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1.Εισαγωγή 
 

Η διαχείριση της πληροφορίας, αλλά και η ανάπτυξη της σύγχρονης κοινωνίας 

βασίζεται στη ραγδαία εξέλιξη και στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 

της Επικοινωνίας (ΤΠΕ).  Οι εν λόγω τεχνολογίες δίνουν νέες δυνατότητες και 

προοπτικές στην εκπαίδευση ενώ η αξιοποίηση αυτών έχει σαν αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη κάποιων εργαλείων για την καλύτερη ένταξη της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

 

Συγχρόνως, η εξέλιξη και όπως και η επέκταση του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια, 

έχει προκαλέσει τη διεύρυνση των οριζόντων των ατόμων με αποτέλεσμα να 

προσφέρει μία ποικιλία δυνατοτήτων σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας. 

Μεταξύ αυτών των τομέων στους οποίους έχουν προκληθεί αλλαγές, εντάσσεται και 

εκείνος της εκπαίδευσης. Οι δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο είναι πολλές 

ενώ είναι προσανατολισμένες προς τη μετατροπή της μάθησης σε μία ενδιαφέρουσα 

και ελκυστική διαδικασία. Το σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να σημειώσουμε 

σε αυτό το σημείο είναι ότι στη μάθηση, με τη νέα της μορφή που την γνωρίζουμε 

σήμερα, έχουν πρόσβαση άνθρωποι όλων των ηλικιών. Το διαδίκτυο, αποτελεί ένα 

σύγχρονο εργαλείο το οποίο καθημερινά εξελίσσεται δίνοντας τη δυνατότητα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία να ενισχυθεί. Η δυνατότητα εκπαίδευσης μέσω του 

διαδικτύου σε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, συντέλεσαν στην 

ευρεία διάδοση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία αρχίζει να καθιερώνεται ως 

μέσο εκπαίδευσης. 

 

Τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα μάθησης υποστηρίζουν την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, με τα νέα συστήματα εκμάθησης δίνεται η 

δυνατότητα πλέον να διαχειρίζεται και να επεξεργάζεται το εκπαιδευτικό υλικό, να 

αναρτάται το εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή (π.χ. εργασίες, έγραφα) όπως 

επίσης ασκήσεις, θέματα εξετάσεων ή λύσεις, να διενεργούνται εξετάσεις σε 
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πραγματικό χρόνο ενώ παράλληλα οι μαθητές μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με 

το διδάσκοντα.  

Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας διατριβής πραγματοποιείται μία συγκριτική 

μελέτη και αξιολόγηση πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης αναφορικά με το 

Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης σε Ενήλικες, ηλικίας άνω των 45 ετών. Ο στόχος της 

διπλωματικής εργασίας, είναι η σύγκριση και η αξιολόγηση των τριών πλατφορμών 

ηλεκτρονικής μάθησης για την κατανόηση και την εκμάθηση των βασικών εννοιών 

του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από ενήλικες, ηλικίας άνω των 45 ετών. 

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά την αξιολόγηση και τη 

σύγκριση τριών πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης στις οποίες θα περιέχονται 

διάφορα κουίζ όπως ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού, πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις 

αντιστοίχισης ή ερωτήσεις Σωστού-Λάθους. Στη συνέχεια, μέσω της μεθόδου του 

ερωτηματολογίου θα αξιολογηθούν οι πλατφόρμες από πλευράς ευκολίας και 

χρηστικότητας.  

Για την ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης, χωρίσαμε την έρευνά μας σε έξι 

κεφάλαια. Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί το πρώτο και εισαγωγικό κεφάλαιο της 

εργασίας στο οποίο έγινε μία συνοπτική παρουσίαση του θέματος αλλά και του 

στόχου της. Το δεύτερο κεφάλαιο, αφορά τη βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος 

που εξετάζεται ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί μία εκτενής αναφορά στα 

Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ). Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ο 

ορισμός των ΣΔΜ καθώς επίσης και οι βασικοί τύποι ψηφιακού περιεχομένου που 

υποστηρίζουν, οι βασικές λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που 

διαθέτουν. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι βασικές δραστηριότητες που επιτελούν τα 

ΣΔΜ ενώ εξηγούνται τα κριτήρια με τα οποία επελέγησαν οι τρεις πλατφόρμες 

ηλεκτρονικής μάθησης. Δεν πρέπει να παραληφθεί η αναφορά μίας εκτενούς λίστας 

διαθέσιμων πλατφορμών με την ταυτόχρονη ανάλυση της μεθόδου αξιολόγησης και 

του μοντέλου αποδοχής της τεχνολογίας. 

Επιπλέον, στο τρίτο κεφάλαιο ο αναγνώστης θα έρθει σε επαφή με την ερευνητική 

μεθοδολογία η οποία θα εφαρμοστεί ούτως ώστε να αναλυθούν τα δεδομένα τα οποία 

θα συγκεντρωθούν. Θα παρουσιαστούν βασικές έννοιες της στατιστικής ενώ θα γίνει 
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και μία περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης της έρευνάς μας αλλά και των 

περιορισμών που αντιμετωπίσαμε. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται τα εμπειρικά 

δεδομένα στα οποία καταλήξαμε κατόπιν εκτίμησης των στοιχείων της έρευνάς μας. 

σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε μία συνοπτική ανάλυση των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών του δείγματός μας ενώ την προσοχή μας θα εστιάσουμε στις 

στατιστικά σημαντικές σχέσεις συσχετίσεων στις οποίες καταλήξαμε μετά την 

εκτίμηση των δεδομένων μας. Στο πέμπτο κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μία 

παρουσίαση των συμπερασμάτων στα οποία καταλήξαμε με την ολοκλήρωση του 

συγκεκριμένου εγχειρήματος.  

Είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι ως έκτο κεφάλαιο αναφέρεται η λίστα της 

βιβλιογραφίας η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή της παρούσας 

διπλωματικής. Επιπλέον στο παράρτημα της εργασίας παρουσιάζεται το 

ερωτηματολόγιο στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνά μας καθώς και με Print Screen οι 

πλατφόρμες και τα μαθήματα που έχουν δημιουργηθεί. Επιπλέον, επισυνάπτονται οι 

πίνακες των εκτιμήσεων όπως αυτοί προέκυψαν από το στατιστικό πακέτο SPSS.  
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 2.Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας  
 

Η εκπαίδευση αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει, και συνεχίζει να 

απασχολεί, μία πληθώρα θεωρητικών ερευνητών. Η πιο σύγχρονη έκφανση της 

εκπαίδευσης είναι αυτή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κοινώς αποκαλούμενη 

eLearning. Τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) είναι ευρέως διαδεδομένα 

τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, καθώς χρησιμοποιούνται από έναν 

αυξανόμενο αριθμό εκπαιδευτικών. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι τα 

ΣΔΜ χρησιμοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης δηλαδή στην 

πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια). Είναι γεγονός ότι με την 

καθιέρωση των ΣΔΜ, η διδασκαλία κάθε μαθήματος απέκτησε έναν ελκυστικότερο 

χαρακτήρα και είναι προσιτή για όλες τις ηλικίες των εκπαιδευομένων. 

 Ποιο συγκεκριμένα,  ο Ανδρέας, Α. (2008) στο άρθρο του εξέτασε 4 από τα πιο 

γνωστά Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης ανοιχτού κώδικα όπου παρουσιάζονται τα 

κοινά στοιχεία τους, οι διαφορές τους όπως επίσης και κάποια κριτήρια που 

αξιολογήθηκαν. Τα τελευταία αφορούν στις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει το 

κάθε Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης όπως είναι η ευκολία εγκατάστασης και χρήσης 

τους. Το αποτέλεσμα της έρευνας έδειξε ότι από τα 4 ΣΔΜ μόνο έναν, το ILIAS, 

κρίθηκε δύσκολο ως προς την εγκατάστασή του. Τα υπόλοιπα 3 ΣΔΜ, το Claroline, 

το ATutor και το Moodle, χαρακτηρίστηκαν εύκολα ως προς την εγκατάσταση τους 

ενώ κρίθηκαν εύχρηστα. Είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι τα 3 αυτά ΣΔΜ 

παρουσιάζουν αρκετές δυνατότητες στη χρήση τους.   

Επιπλέον, οι Nadire & Teyan (2014) επικεντρώθηκαν στα εργαλεία επικοινωνίας, 

μεταξύ των οποίων εντοπίζουμε το βίντεο, το φόρουμ συζητήσεων, την ανταλλαγή 

αρχείων, τις υπηρεσίες email, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία σύγκριση μεταξύ 

των 6 πλατφορμών ανοιχτού κώδικα. Στόχος τους ήταν να παράσχουν βοήθεια προς 

τους εκπαιδευτές κατά την επιλογή του καλύτερου Συστήματος Διαχείρισης 

Μάθησης το οποίο θα διέθετε τα καλύτερα εργαλεία επικοινωνίας. Ολοκληρώνοντας 
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την έρευνά τους, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το Moodle και το ATutor έχουν τα 

καλύτερα εργαλεία  επικοινωνίας και είναι φιλικά προς το χρήστη. 

Προχωρώντας στην αναζήτηση της βιβλιογραφίας, καθοριστικό ρόλο για τα κριτήρια 

επιλογής της πλατφόρμας συντέλεσε η εργασία των Θεοδωράκης, et al. (2014). Στο  

συγκεκριμένο άρθρο, προτάθηκαν κάποια κριτήρια τα οποία θεωρήθηκε ότι θα 

βοηθούσαν στην επιλογή του κατάλληλου ΣΔΜ. Απαραίτητα κριτήρια θα μπορούσαν 

να θεωρηθούν η ευχρηστία από την πλευρά του διδάσκοντα, η ευχρηστία από την 

πλευρά του εκπαιδευόμενου καθώς επίσης και η ευχρηστία ως προς την 

αλληλεπίδραση. Συμπερασματικά, η επιλογή του κατάλληλου ΣΔΜ υπήρξε μείζονος 

σημασίας και τα κριτήρια μπορούσαν να τροποποιηθούν βάσει των ιδιαίτερων 

αναγκών της εφαρμογής. 

Εν συνεχεία, στη διπλωματική εργασία του Κυρτσίδη (2011) διεξήχθη μία συγκριτική 

μελέτη των δημοφιλέστερων συστημάτων Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Μάθησης. Η 

επιλογή της καταλληλότερης πλατφόρμας λαμβάνει χώρα μετά την αξιολόγηση 

κάποιων συγκεκριμένων κριτηρίων. Ο απώτερος σκοπός ήταν η ανάδειξη των 

δυνατοτήτων που διαθέτουν τα ΣΔΜ καταλήγοντας στη διάδοση των Τεχνολογιών 

της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, (ΤΠΕ). 

Σε ότι αφορά το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (Technology Acceptance 

Model) με σχετική έρευνα που έγινε, εντοπίστηκαν οι παράγοντες οι οποίοι 

καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι φοιτητές αποδέχονται την online μάθηση. 

Επίσης, ερευνήθηκε και πως οι παράγοντες αυτοί θα μπορούσαν να διαμορφώσουν το 

ενδιαφέρον των φοιτητών ώστε να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική μάθηση. Η εν 

λόγω έρευνα έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου το οποίο διανεμήθηκε και 

συμπληρώθηκε από 153 φοιτητές. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν αφορούσαν την 

αντίληψη που είχαν οι φοιτητές για την ευκολία της χρήσης της πλατφόρμας, τη 

χρησιμότητα, τη στάση που είχαν απέναντι στην ηλεκτρονική μάθηση αλλά και την 

κοινωνική επιρροή των φοιτητών (Farahat, 2014). 

Στο Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας, αναφέρεται μία ακόμη έρευνα η οποία 

πραγματοποιήθηκε σε πανεπιστήμιο της Μαλαισίας από τους Khee, et al. (2014). Σε 

αυτήν την περίπτωση οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το συγκεκριμένο μοντέλο 
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προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική μάθηση. Oι 

μελετητές αναζήτησαν πληροφορίες σχετικά με την αντίληψη των φοιτητών για τη 

χρησιμότητα και την ευκολία της χρήσης της πλατφόρμας. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι οι φοιτητές είχαν μία θετική αντίληψη αναφορικά με τη χρησιμότητά της. Σε ότι 

αφορά την ευκολία της χρήσης, διαπιστώθηκε ότι οι τεχνικοί περιορισμοί είχαν 

αρνητικό αντίκτυπο στην αντίληψη των μαθητών.  

Σημαντικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η έρευνα, η οποία έλαβε χώρα για το 

σχεδιασμό ενός πλαισίου για το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας. Το μοντέλο 

στόχευε στην ανάδειξη του κατά πόσο οι απόφοιτοι φοιτητές θα αποδεχόταν την 

καινοτόμο διαδικασία μάθησης (Thanyarton, 2014). Η συγκεκριμένη ερευνητική 

μεθοδολογία χωρίστηκε σε δύο μέρη με το πρώτο να περιλαμβάνει τη σύνθεση του 

πλαισίου του Μοντέλου Αποδοχής της Τεχνολογίας και το δεύτερο να σκοπεύει στο 

σχεδιασμό του πλαισίου. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα 

αφορούσαν στην πραγματική χρήση, στην αποδοχή και στην ικανοποίηση που 

αποκτούν οι ίδιοι οι φοιτητές.  

