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Περίληψη 

 

Η παρούσα έρευνα για την αποδοχή του Moodle από τους φοιτητές της Νομικής 

Σχολής του Α.Π.Θ. εκπονήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας του 

μεταπτυχιακού προγράμματος στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σκοπός της έρευνας είναι να μελετηθεί η αποδοχή ενός 

διαδεδομένου συστήματος e-learning , όπως είναι το Moodle, από τους φοιτητές ενός 

πανεπιστημίου που αριθμεί ένα μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών μαθημάτων. Η επιλογή 

των φοιτητών της Νομικής Σχολής έγινε λόγω των πολλών ενεργών χρηστών στο 

Moodle που υπάρχουν (2061, βλ. Πίνακα 5). 

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε φοιτητές προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και 

υποψήφιους διδάκτορες  που χρησιμοποιούν τη Βιβλιοθήκη της Νομικής. Η 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι το ερωτηματολόγιο, το οποίο και μοιράστηκε 

από την υποδοχή της βιβλιοθήκης και οι συμμετέχοντες το επέστρεφαν κατά την έξοδό 

τους, ώστε να μην ασκηθεί κανενός είδους άγχος και πίεση κατά τη συμπλήρωσή του. 

Η επεξεργασία των απαντήσεων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 17.0 και 

χρησιμοποιήθηκαν πίνακες απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων και πίνακες διπλής 

εισόδου. 

 

Τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν πως οι φοιτητές έχουν γενικά θετική εικόνα ως 

προς τη χρήση του Moodle. Το βασικότερο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι 

φοιτητές θεωρούν ότι η χρήση του e-learning συστήματος, Moodle, κατά τη διάρκεια 

των σπουδών τους λειτουργεί βοηθητικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
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1. Εισαγωγή 

Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα ανά τον κόσμο προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα 

περιβάλλον πιο προσιτό και τεχνολογικά εξελιγμένο στους φοιτητές τους. Τα τελευταία 

χρόνια η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τεχνολογίες πληροφορικής 

στην εκπαίδευση δείχνουν ότι τα μαθήματα στα πανεπιστήμια μπορούν να γίνουν 

καινοτόμα, ευέλικτα αλλά και να απευθυνθούν σε ένα ευρύτερο κοινό, καθότι 

εκμηδενίζονται οι αποστάσεις. Η ηλεκτρονική μάθηση, όπως καλείται στην χώρα μας 

το e-learning, μπορεί να αποτελέσει ένα σπουδαίο εργαλείο υποστήριξης των 

υπαρχόντων μαθημάτων στα ελληνικά πανεπιστήμια.  

 

Ως ηλεκτρονική μάθηση νοείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, εκπαιδευτικών 

τεχνολογιών αλλά και τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην 

εκπαίδευση. Χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους ηλεκτρονικών μέσων και τεχνολογιών, 

αλλά και εφαρμογές εκπαίδευσης υποβοηθούμενες ή βασισμένες σε υπολογιστή 

(computer-assisted or computer-based learning), σε τοπικά δίκτυα (intranet/extranet) 

ή διαδίκτυο (web-based learning) (https://el.wikipedia.org)   

 
Η μελέτη αυτή στηρίζεται στην αποδοχή του e-learning συστήματος του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Moodle, και ειδικότερα στην αποδοχή αυτού από τους 

φοιτητές της Νομικής Σχολής. Γίνεται η σκιαγράφηση του θεωρητικού υπόβαθρου των 

e-learning συστημάτων και των μοντέλων αποδοχής αυτών. Παρουσιάζεται η διεθνής 

βιβλιογραφία σχετικά την αποδοχή των e-learning συστημάτων, του Moodle και των 

Learning Management Systems (LMS). Ακολουθεί η παρουσίαση του 

ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε και μοιράστηκε και η μεθοδολογία έρευνας. 

Έπειτα, γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τέλος αυτά 

αναλύονται ώστε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα σχετικά με την αποδοχή 

του Moodle από τους φοιτητές της Νομικής Σχολής.  

 

Τέλος, να αναφερθεί ότι για τη δημιουργία της βιβλιογραφίας χρησιμοποιήθηκε το 

πρότυπο  σύνταξης βιβλιογραφικών παραπομπών του Harvard. 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
https://el.wikipedia.org/
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2. Παρουσίαση Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. και Βιβλιοθήκης Νομικής 

Σχολής 

 

2.1.Νομική Σχολή 

 

Το τμήμα Νομικής ιδρύθηκε και λειτούργησε από το πανεπιστημιακό έτος 1930-1931 

επί Κοσμητείας Δημοσθένη Στεφανίδη. Με Βασιλικό Διάταγμα, 520/21.8.1962, και με 

εμπνευστή τον καθηγητή Πέτρο Βάλληνδα, ιδρύεται μεταπτυχιακό τμήμα στη Νομική 

Σχολή, το οποίο λειτουργεί έως και σήμερα. Στα νεώτερα χρόνια η οργάνωση των 

σπουδών στα δύο αρχικά Τμήματα της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών 

πραγματοποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 152907/30-11-1971. Με βάση αυτήν 

έγινε η βασική κατανομή στα δύο Τμήματα των Τομέων επιστημονικής έρευνας και 

διδασκαλίας. Η Επιστήμη του Δικαίου και η Πολιτική Επιστήμη στο Τμήμα Νομικής 

(που απένεμε πτυχίο Νομικών Επιστημών ή Δημοσίου Δικαίου, ανάλογα με τον Κύκλο 

σπουδών) και Οικονομικής Επιστήμης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (που 

απένεμε το αντίστοιχο πτυχίο Οικονομικών Επιστημών). Με το Προεδρικό Διάταγμα 

203/3.9.1999 (ΦΕΚΑ 179 της 6.9.1999) ιδρύθηκε στη Σχολή και τρίτο Τμήμα, 

Πολιτικών Επιστημών, το οποίο άρχισε την λειτουργία του από το ακαδημαϊκό έτος 

2000/2001. Σημαντικός σταθμός στην ιστορία των νομικών σπουδών στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο είναι η μετατροπή του Τμήματος Νομικής σε μονοτμηματική Νομική 

Σχολή, σύμφωνα με το άρθρ.3 παρ.Ι στοιχ.β του Π.Δ 98/5.6-.013 (ΦΕΚ Α 134) σε 

συνδ.προς το άρθρ.7 του Ν. 4009/2011. Με το διάταγμα αυτό έκλεισε ο κύκλος που 

ξεκίνησε το 1930 με την ίδρυση του Νομικού Τμήματος στην τότε Σχολή Ν.Ο.Ε. Την 

τρέχουσα στιγμή, Κοσμήτορας της Νομικής σχολής είναι ο καθηγητής Γεώργιος 

Δέλλιος (http://www.law.auth.gr/el/history) . 

 

Η Νομική Σχολή έχει, αυτή τη στιγμή, 5121 εγγεγραμμένους φοιτητές. Οι δηλώσεις 

μαθημάτων που έγιναν και οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις ήταν 3000 φοιτητές. Κάθε 

χρόνο, το Υπουργείο Παιδείας ανοίγει 371 θέσεις για να εισαχθούν νέοι φοιτητές μέσω 

των Πανελληνίων εξετάσεων. Οι τελικοί εισακτέοι, όμως, φτάνουν τους 600 καθότι 

ανοίγονται και θέσεις νέων φοιτητών μέσω των κατατακτήριων εξετάσεων, των 

μεταγραφών, η ΣΑΣ, εισακτέοι με το 5%, εισακτέοι από το εξωτερικό1. 

                                                           
1 Τα στοιχεία αυτά είναι από τη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής Σχολής. 

http://www.law.auth.gr/el/history
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2.2. Βιβλιοθήκης Νομικής «Ιωάννης Δεληγιάννης» 

 

Η ενιαία Βιβλιοθήκη του Τμήματος Νομικής λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-

1999,  στον τρίτο όροφο του κτιρίου της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών, με πρωτοβουλία του καθηγητή  κ. Δημ. Παπαστερίου Κοσμήτορα της 

Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. τα έτη 1997-2003.  

 

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Νομικής είναι η μεγαλύτερη περιφερειακή βιβλιοθήκη του 

Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, το 

σύνολο των βιβλίων και περιοδικών της βιβλιοθήκης ξεπερνά τους 100.000 τόμους 

(99.192 τόμοι καταχωρημένοι στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα του Συστήματος 

Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ. και 20.000 τόμοι από δωρεές και παλαιές εκδόσεις που δεν έχουν 

επεξεργαστεί). Ο χώρος της Βιβλιοθήκης διαθέτει, δέκα ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

αποκλειστικά για την έρευνα των χρηστών της βιβλιοθήκης και τέσσερα 

φωτοαντιγραφικά μηχανήματα που λειτουργούν με καρτοδέκτες αποκλειστικά για τους 

χρήστες της βιβλιοθήκης. Παρέχει πρόσβαση σε σημαντικές νομικές ηλεκτρονικές 

βάσεις (συνδρομές στη WestLaw, κ.α.).  Στη Βιβλιοθήκη εξυπηρετούνται καθημερινά 

250- 300 χρήστες, ενώ ο μέσος όρος των ηλεκτρονικών δανεισμών ξεπερνά τους 2000 

ανά μήνα και το σύνολο των ενεργών χρηστών ανέρχεται στα 2.500 μέλη.            

                           

Η Βιβλιοθήκη καλύπτει έκταση 2.500τ.μ. περίπου. Μεγάλος αριθμός φοιτητών του 

Τμήματος χρησιμοποιεί καθημερινά το αναγνωστήριο που διαθέτει 100 θέσεις, ενώ 

υπάρχουν και 80 θέσεις εργασίας για έρευνα στο χώρο της κύριας συλλογής. Η κύρια 

συλλογή της Βιβλιοθήκης κατανέμεται σε 8 τομείς 1. Τομέας Εμπορικού και 

Οικονομικού δικαίου. 2. Τομέας Ιστορίας Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου. 

