feeds), οι οποίες θεωρούν πως θα ήταν πολύ 

χρήσιµες. 

� Τα µαθήµατα να είναι διαθέσιµα προς όλους και να µην είναι κλειδωµένα. 

Αυτό δικαιολογείται µε το ότι µπορεί να µην έχουν πρόσβαση σε µαθήµατα, 

επειδή δεν έχουν δηλώσει συγκεκριµένο µάθηµα ή πως µπορεί να 

ενδιαφέρονται για θέµατα, που δεν άπτονται του αντικειµένου τους. 

Σηµαντικό υπέρ αυτού του αιτήµατος αποτελεί το γεγονός πως στο σύστηµα 

έχουν πρόσβαση µόνο οι φοιτητές του Πανεπιστηµίου. Οπότε δεν τίθεται 

θέµα να εισέρχονται εξω-πανεπιστηµιακοί χρήστες. Το ζήτηµα αυτό όµως δεν 

είναι απλό και άπτεται περαιτέρω συζήτησης.  

� Εύκολη πλοήγηση στο CoMPUs, η οποία θα επιτευχθεί µε την καλύτερη 

διάταξη των επιλογών. Για κάποιους φοιτητές θεωρείται σηµαντικό, για την 

ευχρηστία του περιβάλλοντος, η ύπαρξη ενός χάρτη πλοήγησης (site map). 

- Όσον αφορά τις προτάσεις των φοιτητών σχετικά µε τα εργαλεία του CoMPUs, 

αναφέρθηκαν πολλές και διαφορετικές προτάσεις:  
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� Αρχικά, να υπάρχει στο CoMPUs όλο το υλικό των διαλέξεων των 

διδασκόντων βιντεοσκοπηµένο, έτσι ο φοιτητής να ανατρέχει οποιαδήποτε 

στιγµή σε αυτό.  

� Επίσης, οι φοιτητές αναφέρουν πως θα ήθελαν ορισµένα εργαλεία, όπως η 

περιοχή συζητήσεων, να είναι σταθερά ενεργοποιηµένα σε όλα τα µαθήµατα 

και να µην εξαρτάται από τον  διδάσκοντα αν θα τα ενεργοποιήσει ή όχι. Πιο 

συγκεκριµένα για την «περιοχή συζητήσεων», οι φοιτητές προτείνουν «να 

υπάρχει η επιλογή αναζήτησης, καθώς πολλές φορές δεν µπορείς να 

εντοπίσεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι», άλλος προτείνει και «τη 

δυνατότητα της διόρθωσης του µηνύµατος (edit) από τον ίδιο τον δηµιουργό 

του», ενώ κάποιος άλλος «να υπάρχει, γενικότερα, ένας πιο άµεσος τρόπος 

επικοινωνίας».  

� Επιπλέον, προτείνεται και η δηµιουργία µιας «περιοχής», όπου θα αναρτώνται 

οι ανακοινώσεις της γραµµατείας της κάθε σχολής.  

� Τέλος, προτείνεται να υπάρχουν στο CoMPUs, σε ηλεκτρονική µορφή, τα 

διδασκόµενα βιβλία. Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει µεγάλη συζήτηση, σχετικά µε 

τα πνευµατικά δικαιώµατα (copyright). 

Σε αυτό το σηµείο, θα αναφερθούν και κάποιες γενικότερες προτάσεις από 

πλευράς φοιτητών. Προτείνεται, λοιπόν, η χρήση του CoMPUs να είναι υποχρεωτική 

για τους διδάσκοντες, και να προωθηθεί ως αναπόσπαστο κοµµάτι της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας σε όλη την πανεπιστηµιακή κοινότητα. Τέλος, ένας φοιτητής προτείνει 

«την αλλαγή της εµφάνισης (π.χ. χρώµα) και πιο ωραίο περιβάλλον γραφικών». 

- Συνεχίζοντας, θα αναφέρουµε τις απόψεις των φοιτητών σχετικά µε το τι επιπλέον 

θεωρούν πως προσφέρει το CoMPUs, σε σχέση µε τη συµβατική διδασκαλία. Οι 

φοιτητές στέκονται σε δύο σηµεία. Το πρώτο αφορά το ενηµερωµένο εκπαιδευτικό 
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υλικό και το δεύτερο αφορά τη διαδραστικότητα. Πιο συγκεκριµένα, λοιπόν, θεωρούν 

πως µε το CoMPUs επιτυγχάνεται αρτιότερη διδασκαλία. Προσφέρει τη δυνατότητα 

επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και επίλυσης αποριών, τόσο µε τους συµφοιτητές 

τους όσο και µε τους διδάσκοντες. Επίσης, προσφέρεται ασύγχρονη επικοινωνία µε 

το διδάσκοντα. Αυτό θεωρείται πλεονέκτηµα, ειδικά για τους φοιτητές που δεν τους 

«ικανοποιούν» οι ώρες γραφείου. Έτσι, διευρύνεται το ωράριο «επαφής» µε τον 

διδάσκοντα. Επιπλέον, οι φοιτητές σηµειώνουν πως επιτυγχάνεται η εξοικείωση µε 

τις νέες τεχνολογίες, και ειδικότερα µε τέτοια συστήµατα/εργαλεία, όπως το 

CoMPUs, βοηθούν στο να αντιλαµβάνονται οι φοιτητές διαφορετικά τα µαθήµατα 

και την πρόοδό τους, αλλά και να έχουν υπό έλεγχο, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, 

τα µαθήµατά τους. Πράγµα το οποίο δεν επιτυγχάνεται µε τη συµβατική διδασκαλία. 

  Επίσης, θεωρούν πολύ σηµαντική την ηλεκτρονική διανοµή του υλικού, καθώς 

έχουν πρόσβαση σε σηµειώσεις των διδασκόντων, σε χρήσιµες διευθύνσεις, πηγές, 

προτάσεις βιβλιογραφίας και ύλη εξετάσεων, ανά πάσα στιγµή και από οπουδήποτε. 

Έτσι, έχουν εύκολη πρόσβαση, και εξοικονοµούν χρόνο και κόπο όχι µόνο οι 

συµβατικοί φοιτητές, αλλά και οι εργαζόµενοι φοιτητές, ή φοιτητές που για 

οποιοδήποτε λόγο δεν µπορούν να είναι παρόντες σε όλες τις παραδόσεις/ διαλέξεις 

µαθηµάτων. Με αυτό τον τρόπο, η εκπαίδευση λαµβάνει χώρα σε περιβάλλοντα 

εκτός του πανεπιστηµίου, διατηρώντας πάντα την επαφή µε αυτό. Ένα θετικό που 

προκύπτει από το παραπάνω, είναι το γεγονός, όπως δηλώνουν οι ίδιοι οι φοιτητές, 

µπορούν να προσέρχονται στις διαλέξεις προετοιµασµένοι σχετικά µε το θέµα που θα 

παρουσιαστεί και θα συζητηθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την πιο ενεργό συµµετοχή 

στα µαθήµατα, καθώς από τη µια θα έχουν κάποια ιδέα για το θέµα και από την άλλη 

δεν θα αποσυντονίζονται στην προσπάθειά τους να κρατήσουν τις προσωπικές τους 

σηµειώσεις. Επίσης, αναφέρουν ότι υπάρχει συνεχής επαφή του φοιτητή µε το 
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αντικείµενο σπουδών του, δίνονται επιπλέον ερεθίσµατα για µάθηση, αλλά και 

ενισχύεται η διάθεση για δηµιουργικότητα ∆ιευκολύνονται στην παράδοση των 

εργασιών, καθώς τις στέλνουν άµεσα και σίγουρα στον διδάσκοντα, προσφέρονται 

περισσότερες εργασίες και επιτυγχάνεται η µάθηση καθ’ όλη τη διάρκεια του 

εξαµήνου και όχι µόνο στην εξεταστική περίοδο. Υπάρχει ταχύτητα ενηµέρωσης για 

την πορεία των διαλέξεων και παραδόσεων, αλλά και για τυχόν ανακοινώσεις (π.χ. 