Ολοκληρώνοντας τη βιβλιογραφική επισκόπηση, παραθέτουμε μία εμπειρική μελέτη 

η οποία πραγματοποιήθηκε σε τούρκους μαθητές, με κύριο σκοπό την κατανόηση της 

στάσης τους απέναντι στην αποδοχή της τεχνολογίας και στην εκμάθηση ξένης 

γλώσσας. (Cakir & Solak, 2014). Η έρευνα έλαβε χώρα σε ένα κρατικό πανεπιστήμιο 

το χρονικό διάστημα μεταξύ 2012-2013. Το δείγμα απαρτίζονταν από 231 άνδρες και 

279 γυναίκες, οι οποίοι είχαν προχωρήσει στην εκμάθηση ξένων γλωσσών 

ηλεκτρονικά, από την Ανώτατη Επαγγελματική Σχολή. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι ορισμένοι από του παράγοντες του Μοντέλου Αποδοχής της Τεχνολογίας 

είχαν επίδραση στα ακαδημαϊκά κατορθώματα των εκπαιδευομένων. Είναι 

κατανοητό ότι η ανησυχία για την ηλεκτρονική μάθηση είχε αρνητικό αποτέλεσμα 

στην επίδοση των μαθητών. Όμως, η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης της, η στάση 

προς τη χρήση όπως και τη χρησιμότητά της, φαινόταν να επιδρά θετικά στην 

επίδοση της ηλεκτρονικής μάθησης. Τα συμπεράσματα έδειξαν ότι οι τούρκοι 

μαθητές είχαν μία θετική στάση απέναντι στην τεχνολογία και βρισκόταν στο στάδιο, 

όπου μπορούσαν να λάβουν μία απόφαση αναφορικά με την υιοθέτηση ή την 

απόρριψη της τεχνολογίας. 
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Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης 
 

2.1 Εισαγωγή 

 

Τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης αποτελούν σήμερα το μεγαλύτερο τμήμα των 

συστημάτων λογισμικού, τα οποία υποστηρίζουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

Στην εκπαίδευση χρησιμοποιούνται σε όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες ενώ 

προσφέρουν αρκετά πλεονεκτήματα σε εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές και 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης υποστηρίζουν 

ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων και αυτοματοποιούν τη διαδικασία μάθησης και 

εκπαίδευσης.  

Οι βασικοί τύποι ψηφιακού περιεχομένου που υποστηρίζουν τα συστήματα 

διαχείρισης μάθησης είναι: 

 το κείμενο  

 ο ήχος 

 τα γραφικά 

 το οπτικοακουστικό υλικό 

 η κινούμενη εικόνα 

Πιο συγκεκριμένα τα Συστήματα διαχείρισης Μάθησης αφορούν σε συστήματα, 

μέσω των οποίων δίνεται  δυνατότητα στους εκπαιδευτές να δημιουργήσουν, να 

αποθηκεύσουν και να παρουσιάσουν το εκπαιδευτικό υλικό με δομημένο τρόπο. 

Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να προμηθευτεί το υλικό που 

επιθυμεί οπουδήποτε και αν βρίσκεται και σε όποια χρονική στιγμή θελήσει. 

Η επικοινωνία ανάμεσα στον εκπαιδευτή και στον εκπαιδευόμενο, πραγματοποιείται 

με τη λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων αλλά και μέσω των ομάδων συζήτησης. Επίσης 

τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης, με τα κατάλληλα εργαλεία που διαθέτουν, 

καταγράφουν γεγονότα σχετικά με τους εκπαιδευόμενους που είναι εγγεγραμμένοι σε 

ένα μάθημα και τα στατιστικά χρήσης και λειτουργίας του συστήματος. Με τα 

εργαλεία αυτά μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τις απαντήσεις των 
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εκπαιδευομένων σε ερωτήσεις του συστήματος με σκοπό την αξιολόγησή τους. Οι 

βασικές λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των συστημάτων διαχείρισης 

μάθησης είναι: 

 Διαχείριση Μαθημάτων (Course Management): είναι τα εργαλεία εκείνα 

για τη δημιουργία, την προσαρμογή, τη διαχείριση και την επιτήρηση των 

μαθημάτων. 

 Διαχείριση Τάξης (Class Management): περιλαμβάνει τα εργαλεία εκείνα, 

για τη διαχείριση των μαθητών, τη δημιουργία ομάδων ή την ανάθεση 

εργασιών. 

 Εργαλεία Επικοινωνίας (Communication Tools): περιέχει λειτουργίες για 

τη σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

(e-mails), συζήτησης (chat), συνδιάσκεψης ήχου και εικόνας (audio/video 

conferencing) ή ανακοινώσεις. 

 Εργαλεία Μαθητών (Student Tools): διευκολύνουν τους μαθητές στη 

διαχείριση και στη μελέτη των μαθησιακών πόρων. Τέτοιες είναι οι 

προσωπικές και οι δημόσιες σημειώσεις πάνω στο κείμενο, οι υπογραμμίσεις 

ή οι σελιδοδείκτες. 

 Διαχείριση Περιεχομένου (Content Management): χρησιμοποιούνται για τη 

δημιουργία, την αποθήκευση και τη διανομή του μαθησιακού υλικού ή τη 

διαχείριση των αρχείων. 

 Εργαλεία Αξιολόγησης (Assessment Tools): εφαρμόζονται για τη διαχείριση 

διαγωνισμάτων στο Διαδίκτυο, των παραδοτέων εργασιών, τις ασκήσεις 

αυτοαξιολόγησης ή τα στατιστικά για την ενεργή συμμετοχή των χρηστών 

στα διάφορα τμήματα του μαθήματος. 

Οι βασικές δραστηριότητες που επιτελούν τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης είναι: 

 η εγγραφή των χρηστών 

 η παρακολούθηση της προόδου 

 ο προγραμματισμός των μαθημάτων 

 η εξέταση των εκπαιδευόμενων. 
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  Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης ενισχύουν σημαντικά τις δυνατότητες 

ασύγχρονης εκπαίδευσης που αποτελεί μία ισχυρά μαθητο-κεντρική διαδικασία. Ένα 

από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της αποτελεί η δημιουργία και η ανάπτυξη 

κοινοτήτων και δικτύων μάθησης προάγοντας ενεργά τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

των συμμετεχόντων. 
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2.2 Moodle (Modular Object Oriented Development Learning 

Environment) 

  

Η Moodle αποτελεί μία πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία αναφέρεται σε 

ένα ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τη διεξαγωγή διαδικτυακών 

μαθημάτων. Αναπτύχθηκε, το 1999 από τον Αυστραλό Martin Dougiamaw και είναι 

ένα Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων (Course Management System- CMS) ενώ 

ταυτόχρονα αποτελεί και ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management 

System- LMS). 

Η Moodle παρέχεται δωρεάν ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα και είναι συμβατή σε 

οποιοδήποτε σύστημα που υποστηρίζει PHP. Πρέπει να σημειώσουμε ότι 

σχεδιάστηκε με σκοπό να βοηθήσει τους εκπαιδευτές να δημιουργήσουν online 

μαθήματα και να παρέχουν τη δυνατότητα αξιολόγησης του χρήστη μέσα από τη 

δημιουργία διαγωνισμάτων. 

 Η πλατφόρμα Moodle είναι ευρέος διαδεδομένη, καθώς μέχρι σήμερα υπάρχουν 

πάνω από 86.000.000 χρήστες σε 228 χώρες και είναι μεταφρασμένη σε 78 γλώσσες. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά που παρουσιάζονται στην επίσημη σελίδα της 

πλατφόρμας, υπάρχουν πάνω από 74.000 εγγεγραμμένες ιστοσελίδες σε 228 χώρες 

ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι τα στατιστικά της πλατφόρμας ανανεώνονται 

καθημερινά.  

Οι κατηγορίες χρηστών που υποστηρίζει η πλατφόρμα Moodle είναι: 

 ο Διαχειριστής, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει το μάθημα, να 

προσθέσει ή να αφαιρέσει χρήστες και ταυτόχρονα παρέχει δικαιώματα στους 

χρήστες. Επίσης, μπορεί να βλέπει τα περιεχόμενα της πλατφόρμας και να 

διατηρεί τον έλεγχο στο σύνολο των ρυθμίσεων της Moodle 

 ο Εκπαιδευτικός και δημιουργός μαθημάτων, μπορεί να δημιουργεί μαθήματα 

και να τα διδάσκει. Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός και δημιουργός των 

μαθημάτων σε συνεργασία με το Διαχειριστή λαμβάνει περισσότερες 

δυνατότητες πρόσβασης για να μπορούν να δημιουργήσουν κάποιο μάθημα ή 

να προσθέσουν υλικό σε ήδη υπάρχοντα μαθήματα. Κάτι ανάλογο 
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επιτυγχάνεται μόνο σε περίπτωση που δοθεί το δικαίωμα από τον αρχικό 

δημιουργό του μαθήματος 

 ο Μαθητής έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στα μαθήματα και να απαντάει 

σε τεστ που έχουν δημιουργήσει οι εκπαιδευτικοί και δημιουργοί μαθημάτων. 

Σε γενικές γραμμές, ο μαθητής συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες ενώ 

παράλληλα τα προνόμια που δίνονται για ένα μάθημα στο μαθητή είναι λίγα. 

 ο Επισκέπτης, έχει τα λιγότερα προνόμια. 
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2.3 Atutor  

  

Η Atutor αποτελεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης ανοιχτού κώδικα (Learning 

Management System- LMS). Χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη και την παροχή 

ηλεκτρονικών μαθημάτων ενώ δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο 

στον Καναδά. Η Atutor δεν παρουσιάζει απαιτήσεις από πλευράς υλικού και 

λογισμικού και έχει γραφεί στη γλώσσα PHP. 

Οι κατηγορίες χρηστών που υποστηρίζει η πλατφόρμα Atutor είναι: 

 ο Διαχειριστής, έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει διάφορα θέματα ώστε να 

δώσει άλλη εμφάνιση στην πλατφόρμα και να επεκτείνει εύκολα τη 

λειτουργία της με τις ενότητες χαρακτηριστικών 

 ο Εκπαιδευτής, μπορεί να συγκεντρώσει και να ανακατανείμει το διαδικτυακό 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Επίσης, μπορεί πολύ εύκολα να διαχειριστεί on-

line τα μαθήματά του 

 ο Εκπαιδευόμενος, μαθαίνει σε ένα προσαρμοστικό μαθησιακό περιβάλλον. 

Για να έχει κάποιος χρήστης πρόσβαση στην πλατφόρμα Atutor βασική 

προϋπόθεση είναι η χρησιμοποίηση ενός browser όπως είναι ο Mozilla, ο 

Google Chrome ή ο Internet Explorer. 
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2.4 Claroline 

 

Η πλατφόρμα Claroline είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων 

(Learning Management System- LMS) ανοιχτού κώδικα, η οποία δημιουργήθηκε το 

2000 στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Louvain στο Βέλγιο. Είναι χρήσιμο να 

σημειωθεί ότι βασίζεται σε PHP και σε MySQL. 

Η Claroline, είναι η δεύτερη πιο συχνά χρησιμοποιούμενη online πλατφόρμα 

μάθησης στην Ευρώπη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πανεπιστήμια, σχολές, 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς, εταιρίες ή ακόμα και από μεμονωμένους καθηγητές ή 

εισηγητές σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι οποίοι επιθυμούν να 

παρέχουν υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης στους εκπαιδευόμενους. Η πλατφόρμα 

Claroline λαμβάνει χώρα σε περισσότερες από 100 χώρες και έχει μεταφραστεί σε 35 

γλώσσες. 

Υπάρχουν 6 τύποι λογαριασμών χρηστών στο Claroline: 

 ο Ανώνυμος χρήστης, παρόλο που δεν είναι εγγεγραμμένος στην πλατφόρμα 

μπορεί να επισκέπτεται τα μαθήματα 

 ο Επισκέπτης, δεν του δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσει κάποιο 

μάθημα διότι δεν έχει λογαριασμό στην πλατφόρμα 

 ο Χρήστης, μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα και όλες τις 

δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτά. 

Οι τύποι χρηστών που υποστηρίζει η πλατφόρμα Claroline είναι: 

 ο Διαχειριστής, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει λογαριασμούς 

χρηστών και τους δίνει δικαιώματα σε ορισμένες περιοχές της πλατφόρμας 

 ο Εκπαιδευτής, ο οποίος δημιουργεί μαθήματα στα οποία είναι υπεύθυνος 

αλλά και τα διδάσκει. Τα μαθήματα αυτά εμφανίζονται στην προσωπική του 

σελίδα. 

 ο Μαθητής, έχει την προσωπική του σελίδα, στην οποία παρουσιάζονται όλα 

τα μαθήματα που είναι διαθέσιμα και του δίνεται η επιλογή να εγγραφεί σε 
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οποιοδήποτε από αυτά τα μαθήματα επιθυμεί.
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2.5 Μέθοδος αξιολόγησης  

 

2.5.1 Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας 

 

To Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (Technology Acceptance Model - ΤΑΜ) 

αναπτύχθηκε από τον Fred D. Davis. Πρόκειται για μία θεωρία στον τομέα των 

πληροφοριακών συστημάτων, η οποία μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες 

αποδέχονται και χρησιμοποιούν την υπάρχουσα τεχνολογία. Σύμφωνα με αυτό το 

μοντέλο, για την υιοθέτηση και τη χρήση μίας τεχνολογίας πληροφορίας οι 2 

σημαντικότεροι παράγοντες είναι: 

 Αντιλαμβανόμενη Ευκολία Χρήσης (Perceived Ease of Use): Ο Davis 

ορίζει την αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης ως «το βαθμό, στον οποίο ένα 

άτομο πιστεύει ότι η χρησιμοποίηση ενός συγκεκριμένου συστήματος δεν θα 

απαιτεί προσπάθεια». 

 Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα (Perceived Usefulness): Ο Davis ορίζει την 

αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα ως  «το βαθμό, στον οποίο ένα άτομο πιστεύει 

ότι χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο σύστημα θα αυξήσει την απόδοσή του 

στην εργασία του». 

Επίσης, είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι το μοντέλο του Davis συμπληρώνεται από τις 

παρακάτω έννοιες: 

 Εξωτερικές παράμετροι-μεταβλητές (External Variables): είναι οι 

παράμετροι-μεταβλητές οι οποίες διαμορφώνουν την αντιλαμβανόμενη 

ευκολία χρήσης και την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα. 

 Στάση προς τη Χρήση (Attitude Towards Use) : αφορά την αξιολόγηση του 

συστήματος από το χρήστη και την στάση του προς τη χρήση. 

 Συμπεριφορική Πρόθεση για Χρήση (Behavioral Intention to Use): είναι η 

πρόθεση για χρήση ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα μέτρο πιθανότητας το οποίο 

μετρά ότι ένα άτομο θα χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή. 
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 Πραγματική Χρήση (Actual Use): αφορά την πραγματική χρήση του 

συστήματος. Πρόκειται για μία εξαρτημένη μεταβλητή η οποία συνήθως 

μετράται με τη χρονική διάρκεια ή τη συχνότητα χρήσης του συστήματος.  

Η στάση του χρήστη προς το σύστημα καθορίζεται από την εντύπωση που αυτό 

δημιουργεί σχετικά με τη χρησιμότητά του και την ευκολία χρήσης του. Πιο 

συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στην αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης. Η στάση αυτή 

διαμορφώνει την πρόθεση του χρήστη να χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα, η οποία με 

τη σειρά της καθορίζει την πραγματική χρήση του συστήματος. Οι εξωτερικοί 

παράμετροι ποικίλουν ανάλογα με το σύστημα που αξιολογείται. Γενικεύοντας, θα 

μπορούσαν να προσδιοριστούν ως εξωτερικά κίνητρα που αφορούν τα 

χαρακτηριστικά σχεδίασης του συστήματος. Οι παραπάνω σχέσεις μπορούν να 

αναπαρασταθούν σχηματικά ως εξής: 

 

Εικόνα 1 Technology Acceptance Model (Davis1989) 

 

 Το ερωτηματολόγιο του Davis σχετικά με την αντιληπτή χρησιμότητα και την 

αντιληπτή ευκολία χρήσης για μία εφαρμογή Χ αποτελείται από τις ακόλουθες 

ερωτήσεις: 

 Αντιλαμβανόμενη Χρησιμότητα (Perceived Usefulness): 

1. Η χρήση του Χ στην εργασία μου θα μου έδινε τη δυνατότητα να 

ολοκληρώσω τους στόχους μου (τις εργασίες μου) πιο γρήγορα. 

2. Η χρήση του Χ θα βελτίωνε την απόδοσή μου στην εργασία. 

3. Η χρήση του Χ στην εργασία μου θα αύξανε την παραγωγικότητά μου. 

4. Η χρήση του Χ θα ενίσχυε την αποτελεσματικότητά μου στην εργασία. 

5. Η χρήση του Χ θα με βοηθούσε να κάνω την εργασία μου ευκολότερα. 
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6. Θα θεωρούσα το Χ χρήσιμο για την εργασία μου. 

 Αντιλαμβανόμενη Ευκολία Χρήσης (Perceived Ease of Use): 

1. Θα ήταν εύκολο για εμένα να μάθω να χρησιμοποιώ το Χ. 

2. Θα μου ήταν εύκολο να χρησιμοποιήσω το Χ, όπως επιθυμώ. 

3. Η αλληλεπίδραση με το Χ θα ήταν απόλυτα σαφής και κατανοητή. 

4. Θα θεωρούσα το Χ ευέλικτο για να αλληλεπιδρώ με αυτό. 

5. Θα μου ήταν εύκολο να γίνω επιδέξιος στη χρήση του Χ. 

Το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας και οι δομές «αντιληπτή ευκολία χρήσης» και 

«αντιληπτή χρησιμότητα» έχουν εφαρμοστεί και εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε 

διάφορους τομείς τεχνολογιών και χρηστών, όπως σε εφαρμογές γραφείου, 

ηλεκτρονικού εμπορίου και εκπαίδευσης. 

Το μοντέλο ΤΑΜ αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά μοντέλα που συνεισφέρουν 

στην έρευνα για την κατανόηση της χρήσης και της αποδοχής των πληροφοριακών 

συστημάτων. 
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3. Μεθοδολογία 

3.1 Αντί εισαγωγής 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η σύγκριση και η αξιολόγηση 

των αντιλήψεων ευχρηστίας και χρησιμότητας τριών Συστημάτων Διαχείρισης 

Μάθησης που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση ενηλίκων. Αναλυτικότερα, η 

εργασία αυτή στοχεύει στην εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά τις αντιλήψεις 

των χρηστών των Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης σχετικά με το βαθμό ευκολίας 

ή δυσκολίας χρήσης αυτών καθώς και με τις αντιλήψεις τους περί της χρησιμότητας 

που προσφέρουν αυτές τόσο στους χρήστες όσο και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: 

 αρχικά, πραγματοποιήθηκε μία βιβλιογραφική επισκόπηση στο κομμάτι της 

ηλεκτρονικής μάθησης, στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης, στα κριτήρια 

που μπορούμε να τα επιλέξουμε και στη μέθοδο βάση της οποίας μπορούμε 

να τα αξιολογήσουμε 

 στην πορεία, επιλέχθηκαν 3 πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης η Moodle, η 

Claroline και η Atutor με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Έπειτα, έλαβε χώρα 

μία επίσκεψη στον ιστότοπο https://byet.host/ ώστε να διαπιστωθεί η ύπαρξη 

δωρεάν χώρου, χωρίς να χρειαστεί η μετατροπή του ατομικού ηλεκτρονικού 

υπολογιστή σε server. Με τον τρόπο αυτό, πραγματοποιήθηκε μία εγγραφή με 

σκοπό τη δωρεάν φιλοξενία (hosting) και συμπληρώθηκε ένα domain name 

για την κάθε πλατφόρμα. Ποιο συγκεκριμένα για την: 

 Moodle: 

http://epliroforiki.byethost9.com/moodle/?ckattempt=1 

 Claroline: 

http://epliroforiki1.byethost31.com/claro/?ckattempt=1 

 Atutor:  

http://epliroforiki2.byethost11.com/atutor/login.php 

https://byet.host/
http://epliroforiki.byethost9.com/moodle/?ckattempt=1
http://epliroforiki1.byethost31.com/claro/?ckattempt=1
http://epliroforiki2.byethost11.com/atutor/login.php
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 με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, πραγματοποιήθηκε μία εκ νέου 

επίσκεψη στην κάθε πλατφόρμα όπου δημιουργήθηκαν ασκήσεις, χρήστες 

ενώ έλαβε χώρα η επεξεργασία ορισμένων στοιχείων είτε αυτά αφορούσαν 

την εμφάνιση της πλατφόρμας είτε τη δομή της. Εν συνεχεία, συντάχθηκαν 3 

ξεχωριστά ερωτηματολόγια, με κάθε ένα από τα οποία να απευθύνεται και σε 

διαφορετική πλατφόρμα 

το επόμενο βήμα αποτελούσε την οργάνωση μίας συνάντησης με τους χρήστες οι 

οποίοι θα μετείχαν στην έρευνα. Οι χρήστες ήταν δέκα (10) ενήλικα άτομα ηλικίας, 

άνω των 45 ετών, όπου για το διάστημα από τις 14/10/2015 έως τις 16/12/2015 

διδάσκονταν εθελοντικά μαθήματα πληροφορικής στο χώρο της παιδικής 

βιβλιοθήκης Ορεστού στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ορίστηκε η ημερομηνία της 

συνάντησης και ξεκίνησε η διαδικασία επίλυσης των ασκήσεων. Με την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας αυτής ακολούθησε η συμπλήρωση των 3 ερωτηματολογίων. 
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3.2 Κριτήρια Επιλογής Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης  

 

Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας κύριος σκοπός της 

είναι η δοκιμή και η αξιολόγηση 3 Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης, για την 

παροχή ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ενήλικες, ηλικίας άνω των 45 

ετών. Οι 3 πλατφόρμες που αξιολογήθηκαν είναι οι Moodle, Atutor, Claroline. 

 Η αξιολόγηση των 3 πλατφορμών πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά σε συστήματα 

λογισμικού, τα οποία διατίθενται ελεύθερα και δοκιμάστηκαν τόσο από την πλευρά 

του διαχειριστή όσο και από την πλευρά του εκπαιδευομένου. Η επιλογή των 

συγκεκριμένων πλατφορμών έγινε έπειτα από μελέτη σχετικών ερευνών καθώς και 

μετά την εξέταση των αποτελεσμάτων αυτών. Για την επιλογή των συγκεκριμένων 

Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης οι βασικότεροι λόγοι είναι ότι: 

 τα 3 Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης είναι λογισμικά που διατίθενται 

ελεύθερα, είναι δημοφιλή, καθώς χρησιμοποιούνται από πολλά εκπαιδευτικά 

ιδρύματα και οργανισμούς 

 υποστηρίζουν την ελληνική γλώσσα, το οποία χαρακτηριστικό είναι πολύ 

σημαντικό τόσο για τον εκπαιδευτή όσο και για τον εκπαιδευόμενο (όπως για 

παράδειγμα η ευκολία ανάγνωσης του μενού πλοήγησης ή των εγχειριδίων 

χρήσης) 

 ο εκπαιδευτής μπορεί πολύ εύκολα να δημιουργήσει και να διαχειριστεί τα 

μαθήματά του μέσω των επιλογών της καταχώρησης και της μετατροπής του 

περιεχομένου ή της διαγραφής ενός μαθήματος. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα 

να δημιουργηθούν με εύκολο τρόπο τεστ και διαγωνίσματα και να τα 

διαχειρίζονται οι εκπαιδευόμενοι (δημιουργία νέου χρήστη, διαγραφή χρήστη) 

 από την πλευρά του εκπαιδευόμενου υπάρχει δυνατότητα να εγγραφεί στο 

μάθημα χωρίς κάποια δυσκολία και να εντοπίζει εύκολα το τεστ ή το 

διαγώνισμα που του έχει ανατεθεί 
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Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους, τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης, αλλά και 

τις προδιαγραφές τους, υποστηρίζουν πολλές δυνατότητες και διεθνή πρότυπα στο 

χώρο των Μαθησιακών Τεχνολογιών. 

3.3 Στατιστικές έννοιες 

Στην τρέχουσα ενότητα θα παρουσιάσουμε μία σειρά εννοιών, οι οποίες θα 

χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση που θα ακολουθήσει. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες 

θα αποδειχθούν χρήσιμες στο στάδιο παρουσίασης της μεθοδολογίας την οποία θα 

εφαρμόσουμε στα πλαίσια της έρευνάς μας. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο σκοπός 

της έρευνας αφορά στη μέτρηση ευκολίας χρήσης τριών πλατφορμών εκμάθησης σε 

άτομα μέσης ηλικίας. Ο κύριος στόχος της ενότητας αφορά στο συνδυασμό του 

σκοπού πραγματοποίησης της έρευνας με τα απαραίτητα εργαλεία (διαδικασίες ή 

τεχνικές) τα οποία θα μας οδηγήσουν στην υλοποίηση του στόχου.  

Πριν προχωρήσουμε στην περιγραφή του υπό εξέταση δείγματος, στη διαδικασία 

συλλογής δεδομένων και στην ανάλυση της μεθοδολογίας που υιοθετήσαμε, κρίναμε 

αναγκαία την παρουσίαση κάποιων εννοιών της στατιστικής. Πιο συγκεκριμένα, ως 

πληθυσμό ορίζουμε το σύνολο των ατόμων ή των αντικειμένων τα οποία θα 

εξετάσουμε για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε σχέση με τις ιδιότητες που 

κατέχουν. Ο πληθυσμός είναι απαραίτητο να ορίζεται με σαφήνεια ενώ πρέπει να 

επισημαίνεται εάν κάθε στοιχείο αποτελεί μέλος του πληθυσμού. Τα στοιχεία τα 

οποία απαρτίζουν τον πληθυσμό αναφέρονται ως υποκείμενα.  

Ωστόσο, πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο πληθυσμός δεν 

είναι εύκολο να μελετηθεί, εξαιτίας του ότι αποτελείται από ευμετάβλητα στοιχεία. 

Τότε, εστιάζουμε την προσοχή μας σε ένα υποσύνολο του συνολικού πληθυσμού το 

οποίο ονομάζουμε δείγμα του πληθυσμού. Το δείγμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για 

την ολοκλήρωση της εμπειρικής μελέτης μας, πρέπει να διακρίνεται από κάποια 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ώστε να καταλήξουμε σε αληθή αποτελέσματα για τον 

πληθυσμό. Σχετικά με την επιλογή του δείγματός μας, πρέπει η διαδικασία επιλογής 

των υποκειμένων να πραγματοποιείται τυχαία και αμερόληπτα. Αυτή η διαδικασία 

πραγματοποιείται σε μία προσπάθεια δημιουργίας ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος 

για τον πληθυσμό. 
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Οι ιδιότητες του πληθυσμού οι οποίες θα εξεταστούν, χαρακτηρίζονται ως 

μεταβλητές και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες αναφορικά με τις τιμές που παίρνουν. 