3. Τομέας Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου. 4. Τομέας Αστικού Δικαίου. 5. 

Τομέας Διεθνών Σπουδών. 6. Τομέας Δημοσίου Δικαίου. 7. Τομέας Ποινικών και 

Εγκληματολογικών Σπουδών. 8. Τομέας Ελληνικών και ξενόγλωσσων Περιοδικών 

(https://www.lib.auth.gr/el/b032). 

  

https://www.lib.auth.gr/el/b032
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3. Βασικές έννοιες 

Προκειμένου να αντιληφθούμε την αναγκαιότητα ύπαρξης και χρήσης των e-

learning συστημάτων στην εκπαίδευση, θα πρέπει αρχικά να δημιουργήσουμε το 

θεωρητικό πλαίσιο αυτών. Αρχικά με τον όρο e-learning νοείται ένα ευρύ σύνολο 

εφαρμογών και διαδικασιών που συνδέονται μεταξύ τους και περιλαμβάνουν τη 

μάθηση μέσω υπολογιστών, την ηλεκτρονική μάθηση, τις ψηφιακές αίθουσες και τη 

ψηφιακή συνεργασία. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να παρέχονται μέσω μιας 

ποικιλίας ηλεκτρονικών μέσων συμπεριλαμβανομένων των intranet, internet, 

διαδραστικής τηλεόρασης και μέσω δορυφόρου (Homan & Macpherson, 2005). Οι 

Wagner, Hassanein & Head (2008), αναφέρονται σε έναν πιο σύντομο και 

περιεκτικό ορισμό ο οποίος προσδιορίζει το e-learning ως ένα εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο ή μια μαθησιακή εμπειρία που παραδίδεται ή μεταφέρεται μέσω 

ηλεκτρονικών τεχνολογιών (Ong, Lai & Wang, 2004). 

 

Σε κάθε περίπτωση, το e-learning ως ευρεία έννοια, μέσω των e-learning 

συστημάτων που έχουν δημιουργηθεί, ώστε η νέα αυτή μορφή εκπαίδευσης να 

διαδοθεί στο κοινό, πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αποδεκτό και 

να διευκολύνει τη μάθηση. Για το λόγο αυτό, έχουν δημιουργηθεί κάποια μοντέλα 

αποδοχής της τεχνολογίας. Οι Fishbein & Ajzen (1975) θέλοντας να μελετήσουν τις 

υποκινούμενες επιρροές της συμπεριφοράς, ανέπτυξαν τη θεωρία της 

αιτιολογημένης δράσης, Theory of Reaseoned Action – TRA (Madden, Scholder & 

Ajzen, 1992). Η εν λόγω θεωρία υποθέτει ότι η πρόθεση που υπάρχει σε μία 

συμπεριφορά, είναι μία συνάρτηση  εξέχουσων πληροφοριών ή πεποιθήσεων 

σχετικών με την πιθανότητα ότι υιοθετώντας κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά θα 

οδηγηθούμε σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.  
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Εικόνα 1. 

Fisbein & Ajzen (1975) Theory of Reasoned Action (Madden, Ellen & Ajzen, 1992) 

 

 

Οι Fishbein & Ajzen (1975) διαχωρίζουν τις προϋπάρχουσες σκέψεις της πρόθεσης 

κάποιας συμπεριφοράς  σε δύο σαφή σύνολα: τα συμπεριφορικά και τα 

κανονιστικά. Συμπεριφορική πεποίθηση θεωρείται ότι είναι η υποκείμενη επίδραση 

της στάσης κάποιου ως προς την εκτέλεση της συμπεριφοράς. Οι κανονιστικές 

πεποιθήσεις επηρεάζουν το υποκειμενικό πρότυπο του ατόμου σχετικά με την 

εκτέλεση της συμπεριφοράς (Madden, Scholder & Ajzen, 1992).  

 

Βασιζόμενο στη θεωρία TRA, δημιουργήθηκε το πρώτο και κυρίαρχο μοντέλο, 

Technology Acceptance Model (TAM) από τον Davis (1989), (Terzis, Moridis, 

Economides & Mendez, 2013). Το μοντέλο αυτό περιγράφει τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τις αποφάσεις των χρηστών σχετικά με το πως και πότε θα 

χρησιμοποιήσουν τη νέα τεχνολογία (Ayle & Sreenivasarao, 2013). 

 
 

 
 
 

Εικόνα 2. 

Davis’ Technology Acceptance Model - TAM (Ayle & Sreenivasarao, 2013). 
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Η αντιληπτή χρηστικότητα (Perceived Usefullness - PU) ορίζεται ο βαθμός στον 

οποίο ένα άτομο πιστεύει ότι χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο σύστημα, θα 

ενισχύσει την παραγωγικότητά του. Ως αντιληπτή ευκολία χρήσης (Perceived Ease 

of Use – PEOU) ορίζεται ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο πιστεύει ότι 

χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο σύστημα δεν θα καταβάλει προσπάθεια 

(Stanchev et al., 2013). 

 

Κάποια χρόνια αργότερα, δημιουργήθηκε η ανάγκη για μελέτη εκ νέου της θεωρίας 

TRA και έτσι προέκυψε η θεωρία της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς – Theory of 

Planned Behavior (TPB). Η θεωρία αυτή είναι ουσιαστικά επέκταση της TRA και 

προσθέτει ότι η πρόθεση μιας συμπεριφοράς προβλέπεται από τη στάση προς τη 

συμπεριφορά, από το υποκειμενικό πρότυπο και από τον αντιλαμβανόμενο έλεγχο της 

συμπεριφοράς (Lee, Ceneto & Lee, 2010). 

 

 

 

Εικόνα 3. 

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 2003). 

 

Εν συνεχεία της μελέτης των προαναφερθέντων θεωριών και μοντέλων, το 1995, οι 

Taylor και Told παρουσίασαν ένα υβριδικό μοντέλο που συνδύαζε τα TAM και 

TPB. Το μοντέλο Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), 
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 ήρθε ουσιαστικά για να ολοκληρώσει τα προηγούμενα ως προς την αποδοχή της 

τεχνολογίας της πληροφορίας – Information Technology (IT) – (Terzis, Moridis, 

Economides & Mendez, 2013). Το UTAUT παρουσιάζει ότι η προσδόκιμη 

απόδοση, η προσδόκιμη προσπάθεια και η κοινωνική επιρροή, προβλέπουν την 

πρόθεση της συμπεριφοράς σχετικά με την αποδοχή της τεχνολογίας πληροφοριών. 

Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιεί τέσσερις βασικούς καθοριστικούς παράγοντες της 

χρήσης και της πρόθεσης (performance, effort, social influence, facilitating 

conditions), σε συνδυασμό με τέσσερις συντονιστές των βασικών σχέσεων (gender, 

age, experience, voluntariness of use), (Taiwo & Downe, 2013). 

 

 

 

 

Εικόνα 4. 

UTAUT Model (Venkatesh et al., 2003) 
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4. Βιβλιογραφική επισκόπηση 

Προσπαθώντας να αναλύσει κάποιος τη ραγδαία ανάπτυξη των συστημάτων 

ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), εντοπίζει πολλές έρευνες στη σχετική διεθνή 

βιβλιογραφία, οι οποίες επικεντρώνονται στην ικανοποίηση των χρηστών από τις 

αντίστοιχες υπηρεσίες που προσφέρονται στα πανεπιστήμια. Τα μοντέλα αποδοχής 

των συστημάτων αυτών, συνδυάζουν την ευρύτερη αποδοχή των νέων τεχνολογιών, 

με την κατ’ επέκταση αποδοχή e-learning συστημάτων σε διαφορετικού τύπου 

χρήστες εντός των πανεπιστημιακών κοινοτήτων. Ακολούθως, μπορούμε να 

εντοπίσουμε κάποιες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε φοιτητές, σχετικά με την 

αποδοχή των e-learning συστημάτων που χρησιμοποιούνται στο πανεπιστήμιο που 

φοιτούν ή ακόμη και εκτός πανεπιστημίου. 

 

Στην έρευνα των Edmunds, Thorpe και Conole (2012) που πραγματοποιήθηκε σε 

πανεπιστήμιο της Βρετανίας, σχετικά με την αποδοχή των νέων τεχνολογιών από 

τους φοιτητές, χρησιμοποιώντας αυτές με την ιδιότητα του φοιτητή, του 

εργαζόμενου αλλά και για προσωπική διασκέδαση, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 

χρήση των νέων τεχνολογιών στην εργασία και την εκπαίδευση αυξάνει την 

απόδοση και την παραγωγικότητα τους, τους διευκολύνει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και στην εργασία. Επίσης, αναφέρεται ότι γίνονται πιο αποτελεσματικοί, 

ότι τους είναι πιο εύκολο να μάθουν και να καλύπτουν φόρτο εργασίας. Όπως και 

στην έρευνα των Edmunds, Thorpe και Conole (2012), έτσι και στην έρευνα των 

Chenκ.ά (2012) χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο TAM – TechnologyAcceptanceModel 

με σκοπό να αναδείξει την αποδοχή ενός συστήματος e-learning. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο MingChuan, για το σύστημα Moodle και 

έδειξε ότι οι φοιτητές έχουν θετική στάση ως προς τη χρήση του και δείχνουν 

θετικοί ως προς μελλοντική χρήση. Στην έρευνα του Liaw (2008) σχετικά με την 

ικανοποίηση φοιτητών από τη χρήση του Blackboard, τα αποτελέσματα δείχνουν 

ότι οι φοιτητές που συμμετείχαν επιθυμούν ένα e-learning σύστημα πιο διαδραστικό 

και επικοινωνιακό, ότι η προηγούμενη εμπειρία από το σχολείο είναι σημαντική για 

την μετέπειτα  ακαδημαϊκή χρήση αντίστοιχων συστημάτων, όπως επίσης και ότι η 

αποτελεσματικότητα της χρήσης του είναι σημαντική για την γενικότερη χρήση του 

e-learning συστήματος. Η έρευνα δείχνει τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια 

424 φοιτητών πανεπιστημίου της κεντρικής Ταϊβάν που ολοκλήρωσαν τελικώς τη 

διαδικασία συμμετοχής. 