αλλαγή ώρας µαθήµατος). Επίσης, έχουν ανεξαρτησία από την υποχρεωτική 

παρακολούθηση του µαθήµατος. Κάποιοι φοιτητές σηµειώνουν την προσφορά του 

CoMPUs,  όχι µόνο στην διδασκαλία, αλλά και γενικότερα. Αναφέρουν πως «µε την 

ύπαρξη του CoMPUs και τη χρήση του επιτυγχάνεται η αποσυµφόρηση των 

αµφιθεάτρων» και αλλά θεωρούν πως «η µετάδοση της πληροφορίας γίνεται µε 

οικολογικό τρόπο (π.χ. λιγότερη σπατάλη χαρτιού)».  

 

4.3.6 Συµπεράσµατα 

Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας που 

διενεργήθηκε στους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, οι οποίοι είναι 

χρήστες της πλατφόρµας του CoMPus, µπορούν να συναχθούν τα εξής 

συµπεράσµατα : 

� Οι φοιτητές θεωρούν πως είναι έµπειροι στη χρήση του υπολογιστή, και 

χρησιµοποιούν τουλάχιστον µία φορά τη βδοµάδα την πλατφόρµα. 

� Θεωρούν πως το CoMPUs είναι εύκολο στη χρήση. 

�  Γενικότερα, είναι ευχαριστηµένοι από τις υπηρεσίες που παρέχονται, αν και 

λιγότερο ικανοποιηµένοι από τη χρήση του από πλευράς διδασκόντων. 



 94 

� Θεωρούν πως το CoMPUs συνεισφέρει, µε ουσιαστικό τρόπο, στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς το θεωρούν ως ένα χρήσιµο διδακτικό 

εργαλείο.  

� Χάρη στο CoMPUs, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν 

ενηµερωµένο εκπαιδευτικό υλικό και γενικά να κερδίζουν πολύτιµο χρόνο. 

�  Θεωρούν πως ενισχύεται η αποτελεσµατικότητά τους στα µαθήµατα, αλλά 

και ότι το CoMPUs βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας των µαθηµάτων (σε 

σύγκριση µε άλλα µαθήµατα, χωρίς CoMPUs).  

� Οι φοιτητές προτιµούν την «πρόσωπο µε πρόσωπο» αλληλεπίδραση, αντί για 

τη µέσω CoMPus αλληλεπίδραση.  

� Τέλος, διάκεινται θετικά απέναντι στη χρήση των  νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να τονιστεί πως στην παρούσα εργασία µπορεί 

πιθανότατα να αναφέρονται κάποια µειονεκτήµατα και προτάσεις για το CoMPus, τα 

οποία ενδεχοµένως να µην ισχύουν για όλα τα µαθήµατα ή για όλους τους 

διδάσκοντες. Η έρευνα είναι γενική, καθώς περιελάµβανε όλους τους φοιτητές και 

όλα τα τµήµατα του Πανεπιστηµίου. Απλώς καταγράφονται, ώστε να παρέχει 

πληροφορίες σηµαντικές στους διδάσκοντες ή στους διαχειριστές της πλατφόρµας, 

για την καλύτερη λειτουργία και χρήση του. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα να έρθουν 

στο προσκήνιο ιδέες που πριν την ανάγνωση της εργασίας οι υπεύθυνοι δεν είχαν 

σκεφτεί, δεν γνώριζαν, γνώριζαν αλλά απέφευγαν να εφαρµόσουν. 
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4.4  Έρευνα στους  διδάσκοντες 

Σε αυτό το σηµείο της εργασίας, θα αναφερθούν ο σκοπός, αλλά και οι επιµέρους 

στόχοι της έρευνας, η οποία διεξήχθη στους διδάσκοντες(-ουσες)-χρήστες της 

ηλεκτρονικής πλατφόρµας του CoMPUs. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν οι 

ερευνητικές υποθέσεις του ερευνητή, οι οποίες προέρχονται από τη βιβλιογραφική 

ανασκόπησή του σχετικά µε τα αναµενόµενα ευρήµατα, αλλά και από την προσωπική 

του εµπειρία. Επιπλέον, παρουσιάζονται και αναλύονται τα ποσοτικά και ποιοτικά 

δεδοµένα, που προέρχονται από τις απαντήσεις των διδασκόντων. Στο τέλος, γίνεται 

η συναγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τα όσα παρουσιάστηκαν.  

 

4.4.1 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Η έρευνα, η οποία πραγµατοποιήθηκε στους διδάσκοντες-χρήστες της 

πλατφόρµας CoMPUs, είχε ως κύριο σκοπό α) τη συναγωγή συµπερασµάτων 

αναφορικά µε τις απόψεις των διδασκόντων για την εκπαίδευση µε  τη χρήση νέων 

τεχνολογιών αλλά και της συµβατικής εκπαίδευσης, καθώς και β) τη συναγωγή 

συµπερασµάτων για το κατά πόσο οι διδάσκοντες είναι ικανοποιηµένοι από την 

παρεχόµενη εκπαίδευση και ηλεκτρονική υποστήριξη, την οποία προσφέρει η 

ηλεκτρονική πλατφόρµα διαχείρισης µαθηµάτων «CoMPUs». 

Αναφέρονται, όµως, εκτός από το γενικότερο σκοπό της διενεργήσας έρευνας, και 

οι επιµέρους στόχοι. 

Πρώτον, να αναγνωριστούν τα χαρακτηριστικά των διδασκόντων, οι οποίοι 

χρησιµοποιούν το CoMPUs κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. ∆εύτερον, να 

διερευνηθούν οι απόψεις των διδασκόντων τόσο για τις υπηρεσίες που παρέχει το 

CoMPus, όσο και για την ευχρηστία του. Τρίτον, να εξεταστούν οι απόψεις των 

διδασκόντων σχετικά µε την προσφορά του CoMPUs στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
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και αν θεωρείται ως ένα σηµαντικό διδακτικό εργαλείο. Τέλος, να διερευνηθούν οι 

απόψεις των διδασκόντων, όσον αφορά τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

Για να συνοψισθούν και να είναι κατανοητοί οι προαναφερθέντες στόχοι της 

έρευνας, παρατίθενται τα ερευνητικά ερωτήµατα της µελέτης : 

1) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των διδασκόντων (π.χ. εµπειρία στους H/Y) 

που χρησιµοποιούν την πλατφόρµα; 

2) Οι διδάσκοντες είναι ικανοποιηµένοι µε τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο 

CoMPUs; Είναι εύκολο στη χρήση; 

3) Οι διδάσκοντες θεωρούν πως το CoMPUs παρέχει κάτι επιπλέον στην 

εκπαιδευτική διαδικασία; 

4) Ποιες οι απόψεις των διδασκόντων σχετικά µε την αλληλεπίδραση που 

λαµβάνει χώρα στο CoMPUs, αλλά και αν προτιµούν ή όχι την πρόσωπο µε 

πρόσωπο αλληλεπίδραση. 

5) Οι διδάσκοντες είναι θετικοί απέναντι στις νέες τεχνολογίες;  

 

4.4.2 Ερευνητικές Υποθέσεις 

Αναφέρονται, λοιπόν, οι υποθέσεις της έρευνας, οι οποίες προέρχονται από τις 

ερευνητικές ερωτήσεις, που προαναφέρθηκαν. Οι υποθέσεις βασίζονται τόσο στην 

προσωπική εµπειρία του ερευνητή, όσο και στη βιβλιογραφική ανασκόπηση και στις 

σχετικές έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στο παρελθόν. Σηµειώνουµε πως το 

υποκείµενο των παρακάτω δηλώσεων είναι οι διδάσκοντες-ουσες.  

1. Στα ερωτηµατολόγια θα απαντήσουν σε µεγαλύτερο ποσοστό οι διδάσκοντες 

παρά οι διδάσκουσες. 

2. Οι διδάσκοντες θα είναι έµπειροι στη χρήση του υπολογιστή. 
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3. Οι διδάσκοντες δεν θα χρησιµοποιούν αρκετά συχνά το CoMPUs. 

4. Οι διδάσκοντες θα θεωρούν πως το CoMPUs είναι εύκολο στη χρήση. 

5. Οι διδάσκοντες θα εµφανίζονται ικανοποιηµένοι από τις υπηρεσίες που 

παρέχει το CoMPUs. 

6. Οι διδάσκοντες δεν θα εµφανίζονται ικανοποιηµένοι µε τη χρήση του 

CoMPUs από πλευράς φοιτητών. 

7. Οι διδάσκοντες θα προτιµούν την πρόσωπο µε πρόσωπο αλληλεπίδραση, αντί 

για τη µέσω CoMPUs αλληλεπίδραση.  