Οι μεταβλητές είναι είτε ποιοτικές (δεν αντιστοιχούν σε αριθμητικές τιμές) είτε 

ποσοτικές (παίρνουν αριθμητικές τιμές και έχουν τις ανάλογες μονάδες μέτρησης). 

3.4 Περιγραφή του υπό μελέτη δείγματος 

Εκπονώντας την παρούσα μελέτη ασχολούμαστε με την πληθυσμιακή ομάδα η οποία 

καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας. Η εν λόγω ομάδα 

αναφέρεται στη μέση ηλικία η οποία αποτελεί και τη μερίδα του λέοντος του 

ελληνικού πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να εξετάσουμε τον παράγοντα 

της ευκολίας χρήσης μίας πλατφόρμας εκμάθησης σε άτομα τα οποία ανήκουν σε 

αυτήν την πληθυσμιακή ομάδα.  

Για τους σκοπούς της έρευνάς μας, επιλέξαμε το δείγμα μας σύμφωνα με τη θέση 

τους στον πληθυσμό. Απώτερος σκοπός μας ήταν η συγκέντρωση ενός δείγματος 

ατόμων τα οποία ανήκουν στη μέση ηλικία και είχαν μία επαφή με τις πλατφόρμες 

εκμάθησης Atutor, Claroline και Moodle. Υπακούοντας σε αυτήν την απαίτηση, θα 

μπορούσαμε να διαμορφώσουμε μία σαφέστερη εικόνα για την απήχηση των 

πλατφορμών εκμάθησης στα άτομα αυτής της ηλικιακής βαθμίδας.  

Είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι η επιλογή του δείγματός μας πραγματοποιήθηκε 

τυχαία χωρίς να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένοι δημογραφικοί παράγοντες. Ως 

υποκείμενα του υπό μελέτη πληθυσμού, ορίστηκαν τα άτομα εκείνα τα οποία 

ανήκουν στη μέση ηλικία. Στο στάδιο οργάνωσης της μελέτης μας, ορίσαμε ως 

μέγεθος του δείγματός τον αριθμό των 10 ατόμων. 
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3.5 Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων 

Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε η ερευνητική προσέγγιση η οποία έχει 

οριστεί και χρησιμοποιηθεί από τον (Babbie, 1992)). Αυτή ορίζει «τη χορήγηση 

ερωτηματολογίων σε ένα δείγμα ερωτηθέντων οι οποίοι επιλέγονται από τον 

πληθυσμό». Κατά με τη Valentini (2012), η επιλογή της χρήσης ενός τέτοιου μέσου 

έρευνας, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στη διεθνή βιβλιογραφία, επηρεάστηκε 

από το γενικό πλαίσιο εφαρμογής το οποίο παρέχει τη δυνατότητα συγκρίσιμης 

αξιολόγησης. Κάτι ανάλογο θεωρήθηκε απαραίτητο ούτος ώστε να καταλήξουμε σε 

μία εμπειρική βάση για τον εντοπισμό ισχυρών στόχων απόδοσης.  

Η έρευνα ολοκληρώθηκε χάρη στη διανομή ερωτηματολογίων σε ένα μέρος του 

πληθυσμού. Το συγκεκριμένο δείγμα χαρακτηρίσαμε ως αντιπροσωπευτικό καθώς 

συγκεντρώνει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η συλλογή δεδομένων με τη χρήση 

ερωτηματολογίων, συντελεί προς τη μετατροπή της διαδικασίας συλλογής σε μία 

ευχάριστη διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, ο ερευνητής έρχεται σε επαφή με τα άτομα 

τα οποία απαρτίζουν το δείγμα μελέτης του δίνοντας την αίσθηση δημιουργικότητας 

και ζωντάνιας στο επίπονο έργο συλλογής δεδομένων. Επιπλέον, με τη συγκεκριμένη 

μέθοδο οδηγούμαστε στην εξαγωγή αληθών, αμερόληπτων, αξιόπιστων και έγκυρων 

αποτελεσμάτων. Οφείλουμε να επισημάνουμε, ότι τηρήθηκαν οι αρχές διατύπωσης 

ενός ορθού ερωτηματολογίου ενώ στις διαδικασίες της διανομής του και της 

συλλογής των δεδομένων τηρήθηκε πλήρης εχεμύθεια. Ο λόγος για τον οποίο 

πραγματοποιήθηκε αυτό οφείλεται στην υιοθέτηση της επαγγελματικής δεοντολογίας 

αλλά και του σεβασμού των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στην 

έρευνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων 

αποτελεί έναν αυστηρό περιορισμό, ο οποίος αντιτίθεται από τον Οδηγό του 

Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου στις οποίες οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να επιλέξουν την καταλληλότερη απάντηση μέσω 

ομαδοποιημένων απαντήσεων. Αυτή η προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής 

ολοκληρωμένων και σαφών αποτελεσμάτων. Επίσης, η ομαδοποίηση των 

απαντήσεων συντελεί προς την καλύτερη κωδικοποίησή τους και την επεξεργασία 
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τους μέσω του στατιστικού πακέτου που θα χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία της 

εκτίμησης των δεδομένων.  

Κατά τη σύνταξη του ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήσαμε απλή γλώσσα ενώ οι 

ερωτήσεις διατυπώθηκαν με μέγιστη σαφήνεια και αντικειμενικότητα. Πρέπει να 

τονίσουμε ότι επιλέξαμε την ποιοτική ερευνητική μεθοδολογία μέσω των 

ερωτηματολογίων. Μία ανάλογη τεχνική επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων με 

μεγαλύτερη ευκολία από ένα μεγάλο αριθμό ατόμων αλλά ενδυναμώνει και την 

αξιοπιστία της συλλογής δεδομένων. 

Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται σε άτομα μέσης 

ηλικίας, απαρτίζεται από ερωτήσεις οι οποίες αφορούν τα δημογραφικά στοιχεία του 

δείγματος όπως το φύλο, την ηλικία, την επαγγελματική ομάδα, το μορφωτικό 

επίπεδο και την πιθανότητα κατοχής ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η επόμενη 

κατηγορία ερωτήσεων αφορά ερωτήσεις στις οποίες ο συμμετέχων κλήθηκε να 

αξιολογήσει τη χρηστικότητα της εκάστοτε πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. Στη 

συνέχεια, δημιουργήσαμε μία κατηγορία ερωτήσεων στην οποία εξετάζουμε την 

εκπαίδευση η οποία απαιτείται για τη χρήση της εκάστοτε πλατφόρμας. Στην επόμενη 

κατηγορία ερωτήσεων, εστιάσαμε στη γνώμη των συμμετεχόντων του δείγματός μας 

σχετικά την αξιολόγηση της πρόσβασης στην εκάστοτε πλατφόρμα. Στην τελευταία 

κατηγορία ερωτήσεων οι ερωτηθέντες θα μας βοηθήσουν να εξάγουμε 

συμπεράσματα αναφορικά με τη χρησιμότητα της εκάστοτε πλατφόρμας 

ηλεκτρονικής μάθησης.  

Πριν την παρουσίαση της ανάλυσης δεδομένων πραγματοποιήθηκε η διανομή των 

ερωτηματολογίων στο δείγμα. Αυτό συνέβη σε μία κατηγορία ατόμων οι οποίοι κατά 

κύριο λόγο κατοικούν στην Θεσσαλονίκη Η δειγματοληψία διενεργήθηκε μετά τη 

φυσική μας παρουσία στο χώρο της παιδικής βιβλιοθήκης Ορεστού στην περιοχή της 

Θεσσαλονίκης, ενώ η χρονική περίοδος τοποθετείται κατά το Σεπτέμβριο του έτους 

2016. 
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3.6 Μέθοδοι έρευνας 

Η διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας και η εκτίμησή τους είναι 

εξαιρετικά σημαντική. Μέσω της διαδικασίας της ανάλυσης των δεδομένων, δίνεται 

η δυνατότητα στον ερευνητή να εκτιμήσει και να συνοψίσει τα δεδομένα τα οποία 

έχουν συλλεχθεί. Ο τρόπος συλλογής των δεδομένων ενδεχομένως να διαφέρει 

ανάλογα με τους σκοπούς της εκάστοτε έρευνας όπως επίσης και η προσέγγιση η 

οποία θα υιοθετηθεί για την αξιολόγησή τους. 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, για την ανάλυση των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS v.20 (Statistical Package for Social 

Sciences). Η μεθοδολογία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων βασίστηκε στην 

ερμηνεία της περιγραφικής στατιστικής και στους συντελεστές συσχέτισης μεταξύ 

επιλεγμένων μεταβλητών.  
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3.7 Περιορισμοί της έρευνας 

Εφόσον έχουμε κατανοήσει τη μεθοδολογία που θα υιοθετήσουμε για την ανάλυση 

δεδομένων, μπορούμε να παρουσιάσουμε τους περιορισμούς που αντιμετωπίσαμε 

κατά την εκπόνηση της έρευνάς μας. Γνωστοποιώντας όλα τα προβλήματα τα οποία 

περιόρισαν την έρευνά μας, καθίσταται σαφής η δυσκολία ολοκλήρωσης του εν λόγω 

εγχειρήματος. 

Αρχικά, ο πρώτος περιορισμός αφορά την εξεταζόμενη πληθυσμιακή ομάδα. 

Επιλέξαμε να μετρήσουμε την αξιολόγηση χρησιμότητας και ευκολίας χρήσης 

πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης, σε άτομα τα οποία ανήκουν στη μέση ηλικία. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν τεχνικά αδύνατο να επεκτείνουμε την έρευνα σε 

όλες τις ηλικιακές ομάδες, οπότε επιλέξαμε να ασχοληθούμε με άτομα τα οποία  ίσως 

για πρώτη φορά στη ζωή τους να έρχονται σε επαφή με τη νέα δυνατότητα 

ηλεκτρονικής διδασκαλίας. 

 Επιπλέον, ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας περιορισμού ήταν οι 3 πλατφόρμες 

ηλεκτρονικής εκμάθησης Atutor, Claroline και Moodle. Όπως έχουμε συζητήσει 

εκτενώς σε προηγούμενα κεφάλαια είναι από τις ποιο δημοφιλές, χρησιμοποιούνται 

σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και παρέχονται δωρεάν ως λογισμικό ανοιχτού 

κώδικα. 

Τέλος, ένας σημαντικός περιορισμός που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε δεν ήταν άλλος 

παρά η συγκέντρωση του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων. Θεωρούσαμε ότι 

ένας αριθμός ερωτηθέντων ίσος με 10 υποκείμενα, θα ήταν ικανοποιητικός για τη 

διεξαγωγή της έρευνας. Παρόλα αυτά, ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων δεν ήθελε να 

συμμετάσχει στην έρευνα. Ο λόγος είναι η ελλιπής πληροφόρηση αναφορικά τον 

τρόπο διεξαγωγής μίας έρευνας και η μετέπειτα συνεισφορά της. Παρά την 

ενημέρωση που τους παρείχαμε σχετικά με το σεβασμό και την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων αρκετοί ήταν εκείνοι οι οποίοι φοβόταν ότι οι πληροφορίες 

θα διέρρεαν. Ακόμη περισσότεροι ήταν βέβαια εκείνοι οι οποίοι θεωρούσαν χάσιμο 

χρόνου τη συμμετοχή σε μία έρευνα ή απέφευγαν να δώσουν τη δέουσα προσοχή 
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κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Καταλήξαμε λοιπόν με μεγάλη 

προσπάθεια και επιμονή να συγκεντρώσουμε τον απαιτούμενο αριθμό ατόμων.  

Συνοπτικά οι περιορισμοί της έρευνας είναι: 

 Η ηλικιακή ομάδα που εξετάστηκε είναι από 45-60 ετών, καθώς αυτή η ομάδα 

παρουσιάζει ενδιαφέρον διότι δεν είναι εξοικειωμένη με την τεχνολογία. 

 Το αντικείμενο της έρευνας επικεντρώθηκε στις 3 συγκεκριμένες  πλατφόρμες 

διότι, είναι περισσότερο διαδεδομένες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό. Επίσης, χρησιμοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. 

 Τέλος, ένα σημαντικός περιορισμός είναι ο αριθμός του δείγματος ο οποίος 

είναι 10 άτομα. Έγιναν προσπάθειες να συγκεντρωθούν περισσότερα άτομα 

αλλά είτε κάποια άτομα θεώρησαν χάσιμο χρόνου τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου είτε κάποιοι φοβόταν ότι οι πληροφορίες θα διέρρεαν. 
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3.8  Μεταβλητές που μετρήθηκαν 

 

Για τη συλλογή των δεδομένων όπως αναφέρθηκε δημιουργήθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες. Οι τελευταίοι 

χρησιμοποίησαν 3 πλατφόρμες ηλεκτρονικής εκμάθησης, με σκοπό την εξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με την ευκολία χρήσης τους και την αντίληψη περί 

χρησιμότητάς τους. Για την καλύτερή κατανόηση των μεταβλητών που θα 

χρησιμοποιηθούν στην εκτίμηση των εμπειρικών αποτελεσμάτων, θεωρήθηκε 

χρήσιμο να πραγματοποιηθεί η αναλυτική παρουσίασή τους. Μία ανάλογη ενέργεια 

στοχεύει στη βαθύτερη ανάλυση του περιεχόμενου των εν λόγω μεταβλητών και 

παράλληλα συντελεί στην καλύτερη κατανόησή τους από τον αναγνώστη. 

Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος και 

απαρτίζεται από μία σειρά μεταβλητών, οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα τα οποία 

σχετίζονται με την ηλικία ή την εκπαίδευση των συμμετεχόντων καθώς και από μία 

σειρά άλλων προσωπικών στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν 

να απαντήσουν σε μία σειρά ερωτήσεων σχετικά με: 

 το φύλο τους 

 την ηλικία τους 

 την επαγγελματική ομάδα στην οποία ανήκουν 

 το μορφωτικό τους επίπεδο 

 και εάν έχουν στην κατοχή τους Η/Υ 

Η αμέσως επόμενη κατηγορία αναφέρεται στην αξιολόγηση της ευκολίας χρήσης της 

κάθε πλατφόρμας. Ουσιαστικά αυτή η κατηγορία εξετάζει το βαθμό ευκολίας ή 

δυσκολίας της χρήσης της πλατφόρμας. Η κατηγορία αυτή απαρτίζεται από 3 

επιμέρους ομάδες μεταβλητών, οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις σχετικές με το 

βαθμό ευκολίας της χρήσης κάθε πλατφόρμας. Η πρώτη ομάδα αναφέρεται στην 

αξιολόγηση της χρηστικότητας της πλατφόρμας και περιλαμβάνει συνολικά 6 

ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές προέρχονται από το Σύστημα Κλίμακας 

Χρησιμότητας (System Usability Scale, SUS), το οποίο δημιουργήθηκε από τον John 
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Brooke κατά το έτος 1986 (Thuseethan, et al., 2015). Το σύστημα αυτό αποτελείται 

από μία λίστα 10 συνολικά ερωτήσεων. Παράλληλα, αποτελεί ένα αξιόπιστο 

εργαλείο, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για τη μέτρηση της ευχρηστίας. Για 

τους σκοπούς της έρευνας αυτής, χρησιμοποιήθηκαν οι 6 εκ των 10 ερωτήσεων, ώστε 

να διαμορφωθεί η μεταβλητή «αξιολόγηση χρηστικότητας». Η μεταβλητή αυτή 

σχηματίστηκε μετά την εκτίμηση του μέσου όρου 6 ερωτήσεων, με τις οποίες να 

είναι: 

 Βρήκα την πλατφόρμα ιδιαίτερα περίπλοκη 

 Οι διάφορες λειτουργίες στην πλατφόρμα ήταν άρτια οργανωμένες 

 Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα ξανά 

 Χρειάστηκε να μάθω αρκετά πράγματα πριν χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα 

 Πιστεύω ότι η πλειονότητα των χρηστών Η/Υ μπορεί να μάθει να 

χρησιμοποιεί γρήγορα την πλατφόρμα 

 Νομίζω ότι υπήρχε πολύ μεγάλη έλλειψη συνοχής σε αυτό το σύστημα. 

Η δεύτερη ομάδα αναφέρεται στην εκπαίδευση που πιθανότατα να έλαβε ο 

συμμετέχων στην έρευνα πριν προβεί στη χρήση της πλατφόρμας. Η ομάδα αυτή 

διαμορφώθηκε έτσι ώστε να εξεταστεί εάν ήταν αναγκαία η λήψη επιπρόσθετης 

εκπαίδευσης για τη χρήση της πλατφόρμας καθώς και αν επαρκεί αυτή. Η μεταβλητή 

εκπαίδευση, έχει χρησιμοποιηθεί σε προγενέστερη έρευνα καταγράφοντας την 

επάρκεια της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε μαθητές που χρησιμοποίησαν την 

πλατφόρμα Μoodle για εκπαιδευτικούς σκοπούς (XuHongjiang & Sakthi, 2016). Η 

μεταβλητή εκπαίδευση εξετάστηκε μέσα από την εξαγωγή του μέσου όρου 2 

ερωτήσεων, οι οποίες κρίθηκαν κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν και στην παρούσα 

έρευνα και είναι οι εξής: 

 Λάβατε κάποιου είδους εκπαίδευση πριν από τη χρήση της πλατφόρμας; 

 Αν λάβατε κάποιου είδους εκπαίδευση πιστεύετε ότι ήταν επαρκής για τη 

χρήση της πλατφόρμας; 

Η τελευταία ομάδα της δεύτερης κατηγορίας περιλαμβάνει ερωτήσεις, οι οποίες 

σχετίζονται με το βαθμό ευκολίας πρόσβασης της πλατφόρμας αλλά και της 

συνολικής εμπειρίας χρήσης της πλατφόρμας. Ανάλογες ερωτήσεις τέθηκαν κατά τη 
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διεξαγωγή της έρευνας των XuHongjiang & Sakthi (2016), στην προσπάθειά τους να 

εντοπίζουν το βαθμό ευκολίας σχετικά με την πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

μαθημάτων και της εμπειρίας που αποκόμισαν οι μαθητές από τη χρήση της 

πλατφόρμας Moodle. Έχοντας ως γνώμονα  την προαναφερθείσα έρευνα, η 

μεταβλητή ευκολία πρόσβασης στην πλατφόρμα αποτελεί το αποτέλεσμα 

υπολογισμού του μέσου όρου των τιμών  των εξής  ερωτήσεων: 

 Ήταν εύκολη η προβολή αρχείων και φακέλων; 

 Ήταν εύκολη η προβολή συνδέσμων σε ιστοσελίδες; 

 Ήταν εύκολη η ολοκλήρωση εργασιών/τεστ; 

 Η πλατφόρμα ήταν εύκολη και απλή; 

 Νιώθω ικανός/η να ολοκληρώσω τα τεστ μαθήσεως μέσω της συγκεκριμένης 

πλατφόρμας; 

Η τελευταία κατηγορία αναφέρεται στη μεταβλητή χρησιμότητα πλατφόρμας. Η 

μεταβλητή αυτή εξετάζει την αντίληψη των συμμετεχόντων σχετικά με τη 

χρησιμότητα που έχει η κάθε πλατφόρμα. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος τέθηκαν 

ερωτήσεις στους συμμετέχοντες, οι οποίες σχετίζονται τόσο με την άποψή τους 

σχετικά με τη συμβολή κάθε πλατφόρμας στη διαδικασία της εκπαίδευσης όσο και με 

την ατομική μαθησιακή βελτίωση. Οι ερωτήσεις αυτές επιλέχθηκαν από 2 σχετικές 

έρευνες οι οποίες κατά το παρελθόν εξέτασαν το βαθμό χρηστικότητας. 

Αναλυτικότερα στην έρευνά του ο Davis (1989)
1
, εξέτασε την αντιληπτή 

χρησιμότητα και την αντιληπτή ευκολία χρήσης, οι οποίες θεωρούνται ότι είναι 

θεμελιώδεις παράγοντες της αποδοχής των πληροφοριακών συστημάτων από τους 

χρήστες. Στην έρευνα αυτή εξετάστηκε η αντιληπτή χρησιμότητα μέσα από 6 

ερωτήσεις που σχετίζονται με το πώς η χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος είναι 

δυνατό να επηρεάσει την απόδοση και την παραγωγικότητα ενός εργαζομένου καθώς 

και να συμβάλει στη διεξαγωγή των εργασιακών καθηκόντων. 

                                                 
1 Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information 

Technology. MIS Quarterly, Vol. 13, No. 3 (Sep., 1989), pp. 319-340. 
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Μία ακόμα έρευνα που εξέτασε την αποδοχή της πλατφόρμας Μoodle από μία ομάδα 

φοιτητών κατά τη εκπαιδευτική διαδικασία ήταν η έρευνα του Hsu (2012)
2
. Η 

συγκεκριμένη έρευνα στόχευε στη διερεύνηση της αποδοχής και της χρήσης από την 

πλευρά των φοιτητών της πλατφόρμας Moodle, χρησιμοποιώντας το μοντέλο της 

Ενοποιημένης Θεωρίας της Αποδοχής και της Χρήσης της Τεχνολογίας (Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology, UTAUT). Τα δεδομένα συλλέχθηκαν 

από την έρευνα ερωτηματολογίου, στο οποίο περιλαμβάνονταν μεταβλητές που 

αναφερόταν στην αντίληψη των φοιτητών για την αναμενόμενη απόδοση που θα έχει 

η πλατφόρμα στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και στη συμπεριφορά χρήσης 

αυτής, όπως πόσες φορές και πόσες ώρες ανά εβδομάδα οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα διαθέτουν στη χρήση της πλατφόρμας Moodle. 

Για τους σκοπούς της έρευνας αυτής επιλέχθηκαν και προσαρμόστηκαν κατάλληλα 

μία σειρά ερωτήσεων οι οποίες έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στις προαναφερθείσες 

έρευνες. Πιο συγκεκριμένα, η μεταβλητή χρησιμότητα πρόεκυψε από την εξαγωγή 

του μέσου όρου 6 ερωτήσεων οι οποίες είναι: 

 Η συγκεκριμένη πλατφόρμα διαθέτει υψηλή εκπαιδευτική χρησιμότητα 

 Πιστεύω ότι θα μπορούσα να γίνω περισσότερο παραγωγικός 

χρησιμοποιώντας αυτήν την πλατφόρμα 

 Η πλατφόρμα αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερη χρησιμότητα καθώς μπορώ να 

αποκτήσω πρόσβαση σε μαθησιακές δραστηριότητες όπου και όποτε είναι 

βολικό για μένα 

 Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα αυτή είναι πιο εύκολη για εμένα η 

διαδικασία της εκμάθησης 

 Πιστεύω ότι μέσω της χρήσης της πλατφόρμας αυτής μπορεί κάποιος να 

εξασκηθεί κατάλληλα στο γνωστικό αντικείμενο που τον ενδιαφέρει 

 Πιστεύω ότι μέσω της χρήσης της πλατφόρμας αυτής μπορεί κάποιος να 

παρουσιάσει σημαντική μαθησιακή βελτίωση.      

                                                 
2
 Hsu, H.-H. (2012). The Acceptance of Moodle: An Empirical Study Based on UTAUT. Creative 

Education 2012. Vol.3, Supplement, 44-46, Published Online December 2012 in SciRes 

(http://www.SciRP.org/journal/ce). 
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4.Αποτελέσματα 

4.1 Εισαγωγή 

 

Στο τρέχον κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τα εμπειρικά 

αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήσαμε. Όπως έχει ήδη αναφερθεί για τους 

σκοπούς εκπόνησης αυτής της μελέτης, θα χρησιμοποιηθεί η εμπειρική μεθοδολογία 

της περιγραφικής στατιστικής. Τα αποτελέσματα τα οποία θα αναλυθούν στη 

συνέχεια, θα προσδώσουν μία σαφή εικόνα σχετικά με τις αντιλήψεις των 

συμμετεχόντων της έρευνάς μας, όσον αφορά τις 3 ηλεκτρονικές πλατφόρμες 

μάθησης καθώς επίσης και κατά ποσό αυτά σχετίζονται με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγματός μας. 
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4.2 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιάσουμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά του συνόλου του υπό μελέτη δείγματος. Όπως έχουμε 

ήδη αναφέρει στο προηγούμενο κεφάλαιο, η πρώτη ομάδα κάθε ερωτηματολογίου 

αναφέρεται στα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Αποτελεί μία 

προσπάθεια σκιαγράφησης του προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνά μας. 

Ξεκινώντας την ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών, εξετάσαμε το 

ποσοστό συμμετοχής ανδρών και γυναικών στο δείγμα μας. Στο Διάγραμμα 1 

παρουσιάζονται τα σχετικά αποτελέσματα, βάση του οποίου φαίνεται ότι η 

πλειοψηφία του δείγματός μας αποτελείται από γυναίκες σε ποσοστό ίσο με το 60%. 

Το εναπομείναν 40%, ανήκει στο ανδρικό φύλο το οποίο συμμετέχει στο σχηματισμό 

του εξεταζόμενου δείγματός μας. 

 

                                                           Διάγραμμα 1: Φύλλο 

 

 

Στη συνέχεια, επιχειρήσαμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για την ηλικία των 

συμμετεχόντων στην έρευνά μας. Παρατηρώντας το Διάγραμμα 2, γίνεται αντιληπτό  

ότι σε ποσοστό της τάξεως του 40% κατατάσσονται οι κατηγορίες 45-50 και 51-55, 

ενώ μόλις το 20% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 56-60. 
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Διάγραμμα 2: Ηλικία 

 

Στα πλαίσια παρουσίασης της επαγγελματικής κατάστασης των ερωτηθέντων, 

αντλήσαμε τις ανάλογες πληροφορίες από την ερώτηση της επαγγελματικής ομάδας 

στην οποία ανήκουν. Στο Διάγραμμα 3, απεικονίζονται τα αποτελέσματά μας όπου 

σύμφωνα με αυτά το 60% δήλωσε ότι εργάζεται, το 20% ότι βρίσκεται σε κατάσταση 

ανεργίας και ένα ποσοστό της τάξεως του 10% ασχολείται με τα οικιακά ή είναι 

συνταξιούχοι. 

 

Διάγραμμα 3: Επαγγελματική κατάσταση 
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Το παρακάτω διάγραμμα, παρουσιάζει τις απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με 

το μορφωτικό τους επίπεδο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που απεικονίζονται στο 

Διάγραμμα 4, γίνεται αντιληπτό ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

αντιπροσωπεύεται από ένα ποσοστό της τάξεως του 70% ενώ είναι απόφοιτοι 

λυκείου. Το 20% των ερωτηθέντων είναι κάτοχοι τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και μόλις το 10% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. 

 

 

Διάγραμμα 4: Μορφωτικό Επίπεδο 
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Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των δημογραφικών χαρακτηριστικών, 

παρατίθενται  πληροφορίες σχετικά με την κατοχή Η/Υ. Σύμφωνα με το Διάγραμμα 

5, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε ποσοστό της τάξεως του 90% έχει στην κατοχή 

της Η/Υ, ενώ μόλις μία ήταν η αρνητική απάντηση. 

