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Ζ παξνύζα Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία (Μ.Γ.Δ.), ε νπνία εθπνλήζεθε ζηα 

πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ: Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη 

ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, (ζηελ θαηεύζπλζε: Πιεξνθνξηθή θαη Νέεο Σερλνινγίεο), θαη ηα 

ινηπά απνηειέζκαηα απηήο απνηεινύλ ζπληδηνθηεζία ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Μαθεδνλίαο 

θαη ηνπ θνηηεηή, ν θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο έρεη ην δηθαίσκα αλεμάξηεηεο ρξήζεο θαη 

αλαπαξαγσγήο ηνπο (ζην ζύλνιν ή ηκεκαηηθά) γηα δηδαθηηθνύο θαη εξεπλεηηθνύο ζθν-

πνύο, ζε θάζε πεξίπησζε αλαθέξνληαο ηνλ ηίηιν θαη ην ζπγγξαθέα θαη ην Παλεπηζηή-

κην Μαθεδνλίαο, όπνπ εθπνλήζεθε ε Μ.Γ.Δ. θαζώο θαη ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή θαη 

ηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο. 
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Βαδίδνπκε ζηα ρλάξηα άιισλ…….. 

Mηα Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία δελ είλαη έξγν ελόο κόλν επηζηήκνλα-

εξεπλεηή αιιά πνιιώλ. πσο θαη ε αλζξώπηλε Γλώζε δελ είλαη πξντόλ ελόο αιιά θηή-

κα πνιιώλ. Γηα λα θηάζνπκε ζήκεξα λα αηελίδνπκε κε ζηγνπξηά ην παξόλ, κε βεβαηό-

ηεηα ην παξειζόλ θαη κε αηζηνδνμία θαη ειπίδα ην κέιινλ, βαζηδόκαζηε ζηελ ζπλεξγα-

ζία καο κε ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο. Σα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο ηδηαίηεξα 

γλσξίδνπλ ηελ αμία ηεο πξνζθνξάο ησλ ππνινίπσλ κειώλ ηεο. Ζ αλζξώπηλε γλώζε άι-

ισζηε δηακνξθώζεθε κεηά από αηώλεο  έξεπλαο, πεηξακάησλ, παξαηεξήζεσλ θαη ζπδε-

ηήζεσλ.  

Γηα λα θζάζεη απηή ε εξγαζία ζην ζεκείν ηεο νινθιήξσζεο κεζνιάβεζε έλα καθξύ 

δηάζηεκα αλαδήηεζεο, έξεπλαο θαη ζπδεηήζεσλ κε ζπλεξγάηεο, θίινπο, ζπκθνηηεηέο, 

γνλείο θαη καζεηέο. Θα ήηαλ παξάδνμν λα κελ επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο αλζξώπνπο 

πνπ δνύιεςαλ γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε πιαηθόξκα, ηελ Οκάδα Σειεθπαίδεπζεο ηνπ Α-

θαδεκατθνύ Γηαδηθηύνπ (GUnet). 

Φπζηθά ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο θαζεγεηέο κνπ ζην Παλε-

πηζηήκην Μαθεδνλίαο, θύξηνπο Φαραληίδε θαη Γαγδηιέιε γηα ηελ βνήζεηα, ηελ θαζνδή-

γεζε αιιά πξσηίζησο ηελ επθαηξία πνπ έδσζαλ λα ζπκκεηέρσ ζην πξόγξακκα Μεηα-

πηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

Ζ παξνύζα εξγαζία αθνξά ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζα ζε ζρνιεία ηεο Βέξνηαο, 

Ζκαζίαο κε ζηόρν λα δηαπηζηώζσ ηνλ βαζκό ζηνλ νπνίν ήηαλ επραξηζηεκέλνη νη καζε-

ηέο κνπ από ηελ ιεηηνπξγία κηαο ζεηξάο ειεθηξνληθώλ ηάμεσλ ζην ΠΓ. Δθπνλήζεθε 

ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζην ηκήκα «Δπηζηήκεο ηεο 

Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο» ζηνλ ηνκέα ηεο «Πιεξνθνξηθή θαη Νέεο Σε-

ρλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε» θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2016-17.  

Σέινο, ηαπεηλά λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ πνπ έρεη ην θνπξάγην λα κε ζηεξί-

δεη ζε θάζε κνπ εγρείξεκα.  

Παπιίδνπ Γέζπνηλα 

Ell 17062 
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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

Ζ πιαηθόξκα ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο Open eClass ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζρνιέο ηεο 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζε ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθ-

παίδεπζεο ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 10 πεξίπνπ έηε. Έρνπλ γίλεη έξεπλεο γηα ηελ αμη-

νιόγεζε ηεο ρξήζεο ηεο από θνηηεηέο ζε ΑΔΗ & ΣΔΗ αιιά ειάρηζηε έξεπλα έρεη γίλεη 

γηα ηελ ρξήζε ηεο από λεαξόηεξνπο καζεηέο ζε ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαί-

δεπζεο. Ζ παξνύζα έξεπλα πξνζπαζεί λα θαιύςεη έλα κηθξό κέξνο απηήο ηεο έιιεηςεο.  

Με ρξήζε ελόο δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ SUS, καζεηέο θαη καζήηξηεο Γπκλαζίνπ, 

Γεληθνύ Λπθείνπ, εζπεξηλνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ θαη Γεκόζηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δ-

παγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΓΗΔΚ), αμηνιόγεζαλ ηελ πιαηθόξκα θαη ε αμηνιόγεζή 

ηνπο ζπγθξίζεθε κε ηελ αμηνιόγεζε πνπ έθαλαλ νη θνηηεηέο ζε ΑΔΗ & ΣΔΗ. 

Παξαηεξήζεθε πσο νη καζεηέο έρνπλ γεληθά ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ρξήζε ηεο 

πιαηθόξκαο, βξίζθνπλ πξνζβάζηκν ην πιηθό πνπ πεξηέρεη ε πιαηθόξκα, ζεσξνύλ πσο 

ηόζν ζην ζύλνιό ηεο όζν θαη ζηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηεο ε πιαηθόξκα είλαη εύθνιε 

ζηελ ρξήζε ρσξίο λα ηνπο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. Νηώζνπλ αξθεηή απηνπεπνίζεζε 

ζηελ ρξήζε ηεο, δελ έρνπλ αλάγθε ηδηαίηεξεο ηερληθήο ππνζηήξημεο, δελ ηε βξήθαλ 

θνπξαζηηθή νύηε ζεσξνύλ πσο ππήξρε αζπλέρεηα ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. 

Παξόιν πνπ ε έξεπλα αθνξνύζε δηαθόξνπο ηύπνπο ζρνιείνπ, δελ ζεκεηώζεθε ηδηαίηεξε 

δηαθνξνπνίεζε ζηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ αλάινγα κε ην θύιν ησλ εξσηεζέλησλ, 

ηνλ ηύπν ζρνιείνπ ή ηελ ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθαλ.  

Ζ αμηνιόγεζε είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ώζηε θαηαξράο λα κπνξέζνπλ λα εληνπηζηνύλ 

ηπρόλ αδπλακίεο ζηελ πιαηθόξκα, ζηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηεο θαη λα βειηησζνύλ 

ζηηο ππάξρνπζεο ειεθηξνληθέο ηάμεηο αιιά θαη ζε απηέο πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ ζην 

κάιινλ. 

Σν ίδην ζεκαληηθέο είλαη θαη νη επηζεκάλζεηο ησλ καζεηώλ όζνλ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο θαη ηδηαίηεξα ηα εξγαιεία πνπ πξνηείλνπλ λα ελζσκαησζνύλ ζην κέιινλ. 

Γεληθά παξαηεξήζεθε κεγάιε ζύγθιηζε αλάκεζα ζηα επξήκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

κε αλάινγεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ΑΔΗ & ΣΔΗ. 

Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πηζηεύεηαη πσο ζα ελζαξξύλνπλ πεξηζζόηεξνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 
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ηηο ππεξεζίεο ηεο πιαηθόξκαο Open eClass, δεδνκέλνπ όηη είλαη έλα ύζηεκα ειεθηξν-

ληθήο Δθπαίδεπζεο αλνηρηό πνπ πξνζθέξεηαη δσξεάλ ζε απηνύο θαη πξνηείλεηαη από ην 

Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν.  
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ABSTRACT 

The Learning Management System of Open eClass is a platform that has been used in 

many faculties in Higher Education and schools in Primary and Secondary Education in 

Greece in the past 10 years. There have been some researches regarding the evaluation 

of the platform from students in Universities and Technological Institutions but hardly 

any from younger pupils in schools of Secondary education. This research will try to 

cover some of this lack.  

Using a SUS questionnaire, pupils in a Junior High School, an Upper High School, an 

evening Vocational Upper High School and a State Institute of Vocational Training, 

evaluated the platform and their evaluation was compared to the evaluation done by the 

students of Universities and Technological Institutions. 

It was observed that pupils have had a positive attitude in general towards the use of the 

platform, they have found that the material in the platform has been accessible, the plat-

form along with its tools has been easy to use without facing any particular problems. 

They have felt confident using the platform, have had little need of any technical sup-

port, the platform has not been cumbersome to use nor has there been any inconsistency 

within the platform. 

Although the research was carried out in different types of schools, there has not been 

any notable difference in the percentages of the answers depending on the sex of the 

pupils, school type or age group they belonged to. 

The evaluation of Open eClass is highly useful so that possible weaknesses of the plat-

form and its tools could be spotted and improved in both the current e-classes and the 

ones created in the future. 

Equally important are the suggestions made by the pupils regarding the function of the 

platform as a whole and the particular tools they proposed to be incorporated in the fu-

ture.  

In general, there has been a convergence between the findings of this research and oth-

ers that were carried out involving students in universities and technological institu-

tions. 
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The positive results of this research are believed to encourage more Secondary Educa-

tion teachers in Greece to use the learning management system of Open eClass, taking 

into account the fact that it is open and free and is proposed as one of the services pro-

vided by the PanHellenic School Network. 
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Δηζαγωγή 

Ο όξνο Learning Management System (LMS) παξνπζηάζηεθε θαη αλαιύζεθε ζε κε-

γάιν κέξνο ηεο παγθόζκηαο βηβιηνγξαθίαο. Γεληθά απνδόζεθε κε ηνλ όξν πιαηθόξκεο 

εθπαίδεπζεο. «Δίλαη έλαο γεληθόο όξνο γηα κηα ζεηξά ζπζηεκάησλ πνπ παξέρνπλ πξό-

ζβαζε  ζε Γηαδηθηπαθέο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο γηα καζεηέο, θαζεγεηέο θαη δηνηθεηηθό 

πξνζσπηθό. Απηέο νη ππεξεζίεο ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ έιεγρν πξόζβαζεο, παξνρή εθ-

παηδεπηηθνύ πιηθνύ, εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο θαη νξγαλώζεσλ νκάδσλ ρξεζηώλ» 

(Chung, Pasquini, & Koh, 2013; Ninoriya, Chawan, Meshram, & VJTI, 2011; Paulsen, 

2002; Watson & Lee Watson, 2007). Πνιινί εξεπλεηήο επηθεληξώζεθαλ ζηελ αμηνπνί-

εζε θαη εθαξκνγή εθπ/θνπ ινγηζκηθνύ θαη απνηύπσζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλάο 

ηνπο ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζέθεξαλ απηά ηα ζπζηήκαηα όζνλ αθνξνύ-

ζε ηνλ όγθν εξγαζίαο, ζρέζε ρξόλνπ εξγαζίαο θαη απνδνηηθόηεηαο, επθνιίαο ζηελ πξό-

ζβαζε, πνηθηιίαο πιηθνύ θαη πόξσλ αιιά θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκό ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδη-

αζκό ηνπ ζπζηήκαηνο (Carvalho, Areal, & Silva, 2011; Sclater, 2008; Steel, 2007; Yueh 

& Hsu, 2008). 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζίαζαλ νη έξεπλεο πνπ αθνξνύζαλ ηελ ρξήζε ηεο πιαηθόξ-

καο Open eClass 3.5.5. Ζ πιαηθόξκα ππνζηεξίδεηαη από ην GUnet θαη πξνζθέξεηαη 

από ην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν (ΠΓ) πξνζβάζηκν κέζσ ηνπ sch.gr, ην νπνίν 

θαιύπηεη όια ηα ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο θαη Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιά-

δα. Οη εξγαζίεο αλαθέξζεθαλ θαη αλαιύζεθαλ ζηηο επόκελεο ελόηεηεο. 

«Τν Αθαδεκατθό ∆ηαδίθηπν GUnet απνηειεί έλα αλζξώπηλν δίθηπν αξηζηείαο ζε εζληθό 

επίπεδν, βαζίδεηαη θαη αμηνπνηεί ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηερλνγλσζία ησλ θέληξσλ δηθηύσλ 

ησλ αθαδεκατθώλ ηδξπµάησλ, εζηηάδεη ζηελ ππνζηήξημε ησλ µειώλ ∆ΔΠ, ζηε ρξήζε ησλ 

ΤΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζηελ παξαγσγή ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέ-

λνπ θαη ζην µεραληζµό δηάρπζεο ηεο γλώζεο ζηελ αθαδεκατθή θνηλόηεηα.» όπσο αλέθε-

ξαλ νη Σζηµπάλεο Κσλζηαληίλνο θαη  Ράπηεο Σειέµαρνο, ηεο νµάδαο Αζύγρξνλεο Σε-

ιεθπαίδεπζεο GUnet (Σζηκπάλεο & Ράπηεο, 2011). 

θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο δελ ήηαλ λα δηαπηζησζεί αλ ε εθαξκνγή ελόο ζπζηήκα-

ηνο ζαλ ην Open eClass ζα ήηαλ σθέιηκε γηα εθπαηδεπηηθνύο ιόγνπο ή αλ ε ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία ππνζηήξηδε κηα ηέηνηα ζέζε δηόηη ην εξώηεκα έρεη απαληεζεί από άιινπο 

εξεπλεηέο. 
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Ζ παξνύζα έξεπλα επηθεληξώζεθε ζηελ επθνιία ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο όηαλ απηό 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζύγρξνλα, αζύγρξνλα, ζπκπιεξσκαηηθά, επηθνπξηθά ή απνθιεηζηηθά. 

Δπίζεο ηδηαίηεξα ελδηέθεξε ε εθαξκνγή θαη ε ρξήζε ηνπ ζην κάζεκα ησλ Αγγιηθώλ, ζε 

δνκέο εθπαίδεπζεο πνπ αθνξνύζαλ ηελ Γεπηεξνβάζκηα (Γπκλάζηα-ΓΔΛ-εζπεξηλά Δ-

ΠΑΛ) θαη κεηά-Γεπηεξνβάζκηα (ΓΗΔΚ) εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. «Κάζε ζύζηεκα ν-

θείιεη κεηά από έλαλ θύθιν δσήο λα αμηνινγείηαη» (Renaut, Batier, Flory, & Heyde, 

2006) ώζηε λα κπνξέζνπλ λα ππάξμνπλ βειηηώζεηο, αιιαγέο ή θαη λα κειεηεζεί ην ελ-

δερόκελν αληηθαηάζηαζήο ηνπ αλ, ζπγθξηλόκελν κε άιια αλάινγα, πζηεξνύζε ζνβαξά. 

Ζ παξνύζα έξεπλα είρε απηόλ ηνλ ζθνπό ζε βάζνο ρξόλνπ θαη αθνύ δεκνζηνπνηεζνύλ 

ηα απνηειέζκαηά ηεο, λα πξνσζεζεί ε βειηίσζε ησλ ειεθηξνληθώλ ηάμεσλ πνπ αμηνιν-

γήζεθαλ ώζηε λα θαιπθζνύλ νη αδπλακίεο ηνπο θαη ε πνηόηεηα πξόζβαζεο θαη πόξσλ.  

Ζ έξεπλα απηή επηθεληξώζεθε απνθιεηζηηθά ζηελ αμηνιόγεζε ησλ ειεθηξνληθώλ ηά-

μεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ καζεηέο ζε δηάθνξεο βαζκίδεο δεπηεξνβάζκηαο θαη κεηά-

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζην κάζεκα ησλ Αγγιηθώλ θαη κόλν. Γελ επεθηάζεθε 

ζηελ δηεξεύλεζε θαη απνηύπσζε ησλ σθειεηώλ όζνλ αθνξά ηελ δηδαθηηθή κεζνδνιν-

γία επεηδή ζα ήηαλ δηαθνξεηηθό πεδίν έξεπλαο. Κξίζεθε νξζό πσο ην πξώην βήκα γηα 

κηα αλάινγε έξεπλα ζα ήηαλ λα απνηππσζεί ν βαζκόο ρξεζηκόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξώηα ώζηε λα ππάξμνπλ νη απαξαίηεηεο επεκβάζεηο θαη βειηηώζεηο θαη θαηόπηλ λα δη-

εξεπλεζεί ε σθέιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο όζνλ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ δηάζηαζε. Δ-

πίζεο ζα ήηαλ απαξαίηεηε κηα ζπγθξηηηθή κειέηε πεξηπηώζεσλ πνπ ζα αθνξνύζε πε-

ξηζζόηεξα καζήκαηα, εθπαηδεπηηθνύο θαη ρξήζηεο. Απηό ζα κπνξνύζε λα γίλεη ίζσο 

κειινληηθά κε ηελ ζπλδξνκή θαη άιισλ εθπαηδεπηηθώλ/εξεπλεηώλ. ε θάζε πεξίπησζε 

όκσο ζα ήηαλ κηα δηαθνξεηηθή έξεπλα. 

Ζ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ρξεζίκεπζε ώζηε λα απνζαθεληζηνύλ θαηαξράο νη νξηζκνί 

ησλ ζρεηηθώλ ελλνηώλ, όπσο ηη ζεκαίλεη ειεθηξνληθή πιαηθόξκα κάζεζεο ή ζύζηεκα 

δηαρείξηζεο εθπαίδεπζεο, πξνζέθεξε κηα γεληθή θαηεύζπλζε ζηελ νπνία θηλήζεθε ν 

ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε ηεο έξεπλαο, βνήζεζε λα βξεζνύλ θνηλά ζηνηρεία ζε αλά-

ινγεο έξεπλεο, λα εληνπηζηνύλ βαζηθέο δηαθνξέο θαη ηέινο λα ζεκεησζνύλ ηα πεδία πνπ 

ρξήδνπλ επηπιένλ έξεπλαο. 

Αξρηθά εξεπλήζεθε ε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ε νπνία πέξα από ηελ απνζαθήληζε 

ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ όπσο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, πιαηθόξκαο, ρξήζηε θαη κεζό-

δνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο, πξνζέθεξε θαη ην πιαίζην ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε παξνύζα έ-

ξεπλα. Σν πιαίζην αθνξνύζε ηόζν ηελ κεζνδνινγία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ην δείγκα, 
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ηνλ ηξόπν θαη ηνλ ηόπν όζν θαη ηα επηκέξνπο ζεκεία ζηα νπνία επηθεληξώζεθε ε ζηα-

ηηζηηθή αλάιπζε πνπ αθνινύζεζε. 

Αλ θαη ππήξραλ έξεπλεο πνπ αθνξνύζαλ ηελ Διιάδα θαη ηα Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά 

Ηδξύκαηα (ΑΔΗ) θαη Αλώηεξα Σερλνινγηθά Ηδξύκαηα (ΣΔΗ) όπσο θαη κόλν κηα δνκή 

εθπαίδεπζεο πνπ ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ζηνλ ρώξν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο (Δληζρπηηθή 

δηδαζθαιία ζε Γπκλάζην), ήηαλ ζαθέο πσο ππήξρε ε αλάγθε δηεξεύλεζεο θαη ζε πεξηζ-

ζόηεξεο δνκέο Γεπηεξνβάζκηαο θαη κεηά-Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Έηζη, έρνληαο 

ζαλ αθεηεξία θαη ζεκείν αλαθνξάο ηηο έξεπλεο απηέο, ζρεδηάζηεθε, πινπνηήζεθε θαη 

νινθιεξώζεθε ε παξνύζα έξεπλα ώζηε λα θαιύπηεη ηα θελά πνπ εληνπίζηεθαλ ζηηο 

πξνεγνύκελεο έξεπλεο αιιά παξάιιεια αθνινπζήζεθαλ νη αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο απ-

ηέο βαζίζηεθαλ. Απηό αθνξά ηόζν ηελ βηβιηνγξαθία ε νπνία αλαδεηήζεθε, ην εξγαιείν 

έξεπλαο ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε αιιά θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νξγαλώζεθαλ ηα 

επξήκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο ώζηε λα κπνξέζεη λα ππάξμεη ζύλδεζε κε ηηο πξνε-

γνύκελεο έξεπλεο θαη λα εληνπηζηνύλ αλαινγίεο, νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο. Υσξίο ηηο 

έξεπλεο άιισλ επηζηεκόλσλ δελ ζα κπνξνύζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνύζα έξεπλα. 

Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο αλαδεηήζεθε κε βάζε ηελ βηβιηνγξαθία πνπ 

πξόηεηλαλ άιινη εξεπλεηέο θαη ηδηαίηεξα απηνί ησλ νπνίσλ νη έξεπλεο απνηέιεζαλ ηελ 

αθεηεξία γηα ηελ παξνύζα έξεπλα. Ζ αλαιπηηθή παξνπζίαζή ηνπο κε βάζε ηα επξήκα-

ηά ηνπο πξνηηκήζεθε λα γίλεη ζηηο ελόηεηεο 2.1, 2.5 θαη 3.2. Πην ζεκαληηθέο έξεπλεο 

ήηαλ νη «Δθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο: πγθξηηηθή Αλάιπζε» (Αλησλνπνύινπ, Βνπξβά-

ρε, & Γεσξγνκάλνο, 2015), πνπ αθνξνύζε Έιιελεο θνηηεηέο ηνπ Πνιπηερλείνπ Πάηξαο 

θαη πξνζέθεξε αλαιπηηθά δείγκαηα κε ηα νπνία κπόξεζα λα ζπγθξίλσ ηα επξήκαηά 

κνπ. Πνιύ ζεκαληηθή ήηαλ επίζεο ε έξεπλα πνπ αθνξνύζε «Αζύγρξνλε εμ απνζηάζε-

σο εθπαίδεπζε ζην ΣΔΗ Κξήηεο. Μειέηε πεξίπησζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηε-

ηώλ/ηξηώλ από ηελ ππεξεζία» (Καινγηαλλάθεο, Παλαγησηάθεο, εθάθε, & Βαζηιάθεο, 

2016) ησλ νπνίσλ ε έξεπλα θαζνδήγεζε ηόζν όζνλ αθνξά ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαδή-

ηεζε όζν θαη ηνπο επηκέξνπο δείθηεο πνπ αλαιύζεθαλ. Ζ έξεπλα κε ηίηιν «Perceived 

Usability Evaluation of Learning Management Systems: A First Step towards Standard-

ization of the System Usability Scale in Greek» (Orfanou, Tselios, & Katsanos, 2015) 

πξνζέθεξε πινύζηα βηβιηνγξαθία ζηελ νπνία ρξεηάζηεθε πνιιέο θνξέο λα γίλεη αλαθν-

ξά αιιά θαη έλα επηπιένλ δείγκα γηα ζύγθξηζε κε ηελ παξνύζα έξεπλα. Μηα έξεπλα 

πνπ επίζεο θάλεθε εμαηξεηηθά ρξήζηκε ήηαλ ε «Evaluating a learning management sys-

tem for blended learning in Greek higher education» (Kabassi et al., 2016) πνπ αθνξνύ-
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ζε ηελ κειέηε ρξήζεο LMS ζην ΣΔΗ Ηνλίνπ. Ζ εξγαζία κε ηίηιν «πγθξηηηθή αμηνιόγε-

ζε ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο από απόζηαζε (Δ-learning).» (Kνπηξνδήκνπ & Μπαθέι-

ιαο, 2016) πξνζέθεξε ελδηαθέξνληα ζηνηρεία αιιά ε έξεπλα ήηαλ πνιύ κηθξήο έθηα-

ζεο. 

Οη έξεπλεο απηέο θάιπςαλ θπξίσο ην θνκκάηη ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνύζε ηελ Σξηην-

βάζκηα εθπαίδεπζε αιιά ήηαλ ρξήζηκεο δηόηη πξνζέθεξαλ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο  

θαη απνηέιεζαλ ηελ βάζε γηα ηελ ζύγθξηζε αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο ηεο Σξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη απηνύο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ ζύγθξηζε απηή είρε πιεν-

λεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ αλαιύζεθαλ δηεμνδηθά ζηηο ελόηεηεο 2 θαη 3. Ζ κόλε 

έξεπλα πνπ αθνξνύζε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηνλ Διιαδηθό ρώξν θαη ζπλερίδεη 

λα πθίζηαηαη ζαλ κάζεκα ήηαλ ε κειέηε «Γηεξεύλεζε ζπκπιεξσκαηηθήο εμ απνζηά-

ζεσο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο καζεκαηηθώλ κε ηελ αμηνπνίε-

ζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ» (Παπαθηιίππνπ, Σζηάηζνο, Μαλνύζνπ, & Ληνλαξάθεο, 

2016) πνπ όπσο θαίλεηαη από ηνλ ηίηιν ηεο παξνπζίαδε αξθεηνύο πεξηνξηζκνύο αιιά 

έδσζε ελδηαθέξνληα ζπγθξηηηθά δεδνκέλα. Ζ εξγαζία κε ηίηιν «Using Moodle in Sec-

ondary Education: A Case Study of the Course "Research Project" in Greece» 

(Stasinakis & Kalogiannakis, 2015) αθνξνύζε κελ ηελ Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ 

Διιάδα αιιά ην κάζεκα δελ δηδάζθεηαη πιένλ θαη ε πιαηθόξκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα απηόλ ηνλ ζθνπό δελ ήηαλ ην Open eClass αιιά ην Moodle. Μηα εξγαζία πνπ επί-

ζεο κπόξεζε λα δώζεη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία αιιά κε ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δηαθνξεηηθήο 

ρώξαο ήηαλ ε «Evaluation of Foreign Languages Teaching in LMS Conditions by Facil-

ity and Discrimination index» (Husár & Dupláková, 2016) πνπ αθνξνύζε δηδαζθαιία 

Ξέλσλ Γισζζώλ αιιά ζηελ ινβαθία θαη κε έκθαζε ζηελ δηεπθόιπλζε θαη ζηελ πξν-

ζβαζηκόηεηα ησλ θύισλ.  

Τπήξραλ θαη άιιεο έξεπλεο πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε αιιά αθνξνύζαλ θαηά θαλόλα 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αλαθέξνληαη ζηελ ελόηεηα 2.5 παξαθάησ κε βάζε ηα επξή-

καηα ηεο θάζε κηαο αιιά θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπο. 

Δληνπίζηεθε έλα κεγάιν θελό ζηνλ ρώξν ηεο έξεπλαο θαη αθνξνύζε ρηιηάδεο καζεηέο-

ρξήζηεο κηαο εθπαηδεπηηθήο πιαηθόξκαο κάζεζεο κε δσή πεξίπνπ 10 εηώλ, ζηνλ Διια-

δηθό ρώξν αιιά κε απνπζία επεμεξγάζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ λα έδηλαλ κηα πην νινθιε-

ξσκέλε εηθόλα γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνύζε ζηα Διιεληθά ζρνιεία. Σα ζηνηρεία 

απηά ζα επέηξεπαλ ηελ αλαδήηεζε ησλ ζεκείσλ ζηα νπνία πζηεξνύζε, ελδερνκέλσο, ε 

πιαηθόξκα θαη ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα βειηησζνύλ επεηδή ε πιαηθόξκα απνηειεί 
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ειιεληθό –όζνλ αθνξά ηελ ππνζηήξημε, πξόζβαζε θαη εκθάληζε- πξντόλ, αλνηρηνύ ιν-

γηζκηθνύ. 
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1.1 πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθείκελνπ 

Οη ειεθηξνληθέο ηάμεηο (e-Classes) πνπ παξέρνληαη θαη ππνζηεξίδνληαη από ην GUNet  

είλαη κηα δσξεάλ ππεξεζία πξνζβάζηκε από ην sch.gr πξνο όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

θαη καζεηέο ησλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ. Ζ πιαηθόξκα Open eClass (παιηόηεξε νλνκαζί-

α: GUnet eClass) είλαη έλα νινθιεξσκέλν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (LMS). Γηα-

λέκεηαη ειεύζεξα από ην Μάξηην ηνπ 2003 σο Λνγηζκηθό Αλνηθηνύ Κώδηθα θαη ππν-

ζηεξίδεηαη ελεξγά από ηελ Οκάδα Σειεθπαίδεπζεο ηνπ Αθαδεκατθνύ Γηαδηθηύνπ 

(GUnet). (“Open eClass Documentation,” n.d.). Πξόθεηηαη γηα κηα έθδνζε ηνπ 

Claroline, ελόο επξσπατθνύ LMS ην νπνίν ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα έρεη πην 

πξνζσπνπνηεκέλεο εθδόζεηο e-Class Personalised (e-CP) (Prodromou & Avouris, 

2006). «Πξνζθέξνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηελ δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ειεθηξνλη-

θέο ηάμεηο γηα ηνπο καζεηέο ηνπο ώζηε λα πξνζθέξνπλ α) Γηαρείξηζε Υιηθνύ  β) Γηαρείξη-

ζε θαη επνπηεία ηεο ηάμεο θαη γ) επηθνηλσλία»  (Prodromou & Avouris, 2006). 

Οη ειεθηξνληθέο ηάμεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ Αγγιη-

θώλ ζε καζεηέο όισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ 3
νπ

 Γπκλαζίνπ, αξθεηώλ ηάμεσλ ηνπ 4
νπ

 Λπθείνπ, 

κεξηθώλ ηάμεσλ ηνπ εζπεξηλνύ ΔΠΑΛ θαη ΓΗΔΚ ζηελ Βέξνηα ηα ηειεπηαία πέληε πεξί-

πνπ ρξόληα. Οη ηάμεηο ρξεζηκνπνηνύληαλ ζην Γπκλάζην θαη Λύθεην επηθνπξηθά, ζύγ-

ρξνλα πξνο ην κάζεκα θαη ζαλ ρώξνο πινπνίεζεο εξγαζηώλ ησλ καζεηώλ, βαζκνιόγε-

ζεο, αληαιιαγήο αξρείσλ, επηθνηλσλίαο κε ηνλ δηδάζθνληα θαη κε ηηο νκάδεο ησλ καζε-

ηώλ θαη ζαλ βνήζεηα ζηελ κειέηε γηα καζεηέο κε ηδηαίηεξα καζεζηαθά πξνβιήκαηα. 

Δίραλ ελζσκαησκέλν πιηθό ζε αθνπζηηθή κνξθή, βίληεν, παηρλίδηα θαη επέηξεπαλ κε-

γάιν βαζκό δηάδξαζεο ζηελ ηάμε αιιά θαη ζην ζπίηη. Γηα ηνπο καζεηέο ησλ εζπεξηλώλ 

ΔΠΑΛ απνηεινύζαλ ην κνλαδηθό ηξόπν δηδαζθαιίαο ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ επεηδή 

αξθεηέο εηδηθόηεηεο δελ είραλ ζρνιηθό βηβιίν. Έηζη νη καζεηέο έβξηζθαλ εθεί πιηθό ζε 

κνξθή εγγξάθσλ, βίληεν, παξνπζηάζεσλ, ερεηηθώλ αξρείσλ, απέζεηαλ ηηο εξγαζίεο 

ηνπο, είραλ ιεμηθό όξσλ θαη επηθνηλσλνύζαλ κε ηνλ δηδάζθνληα θαη ηηο νκάδεο ηνπο. 

ζνλ αθνξά ηα ΓΗΔΚ, ε πιαηθόξκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε ίδηα θαη απνηεινύζε 

ην απνθιεηζηηθό κέζνλ δηδαζθαιίαο δεδνκέλνπ όηη δελ ππήξρε ζρνιηθό βηβιίν γηα όιεο 

ηηο εηδηθόηεηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.  

Σηο ειεθηξνληθέο ηάμεηο ηηο ρξεζηκνπνηνύζαλ καζεηέο Γπκλαζίνπ, αγόξηα θαη θνξίηζηα, 

από 12-15 εηώλ κε ειάρηζηεο γλώζεηο Πιεξνθνξηθήο. Οη καζεηέο Λπθείνπ, 15-18 εηώλ 

, είραλ -ζεσξεηηθά- κεγαιύηεξε απηνπεπνίζεζε ζηνλ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο αιιά  

θαη πνιιέο ειιείςεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ Φεθηαθνύ Γξακκαηηζκνύ. Ο όξνο ηνπ Φεθηαθνύ 
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Γξακκαηηζκνύ απνδόζεθε πεξηεθηηθά σο «έλα ηεξάζηην πιήζνο από ηθαλόηεηεο θαη δε-

μηόηεηεο, πνπ πξέπεη λα έρεη ν ρξήζηεο ώζηε λα αλαδεηάεη, λα δηαρεηξίδεηαη, λα νξγαλώ-

λεη, λα αλαιύεη, λα αμηνινγεί θαη λα θαηαλνεί ην πιήζνο ησλ πιεξνθνξηώλ, πνπ πξνέξρν-

ληαη από ηα ςεθηαθά πεξηερόκελα θαη ηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, θαζώο θαη ηηο δηαδη-

θαζίεο δεκηνπξγίαο, αλάπηπμεο θαη ζπγγξαθήο απηώλ ησλ πεξηερνκέλσλ» (ΕΔΡΒΑΚΖ, 

n.d.). Οη καζεηέο ησλ εζπεξηλώλ ΔΠΑΛ απνηεινύζαλ κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία καζε-

ηώλ. Ήηαλ ελήιηθεο καζεηέο Δπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κε εηδηθόηεηεο όπσο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο αιιά πάιη δελ κπνξνύζαλ λα ζεσξεζνύλ ην ίδην θαηαξηηζκέλνη όζν νη 

θνηηεηέο ζε ΑΔΗ ή ΣΔΗ. Οη εθπαηδεπόκελνη ζε ΓΗΔΚ ήηαλ ελήιηθεο αιιά κε ην εθπαη-

δεπηηθό ππόβαζξν απνθνίησλ Λπθείνπ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο κόλν ησλ ΣΔΗ. Ο 

ςεθηαθόο Γξακκαηηζκόο ζε απηνύο ήηαλ ρακειόο θαη ζπάληα δηέζεηαλ πηπρίν επηπέδνπ 

γλώζεο Πιεξνθνξηθήο. Ο κόλνο θνηλόο παξάγνληαο απηώλ ησλ καζεηώλ, κε δηαθνξε-

ηηθέο ειηθίεο, επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθή θαηεύζπλζε ήηαλ ε εθπαηδεπηη-

θόο πνπ απνθάζηζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ειεθηξνληθή ηάμε ηνπ ΠΓ γηα ην κάζεκα 

ησλ Αγγιηθώλ. 

Δπεηδή επξόθεηην γηα κηα κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο όπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ζπγθε-

θξηκέλν εξγαιείν θαη ζε απηό απνηππώζεθε κηα δηαθνξεηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, 

απηή ηεο κάζεζεο κέζα από δηεξεπλεηηθέο εξγαζίεο (PBL: Project Based Learning ή 

αιιηώο Inquiry Based Learning) (Bell, 2010), θξίζεθε αλαγθαίν λα γίλεη κηα απνηίκεζε 

θαηαξράο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο επρξεζηίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαιείνπ. Έηζη θξί-

ζεθε αλαγθαίν λα κεηξεζεί θαηά πόζν εύρξεζηεο ήηαλ νη ειεθηξνληθέο ηάμεηο πνπ δε-

κηνπξγήζεθαλ κε ηνπο καζεηέο γηα ηνπο ίδηνπο αιιά θαη άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Οη 

ειεθηξνληθέο ηάμεηο αθνξνύζαλ πξώηηζηα ηνπο καζεηέο. Γελ ζα είραλ θακία σθέιεηα 

αλ ήηαλ δπζιεηηνπξγηθέο γηα απηνύο (Renaut et al., 2006). Μεηά από πέληε έηε ρξήζεο 

ζα ήηαλ δπλαηόλ, αθνύ αλαιπζνύλ άιιεο παξόκνηεο έξεπλεο λα επηιεγεί ε βέιηηζηε κέ-

ζνδν αμηνιόγεζεο ηεο επρξεζηίαο απηώλ ησλ ειεθηξνληθώλ ηάμεσλ. 

Γεδνκέλεο ηεο αλνκνηνκνξθίαο ηνπ δείγκαηνο έξεπλαο ρξεηάζηεθε λα εξεπλεζεί βηβιη-

νγξαθία πνπ θάιππηε πεξηζζόηεξα από έλα πεδία έξεπλαο. Υξεηάζηεθε λα κειεηεζνύλ 

έξεπλεο πνπ είραλ γίλεη γηα ηελ ρξεζηκόηεηα ηεο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο γεληθά (D. 

M. Nichols & Twidale, 2006; M. Nichols, 2003; Ninoriya, Chawan, Meshram, & VJTI, 

2011; Paulsen, 2002b), όπνπ δηαγξάθνληαλ ηα νθέιε αιιά θαη νη πεξηνξηζκνί (Berge, 

2002), έξεπλεο πνπ αθνξνύζαλ ηελ ρξήζε ζε θνηηεηέο αλώηεξσλ θαη αλώηαησλ ηδξπ-

κάησλ ηόζν ζηνλ Διιαδηθό ρώξν όζν θαη ζην εμσηεξηθό (Acosta & Luján-Mora, 2017; 
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Carvalho et al., 2011; Καινγηαλλάθεο, Παλαγησηάθεο, εθάθε, & Βαζηιάθεο, 2016; 

Κνινθπζά, n.d.), λα εληνπηζζνύλ νη έξεπλεο πνπ επηθεληξώλνληαλ ζε γισζζηθά καζή-

καηα (Conlan, O’Keeffe, Brady, & Wade, 2007; Kalogerou et al., 2009), απηέο πνπ α-

θνξνύζαλ δηεξεύλεζε ηεο αμηνπηζηίαο εξγαιείσλ έξεπλαο (Chang, Shu, Liang, Tseng, 

& Hsu, 2014; Christos Katsanos, Tselios, & Avouris, 2010; Nicholls, 2005) θαη πνηα 

κέζνδν έξεπλαο ηειηθά πξνέθξηλαλ πην θαηαξηηζκέλνη εξεπλεηέο (C. Katsanos, Tselios, 

& Xenos, 2012). Πνιύ ζεηηθό ήηαλ ζηελ πεξίπησζε απηή ε πιεζώξα εξεπλώλ ζηα Αγ-

γιηθά θπξίσο πνπ ήηαλ κελ δηαζέζηκε αιιά ην αξλεηηθό ήηαλ ε έιιεηςε ζηνηρεηνζέηε-

ζεο από έξεπλεο ζηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο πνπ ελδηέθεξαλ ηελ παξνύζα έξεπλα. Θε-

ηηθό ζεκείν απνηέιεζε ε πιεζώξα αλάινγσλ εξεπλώλ επεηδή πξνζέθεξαλ ζηνηρεία ό-

ζνλ αθνξά ηα εξγαιεία έξεπλαο, ην δείγκα θαη ηηο ζπληζηακέλεο πνπ ηειηθά εξεπλήζε-

θαλ θαη απνηππώζεθαλ κε ην πξόγξακκα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο SPSS. Αξθεηνί εξεπ-

λεηέο αλέθεξαλ ηελ αλάγθε πεξεηαίξσ δηεξεύλεζεο θάπνησλ πεδίσλ όπσο ειηαθώλ ν-

κάδσλ θαη πεξηζζόηεξσλ δνκώλ εθπαίδεπζεο (Kabassi et al., 2016; Orfanou, Tselios, & 

Katsanos, 2015) θαη ε παξνύζα έξεπλα εθηηκήζεθε όηη ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ζε 

απηήλ ηελ θαηεύζπλζε. 
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1.2   ύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη ηύπνη πιαηθόξκωλ ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο 

Οη πιαηθόξκεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ήηαλ απόξξνηα ηεο εηζόδνπ ησλ Νέσλ Σερλνιν-

γηώλ ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο. «Με ηνλ όξν «λέεο ηερλνινγίεο» ζηελ από απόζηαζε 

εθπαίδεπζε αλαθεξόκαζηε ζηα πιεξνθνξηαθά θαη επηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα γηα ηελ ππν-

ζηήξημε ηεο από απόζηαζε κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο. Οινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα ππνζηή-

ξημεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο αλαθέξνληαη ζπρλά θαη σο πεξηβάιινληα κάζε-

ζεο.» όπσο αλέθεξε ν θαζεγεηήο Γ. Α. Βνύξνο από ην Σκήκα Μαζεκαηηθώλ ζην Παλε-

πηζηήκην Αηγαίνπ ζηελ εξγαζία κε ηίηιν «Νέεο ηερλνινγίεο ζηελ από απόζηαζε εθπαί-

δεπζε: Πηινηηθέο εθαξκνγέο, έξεπλα θαη κειινληηθέο δξάζεηο.» (Βνύξνο, 1999) 

 

Τπάξρνπλ αξθεηέο πιαηθόξκεο όπσο ην Moodle, ην νπνίν μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ην 2001, εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλν κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ έδηλε ε πιαηθόξ-

κα ζην https://moodle.net/stats/, πξόζβαζε ζηηο 13/1/2018  (“Moodle.org: Moodle 

Statistics,” n.d.) θαη όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 1 

 
 

Δηθόλα 1: ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο πιαηθόξκαο Moodle 

πξόθεηηαη γηα έλαλ θνινζζηαίν νξγαληζκό κε εθαηνκκύξηα ρξήζηεο θαη καζήκαηα (Al-

Ajlan & Zedan, 2008; Marcato & Scala, 2012; Psycharis, Chalatzoglidis, & 

Kalogiannakis, 2013). Τπήξραλ κηθξόηεξεο, ελδεηθηηθά ζα αλαθεξζνύλ νη Sakai 

(www.sakaiproject.org), ATutor (www.atutor.ca) & Whiteboard (http:// white-

board.sourceforge.net), WebCT/Blackboard (www.blackboard.com), Gradepoint 

https://moodle.net/stats/
http://www.sakaiproject.org/
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(www.gradepoint.net), Desire2Learn (www.desire2learn.com) θαη Learn.com 

(www.learn.com) (Dagger, O’Connor, Lawless, Walsh, & Wade, 2007). ην Γηαδίθηπν 

ππήξραλ πξνηάζεηο θαη γηα πεξηζζόηεξνπο, κε ζρόιηα θαη ελδεηθηηθή βαζκνινγία (Hart, 

2018).  Θα κπνξνύζαλ λα αλαθεξζνύλ θαη άιιεο αιιά ε ιίζηα ζα γηλόηαλ όιν θαη κε-

γαιύηεξε θαζώο πνιινί νξγαληζκνί πνπ δελ ήηαλ ακηγώο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ επελδύ-

ζεη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, όπσο ην Edutopia (https://www.edutopia.org/) , Khan 

Academy (https://el.khanacademy.org/) θαη άιιεο. Θα κπνξνύζε λα πξνζηεζεί θαη ε 

πιαηθόξκα ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο eTwinning (ειεθηξνληθήο αδειθνπνίεζεο 

ζρνιείσλ) πνπ ιεηηνπξγεί θάησ από ηελ νκπξέια ησλ πξνγξακκάησλ Erasmus+. Φπζη-

θά ππήξρε αλάινγε ζπδήηεζε γηα ηελ ρξήζε θνηλσληθώλ δηθηύσλ ζηνλ ρώξν ηεο εθ-

παίδεπζεο (Murphy, 2012; Visser, Visser, Amirault, & Simonson, 2012) αιιά πξνηηκή-

ζεθε λα γίλεη κόλν ελδεηθηηθή αλαθνξά αθνύ δελ αθνξνύζε άκεζα ηελ παξνύζα έξεπ-

λα. 