8. Οι διδάσκοντες θα θεωρούν πως το CoMPUs προσφέρει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 

9. Οι διδάσκοντες δεν θα εµφανίζονται θετικοί στη χρήση των  νέων 

τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

4.4.3 Πρώτη στατιστική ανάλυση δεδοµένων 

Στο ερωτηµατολόγιο των φοιτητών υπάρχουν τέσσερις (4) δηµογραφικές 

ερωτήσεις. Σχετικά µε το φύλο των ερωτώµενων, το 85.7% του δείγµατος αποτελούν 

οι διδάσκοντες  και το 14.3% οι διδάσκουσες.  

85,7%

14,3%

∆ιδάσκοντες

∆ιδάσκουσες

 

 

Στην ερώτηση για το τµήµα από το οποίο προέρχονται οι διδάσκοντες, από τους 

συνολικά 23 απάντησαν οι 18. Από αυτούς, πέντε (5) προέρχονται από το τµήµα 
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«Εφαρµοσµένη Πληροφορική», τέσσερις (4) από το «Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής», τρεις (3) από το τµήµα «∆ιοίκησης Τεχνολογίας» και δύο (2) από το 

«∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών». Επίσης, δύο (2) διδάσκοντες προέρχονται από 

το τµήµα «Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης» και οι υπόλοιποι δύο (2) από το 

«Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων» και το τµήµα «Οικονοµικές Επιστήµες».  

Τα αντικείµενα των διδασκόντων, όπως αυτά αναφέρθηκαν, είναι τα εξής: 

Πληροφορική (3 διδάσκοντες), ∆ίκτυα Η/Υ και Τηλεπικοινωνίες, Πολιτική 

Επιστήµη, ∆ίκτυα Υπολογιστών, Προγραµµατισµός, Οικονοµική θεωρία,  ∆ιδακτική 

µεθοδολογία συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, επιχειρησιακή έρευνα, σηµασιολογικός 

ιστός, µουσική,  µάρκετινγκ – στρατηγική. Να σηµειωθεί πως οι 13 από τους 23 

διδάσκοντες απάντησαν στη συγκεκριµένη ερώτηση. Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, πως 

οι περισσότεροι διδάσκοντες είτε προέρχονται από τµήµα πληροφορικής, είτε το 

αντικείµενό τους σχετίζεται µε την πληροφορική. Σύµφωνα µε τους Κουστουδή και 

Χατζή (2005), οι διδάσκοντες µαθηµάτων πληροφορικής, αισθανόµενοι ίσως πιο 

οικεία µε την τεχνολογία του διαδικτύου, και γενικότερα µε τις νέες τεχνολογίες, 

ήταν από τους πρώτους που αντιλήφθηκαν ότι το µέσο αυτό είναι µία πηγή γνώσης  

και ένα εργαλείο για τη διάδοση ιδεών και πληροφοριών µεταξύ των χρηστών, 

ανεξαρτήτως χρόνου και τόπου. 

Στην ερώτηση σχετικά µε τον αν είναι έµπειροι στη χρήση υπολογιστή, «πάρα 

πολύ» έµπειρο απάντησε το 71.4% και «πολύ» έµπειρο το 19%. Σε αντίθεση, «λίγο» 

έµπειρο απάντησε το 4.8% και «καθόλου» έµπειρο το 4.8% επίσης.  
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19%

0%4,80%4,80%

71,40%

Καθόλου

Λίγο

Σε µέτριο βαθµό

Πολύ

Πάρα πολύ

 

Αρκετά συχνά φαίνεται να χρησιµοποιούν το CoMPUs οι διδάσκοντες του 

Πανεπιστηµίου. Το 36.4% το χρησιµοποιεί 2 µε 3 φορές την εβδοµάδα, το 13.6% 

κάθε µέρα και το 27.3% κάθε βδοµάδα. Μικρότερο ποσοστό το χρησιµοποιεί 2 µε 3 

φορές το µήνα (9.1%) και µία φορά το µήνα (13.6%). Η πλειονότητα των 

διδασκόντων, δηλαδή το 90.5%, διαχειρίζονται οι ίδιοι προσωπικά, τα µαθήµατά τους 

στο CoMPUs , ενώ µόνο το 9.5% ζητούν τη βοήθεια τρίτων.   

Επιπλέον, οι µισοί, σχεδόν, διδάσκοντες (52.4%) έχουν χρησιµοποιήσει και 

κάποια άλλα λογισµικά υποστήριξης ηλεκτρονικών µαθηµάτων (το 47.6% όχι), πέραν 

του CoMPUs. Ενθαρρυντικά είναι τα ποσοστά στην ερώτηση εάν οι διδάσκοντες 

πιστεύουν  πως το CoMPUs, γενικά, υστερεί σε σχέση µε τα άλλα λογισµικά 

υποστήριξης ηλεκτρονικών µαθηµάτων, τα οποία έχουν χρησιµοποιήσει. Το 40% των 

διδασκόντων απαντούν «καθόλου» και «λίγο» το 20%. «Σε µέτριο βαθµό» το 33.3% 

και «πάρα πολύ» το 6.7%. Το 47.6% των διδασκόντων θεωρεί το CoMPUs «πολύ» 

εύκολο στη χρήση, και «πάρα πολύ» εύκολο το 33.3%. «Σε µέτριο βαθµό» 

χαρακτηρίζεται η ευκολία του από το 14.3% των διδασκόντων και «καθόλου» από το 

4.8%.  

Στην ερώτηση σχετικά µε το ποιες υπηρεσίες του CoMPUs έχουν χρησιµοποιήσει 

οι διδάσκοντες, απαντώνται οι εξής (από την περισσότερο απαντηµένη στη λιγότερο):  

Έγγραφα 90.5%, Περιγραφή µαθήµατος 85.7%, Ανακοινώσεις 81%, Εργασίες 

φοιτητών 61.9%, Σύνδεσµοι 47.6%, Οµάδες Χρηστών 42.9%, Ασκήσεις 38.1%, 



 100 

Ατζέντα 38.1%, Περιοχή Συζητήσεων 28.6%, Κουβέντα 19.0% και Βίντεο 0.0%.  

Το 57.1% των διδασκόντων δεν έχει αισθανθεί χαµένο/ µπερδεµένο κατά τη χρήση 

του CoMPUs, ενώ το 33.3% έχει αισθανθεί «λίγο» και το 9.5% «σε µέτριο βαθµό». 

Στη δήλωση «µε τη χρήση του CoMPUs κερδίζω πολύτιµο χρόνο» συµφωνεί 

«πολύ» το 75% των διδασκόντων και «πάρα πολύ» το 15%. Το υπόλοιπο 10.0% 

συµφωνεί «σε µέτριο βαθµό». Όσον αφορά το εάν θεωρούν το CoMPUs ένα χρήσιµο 

διδακτικό εργαλείο, συµφωνεί «πάρα πολύ» το 33.3% και «πολύ» το 33.3%. «Σε 

µέτριο βαθµό» συµφωνεί το 28.6%, ενώ «καθόλου» το 4.8%. Επιπλέον, «καθόλου» 

δεν συµφωνεί το 80.0% των διδασκόντων πως η χρήση του CoMPUs δυσχεραίνει τη 

διδασκαλία του µαθήµατος, ενώ το υπόλοιπο 20.0% συµφωνεί «λίγο». 

Στη δήλωση «είµαι ικανοποιηµένος από την ανταπόκριση των φοιτητών µου, 

όσον αφορά τη χρησιµοποίηση του CoMPUs», το 42.9% συµφωνεί «σε µέτριο 

βαθµό, το 38.1% συµφωνεί «πολύ» και το 14.3% «πάρα πολύ». Το υπόλοιπο 4.8% 

συµφωνεί «λίγο». Στη δήλωση «το CoMPUs µε διευκολύνει να είµαι συνεχώς σε 

επαφή µε τους φοιτητές µου», το 55.0% συµφωνεί «πολύ» και το 35.0% «σε µέτριο 

βαθµό». «Λίγο» συµφωνεί το 10.0%. 