 

Διάγραμμα 5: Κατοχή Η/Υ 
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4.3 Περιγραφική στατιστική 

 

Στην ενότητα αυτή θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της περιγραφικής στατιστικής 

των μεταβλητών της κάθε πλατφόρμας. Εν συνεχεία, θα λάβει χώρα μία σύγκριση 

μεταξύ των 3 πλατφορμών, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις 

αντιλήψεις των συμμετεχόντων. 

Ξεκινώντας την ανάλυσή μας παρουσιάζουμε την περιγραφική στατιστική για την 

πλατφόρμα Atutor, η οποία εμφανίζεται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. 

 

 Mean S. D. Likert Scale 

Αξιολόγηση χρηστικότητας 3,10 0,31 1-5 

Εκπαίδευση 1,20 0,42 1-2 

Αξιολόγηση ευκολίας πρόσβασης 3,92 0,70 1-5 

Αξιολόγηση χρησιμότητας 3,60 0,82 1-5 

Πίνακας 1: Περιγραφική Στατιστική πλατφόρμας Αtutor 

 

Σύμφωνα με τα ευρήματα του Πίνακα 1, γίνεται αντιληπτό ότι η μεταβλητή 

χρηστικότητα η οποία αναφέρεται στο βαθμό ευκολίας/δυσκολίας της χρήσης της 

πλατφόρμας κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. Η τιμή της όπως παρατηρούμε κυμαίνεται 

στο 3, σε μία κλίμακα απαντήσεων από το 1 (Διαφωνώ Απολυτά) έως το 5 (Συμφωνώ 

Απολυτά). Η μεταβλητή εκπαίδευση, σύμφωνα με τη μέση τιμή της φανερώνει ότι ο 

μέσος όρος των συμμετεχόντων έλαβε ένα επαρκές επίπεδο εκπαίδευσης πριν από τη 

χρήση της πλατφόρμας, καθώς η τιμή κυμαίνεται στο 1 έχοντας ως κλίμακα 

απαντήσεων από το 1 (Ναι) έως το 2 (Όχι). Επιπλέον, η μεταβλητή η οποία 

αναφέρεται στην αξιολόγηση της ευκολίας πρόσβασης λαμβάνει σχεδόν την τιμή 4. 

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι θεωρείται εύκολη η πρόσβαση στις λειτουργίες και 

στις ενότητες της πλατφόρμας Atutor. Τέλος, η μεταβλητή η οποία άφορα στην 

αξιολόγηση της χρησιμότητας, έλαβε κατά μέσο όρο πάνω από 3,5. Η τιμή αυτή βάση 
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της κλίμακας Likert 1-5, μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό 

επίπεδο χρησιμότητας. Αναλυτικότερα, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι κατά μέσο όρο οι 

συμμετέχοντες πιστεύουν ότι η πλατφόρμα αυτή έχει ένα σημαντικό βαθμό 

χρησιμότητας. 

Ο Πίνακας 2 που ακολουθεί, περιλαμβάνει τα αποτελέσματα συγκριτικής στατιστικής 

για την πλατφόρμα Claroline. 

 

 Mean S. D. Likert Scale 

Αξιολόγηση χρηστικότητας 3,13 0,34 1-5 

Εκπαίδευση 1,20 0,42 1-2 

Αξιολόγηση ευκολίας πρόσβασης 3,88 0,68 1-5 

Αξιολόγηση χρησιμότητας 3,61 0,82 1-5 

Πίνακας 2: Περιγραφική Στατιστική πλατφόρμας Claroline 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 2, ο μέσος όρος της μεταβλητής αξιολόγησης 

της χρηστικότητας έλαβε την τιμή 3 που αντιστοιχεί στην απάντηση «Ούτε Διαφωνώ 

Ούτε Συμφωνώ». Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι συμμετέχοντες χαρακτηρίζουν 

το βαθμό ευκολίας/δυσκολίας ως μετρίου επιπέδου. Επιπρόσθετα, όπως και στην 

περίπτωση της πλατφόρμας Atutor, ο μέσος όρος του δείγματος έλαβε επαρκή 

εκπαίδευση πριν προβεί στη χρήση της πλατφόρμας. Η αξιολόγηση ευκολίας 

πρόσβασης είναι ακόμα μία μεταβλητή η οποία εντάσσεται στην κατηγορία της 

ευκολίας χρήσης της πλατφόρμας και ο μέσος όρος της, έλαβε τιμή πάνω από το 3,5. 

Η τιμή αυτή αποδεικνύει ότι κατά μέσο όρο οι συμμετέχοντες θεωρούν σχετικά 

εύκολη την πρόσβαση στην πλατφόρμα Claroline και στις επιμέρους λειτουργίες της. 

Ο μέσος όρος της μεταβλητής που εξετάζει τη χρησιμότητα της πλατφόρμας 

Claroline έλαβε και αυτή τιμή λίγο πάνω από το 3,5. Σύμφωνα με αυτή την τιμή, 

εξάγεται το συμπέρασμα ότι κατά μέσο όρο οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι είναι 

υψηλή η χρησιμότητα της πλατφόρμας τόσο για τη διαδικασία της εκπαίδευσης 

συνολικά όσο και για την προσωπική τους μάθηση. 
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Η περιγραφική στατιστική για την πλατφόρμα Moodle παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτόν, ο μέσος όρος της μεταβλητής 

της αξιολόγησης της χρηστικότητας έλαβε κατά προσέγγιση την τιμή 3. Όπως και 

στις δύο προηγούμενες πλατφόρμες έτσι και στην περίπτωση της Moodle, οι 

συμμετέχοντες προσδιορίζουν το βαθμό χρηστικότητας σε μέτριο επίπεδο. 

 

 Mean S. D. Likert Scale 

Αξιολόγηση χρηστικότητας 2,95 0,85 1-5 

Εκπαίδευση 1,15 0,33 1-2 

Αξιολόγηση ευκολίας πρόσβασης 4,24 0,54 1-5 

Αξιολόγηση χρησιμότητας 3,93 0,43 1-5 

Πίνακας 3: Περιγραφική Στατιστική πλατφόρμας Moodle 

 

Επιπλέον, όπως και στις πλατφόρμες Atutor και Claroline, ο μέσος όρος των 

συμμετεχόντων έλαβε επαρκή εκπαίδευση πριν την έναρξη της χρήσης της. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο μέσος όρος της μεταβλητής σχετικά με το βαθμό ευκολίας 

πρόσβασης, έλαβε τη μεγαλύτερη τιμή λίγο πάνω από 4, σε σύγκριση με τις τιμές από 

τις δύο άλλες πλατφόρμες. Ιδιαίτερα υψηλός είναι και ο μέσος όρος της μεταβλητής 

της αξιολόγησης χρησιμότητας ο οποίος κατά προσέγγιση πλησιάσει την τιμή 4. Η 

τιμή αυτή δηλώνει ότι κατά μέσο όρο οι συμμετέχοντες θεωρούν τη χρησιμότητα της 

πλατφόρμας Μoodle υψηλή. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της περιγραφικής στατιστικής των μεταβλητών 

της έρευνας αξίζει να σημειωθεί ότι οι πλατφόρμες Αtutor και Claroline 

παρουσιάζουν τους ιδίους σχεδόν μέσους όρους και τυπικές αποκλίσεις με ελάχιστες 

διαφορές. Αντίθετα, η πλατφόρμα  Moodle παρουσιάζει υψηλότερους μέσους όρους 

για τις μεταβλητές αξιολόγηση ευκολίας πρόσβασης και αξιολόγησης χρησιμότητας 

με μικρότερες τυπικές αποκλίσεις από ότι οι άλλες δύο πλατφόρμες. 

Συμφώνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, προέκυψε ο ακόλουθος συγκεντρωτικός 

πίνακας, καθώς επίσης και το συγκεντρωτικό γράφημα για τις τρείς πλατφόρμες  
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Atutor, Claroline και Moodle  όπου καταγράφονται οι μέσοι όροι για κάθε μια από τις 

μεταβλητές «Αξιολόγηση Χρηστικότητας» «Εκπαίδευση», «Αξιολόγηση ευκολίας 

Πρόσβασης» «Αξιολόγηση Χρησιμότητας» . 

  

 

 

 

 

Πίνακας 4: Συγκεντρωτικός πίνακας 

  

 

Συγκεντρωτικό γράφημα 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν σχετικά με την πλατφόρμα Atutor αποκάλυψαν ότι 

η χρηστικότητα της έχει αξιολογηθεί από τους ερωτηθέντες ως μετρίου βαθμού, η 

εκπαίδευση που έλαβαν για τη χρήση της πλατφόρμας θεωρήθηκε επαρκής, ο βαθμός 

ευκολίας πρόσβασης κρίθηκε εύκολος ενώ η χρησιμότητα της πλατφόρμας 

αξιολογήθηκε ως σημαντική.  

Όσον αναφορά την πλατφόρμα Claroline, κατά την αξιολόγηση της χρηστικότητάς 

της οι συμμετέχοντες έκριναν ότι η ευκολία χρήσης είναι μετρίου επίπεδου. 

  Atutor Claroline Moodle 
Αξιολόγηση 

χρηστικότητας 
3,1 3,13 2,95 

Εκπαίδευση 1,2 1,2 1,15 

Αξιολόγηση 

ευκολίας πρόσβασης 
3,92 3,88 4,24 

Αξιολόγηση 

χρησιμότητας 
3,6 3,61 3,93 
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Επιπλέον, και σε αυτήν την πλατφόρμα η εκπαίδευση που έλαβαν οι συμμετέχοντες 

κρίθηκε επαρκής. Τέλος, ο βαθμός ευκολίας πρόσβασης και η χρησιμότητά της 

κυμάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα. 

Για την πλατφόρμα Μoodle ο βαθμός χρηστικότητας αξιολογήθηκε ως μετρίου 

επίπεδου και η εκπαίδευση που έλαβαν ως επαρκής. Σε αντίθεση με τις δύο άλλες 

πλατφόρμες ο βαθμός πρόσβασης στις λειτουργίες και στις εφαρμογές της 

πλατφόρμας αυτής καθώς και ο βαθμός χρησιμότητάς της αξιολογήθηκε ιδιαίτερα 

υψηλός. Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα η πλατφόρμα Moodle μπορεί να 

θεωρηθεί πιο εύκολη στην πρόσβαση σχετικά με τις άλλες δύο και η 

αντιλαμβανομένη χρησιμότητάς της από τους χρηστές της πιο υψηλή 
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4.4 Συσχετίσεις 

 

Στην συνέχεια της ανάλυσης των εμπειρικών αποτελεσμάτων της έρευνάς μας, 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών. Αναλυτικότερα, 

θα παρουσιαστούν οι συσχετίσεις, οι οποίες πρόεκυψαν κατόπιν εξέτασης των 

μεταβλητών των ομάδων «Ευκολία χρήσης», «Χρηστικότητας»  και «Χρησιμότητας» 

με τις μεταβλητές των δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματός μας. 

Παρατηρώντας τα ευρήματα του Πίνακα 5, τα οποία αναφέρονται στην πλατφόρμα 

Αtutor, εντοπίζεται αντιστρόφως ανάλογη συσχέτιση μεταξύ του μορφωτικού 

επιπέδου και της χρηστικότητας της πλατφόρμας. Φαίνεται ότι ο συντελεστής 

Pearson λαμβάνει μία τιμή ίση με-0,813.  Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

σχηματίζεται στο 0,01 με τα ευρήματα να σχετίζουν το μορφωτικό επίπεδο με τη 

μεταβλητή της χρηστικότητας. Η μεταβλητή χρηστικότητα όπως προαναφέρθηκε 

ανήκει στην κατηγορία των μεταβλητών που εξετάζουν το βαθμό ευχρηστίας της 

πλατφόρμας. Επομένως, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως αυτή η τιμή δείχνει ότι 

όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο του χρήστη της πλατφόρμας, τόσο 

μειώνεται ο βαθμός δυσκολίας χρήσης της πλατφόρμας. (Πίνακας 5). 
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Αξιολόγηση 

χρηστικότητας 
Εκπαίδευση 

Αξιολόγηση 

ευκολίας 

πρόσβασης 

Αξιολόγηση 

χρησιμότητας 

Φύλο -0,070 -0,102 -0,160 -0,009 

Ηλικία 0,399 0,134 -0,434 -0,074 

Επαγγελματική 

Ομάδα 
0,239 0,480 -0,549 -0,317 

Μορφωτικό Επίπεδο -0,813** -0,302 0,436 0,006 

Κατοχή Η/Υ 0,076 -0,167 -0,060 0,163 

**: επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,01 

Πίνακας 5: Συσχετίσεις μεταβλητών πλατφόρμας Αtutor 

 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι έλεγχοι για την πλατφόρμα 

Claroline με τις συσχετίσεις να παρουσιάζονται στον Πίνακα 6 που ακολουθεί. 

 

 
Αξιολόγηση 

χρηστικότητας 
Εκπαίδευση 

Αξιολόγηση 

ευκολίας 

πρόσβασης 

Αξιολόγηση 

χρησιμότητας 

Φύλο -0,185 -0,102 -0,088 -0,009 

Ηλικία 0,376 0,134 -0,380 -0,074 

Επαγγελματική 

Ομάδα 
0,145 0,480 -0,525 -0,317 

Μορφωτικό Επίπεδο -0,773** -0,302 0,299 0,006 

Κατοχή Η/Υ 0,034 -0,167 -0,041 0,163 

**: επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,01 

Πίνακας 6: Συσχετίσεις μεταβλητών πλατφόρμας Claroline 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 6, ο συντελεστής συσχέτισης Pearson όπως 

εκτιμήθηκε, λαμβάνει την τιμή -0,773 η οποία είναι στατιστικά σημαντική για 

επίπεδο σημαντικότητας 0,01. Μπορούμε να πούμε ότι για τις μεταβλητές μορφωτικό 
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επίπεδο και αξιολόγηση χρηστικότητας έχουμε αντιστρόφως ανάλογη σχέση όπως 

ακριβώς και στην πλατφόρμα Atutor. Επομένως, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε 

πως αυτή η τιμή δείχνει ότι όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο του χρήστη 

της πλατφόρμας, τόσο μειώνεται ο βαθμός δυσκολίας χρήσης της πλατφόρμας. 