 

Μηα κηθξή ηζηνξηθή αλαδξνκή απνηππώζεθε ζηελ εηθόλα 2 πνπ αλαθηήζεθε από ην 

https://www.ispringsolutions.com/blog/what-is-lms/ (“What is an LMS in 2016?,” 

2015) ζηηο 13/1/2018 αιιά δελ ήηαλ δπλαηό λα θαιύςεη όιεο ηηο πιαηθόξκεο. 

 

https://www.edutopia.org/
https://el.khanacademy.org/
https://www.ispringsolutions.com/blog/what-is-lms/
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Δηθόλα 2 : ύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ LMS  

 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ ν όξνο LMS (Learning Management System) αλαθεξόηαλ 

ζηηο πιαηθόξκεο πνπ παξείραλ νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε θαη δηαρείξηζε καζεκάησλ, 

δηάθξηζε αλάκεζα ζε δηαρεηξηζηή πιαηθόξκαο, δηαρεηξηζηή-θαζεγεηή θαη ρξήζηε-

καζεηή (Dagger et al., 2007; Kress, 2003; Thomas, 2000). Ζ πιαηθόξκα Open eClass 

(παιηόηεξε νλνκαζία: GUnet eClass) απνηέιεζε έλα νινθιεξσκέλν ύζηεκα Γηαρείξη-

ζεο Μάζεζεο (LMS). Γηαλέκεηαη ειεύζεξα από ην Μάξηην ηνπ 2003 θαη κέρξη θαη ηελ 

πινπνίεζε ηεο παξνύζαο έξεπλαο «σο Λνγηζκηθό Αλνηθηνύ Κώδηθα πνπ ππνζηεξίδεηαη 

ελεξγά από ηελ Οκάδα Τειεθπαίδεπζεο ηνπ Αθαδεκατθνύ Γηαδηθηύνπ (GUnet)». (“Ζιε-

θηξνληθή ρνιηθή Σάμε (ε-Σάμε) | Σαπηόηεηα Πιαηθόξκαο,” n.d.).   

 

Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν πνιινί εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηηο πιαηθόξκεο απηέο ήηαλ ε 

απμαλόκελε αγνξά ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε αύμεζε ηεο ρξήζεο ηνπο από εθ-

παηδεπηηθά ηδξύκαηα ζε όινλ ηνλ θόζκν. Έρεη πξνθύςεη κηα πνιύ κεγάιε αγνξά όζνλ 

αθνξά ηα νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο 

όπσο απνηππώζεθε ζηελ εηθόλα 3, από https://www.quora.com/What-is-the-size-of-the-

market-for-LMS, πνπ αλαθηήζεθε ζηηο 13/1/2018 (Korcuska, 2011) θαη έδεηρλε ηνπο 

ξπζκνύο αλάπηπμεο ζε παγθόζκην επίπεδν. 

 
Δηθόλα 3 : Γείρλεη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ αλάπηπμε ησλ LMS 
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Οη πεξηζζόηεξεο εξγαζίεο θαη έξεπλεο ζηνλ Διιαδηθό ρώξν επηθεληξώλνληαλ ζηηο δπν 

πιαηθόξκεο, Open eClass & Moodle θαη ζα παξνπζηαζηνύλ αλαιπηηθά ζηελ ελόηεηα 

2.5 (Christos Katsanos et al., 2010; Korcuska, 2011; Orfanou et al., 2015; Paraskevas & 

Zarouchas, 2012; Prodromou & Avouris, 2006; Skouradaki et al., 2012; Stasinakis & 

Kalogiannakis, 2015; Vernadakis, Antoniou, Derri, Giannousi, & Kioumourtzoglou, 

n.d.).  
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1.3 Η ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο eClass ζην Π..Γ. 

Ζ πιαηθόξκα είρε κηα πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ζρεδόλ 10 εηώλ, από ην 2006-07 θαηά ηελ 

δηεμαγσγή ηεο παξνύζαο έξεπλαο θαη πεξηειάκβαλε θάζε ζρνιηθή κνλάδα Πξσηνβάζ-

κηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ζρεηηθά ιίγεο δνκέο εθπαίδεπζεο πνπ 

αθνξνύζαλ ππό-θαηεγνξίεο όπσο εηδηθά ζρνιεία, βηβιηνζήθεο θαη Ηδξύκαηα. ηελ θε-

ληξηθή ζειίδα ε αλαδήηεζε ησλ ρξεζηώλ μεθηλνύζε από ηνλ εληνπηζκό ηνπ λνκνύ πνπ 

αλήθε ε ζρνιηθή κνλάδα, ηεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο θαη ηέινο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

ζηελ νπνία θνηηνύζαλ νη καζεηέο. Ζ ηξέρνπζα έθδνζε γηα ην ζρνιηθό έηνο 2017-18 

ήηαλ ην Open eClass 3.6.1 θαη ππήξραλ κηθξέο δηαθνξέο ζηελ εκθάληζε ηνπ κελνύ α-

λάκεζα ζηελ εθδνρή γηα ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο θαη απηήλ γηα θηλεηέο ειεθηξνλη-

θέο ζπζθεπέο. Σν κελνύ πινήγεζεο θαηλόηαλ ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο ησλ ππν-

ινγηζηώλ θαη κε κνξθή ηξηώλ παξάιιεισλ γξακκώλ ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο. Ζ δνκή 

ησλ ηάμεσλ-καζεκάησλ ήηαλ γξακκηθή θαη ν καζεηήο έβιεπε ην πιηθό κε νιίζζεζε. 

Τπήξραλ πνιιά εξγαιεία ηα νπνία κπνξνύζε ν εθπαηδεπηηθόο λα πεξηιάβεη: Βηβιίν 

Όιεο, Αλαθνηλώζεηο, Πιεξνθνξίεο, Μελύκαηα, πδεηήζεηο, Αζθήζεηο, Βαζκνιόγην, 

Παξνπζηνιόγην, Οκάδεο Υξεζηώλ, Γισζζάξην, Ζιεθηξνληθό Βηβιίν, Κνπβεληνύια, 

Δξσηεκαηνιόγην, Γξακκή Μάζεζεο, Wiki, Ηζηνιόγην, Σειεζπλεξγαζία, Πξόνδν, Δλ-

λνηνινγηθό Υάξηε, πλδέζεηο Γηαδηθηύνπ, Έγγξαθα, Πνιπκέζα θαη Δξγαζίεο. Σα πε-

ξηζζόηεξα ήηαλ εξγαιεία πνπ κπνξνύζε λα ζπλαληήζεη θάπνηνο θαη ζε πιαηθόξκεο ηύ-

πνπ Moodle, θαη θάπνηα αληηζηνηρνύζαλ ζε εξγαιεία πνπ κπνξνύζαλ λα παξέρνληαη 

θαη από δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο on-line.  

Οη ηάμεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαη ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ πιαηθόξκα ηα ηειεπ-

ηαία ηέζζεξα έηε, ρξεζηκνπνηνύζαλ ηα Έγγξαθα, Πνιπκέζα (όπνπ κεηαθνξηώλνληαλ 

αξρεία βίληεν, εηθόλαο θαη ήρνπ θαη θαηόπηλ ελζσκαηώλνληαλ ζηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο), 

Γισζζάξη (ην νπνίν ππήξμε εμαηξεηηθά ρξήζηκν ζηα γισζζηθά καζήκαηα θαη ιεηηνπξ-

γνύζε κε mouse over νπόηε ν καζεηήο έβιεπε ηελ ζεκαζία ηνπ όξνπ ζηελ ζειίδα ηνπ), 

Δξγαζίεο, Αζθήζεηο, Αλαθνηλώζεηο, Πιεξνθνξίεο, πλδέζεηο Γηαδηθηύνπ θαη Δξσηε-

καηνιόγην. 

Οη καζεηέο εγγξάθνληαλ ζηελ πιαηθόξκα από ηνλ Γηαρεηξηζηή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

θαη απνθηνύζαλ πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ (ΠΓ). 

Ζ ειεθηξνληθή ηάμε, ε-ηάμε ή eClass ήηαλ κηα ππεξεζία ηνπ. 

Σα καζήκαηα ήηαλ «αλνηθηά» αιιά θάπνηα εξγαιεία, όπσο νη Δξγαζίεο, ήηαλ νξαηέο 

ζην κελνύ κόλν όηαλ ν καζεηήο ζπλδεόηαλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνύ, όπσο ηνπ 
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δίλνληαλ ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. Γελ κπνξνύζε λα γίλεη επαλαδεκηνπξγία ιν-

γαξηαζκνύ νπόηε νη ρξήζηεο ήηαλ ππεύζπλνη γηα ηελ ζσζηή ρξήζε ηνπ ινγαξηαζκνύ 

ηνπο, θύιαμε ηνπ δηθνύ ηνπο νλόκαηνο ρξήζηε θαη θσδηθνύ εηζόδνπ.  

Ζ βαζκνινγία ησλ καζεηώλ θαη ε αμηνιόγεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπο ήηαλ επθνιόηεξε ό-

ηαλ ήηαλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή,  δελ κπνξνύζε εύθνια λα ραζεί, δηλόηαλ ε δπλαηόηεηα 

λα απνζεθεύεηαη θαη λα παξακέλεη ζηελ δηάζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ όπνηε ηελ ρξεηαδό-

ηαλ. Οη θαιύηεξεο ησλ εξγαζηώλ κπνξνύζαλ εύθνια λα ελζσκαησζνύλ ζηηο ειεθηξνλη-

θέο ηάμεηο θαη λα απνηειέζνπλ ην πξόηππν γηα κειινληηθνύο καζεηέο  πξνάγνληαο έηζη 

ηελ δηαθάλεηα θαη εληζρύνληαο ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηώλ (Ralhan, 2017; Ritchie 

& Dodge, 1992; Sampson & Karagiannidis, 2010).  

Γεληθά, δελ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηνλ ρξόλν ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνληθώλ ηάμεσλ ηελ 

πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο παξνύζαο έξεπλαο πξνβιήκαηα κε ηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ κα-

ζεηώλ ζην ΠΓ.  
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1.4 ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο eClass γηα 

ηα ζρνιεία ηεο Διιάδαο 

Με βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πξνζέθεξε ζηνπο ρξήζηεο ηεο ε πιαηθόξκα 

eClass ηνπ ΠΓ θαη αλαθηήζεθαλ από ην: http://eclass.sch.gr/info/about.php ζηηο 

12/1/2018 όπσο απνηππώζεθε ζηελ εηθόλα 4, ην ζπλνιηθό δείγκα ζην νπνίν αλαθέξζε-

θε ε παξνύζα έξεπλα αθνξνύζε 28251 ρξήζηεο. Ο αξηζκόο απηόο απνηέιεζε ην ζηαηη-

ζηηθό πιεζπζκό. 

Δηθόλα 4. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο πιαηθόξκαο eClass ζην ΠΓ 

Οη ειεθηξνληθέο ηάμεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη ππνζηεξίρζεθαλ ζηα ζρνιεία θαη δν-

κέο εθπαίδεπζεο θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο είραλ κεγάιε επηζθεςηκόηεηα από 

ηνπο καζεηέο ηόζν ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ όζν θαη ζην ζπίηη γηα πξόζζεηε κειέηε θαη 

αλαθνξά. πσο απνηππώζεθε ζηα ζηαηηζηηθά ηεο εηθόλαο 6, ηόζν ε παξακνλή ησλ 

ρξεζηώλ όζν θαη ν αξηζκόο ηνπο ήηαλ ζε εηήζηα επίπεδα αλάκεζα ζηηο 5000-12500 ε-

πηζθέςεηο, αξηζκόο πνπ θξίζεθε ηθαλνπνηεηηθόο γηα ηα δεδνκέλα ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Αγγιηθώλ ζαλ Ξέλε Γιώζζα, έλα κάζεκα δίσξν ζηηο δνκέο Γεπηεξνβάζκηαο θαη κεηά-

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα.  

Δπίζεο πξέπεη λα αλαθεξζεί ε έιιεηςε επαξθώλ εξγαζηεξίσλ Τ/Ζ ζηα ζρνιεία νπόηε ε 

πξόζβαζε γηλόηαλ από θηλεηέο ζπζθεπέο όπσο ειεθηξνληθέο ηακπιέηεο θαη θαηεμαίξε-

ζε ζε εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο. 
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πσο απνηππώζεθε ζηελ εηθόλα 5, ε πιαηθόξκα είρε ζηαζεξή αλάπηπμε ηα ηειεπηαία 

έηε αιιά όπσο πξνέθπςε ζηελ ελόηεηα 4 ηεο παξνύζαο έξεπλαο, όρη αξθεηά ζπγθξηηηθά 

κε άιιεο πιαηθόξκεο όπσο ην Moodle. Δπίζεο παξαηεξήζεθε πσο δελ ζεκεηώζεθε η-

δηαίηεξε αύμεζε ζηνλ αξηζκό ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πνπ ηελ ρξεζηκνπνίεζαλ. 

 

Δηθόλα 5 : ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κε ηνλ αξηζκό ρξεζηώλ αλά έηνο θαη κάζεκα 
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Σα ζπλνιηθά ζηνηρεία παξνπζίαδαλ έλαλ ζρεηηθά κεγάιν αξηζκό επηζθεςηκόηεηαο ηα 

έηε 2014-2018 πνπ έθηαλε ηα 31845 άηνκα. ε απηόλ ηνλ αξηζκό δελ ππνινγίζηεθαλ νη 

καζεηέο ηνπ ΓΗΔΚ επεηδή ρξεζηκνπνηνύζαλ κελ ηελ ίδηα πιαηθόξκα αιιά εμππεξεηνύ-

ληαλ από ηνλ server ηνπ ΓΗΔΚ. πσο απνηππώζεθε ζηελ εηθόλα 6 ε κεγαιύηεξε επη-

ζθεςηκόηεηα αθνξνύζε ηα καζήκαηα ηνπ γπκλαζίνπ. 

Απηό νθεηιόηαλ ζην γεγνλόο πσο εθεί μεθίλεζε ε ρξήζε ηεο από ηελ εθπαηδεπηηθό-

εξεπλήηξηα θαη ν αξηζκόο καζεκάησλ ήηαλ ζαθώο κεγαιύηεξνο. Σα καζήκαηα θάιπ-

πηαλ όιν ην ζρνιηθό βηβιίν, δνκεκέλα αλά θεθάιαην θαη γηα ηηο 3 ηάμεηο ηνπ Γπκλαζί-

νπ. ηα ΓΔΛ ππήξρε ζρνιηθό βηβιίν αιιά άιιαδε κεηά από θάπνηα έηε, επηιεγόηαλ από 

ηνλ ή ηελ εθπαηδεπηηθό θαη ηα καζήκαηα αθνινπζνύζαλ ηηο αιιαγέο. Δπεηδή ζπλήζσο 

ηα καζήκαηα Αγγιηθώλ ήηαλ δνκεκέλα αλάινγα κε ηελ ζεκαηηθή ελόηεηα πνπ θάιπ-

πηαλ, ηα ειεθηξνληθά καζήκαηα πξνζαξκόδνληαλ αλάινγα θαη εκπινπηίδνληαλ θαηά 

πεξίπησζε. ηα εζπεξηλά ΔΠΑΛ ιόγσ έιιεηςεο δηδαθηηθνύ βηβιίνπ, ηα καζήκαηα δν-

κνύληαλ αλά ζεκαηηθή ελόηεηα θαη πξνζαξκόδνληαλ ε Γξακκαηηθή πνπ έπξεπε λα θα-

ιπθζεί θαηά πεξίπησζε. Σν ίδην ίζρπε θαη γηα ηα ΓΗΔΚ όπνπ ε ύιε νξγαλώλνληαλ κε 

βάζε ηελ εηδηθόηεηα ησλ καζεηώλ, ην ιεμηιόγην-νξνινγία πνπ έπξεπε λα κάζνπλ θαη 

ηελ Γξακκαηηθή πνπ έπξεπε λα θαιπθζεί θαηά πεξίπησζε.  

Σα καζήκαηα απνηεινύληαλ από έλα ζύλνιν δξαζηεξηνηήησλ, εγγξάθσλ θαη θεηκέλσλ, 

αζθήζεσλ, εξγαζηώλ θαη επηθνπξηθά πξνζθέξνληαλ γισζζάξη ελλνηώλ, επηπξόζζεην 

πιηθό κε κνξθή πνιπκέζσλ (βίληεν, εηθόλεο θαη ερεηηθά αξρεία) πνπ ζπλόδεπαλ ην κά-

ζεκα. Ζ δνκή ήηαλ γξακκηθή (linear) θαη είρε θάζεηε δηάηαμε επεηδή νη καζεηέο ηελ 

έβξηζθαλ πην εύθνιε ζε ζρέζε κε κηα παιαηόηεξε νξηδόληηα (γξακκή κάζεζεο) πνπ ή-

ηαλ ζπλεζέζηεξε ζε πνιιά καζήκαηα ζε πιαηθόξκεο Moodle.  

Αλάινγα κε ηελ δνκή εθπαίδεπζεο πξνζαξκόδνληαλ θαη ηα εξγαιεία ηνπ θάζε καζήκα-

ηνο.   
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Δηθόλα 6 : ηαηηζηηθά επηζθεςηκόηεηαο γηα ηελ πιαηθόξκα κέζσ ΠΓ 

Σα ζηνηρεία πνπ απνηππώζεθαλ ζηελ εηθόλα 6 πξνήιζαλ από ηελ ειεθηξνληθή δηεύ-

ζπλζε: http://eclass.sch.gr/modules/usage/?t=u θαη αλαθηήζεθαλ ζηηο 7/1/2018 αιιά 

ήηαλ πξνζβάζηκα κόλν γηα εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο θαη πξνζσπηθά γηα θάζε δηαρεηξη-

ζηή. 

  

http://eclass.sch.gr/modules/usage/?t=u
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2.   Πξνεγνύκελεο έξεπλεο 

2. 1 ύλδεζε κε έξεπλεο πάλω ζην ίδην πεδίν 

Μέζα από ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα κπόξεζαλ λα εληνπηζζνύλ θαη λα θαηαγξαθνύλ 

αξθεηέο έξεπλεο πνπ αθνξνύζαλ ην ίδην πεδίν θαη αζρνινύληαλ κε ηελ έλλνηα ηεο ειε-

θηξνληθήο κάζεζεο γεληθόηεξα (Alahmari & Kyei-Blankson, 2016; Attewell & Savill-

Smith, 2004; Avgerinou, Gialamas, & Tsoukia, 2014; Beetham & Sharpe, 2013; Bell, 

2010; Berge, 2002; Brownfield & Vik, 1983; Chang et al., 2014; Kress, 2003; Nasser, 

Cherif, & Romanowski, 2011; Passey & Higgins, 2016; Sampson & Karagiannidis, 

2010; Subrahmanyam, Greenfield, Kraut, & Gross, 2001; Tsinakos, 2013; Visser et al., 

2012; Βνύξνο, 1999). Απηέο πξνζέθεξαλ ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν ηεο παξνύζαο έξεπ-

λαο, νξηζκνύο, κεζνδνινγία, εξγαιείν έξεπλαο. 