Στη δήλωση «προτιµώ την πρόσωπο µε πρόσωπο αλληλεπίδραση µε τους 

φοιτητές µου παρά µέσω CoMPUs», οι απαντήσεις  «σε µέτριο βαθµό» και «πολύ» 

έχουν το ίδιο ποσοστό, δηλαδή το 33.3% και το 14.3% συµφωνεί «πάρα πολύ» µε τη 

δήλωση. «Λίγο» συµφωνεί το 4.8% και «καθόλου» το 14.3%. Επίσης, το 57.1% των 

διδασκόντων θεωρεί πως η χρήση του CoMPUs βοηθά «πολύ» ώστε να βελτιωθεί η 

ποιότητα των µαθηµάτων σε σύγκριση µε άλλα µαθήµατα (χωρίς CoMPUs), «πάρα 

πολύ» το 14.3%, ενώ «σε µέτριο βαθµό» το πιστεύει το 28.6%. 

«Καθόλου» δεν συµφωνεί το 81.0% των διδασκόντων στη δήλωση «πιστεύω πως 

η χρήση του CoMPUs δεν προσφέρει στο ελάχιστο στην ποιότητα των µαθηµάτων». 
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«Λίγο» συµφωνεί το 9.5%, όπως «σε µέτριο βαθµό» και το υπόλοιπο 9.5%. 

Συνεχίζοντας, στη δήλωση «είµαι ικανοποιηµένος από τις υπηρεσίες που παρέχει το 

CoMPUs», το 36.4% συµφωνεί «πολύ» και το 31.8% «πάρα πολύ». Το 22.7% 

συµφωνεί «σε µέτριο βαθµό» και το υπόλοιπο 9.1% δεν συµφωνεί «καθόλου». 

Επίσης, όλοι οι διδάσκοντες (100.0%) θα ξαναχρησιµοποιούσαν το CoMPUs σε άλλο 

µάθηµά τους, αν τους δινόταν η ευκαιρία. 

Ακόµη, το 65.0% των διδασκόντων συµφωνεί «πολύ» µε το γεγονός ότι η χρήση 

του CoMPUs, και γενικότερα των νέων τεχνολογιών, ενισχύουν το ενδιαφέρον των 

διδασκόντων για τη διδασκαλία, και το 20.0%  συµφωνεί «πάρα πολύ». Το υπόλοιπο 

15.1% συµφωνεί «σε µέτριο βαθµό». Συνεχίζοντας, το 50.0% των διδασκόντων 

συµφωνεί «πολύ» µε το ότι η χρήση του CoMPUs, και γενικότερα των νέων 

τεχνολογιών, βελτιώνουν την ποιότητα της Πανεπιστηµιακής διδασκαλίας. Το 40.0% 

συµφωνεί «πάρα πολύ», και το υπόλοιπο 10.0% συµφωνεί «σε µέτριο βαθµό».  

Τέλος, στη δήλωση «προτιµώ τη συµβατική διδασκαλία από τη διδασκαλία µε τη 

χρήση νέων τεχνολογιών», το 38.1% συµφωνεί σε «µέτριο βαθµό», το 19.0% «λίγο» 

και το 23.8% «καθόλου». Αντίθετα, το 4.8% συµφωνεί «πολύ» και το υπόλοιπο 

14.3% συµφωνεί «πάρα πολύ». 

 

4.4.4 Ερµηνεία ποσοτικών δεδοµένων  

Αρχικά, να σηµειωθεί πως το 90.4% των διδασκόντων δηλώνει «πολύ» και «πάρα 

πολύ» έµπειρο στη χρήση υπολογιστή. Αυτό ήταν αναµενόµενο καθώς, αν δεν ήταν 

εξοικειωµένοι, δεν θα έµπαιναν στη διαδικασία χρησιµοποίησης του CoMPUs, αλλά 

και στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Βέβαια, υπήρχε και η ελπίδα πως και 

κάποιοι διδάσκοντες, που δεν είναι τόσο καλοί γνώστες της χρήσης νέων 

τεχνολογιών, θα συµµετείχαν παρ’ όλα αυτά. 
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1. Ο ερευνητής υποθέτει πως στο ερωτηµατολόγιο θα απαντήσουν περισσότεροι 

διδάσκοντες παρά διδάσκουσες. Θεωρεί πως αυτό θα συµβεί λόγω της πλειονότητας 

των ανδρών στην πλατφόρµα του CoMPUs. Πιο συγκεκριµένα, τη δεδοµένη στιγµή, 

ήταν εγγεγραµµένοι στο CoMPUs 175 διδάσκοντες, εκ των οποίων, µόνο οι 38 ήταν 

γυναίκες. Υποθέτει, λοιπόν, το εξής. 

Υπόθεση 1η: Στα ερωτηµατολόγια θα απαντήσουν σε µεγαλύτερο ποσοστό οι 

διδάσκοντες παρά οι διδάσκουσες. 

Ο ερευνητής επιβεβαιώνεται καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό (85.7%) 

διδασκόντων (–ουσων) που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο είναι άνδρες.  

 

2. Ο ερευνητής θεωρεί πως οι διδάσκοντες που χρησιµοποιούν το CoMPUs, και θα 

µπουν στη διαδικασία συµπλήρωσης του ερωτηµατολόγιου, είναι εξοικειωµένοι µε 

τις νέες τεχνολογίες. Έτσι, καταλήγει στην παρακάτω υπόθεση. 

Υπόθεση 2η : Οι διδάσκοντες θα  είναι έµπειροι στη χρήση του υπολογιστή. 

Από τις απαντήσεις των διδασκόντων, ο ερευνητής επιβεβαιώνεται. Το 90,4% 

δηλώνει «πολύ» ή «πάρα πολύ» έµπειρο στη χρήση υπολογιστή. Αυτό µπορεί να 

εξηγηθεί, όµως, και από το γεγονός πως αρκετοί διδάσκοντες, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, προέρχονται από τµήµα πληροφορικής ή το αντικείµενό τους αφορά τις 

τεχνολογίες. Σε αυτό το σηµείο, όµως πρέπει να τονιστεί πως η εµπειρία στους 

υπολογιστές δεν σηµαίνει απαραιτήτως και γνώση της παιδαγωγικής χρήσης των 

υπολογιστών. Σύµφωνα µε τη Λαφατζή (2005) «δεν αρκεί µόνο ο εξοπλισµός 

πληροφορικής, η ενδοδικτύωση και η σύνδεση µε το διαδίκτυο ώστε να επιτευχθεί 

µία αποτελεσµατική συµβολή στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και µια συνεχής 

επιµόρφωση των διδασκόντων. Επιµόρφωση, όµως, όχι µόνο στις βασικές 

λειτουργίες των τεχνολογιών πληροφορικής, αλλά και στην ανάπτυξη των 
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παιδαγωγικών δεξιοτήτων των διδασκόντων και της κατανόησής τους όσον αφορά τη 

λειτουργία των τεχνολογιών της πληροφορικής στην αίθουσα διδασκαλίας». 

Σύµφωνα µε τους Palloff & Pratt (2000), οι εκπαιδευτές θα πρέπει να εκπαιδεύονται 

όχι µόνο στο πώς  να χρησιµοποιούν την τεχνολογία, αλλά και στον τρόπο που 

οργανώνουν, συντονίζουν και παρουσιάζουν ένα µάθηµα (Γεωργιάδη et al., 2005).  Ο 

στόχος, σύµφωνα µε τον Λαµπράκη (2001: 75), των επιµορφωτικών προγραµµάτων 

είναι και ο πλέον κρίσιµος, διότι από αυτόν εξαρτάται αν οι εκπαιδευτικοί θα 

πειστούν ότι οι τεχνολογίες της πληροφορίας έχουν πραγµατική παιδαγωγική αξία και 

είναι εφαρµόσιµες στο περιβάλλον του σχολείου (Λαφατζή, 2005). 

 

3. Ο ερευνητής  θεωρεί πως οι διδάσκοντες δεν χρησιµοποιούν αρκετά συχνά το 

CoMPUs και αυτό γιατί, αν και υπάρχουν πολλοί ενδιαφέροντες τρόποι 

εµπλουτισµού της διδασκαλίας στα Πανεπιστήµια χρησιµοποιώντας τις νέες 

τεχνολογίες, η πλειονότητα των διδασκόντων εµφανίζεται να κάνει µικρή ή καθόλου 

χρήση τέτοιων τεχνολογιών (Collis, 1998). 

Υπόθεση 3η: Οι διδάσκοντες  δεν θα  χρησιµοποιούν αρκετά συχνά το CoMPUs.  