Συνεχίζοντας την ανάλυσή μας, επιχειρήσαμε να εξετάσουμε τις αντίστοιχες 

συσχετίσεις για την πλατφόρμα Moodle. Τα ευρήματά μας συγκεντρώνονται στον 

Πίνακα 7 στον οποίο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συσχετίσεων που 

προέκυψαν. 

 

 
Αξιολόγηση 

χρηστικότητας 
Εκπαίδευση 

Αξιολόγηση 

ευκολίας 

πρόσβασης 

Αξιολόγηση 

χρησιμότητας 

Φύλο 0,283 0,112 0,419 -0,134 

Ηλικία 0,340 0,125 0,380 0,675* 

Επαγγελματική 

Ομάδα 
-0,075 0,700* -0,018 0,113 

Μορφωτικό Επίπεδο 0,037 -0,283 0,128 -0,132 

Κατοχή Η/Υ 0,225 -0,156 0,231 0,058 

*: επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,05 

Πίνακας 7: Συσχετίσεις μεταβλητών πλατφόρμας Moodle 

 

Σύμφωνα, με τα ευρήματα του Πίνακα 7 πρόεκυψαν δύο στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις. Η πρώτη συσχέτιση είναι μεταξύ των μεταβλητών ηλικίας και 

αξιολόγησης χρησιμότητας, η οποία είναι θετική με το συντελεστή της να αγγίζει το 

0,675. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας του ελέγχου ήταν 0,05 ενώ το μέγεθός 

της χαρακτηρίζεται υψηλό. Το θετικό πρόσημο υποδηλώνει ότι η ηλικία έχει θετικό 

αντίκτυπο στην αξιολόγηση της χρησιμότητας της πλατφόρμας. Το γεγονός αυτό 

μπορεί να σχετίζεται με την ωριμότητα του ατόμου ή με τις εμπειρίες που έχει 

αποκομίσει από τη χρήση διάφορων συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης και μπορεί 
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να αντιληφθεί καλύτερα τη χρησιμότητα που προσφέρει η χρήση της πλατφόρμας 

Moodle. 

Η δεύτερη στατιστικά σημαντική συσχέτιση που πρόεκυψε είναι ανάμεσα στη 

μεταβλητή επαγγελματική ομάδα και στην εκπαίδευση που έλαβε ο συμμετέχων. Η 

συσχέτιση είναι θετική με το συντελεστή να λαμβάνει την τιμή 0,70 σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας 0,05. Η υψηλή αυτή θετική συσχέτιση δηλώνει ότι η 

επαγγελματική κατάσταση του συμμετέχοντος επηρεάζει θετικά την αντίληψή του 

σχετικά με την αναγκαιότητα και την επάρκεια της εκπαίδευσης που έλαβε.  

Στην  περίπτωση της πλατφόρμας Μoodle πρόεκυψαν δύο μόνο στατιστικά 

σημαντικές συσχετίσεις όπως αναλύθηκε παραπάνω, μεταξύ των δημογραφικών 

μεταβλητών και των μεταβλητών από την κατηγορία ευχρηστία και τη μεταβλητή 

χρησιμότητα. 

Εξετάζοντας τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματα σχετικά με τις 

μεταβλητές χρηστικότητα, εκπαίδευση, ευκολία πρόσβασης και χρησιμότητα μπορεί 

να αναφερθεί ότι οι συμμετέχοντες με ηλικία 45-50 ετών και 51-55 ετών, οι όποιοι 

είναι εργαζόμενοι και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έκριναν ότι οι 

πλατφόρμες Atutor και Claroline παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό χρηστικότητας 

(μετρίου επίπεδου) όπως επίσης και τον ίδιο βαθμό ευκολίας πρόσβασης και 

χρησιμότητας (υψηλού επίπεδου). Από την άλλη πλευρά, για την πλατφόρμα Moodle  

οι συμμετέχοντες την αξιολόγησαν ακόμα πιο θετικά καθώς έκριναν ότι είναι 

ευκολότερη η πρόσβαση σε αυτή και υψηλότερη η χρησιμότητά της συγκριτικά με τις 

άλλες δύο. Επομένως, οι τρεις αυτές πλατφόρμες κρίθηκαν ως σχετικά εύχρηστες με 

υψηλή χρησιμότητα από ανθρώπους ηλικίας από 45-55, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι 

και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό το στοιχείο αποδεικνύει το βαθμό 

ευκολίας χρήσης αυτών καθώς και τη χρησιμότητα που προσφέρουν τα συγκεκριμένα 

Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης και σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας βασικού 

μορφωτικού επιπέδου. 

Εξετάζοντας τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματα σχετικά με τις 

μεταβλητές χρηστικότητα, εκπαίδευση, ευκολία πρόσβασης και χρησιμότητα μπορεί 

να αναφερθεί ότι οι συμμετέχοντες με ηλικία 45-50 ετών και 51-55 ετών, οι όποιοι 
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είναι εργαζόμενοι και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έκριναν ότι οι 

πλατφόρμες Atutor και Claroline παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό χρηστικότητας 

(μετρίου επίπεδου) όπως επίσης και τον ίδιο βαθμό ευκολίας πρόσβασης και 

χρησιμότητας (υψηλού επίπεδου). Από την άλλη πλευρά, για την πλατφόρμα Moodle  

οι συμμετέχοντες την αξιολόγησαν ακόμα πιο θετικά καθώς έκριναν ότι είναι 

ευκολότερη η πρόσβαση σε αυτή και υψηλότερη η χρησιμότητά της συγκριτικά με τις 

άλλες δύο. Επομένως, οι τρεις αυτές πλατφόρμες κρίθηκαν ως σχετικά εύχρηστες με 

υψηλή χρησιμότητα από ανθρώπους ηλικίας από 45-55, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι 

και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό το στοιχείο αποδεικνύει το βαθμό 

ευκολίας χρήσης αυτών καθώς και τη χρησιμότητα που προσφέρουν τα συγκεκριμένα 

Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης και σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας βασικού 

μορφωτικού επιπέδου. 
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Πίνακας 8: Συγκεντρωτικός πίνακας 

Ηλικιακή ομάδα, 
 Μορφωτικό επίπεδο,  

Επαγγελματική κατάσταση  

  45-55 (Εργαζόμενοι, 
Απόφοιτοι 

Δευτεροβάθμιας) 

  A-
tutor 

Claroline Moodle 

Αξιολόγηση  
χρηστικότητας  
 

3,1 3,13 2,95 

Εκπαίδευση 1,2 1,2 1,15 

Ευκολία Πρόσβασης 3,92 3,88 4,24 

Χρησιμότητα 3,6 3,61 3,93 
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5.Συμπεράσματα 
 

Η ραγδαία εξέλιξη  που σημειώθηκε στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 

και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) τις τελευταίες δεκαετίες, σε συνδυασμό με τη σημαντική 

επέκταση και διάδοση του Διαδικτύου ως μέσο επικοινωνίας και ενημέρωσης αλλά 

και η αυξανόμενη ανάγκη για δια βίου εκπαίδευση, οδήγησαν στην ευρεία διάδοση 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία αρχίζει να καθιερώνεται ως μέσο 

εκπαίδευσης. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθίσταται δυνατή μέσω της χρήσης 

σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης μάθησης. 

Τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης, παρέχουν τη δυνατότητα αυτοματοποίησης της 

διαδικασίας μάθησης, προσφέροντας παράλληλα ένα μεγάλο σύνολο εκπαιδευτικών 

δυνατοτήτων. Η συμβολή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ιδιαίτερα 

σημαντική και παρέχουν πληθώρα πλεονεκτημάτων τόσο στους εκπαιδευόμενους όσο 

και στους εκπαιδευτές και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.  Τα Συστήματα Διαχείρισης 

Μάθησης έχουν ιδιαίτερη σημασία στην διαδικασία της μάθησης, η παρούσα 

διπλωματική εργασία εμβάθυνε στην ανάλυση αυτών και επιχειρήθηκε να μελετηθεί 

και να συγκριθεί  η αποτίμηση της ευχρηστίας και χρησιμότητας  τριών συστημάτων 

διαχείρισης μάθησης, της Moodle, η Claroline και η Atutor . Για τους σκοπούς της 

έρευνας αυτής κλήθηκαν 10 συνολικά άτομα μέσης ηλικίας αφού πρώτα είχαν κάνει 

χρήση των πλατφορμών αυτών να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο 

εξέταζε τις αντιλήψεις περί  ευχρηστίας και χρησιμότητας αυτών. 

Ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson, αποτελεί ίσως το γνωστότερο μέτρο 

γραμμικής συσχέτισης μεταβλητών. Ο υποφαινόμενος συντελεστής λαμβάνει θετικές 

και αρνητικές τιμές, oι οποίες δίνουν πληροφορίες για την κατεύθυνση της υπό 

εξέταση σχέσης. Πιο συγκεκριμένα, παίρνει τιμές μεταξύ του -1 και +1, -1≤ r ≤+1, 

ενώ ταυτόχρονα παρέχει ένα μέτρο εκτίμησης τη δυναμικής της γραμμικής σχέσης 

μεταξύ δύο μεταβλητών (Vořechovský, 2011). Η ανάλογη  συσχέτιση συμβολίζει την 

ίδια κατεύθυνση για τις δυο μεταβλητές, το οποίο σημαίνει ότι όταν αυξάνεται η µία 
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αυξάνεται η άλλη. Αντίθετα, η αντιστρόφως ανάλογη συσχέτιση συμβολίζει μία 

αρνητική κατεύθυνση καθώς όταν αυξάνεται η µία µμεταβλητή η άλλη μειώνεται.   

Οι τιμές που λαμβάνει ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson ερμηνεύονται ως εξής: 

 τέλεια θετική συσχέτιση µεταξύ των τυχαίων μεταβλητών X και Y, 

όταν ο συντελεστής λαμβάνει την τιμή +1 

 δεν υπάρχει καμία γραµµική συσχέτιση µεταξύ των τυχαίων 

μεταβλητών X και Y, όταν ο συντελεστής λαμβάνει την τιμή 0 

 υπάρχει τέλεια αρνητική συσχέτιση µεταξύ των τυχαίων μεταβλητών 

X και Y, όταν ο συντελεστής λαμβάνει την τιμή −1. 

Συμφώνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για τις συσχετίσεις μεταξύ των 

μεταβλητών προέκυψε για τις πλατφόρμες Atutor και Claroline ότι όσο υψηλότερο 

είναι το μορφωτικό επίπεδο του χρήστη της πλατφόρμας, τόσο μειώνεται ο βαθμός 

δυσκολίας χρήσης της πλατφόρμας.   

Για την πλατφόρμα Moodle προέκυψε ότι η ηλικία έχει θετικό αντίκτυπο στην 

αξιολόγηση της χρησιμότητας της πλατφόρμας, δηλαδή, τα άτομα ηλικίας 45-55 ετών 

βρίσκουν χρήσιμη την πλατφόρμα. Το γεγονός αυτό μπορεί να σχετίζεται με την 

ωριμότητα του ατόμου ή με τις εμπειρίες που έχει αποκομίσει από τη χρήση 

διάφορων συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης και μπορεί να αντιληφθεί καλύτερα τη 

χρησιμότητα που προσφέρει η χρήση της πλατφόρμας Moodle. Επίσης, η 

επαγγελματική κατάσταση-εργαζόμενοι του συμμετέχοντος επηρεάζει θετικά την 

αντίληψή του σχετικά με την αναγκαιότητα και την επάρκεια της εκπαίδευσης που 

έλαβε. 

Βάσει αυτών των ευρημάτων μπορεί να λεχθεί ότι για τις πλατφόρμες  Atutor και 

Claroline οι συμμετέχοντες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο αντιλαμβάνονται την 

ευχρηστία των πλατφορμών αυτών και πιθανόν να είναι και ένας παράγοντας 

διαμόρφωσης αυτής της αντίληψης. Ενώ για την πλατφόρμα Moodle η ηλικιακή 

ομάδα 45-55 ετών αντιλαμβάνεται θετικά την χρησιμότητα της πλατφόρμας. Η 

επαγγελματική ομάδα- εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται με μεγαλύτερη ευκολία την 

εκπαιδευτική χρήση της πλατφόρμας 
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Συνοψίζοντας, βάσει των συσχετίσεων αλλά και των χαρακτηριστικών του δείγματος 

οι ερωτηθέντες με μορφωτικό επίπεδο λυκείου αντιλαμβάνονται τον βαθμό ευκολίας 

χρήσης των πλατφορμών Atutor και Claroline ως μετρίου επιπέδου. Η ηλικιακή 

ομάδα 45-55 ετών αξιολόγησε την χρησιμότητα που προσφέρει η πλατφόρμα Moodle 

ως υψηλή. 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι η πλατφόρμα Moodle είναι 

περισσότερο χρήσιμη σε σχέση με τις άλλες δύο πλατφόρμες Autor και Claroline. 