Κυριακή Γιάντσου Σελίδα 15 
 

 

Μελετώντας λίγο παλιότερες έρευνες παρατηρείται ότι με ποσοστό 75% υπάρχει η 

πρόθεση να χρησιμοποιηθεί ένα e-learning σύστημα από μαθητές και σε ποσοστό 

21% διακυμαίνεται η πραγματική χρήση ενός συστήματος. Αξιοσημείωτο είναι ότι 

τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, έδειξαν ότι η προηγούμενη σχέση με το 

διαδίκτυο επηρεάζει την αντιληπτή χρησιμότητα και ευκολία χρήσης και την 

πραγματική χρήση ενός συστήματος e-learning (Abbad, M.M. κ.ά., 2009). Η έρευνα 

αυτή πραγματοποιήθηκε στο ArabOpenUniversity της Ιορδανίας και τα 

αποτελέσματα της στηρίζονται σε 470 ερωτηματολόγια τα οποία αναλύθηκαν 

τελικώς.  

 

Σύμφωνα με την έρευνα του Masrom (2007) για την αποδοχή των e-learning 

συστημάτων μέσω του μοντέλου TAM σε 122 φοιτητές του Τμήματος Επιστημών 

του Κολλεγίου Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας της 

Μαλαισίας, η αντιληπτή χρηστικότητα από τους χρήστες επηρρεάζει σημαντικά την 

χρήση της τεχνολογίας. Μία εξήγηση που δίνεται για αυτό το αποτέλεσμα, από τον 

ερευνητή, είναι ότι οι φοιτητές τείνουν να  χρησιμοποιούν οφέλιμες για εκείνους 

εφαρμογές e-learning και αυτός ίσως να είναι ο λόγος που επικνετρώνονται στην 

χρησιμότητα της τεχνολογίας. 

 

Παράλληλα, έρευνες πραγματοποιούνται και για την αποδοχή των e-learning 

συστημάτων σε εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους. Οι Lay κ.ά. (2013) σε έρευνα 

που πραγματοποίησαν σε καθηγητές γεωγραφίας, σχετικά με τη χρήση GIS 

συστημάτων, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η χρησιμότητα ενός τέτοιου 

συστήματος είναι ζωτικής σημασίας για τομάθημα. Η ευκολία χρήσης φαίνεται να 

είναι λιγότερο σημαντική. Στην έρευνα του ο Loeb (2013) για τον αντίκτυπο της 

ηλεκτρονικής μάθησης στην εκπαίδευση, καταλήγει ότι η ηλεκτρονική εκπαίδευση 

είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο για έναν μαθητή που δεν μπορεί να παρευρεθεί σε 

μία αίθουσα.  

 

Συναντάμε ακόμη μία έρευνα, η οποία μελετάει την αποδοχή της χρήσης των LMS 

(Learning Management Systems) συστημάτων, μέσω του CBA (Computer Based 

Assessment) που αποτελεί κομμάτι τους. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο 

τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ελληνικού πανεπιστημίου από τους Τερζή, Μορίδη  
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και Οικονομίδη (2013), τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το κομμάτι των αξιολογήσεων 

ενός LMS συστήματος είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιείται όσο το περιεχόμενο 

αυτού καλύπτει την ευκολία χρήσης που απαιτούν οι χρήστες του και παραμένει για 

εκείνους διασκεδαστικό (playfulness). Επίσης, αναφέρεται ότι η ανανέωση του 

περιεχομένου, η διεπαφή με τον χρήστη και τα adds-on μπορούν να κερδίσουν την 

αποδοχή των χρηστών και να τους οδηγήσει στην εκ νέου χρήσου του συστήματος.  

Προγενέστηρη έρευνα των Τερζή, Μορίδη και Οικονομίδη (2012), στο τμήμα 

Οικονομικών Επιστημών, ελληνικού πανεπιστημίου, με σκοπό τη μελέτη της 

επίδρασης της συναισθηματικής ανατροφοδότησης στην συμπεριφορική τάση 

χρήσης CBA, έδειξε ότι η συναισθηματική ανάδραση σχετίζεται με την 

συμπεριφορική τάση για χρήση ενός συστήματος, με την αντιληπτή διασκέδαση 

που προσφέρεται, την αντιληπτή χρησιμότητα και την αντιληπτή ευκολία χρήσης 

του περιεχομένου. Ακόμη, αποδείχθηκε και πάλι ότι όταν το CBA είναι 

διασκεδαστικό και εύκολο στην χρήση του, τείνει να χρησιμοποιείται και πάλι.  

 

Μία διαφορετική έρευνα έρχεται να μελετήσει την σχέση που υπάρχει ανάμεσα 

στην πολιτική του πανεπιστημίου, την οργανωσιακή κουλτούρα του και την χρήση 

e-learning συστημάτων σε 4 πανεπιστήμια της νότιας Αφρικής (Czerniewicz και 

Brown, 2009). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε φοιτητές και προσωπικό των 

πανεπιστημίων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πολιτική για το e-learning που 

ακολουθείται στο κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα, ακόμη και αν η κουλτούρα των 

χρηστών είναι η ίδια, μπορεί να διαφέρει. Επίσης, προκύπτει ότι η πολιτική για το e-

learning συνδέεται με την κριτική της μάζας και δείχνει να δημιουργεί ένα πιο 

ευνοϊκό περιβάλλον για την χρήση του ICT.  
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5. Παρουσίαση Ερωτηματολογίου 

Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να αναδείξει την αποδοχή του e-learning 

συστήματος που χρησιμοποιεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 

πιο συγκεκριμένα η αποδοχή αυτού από τους φοιτητές της Νομικής. 

Δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στους φοιτητές της Νομικής 

Σχολής, το οποίο χωρίζεται σε πέντε θεματικές ενότητες. Η πρώτη συλλέγει 

δημογραφικά στοιχεία σχετικά με τους φοιτητές(ερ. 1-4). Στη δεύτερη ενότητα 

στοχεύουμε σε πληροφορίες σχετικές με τους λόγους χρήσης της πλατφόρμας (ερ. 

5-6), ενώ στην τρίτη ενότητα (ερ.7-8) οι ερωτήσεις στοχεύουν σε πληροφορίες 

σχετικές με το μέσο χρήσης (η/υ, tablet, κινητό). Μέσω των ερωτήσεων (9-11) της 

τέταρτης ενότητας, στοχεύουμε στην αξιολόγηση της ίδιας της πλατφόρμας από 

τους φοιτητές, καθώς και στην ανάγκη ύπαρξης μαθήματος-σεμιναρίου 

εκπαίδευσης χρηστών. Τέλος, η πέμπτη ενότητα (ερ.12-15) στοχεύει στην 

παρουσίαση της ενεργής συμμετοχής των καθηγητών, αλλά και την αξιολόγηση της 

βοήθειας ως προς τη χρήση αυτής (helpdesk). 

 

Πιο συγκεκριμένα, με τη δεύτερη ενότητα (ερ.5-6) επιδιώκουμε την ανάδειξη της 

αποδοχής του e-learning συστήματος του πανεπιστημίου, διαμέσου των λόγων που 

οδηγούν τους φοιτητές της Νομικής στη χρήση αυτού. Αντίστοιχα, στην έρευνα των 

Keller και Cemerud (2002), ένας από τους σκοπούς της ήταν να διερευνήσει τη 

γενική διάθεση των 150 φοιτητών του Jonkoping University της Σουηδίας, που 

συμμετείχαν στην έρευνα τους, σε σχέση με τη χρήση του e-learning του ιδρύματος. 

Επίσης, στην έρευνα του Ifinedo (2006) που πραγματοποιήθηκε σε 4 

πανεπιστημιακά ιδρύματα της Εσθονίας, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ευκολία 

χρήσης και η αντιληπτή χρηστικότητα κάνουν τη χρήση των e-learning συστημάτων 

περισσότερο θετικά προσκείμενη στους φοιτητές. 

 

Δεδομένης της τεχνολογίας που αναπτύσσεται συνεχώς και της τάσης των φοιτητών 

να χρησιμοποιούν tablet αλλά και το κινητό τους τηλέφωνο για πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, θα πρέπει να ερευνηθεί και η πρόθεση των φοιτητών της Νομικής 

Σχολής για τη χρήση του e-learning συστήματος του Α.Π.Θ. μέσω φορητών 

ουσιαστικά συσκευών (ερ.7-8). Ο συνδυασμός των συσκευών αυτών με την 

ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο, μπορεί να αποδειχθεί ιδανικός για τη 

συγκεκριμένη μορφή μάθησης (Economides και Grousopoulou, 2010). 
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Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησαν οι 

Economides και Grousopoulou (2010) σε προπτυχιακούς φοιτητές ελληνικού 

πανεπιστημίου σχετικά με τη χρήση και την επιθυμία χρήσης του κινητού τους 

τηλεφώνου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως, προκύπτει από την έρευνα αυτών, 

το 36,74% των γυναικών και το 35,50% των ανδρών θεωρούν πολύ σημαντική την 

πρόσβαση σε παλαιότερα θέματα εξετάσεων μέσω του κινητού τους τηλεφώνου. 