 

Ηδηαίηεξα ελδηέθεξαλ νη έξεπλεο πνπ αθνξνύζαλ Δθπαηδεπηηθά Ηλζηηηνύηα θαη ζρνιέο 

πνπ είραλ πηνζεηήζεη ειεθηξνληθή πιαηθόξκα κάζεζεο, αθόκε θαη εάλ δελ ζπλέθξηλαλ 

κεηαμύ ηνπο δνκέο ή ζπζηήκαηα αιιά παξνπζίαδαλ ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ εθαξκνγή 

ηεο ζε απηά θάλνληαο γεληθέο παξαηεξήζεηο όζνλ αθνξά σθέιεηεο θαη δπζθνιίεο ή πε-

ξηνξηζκνύο (Arrigo, Fulantelli, Gentile, & Taibi, 2016; Arulchelvan, 2012; Borup, 

Graham, & Drysdale, 2014; DRUGA, 2008; Georgouli, Skalkidis, & Gureiro, 2008; 

Herselman, 1999; Kostelecká, Ludvík, Jancarík, & Jancaríková, 2016; Levin & Schrum, 

2014; M, Pumilia-Gnarini, 2012; Passey & Higgins, 2016; Paulsen, 2002b, 2002a). Πε-

ξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζίαδαλ απηέο πνπ έδηλαλ ζπγθξίζηκα ζηνηρεία ώζηε λα 

πξνρσξήζεη ε παξνύζα έξεπλα ζηελ ζύγθξηζε ησλ δηθώλ ηεο επξεκάησλ κε ησλ ππν-

ινίπσλ εξεπλώλ. 

 

ηελ παξνύζα έξεπλα, ζηελ ελόηεηα 2.5 έρεη γίλεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ εξεπλώλ 

πνπ έδηλαλ ζπγθξίζηκα ζηνηρεία, αθνξνύζαλ δνκέο εθπαίδεπζεο θαη θπξίσο δηεμήρζε-

θαλ ζηνλ Διιαδηθό ρώξν θαη πεξηιήθζεζαλ θαη θάπνηεο πνπ αθνξνύζαλ άιιεο ρώξεο.  

 

Μηα από ηηο πξώηεο έξεπλεο πνπ εληνπίζζεθε ήηαλ ε «Analysis of the accessibility in 

websites of Ecuadorian universities of excellence» (Acosta & Luján-Mora, 2017) όπνπ 

αλαιύνληαλ ε εθαξκνγή θαη αμηνιόγεζε κε βάζε ηελ πξνζβαζηκόηεηα ησλ Ηζηνηόπσλ 

ησλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δθνπαδόξ κε βάζε ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ 

ππεξεζηώλ αθόκα θαη ζε άηνκα κε αλαπεξίεο. ηελ έξεπλα απηή ηνλίδνληαλ πόζν ζε-
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καληηθή ήηαλ πξνζβαζηκόηεηα ησλ Γηαδηθηπαθώλ ηόπσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκά-

ησλ. 

 

Ζ εξγαζία πνπ πξνζέγγηδε ηελ δηδαζθαιία ησλ Ξέλσλ Γισζζώλ ήηαλ ε « Evaluation of 

Foreign Languages Teaching in LMS Conditions by Facility and Discrimination index» 

(Husár & Dupláková, 2016) ζηελ ινβαθία όπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κηα πιαηθόξκα 

Moodle θαη δηαπηζηώζεθε πσο νη πιεξνθνξίεο ήηαλ ειθπζηηθέο γηα όινπο ηνπο θνηηε-

ηέο, αλεμάξηεηα θύινπ, θαη ε εμέηαζε θάπνησλ καζεκάησλ ζα κπνξνύζε λα βειηησζεί. 

 

Αθνινύζεζε ε έξεπλα κε ηίηιν « Evaluating a learning Management system for blended 

learning in Greek higher education» (Kabassi et al., 2016) όπνπ εμεηάδνληαλ ε αμηνιό-

γεζε ηεο πιαηθόξκαο ζηελ πεξίπησζε ησλ ΣΔΗ Ηνλίνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 

ηεο πιαηθόξκαο από ηνπο θνηηεηέο θξίλνληαλ σο ζεηηθά. 

 

Μηα πηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν «πγθξηηηθή αμηνιόγεζε ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο από 

απόζηαζε (Δ-learning)» (Kνπηξνδήκνπ & Μπαθέιιαο, 2016) πνπ αθνξνύζε ηελ εμ’ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (e-learning) θαη ηελ ζύγθξηζε δπν αληηπξνζσπεπηηθώλ ζπ-

ζηεκάησλ εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ηνπ e-class θαη ηνπ moodle έδσζε ζεκαληηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ ζηάζε ησλ θνηηεηώλ απέλαληη ζην Open eClass. ηελ εξγαζία απηή ε 

πιαηθόξκα Open eClass ζπγθέληξσζε ζεηηθά ζρόιηα. Ο πεξηνξηζκόο ηεο ζπγθεθξηκέ-

λεο έξεπλαο είλαη πσο ε αμηνιόγεζε έγηλε από κηθξό δείγκα θαη πεξηζζόηεξν από ηελ 

ζπγγξαθηθή νκάδα.   

 

Πνιύ ζεκαληηθή ήηαλ ε εξγαζία κε ηίηιν « Ζ αζύγρξνλε ηειεθπαίδεπζε θαη ε εθαξκν-

γή ηεο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε» (Liggeridou & 

Zoumpoulaki, 2011) όπνπ θαηέιεγαλ πσο «πηζαλώο ζην κέιινλ λα αλαηξέςνπλ ηηο κέρξη 

πξόζθαηα αληηιήςεηο καο γηα ηε κάζεζε κέζα ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, εηζάγνληαο ηελ 

εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη αιιάδνληαο ζεκαληη-

θά ηνπο ξόινπο εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ».  

 

Μηα πηπρηαθή εξγαζία πνπ εληνπίζηεθε κε ηίηιν «Δθπαηδεπηηθέο Πιαηθόξκεο-

πγθξηηηθή Αλάιπζε» (Αλησλνπνύινπ, Βνπξβάρε, & Γεσξγνκάλνο, 2015) θαη αθν-

ξνύζε ην ΣΔΗ Γπηηθήο Διιάδαο, απνηέιεζε κηα από ηηο εξγαζίεο-έξεπλεο νη νπνίεο  

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ ζύγθξηζε ζηνηρείσλ θαζώο αθνξνύζαλ αλάινγε δηεμαγσγή 

έξεπλαο ζε θνηηεηέο θαη ζρνιίαδαλ ζεηηθά ηελ ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο. 
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Ζ έξεπλα-εξγαζία κε ηίηιν «πγθξηηηθή κειέηε θαη αμηνιόγεζε πιαηθνξκώλ ειεθηξν-

ληθήο κάζεζεο ελειίθσλ» (Μίιθνπ, 2016) έδηλε επίζεο ζεηηθή αμηνιόγεζε ζηα ζπζηή-

καηα ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο ζηνλ ρώξν ησλ ελειίθσλ θαη ελίζρπζε ηελ εηθόλα πνπ 

πξνέθπςε από ηελ κειέηε θαη ησλ άιισλ εξεπλώλ ζηνλ ρώξν ηεο Διιάδαο. 

 

Ζ εξγαζία κε ζέκα «Αμηνιόγεζε Υξήζεο πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο Γηδαζθαιίαο Κα-

βάιαο» (Κνινθπζά, n.d.) αθνξνύζε ην ΣΔΗ Καβάιαο θαη ηελ αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε 

ηεο πιαηθόξκαο eClass πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ ζην ηκήκα Λνγηζηηθήο ηνπ Σ.Δ.Η. Καβά-

ιαο. Ήηαλ ζεηηθή επίζεο γηα ηελ ρξήζε ηνπ Open eClass θαη ζπκθσλνύζε ζηα πςειά 

πνζνζηά ζηάζεο ρξήζηε όπσο θαη νη πξνεγνύκελεο έξεπλεο. 

 

Σν άξζξν κε ηίηιν «πζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο & ζρνιηθή εμ απνζηάζεσο μελό-

γισζζε εθπαίδεπζε» (Μνύζηνπ, 2015) έδσζε ηα ίδηα ζηνηρεία κε ηηο άιιεο εξγαζίεο  

ζηνλ ειιεληθό ρώξν αιιά αλαθέξνληαλ θαη ζε εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα  ζην εμσηεξηθό. 

 

Ζ έξεπλα «Αζύγρξνλε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζην ΣΔΗ Κξήηεο. Μειέηε πεξίπησ-

ζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ από ηελ ππεξεζία»  (Καινγηαλλάθεο et al., 

2016) αθνξνύζε θνηηεηέο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύζαλ ειεθηξνληθέο ηάμεηο θαη ηηο αμην-

ιόγεζαλ αλάινγα κε ηελ επρξεζηία θαη ηε ρξεζηκόηεηα ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο 

θαη ε έξεπλα κε ηίηιν «The Relationship between Self Report of E-Class Use and 

Students’ Perception at Democritus University of Thrace» εξεύλεζε ηελ ζρέζε αλάκεζα 

ζην επίπεδν Φεθηαθνύ Γξακκαηηζκνύ ησλ εξσηεζέλησλ θαη ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη 

ζηελ ειεθηξνληθή ηάμε (Vernadakis et al., n.d.). ιεο απηέο νη έξεπλεο επέδεημαλ πνιύ 

θαιά απνηειέζκαηα όζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ηεο από θνηηεηέο ΣΔΗ θαη ΑΔΗ, ελειίθσλ, 

αλδξώλ θαη γπλαηθώλ.  

 

αλ γεληθέο παξαηεξήζεηο, ζύκθσλα κε όιεο ζρεδόλ ηηο πξνεγνύκελεο έξεπλεο, ηα απν-

ηειέζκαηά ηνπο ζα κπνξνύζαλ λα ζπλνςηζηνύλ σο εμήο: 

 ην θύιν δελ έπαημε ηδηαίηεξε ζεκαζία όζνλ αθνξά ηελ επρξεζηία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 ηα πνζνζηά παξέκεηλαλ πςειά όζν βειηησλόηαλ ε πνζόηεηα θαη ε εθηηκώκελε πνηόηε-

ηα πιηθνύ ζηελ πιαηθόξκα. 

 ηόζν νη ειεθηξνληθέο ηάμεηο όζν θαη νη πιαηθόξκεο ηύπνπ moodle είραλ πςειά πνζν-

ζηά ηθαλνπνίεζεο ρξεζηώλ. 
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 όπνπ ε αλάιπζε πξαγκαηνπνηνύληαλ κε ρξήζε ησλ ίδησλ εξγαιείσλ ηα απνηειέζκαηα 

κπνξνύζαλ λα είλαη ζπγθξίζηκα. 

 νη εξεπλεηέο πξόηεηλαλ πεξεηαίξσ  έξεπλα γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε 

βάζνο ρξόλνπ.  

Τπήξραλ όκσο ιίγεο έξεπλεο πνπ αθνξνύζαλ ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πόζν 

κάιινλ ην κάζεκα ησλ Αγγιηθώλ ζαλ Ξέλε Γιώζζα ζε δηάθνξεο βαζκίδεο (Μνύζηνπ, 

2015). Έλαο ιόγνο ίζσο λα ήηαλ ε ειιηπήο ζπζηεκαηνπνίεζε ζηελ πηνζέηεζε ηεο 

ει.ηάμεο από κεγάιν κέξνο θαζεγεηώλ ζηελ Μέζε Δθπαίδεπζε όπσο θάλεθε ζηελ εη-

θόλα 5 ηεο ελόηεηαο 1.4 θαη ζηνλ πίλαθα 16 ηεο ελόηεηαο 4 . Οη ιόγνη γηα απηό ζα ήηαλ 

αληηθείκελν κειέηεο αιιά όρη ηεο παξνύζαο έξεπλαο. 

Μηα έξεπλα αθνξνύζε θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο (Paraskevas & Zarouchas, 2012) πνπ 

ελζάξξπλε ηνπο θαζεγεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ  Πα-

λειιήληνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ αλαιύνληαο ηελ επηζθεςηκόηεηα δηάθνξσλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηνπνζεζηώλ ζην Γηαδίθηπν. 

Ζ έξεπλα πνπ πεξηζζόηεξν πιεζηάδεη ζηε παξνύζα είλαη απηή πνπ αθνξνύζε ηελ «Γηε-

ξεύλεζε ζπκπιεξσκαηηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην εληζρπηηθήο δηδα-

ζθαιίαο καζεκαηηθώλ κε ηελ αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ» (Παπαθηιίππνπ et 

al., 2016). Ζ έξεπλα απηή εμέηαζε ηελ ρξήζε εξγαιείσλ ηεο ειεθηξνληθήο ηάμεο θαη 

απνηύπσζε ηα νθέιε ηεο. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο ήηαλ πσο ε παξέκβαζε πνπ πξαγκα-

ηνπνηήζεθε ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ γηα ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθώλ ήηαλ ζεηηθή θαη 

είρε κεγάιε αληαπόθξηζε. Ζ έξεπλα αλέιπζε ζπζρεηηζκνύο αλάκεζα ζηα θύια, ηελ ε-

ιηθία θαη ηνπο άμνλεο εκαληηθόηεηα, Απόιαπζε, Δκπηζηνζύλε, Κίλεηξν θαη Δκπινθή. 

Υξεζηκνπνίεζε όκσο θαη έλα εξγαιείν αμηνιόγεζεο ζρεδηαζκέλν γηα ηα Μαζεκαηηθά 

ην ΑΣΜΗ.  

Αξθεηή ζεκαζία δόζεθε επίζεο ζηελ έξεπλα κε ηίηιν «Using Moodle in Secondary Ed-

ucation: A Case Study of the Course "Research Project" in Greece» (Stasinakis & 

Kalogiannakis, 2015) αιιά δηελεξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ησλ Δξεπλεηηθώλ 

εξγαζηώλ (project). Υξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιόγην COLLES, αλαθέξζεθε πσο 

ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ εληζρύζεθε θαη έθζαζε θαηά κέζν όξν ην 4,3 αιιά ην κά-

ζεκα απηό δελ πθίζηαηαη πιένλ ζηα Γπκλάζηα. 
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Οη έξεπλεο πνπ πξναλέθεξα θαη αθνξνύλ ηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα 

πξόηεηλαλ ζαλ εξγαιείν δηεμαγσγήο έξεπλαο ην SUS (Brooke, 1995) θαη κάιηζηα ζηα 

Αγγιηθά (Orfanou et al., 2015) νπόηε ρξεζηκνπνηήζεθε ην ίδην ζηελ παξνύζα έξεπλα. 

ην βηβιίν κε ηίηιν «A Comparison of Questionnaires for Assessing Website Usability» 

(Tullis & N Stetson, 2006) πξνηείλνληαλ ην εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

δηεμαγσγή ηεο παξνύζαο έξεπλαο, ην SUS (System Usability Scales) θαη ν ηξόπνο ρξή-

ζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνιόγηνπ. Παξόκνην ξόιν είρε ε αλάξηεζε κε ηίηιν 

«How to summarise Likert scale data using SPSS» (Kostoulas, 2014). Πξέπεη επίζεο λα 

πξνζηεζνύλ ηα άξζξα «Determining what individual SUS scores mean: Adding an ad-

jective rating scale» (Bangor, Kortum, & Miller, 2009) θαη « An empirical evaluation of 

the system usability scale» (Bangor, Kortum, & Miller, 2008) ηα νπνία αθνξνύζαλ ηελ 

εξκελεία ησλ επξεκάησλ εξσηεκαηνινγίσλ απηνύ ηνπ ηύπνπ ζε αλάινγεο έξεπλεο. 

 

Έλα κεγάιν κέξνο βηβιηνγξαθίαο παξαηάζεθε ζηελ ελόηεηα 3.4 κε ηελ ζπδήηεζε θαη 

ηα ζπκπεξάζκαηα. Απηό πξνηηκήζεθε δηόηη θξίζεθε πσο νη έξεπλεο απηέο αθνξνύζαλ 

πεξηζζόηεξν ηελ επξύηεξε ζπδήηεζε γηα ηελ εθαξκνγή LMS ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπ-

ζεο θαη ηα ζεκεία πνπ νη εξεπλεηέο ζεσξνύζαλ πην ζεκαληηθά γηα ηελ θάζε ρώξα. Ζ 

αλαθνξά θαη ε ζπδήηεζε έγηλε έρνληαο ζαλ παξάγνληα ηελ γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ησλ 

εξεπλώλ ώζηε λα ππάξμεη θαιύηεξε παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ παγθόζκηα εθ-

παηδεπηηθή θνηλόηεηα. 
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2.2  Η αλάγθε δηεξεύλεζεο θαη αμηνιόγεζεο πεξηζζόηεξωλ βαζκίδωλ 

εθπ/ζεο 

ηελ Διιάδα νη ειεθηξνληθέο ηάμεηο άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη από Διιεληθά Πα-

λεπηζηήκηα ην 2000 (Kabassi et al., 2016) θαη ην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν πηνζέηεζε 

ηηο ειεθηξνληθέο ηάμεηο ην 2006 (http://eclass.sch.gr/info/about.php).  

Έρνπλ γίλεη πνιιέο έξεπλεο πάλσ ζηελ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ κέζσλ θαη ηεο ηερλν-

ινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε, νη νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ελόηεηα 2.1 πην αλαιπηηθά. 

Παξόιν πνπ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπο αθνξνύζε ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηα ζρν-

ιεία, νη πεξηζζόηεξεο πξνζέθεξαλ ειάρηζηε νπζηαζηηθή βνήζεηα σο πξνο ηελ αμηνιό-

γεζε κε ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ελόο πην εμεηδηθεπκέλνπ εξγαιείνπ όπσο ην Open eClass. 

Τπήξραλ επίζεο έξεπλεο γηα άιιεο πιαηθόξκεο θαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ απαη-

ηνύζαλ γλώζεηο πξνγξακκαηηζκνύ ή λα ζηεζνύλ ζε αλεμάξηεηνπο ζέξβεξ νπόηε είλαη 

πην αθξηβά ζπζηήκαηα (Conlan et al., 2007; Kalogerou et al., 2009; Levin & Schrum, 

2014; M, Pumilia-Gnarini, 2012; Mehmood Khan, 2002; Βνύξνο, 1999). Δπίζεο έλαο 

κεγάινο αξηζκόο θάιππηε κελ ηελ ειεθηξνληθή ηάμε Open eClass αιιά αθνξνύζε θνη-

ηεηέο. 

Απηό πνπ ελδηέθεξε ηελ παξνύζα έξεπλα ήηαλ ε αλάγθε ηεο απνηύπσζεο ηεο επρξε-

ζηίαο ησλ ειεθηξνληθώλ ηάμεσλ ηεο πιαηθόξκαο Open eClass, αθνύ απηή πηνζεηήζεθε 

από ην ΠΓ θαη πξνζθέξζεθε ζαλ κηα από ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνο ηα ζρνιεία ηεο Δι-

ιάδαο, γηα ηνπο καζεηέο Γεπηεξνβάζκηαο θαη κεηά-Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ 

ηερλνινγία πξνζθέξεη εξγαιεία πνπ κπνξνύλ λα δηεπθνιύλνπλ ηνπο καζεηέο αιιά θαη 

λα πξνιάβνπλ θαηλόκελα όπσο ε πξόσξε ζρνιηθή εγθαηάιεηςε, ε απαμίσζε από καζε-

ηέο κε αλαπεξίεο πνπ δύζθνια έρνπλ πξόζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε (Acosta & Luján-

Mora, 2017). «Η εθπαίδεπζε είλαη κηα πνιπζύλζεηε δηαδηθαζία θαη νη κέζνδνη, ηα εξγα-

ιεία θαη νη έξεπλεο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ βειηίσζε ησλ καζεηώλ θαη ηεο πνηόηε-

ηαο εθπαίδεπζεο» (Georgouli et al., 2008). 

 πσο αλέθεξαλ άιινη εξεπλεηέο «έλα εξγαιείν πνπ ζπάληα ρξεζηκνπνηείηαη, πνπ νη 

ρξήζηεο δελ ζέινπλ ή δε κπνξνύλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο ρξή-

ζηεο λα κε ζειήζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαλέλα άιιν ζην κέιινλ» (Alonso, López, 

Manrique, & Viñes, 2005).  Άξα θξίζεθε απαξαίηεην «λα ειεγρζεί ε εξγνλνκία ηνπ ώζηε 

λα πξνζαξκνζηεί ζηα αλζξώπηλα ραξαθηεξηζηηθά λόεζεο» (Renaut et al., 2006).  