Ο ερευνητής δεν επιβεβαιώνεται, καθώς το 77.3% των διδασκόντων δηλώνει πως 

χρησιµοποιεί το CoMPUs τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα. Αυτό µπορεί να 

εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι ίδιοι οι διδάσκοντες χαρακτηρίζουν τους εαυτούς τους 

ως έµπειρους, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, γεγονός που να “υποδεικνύει” πως 

γνωρίζουν τα θετικά της χρήσης των τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Έτσι, µπορεί να 

εξηγηθεί η συχνή χρήση του CoMPUs.  

 

4. Μία από τις βασικές αρχές που ακολουθήθηκε για την επιλογή και περαιτέρω 

ανάπτυξη του CoMPUs ήταν, σύµφωνα µε τον Ευαγγελίδη (2005), η απλότητα 
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διεπαφής χρήστη. Αυτό σηµαίνει πως το περιβάλλον πρέπει να είναι πολύ απλό, 

συνεπές και διαισθητικό στη χρήση του. Έτσι, θα µπορέσει να κερδίσει, σε πρώτη 

φάση την εµπιστοσύνη των διδασκόντων, και σε δεύτερη των διδασκοµένων. 

Ο ερευνητής, λοιπόν, θεωρεί πως το CoMPUs κατάφερε να ανταποκριθεί στις 

αρχικές προσδοκίες. Έτσι, θα χαρακτηριστεί από τους διδάσκοντες ως εύκολο στη 

χρήση. Καταλήγει λοιπόν στην παρακάτω υπόθεση.  

Υπόθεση 4η: Οι διδάσκοντες θα θεωρούν πως το CoMPUs είναι εύκολο στη χρήση. 

 Για να διαπιστωθεί κατά πόσο θεωρείται εύκολο το CoMPUs από τους 

διδάσκοντες, υπήρχαν τρεις (3) ερωτήσεις στο ερωτηµατολόγιο. Στην πρώτη 

ερώτηση το 80.9% των διδασκόντων θεωρεί το CoMPUs «πολύ» ή «πάρα πολύ» 

εύκολο στη χρήση του, ενώ στην δεύτερη ερώτηση το 90.4% των διδασκόντων 

δηλώνει πως δεν έχει αισθανθεί «καθόλου» ή «λίγο» χαµένο ή µπερδεµένο κατά τη 

χρήση του. Η ευκολία του CoMPUs διαπιστώνεται και από την ερώτηση σχετικά µε 

το αν οι διδάσκοντες διαχειρίζονται οι ίδιοι προσωπικά τα µαθήµατά τους στο 

CoMPUs (π.χ. συντήρηση µαθηµάτων, νέο εκπαιδευτικό υλικό). Το 90,5% δηλώνει 

πως διαχειρίζεται προσωπικά τα µαθήµατα στο CoMPUs. Συµπεραίνουµε, λοιπόν, 

πως το CoMPUs θεωρείται εύκολο στη χρήση από πλευράς διδασκόντων. Η ευκολία 

χρήσης του είναι πολύ σηµαντική, καθώς σε αντίθεση περίπτωση µπορεί να σηµαίνει 

τη µη χρησιµοποίησή του. 

 

5. Σύµφωνα µε τον Ευαγγελίδη (2005), «µία από τις αρχικές προθέσεις των 

υπευθύνων, πριν καταλήξουν στο  CoMPUs, είναι να προσφέρει (σε πρώτη φάση) τις 

ελάχιστες δυνατές υπηρεσίες, καθώς ένα πλούσιο σε δυνατότητες περιβάλλον 

διαχείρισης µαθηµάτων είναι πολύ πιθανό να κουράσει και να αποµακρύνει τους 

χρήστες του (διδάσκοντες και διδασκόµενους). Πιστεύεται ότι ένα απλό περιβάλλον 
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έχει µεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Η επιτυχής και οµαλή εισαγωγή του 

περιβάλλοντος στην εκπαιδευτική διαδικασία οδηγεί νοµοτελειακά στην απαίτηση 

των χρηστών του για πιο προηγµένες υπηρεσίες». Ο ερευνητής στηριζόµενος σε αυτό 

καταλήγει στην παρακάτω υπόθεση.  

Υπόθεση 5η: Οι διδάσκοντες θα εµφανίζονται ικανοποιηµένοι από τις υπηρεσίες 

που παρέχει το CoMPUs. 

Η παραπάνω υπόθεση επιβεβαιώνεται µέσα από τέσσερις (4) ερωτήσεις. Αρχικά, 

δηλώνεται ξεκάθαρα από το 68.2% των διδασκόντων πως είναι «πολύ» ή «πάρα 

πολύ» ικανοποιηµένοι από τις υπηρεσίες που παρέχει το CoMPUs. Επίσης, όλοι οι 

διδάσκοντες (100%) δηλώνουν πως, εάν τους δινόταν η ευκαιρία, θα 

ξαναχρησιµοποιούσαν το CoMPUs σε άλλο µάθηµά τους. Αυτό αποδεικνύει το 

µέγεθος της ικανοποίησης τους. Επιπροσθέτως, έχοντας το 52.4% των διδασκόντων 

χρησιµοποιήσει κάποιο άλλο λογισµικό υποστήριξης µαθηµάτων, τους ζητήθηκε να 

δηλώσουν εάν πιστεύουν  πως το CoMPUs υστερεί σε σχέση µε τα άλλα λογισµικά, 

τα οποία έχουν χρησιµοποιήσει. Το 60% των διδασκόντων θεωρεί πως το CoMPUs 

δεν υστερεί «καθόλου» ή υστερεί «λίγο» σε σχέση µε άλλα λογισµικά υποστήριξης 

ηλεκτρονικών µαθηµάτων, ενώ το 33.3% θεωρεί «σε µέτριο βαθµό». 

Συµπερασµατικά, λοιπόν, ο ερευνητής επιβεβαιώνεται στην παραπάνω υπόθεση, 

καθώς, όπως διαπιστώνεται, οι διδάσκοντες είναι ικανοποιηµένοι από τις υπηρεσίες 

που παρέχει το CoMPUs. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό καθώς αυξάνει την πιθανότητα 

επαναχρησιµοποίησης του CoMPUs, αλλά και την δυνατότητα «διαφήµισής του» σε 

διδάσκοντες που δεν το χρησιµοποιούν.  

 

6. Ο ερευνητής εκτιµά πως οι διδάσκοντες δεν είναι αρκετά ικανοποιηµένοι από τη 

χρήση του CoMPUs από πλευράς φοιτητών (π.χ. δεν επισκέπτονται το CoMPUs 
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συχνά).  Η εκτίµηση αυτή προέρχεται από την προσωπική εµπειρία του, καθώς 

θεωρεί πως οι περισσότεροι φοιτητές χρησιµοποιούν το CoMPUs µόνο για να 

προµηθευτούν το υλικό για τις εξετάσεις εξαµήνου. Καταλήγει, λοιπόν, στην 

παρακάτω υπόθεση.  

Υπόθεση 7η: Οι διδάσκοντες δεν θα εµφανίζονται  ικανοποιηµένοι µε τη χρήση του 

CoMPUs από πλευράς φοιτητών. 

Ο ερευνητής δεν επιβεβαιώνεται, καθώς, στην σχετική ερώτηση που υπάρχει στο 

ερωτηµατολόγιο, το 52.4% των διδασκόντων δηλώνει «πολύ» και «πάρα πολύ» 

ικανοποιηµένο µε τη χρήση του CoMPUs από πλευράς φοιτητών. Βέβαια, δεν πρέπει 

να περάσει απαρατήρητο το 42,9% των διδασκόντων που δηλώνει ικανοποιηµένο «σε 

µέτριο βαθµό». Αυτό, θα µπορούσε να αποφευχθεί εάν υπήρχε υποστήριξη των 

φοιτητών, όσον αφορά την πλοήγησή τους στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Σε αυτό το 

συµπέρασµα κατέληξε και η έρευνα που διενήργησε το Ολλανδικό Υπουργείο 

Εκπαίδευσης, Πολιτισµού και Επιστήµης για τη χρήση, τις απόψεις και τις 

προσδοκίες των ΤΠΕ στη Τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ολλανδία (Franklin & 

Strenski, 2000). Σηµαντική είναι η παρέµβαση του διδάσκοντα, καθώς µπορεί να 

βοηθήσει τους αρχάριους φοιτητές, και αυτούς οι οποίοι έχουν πρόβληµα µε τη 

χρήση της τεχνολογίας, καθώς ο παράγοντας του άγχους στη χρήση των τεχνολογιών 

είναι σηµαντικός (Λεβεντίδης & Ντελοπούλου, 2005). 