Επίσης, το 25,44% των γυναικών και το 22,79% των ανδρών θεωρούν πολύ 

σημαντική την πρόσβαση σε ανακοινώσεις των μαθημάτων μέσω του κινητού τους.  

 

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η τέταρτη ενότητα του ερωτηματολογίου καθότι 

ερευνά την αξιολόγηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Α.Π.Θ.  Πιο 

συγκεκριμένα, η ερώτηση 9 επικεντρώθηκε στο μοντέλο ΤΑΜ, το οποίο και 

σκιαγραφεί την αποδοχή της τεχνολογίας, εν προκειμένω της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης (Ramayah, Hazlina και Hong, 2012). Βασιζόμενοι στο ίδιο μοντέλο οι 

Al-Adwan, Al-Adwan και Smedley (2013) κατέληξαν στο ότι η χρηστικότητα δεν 

επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την σχέση των φοιτητών με την χρήση των e-

learning συστημάτων. Αντιθέτως, η ευκολία χρήσης αυτών επηρεάζει σημαντικά τη 

θέση των φοιτητών απέναντι στην ηλεκτρονική εκπαίδευση και την αντιληπτή 

χρηστικότητα των συστημάτων.  

 

Δεδομένου ότι η  ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης στηρίζεται στο Moodle, 

θελήσαμε να μελετήσουμε συγκριτικά την αποδοχής αυτής με το Blackboard που 

χρησιμοποιούσε προηγούμενα το Α.Π.Θ. Οι Sanchez και Hueros (2010) στην 

έρευνά τους μελέτησαν την αποδοχή του Moodle στο πανεπιστήμιο Huelva της 

Ισπανίας, σε 266 φοιτητές. Με βάση το μοντέλο TAM, τα αποτελέσματα της 

έρευνας σχετικά με το Moodle έδειξαν ότι η τεχνική υποστήριξη έχει άμεση 

επίδραση στην αντιληπτή ευκολία χρήσης και χρησιμότητα του συστήματος, αλλά 

και έμμεση επίδραση στην στάση των φοιτητών απέναντι στο Moodle. Επίσης, η 

χρήση του συστήματος επηρεάζεται άμεσα από την ευκολία χρήσης του, αλλά λίγο 

από την χρηστικότητά του. Τέλος, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αντιληπτή 

ευκολία χρήσης αποτελεί βασικό στοιχείο που οδηγεί σε εξωτερικές μεταβλητές 

στην αντιληπτή χρηστικότητα, τη στάση απέναντι στο σύστημα και τη χρήση του 

συστήματος (ερ.10-11). 
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Στις ερωτήσεις 12 και 13 της πέμπτης ενότητας, επικεντρωνόμαστε στην 

ενθάρρυνση αλλά και στην καθοδήγηση των καθηγητών αναφορικά με τη χρήση 

της e-learning πλατφόρμας. Ένας από τους σκοπούς της έρευνας των Keller και 

Cemerud (2002) στην έρευνά τους ήταν να εντοπιστούν τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του e-learning συστήματος του 

πανεπιστημίου όπου διεξήχθηκε η έρευνα. Σημαντικό είναι το εύρημα τους, ότι το 

14% των συμμετεχόντων δεν βρίσκει κανένα πλεονέκτημα στη χρήση του 

συστήματος. Αυτό το εύρημα αιτιολογείται με την παραδοχή ότι αν ο υπεύθυνος 

του μαθήματος - που οργανώνει το e-learning μάθημα -  δεν είναι συνεπής τότε 

αυτό δεν έχει κανένα θετικό σημείο. Ακόμη, σύμφωνα με τους Paechter, Maier και 

Macher (2010) η υποστήριξη και καθοδήγηση των καθηγητών στην ηλεκτρονική 

εκπαίδευση, είναι πολύ σημαντική για την ικανοποίηση των φοιτητών ως προς το 

μάθημα. 

 

Τέλος, με τις ερωτήσεις  14 και 15 στοχεύουμε στην αξιολόγηση του helpdesk 

τμήματος που υποστηρίζει την πλατφόρμα του Α.Π.Θ. Η έρευνα των Schworm και 

Gruber (2011) τονίζει την αναγκαιότητα του helpdesk σε αυτά τα συστήματα-

πλατφόρμες, καθότι δημιουργούν λιγότερο στρες στους χρήστες να ζητήσουν 

βοήθεια online. Αξιοσημείωτη είναι και η πληροφοριακή συμπεριφορά των 

χρηστών. Οι Mohammadyari και Singh (2015) στην έρευνά τους  μελετούν το αν 

και το πόσο επηρεάζει την αποδοχή ενός συστήματος e-learning η ψηφιακή 

πληροφοριακή συμπεριφορά των εν δυνάμει χρηστών του. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε σε λογιστές εργαζόμενους σε μικρές και μεσαίου μεγέθους 

επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πληροφοριακή συμπεριφορά των 

χρηστών επηρεάζει την προσπάθεια που καταβάλλουν στην χρήση ενός συστήματος 

και όχι τόσο στην αποτελεσματικότητα.  
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6. Μεθοδολογία έρευνας 

 

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

(Α.Π.Θ.) και πιο συγκεκριμένα στους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και 

υποψήφιους διδάκτορες της Νομικής Σχολής. Το πανεπιστήμιο και κατ’ επέκταση η 

Νομική Σχολή, προσφέρουν στους φοιτητές τους ηλεκτρονικά μαθήματα, μέσω ενός 

συστήματος e-learning, το οποίο στηρίζεται στο Moodle. Σκοπός της έρευνας είναι να 

μελετηθεί  η αποδοχή του e-learning συστήματος του Α.Π.Θ. Θέλουμε να ερευνήσουμε 

το κατά πόσο οι φοιτητές χρησιμοποιούν ουσιαστικά αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα 

που υποστηρίζει το πρόγραμμα σπουδών τους και αν τελικά η χρήση αυτού είναι 

εξαρτώμενη από κάποιους σημαντικούς παράγοντες, όπως η χρηστικότητα, η 

εξατομίκευση, η διαδραστικότητα Η έρευνα έχει αξία, γιατί έχουν πραγματοποιηθεί 

σχετικές έρευνες σε άλλα πανεπιστήμια και θέλαμε να δούμε την ελληνική 

πραγματικότητα σε ένα μεγάλο ακαδημαϊκό ίδρυμα της χώρας και σε ένα τμήμα που 

έχει μεγάλο αριθμό φοιτητών και μεγάλο αριθμό προσφερόμενων ηλεκτρονικών 

μαθημάτων. 

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2016, στους χρήστες της Βιβλιοθήκης 

τμήματος Νομικής. Απευθύνθηκε μόνο στους φοιτητές αυτής (προπτυχιακούς, 

μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες) και όχι σε εξωτερικούς χρήστες της 

Βιβλιοθήκης.  Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στη Νομική είναι 5121, ενώ από αυτούς 3000 

έκαναν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων και συμμετείχαν στην εξεταστική του 

Ιανουαρίου. Η βιβλιοθήκη του τμήματος έχει μεγάλη κινητικότητα και αυτό φαίνεται 

από τα ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία ανά μήνα που φαίνονται παρακάτω:  

Χρονική περίοδος 
Επισκεψιμότητα Βιβλιοθήκης 

(πλήθος χρηστών) 

Οκτώβριος 2015 3618 

Νοέμβριος 2015 5818 

Δεκέμβριος 2015 5363 

Ιανουάριος 2016 5128 

Φεβρουάριος 201 4389 

Μάρτιος 2016 4849 



Κυριακή Γιάντσου Σελίδα 21 
 

Απρίλιος 2016 2774 

 

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε σε 277 χρήστες της βιβλιοθήκης - φοιτητές της 

Νομικής -, το 10% του πληθυσμού με βάση την επισκεψιμότητα που είχε η βιβλιοθήκη 

τον Απρίλιο του 2016.  

 

6.1. Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων 

 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται συνήθως σε επιστημονικές έρευνες είναι οι 

συνεντεύξεις, τα ερωτηματολόγια και η παρατήρηση. Η παρούσα έρευνα 

πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των ερωτηματολογίων. Θεωρήθηκε ως η πιο 

αντικειμενική, η λιγότερο στρεσογόνα για τους συμμετέχοντες και ως πιο αξιόπιστη, 

καθότι τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν και οι φοιτητές τα παρέδιδαν κατά την έξοδο 

τους από τον χώρο της βιβλιοθήκης, τρόπος με τον οποίο αποφεύχθηκε η κάθε είδους 

επιρροή από τον ερευνητή και το προσωπικό της βιβλιοθήκης. 

 

Το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε αποτελείται από 15 ερωτήσεις, οι οποίες είναι 

χωρισμένες σε 4 θεματικές ενότητες. Η πρώτη θεματική ενότητα, ερωτήσεις 1-4, 

αποτελείται από δημογραφικά στοιχεία. Στη δεύτερη ενότητα οι ερωτήσεις αφορούν 

τους λόγους και τα μέσα χρήσης του e-learning συστήματος (ερωτ. 5-8) και στην τρίτη 

ενότητα, ερωτήσεις 9-10, ερευνάται η αξιολόγηση του ίδιου του συστήματος. Τέλος, η 

πέμπτη ενότητα εστιάζει στην υποστήριξη χρήσης του συστήματος του Α.Π.Θ., τόσο 

από τους καθηγητές της Νομικής, όσο και από την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών 

(helpdesk) του συστήματος (ερωτ. 11-15). 