 

http://eclass.sch.gr/info/about.php
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Δπνκέλσο πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί έλα ζύζηεκα ζα πξέπεη λα εληνπηζηνύλ νη αδπλα-

κίεο ηνπ θαη ζα πξέπεη λα γίλεη απνηύπσζε ηεο θύζεο ησλ αδπλακηώλ ηνπ (Georgouli et 

al., 2008; Kress, 2003; Kusunoki, Sugimoto, & Hashizume, 2000). Κάπνηεο κπνξεί λα 

αθνξνύζαλ ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ, άιιεο ηελ ρξήζε ηνπ θαη άιιεο ην πεξηερόκελν θαη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε ζηνλ ρξήζηε (Beetham & Sharpe, 2013). Έλαλ εξεπλεηή ζα 

ηνλ ελδηέθεξαλ όια απηά ηα ζηνηρεία αιιά ζα ήηαλ δύζθνιν λα απνηππσζνύλ από έλα 

εξεπλεηηθό εξγαιείν. Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο δπζθνιίαο ζα ήηαλ ε έλλνηα ηεο δεκη-

νπξγηθόηεηαο πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ δεκηνπξγία ειεθηξνληθώλ ηάμεσλ θαη πνπ 

ζα ήηαλ δύζθνιν λα απνηππσζεί θαη λα κεηξεζεί (McDaniel, Fanfarelli, & Lindgren, 

2017). Άιινο ζεκαληηθόο παξάγνληαο ζα ήηαλ ν όγθνο θαη ε πνηόηεηα ηνπ πιηθνύ πνπ 

παξάγνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο θαη ελζσκαηώλεηαη (Lindgren & McDaniel, 2011). Δίλαη 

εκθαλέο πσο θάζε εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηειείσο δηαθνξεηηθέο ειε-

θηξνληθέο ηάμεηο, νη νπνίεο κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα κπνξνύζαλ λα αιιάδνπλ πεξηερόκελν 

θαη επνκέλσο ζα παξνπζίαδαλ αλάινγν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ρξήζηεο/καζεηέο (Borup et 

al., 2014). Γύζθνια ζα κπνξνύζε θάπνηνο εξεπλεηήο λα αμηνινγήζεη όιεο ηηο ειεθηξν-

ληθέο ηάμεηο.  

Ζ παξνύζα έξεπλα θηλήζεθε ζε δπν θύξηεο θαηεπζύλζεηο. Κξίζεθε ζαλ απαξαίηεηε ε 

αμηνιόγεζε ησλ ειεθηξνληθώλ ηάμεσλ από ηνπο καζεηέο πνπ ηηο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη, 

αληιώληαο ζπγθξηηηθά δεδνκέλα από ηα ζηαηηζηηθά πνπ πξνζέθεξε ε πιαηθόξκα θαζ’ 

ππόδεημε άιισλ εξεπλεηώλ (Prodromou & Avouris, 2006) θαη έγηλε ζύγθξηζε αλάκεζα 

ζηα επξήκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο κε ηηο έξεπλεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Ζ έξεπλα 

δελ επεθηάζεθε ζηα καζεζηαθά νθέιε επεηδή απηό ζα απαηηνύζε κηα δηαθνξεηηθή πξν-

ζέγγηζε. 

Ζ έξεπλα παξόινπο ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο πξνζέθεξε πιεξνθνξίεο πνπ ζα κπνξνύζαλ 

λα επηηξέςνπλ ηελ βειηίσζε ησλ ειεθηξνληθώλ ηάμεσλ ώζηε λα βνεζεζνύλ νη καζεηέο 

πνπ κειεηνύζαλ Αγγιηθά ζην ζπίηη, έθαλαλ επαλάιεςε, απνπζίαδαλ ιόγσ αζζέλεηαο ή 

είραλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη 72 ειεθηξνληθέο ηάμεηο πνπ ιεηηνπξγνύζαλ ζε δηάθνξα 

ζρνιεία θαη βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, απνηέιεζαλ έλαλ ηθαλό αξηζκό ηάμεσλ ώζηε λα 

κπνξέζεη λα δηθαηνινγεζεί ε αλάγθε γηα αμηνιόγεζή ηνπο. Αξθεηά κεγάινο θξίζεθε 

θαη ν αξηζκόο ρξεζηώλ ηνπο. Δπίζεο ηα απνηειέζκαηα ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηε-

ζνύλ ζαλ ζηνηρεία πνπ λα ππνζηεξίδνπλ θαη λα ελζαξξύλνπλ ηελ δεκηνπξγία ειεθηξν-

ληθώλ ηάμεσλ θαη από άιινπο εθπαηδεπηηθνύο ζρνιηθώλ κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο εθ-
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παίδεπζεο νη νπνίνη ίζσο λα δηζηάδνπλ ιόγσ έιιεηςεο επαξθώλ ζηνηρείσλ όζνλ αθνξά 

ηελ επρξεζηία ηεο πιαηθόξκαο θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξεη. 

ε απηό ην ζεκείν θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαιπζεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζρεδηάζηε-

θαλ, πινπνηήζεθαλ θαη ιεηηνύξγεζαλ νη ειεθηξνληθέο ηάμεηο ώζηε λα ζπλδεζνύλ παξα-

θάησ απηά ηα ζηνηρεία κε ηα επξήκαηα ζηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη λα δηθαηνινγε-

ζεί ε επηινγή ηεο κεζόδνπ έξεπλαο όπσο θαη ηνπ εξγαιείνπ έξεπλαο. 

πσο αλέθεξαλ νη Mor & Craft κηα ειεθηξνληθή ηάμε ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε 

γλώκνλα ην ππόβαζξν ησλ καζεηώλ, «είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ δηεπθνιύλεη ηνλ εθπαη-

δεπηηθό αθνύ έρεη πξόζβαζε ζην πξνθίι ηνπο, ηα ειηθηαθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη γλσ-

ξίζκαηα, ην εθπαηδεπηηθό ηνπο ππόβαζξν θαη ηέινο ηνλ ζηόρν πνπ ζα πξέπεη λα έρεη θάζε 

δηδαθηηθή παξέκβαζε.» (Mor & Craft, 2012; Mor & Mogilevsky, 2013). Σα εξγαιεία 

πνπ επηιέρζεθαλ θαη ελζσκαηώζεθαλ αθνινπζνύζαλ ηελ ίδηα ινγηθή. Γεληθά ππήξραλ 

έγγξαθα, πνιπκεζηθά αξρεία (εηθόλεο, βίληεν, ερεηηθά αξρεία, παξνπζηάζεηο) πξνθεη-

κέλνπ λα έξζνπλ νη καζεηέο ζε επαθή κε απζεληηθή γιώζζα. Τπήξρε ιεμηθό/γισζζάξη 

ζε θάζε κάζεκα, ε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ δηδάζθνληα, αλαθνηλώζεηο ζρεηηθά 

κε ην κάζεκα θαη νη εξγαζίεο απνζηέιινληαλ ειεθηξνληθά, θαηαρσξνύληαλ θαη βαζκν-

ινγνύληαλ. 

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύζαλ θσδηθνύο ρξήζηε θαη ζπλζεκαηηθό γηα ηελ είζνδν ηνπο 

αλ θαη νη πεξηζζόηεξεο ιεηηνπξγίεο παξέκελαλ αλνηρηέο θαη ρσξίο απηά. Αθνινπζήζεθε 

ε κέζνδνο ηεο δηεξεπλεηηθήο εξγαζίαο θαη έηζη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πιηθνύ  πξν-

εξρόηαλ από ηνπο καζεηέο. Οη εξγαζίεο πινπνηνύληαλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο κε 

ρξήζε πνιπκέζσλ θαη πνιιαπιώλ κέζσλ. Ζ πνηόηεηα ηνπ πιηθνύ θαηαβάιινληαλ πξν-

ζπάζεηα λα είλαη πςειή. Ζ εκθάληζε ήηαλ γξακκηθή (linear) κε νιίζζεζε ηνπ πεξηερό-

κελνπ. Μεγάιν κέξνο ήηαλ δηαδξαζηηθό, όπσο παηρλίδηα γηα εθπαηδεπηηθνύο ιόγνπο αι-

ιά θαη ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ησλ καζεηώλ (Katsigiannakis & Karagiannidis, 

2017) αθνύ απηνί ηα έθηηαρλαλ. Γηα λα επηβεβαησζεί ν ζσζηόο ζρεδηαζκόο, ε άξηηα π-

ινπνίεζε θαη ελζσκάησζε δξαζηεξηνηήησλ ζα άπξεπε λα απνδεηρηεί πσο νη δξαζηε-

ξηόηεηεο απηέο ήηαλ πξνζβάζηκεο γηα ηνπο καζεηέο θαη νη ειεθηξνληθέο ηάμεηο αληαπν-

θξίλνληαλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξώλ. ε άιιε πεξίπησζε νη καζεηέο δελ ζα κπνξνύ-

ζαλ λα πξνζεγγίζνπλ εύθνια ην πιηθό πνπ πξννξίδνληαλ γηα απηνύο νπόηε θαη ζα απν-

ζαξξύλνληαλ. 
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2.3  θνπόο ηεο έξεπλαο 

«Ο ζρεδηαζκόο ελόο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο κε ζηνηρεία παηρληδηνύ θαη 

αλάινγεο δξαζηεξηόηεηεο θαιύπηεη ηξεηο άμνλεο, ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ γλσζηηθνύ πεδίνπ, 

ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ θαη ηνπ θνηλσληθνύ» (Katsigiannakis & Karagiannidis, 2017). Ο-

πόηε γηα ηνλ ζρεδηαζκό απαηηνύληαη ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη ν ππεύζπλνο θαη 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ πξώηηζηα κε ηνλ ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο (Levin & Schrum, 

2014). κσο όζν πεηπρεκέλνο θαη αλ είλαη ν αξρηθόο ζρεδηαζκόο, αλ δελ ππάξρεη θαη 

κηα κειέηε πνπ λα απνηππώλεη ηελ γλώκε ηνπ ρξήζηε ηόηε ν ζρεδηαζκόο κπνξεί λα εί-

λαη απνπξνζαλαηνιηζκέλνο θαη λα απαηηεί ηελ δαπάλε ρξόλνπ θαη θόπνπ ρσξίο ηα αλα-

κελόκελα νθέιε (Lotto, 1986; McDaniel, Fanfarelli, & Lindgren, 2017; Nasser et al., 

2011).  

Έηζη «θάζε ζύζηεκα κεηά από έλαλ θύθιν δσήο πξέπεη λα ειέγρεηαη ώζηε λα βειηηώλεηαη 

ή θαη αληηθαζίζηαηαη από άιιν, πην εύρξεζην» (D. M. Nichols & Twidale, 2006). Σν ίδην 

ηζρύεη ζε πνιινύο ηνκείο όπνπ ππάξρνπλ ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θαη ρξήζηεο (Jordan, 

Thomas, McClelland, & Weerdmeester, 1996). «Η εθπαίδεπζε είλαη έλαο ρώξνο κε πα-

ξνπζία ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ θαη ρξήζηεο πνπ αιιειεπηδξνύλ κε απηά αιιά θαη κε-

ηαμύ ηνπο αθνύ ε εθπαίδεπζε είλαη κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία» (Ravenscroft & 

Matheson, 2002; Sclater, 2008). «Σηελ πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο, νη ρξήζηεο θαζνξί-

δνπλ άκεζα ηελ επηηπρία ηεο πιαηθόξκαο» (Steel, 2007). Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζα ηελ 

ρξεζηκνπνηήζνπλ, ν ρξόλνο ελαζρόιεζεο, νη ηθαλόηεηεο ςεθηαθνύ Γξακκαηηζκνύ πνπ 

ζα απνθηήζνπλ θαζνξίδνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο (Schwartz, 1988; 

Subrahmanyam et al., 2001). Σα Αγγιηθά ζαλ Ξέλε Γιώζζα πνπ δηδάζθεηαη ζηα δεκό-

ζηα ζρνιεία ηεο Διιάδαο δελ ζα κπνξνύζε λα είλαη έλα απηόλνκν κάζεκα. θνπόο ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ ζα έπξεπε λα είλαη «ε ελίζρπζε ησλ επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηώλ θαη ε ζύλδεζή ηνπ κε άιια πεδία εθπαίδεπζεο έλα εθ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα εί-

λαη θαη ν Ψεθηαθόο Γξακκαηηζκόο» (Βαγγειάηνο & Παλαγησηόπνπινο, 2017; Πεξηζηλί-

δνπ, 2017; Σδηθόπνπινο, n.d.). 

ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, πξνέθπςαλ εξγαζίεο επηζηεκόλσλ πνπ θαινύζαλ θαη άι-

ινπο λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο αμηνιόγεζεο ηεο ειεθηξνληθήο ηάμεο θαη ηεο 

ζπιινγήο ζηνηρείσλ γηα ηελ ρξήζε ηεο (Kabassi et al., 2016; Orfanou et al., 2015; Par-

askevas & Zarouchas, 2012; Αλησλνπνύινπ et al., 2015).  

Σα βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ αλ θαη ζε πνηό βαζκό: 
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 ππήξρε ζρέζε αλάκεζα ζηα θύια θαη ηελ ρξήζε ηεο ει.ηάμεο 

 ππήξρε ζρέζε αλάκεζα ζηελ βαζκίδα εθπ/ζεο θαη ηελ ρξήζε ηεο ει.ηάμεο 

 ππήξρε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ειηθηαθή νκάδα θαη ηελ ρξήζε ηεο ει.ηάμεο 

 νη θνηηεηέο επηδείθλπαλ κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ έλαληη ησλ καζεηώλ 

 ππήξρε πξνδηάζεζε ρξήζεο ελόο εξγαιείνπ από ζεσξεηηθά πην κνξθσκέλνπο θαη 

θαηαξηηζκέλνπο ρξήζηεο έλαληη απιώλ καζεηώλ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ 

 νη λεαξόηεξνη καζεηέο επηδείθλπαλ κεγαιύηεξε άλεζε θαη πξνζαξκνζηηθόηεηα ζηελ 

ρξήζε ησλ ει.ηάμεσλ 

 νη κεγαιύηεξνη ειηθηαθά καζεηέο (ΔΠΑΛ-ΓΗΔΚ) παξνπζίαδαλ δηαθνξέο κεηαμύ ηνπο 

ιόγσ πεξηβάιινληνο θαηάξηηζεο 

 

Ζ  βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πνπ είρε πξνεγεζεί πξόηεηλε ηελ βέιηηζηε εξεπλεηηθή κεζν-

δνινγία, εξγαιείν έξεπλαο θαη κέζνδν απνηύπσζεο απνηειεζκάησλ. 
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2.4  Βαζηθνί άμνλεο ηεο έξεπλαο 

Ζ έξεπλα μεθίλεζε από ηελ κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Τπήξρε πιηθό ζε βη-

βιία, πεξηνδηθά θαη ζην Γηαδίθηπν. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ζπγθεληξώζεθε θαη ε κειέηε 

ηνπ βνήζεζε ζηελ απνηύπσζε ησλ εξεπλεηηθώλ ζηόρσλ θαη ζηνλ ζρεδηαζκό ησλ βαζη-

θώλ αμόλσλ ηεο έξεπλαο. Με ηελ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ zotero νξγαλώζεθε ε βηβιην-

γξαθία, κε πξνζζήθε ζεκεηώζεσλ. Οη βηβιηνγξαθία νξγαλώζεθε κε βάζε ην πεδίν πνπ 

αθνξνύζε. Οξγαλώζεθε ζε ππνθαηεγνξίεο πνπ αθνξνύλ 

 α) κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ επρξεζηία ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ γεληθά θαη πα-

ξνπζηάζηεθαλ ζηελ εηζαγσγή θαη ηελ ελόηεηα 2.1  

 β) κειέηεο πνπ πξόηεηλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξόπν αμηνιόγεζήο ηνπο θαη παξνπζηάζηεθαλ 

ζηελ ελόηεηα 2.2 

 γ) κειέηεο πνπ επηθεληξώλνληαλ ζε εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο κόλν θαη ηελ εθαξκνγή 

ηνπο ζε δηάθνξεο ρώξεο θαη ζα παξνπζηαζηνύλ πην αλαιπηηθά ζηελ ελόηεηα 2,5 κε ηελ 

ζπδήηεζε θαη ηα απνηειέζκαηα. 

 δ) κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ηα ίδηα εξγαιεία αμηνιόγεζεο γηα εθπαηδεπηηθέο 

πιαηθόξκεο θαη παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ελόηεηα 2.2 

 ε) κειέηεο γηα ηνλ Διιεληθό ρώξν εθπαίδεπζεο αιιά πνπ αθνξνύζαλ θπξίσο ηελ Σξη-

ηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ αλαιπηηθά ζηελ ελόηεηα 3 

 ζη) ιίγεο κειέηεο όζνλ αθνξά ηελ κέζε εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα θαη ζα παξνπζηα-

ζηνύλ αλαιπηηθά ζηελ ελόηεηα 3 

Δηδηθόηεξα ελδηέθεξε λα εξεπλεζεί ε ζηάζε καζεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ πιαη-

θόξκα Open eClass γηα ηνπιάρηζηνλ 4 κήλεο θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2016-17 (σο 3έηε) 

ζε καζήκαηα δηαθόξσλ δνκώλ εθπαίδεπζεο ζην κάζεκα ησλ Αγγιηθώλ γηα ην ρξνληθό 

δηάζηεκα πνπ αλαθέξζεθε. Οη καζεηέο πξνέξρνληαλ αλαιπηηθά από ηνπο εμήο ηύπνπο 

ζρνιείσλ θαη ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ πιαηθόξκα σο εμήο:        

-Γπκλάζην, 12-15 εηώλ, επηθνπξηθά/ζύγρξνλα, ζπκπιεξσκαηηθά/αζύγρξνλα 

Υακειό επίπεδν γλώζεσλ ζηα Αγγιηθά θαη ηελ Πιεξνθνξηθή 

Πξόζβαζε από tablets ζην ζρνιείν, ρξήζε δηαδξαζηηθνύ, ζην ζπίηη smartphones &PCs 

Δξγαιεία eClass: έγγξαθα/πνιπκέζα/εξγαζίεο/αζθήζεηο/ζπλεξγαζία 
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-ΓΔΛ, 15-18 εηώλ, επηθνπξηθά/ζύγρξνλα, ζπκπιεξσκαηηθά/αζύγρξνλα 

Υακειό σο κέηξην επίπεδν ζηα Αγγιηθά θαη ηελ Πιεξνθνξηθή 

Πξόζβαζε από tablets ζην ζρνιείν, smartphones & tablets ζην ζπίηη 

Δξγαιεία eClass: έγγξαθα/πνιπκέζα/ζπλεξγαζία/εξγαζίεο/αζθήζεηο 

 

-εζπεξηλό ΔΠΑΛ, ελήιηθεο, απνθιεηζηηθά/επηθνπξηθά/ζύγρξνλα/αζύγρξνλα (όηαλ δελ 

ππάξρεη βηβιίν) 

Δπίπεδν πνιύ ρακειό ζηα Αγγιηθά θαη Πιεξνθνξηθή 

Δξγαιεία έγγξαθα/πνιπκέζα/εξγαζίεο/αζθήζεηο 

Πξόζβαζε από PCs ζην ζρνιείν θαη από PCs & smartphones ζην ζπίηη 

 

-ΓΗΔΚ, ελήιηθεο, απνθιεηζηηθά/επηθνπξηθά, ζύγρξνλα/αζύγρξνλα (δελ ππάξρνπλ βηβιία 

εηδηθνηήησλ αιιά γεληθέο νδεγίεο από ην ΔΝΔΓΗΒΗΜ) 

Δπίπεδν ζηα Αγγιηθά κεηθηό, ζηελ Πιεξνθνξηθή ρακειό 

Δξγαιεία έγγξαθα/πνιπκέζα/εξγαζίεο/αζθήζεηο/ζπλεξγαζία 

Πξόζβαζε από PCs ζην ζρνιείν θαη από PCs & smartphones ζην ζπίηη 

 

 Σα ζηάδηα ηεο έξεπλαο από ηνλ ζρεδηαζκό έσο ηελ πινπνίεζε ηεο ήηαλ: 

 κε βάζε έξεπλεο πνπ είραλ ήδε γίλεη επηιέρζεθε ε πνζνηηθή κέζνδνο έξεπλαο θαη ν 

ηξόπνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Πξνεγήζεθε κηα ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο όπνπ παξνπ-

ζηάζηεθε ην εξσηεκαηνιόγην, ζηα Αγγιηθά, θαη αθνύ ζπκπιεξώζεθε κπνξνύζαλ λα 

γίλνπλ επηπιένλ πξνηάζεηο γηα εξγαιεία πνπ πίζηεπαλ νη καζεηέο πσο ζα ηνπο ήηαλ 

ρξήζηκα ή επεκβάζεηο σο πξνο ηελ πνηόηεηα θαη ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 κε βάζε έξεπλεο πάλσ ζηελ αμηνιόγεζε επρξεζηίαο ελόο ειεθηξνληθνύ εξγαιείνπ 

επηιέρζεθε ην εξσηεκαηνιόγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ώζηε λα απνηππσζνύλ ζσζηά ηα 

δεδνκέλα θαη απηό ήηαλ ην SUS (System Usability Scale). 

 επηιέρζεθε ην εξγαιείν ζην νπνίν απνηππώζεθε ε αλάιπζε (SPSS- Statistical Package 

for Social Sciences) αθνύ ζε απηό έγηλε θαη απνηύπσζε ησλ άιισλ εξεπλώλ. 

 ε κεζνδνινγία αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ βαζίζηεθε ζηελ εξκελεία ηεο πεξη-

γξαθηθήο ζηαηηζηηθήο. 