Εκτός αυτού, όταν τα µαθήµατα απαιτούν τη χρήση νέων τεχνολογιών, πρέπει να 

ληφθεί υπόψη η προσβασιµότητα των φοιτητών σε υπολογιστή (Zarotsky & Jaresko, 

2000). 

 

7. Ο ερευνητής εκτιµά πως οι διδάσκοντες προτιµούν την πρόσωπο µε πρόσωπο 

αλληλεπίδραση, αντί για την µέσω CoMPUs αλληλεπίδραση, και αυτό γιατί θεωρεί 
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πως οι διδάσκοντες έχουν συνηθίσει σε αυτό τον συγκεκριµένο τρόπο 

αλληλεπίδρασης. Υποθέτει, λοιπόν, το εξής.   

Υπόθεση 7η: Οι διδάσκοντες θα προτιµούν την πρόσωπο µε πρόσωπο 

αλληλεπίδραση αντί για τη µέσω CoMPUs αλληλεπίδραση.  

Ο ερευνητής φαίνεται να επιβεβαιώνεται καθώς, στην ερώτηση σχετικά µε το αν 

οι διδάσκοντες προτιµούν την «πρόσωπο µε πρόσωπο» αλληλεπίδραση µε τους 

φοιτητές τους παρά µέσω CoMPUs, το 47.6% αυτών συµφωνεί «πολύ» και «πάρα 

πολύ» µε το παραπάνω και το 33.3% «σε µέτριο βαθµό». Παρατηρείται λοιπόν, µια 

προτίµηση στην «πρόσωπο µε πρόσωπο» αλληλεπίδραση, αλλά οι διδάσκοντες δεν 

απορρίπτουν τα θετικά του CoMPUs. To 55.0% δηλώνει πως συµφωνεί “πολύ” µε τη 

δήλωση «το CoMPUs µε διευκολύνει να είµαι συνεχώς σε επαφή µε τους φοιτητές 

µου», και το 35.0% συµφωνεί «σε µέτριο βαθµό». Το υπόλοιπο 10.0% συµφωνεί 

«λίγο». Βέβαια, µόνο το 19.0% των διδασκόντων έχει χρησιµοποιήσει το εργαλείο 

«κουβέντα» και το 28.6% την «περιοχή συζητήσεων». 

Ο νέος ρόλος το διδάσκοντα εστιάζει περισσότερο στην αλληλεπίδραση µε τους 

διδασκόµενους και στις διαδικασίες διαχείρισης συνεργατικών δραστηριοτήτων 

(Γεωργιάδη et al., 2005). Σύµφωνα µε τους Kaczynski et al. (2008), ένα από τα 

αναγνωρισµένα πλεονεκτήµατα της υβριδικής µάθησης αποτελεί το γεγονός ότι οι 

µαθητές, και ο κάθε επιστηµονικός κλάδος, µπορούν να ωφεληθούν από τις ευκολίες 

που παρέχουν τα online µαθήµατα, χωρίς να χαθεί η πρόσωπο µε πρόσωπο επαφή. 

 

8. Όπως προαναφέρθηκε, η εκπαίδευση, που παρέχεται όταν ο διδάσκοντας 

χρησιµοποιεί το CoMPUs, χαρακτηρίζεται ως υβριδική. Σύµφωνα µε τους Kaczynski 

et al. (2008) : «Οι Raj & Abdallah (2005) αναφέρουν πως οι διδάσκοντες 

χρησιµοποιούν την υβριδική εκπαίδευση είτε επειδή θεωρούν πως οι διδασκόµενοι 
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δεν είναι ικανοί να ανταποκριθούν σε ένα ολοκληρωµένο online µάθηµα, είτε επειδή 

επιθυµούν να «συστήσουν» την τεχνολογία στους φοιτητές και τέλος, είτε επειδή 

επιθυµούν να προσφέρουν επιπλέον υποστήριξη στους πιο αδύναµους. Άλλοι 

διδάσκοντες, σύµφωνα µε τους Sadic & Riesman (2004), χρησιµοποιούν την υβριδική 

εκπαίδευση για να ελαττώσουν την πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλία, ώστε οι part-

time φοιτητές, και αυτοί µε οικογενειακές υποχρεώσεις, να έχουν αυξηµένη 

πρόσβαση στη µάθηση. Για πολλά πανεπιστήµια, η µετατόπιση στην υβριδική 

εκπαίδευση  οφείλεται σε  οικονοµικούς λόγους αλλά σε λόγους σχετικά µε το 

προσωπικό». 

Έρευνα σε οκτώ πανεπιστήµια του Καναδά (http://www.cohere.ca/briefing.html) 

έδειξε ότι οι καθηγητές που δοκίµασαν µεικτή µέθοδο εκπαίδευσης διαπίστωσαν ότι 

προσφέρουν ένα πιο εύκαµπτο, αποδοτικό, προσιτό τρόπο µάθησης για τους 

σπουδαστές τους και αισθάνθηκαν ότι γνώρισαν τους σπουδαστές τους καλύτερα 

(Παπαδάκης et al., 2006). 

Οι νέες τεχνολογίες µπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση και στην 

αποδοτικότητα της µάθησης, καθιστώντας την, περισσότερο µαθητοκεντρική, 

ενεργητική, κοινωνική και αναστοχαστική (Παπαχρήστος et al., 2005). Ο ερευνητής 

θεωρεί πως το CoMPUs προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία, και πως αυτό έχει 

γίνει αντιληπτό από τους ίδιους τους διδάσκοντες. Για αυτό το λόγο, υποθέτει το 

εξής.  

Υπόθεση 8η: Οι διδάσκοντες θα θεωρούν πως το CoMPUs προσφέρει στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσµατα για το αν οι διδάσκοντες θεωρούν πως η 

χρήση του CoMPUs µπορεί να προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό το 

συµπέρασµα, µπορεί να συναχθεί µέσα από συγκεκριµένες απαντήσεις. Καταρχήν, το 
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90.0% των διδασκόντων συµφωνεί «πολύ» και «πάρα πολύ» µε τη δήλωση πως «µε 

τη χρήση του CoMPUs κερδίζω πολύτιµο χρόνο». Επίσης, το 66.6% των 

διδασκόντων θεωρεί πως το CoMPUs είναι ένα χρήσιµο διδακτικό εργαλείο, καθώς 

και το 80.0% δεν θεωρεί πως η χρήση του CoMPUs δυσχεραίνει τη διδασκαλία του 

µαθήµατος. Ακόµη, στη δήλωση «η χρήση του CoMPUs βοηθά να βελτιωθεί η 

ποιότητα των µαθηµάτων σε σύγκριση µε άλλα µαθήµατα (χωρίς CoMPUs)», το 

71.4% των διδασκόντων συµφωνεί «πολύ» και «πάρα πολύ». Στην ερώτηση για το αν 

οι διδάσκοντες πιστεύουν πως η χρήση του CoMPUs δεν προσφέρει στο ελάχιστο 

στην ποιότητα των µαθηµάτων, το 81% δεν συµφωνεί «καθόλου». Όπως γίνεται 

αντιληπτό, οι περισσότεροι διδάσκοντες έχουν θετική άποψη για την προσφορά του 

CoMPUs στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

9. Οι νέες τεχνολογίες, και συγκεκριµένα το ∆ιαδίκτυο, αλλάζουν τη µαθησιακή και 

ερευνητική διαδικασία. Τα Πανεπιστήµια πρέπει να αντιµετωπίσουν αυτή την 

πρόκληση. Ακόµη και εάν τέτοιες θέσεις γίνονται αποδεκτές σε γενικό επίπεδο, ο 

καθένας διδάσκοντας προσωπικά, ενδεχοµένως µε πολλά χρόνια εµπειρίας στη 

διδασκαλία µαθηµάτων, µπορεί να µην πειστεί για την άµεση ανάγκη αλλαγής του 

δικού του τρόπου διδασκαλίας ή της οργάνωσης των µαθηµάτων του. Ο διδάσκοντας 

µπορεί να είναι σκεπτικός απέναντι σε γενικές δηλώσεις, όπως ότι πρέπει να αλλάξει 

τον τρόπο που διδάσκει τους φοιτητές του (Collis, 1998). 