 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων του ερωτηματολογίου έγινε με το στατιστικό 

πρόγραμμα SPSS 17.0. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της 

περιγραφικής στατιστικής. Χρησιμοποιήθηκαν πίνακες απόλυτων και σχετικών 

συχνοτήτων και πίνακες διπλής εισόδου.  
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7. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται περιγραφικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους φοιτητές. Παρουσιάζονται με τη σειρά 

οι τέσσερις θεματικές ενότητες του ερωτηματολογίου, ξεκινώντας με την παρουσίαση 

των δημογραφικών στοιχείων (ερωτήσεις 1-4). Ακολουθεί η δεύτερη ενότητα 

(ερωτήσεις 5-8) όπου διερευνώνται οι λόγοι χρήσης και τα μέσα χρήσης του e-learning 

συστήματος και στην τρίτη ενότητα (ερωτήσεις 9-10) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

της αξιολόγησης του συστήματος. Τέλος, η τέταρτη και τελευταία ενότητα (ερωτήσεις 

11-15) αναφέρονται στην υποστήριξη χρήσης του συστήματος.  

 

7.1 Δημογραφικά Στοιχεία 

 

Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων δείχνει πως συμμετείχαν 85 άνδρες και 192 γυναίκες. 

Με ποσοστό 44% οι συμμετέχοντες ανήκουν στο ηλικιακό γκρουπ 18-21, στην ομάδα 

ηλικίας 22-25 ανήκει το 37,2%. Από 26 έως 29 ετών βρίσκουμε το 10,8% των 

συμμετεχόντων, ενώ το 7,9% δήλωσε πως έχει ηλικία από 30 ετών και πάνω.  

 

Στο σύνολο των συμμετεχόντων το 85,2% είναι προπτυχιακοί φοιτητές, το 12,6% 

μεταπτυχιακοί και το 2,2 υποψήφιοι διδάκτορες. Αναφορικά με το έτος σπουδών, τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι το 14,8% είναι στο πρώτο έτος, το 26,4% στο δεύτερο έτος. 

Στο τρίτο έτος ανήκει το 20,6% και το 21,7% στο τέταρτο, ενώ στο πέμπτο έτος των 

σπουδών τους ή και μεγαλύτερο ανήκει το 16,6%. 
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Δημογραφικά Στοιχεία 

 
Φύλο 

 
Άντρας  85 30.7% 
Γυναίκα  192 69.3% 

                                 Σύνολο 227 100% 

 
Ηλικία 

18-21  122 44.0% 
22-25  103 37.2% 
26-29  30      10.8% 

30 και άνω  22 7.9% 

                               Σύνολο 227 100% 

 
Ιδιότητα 

Προπτυχιακός  236 85.2% 
Μεταπτυχιακός  35 12.6% 

Υποψήφιος 
Διδάκτορας  

 6 2.2% 

                                Σύνολο 227 100% 

 
Έτος 

σπουδών 

1ο έτος  41 14.8% 
2ο έτος  73 26.4% 
3ο έτος  57 20.6% 
4ο έτος  60 21.7% 

5ο έτος και πάνω  46 16.6 
    

                                  Σύνολο 227 100% 

 
Πίνακας 1: Δημογραφικά στοιχεία 

 

7.2. Λόγοι και μέσα χρήσης συστήματος 

 

Στην ερώτηση 5 του ερωτηματολογίου, σχετικά με το πώς λειτουργεί η χρήση του e-

learning συστήματος ως προς τις σπουδές τους, το 79,8% απάντησε πως λειτουργεί 

θετικά και το 20,2% πως λειτουργεί αδιάφορα. Κανείς δεν δήλωσε ότι λειτουργεί 

αρνητικά. Όσων αφορά τους λόγους χρήσης του συστήματος, το 45,5% των 

απαντήσεων δηλώνει ότι χρησιμοποιείται επικουρικά στην παρακολούθηση των 

μαθημάτων. Το 20% ανέφερε ότι το χρησιμοποιεί αναγκαστικά, το 10,8% για 

εξοικονόμηση χρόνου, ενώ με 10,5% ακολουθεί η εξοικονόμηση χρημάτων και ότι δε 

γίνεται χρήση του συστήματος. Να σημειωθεί ότι οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα 

επιλογής έως και δύο απαντήσεων. 

 

 



Κυριακή Γιάντσου Σελίδα 24 
 

 
 

Πίνακας 2: Λόγοι χρήσης του e-learning συστήματος 

 
 
Όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν το e-learning σύστημα και από 

άλλες συσκευές εκτός του ηλεκτρονικού υπολογιστή και 212 συμμετέχοντες δήλωσαν 

ότι θα το χρησιμοποιούσαν περισσότερο αν υπήρχε έκδοση για tablet και smartphone, 

ενώ 65 δήλωσαν που δεν θα το χρησιμοποιούσαν περισσότερο (Γράφημα 1).  

 
      Γράφημα 1 : Πιθανή περαιτέρω  χρήση του συστήματος 

 
 

7.3. Αξιολόγηση Συστήματος 

 

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των χαρακτηριστικών του συστήματος δείχνουν με 

ποσοστό 37,9% ότι η ευκολία χρήσης είναι εξαιρετικά σημαντική, όπως και η 

αξιοπιστία του συστήματος με ποσοστό 36,5% και η αποδοτικότητα ως προς τα 

μαθήματα με  ποσοστό 40,1%. Η διαδραστικότητα θεωρείται σημαντική με ποσοστό 

39,4% και η εξατομίκευση αντίστοιχα με 40,1%. Πολύ σημαντική θεωρείται η 

χρηστικότητα του συστήματος με ποσοστό 36,5%. 
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Αξιολόγηση χαρακτηριστικών του συστήματος 

 
 

Καθόλου 
σημαντικό 

Λίγο 
σημαντικό 

Σημαντικό 
Πολύ 

σημαντικό 
Εξαιρετικά 
σημαντικό 

Ευκολία χρήσης 1.4% 1.8% 24.2% 34.7% 37.9% 

Αξιοπιστία 1.1% 2.9% 22.7% 36.8% 36.5% 

Διαδραστικότητα 2.5% 23.1% 39.4% 23.1% 11.9% 

Χρηστικότητα 1.1% 4.3% 26.4% 36.5% 31.8% 

Αποδοτικότητα (ως 
προς τα μαθήματα)  

0.7% 5.8% 22.0% 31.4% 40.1% 

Εξατομίκευση 7.9% 17.7% 40.1% 23.8% 10.5% 

 

Πίνακας 3: Αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του συστήματος 

 
 
Ακολούθως, στο Γράφημα 2 βλέπουμε τα ποσοστά σχετικά με τη σύγκριση του 

υπάρχοντος e-learning συστήματος του Α.Π.Θ. (moodle) και του προηγούμενου που 

χρησιμοποιούσε το πανεπιστήμιο (blackboard). Πιο συγκεκριμένα, το 59,2% θεωρεί ότι 

το υπάρχον σύστημα είναι καλύτερο από το προηγούμενο, ενώ το 27,1% δήλωσε ότι 

δεν πρόλαβε το προηγούμενο. 

 
 

Γράφημα 2 : Αξιολόγηση υπάρχοντος συστήματος 

 

7.4. Υποστήριξη χρήσης συστήματος 

 

Στην ερώτηση σχετικά με την αναγκαιότητα ύπαρξης κάποιου σεμιναρίου σχετικού με 

την εκμάθηση χρήσης του e-learning συστήματος, το 53,4% (148 συμμετέχοντες) των  
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ερωτηθέντων το θεωρεί απαραίτητο ενώ το 46,6%(129 συμμετέχοντες)  δεν κρίνει 

απαραίτητα την ύπαρξη σχετικού σεμιναρίου. Σχετικά με την ενθάρρυνση που δέχονται 

οι φοιτητές από τους καθηγητές της Νομικής για χρήση αυτού, 185 ερωτηθέντες 

ανέφεραν ότι τους ενθαρρύνουν και 92 εκ των ερωτηθέντων ότι δεν έχουν τους 

προτρέπουν στη χρήση του συστήματος. Παράλληλα, το 44,4% είναι μέτρια 

ικανοποιημένο από την καθοδήγηση των καθηγητών του ως προς τη χρήση του 

συστήματος e-leraning. Με ποσοστό 25,3% οι φοιτητές δηλώνουν λίγο ικανοποιημένοι 

και το 18,1% δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο. 

 

Η υπηρεσία υποστήριξης ηλεκτρονικών μαθημάτων θεωρείται μέτρια από το 48,4% και 

από το 42,2% καλή. Το 5,8% των ερωτηθέντων τη θεωρεί κακή και με ποσοστό 1,8% 

θεωρείται πολύ κακή και άριστη από κάποιους από τους ερωτηθέντες.  

 

Ως προς την αξιολόγηση της υπηρεσίας υποστήριξης ηλεκτρονικών μαθημάτων του 

Α.Π.Θ. η ποιότητα των πληροφοριών που λαμβάνουν οι φοιτητές θεωρείται καλή με 

ποσοστό 47,7% και μέτρια με 34%. Η ταχύτητα απόκρισης χαρακτηρίζεται μέτρια με 

ποσοστό 41,8%  και καλή με 38%. Η συμπεριφορά του προσωπικού αξιολογείται ως 

καλή με 47,3%, ενώ για το 28,6% των ερωτηθέντων θεωρείται μέτρια (βλ. Πίνακα 4 ).  