 αλαδεηήζεθαλ ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο κεηαμύ επηιεγκέλσλ κεηαβιεηώλ (ζύγθξηζε κε 

ηα αληίζηνηρα άιισλ εξεπλώλ) 



 

31 

Ζ παξνύζα έξεπλα αλακελόηαλ λα δώζεη ζεηηθά απνηειέζκαηα όζνλ αθνξά ηελ ζηάζε 

ησλ ρξεζηώλ αιιά εμίζνπ ζεκαληηθά ζα ήηαλ θαη ηα όπνηα αξλεηηθά ζηνηρεία πνπ ζα 

πξνέθππηαλ. Απηά ίζσο λα ήηαλ πην ζεκαληηθά. Μέρξη ηώξα ε νκάδα πνπ ππνζηήξηδε 

ηελ ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο, είρε αλνηθηή επηθνηλσλία κε ηνπο ρξήζηεο θαη είρε πην-

ζεηήζεη θαηά θαηξνύο πξνηάζεηο ηνπο γηα βειηηώζεηο. Έηζη ζην παξειζόλ έθαλαλ θά-

πνηεο  ξπζκίζεηο ώζηε λα είλαη ζπκβαηή κε θηλεηέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. ηα πιαίζηα 

απηήο ηεο πξνζέγγηζεο από ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο πιαηθόξκαο ζα ήηαλ ζεκαληηθό λα 

παξνπζηαζηνύλ ζην ηέινο ηεο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη πηζαλέο πξνηάζεηο 

βειηίσζεο. 
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2.5  πδήηεζε ηεο εξεπλεηηθήο ππόζεζεο κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο έ-

ξεπλεο 

Από ηηο έξεπλεο θαη ηηο εξγαζίεο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ελόηεηεο 1.1, 2.2 θαη 2.3 ε ζπ-

ληξηπηηθή πιεηνςεθία αλέιπε θαη αμηνινγνύζε ηελ ρξήζε ηνπ Open eClass ζε ΑΔΗ & 

ΣΔΗ ζηνλ Διιαδηθό ρώξν θαη κόλν κηα αθνξνύζε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Δληζρπ-

ηηθή δηδαζθαιία ζηα Μαζεκαηηθά ζε Γπκλάζην). Ζ πιαηθόξκα θάλεθε λα ζπγθεληξώ-

λεη πςειά πνζνζηά όζνλ αθνξά ηελ ζηάζε ηνπ ρξήζηε. κσο απηέο νη έξεπλεο δελ θά-

ιππηαλ ην επξύ θάζκα ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Δι-

ιάδα, όπνπ ε πιαηθόξκα Open eClass απνηειεί κέξνο ησλ εξγαιείσλ θαη ππεξεζηώλ 

πνπ παξείρε ην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν (ΠΓ).  

Οη έξεπλεο « Perceived usability evaluation of learning management systems: Empirical 

evaluation of the System Usability Scale» (Orfanou et al., 2015), θαη « Δθπαηδεπηηθέο 

Πιαηθόξκεο-πγθξηηηθή Αλάιπζε» (Αλησλνπνύινπ et al., 2015), απνηέιεζαλ ηελ βάζε 

ηεο ζύγθξηζεο ησλ δεηγκάησλ. ηελ ελόηεηα κε ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηε-

ιεζκάησλ αληιήζεθαλ ζηνηρεία θαη δείθηεο πξνο ζύγθξηζε. Ζ παξνύζα έξεπλα εζηίαζε 

ζηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζε δηαθνξεηηθέο δνκέο εθπαίδεπζεο αιιά αθνινπζήζεθε 

ε κεζνδνινγία ησλ πξνεγνύκελσλ εξεπλεηώλ. Δπίζεο ζπγθξηηηθά ζηνηρεία αληιήζεθαλ 

από ηελ έξεπλα «Perceived Usability Evaluation of Learning Management Systems: A 

First Step towards Standardization of the System Usability Scale in Greek» (C. 

Katsanos et al., 2012) παξόιν πνπ ε αμηνιόγεζε αθνξνύζε πιαηθόξκα Moodle. 

Γπν άιιεο έξεπλεο ρξεζηκνπνίεζαλ κελ άιισλ ηύπσλ εξσηεκαηνιόγηα, ζην «Evaluat-

ing a learning Management system for blended learning in Greek higher education» 

(Kabassi et al., 2016) θαη «Γηεξεύλεζε ζπκπιεξσκαηηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

ζην πιαίζην εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο καζεκαηηθώλ κε ηελ αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνύ 

ινγηζκηθνύ» (Παπαθηιίππνπ, Σζηάηζνο, Μαλνύζνπ, & Ληνλαξάθεο, 2016) αιιά ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ έδσζαλ ήηαλ ζε έλα βαζκό ζπγθξίζηκα θαη απνηέιεζαλ κέξνο 

ηεο αλάιπζεο ζηελ ελόηεηα 3. 

Με βάζε ηα επξήκαηά ηνπο, αλακέλνληαλ πσο θαη νη καζεηέο πνπ αμηνιόγεζαλ ην 

Open eClass παξόιν πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ ήηαλ ελήιηθεο, ζα είραλ ζεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζηελ πιαηθόξκα. Ζ αθξηβήο ζηάζε ηνπο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληη-

κεηώπηδαλ ίζσο λα ήηαλ δηαθνξεηηθά ζε ζρέζε κε ησλ θνηηεηώλ. Δπίζεο παξόιν πνπ 

ζεσξνύληαλ ηερλνινγηθά θαηαξηηζκέλνη καζεηέο «ςεθηαθνί ηζαγελείο» (digital natives) 
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(Μπέιινπ, Λαδηάο, & Μηθξόπνπινο, 2010) Retrieved from 

http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe1532.pdf), ίζσο λα κελ ελζνπζηάδνληαλ ηόζν πνιύ 

από κηα εθπαηδεπηηθή πιαηθόξκα πνπ δελ ήηαλ απνθιεηζηηθά παηγληώδεο θαη απαηηνύζε 

ππεπζπλόηεηα ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπο. 

Οη ελήιηθεο ρξήζηεο ηεο πιαηθόξκαο, πνπ όκσο δελ ήηαλ θνηηεηέο αιιά ζηελ πιεηνςε-

θία ηνπο απόθνηηνη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πηνζέηεζαλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη 

ζηελ πιαηθόξκα αιιά ε έιιεηςε γλώζεσλ πιεξνθνξηθήο ίζσο λα ηνπο έθαλε πην επη-

θπιαθηηθνύο θαη λα ηνπο θόβηδε. Παξόιν πνπ ζαλ νκάδα ρξεζηώλ είρε νηθεηόηεηα κε 

πιαηθόξκεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ε εθπαηδεπηηθή πιαηθόξκα Open eClass δελ αλήθε 

ζε απηέο. Γελ ήηαλ άιισζηε ηπραίν ην γεγνλόο πσο ζηελ ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη πεξηζζόηεξνη πξόηεηλαλ λα πεξηιεθζνύλ ζηηο ειεθηξνληθέο 

ηάμεηο ηνπο θαη αλάινγα εξγαιεία όπσο «θνπβεληνύια»/ «ζπδεηήζεηο» από απηά πνπ 

δηέζεηε ε πιαηθόξκα. Απηό πξόηεηλαλ θαη νη εξσηεζέληεο ζηελ έξεπλα «Evaluating a 

learning management system for blended learning in Greek higher education» (Kabassi 

et al., 2016), όπνπ 79% ησλ θνηηεηώλ ζα ήζειαλ λα ππάξρεη chat-room. 

Δπίζεο, όπσο θαηαδεηθλύνπλ θαη νη ππόινηπεο έξεπλεο (Kabassi et al., 2016; Christos 

Katsanos et al., 2010; Καινγηαλλάθεο et al., 2016) δελ αλακέλνληαλ λα ππάξρεη ζηαηη-

ζηηθή δηαθνξά ζηελ ζηάζε αλάκεζα ζηα δπν θύια.  

Ίζσο όκσο λα πξνέθππηαλ ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο κεκνλσκέλεο νκάδεο 

ρξεζηώλ, ηδηαίηεξα αλάκεζα ζε αλειίθνπο θαη ελήιηθεο αιιά αθόκα αλάκεζα ζηνπο 

καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη ηνπο καζεηέο ζην Λύθεην. Κξίζεθε ζθόπηκν λα αλαδεηεζνύλ 

ζπζρεηηζκνί αλάκεζα ζε ππό-νκάδεο ρξεζηώλ, αλά ειηθία ή βαζκίδα εθπαίδεπζεο ώζηε 

ε αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο λα είλαη όζν ην δπλαηό πην νινθιεξσκέλε, ζε βάζνο θαη α-

ληηπξνζσπεπηηθή. 

  

  

http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe1532.pdf
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3. Η Έξεπλα 

3.1  Δξεπλεηηθή κέζνδνο δηεμαγωγήο ηεο έξεπλαο 

Ζ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαηέδεημε πσο γηα παξόκνηεο έξεπλεο νη πεξηζζόηεξνη κειεηε-

ηέο επηιέγνπλ είηε έλα κηθηό κνληέιν έξεπλαο, δειαδή πνηνηηθή πνπ αθνινπζείηαη από 

πνζνηηθή έξεπλα (Lotto, 1986; Tullis & N Stetson, 2006) είηε πνζνηηθή έξεπλα βαζη-

ζκέλε ζε θάπνηα πξνγελέζηεξε ή πξνηεηλόκελε από άιινπο κειεηεηέο όπσο νη πεξηζ-

ζόηεξεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ ελόηεηα 2.2. Έλα κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο είρε ζαλ 

ζηόρν ηελ αλεύξεζε ηεο θαηάιιειεο πξνο ην αληηθείκελν κεζόδνπ έξεπλαο (πνηνηηθήο 

ή πνζνηηθήο) θαη ηνπ θαηαιιειόηεξνπ πξνο ηνλ ζθνπό απηό εξγαιείνπ έξεπλαο (εξσ-

ηεκαηνινγίνπ) (Bangor et al., 2009, 2008; Brooke, 1995; Lewis & Sauro, 2009). Πξν-

ηηκήζεθε ε πνζνηηθή έξεπλα επεηδή αθξηβώο επέηξεπε ηα ζπκπεξάζκαηα λα είλαη άκε-

ζα ζπζρεηίζεκα κε άιιεο έξεπλεο όπσο επέιεμαλ λα θάλνπλ θαη πξόηεηλαλ πην θαηαξ-

ηηζκέλνη εξεπλεηέο (C. Katsanos et al., 2012). Από ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ρξεζηκν-

πνηήζεθε ην βηβιίν κε ηίηιν «Review of Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of 

New Methods»(Lotto, 1986), ην άξζξν «Applied social research methods series; Vol. 

49.»(Lipsey & Wilson, n.d.)(2001) πνπ επίζεο πξόηεηλαλ ηελ ρξήζε ηεο πνζνηηθήο έ-

ξεπλαο γηα αλάινγεο πεξηπηώζεηο. 

ζεο έξεπλεο αθνξνύζαλ ηνλ Διιεληθό ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη αλαθέξζεθαλ ζηελ 

ελόηεηα 2, έδηλαλ ζηνηρεία πάλσ ζηνλ αξηζκό ησλ εξσηεζέλησλ, ηελ δηαζηξσκάησζε 

ηνπ δείγκαηνο, ηελ θαηαλνκή ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηα πνζνζηά αλά δηαζηξσκάησζε.   

ζνλ αθνξά ην εξγαιείν/εξσηεκαηνιόγην, ρξεζηκνπνηήζεθε ην SUS (Brooke, 1995) 

απηό πνπ πξόηεηλαλ νη Οξθαλνύ, Καηζάλνο θαη Σζέιηνο ζηελ εξγαζία ηνπο κε ηίηιν 

«Perceived Usability Evaluation of Learning Management Systems: A First Step 

towards Standardization of the System Usability Scale in Greek» (Orfanou et al., 2015). 

Ζ έξεπλά ηνπο δηλόηαλ πιήξεο κε όινπο ηνπο επηκέξνπο δείθηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

θαη απνηύπσζεο ζπκπεξαζκάησλ θαη ζρέζεσλ κε ρξήζε ηνπ SPSS. ην εξσηεκαηνιό-

γην κπνξνύζαλ λα πξνζηεζνύλ δεκνγξαθηθά ζηνηρεία όπσο πξόηεηλε ε έξεπλα «The Re-

lationship between Self Report of E-Class Use and Students’ Perception at Democritus 

University of Thrace» (Vernadakis et al., n.d.).   

Πξόθεηηαη γηα έλα εξγαιείν/εξσηεκαηνιόγην κε 10 πξνηάζεηο πνπ αθνξνύζαλ ηελ ζηά-

ζε ηνπ ρξήζηε απέλαληη ζε έλα ζύζηεκα δηεξεπλώληαο ηνπο άμνλεο πνπ αθνξνύλ 
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 ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο (ηελ ηθαλόηεηα ησλ ρξεζηώλ λα νινθιεξώ-

λνπλ εξγαζίεο ρξεζηκνπνηώληαο ην ζύζηεκα θαη ηελ πνηόηεηα απηώλ ησλ εξγαζηώλ) 

 ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο (ζε ζρέζε κε ηα κέζα πνπ απαηηεί) 

 ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε 

ζύκθσλα κε ηνλ Brooke (Brooke, 1995). 

Οη πξνηάζεηο απνδίδνληαλ θαη βαζκνινγνύληαλ κε κηα θιίκαηα Likert 5 βαζκώλ όπνπ ν 

ρξήζηεο βαζκνινγνύζε θάζε πξόηαζε-ζηάζε απέλαληη ζην ζύζηεκα κε δηαθύκαλζε 

από ην «ζπκθσλώ πνιύ» σο ην «δηαθσλώ πνιύ». Γεδνκέλνπ όηη ε παξνύζα έξεπλα 

αθνξνύζε ην κάζεκα ησλ Αγγιηθώλ, ήηαλ απόιπηα ινγηθό λα ρξεζηκνπνηεζεί ε Αγγιη-

θή εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αιιά κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζηα Διιεληθά. Σα 

ζηνηρεία απηά ήηαλ νκαδνπνηεκέλα ώζηε λα αθνινπζνύλ ηελ δηαβάζκηζε ησλ άιισλ 

εξεπλώλ θαη λα είλαη δπλαηή ε ζηαηηζηηθή ηνπο αλάιπζε θαη απνηύπσζε ζην SPSS. 

Από ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ρξεηάζηεθε λα εληνπηζηνύλ έξεπλεο πνπ πεξηέγξαθαλ 

ηελ εθαξκνγή ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο όπσο ην άξζξν «How to sum-

marise Likert scale data using SPSS» (Kostoulas, 2014)  θαη νη ζεκεηώζεηο ηνπ θαζεγε-

ηή ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο θπξίνπ Εαθεηξόπνπινπ πνπ ήηαλ αλαξηεκέλεο ζην 

CoMPUs (ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο). Οη ζεκεηώζεηο 

απηέο ήηαλ δηαζέζηκεο επίζεο ειεύζεξα πξνο όινπο ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο θαη όζνπο ε-

ξεπλεηέο ελδηαθέξνληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αλάινγεο έξεπλεο ζην 

http://compus.uom.gr/YEP109/document/lectures/lecture_03/erwthseis.pdf  αιιά ε εί-

ζνδνο ήηαλ πξνζβάζηκε κόλν γηα εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ζην http://compus.uom.gr/ 

όπνπ παξέρνληαλ νδεγίεο γηα ηελ ρξήζε θαη νξγάλσζε πνζνηηθώλ εξεπλώλ. Δπηπιένλ 

ησλ πεγώλ απηώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηθνπξηθά θαη εξγαιεία πνπ παξέρνληαλ δηαδη-

θηπαθά όπσο ην «Analysing data using SPSS (A practical guide for those unfortunate 

enough to have to actually do it.)» (Garth, 2008) πξνζβάζηκν ζην 

https://students.shu.ac.uk/lits/it/documents/pdf/analysing_data_using_spss.pdf, ηνπο Γη-

αδηθηπαθνύο ηόπνπο  https://onlinecourses.science.psu.edu/statprogram/node/138 θαη ηo 

https://www.surveysystem.com/sscalc.htm. Γηα ηελ παξνύζα έξεπλα, ιακβάλνληαο π-

πόςε ην ζπλνιηθό αξηζκό ρξεζηώλ παλειιαδηθά κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

παξέρεη ην ίδην ην ΠΓ, έρνληαο ζπλνιηθό αξηζκό ρξεζηώλ 28251 αλζξώπνπο, γηα λα 

έρσ δείθηε εκπηζηνζύλεο (confidence level) 95%, Γηάζηεκα αμηνπηζηίαο (Confidence 

interv.) 5.5, πιεζπζκό  (Population) 28251 ρξεζηκνπνηήζεθε δείγκα (Sample needed) 

http://compus.uom.gr/YEP109/document/lectures/lecture_03/erwthseis.pdf
http://compus.uom.gr/
https://students.shu.ac.uk/lits/it/documents/pdf/analysing_data_using_spss.pdf
https://onlinecourses.science.psu.edu/statprogram/node/138
https://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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314 αηόκσλ. Ζ θαηαλνκή όζνλ αθνξά ηελ δνκή εθπαίδεπζεο θαη ην θύιν έγηλαλ σο 

εμήο:  

Με βάζε ην θύιν, από ηνπο νλνκαζηηθνύο θαηαιόγνπο πνπ είρα ζηελ δηάζεζή κνπ 

πξνέθπςε ην γεγνλόο πσο γηα ηνπο καζεηέο ησλ νπνίσλ ε ζηάζε ήηαλ ην επίθεληξν ηεο 

έξεπλαο, νη άλδξεο ήηαλ πεξίπνπ ίζνη ζηνλ αξηζκό κε ηηο γπλαίθεο ζε πνζνζηό πνπ θπ-

καίλνληαλ από 54-46% θαηά πεξίπησζε. Απηό ην πνζνζηό δηαηεξήζεθε θαη ζηνλ αξηζ-

κό δεηγκάησλ πνπ ιήθζεθαλ. ηα δηαγξάκκαηα 1,2,3 θαη 4 πνπ αθνινπζνύλ ζεκεηώζε-

θαλ ηα δείγκαηα ησλ εξσηεζέλησλ. 

 

Γηάγξακκα 1: ην δείγκα κε ηελ θαηαλνκή αλδξώλ / γπλαηθώλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έ-

ξεπλα 

Με βάζε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό καζεηώλ αλά δνκή εθπαίδεπζεο, νη καζεηέο γπκλαζίνπ 

πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ πιαηθόξκα ήηαλ ζαθώο πεξηζζόηεξνη ησλ άιισλ ζε πνζν-

ζηό 60% νπόηε ην δείγκα ηνπο ήηαλ 190 καζεηέο, ζηα ΓΔΛ ην πνζνζηό ήηαλ 14% νπό-

ηε εξσηήζεθαλ 44 καζεηέο, ζηα εζπεξηλά ΔΠΑΛ 7% νπόηε εξσηήζεθαλ 20 άηνκα θαη 

ζηα ΓΗΔΚ 19% νπόηε εξσηήζεθαλ 60 άηνκα.  

άνδρεσ 

γυναίκεσ 



 

37 

 

Γηάγξακκα 2 : ε θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ησλ καζεηώλ αλά δνκή εθπαίδεπζεο 

Ζ δεηγκαηνιεςία έγηλε από ηνπο θαηαιόγνπο ησλ καζεηώλ νξγαλσκέλνπο ζε αιθαβε-

ηηθή ζεηξά, ρσξηζκέλνπο ζε άληξεο/γπλαίθεο ώζηε λα ηεξεζεί ζε κεγάιν βαζκό ε αλα-

ινγία 1:1 όπσο πξνέθππηε από ηνπο θαηαιόγνπο καζεηώλ. Οη καζεηέο θαηόπηλ επηιέ-

γεθαλ κε βήκα 3 από ηνπο θαηαιόγνπο ώζηε λα δηαζθαιηζζεί ε κέγηζηε δπλαηή θαηαι-

ιειόηεηα ηνπ δείγκαηνο. 

Ζ αλαινγία όζνλ αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηά-

γξακκα. 

 

Γηάγξακκα 3 : ε θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο όζνλ αθνξά ην επίπεδν εθπ/ζεο ηνπο 

ΓΤΜΝΑΙΟ 

ΓΕΛ 

ΕΠΑΛ 

ΔΙΕΚ 

Β/θμια εκπαιδ. 

ΣΕΙ 

ΑΕΙ 
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Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ην δείγκα ησλ καζεηώλ ρσξίζηεθε ζε ειηθηαθέο νκάδεο. 

Ζ θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζηηο νκάδεο θαίλεηαη ζην επόκελν δηάγξακκα. 

 

Γηάγξακκα 4 : ε θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ησλ καζεηώλ ζε ειηθηαθέο νκάδεο 

Οη αλαιπηηθνί πίλαθεο κε ηα αθξηβή πνζνζηά παξαηέζεθαλ ζην παξάξηεκα. 