Επίσης, διακρίνεται ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν δυσκολευτήκαν να αποκτήσουν 

πρόσβαση στην πλατφόρμα Moodle σε σύγκριση με τις πλατφόρμες Autor και 

Claroline. 
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6.Προτάσεις για το μέλλον 
 

Η έρευνα διενεργήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας και πιθανόν να 

χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Μελλοντικά θα μπορούσε να γίνει μια αντίστοιχη 

έρευνα σε ηλικιακές ομάδες από 15-17 ετών καθώς η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα 

είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την τεχνολογία στις μέρες μας. Ακόμη θα μπορούσε 

να διεξαχθεί η ίδια έρευνα ανάμεσα σε φοιτητές και πανεπιστήμια  που 

χρησιμοποιούν πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

1. Ερωτηματολόγιο 

 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη ενώ τα στοιχεία της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν 

αποκλειστικά για την εκπόνηση της τρέχουσας έρευνας. Παρακαλείσθε όπως απαντήσετε το 

ερωτηματολόγια με ειλικρίνεια. 

Ευχαριστώ για το χρόνο σας! 

 

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Παρακαλώ σημειώσατε με ένα «Χ», την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει. 

 

1. ΦΥΛΟ:   Άνδρας            Γυναίκα 

 

2. ΗΛΙΚΙΑ:     45-50    51-55      56-60      61+ 

 

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: 

 Εργαζόμενος/η 

 Άνεργος/η 

 Οικιακά 

 Σπουδαστής / Φοιτητής 

 Συνταξιούχος 

 Άλλο ………………………………… 
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4. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: 

 Απόφοιτος Λυκείου 

 ΑΕΙ/ ΤΕΙ 

 Μεταπτυχιακό 

 Άλλο 

 

5. ΕΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΣΑΣ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ; 

 Ναι 

 Όχι 

 

Β.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΟDLE 

 

Παρακαλώ σημειώσατε με ένα «Χ», την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει. για κάθε δήλωση που 

αναφέρεται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης  

 

                                                                 

 Διαφωνώ 

Απόλυτα 
Διαφωνώ  

Ούτε 

Διαφωνώ 

Ούτε 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

Απόλυτα 

6. Βρήκα την πλατφόρμα 

ιδιαίτερα περιπλοκή 
     

7. Οι διάφορες λειτουργίες 

στην πλατφόρμα ήταν άρτια 

οργανωμένες 

     

9. Θα ήθελα να 

χρησιμοποιήσω την 

πλατφόρμα ξανά 
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10. Χρειάστηκε να μάθω 

αρκετά πράγματα πριν 

χρησιμοποιήσω την 

πλατφόρμα 

     

11. Πιστεύω ότι η 

πλειονότητα των χρηστών 

Η/Υ μπορεί να μάθει να 

χρησιμοποιεί γρήγορα την 

πλατφόρμα 

     

12. Νομίζω ότι υπήρχε πολύ 

μεγάλη έλλειψη συνοχής σε 

αυτό το σύστημα 

     

 

 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

 

Παρακαλώ σημειώσατε με ένα «Χ», την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει. 

 

13. Λάβατε κάποιου είδους εκπαίδευση πριν από τη χρήση της πλατφόρμας; 

 Ναι 

 Όχι 

 

14. Αν λάβατε κάποιου είδους εκπαίδευση πιστεύετε ότι ήταν επαρκής για τη 

χρήση της πλατφόρμας; 

 Ναι 

 Όχι 

 

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΚΟΛΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

 

Παρακαλώ σημειώσατε με ένα «Χ», την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει. για κάθε δήλωση που 

αναφέρεται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης  
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18. Η πλατφόρμα ήταν εύκολη και απλή: 

 Διαφωνώ Απόλυτα 

 Διαφωνώ 

 Ούτε Διαφωνώ Ούτε Συμφωνώ 

 Συμφωνώ 

 Συμφωνώ Απόλυτα 

 

19. Νιώθω ικανός/η να ολοκληρώσω τα τεστ μαθήσεως μέσω της συγκεκριμένης 

πλατφόρμας 

 Διαφωνώ Απόλυτα 

 Διαφωνώ 

 Ούτε Διαφωνώ Ούτε Συμφωνώ 

 Συμφωνώ 

 Συμφωνώ Απόλυτα 

 

Ε. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

                                                                 

 Διαφωνώ 

Απόλυτα 
Διαφωνώ  

Ούτε 

Διαφωνώ 

Ούτε 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

Απόλυτα 

15. Ήταν εύκολη η προβολή 

αρχείων και φακέλων; 
     

16. Ήταν εύκολη η προβολή 

συνδέσμων σε ιστοσελίδες; 
     

17. Ήταν εύκολη η 

ολοκλήρωση εργασιών/τεστ 
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Παρακαλώ σημειώσατε με ένα «Χ», την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει. 

 

20. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα διαθέτει υψηλή εκπαιδευτική χρησιμότητα;  

 Διαφωνώ Απόλυτα 

 Διαφωνώ 

 Ούτε Διαφωνώ Ούτε Συμφωνώ 

 Συμφωνώ 

 Συμφωνώ Απόλυτα 

 

21. Πιστεύω ότι θα μπορούσα να γίνω περισσότερο παραγωγικός 

χρησιμοποιώντας αυτήν την πλατφόρμα  

 Διαφωνώ Απόλυτα 

 Διαφωνώ 

 Ούτε Διαφωνώ Ούτε Συμφωνώ 

 Συμφωνώ 

 Συμφωνώ Απόλυτα 

 

22. Η πλατφόρμα αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερη χρησιμότητα καθώς μπορώ να 

αποκτήσω πρόσβαση σε μαθησιακές δραστηριότητες όπου και όποτε είναι 

βολικό για μένα 

 Διαφωνώ Απόλυτα 

 Διαφωνώ 

 Ούτε Διαφωνώ Ούτε Συμφωνώ 

 Συμφωνώ 

 Συμφωνώ Απόλυτα 

 



Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 
 

 
Συγκριτική Μελέτη και Αξιολόγηση Πλατφορμών Ηλεκτρονικής Μάθησης Ενηλίκων 

63 
 

22. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα αυτή είναι πιο εύκολη για εμένα η 

διαδικασία της εκμάθησης. 

 Διαφωνώ Απόλυτα 

 Διαφωνώ 

 Ούτε Διαφωνώ Ούτε Συμφωνώ 

 Συμφωνώ 

 Συμφωνώ Απόλυτα 

 

23. Πιστεύω ότι μέσω της χρήσης της πλατφόρμας αυτής μπορεί κάποιος να 

εξασκηθεί κατάλληλα στο γνωστικό αντικείμενο που τον ενδιαφέρει. 

 Διαφωνώ Απόλυτα 

 Διαφωνώ 

 Ούτε Διαφωνώ Ούτε Συμφωνώ 

 Συμφωνώ 

 Συμφωνώ Απόλυτα 

 

24. Πιστεύω ότι μέσω της χρήσης της πλατφόρμας αυτής μπορεί κάποιος να 

παρουσιάσει σημαντική μαθησιακή βελτίωση. 

 Διαφωνώ Απόλυτα 

 Διαφωνώ 

 Ούτε Διαφωνώ Ούτε Συμφωνώ 

 Συμφωνώ 

 Συμφωνώ Απόλυτα 
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2. Πίνακες 
 

Πλατφόρμα Claroline 

Descriptive Statistics 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

10 2,50 3,67 3,1333 ,34960 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

10 1,00 2,00 1,2000 ,42164 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΚΟΛΙΑΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
10 2,80 5,00 3,8800 ,68118 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

10 2,17 5,00 3,6167 ,82421 

Valid N (listwise) 10 

    

 

Correlations 

 

 ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΚΑΤΟΧΗ 

Η/Υ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΥΚΟΛΙΑΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΦΥΛΟ 

Pearson 

Correlation 
1 ,327 ,523 -,123 ,272 -,185 -,102 -,088 -,009 

Sig. (2-

tailed) 

 

,356 ,121 ,735 ,447 ,610 ,779 ,808 ,981 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ΗΛΙΚΙΑ 

Pearson 

Correlation 
,327 1 ,064 -,242 ,535 ,376 ,134 -,380 -,074 

Sig. (2-

tailed) 
,356 

 

,860 ,501 ,111 ,284 ,713 ,278 ,839 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

Pearson 

Correlation 
,523 ,064 1 -,386 ,053 ,145 ,480 -,525 -,317 

Sig. (2-

tailed) 
,121 ,860 

 

,270 ,884 ,690 ,160 ,119 ,371 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Pearson 

Correlation 
-,123 -,242 -,386 1 -,201 -,773** -,302 ,299 ,006 

Sig. (2-

tailed) 
,735 ,501 ,270 

 

,578 ,009 ,397 ,402 ,986 



Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 
 

 
Συγκριτική Μελέτη και Αξιολόγηση Πλατφορμών Ηλεκτρονικής Μάθησης Ενηλίκων 

65 
 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ΚΑΤΟΧΗ Η/Υ 

Pearson 

Correlation 
,272 ,535 ,053 -,201 1 ,034 -,167 -,041 ,163 

Sig. (2-

tailed) 
,447 ,111 ,884 ,578 

 

,927 ,645 ,910 ,652 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Πλατφόρμα Atutor 

Descriptive Statistics 

 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

10 2,50 3,50 3,1000 ,30631 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

10 1,00 2,00 1,2000 ,42164 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΚΟΛΙΑΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
10 2,80 5,00 3,9200 ,70048 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

10 2,17 5,00 3,6167 ,82421 

Valid N (listwise) 10     

 

Correlations 

 

 ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΚΑΤΟΧΗ 

Η/Υ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΥΚΟΛΙΑΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΦΥΛΟ 

Pearson 

Correlation 
1 ,327 ,523 -,123 ,272 -,070 -,102 -,160 -,009 

Sig. (2-

tailed) 

 

,356 ,121 ,735 ,447 ,847 ,779 ,659 ,981 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ΗΛΙΚΙΑ 

Pearson 

Correlation 
,327 1 ,064 -,242 ,535 ,399 ,134 -,434 -,074 

Sig. (2-

tailed) 
,356 

 

,860 ,501 ,111 ,254 ,713 ,210 ,839 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

Pearson 

Correlation 
,523 ,064 1 -,386 ,053 ,239 ,480 -,549 -,317 

Sig. (2-

tailed) 
,121 ,860 

 

,270 ,884 ,506 ,160 ,100 ,371 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Pearson 

Correlation 
-,123 -,242 -,386 1 -,201 -,813** -,302 ,436 ,006 

Sig. (2-

tailed) 
,735 ,501 ,270 

 

,578 ,004 ,397 ,208 ,986 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ΚΑΤΟΧΗ 

Η/Υ 

Pearson 

Correlation 
,272 ,535 ,053 -,201 1 ,076 -,167 -,060 ,163 

Sig. (2-

tailed) 
,447 ,111 ,884 ,578 

 

,834 ,645 ,869 ,652 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Πλατφόρμα Moodle 

 

Descriptive Statistics 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

10 1,00 4,00 2,9500 ,85725 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

10 1,00 2,00 1,1500 ,33747 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΚΟΛΙΑΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
10 3,40 5,00 4,2400 ,54813 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

9 3,33 4,50 3,9333 ,43429 

Valid N (listwise) 9     

 

 

Correlations 

 

 ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΚΑΤΟΧΗ 

Η/Υ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΥΚΟΛΙΑΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
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ΦΥΛΟ 

Pearson 

Correlation 
1 ,224 ,529 -,073 .a ,283 ,112 ,419 -,134 

Sig. (2-

tailed) 

 

,563 ,143 ,853 ,000 ,461 ,775 ,261 ,752 

N 9 9 9 9 9 9 9 9 8 

ΗΛΙΚΙΑ 

Pearson 

Correlation 
,224 1 ,064 -,242 ,535 ,340 ,125 ,380 ,675* 

Sig. (2-

tailed) 
,563 

 

,860 ,501 ,111 ,337 ,730 ,278 ,046 

N 9 10 10 10 10 10 10 10 9 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΟΜΑΔΑ 

Pearson 

Correlation 
,529 ,064 1 -,386 ,053 -,075 ,700* -,018 ,113 

Sig. (2-

tailed) 
,143 ,860 

 

,270 ,884 ,836 ,024 ,960 ,773 

N 9 10 10 10 10 10 10 10 9 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Pearson 

Correlation 
-,073 -,242 -,386 1 -,201 ,037 -,283 ,128 -,132 

Sig. (2-

tailed) 
,853 ,501 ,270 

 

,578 ,919 ,429 ,725 ,735 

N 9 10 10 10 10 10 10 10 9 

ΚΑΤΟΧΟΣ Η/Υ 

Pearson 

Correlation 
.a ,535 ,053 -,201 1 ,225 -,156 ,231 ,058 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,111 ,884 ,578 

 

,531 ,667 ,521 ,883 

N 9 10 10 10 10 10 10 10 9 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

 

ΦΥΛΟ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Άνδρας 4 40,0 40,0 40,0 

Γυναίκα 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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ΗΛΙΚΙΑ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

45-50 4 40,0 40,0 40,0 

51-55 4 40,0 40,0 80,0 

56-60 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Εργαζόμενος/η 6 60,0 60,0 60,0 

Άνεργος/η 2 20,0 20,0 80,0 

Οικιακά 1 10,0 10,0 90,0 

Συνταξιούχος 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Απόφοιτος Λυκείου 7 70,0 70,0 70,0 

ΑΕΙ/ ΤΕΙ 2 20,0 20,0 90,0 

Μεταπτυχιακό 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

 

ΚΑΤΟΧΗ Η/Υ 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ναι 9 90,0 90,0 90,0 

Όχι 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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