 

 

Αξιολόγηση υπηρεσίας υποστήριξης (helpdesk) 

 
 

Πολύ κακή Κακή Μέτρια Καλή Άριστη 

Ποιότητα 
πληροφοριών 

0.7% 5.9% 34.0% 47.7% 11.7% 

Ταχύτητα 
απόκρισης 

4.6% 12.1% 41.8% 38.0% 3.4% 

Συμπεριφορά 
προσωπικού 

3.8% 8.9% 28.6% 47,3% 11.4% 

 

Πίνακας 4: Αξιολόγηση υπηρεσίας υποστήριξης (helpdesk) 
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8. Ανάλυση δεδομένων 

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει αναλυτικά τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την 

καταγραφή των απαντήσεων του ερωτηματολογίου αναφερόμενοι σε κάθε ερώτημα 

χωριστά. Επίσης, παρατίθενται πίνακες διπλής εισόδου  όπου γίνεται συσχέτιση δύο 

μεταβλητών, με σκοπό να μελετηθούν εις βάθος οι σημαντικότερες μεταβλητές. 

 

Οι συσχετίσεις των πινάκων επικεντρώνονται κυρίως, στους λόγους χρήσης του e-

learning συστήματος, στην αξιολόγηση αυτού και στην αξιολόγηση της υπηρεσίας 

υποστήριξης (helpdesk) σε σχέση με το έτος σπουδών των ερωτηθέντων και την 

ιδιότητα τους.  

 

8.1. Δημογραφικά στοιχεία 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, συμμετείχαν 192 γυναίκες και 

85 άνδρες στην παρούσα έρευνα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά στην ηλικιακή ομάδα των 

συμμετεχόντων συγκεντρώθηκαν στα 18-21 χρόνια (44%). Με σχετικά μικρή διαφορά 

ακολουθεί το γκρουπ ηλικίας 22-25 ετών, ενώ οι συμμετέχοντες 30 ετών και άνω 

συγκεντρώνουν ποσοστό αρκετά μικρότερο, 7,9%.  

 

Αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή των προπτυχιακών φοιτητών, 85,2%, ενώ 

ακολουθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με ποσοστό 12,6% και με μόλις 2,2% οι 

υποψήφιοι διδάκτορες. Η μεγάλη διαφορά στην ιδιότητα των συμμετεχόντων οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι περισσότεροι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι ασκούμενοι δικηγόροι, 

οπότε και εργάζονται, όπως και οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι επίσης εργάζονται. 

Σε κάθε περίπτωση, οι φοιτητές δανείζονται υλικό από τη βιβλιοθήκη, αλλά δεν 

έρχονται οι ίδιοι στο χώρο αυτής, οπότε και δεν υπήρχε η δυνατότητα συμμετοχής 

πολλών εξ αυτών στην παρούσα έρευνα.  

 

Τα ποσοστά των φοιτητών ως προς το έτος σπουδών στο οποίο βρίσκονται έχει 

μεγαλύτερο εύρος. Πιο συγκεκριμένα, το 26,4% των συμμετεχόντων βρίσκεται στο 

δεύτερο έτος των σπουδών, το 21,7% στο τέταρτο και ακολουθούν οι φοιτητές του 

τρίτου έτους (20,6%), οι πρωτοετείς με 14,8% και τελευταίοι όσοι βρίσκονται στο 

πέμπτο έτος ή και μεγαλύτερο (16,6%). 
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8.2. Λόγοι χρήσης του συστήματος σε σχέση με το έτος σπουδών και με την ιδιότητα 

 

Το Γράφημα 3 δείχνει ξεκάθαρα ότι ακόμη και ανά έτος, οι φοιτητές χρησιμοποιούν το 

e-learning σύστημα επικουρικά στην παρακολούθηση των μαθημάτων τους. 

Παραπάνω, η γενική εικόνα έδειξε ότι το 45,5% των φοιτητών χρησιμοποιούν για τον 

ίδιο λόγο το σύστημα και ακολουθεί με 20% η αναγκαστική χρήση αυτού, με 108% και 

10,5% αντίστοιχα η εξοικονόμηση χρόνου και η εξοικονόμηση χρημάτων και μη χρήση 

του.  

 

 

Γράφημα 3 : Χρήση συστήματος σε σχέση με το έτος σπουδών 

 

Μελετώντας συνδυαστικά το έτος σπουδών των φοιτητών και τους λόγους χρήσης του 

συστήματος, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο πρώτος λόγος χρήσης του για όλους, 

ανεξαρτήτου έτους είναι η βοήθεια που προσφέρει στα μαθήματα. Παραδόξως, 

δεύτερος λόγος χρήσης του για τους δευτεροετείς (26,%), τριτοετείς (24,6%) και 

τεταρτοετείς (15%) φοιτητές είναι η αναγκαστική χρήση του, παρόλο που ουσιαστικά 

αναγνωρίζεται η βοήθεια που προσφέρει στα μαθήματα. Οι φοιτητές του πρώτου έτους 

ως δεύτερο λόγο χρήσης του συστήματος, με ποσοστό 24,4%, αναφέρουν την 
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εξοικονόμηση χρόνου, ενώ οι φοιτητές που βρίσκονται στο πέμπτο έτος ή και 

μεγαλύτερο αναφέρουν σε ποσοστό 17,4% ότι δεν κάνουν χρήση του συστήματος.  

 

 

Γράφημα 4 : Χρήση συστήματος σε σχέση με την ιδιότητα 

 

Τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται στην ανάλυση της ίδιας μεταβλητής σε σχέση με 

την ιδιότητα των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, το 34,3% των μεταπτυχιακών 

φοιτητών αναφέρει ότι πρώτος λόγος χρήσης του συστήματος είναι επειδή αναγκάζεται. 

Δεύτερη έρχεται η εξοικονόμηση χρόνου (20%) και τρίτος λόγος είναι η υποστήριξη 

που προσφέρει στα μαθήματα. Βέβαια, οι προπτυχιακοί φοιτητές, δείχνουν να 

ακολουθούν τη γενικότερη εικόνα που σχηματίστηκε προηγουμένως. Το 50,8% των 

προπτυχιακών επέλεξε πρώτιστα ως λόγο χρήσης του τη βοήθεια που προσφέρει στα 

μαθήματα και έπειτα ότι το χρησιμοποιεί επειδή αναγκάζεται. Με αρκετά μεγάλη 

διαφορά ακολουθεί η εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου, αντίστοιχα με ποσοστά 

9,7% και 9,3%. 

 

Στους υποψήφιους διδάκτορες, τα αποτελέσματα δεν έχουν κάποια στατιστική αξία, 

γιατί δεν υπήρξε αντιπροσωπευτική συμμετοχή (6 συμμετέχοντες). 
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8.3. Αξιολόγηση του συστήματος σε σχέση με το έτος σπουδών και με την ιδιότητα 

 

Μελετώντας συνδυαστικά την αξιολόγηση του e-learning συστήματος με το έτος 

σπουδών των φοιτητών, αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι η γενική εικόνα ταυτίζεται 

και με την εξατομικευμένη εικόνα ανά έτος. Πιο συγκεκριμένα, η αξιολόγηση αυτού 

ανά έτος σπουδών συμπίπτει απόλυτα με τη συνολική εικόνα των αποτελεσμάτων. 

Φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται ο τρόπος αξιολόγησης από την εμπειρία χρήσης, τις 

τεχνολογικές γνώσεις και την άνεση-εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. 

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι όλοι οι συμμετέχοντες θεωρούν εξαιρετικά σημαντική την 

ευκολία χρήσης (37,9%), ενώ η εξατομίκευση και η διαδραστικότητα θεωρούνται απλά 

σημαντικές. Θα περίμενε κανείς ότι ειδικά η εξατομίκευση του συστήματος θα 

θεωρούταν εξαιρετικά σημαντική, από την άποψη ότι όλοι νοιώθουν πιο άνετα με την 

τεχνολογία όταν μπορούν και συμμετέχουν πιο ενεργά στο interface του συστήματος 

που χρησιμοποιούν, προσαρμόζοντάς το στις προσωπικές επιλογές οργάνωσης και 

εικόνας που έχει ο καθένας.  

 

Αναλύοντας την αξιολόγηση του συστήματος e-learning του Α.Π.Θ. σε σχέση με την 

ιδιότητα των φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα, εντοπίζεται διαφορά με τη γενική 

εικόνα. Σε αντίθεση με το έτος σπουδών, η αξιολόγηση με βάση την ιδιότητα αυτών, 

δείχνει ότι η αξιοπιστία και η αποδοτικότητα ως προς τα μαθήματα θεωρούνται πολύ 

σημαντικά στοιχεία. Τα συνολικά αποτελέσματα κατατάσσουν τα εν λόγω κριτήρια ως 

εξαιρετικά σημαντικά, 36,5% και 40,1% αντίστοιχα.  

 

  



Κυριακή Γιάντσου Σελίδα 31 
 

9. Συμπεράσματα  - Συζήτηση 

9.1. Προηγούμενες έρευνες 

 

Προγενέστερες έρευνες σχετικά με την αποδοχή LMS συστημάτων έχουν δείξει ότι οι 

φοιτητές, ως γενική παραδοχή, είναι θετικά κείμενοι στην αποδοχή της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα των Claar, Portelese Dias και  Shields 

(2014), που πραγματοποιήθηκε σε πανεπιστημιακό ίδρυμα της Αμερικής και 

στηρίχθηκε στο μοντέλο TAM, έδειξε ότι οι φοιτητές εστιάζουν στην ευκολία χρήσης 

και την χρηστικότητα του συστήματος που χρησιμοποιούν. Η ευκολία χρήσης 

επηρεάζει την αντιληπτή χρηστικότητα του συστήματος, όπως επίσης η αντιληπτή 

χρηστικότητα και η ευκολία χρήσης επηρεάζουν τη συμπεριφορά προς τη χρήση. 