Απηή ε έξεπλα θάιπςε έλα κεγάιν κέξνο ησλ καζεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ηηο ειε-

θηξνληθέο ηάμεηο ζηηο βαζκίδεο ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο ζε  Γπκλάζην, Γεληθό Λύθεη-

ν, εζπεξηλό ΔΠΑΛ θαη ΓΗΔΚ. 

Μνηξάζηεθαλ εξσηεκαηνιόγηα κηθξήο ζρεηηθά έθηαζεο αθνύ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

ήηαλ νκαδνπνηεκέλα θαη ην βαζηθό εξσηεκαηνιόγην ζηάζεο απέλαληη ζηελ ειεθηξνλη-

θή ηάμε γηα ην κάζεκα ησλ Αγγιηθώλ, απνηεινύληαλ από κόιηο 10 πξνηάζεηο. Αξρηθά 

παξνπζηάζηεθε ην εξσηεκαηνιόγην ζηνπο καζεηέο θαη αλαιύζεθε ην πξώην κέξνο ό-

πνπ ήηαλ νη νκάδεο πνπ απνηππώζεθαλ ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη αθνξνύζαλ: 

 Βαζκίδα εθπαίδεπζεο ( πεξηζζόηεξεο από κηα) Γπκλάζην/ΓΔΛ/εζπεξηλό ΔΠΑΛ/ΓΗΔΚ 

 Φύιν (άλδξαο/ γπλαίθα) 

 ξεο ρξήζεο ηελ εβδνκάδα (1, 2, 3, 3+) 

 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο (ελήιηθεο ρξήζηεο) γηα λα ζπγθξηζεί κε αλήιηθνπο όζνλ αθνξά ηα 

επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, (Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, Αλώηεξε εθ-

παίδεπζε, Αλώηαηε εθπαίδεπζε). 

 Ζιηθία 12-15, 15-18, 19-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-50, 50+ 

Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ ζην εξσηεκαηνιόγην έγηλε όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 

1 πνπ αθνινπζεί. 

12ζωσ15 

15εωσ18 

19ζωσ25 

26ζωσ30 

31ζωσ35 

36ζωσ40 

41ζωσ50 

51και άνω 
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Πίλαθαο 1:  θσδηθνπνίεζε εξσηήζεσλ ζην SPSS 

Σίηινο εξώηεζεο θωδηθνπνίεζε 

I think that I would like to use this system 

frequently 

Frequency/ζπρλόηεηα 

I found the system unnecessarily complex Complex/πεξηπινθόηεηα 

I thought the system was easy to use Easy/επθνιία 

I think I would need the support of a 

technical person to be able to use this sys-

tem 

Technical support/ηερληθή ππνζηήξημε 

I found the various functions in this sys-

tem were well integrated 

Integrated/ελζσκάησζε 

I thought there was too much incon-

sistency in this system 

Inconsistency/αζπλέπεηα, αζπλέρεηα 

I would imagine that most people would 

learn to use this system very quickly 

Quick to learn/γξήγνξν ζηελ εθκάζεζε 

I found the system very cumbersome to 

use 

Tiring/ θνπξαζηηθό 

I felt very confident using the system Confidence/απηνπεπνίζεζε 

I needed to learn a lot of things before I 

could get going with this system 

Learn before/αλάγθε εθκάζεζεο 

 

Καηόπηλ αλαιύζεθαλ ζην SPSS (IBM Statistics Data Editor) ώζηε λα θαλεί αλ ππάξρεη 

θαη ζε ηη βαζκό ζρέζε αλάκεζα ζηνλ βαζκό απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

ζην θύιν αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο. Δλδηαθέξνλ παξνπζίαζε θαη ε ζύγθξηζε ησλ ζηνη-

ρείσλ πνπ πξνέθπςαλ από απηήλ ηελ έξεπλα κε ηηο έξεπλεο ζηα Παλεπηζηήκηα όζνλ 

αθνξά ηνπο ίδηνπο δείθηεο. Δλδηαθέξνλ είρε ε δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ 

ειηθία ηνπ ρξήζηε θαη ηνλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο ηνπ από ηελ πιαηθόξκα. Δπίζεο έπξεπε 

λα εξεπλεζεί ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ειηθία θαη ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ην 

θύιιν θαη ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο όπσο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ-

αλειίθσλ ζε ζρέζε κε ηνλ βαζκό απνδνηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Οη επηκέξνπο δείθηεο ζπγθξίζεθαλ ζηελ επόκελε ελόηεηα 3.2 κε απηνύο πνπ παξνπζηά-

ζηεθαλ ζηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζε πξνεγνύκελεο ελόηεηεο. Σν δείγκα θαηα-

λεκήζεθε σο εμήο κε βάζε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ρξεζηώλ ηελ ηειεπηαία 3εηία ρξήζεο 

ηεο ππεξεζίαο ησλ ειεθηξνληθώλ ηάμεσλ ζην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν θαη ηνπ ζπ-

λνιηθνύ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ ζηα ζρνιεία απηά. 

ζνλ αθνξά ην Γπκλάζην εξσηήζεθαλ 190 καζεηέο (Α΄, Β΄& Γ΄ηάμεο) 12 ζπλνιηθά 

ηκεκάησλ ζε ζρνιείν 300 πεξίπνπ καζεηώλ ζπλνιηθά θαη΄έηνο. Ζ αλαινγία αγνξηώλ-

θνξηηζηώλ ήηαλ πεξίπνπ 1 πξνο 1 θαη ην δείγκα ήηαλ αλώλπκν, ηπραίν, κε βάζε ηελ αι-

θαβεηηθή θαηάζηαζε καζεηώλ αλά ηκήκα  κε βήκα 3.  
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ην Λύθεην εξσηήζεθαλ 44 καζεηέο κε ην ίδην ηξόπν αθνύ επξόθεηην γηα ζρνιείν αλά-

ινγεο δπλακηθόηεηαο κε ην Γπκλάζην αιιά ιηγόηεξνη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύζαλ ηηο ε-

ιεθηξνληθέο ηάμεηο, 3 ηκήκαηα ζπλνιηθά. Δπίζεο-ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηνπ Γπκλα-

ζίνπ-ππήξρε έλα πνζνζηό καζεηώλ πνπ ζπλέρηδε ζπνπδέο ζην ΔΠΑΛ. 

ην εζπεξηλό ΔΠΑΛ ην δείγκα ήηαλ κηθξόηεξν ηεο ηάμεο ησλ 20 εξσηνύκελσλ αθνύ 

επξόθεηην γηα κηθξόηεξν ζρνιείν. Σα ηκήκαηα πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ 2 ηκήκαηα ηεο 

Β’& Γ’ Λπθείνπ. 

 ηα ΓΗΔΚ ην δείγκα ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 60 εξσηνύκελσλ κε βάζε ηελ θαηαλνκή θαη 

ηνλ αξηζκό ζπνπδαζηώλ ηεο ζρνιήο. Σα ηκήκαηα πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ νη «Φύιαθεο 

Μνπζείσλ θαη Αξραηνινγηθώλ Υώξσλ» Α’& Γ’ εμακήλσλ θαη «Σερληθνί Σνπξηζηηθώλ 

Μνλάδσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο» Α’& Γ’ εμακήλσλ, ζπλνιηθά 4 ηκήκαηα. 

 

Δπεηδή ελδηέθεξε ε ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ηεο πιαηθόξκαο αιιά θαη ηπρόλ πξνηάζεηο 

πνπ είραλ νη ρξήζηεο, πξνεγήζεθε κηα εηζαγσγηθή ζπδήηεζε κε όζνπο ζα ιάκβαλαλ 

κέξνο ζηελ έξεπλα. ηελ ζπδήηεζε παξνπζηάζηεθε ην εξσηεκαηνιόγην, επεμεγήζεθε 

θαη αλαιύζεθε ώζηε λα είλαη ζαθέο θαη θαηαλνεηό από όινπο. Καηόπη δόζεθε ε δπλα-

ηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα θάλνπλ κηα πξόηαζε όζνλ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία θαη ρξήζε 

ηεο πιαηθόξκαο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ πξόηεηλε λα ζπκπεξη-

ιεθζνύλ ηα εξγαιεία πδήηεζε/ Κνπβεληνύια από ην κελνύ εξγαιείσλ ηνπ Open 

eClass. Απηό ζα ιεθζεί ππόςε ζην κέιινλ. Πέξα όκσο απηήο ηεο πξόηαζεο δελ είραλ 

λα πξνηείλνπλ θάηη ηδηαίηεξν όζνλ αθνξά ηελ δνκή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο. 

Από ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ δίλνληαλ από ην ΠΓ, δελ ήηαλ ζαθέο πνην ήηαλ ην 

πνζνζηό ησλ καζεηώλ αλά δνκή εθπαίδεπζεο. Οπόηε ρξεζηκνπνηήζεθε ην πνζνζηό πνπ 

αληηζηνηρνύζε γηα ηελ πόιε ηεο Βέξνηαο θαη ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ όπνπ ρξεζη-

κνπνηνύληαλ ε πιαηθόξκα Open eClass. Ήηαλ ν κέγηζηνο αξηζκόο ρξεζηώλ ζηνπο ν-

πνίνπο ππήξρε άκεζε πξόζβαζε θαη ησλ νπνίσλ κπνξνύζε λα ππάξρεη ε εγγύεζε θαη ε 

βεβαηόηεηα όζνλ αθνξά ηελ δηαξθή, ζηαζεξή θαη νξζή ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο κε βάζε 

ηα ζηνηρεία εγγξαθήο.  

Σν ζπλνιηθό αξρείν θαη νη πίλαθεο παξαηέζεθαλ ζην Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο έξεπ-

λαο. 
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3.2  Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηωλ ζπκπεξαζκάηωλ κεηά ηελ  νινθιήξω-

ζε ηεο έξεπλαο & ηελ απνηύπωζε ηεο ζην SPSS 

                                             

Σν πξώην ζηάδην ηεο πεξηγξαθηθήο αλάιπζεο έγηλε κε ηελ απνηύπσζε ησλ δεκνγξαθη-

θώλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε δηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο. Σν δεύηεξν κέξνο ηεο 

αλάιπζεο αθνξνύζε ζηνηρεία πνζνηηθώλ κεηαβιεηώλ θαη κέζεο ηηκέο κεηαβιεηώλ. 

Πξνρσξώληαο ζηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αλά εξώηεζε αξρηθά, γηα θάζε ε-

ξώηεζε πξνέθπςε ζπλνιηθά γηα ην δείγκα ε παξαθάησ αλάιπζε ζπρλνηήησλ. 

Ζ πξώηε εξώηεζε αθνξνύζε ηελ επηζπκία ησλ ρξεζηώλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

πιαηθόξκα Open eClass ζπρλά θαη ελδερνκέλσο θαη ζε άιια καζήκαηα πέξα ησλ Αγ-

γιηθώλ. Δπεηδή ην εξσηεκαηνιόγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην Αγγιηθό, ιόγσ ηεο 

θύζεο ηνπ καζήκαηνο, ε αλάιπζε έγηλε ζην Αγγιηθό εξσηεκαηνιόγην αιιά ε πνζνηηθή 

αλάιπζε ζα θαίλεηαη ζηελ Διιεληθή απόδνζή ηνπ πνπ αθνινπζεί. Οη πίλαθεο ζηα Αγ-

γιηθά, παξαηέζεθαλ ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο κε ηελ κνξθή  πηλάθσλ ηνπ SPSS.  

Πίλαθαο 3: ζπρλόηεηεο γηα ηελ  εξώηεζε «Θα ήζεια λα ρξεζηκνπνηώ ην ζύζηεκα ζπ-

ρλά» 

          Βαζκόο ζπκθσλίαο         ζπρλόηεηα Πνζνζηό % 

ζπκθσλώ απόιπηα 73 23,2 

ζπκθσλώ 129 41,1 

νύηε ζπκθσλώ , νύηε δηαθσλώ 61 19,4 

δηαθσλώ 23 7,3 

δηαθσλώ απόιπηα 28 8,9 

ζπλνιηθά 314 100,0 

Σν ζπλνιηθό πνζνζηό ησλ ζεηηθώλ απαληήζεσλ ήηαλ 64,3% αλ ζεηηθέο κπνξνύζαλ λα 

ζεσξεζνύλ κόλν νη απαληήζεηο ηύπνπ «ζπκθσλώ απόιπηα» θαη «ζπκθσλώ» αιιά κπν-

ξνύζε ζε έλα βαζκό αθόκε θαη ε απάληεζε «νύηε δηαθσλώ, νύηε ζπκθσλώ» λα ππνδε-

ιώλεη ζθέςε αιιά όρη θαη΄αλάγθε απόξξηςε. ε ζύγθξηζε κε ηελ έξεπλα «Αζύγρξνλε 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζην ΣΔΗ Κξήηεο. Μειέηε πεξίπησζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ από ηελ ππεξεζία» (Καινγηαλλάθεο et al., 2016) ηα πνζνζηά πνπ 

έδεηρλαλ ηελ ζηάζε ησλ θνηηεηώλ απέλαληη ζηελ ρξεζηκόηεηα ηεο παξερόκελεο ππεξε-

ζίαο, αλάινγε ζηάζε κε ηελ επηζπκία λα ρξεζηκνπνηνύλ ην ζύζηεκα ζπρλά, ην ζπλνιη-

θό πνζνζηό ησλ δύν πξώησλ βαζκώλ ζπκθσλίαο ζηελ πεξίπησζή ηνπο ήηαλ ρακειόηε-

ξν, ηεο ηάμεο ηνπ 39% κε κεγαιύηεξν ην πνζνζηό πνπ νύηε ζπκθσλεί, νύηε δηαθσλεί 

(42,1%). Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο  εμέηαδαλ ηνλ βαζκό ζπκθσλίαο ησλ εθπαηδεπνκέ-

λσλ κε ηε ζέζε πνπ αθνξνύζε ηε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο σο βνεζεηηθό-
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ζπκπιεξσκαηηθό εξγαιείν ησλ πξνζθεξόκελσλ καζεκάησλ ζην ΣΔΗΚ. ηαλ βαζκνιν-

γνύζαλ ηελ παξερόκελε ππεξεζία, ηόηε ηα πνζνζηά ήηαλ κεγαιύηεξα, κε 61,7% ζεηηθή 

απήρεζε θαη 26,1% κέηξηα. Δδώ ηα πνζνζηά παξνπζίαδαλ κεγαιύηεξε ζύγθιηζε. Έλα 

άιιν ζεκείν ηεο έξεπλάο ηνπο ην νπνίν ζα ήζεια λα αλαθέξσ είλαη ε ρξήζε ηνπ εξγα-

ιείνπ «πεξηνρέο ζπδεηήζεσλ» πνπ ζπγθέληξσζε πςειό αξηζκό αξλεηηθώλ απαληήζεσλ 

όζνλ αθνξά ηελ ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ αιιά ζηελ ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο, πνπ 

πξνεγήζεθε ηεο παξνύζαο έξεπλαο, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο ζα 

ήζειε λα πεξηιακβάλεηαη ζηα εξγαιεία ηεο ειεθηξνληθήο ηάμεο.   

Ζ έξεπλα κε ηίηιν «Δθπαηδεπηηθέο Πιαηθόξκεο- πγθξηηηθή Αλάιπζε» (Αλησλνπνύ-

ινπ et al., 2015) αλέθεξε πσο 3 ζηνπο 4 θνηηεηέο πξνηηκνύζαλ λα κειεηνύλ από ηηο α-

λαξηήζεηο ησλ θαζεγεηώλ ζηελ πιαηθόξκα θαη πάλσ από ηνπο κηζνύο θνηηεηέο 

(50,7%) δήισλαλ πσο ε πιαηθόξκα εμππεξεηνύζε πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπο.  

ζνλ αθνξά ηελ έξεπλα «Perceived usability evaluation of learning management sys-

tems: Empirical evaluation of the System Usability Scale»  (Orfanou et al., 2015), ε κε-

ηαβιεηή πνπ απέδηδε ηελ ρξήζε από ηνπο θνηηεηέο είρε κέζν όξν 3,81 θαη ε παξνύζα 

έξεπλα έδηλε 3,62 γηα ηνπο καζεηέο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Θεσξεηηθά ήηαλ  

θαιόο κέζνο όξνο γηα ην Open eClass γηα δηάζηεκα ρξήζεο ιηγόηεξν από ην ρακειόηε-

ξν κ.ν. ησλ θνηηεηώλ πνπ ήηαλ 1,85 θαηά έηνο. ηελ έξεπλα «Evaluating a learning 

management system for blended learning in Greek higher education» (Kabassi et al., 

2016) αλαθέξζεθε πσο έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 27% ησλ θνηηεηώλ ζα επηζπκνύζε 

πην πνιιά καζήκαηα δηαζέζηκα ζηελ πιαηθόξκα. ηελ πεξίπησζε ηεο έξεπλαο «Per-

ceived Usability Evaluation of Learning Management Systems: A First Step towards 

Standardization of the System Usability Scale in Greek» (C. Katsanos et al., 2012) πα-

ξόιν πνπ ε αμηνιόγεζε αθνξνύζε πιαηθόξκα Moodle, ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγε-

ζεο ν κ.ν. ήηαλ  3,34-3,59 (δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή εθδνρή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ). Ο κέζνο όξνο ηεο εξώηεζεο ήηαλ 3,62 γηα ηνπο καζεηέο. 

Απηή ε εξώηεζε έδηλε ηνλ ζπλνιηθό βαζκό αμηνιόγεζεο ηεο πιαηθόξκαο θαη αληηθα-

ηόπηξηδε ηελ γεληθόηεξε ζηάζε ησλ καζεηώλ όηαλ εξσηνύληαλ ζπλνιηθά. Οη καζεηέο 

θαηόπηλ βαζκνιόγεζαλ ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ αθνξνύ-

ζαλ ηελ πιαηθόξκα. Θεσξεηηθά ην πνιύ πςειό πνζνζηό ζεηηθώλ απαληήζεσλ ζηελ 

εξώηεζε απηή, ήηαλ κηα πνιύ θαιή πξώηε απνηίκεζεο ηεο δνπιεηάο πνπ έγηλε κε ην 

Open eClass ηα έηε πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο παξνύζαο έξεπλαο. 
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Ζ επόκελε εξώηεζε αθνξνύζε ηελ ελδερόκελε πνιππινθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα 

ηελ νξζή αλάιπζή ηεο ρξεηάζηεθε λα γίλεη αλαθσδηθνπνίεζε (recode) ώζηε λα ππνιν-

γηζηνύλ ηα ηεζη πνπ αθνξνύζαλ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζην SPSS. 

 

Πίλαθαο 4:  ζπρλόηεηεο γηα ηελ εξώηεζε «Βξήθα ην ζύζηεκα αρξείαζηα πεξίπινθν» 

          Βαζκόο ζπκθσλίαο ζπρλόηεηα Πνζνζηό % 

ζπκθσλώ απόιπηα 14 4,5 

ζπκθσλώ 44 14 

νύηε ζπκθσλώ , νύηε δηαθσλώ 69 22 

δηαθσλώ 132 42 

δηαθσλώ απόιπηα 55 17,5 

ζπλνιηθά 314 100 

Σν πνζνζηό ησλ αξλεηηθώλ απαληήζεσλ ήηαλ 57,5% νπόηε πάλσ από ηνπο κηζνύο εξσ-

ηεζέληεο είραλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ πιαηθόξκα. Σν 57,5% δελ ηελ ζεσξνύζε 

πεξίπινθε, έλα κεγάιν επίζεο πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 22%, πεξίπνπ ην 1/5 ησλ εξσηε-

ζέλησλ εμέθξαζε νπδέηεξε άπνςε θαη ην κηθξόηεξν πνζνζηό, 18,5% πίζηεπε πσο ήηαλ  

πεξίπινθε ρσξίο ιόγν, νπόηε εμέθξαδε θαη γηα απηόλ ηνλ ιόγν δπζαξέζθεηα. πσο α-

πνηππώζεθε παξαθάησ ζηελ αλάιπζε ησλ κεηαβιεηώλ «ηύπνο ζρνιείνπ» θαη «θαηεγν-

ξία ειηθίαο», ν κ.ν. ησλ απαληήζεσλ γηα απηήλ ηελ εξώηεζεο ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 2,46 

θαη νη καζεηέο ησλ ΓΔΛ (2,89 κ.ν. ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο) θάλεθε λα δπ-

ζθνιεύνληαη πεξηζζόηεξν, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ ελόηεηα 3.5, θαη ε 

ειηθηαθή νκάδα 19-25 εηώλ ησλ ΓΗΔΚ (3,18 κ.ν. ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο) ε-

πεηδή πξνηηκνύζαλ ηηο πιαηθόξκεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη έλησζαλ πην άλεηα κε 

απηέο έλαληη ηνπ Open eClass ην νπνίν πηνζέηεζε ε δηνίθεζε ησλ ΓΗΔΚ γεληθόηεξα. 