Σύµφωνα µε τον Ευαγγελίδη (2005), «οι πλέον δύσπιστοι χρήστες είναι οι 

διδάσκοντες, καθώς φαίνεται να αντιστέκονται περισσότερο στη χρήση µιας 

πλατφόρµας από ό,τι οι διδασκόµενοι. Ως λόγους, που εξηγούν µια τέτοια στάση από 

την πλευρά των διδασκόντων, µπορούµε να αναφέρουµε (α) τη δύναµη της 

συνήθειας, (β) την ανεπάρκεια πολλών διδασκόντων στη χρήση των νέων 
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τεχνολογιών –συνήθως πρόκειται για διδάσκοντες µεγαλύτερης ηλικίας που 

αντιστέκονται στις νέες τεχνολογίες, (γ) την καχυποψία ότι το διδακτικό τους έργο θα 

ελέγχεται εκ των άνω, αν δεχτούν να χρησιµοποιούν ένα τέτοιο περιβάλλον. Σε 

πολλές περιπτώσεις, οι παραπάνω λόγοι αντίστασης εκφράζονται µε την απόρριψη 

της παιδαγωγικής αξίας της πλατφόρµας και την άρνηση χρήσης της, µε πρόφαση τη 

διαφύλαξη της ακαδηµαϊκής ελευθερίας». 

Επιπρόσθετα, οι Al-Fudail & Mellar (2007) διενήργησαν έρευνα σχετικά µε τη 

βίωση του άγχους από πλευράς διδασκόντων κατά τη διάρκεια χρησιµοποίησης 

τεχνολογιών της πληροφορίας και των τεχνολογιών στην αίθουσα. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν πως όντως οι διδάσκοντες υποφέρουν από άγχος το οποίο σχετίζεται µε τη 

χρήση της τεχνολογίας στην αίθουσα (technostress). Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα 

παραπάνω, ο ερευνητής υποθέτει  το εξής. 

Υπόθεση 9η: Οι διδάσκοντες δεν θα εµφανίζονται θετικοί στη χρήση των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ο ερευνητής δεν επιβεβαιώνεται στην συγκεκριµένη υπόθεση. Στην ερώτηση 

σχετικά µε το αν οι διδάσκοντες πιστεύουν πως η χρήση του CoMPUs, και 

γενικότερα των νέων τεχνολογιών, ενισχύουν το ενδιαφέρον των διδασκόντων για τη 

διδασκαλία, το 85.0% των διδασκόντων συµφωνεί «πολύ» και «πάρα πολύ». Επίσης, 

το 90.0% των διδασκόντων συµφωνεί «πολύ» και «πάρα πολύ» µε τη δήλωση 

«πιστεύω πως η χρήση του CoMPUs, και γενικότερα των νέων τεχνολογιών, 

βελτιώνουν την ποιότητα της Πανεπιστηµιακής διδασκαλίας». Όταν ζητήθηκε από 

τους διδάσκοντες να δηλώσουν εάν προτιµούν τη συµβατική διδασκαλία από τη 

διδασκαλία µε τη χρήση νέων τεχνολογιών, το 42.8% δεν συµφωνεί «καθόλου» ή 

«λίγο» και το 38.1% «σε µέτριο βαθµό». Μόνο το 19.1% συµφωνεί µε αυτό «πολύ» 
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και «πάρα πολύ». Παρατηρείται λοιπόν, µια τάση προς τη διδασκαλία µε τη χρήση 

νέων τεχνολογιών. 

Η χρήση του υπολογιστή δεν µπορεί να αντικαταστήσει τον διδάσκοντα και το 

βιβλίο, αλλά µπορεί συµπληρωµατικά µε την κλασική διδασκαλία να κινητοποιήσει 

τη φαντασία και τις αισθήσεις του εκπαιδευόµενου, να τον κάνει να συµµετέχει στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και να αυτενεργεί (Γεωργιάδη et al., (2005). 

Τo συγκεκριµένο αποτέλεσµα της παρούσας έρευνας είναι πολύ σηµαντικό, 

καθώς αρκετές µελέτες, τόσο στον ελληνικό χώρο, αλλά και διεθνώς, αναφέρουν ότι 

οι θετικές στάσεις προς τους υπολογιστές προδιαθέτουν τους εκπαιδευτικούς να 

προχωρήσουν σε πραγµατική χρήση, ενώ οι αρνητικές στάσεις οδηγούν στην 

αποφυγή χρήσης» (Παύλου & Βρυωνίδης, 2008). 

Να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο πως το αποτέλεσµα ερµηνεύεται από το γεγονός 

πως οι περισσότεροι διδάσκοντες, που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο, είναι 

έµπειροι στη χρήση υπολογιστή, και συνεπώς εξοικειωµένοι µε τις νέες τεχνολογίες. 

Το αποτέλεσµα θα ήταν διαφορετικό εάν απαντούσαν και οι διδάσκοντες του 

ιδρύµατος που δεν χρησιµοποιούν το CoMPUs.  

 

4.4.5  Ερµηνεία ποιοτικών δεδοµένων  

Σε αυτό το σηµείο, θα γίνει αναφορά στις ανοιχτές ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου. 

- Στην ερώτηση για το λόγο χρησιµοποίησης του CoMPUs, δόθηκαν στους 

διδάσκοντες τρεις επιλογές, καθώς και η δυνατότητα να προσθέσουν κάποιο 

διαφορετικό λόγο.  
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� Το 81.0% των διδασκόντων απαντά ότι χρησιµοποιούν το CoMPUs, ώστε να 

µπορούν να ενηµερώνουν τους φοιτητές τους για διάφορα θέµατα, όποτε το 

επιθυµούν. 

� Το 76.2% το χρησιµοποιεί γιατί προσφέρει, γενικά, στη διδακτική πράξη. 

� Το 14.3% γιατί είναι αναγκασµένο από το ίδιο το Πανεπιστήµιο. 

�  Στην απάντηση «άλλο» αναφέρθηκε από διδάσκοντα πως ο λόγος 

χρησιµοποίησης του CoMPUs είναι η «ενιαία πληροφόρηση για όλους τους 

φοιτητές», άλλος διδάσκοντας ανέφερε τη «δηµιουργία database και η 

συστηµατοποίηση του υλικού για κάθε εβδοµαδιαία διάλεξη». Τέλος, 

διδάσκοντας, προφανώς του τµήµατος «Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης», 

σηµειώνει πως µε το CoMPUs «αναβαθµίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία 

µέσω της συγκρότησης ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων (pdf-mp3-mpeg) του 

µουσικού υλικού που απαιτείται για το πρόγραµµα ύλης σπουδών ανά 

φοιτητή, µε αποτέλεσµα να εξοικονοµείται χρόνος». 

Σχετικά µε την επιλογή “είµαι αναγκασµένος από το ίδιο Πανεπιστήµιο”, ο 

Ευαγγελίδης (2005) σηµειώνει πως  «η επιτυχία του εγχειρήµατος εξαρτάται από τους 

διδάσκοντες. Θεωρήσαµε ότι η εισαγωγή και γενικευµένη χρήση ενός Π∆Μ στην 

ακαδηµαϊκή ζωή του ιδρύµατος δεν µπορεί να γίνει µέσω της επιβολής του εκ των 

άνω. Κάτι τέτοιο θα ακύρωνε την ελευθερία του διδάσκοντα να επιλέγει τον τρόπο 

που επιθυµεί ή θεωρεί σωστό να διδάσκει. Πρέπει, λοιπόν, να πειστούν οι 

διδάσκοντες ότι το Π∆Μ θα έχει ρόλο επικουρικό και η χρήση του θα είναι 

προαιρετική» 

- Στην ερώτηση για το ποια άλλα λογισµικά υποστήριξης ηλεκτρονικών µαθηµάτων 

έχουν χρησιµοποιήσει οι διδάσκοντες, πέραν του CoMPUs, αναφέρθηκαν τα εξής: 

Έξι (6) διδάσκοντες έχουν χρησιµοποιήσει το Moodle και τέσσερις (4) έχουν 
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χρησιµοποιήσει το Blackboard και το e-class. Επίσης, αναφέρθηκαν η Wikipedia , το 

Web CT, το Mentor, το ILIAS και LAMS. Να σηµειωθεί πως 11 διδάσκοντες έχουν 

χρησιµοποιήσει άλλα λογισµικά, αλλά απάντησαν οι 10.  