Ακόμη, φάνηκε ότι η αντιληπτή χρηστικότητα επηρεάζει τις προθέσεις της 

συμπεριφοράς. 

 

Σε αντίστοιχη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο της Kelaniya 

(Murshitha και Wickramarachchi, 2013) τα συμπεράσματα έδειξαν ότι η συμπεριφορά 

των φοιτητών ως προς το LMS σύστημα έχει θετική σχέση με την υιοθέτηση του, 

δηλαδή η αποδοχή του συστήματος εξαρτάται από την αρχική συμπεριφορά του 

χρήστη. Η αρχική θετική συμπεριφορά απέναντι στο LMS σύστημα συνδέεται με την 

αποδοχή αυτού. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2011 έδειξε ότι η χρηστικότητα του 

LMS συστήματος επηρεάζει περισσότερο την τάση των φοιτητών να το χρησιμοποιούν, 

από ότι η ευκολία χρήσης του. Παράλληλα όμως, τους καθηγητές τους επηρεάζει 

περισσότερο στο να χρησιμοποιούν το LMS σύστημα, η ευκολία χρήσης αυτού και όχι 

η χρηστικότητα (Adzharuddin και Ling, 2013). 

 

Έχουν πραγματοποιηθεί, επίσης, έρευνες σχετικά με την αποδοχή του Moodle ως 

learning management system σε ακαδημαϊκά ιδρύματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

των Hsu και Chang (2013) σχετικά με την αποδοχή του Moodle, έδειξαν ότι η 

αντιληπτή ευκολία χρήσης και η αντιληπτή χρηστικότητα είναι δύο παράγοντες που 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά της χρήσης του Moodle. Σημαντικότερο κριτήριο φαίνεται 

να είναι η αντιληπτή ευκολία χρήσης.  

 

Ακόμη μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την αποδοχή του Moodle είναι του Ilic  
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(2010), στο Japanese University, η οποία έδειξε ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων 

θεωρούν το Moodle χρήσιμο και εύκολο στη χρήση σύστημα LMS. Στην έρευνα του 

Roth (2015) σχετικά με τη μελέτη ολοκληρωμένης χρήσης και αποδοχής του Moodle 

από φοιτητές και καθηγητές, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι φοιτητές δεν 

χρησιμοποιούν όλες τις δυνατότητες του συστήματος. Το ίδιο φαίνεται να κάνουν και οι 

καθηγητές, οι οποίοι αρκούνται κατά βάση στο uploading υλικού, δεν εξηγούν στην 

αίθουσα τη λειτουργία του συστήματος, δεν έχουν οργανωμένο το υλικό τους – μπορεί 

βρει κάποιος σε διαφορετικά σημεία διάφορα links και posts -, κ.ά. 

 

Μελετώντας ακόμη μία έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πανεπιστήμιο της 

Μαλαισίας, βλέπει κανείς ότι οι φοιτητές βρίσκουν το Moodle χρήσιμο και βοηθητικό 

ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία. Αντίθετα, οι καθηγητές δείχνουν αντίσταση στη 

χρήση του και αυτό γιατί απαιτείται από εκείνους περισσότερος φόρτος εργασίας 

(Kamarulzaman Madun και Ghani, 2011). Τέλος, η έρευνα των Costa, Alvelos και 

Teixeira (2012) σε πανεπιστήμιο της Πορτογαλίας, έδειξε ότι η επιτυχής χρήση των e-

learning πλατφορμών εξαρτάται σημαντικά από τη γνώση χειρισμού τους από τους 

καθηγητές. Η ίδια έρευνα αναφέρει ότι οι λόγοι χρήσης του Moodle στο εν λόγω 

πανεπιστήμιο από τους ερωτηθέντες είναι το downloading υλικού, τα «νέα» και η 

παράδοση εργασιών.  

 

9.2. Τρέχουσα εικόνα 

 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στους φοιτητές της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

Η βασική διαφορά της από τις προηγούμενες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί είναι 

αρχικά ότι εστιάζει στους φοιτητές όλων των κατηγοριών της Σχολής (προπτυχιακοί, 

μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες), ενώ δεν αναφέρεται καθόλου στην αποδοχή 

του συστήματος από τους καθηγητές. Επίσης, η έρευνα στηρίζεται στο μοντέλο TAM 

ως προς την αξιολόγηση του ίδιου του συστήματος και δίνεται μεγάλη βαρύτητα στους 

λόγους χρήσης αυτού, όχι όμως ως προς το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μαθημάτων, 

αλλά ως προς τους ευρύτερους λόγους χρήσης του από τους φοιτητές. Επίσης, η 

παρούσα έρευνα θέλει να μελετήσει και την αξιολόγηση της υπηρεσίας υποστήριξης 

της πλατφόρμας.  

 

Η γενική εικόνα των αποτελεσμάτων της έρευνας δείχνει ότι οι φοιτητές της Νομικής  
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Σχολής είναι ικανοποιημένοι από το e-learning σύστημα  του Α.Π.Θ. Η άποψη αυτή 

 των φοιτητών θεωρείται αντιπροσωπευτική και αξιοσημείωτο δείγμα για την 

πλατφόρμα ηλεκτρονικών μαθημάτων, δεδομένου ότι στη βάση στατιστικών του 

Α.Π.Θ., η Νομική Σχολή (πρώην Τμήμα Νομικής) έχει 2061 ενεργούς χρήστες (βλ. 

Πίνακα 5). 

 

 

 

Πίνακας 5: Στατιστικά ενεργών χρηστών (https://elearning.auth.gr/statistics/) 

 

Η παραπάνω εικόνα επιβεβαιώνεται ακόμη περισσότερο και αποκτά περαιτέρω 

στατιστική αξία, λαμβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία του Πίνακα 6, όπου ενώ η Νομική 

Σχολή έρχεται όγδοη στη σειρά ως προς το σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών 

μαθημάτων, οι ενεργοί χρήστες της είναι πρώτοι σε πλήθος. 

 

Για τους φοιτητές όλων των επιπέδων της Νομικής Σχολής φαίνεται να είναι θετική η 

χρήση του e-learning συστήματος ως προς τις σπουδές του, καθότι δηλώνουν 

ουσιαστικά ότι λειτουργεί επικουρικά στην παρακολούθηση των μαθημάτων. 

Δεδομένου ότι η αντιληπτή ευκολία χρήσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους 

φοιτητές, φαίνεται να ασκεί σημαντικό ρόλο σε αυτό η ενθάρρυνση από τους 

https://elearning.auth.gr/statistics/
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καθηγητές για τη χρήση αυτού. Βέβαια, είναι αξιοσημείωτο ότι παρόλο που είναι 

ικανοποιημένοι από την ενθάρρυνση, δεν θεωρούν ικανοποιητική την καθοδήγηση από 

τους καθηγητές. Κρίνεται άξιο αναφοράς ότι ενώ οι φοιτητές δεν είναι απόλυτα 

ικανοποιημένοι από την καθοδήγηση των καθηγητών, μοιράζονται σχεδόν στη μέση 

σχετικά με την αναγκαιότητα ύπαρξης κάποιου σχετικού σεμιναρίου χρήσης του e-

learning συστήματος.  

 

 

Πίνακας 6: Στατιστικά συνόλου μαθημάτων (https://elearning.auth.gr/statistics/) 

 

Η χρηστικότητα του συστήματος αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό του e-learning 

συστήματος που χρησιμοποιείται. Στην αξιολόγηση των χαρακτηριστικών κρίθηκε ως 

πολύ σημαντικό για τους φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα, αποτέλεσμα που 

ολοκληρώνει την εικόνα του TAM με βάση το PU και το PEOU. Τα συμπεράσματα της 

έρευνας αυτής επιβεβαιώνονται με βάση το μοντέλο TAM.  

 

Σε μία πιο ευρεία ανάλυση των αποτελεσμάτων εντοπίζουμε κάποια στοιχεία τα οποία 

θα μπορούσαν να βελτιωθούν, ώστε οι χρήστες να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι. 

Ένα από αυτά τα στοιχεία είναι η δημιουργία καλύτερου πλαισίου χρήστης του e-

learning συστήματος του Α.Π.Θ. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε, την οργάνωση της 

πλατφόρμας με τέτοιο τρόπο ώστε οι φοιτητές να νοιώθουν ακόμη πιο άνετα ως προς τη 

χρήση της, όπως επίσης να νοιώθουν την ανάγκη χρήσης του συστήματος οι ίδιοι από 

μόνοι τους, να γίνει εξάλειψη της αίσθησης της αναγκαστικής χρήσης της. Ακόμη, οι 

φοιτητές φαίνεται να νοιώθουν την ανάγκη περισσότερης και πιο ουσιαστικής 

καθοδήγησης στο e-learning σύστημα από τους καθηγητές. Τέλος, η υπηρεσία 

https://elearning.auth.gr/statistics/
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υποστήριξης ηλεκτρονικών μαθημάτων (helpdesk) θα πρέπει να αναλάβει έναν πιο 

ενεργό ρόλο. Να κάνει πιο σαφή και πιο ακριβή παροχή πληροφοριών, να γίνει πιο 

γρήγορη στην ανταπόκρισή της και όπως δείχνουν τα αποτελέσματα πιο φιλική και 

πρόθυμη προς το χρήστη.  

Παρατηρώντας τη συνδυαστική ανάλυση των αποτελεσμάτων είναι άξια προσοχής η 

σχέση που έχουν οι φοιτητές ανά ιδιότητα, με τους λόγους χρήσης του συστήματος. Πιο 

συγκεκριμένα, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των φοιτητών δήλωσε ότι το e-

learning σύστημα είναι βοηθητικό στην παρακολούθηση των μαθημάτων, οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές ως πρώτο λόγο χρήσης αναφέρουν την υποβολή χρήσης αυτού. 

Ταυτόχρονα, αναλύοντας τους λόγους χρήσης σε σχέση με το έτος σπουδών, όλοι οι 

φοιτητές, ανεξαρτήτου έτους, θεωρούν πολύ σημαντική τη βοήθεια που προσφέρει στα 

μαθήματα. Δεύτερος λόγος, όμως, χρήσης του e-learning συστήματος είναι η 

αναγκαστική χρήση του για τους δευτεροετείς, τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές. 

Μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι οι φοιτητές μεγαλύτερων ετών και οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές, οι πιο έμπειροι φοιτητές ουσιαστικά, χρειάζονται ένα παραπάνω κίνητρο 

χρήσης του συστήματος.  

 

Ως προς την αξιολόγηση του συστήματος σε σχέση με την ιδιότητα και το έτος 

σπουδών, συμπεραίνει κανείς ότι σε κάθε περίπτωση τα πιο βασικά κριτήρια 

αξιολόγησης του συστήματος για τους φοιτητές είναι η αποδοτικότητα (ως προς τα 

μαθήματα), η ευκολία χρήσης και η αξιοπιστία.  

 

Συμπληρωματικά μπορεί κάποιος να δει και την έρευνα των Un Jan και Contreras 

(2012) που πραγματοποιήθηκε σε δύο πανεπιστήμια της Λίμα, σχετικά με την αποδοχή 

της τεχνολογίας της πληροφορίας, έδειξε ότι η αντιληπτή χρηστικότητα (PU), 

επηρεάζει τη συμπεριφορά απέναντι στην τεχνολογία, αλλά και την τάση για μία 

συγκεκριμένη συμπεριφορά. 

 

Καταλήγοντας, τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας είναι ότι οι φοιτητές της Νομικής 

Σχολής χρησιμοποιούν και έχουν την τάση να χρησιμοποιούν το e-learning σύστημα 

του Α.Π.Θ., χρειάζονται, όμως, περισσότερα σαφή κίνητρα και πιο στοχευμένη 

καθοδήγηση. Παράλληλα, οι καθηγητές της Σχολής είναι εκείνοι που μπορούν να 

ασκήσουν μεγαλύτερη επιρροή στους φοιτητές, χρειάζεται όμως να είναι και οι ίδιοι 

κατάλληλα προετοιμασμένοι. Θα πρέπει ενδεχομένως, όπως φάνηκε και σε 

προγενέστερες μελέτες να μάθουν να χειρίζονται το σύστημα με μεγαλύτερη ευκολία, 
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 να αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες αυτού και τελικά να το μεταφέρουν στους φοιτητές 

πιο οργανωμένα ως γνώση, αλλά και ως εργαλείο βοήθειας και υποστήριξης των 

μαθημάτων.  Τέλος, η εμπειρία σε αντίστοιχα συστήματα δείχνει να κάνει τους 

φοιτητές πιο αυστηρούς ως προς τους λόγους χρήσης του συστήματος. 

 

Αυτό που προτείνεται για συνολική βελτίωση της σχέσης του e-learning συστήματος 

και των φοιτητών, αξιοποίηση δηλαδή πλήρως του υπάρχοντος συστήματος, είναι 

αρχικά η εκπαίδευση των καθηγητών της Σχολής για χρήση του συστήματος από το 

περιβάλλον διαχείρισης του καθηγητή. Όπως, αναφέρθηκε και σε παλαιότερη έρευνα ο 

ενδεχόμενος περισσότερος φόρτος εργασίας για τους καθηγητές δεν θα πρέπει να είναι 

καθοριστικός παράγοντας για την ομαλή λειτουργία, προώθηση, ενθάρρυνση και 

υποστήριξη χρήσης του Moodle στους φοιτητές. Ακολούθως, η εκπαίδευση των 

τελικών χρηστών – φοιτητές -, κρίνεται αξιοσημείωτη γιατί καταλήγουν να κάνουν 

ελάχιστη χρήση των δυνατοτήτων του  Moodle, ακριβώς όπως προέκυψε και σε 

παλαιότερη έρευνα. Η συνεχής υποστήριξη  σε τεχνικά προβλήματα από το 

διαχειριστικό τμήμα του Α.Π.Θ. (helpdesk φοιτητών) θα κάνει τους φοιτητές να 

νοιώθουν πιο άνετα και να έχουν θετική τάση συμπεριφοράς ως προς τη χρήση του 

Moodle. H σταθερή καθοδήγηση και η δημιουργία αισθήματος υποστήριξης θα 

οδηγήσει τους φοιτητές να κάνουν περισσότερη χρήση του Moodle, ακόμη και αν δεν 

νοιώθουν πολύ άνετα με το σύστημα.  
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Παράρτημα 

 

Α. Ερωτηματολόγιο 

 

Αποδοχή του Moodle e-learning συστήματος – Η περίπτωση των 

Φοιτητών της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

 

Αυτή η έρευνα έχει σκοπό μελετήσει την αποδοχή του e-learning συστήματος που 

χρησιμοποιείται. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και 

υποψήφιους διδάκτορες προκειμένου να εντοπιστεί η διαφορά των αναγκών, αναλόγως 

του επιπέδου σπουδών στο οποίο βρίσκεται η κάθε ομάδα φοιτητών. 

Κυριακή Γιάντσου 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

1. Φύλο 

o Άνδρας 

o Γυναίκα 

 

2. Ηλικία 

o 18 - 21 

o 22 - 25 

o 26 -29 

o 30 και πάνω 

 

3. Ιδιότητα: 

o Προπτυχιακός 

o Μεταπτυχιακός 

o Υποψήφιος Διδάκτορας 

4. Σε ποιο έτος των σπουδών σας βρίσκεστε: 

o 1ο έτος 

o 2ο έτος 

o 3ο έτος 

o 4ο έτος 

o Άλλο (προσδιορίστε) : ______________________________________ 

 

5. Θεωρείτε ότι η χρήση του e-learning συστήματος (ηλεκτρονικά μαθήματα) που προσφέρεται 

μέσω του Α.Π.Θ., λειτουργεί ως προς τις σπουδές σας:  

o Αρνητικά 

o Θετικά 

o Αδιάφορα 

 

6. Χρησιμοποιείτε το e-learning σύστημα (ηλεκτρονικά μαθήματα) του Α.Π.Θ. : (επιλέξτε έως 2)  

o Αναγκαστικά 

o Επειδή με βοηθάει στην παρακολούθηση των μαθημάτων μου 

o Για εξοικονόμηση χρόνου (παράδοση εργασιών) 

o Για εξοικονόμηση χρημάτων (ηλεκτρονικές σημειώσεις) 

o Επειδή το χρησιμοποιούν και οι φίλοι/γνωτσοί μου 

o Δεν το χρησιμοποιώ 
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7. Χρησιμοποιείτε το e-learning σύστημα του Α.Π.Θ. από άλλες συσκευές εκτός ηλεκτρονικού 

υπολογιστή: 

o Ναι  

o Όχι  

 

8. Πιστεύετε ότι η ανάπτυξη έκδοσης για tablet και smartophone του ηλεκτρονικού συστήματος 

του πανεπιστημίου, θα σας ωθούσε να το χρησιμοποιείτε περισσότερο;  

o Ναι  

o Όχι 

 

9. Πως θα αξιολογούσατε τα παρακάτω χαρακτηριστικά του συστήματος που χρησιμοποιείτε: 

 

 Καθόλου 

σημαντικό 

Λίγο 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Πολύ 

σημαντικό 

Εξαιρετικά 

σημαντικό 

Ευκολία χρήσης      

Αξιοπιστία      

Διαδραστικότητα      

Χρηστικότητα      

Αποδοτικότητα (ως προς 

τα μαθήματα 

     

Εξατομίκευση      

 

10. Η πλατφόρμα e-learning του Α.Π.Θ. στηρίζεται στο Moodle . Πριν το πανεπιστήμιο 

χρησιμοποιούσε το Βlackboard . Πιστεύετε ότι το υπάρχον  

e-learning σύστημα είναι καλύτερο από το προηγούμενο; 

o Ναι  

o Όχι  

o Δεν πρόλαβα την προηγούμενη πλατφόρμα 

o Άλλο (προσδιορίστε): _______________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

11. Η Σχολή χρησιμοποιεί το e-learning σύστημα (ηλεκτρονικά μαθήματα) του πανεπιστημίου για 

την υποστήριξη των μαθημάτων. Κρίνετε απαραίτητη την ύπαρξη κάποιου σεμιναρίου εκμάθησης 

χρήσης του; 

o Ναι  

o Όχι  

 

12. Οι καθηγητές της Νομικής, σας ενθαρρύνουν για τη χρήση του e-learning συστήματος; 

o Ναι 

o Όχι 

 

13. Κατά πόσο είστε ικανοποιημένοι από την καθοδήγηση των καθηγητών σχετικά με τη χρήση του 

συστήματος e-learning; 

o Καθόλου 

o Λίγο 

o Μέτρια 

o Πολύ 

o Πάρα πολύ 

 

14. Η υπηρεσία υποστήριξης ηλεκτρονικών μαθημάτων, πιστεύετε ότι είναι: 

o Πολύ κακή 

o Κακή 

o Μέτρια 

o Καλή 

o Άριστη 
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15. Αξιολογείστε την υπηρεσία υποστήριξης ηλεκτρονικών μαθημάτων (helpdesk) ως προς: 

 

 
Πολύ κακή Κακή Μέτρια Καλή Άριστη 

Ποιότητα πληροφοριών      

Ταχύτητα απόκρισης      

Συμπεριφορά προσωπικού      

 