- Στην ερώτηση σχετικά µε τα µειονεκτήµατα του CoMPUs 

� ∆ιδάσκοντας αναφέρει τη «µη ύπαρξη αρκετής ελευθερίας κινήσεων στην 

παραµετροποίηση των µαθηµάτων», κάποιος άλλος την «εντός της 

πλατφόρµας διαχείριση της δυνατότητας copy-paste (αντιγραφή- 

επικόλληση), καθώς και την «έλλειψη ορισµένων βασικών υπηρεσιών, και ο 

προσανατολισµός του µάλλον προς ένα CMS αντί για LMS».  

� Επίσης, διδάσκοντας αναφέρει πως «η διαδικασία κλειδώµατος των αρχείων 

απαιτεί από τους φοιτητές να βρίσκονται σε επαφή µε τον διδάσκοντα, ώστε 

να τους γνωστοποιούνται οι σχετικές πληροφορίες. Στο βαθµό που αυτό 

αποκλίνει από την πραγµατικότητα, ο διδάσκων υποχρεώνεται είτε να 

ενηµερώνει κατ' ιδίαν τον καθένα τις παραµονές εξέτασης του µαθήµατος, 

είτε να αφήνει την πληροφορία διαθέσιµη σε όλους τους χρήστες». 

� Σηµειώνεται το «µη ελκυστικό περιβάλλον εργασίας και µάθησης, κυρίως για 

τους φοιτητές». 

� Προτείνεται και «οι (νέοι) φοιτητές να λαµβάνουν στοιχειώδη (σύντοµη) 

εκπαίδευση στη χρήση του CoMPUs, ώστε να µπορούν να ωφελούνται όλοι» 

και τέλος,  

� Γενικότερα αναφέρεται, χωρίς περαιτέρω λεπτοµέρειες, πως «κάποιες 

διαδικασίες θα µπορούσαν να απλοποιηθούν». 

- Στην ερώτηση για τις προτάσεις βελτίωσης, οι διδάσκοντες αναφέρουν : 

� «Τη βελτίωση της διαδικασίας υποβολής/διαχείρισης των οµαδικών εργασιών 

των φοιτητών» 
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� Την «ενσωµάτωση συστήµατος hyperlink, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

σύνδεσης του ενός κειµένου µε το άλλο, και να µπορεί κανείς να δει 

περισσότερες πληροφορίες για µία λέξη, φράση κτλ.» 

� Την «ύπαρξη εργαλείου backup, ώστε να µπορεί ο διαχειριστής ενός 

µαθήµατος να το χρησιµοποιήσει». 

 Επίσης, αναφέρονται ως προτάσεις βελτίωσης «οι περισσότερες δυνατότητες στον 

επεξεργαστή κειµένου», «στο πεδίο 'ανακοινώσεις' να είναι δυνατό το ανέβασµα 

αρχείων», αλλά και να προστεθούν επιπλέον υπηρεσίες, όπως η αυτοµατοποίηση 

εξετάσεων. Επιπλέον, προτείνεται να υπάρχει «σύστηµα online ασκήσεων όπως στο 

Moodle, σύστηµα ζωντανής συνεδρίας όπως το Blackboard, και σχεδίαση/οργάνωση 

εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως το LAMS», αλλά και η «µεταγλώτισση και ο 

έλεγχος ορθότητας κώδικα σε διάφορες γλώσσες προγραµµατισµού». Τέλος, 

προτείνεται η ενηµέρωση σχετικά µε τη χρήση του CoMPus, τόσο των διδασκόντων 

όσο και των φοιτητών. 

 

4.4.6 Συµπεράσµατα 

Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας που 

διενεργήθηκε στους διδάσκοντες-χρήστες της πλατφόρµας του CoMPUs του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, µπορούν να συναχθούν τα εξής συµπεράσµατα.  

Σε γενικές γραµµές : 

� Οι διδάσκοντες θεωρούν πως είναι έµπειροι στη χρήση του υπολογιστή, και οι 

περισσότεροι χρησιµοποιούν το CoMPUs τουλάχιστον µία φορά τη βδοµάδα. 

� Θεωρούν πως το CoMPUs είναι εύκολο στη χρήση, καθώς δεν έχουν 

αισθανθεί χαµένοι ή µπερδεµένοι κατά τη χρήση του, αλλά και διαχειρίζονται 

οι ίδιοι προσωπικά τα µαθήµατά τους.  
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� ∆ηλώνεται η ικανοποίηση των διδασκόντων από τις υπηρεσίες που παρέχει το 

CoMPUs, καθώς θα το ξαναχρησιµοποιούσαν, εάν τους δινόταν η ευκαιρία.  

� Σηµαντικό και ενθαρρυντικό είναι το γεγονός πως ένα σηµαντικό ποσοστό 

διδασκόντων θεωρεί πως το CoMPUs δεν υστερεί από άλλα αντίστοιχα 

λογισµικά υποστήριξης ηλεκτρονικών µαθηµάτων.  

� Οι µισοί σχεδόν διδάσκοντες είναι ικανοποιηµένοι µε τη χρήση του CoMPUs 

από πλευράς φοιτητών. ∆εν πρέπει όµως  να παραληφθεί και ένα σηµαντικό 

ποσοστό (42.9%), το οποίο είναι ικανοποιηµένο σε µέτριο βαθµό.  

� Επίσης, οι µισοί από τους διδάσκοντες φαίνεται να προτιµούν την «πρόσωπο 

µε πρόσωπο» αλληλεπίδραση µε τους φοιτητές τους παρά µέσω CoMPUs, 

ενώ σηµαντικό ποσοστό συµφωνεί µε το παραπάνω σε µέτριο βαθµό. 

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει οµοφωνία σχετικά µε την 

αλληλεπίδραση που προτιµούν.  

� Επιπλέον, σηµαντικό ποσοστό δηλώνει πως τον CoMPUs τους διευκολύνει να 

είναι συνεχώς σε επαφή µε τους φοιτητές τους. Αλλά και πάλι τα ποσοστά δεν 

είναι καθολικά. 

� Οι διδάσκοντες θεωρούν πως το CoMPUs προσφέρει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, καθώς µε τη χρήση του κερδίζουν πολύτιµο χρόνο, δεν 

δυσχεραίνει τη διδασκαλία του µαθήµατος, αλλά βοηθά ώστε να βελτιωθεί η 

ποιότητα των µαθηµάτων σε σύγκριση µε άλλα µαθήµατα (χωρίς CoMPUs). 

� Οι διδάσκοντες εµφανίζονται θετικοί στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, και αυτό γιατί παρατηρείται µια προτίµηση προς τη 

διδασκαλία µε τη χρήση νέων τεχνολογιών.  

� Τέλος, οι διδάσκοντες θεωρούν πως η χρήση του CoMPUs, και γενικότερα 

των νέων τεχνολογιών, βελτιώνουν την ποιότητα της Πανεπιστηµιακής 
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διδασκαλίας, αλλά και ενισχύουν το ενδιαφέρον των διδασκόντων για τη 

διδασκαλία.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 

Με την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας, πρέπει να σηµειωθούν τα εξής: 

� Τα πιο σηµαντικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από την προαναφερθείσα 

έρευνα,  είναι το γεγονός πως οι χρήστες (διδάσκοντες και φοιτητές) της πλατφόρµας 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης «CoMPUs» διάκεινται θετικά προς τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς επίσης και το γεγονός πως 

εµφανίζονται ικανοποιηµένοι από τις παρεχόµενες υπηρεσίες του CoMPUs.  

� Υπάρχει περιορισµένη δυνατότητα γενίκευσης των συµπερασµάτων, σχετικά µε 

το σκοπό της έρευνας. Αυτό συµβαίνει γιατί τα συµπεράσµατα αφορούν τη 

συγκεκριµένη πλατφόρµα, στο συγκεκριµένο πανεπιστηµιακό ίδρυµα.  

� Για το λόγο αυτό, πρέπει να υπάρξει περαιτέρω έρευνα, µε διευρυµένο δείγµα 

(π.χ. και άλλα Πανεπιστήµια).  
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