ηελ έξεπλα «A Framework for Adopting LMS to Introduce e-Learning in a Traditional 

Course» (Georgouli et al., 2008) αλαθέξεηαη πσο νη θνηηεηέο ζεώξεζαλ πσο ε πιαη-

θόξκα παξνπζίαδε ζπλέρεηα θαη ζπλάθεηα ζε πνζνζηό 97%. Απηό ην πνζνζηό πεξη-

ιακβάλεη θαη ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ πεξηπινθόηεηα, ζπλέπεηα θαη επηκέξνπο 

ιεηηνπξγίεο ηεο πιαηθόξκαο. ηελ πεξίπησζε ηεο έξεπλαο «Perceived Usability Evalua-

tion of Learning Management Systems: A First Step towards Standardization of the 

System Usability Scale in Greek» (C. Katsanos et al., 2012) παξόιν πνπ ε αμηνιόγεζε 

αθνξνύζε πιαηθόξκα Moodle, ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο ν κ.ν. ήηαλ 1.87-

2.00(δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ). Ο 

κέζνο όξνο ηεο εξώηεζεο ήηαλ 2,46 γηα ηνπο καζεηέο. 
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Πίλαθαο 5 : ζπρλόηεηεο γηα ηελ  εξώηεζε “Πίζηεπα πσο ην ζύζηεκα ήηαλ εύθνιν ζηε 

ρξήζε” 

          Βαζκόο ζπκθσλίαο ζπρλόηεηα Πνζνζηό % 

ζπκθσλώ απόιπηα 93 26,6 

ζπκθσλώ 130 41, 4 

νύηε ζπκθσλώ , νύηε δηαθσλώ 59 18,8 

δηαθσλώ 23 7,3 

δηαθσλώ απόιπηα 9 2,9 

ζπλνιηθά 314 100 

ηελ εξώηεζε απηή, ε κεγάιε πιεηνςεθία, ην 68% ζεσξνύζε πσο επξόθεηην γηα κηα 

πιαηθόξκα εύθνιε ζηε ρξήζε, όζνλ αθνξά  ηελ πινήγεζε ζε απηήλ θαη ηελ ρξήζε ησλ 

κεκνλσκέλσλ εξγαιείσλ. Γπζθνιίεο αληηκεηώπηζε έλα κηθξό πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 

10,2%, πεξίπνπ ν έλαο ζηνπο δέθα ρξήζηεο. Σα πςειόηεξα πνζνζηά, όπσο ζα θαλεί 

από ηνλ πίλαθα κε ηελ αλάιπζε αλά κεηαβιεηή («ηύπνο ζρνιείνπ» θαη «θαηεγνξία ειη-

θίαο»), έδσζε ζηελ πιαηθόξκα ε νκάδα καζεηώλ ηνπ εζπεξηλνύ ΔΠΑΛ (4,65 κ.ν. ζε 

5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο) θαη νη ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 36-40 εηώλ (4,5 κ.ν. ζε 

5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο), ελώ ηα ρακειόηεξα αλά ηύπν ζρνιείνπ έδσζαλ ε νκάδα 

ηνπ ΓΔΛ (3,45 κ.ν. ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο) θαη νη ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 15-

18 εηώλ (3,48 κ.ν. ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο). Οη δπν ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο ή-

ηαλ ζηα ΓΔΛ ηα νπνία θαη αληηκεηώπηζαλ ηα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα ζηελ πνξεία 

ρξήζεο ηνπ Open eClass ιόγσ ειιείςεσλ ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ζηνλ ρξόλν πνπ κπνξνύζαλ λα δηαζέζνπλ νη καζεηέο ζηελ κειέηε εθηόο ζρνιείνπ.  

Ο κέζνο όξνο ηεο εξώηεζεο ήηαλ 3,88 γηα ηνπο καζεηέο θαη 4,27 γηα ηνπο θνηηεηέο 

(Orfanou et al., 2015). ηελ πεξίπησζε ηεο έξεπλαο «Perceived Usability Evaluation of 

Learning Management Systems: A First Step towards Standardization of the System 

Usability Scale in Greek» (C. Katsanos et al., 2012) παξόιν πνπ ε αμηνιόγεζε αθνξνύ-

ζε πιαηθόξκα Moodle, ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο ν κ.ν. ήηαλ 3,74. 

ηελ ίδηα θαηεγνξία απνθξίζεσλ αθνξνύζε θαη ν δείθηεο ρξεζηηθόηεηαο ζηελ έξεπλα 

κε ηίηιν «πγθξηηηθή κειέηε θαη αμηνιόγεζε πιαηθνξκώλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο ελε-

ιίθσλ» (Μίιθνπ, 2016), ε νπνία έδηλε κ.ν. 3,1 γηα ην δείγκα πνπ ρξεζηκνπνίεζε. ηελ 

έξεπλα απηή ρξεζηκνπνηήζεθε δείγκα ελειίθσλ αιιά ζρεηηθά κηθξό, 10 εξσηώκελσλ. 

Παξόια απηά ζεσξεηηθά κπνξεί λα πξνζηεζεί ζηελ παξνύζα έξεπλα ζαλ κηθξό ζπγθξί-

ζηκν πνζνζηό. ηνλ δείθηε ρξεζηκόηεηαο έδηλε κ.ν. 3,6 πνπ ζεσξεηηθά αληηζηνηρεί ζηελ 

πξώηε θαη ηξίηε εξώηεζε ηνπ παξόληνο εξσηεκαηνινγίνπ. 
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Ζ επόκελε εξώηεζε ζρεηηδόηαλ κε ηελ πιηθνηερληθή δνκή ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο 

αιιά θαη ηηο γλώζεηο Πιεξνθνξηθήο ησλ καζεηώλ. 

 

Πίλαθαο 6 : ζπρλόηεηεο γηα ηελ   εξώηεζε “Πηζηεύσ πσο ζα ρξεηαδόκνπλ ηελ ππνζηή-

ξημε ηερληθνύ πξνζσπηθνύ γηα λα κπνξέζσ λα ρξεζηκνπνηήζσ ην ζύζηεκα”. 

          Βαζκόο ζπκθσλίαο ζπρλόηεηα Πνζνζηό % 

ζπκθσλώ απόιπηα 14 4,5 

ζπκθσλώ 37 11,8 

νύηε ζπκθσλώ , νύηε δηαθσλώ 59 18,8 

δηαθσλώ 87 27,7 

δηαθσλώ απόιπηα 117 37,3 

ζπλνιηθά 314 100 

ε απηήλ ηελ εξώηεζε, ε κεγάιε πιεηνςεθία, ην 65% δελ ζα ρξεηαδόηαλ ηελ βνήζεηα 

ηερληθνύ πξνζσπηθνύ. Έλα πνζνζηό 18,8% δελ εμέθξαδε ζεηηθή ή αξλεηηθή ζηάζε θαη 

έλα ρακειό πνζνζηό, 15,3% εμέθξαδε ηελ αλάγθε γηα πεξηζζόηεξε βνήζεηα. Αξρηθά 

εθηηκήζεθε πσο ην πνζνζηό απηό ζα ήηαλ κεγαιύηεξν δεδνκέλνπ πσο θαλέλα από ηα 

ζρνιεία δελ ρξεζηκνπνηνύζε ηελ πιαηθόξκα γηα ρξνληθό δηάζηεκα άλσ ησλ 2 εηώλ, 

θαλείο καζεηήο δελ είρε πείξα ζηελ ρξήζε αλάινγσλ πιαηθόξκσλ γηα ρξνληθό δηάζηε-

κα πέξαλ ησλ 2 εηώλ πνπ θάιππηε ε παξνύζα έξεπλα θαη ζην Γπκλάζην, ΓΔΛ θαη εζπε-

ξηλό ΔΠΑΛ ηελ ρξεζηκνπνηνύζαλ κόλν γηα ην κάζεκα ησλ Αγγιηθώλ. Οη καζεηέο ησλ 

ΓΗΔΚ επίζεο δελ ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ πιαηθόξκα γηα άιια καζήκαηα ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν ηεο έξεπλαο. Οη καζεηέο έπξεπε λα κάζνπλ λα βξίζθνπλ ηελ πιαηθόξκα, λα 

αλαδεηνύλ ηελ πεξηνρή θαη ηελ βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία αλήθαλ, ην κάζεκα 

ζην νπνίν ήηαλ θάζε θνξά θαη επηπιένλ λα δηαβάδνπλ ηηο αλαθνηλώζεηο, ηα έγγξαθα, ην 

γισζζάξη όξσλ, ηηο παξνπζηάζεηο, λα ζπλδένληαη ζην ινγαξηαζκό ηνπο  θαη λα γξάθνπλ 

ή «αλεβάδνπλ» εξγαζίεο κε κνξθή θεηκέλσλ ή ζπλδέζκσλ. Ήηαλ αξθεηά πξάγκαηα πνπ 

έπξεπε λα θάλνπλ αλαινγηθά κε ην ρακειό ή ειιηπέο επίπεδν πνπ είραλ ζηελ Πιεξν-

θνξηθή. Δληνύηνηο ζε πνιύ κεγάιν βαζκό δελ έδεημαλ λα δπζθνιεύνληαη.  

ηελ πεξίπησζε ηεο έξεπλαο «Perceived Usability Evaluation of Learning Management 

Systems: A First Step towards Standardization of the System Usability Scale in Greek» 

(C. Katsanos et al., 2012) παξόιν πνπ ε αμηνιόγεζε αθνξνύζε πιαηθόξκα Moodle, ζε 

5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο ν κ.ν. ήηαλ 1.47-1.66 (δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ Διιεληθή 

θαη Αγγιηθή εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ). Ο κ.ν. ηεο εξώηεζεο ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 

2,31. Γελ ήηαλ κεγάινο ζρεηηθά κε ηνπο πξνεγνύκελνπο κέζνπο όξνπο αιιά παξόια 

απηά έπξεπε λα αλαιπζεί κε βάζε άιια ζηνηρεία ηεο έξεπλαο. 
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Οη καζεηέο αλά ηύπν ζρνιείνπ κε ηελ κεγαιύηεξε αλάγθε ζε ηερληθή ππνζηήξημε ήηαλ 

νη καζεηέο Γπκλαζίνπ (2,22 ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο) θαη ε ειηθηαθή νκάδα κε 

ηηο επίζεο κεγαιύηεξεο αλάγθεο ήηαλ ησλ 41-50 εηώλ (2,52 ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιό-

γεζεο). Με βάζε απηήλ ηελ αμηνιόγεζε θαη παξά ην ζρεηηθά ρακειό πνζνζηό ησλ κα-

ζεηώλ κε πξνβιήκαηα, εθηηκάηαη πσο εηζαγσγηθά καζήκαηα κηαο εβδνκάδαο, δειαδή 

πεξίπνπ 2-3 ώξεο αλά κάζεκα, ζα ήηαλ ρξήζηκα θαη ζα αληηκεηώπηδαλ απηό ην πξόβιε-

κα. Ζ έξεπλα απηή, εθηόο από ηα γεληθόηεξα επξήκαηα, ζηόρεπε ζην λα πξνζθέξεη ζε 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην Open eClass, πιεξνθνξίεο θαη πξνηάζεηο γηα 

ηελ βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηώλ-καζεηώλ. ε απηήλ ηελ θαηεύζπλζε θηλήζεθε 

επίζεο ε επόκελε εξώηεζε όπνπ νη ρξήζηεο αμηνιόγεζαλ ηελ πινήγεζε ζηηο ιεηηνπξγί-

εο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο. Αλ θαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπο ήηαλ «αλνηθηέο» θαη πξν-

ζβάζηκεο ρσξίο ζύλδεζε ρξήζηε, νη εξγαζίεο θαη ηα κελύκαηα απαηηνύζαλ ζύλδεζε. 

Δπίζεο ήηαλ πνιύ ζπλεζηζκέλν λα κεηαβαίλνπλ από ζεκαηηθή ελόηεηα ζε θάπνηα ιεη-

ηνπξγία άιιε θαη κεηά πίζσ ζηελ ζεκαηηθή ελόηεηα γξήγνξα.  

Πίλαθαο 7 : ζπρλόηεηεο γηα ηελ εξώηεζε «Βξήθα όηη νη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπ-

ζηήκαηνο ήηαλ θαιά ελζσκαησκέλεο.» 

          Βαζκόο ζπκθσλίαο ζπρλόηεηα Πνζνζηό % 

ζπκθσλώ απόιπηα 98 31,2 

ζπκθσλώ 130 41,4 

νύηε ζπκθσλώ , νύηε δηαθσλώ 51 16,2 

δηαθσλώ 29 9,2 

δηαθσλώ απόιπηα 6 1,9 

ζπλνιηθά 314 100 

Απηή ε εξώηεζε απνηύπσλε ην ζύλνιν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Open eClass θαη ηελ ηθα-

λόηεηα ηεο πιαηθόξκαο λα επηηειεί πνιιέο ιεηηνπξγίεο ρσξίο λα δεκηνπξγεί πξόβιεκα 

ή απνπξνζαλαηνιηζκό ζηνλ ρξήζηε. Οη πεξηζζόηεξνη, ζε πνζνζηό 72,6% ήηαλ ηθαλν-

πνηεκέλνη από ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα θαη πνηθηιία ησλ εξγαιείσλ. Έλα κηθξό πνζνζηό, 

16,2% δελ είραλ απόιπηε άπνςε θαη έλα πνιύ κηθξό πνζνζηό 11,1% εμέθξαδε αξλεηη-

θή άπνςε. Αλαιπηηθά αλά δνκή εθπαίδεπζεο, ην πςειόηεξν πνζνζηό ζπγθέληξσζαλ νη 

καζεηέο ηνπ εζπεξηλνύ ΔΠΑΛ (4,45 ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο) θαη ζε ειηθηαθή 

νκάδα ε νκάδα ησλ 36-40 εηώλ (4,5 ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο). Οη ρακειόηεξνη 

κέζνη όξνη ήηαλ ζηελ νκάδα καζεηώλ ηνπ ΓΔΛ (3.39 ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο) 

θαη ε ειηθηαθή νκάδα ησλ 15-18 εηώλ (3,41 ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο). Αθόκε 

θαη νη ρακειόηεξεο αμηνινγήζεηο όκσο βξίζθνληαλ θνληά ζηνπο κέζνπο όξνπο. 
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Ο κ.ν. γηα απηήλ ηελ εξώηεζε ήηαλ 3,91 γηα ηνπο καζεηέο. Οη θνηηεηέο έδηλαλ 41% κέ-

ηξηα ηθαλνπνίεζε θαη 23% πςειή όζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ζηελ πιαηθόξκα 

(Kabassi et al., 2016). Ζ έξεπλα «Perceived usability evaluation of learning manage-

ment systems: Empirical evaluation of the System Usability Scale» (Orfanou et al., 

2015) αλέθεξε πσο έλα πνζνζηό 35% δήισλε πσο εύξηζθε ηθαλνπνηεηηθή θαη 9,2% πν-

ιύ ηθαλνπνηεηηθή ηελ παξνρή ππεξεζηώλ από ηελ πιαηθόξκα. ηελ έξεπλα «ΔΚΠΑΗ-

ΓΔΤΣΗΚΔ ΠΛΑΣΦΟΡΜΔ-ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ» (Αλησλνπνύινπ et al., 

2015) ε πιαηθόξκα ζπγθέληξσζε επίζεο πνιύ πςειά πνζνζηά  ηθαλνπνίεζεο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο έξεπλαο «Perceived Usability Evaluation of Learning Management Sys-

tems: A First Step towards Standardization of the System Usability Scale in Greek» (C. 

Katsanos et al., 2012) παξόιν πνπ ε αμηνιόγεζε αθνξνύζε πιαηθόξκα Moodle, ζε 

5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο ν κ.ν. ήηαλ 3,47-3,49 (δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ Διιεληθή 

θαη Αγγιηθή εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ).  

Πίλαθαο 8 : ζπρλόηεηεο γηα ηελ εξώηεζε «Πίζηεπα πσο ππήξρε ππεξβνιηθά πνιύ αζπ-

λέπεηα/αζπλέρεηα ζε απηό ην ζύζηεκα» 

          Βαζκόο ζπκθσλίαο ζπρλόηεηα Πνζνζηό % 

ζπκθσλώ απόιπηα 7 2,2 

ζπκθσλώ 99 12,4 

νύηε ζπκθσλώ , νύηε δηαθσλώ 73 23,2 

δηαθσλώ 119 37,9 

δηαθσλώ απόιπηα 76 24,2 

ζπλνιηθά 314 100 

Ζ εξώηεζε απηή είρε αξλεηηθή ζεκαζία θαη ζπγθέληξσζε ρακειή βαζκνινγία. Ο κ.ν. 

ήηαλ 2,31. Μόιηο 14,6% ησλ καζεηώλ έβξηζθε αζπλέπεηα θαη αζπλέρεηα ζην ζύζηεκα. 

Οη πεξηζζόηεξνη, ζε πνζνζηό 62,1% δελ βξήθαλ θάηη ηέηνην θαη δήισλαλ πην επραξη-

ζηεκέλνη. Ζ νκάδα ηύπνπ ζρνιείνπ κε ηνλ πςειόηεξν κ.ν. ήηαλ ηα ΓΗΔΚ (2,43 ζε 

5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο) θαη ε ειηθηαθή νκάδα ήηαλ αληίζηνηρα νη 15-18 εηώλ 

(2,39 ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο). Αληίζεηα, νη ρακειόηεξνη κ.ν. ζε ηύπν ζρνιεί-

νπ ήηαλ ηα εζπεξηλά ΔΠΑΛ (1,60 ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο) θαη ε ειηθηαθή ν-

κάδα ησλ 36-40 εηώλ (1,67 ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο). ηελ έξεπλα «A Frame-

work for Adopting LMS to Introduce e-Learning in a Traditional Course» (Georgouli et 

al., 2008) αλαθέξεηαη πσο νη θνηηεηέο ζεώξεζαλ πσο ε πιαηθόξκα παξνπζίαδε ζπλέ-

ρεηα θαη ζπλάθεηα ζε πνζνζηό 97%. Απηό ην πνζνζηό πεξηιακβάλεη θαη ηηο εξσηήζεηο 

πνπ αθνξνύλ ηελ πεξηπινθόηεηα, ζπλέπεηα θαη επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηεο πιαηθόξκαο.  



 

48 

ηελ πεξίπησζε ηεο έξεπλαο «Perceived Usability Evaluation of Learning Management 

Systems: A First Step towards Standardization of the System Usability Scale in Greek» 

(C. Katsanos et al., 2012) παξόιν πνπ ε αμηνιόγεζε αθνξνύζε πιαηθόξκα Moodle, ζε 

5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο ν κ.ν. ήηαλ 1,89-2.14 (δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ Διιεληθή 

θαη Αγγιηθή εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ). 

Πίλαθαο 9 :  ζπρλόηεηεο γηα ηελ εξώηεζε «Θα θαληαδόκνπλ πσο νη πεξηζζόηεξνη άλ-

ζξσπνη ζα κάζαηλαλ λα ρξεζηκνπνηνύλ απηό ην ζύζηεκα πνιύ γξήγνξα.» 

          Βαζκόο ζπκθσλίαο ζπρλόηεηα Πνζνζηό % 

ζπκθσλώ απόιπηα 86 27,4 

ζπκθσλώ 129 41,4 

νύηε ζπκθσλώ , νύηε δηαθσλώ 60 19,1 

δηαθσλώ 28 8,9 

δηαθσλώ απόιπηα 11 3,5 

ζπλνιηθά 314 100 

ηελ εξώηεζε απηή απνηππώλνληαλ ε ζπλνιηθή άπνςε ησλ εξσηώκελσλ θαη αθνξνύζε 

ζηελ επρέξεηα θαη ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία ζα κπνξνύζε θάπνηνο λα κάζεη λα ρξεζη-

κνπνηεί ην ζύζηεκα. Ζ εξώηεζε απηή έδεηρλε ηελ γεληθόηεξε ζηάζε ηνπο αλεμάξηεηα 

κε ηνλ ηξόπν πνπ ηελ ρξεζηκνπνίεζαλ νη ίδηνη αιιά εκπεξηείρε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ 

έθαλαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηεο κε άιινπο θαη ηα ζρόιηα πνπ άθνπγαλ θαηά 

θαηξνύο. Δίρε κεγάιε ζεκαζία γηαηί απέδηδε ζαλ εξώηεζε θαη ηελ κειινληηθή ηνπο 

ζηάζε γηα ην δηάζηεκα πνπ ζα εμαθνινπζνύζαλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ πιαηθόξκα. Ζ 

πιεηνςεθία απάληεζε ζεηηθά ζε πνζνζηό 68,8% θαη αξλεηηθά ζε πνζνζηό 12,4. Ο κ.ν. 

ήηαλ 3,80, παξαπιήζηνο κε ηνλ κ.ν. ηεο εξώηεζεο πνπ αθνξνύζε ηελ επθνιία ρξήζεο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο έξεπλαο «Perceived Usability Evaluation of Learning Management 

Systems: A First Step towards Standardization of the System Usability Scale in Greek» 

(C. Katsanos et al., 2012) παξόιν πνπ ε αμηνιόγεζε αθνξνύζε πιαηθόξκα Moodle, ζε 

5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο ν κ.ν. ήηαλ 3,74-3,80 (δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ Διιεληθή 

θαη Αγγιηθή εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ). 

Αλά ππνθαηεγνξία ηύπνπ ζρνιείνπ κε ηνλ πςειόηεξν κ.ν. ήηαλ ηα εζπεξηλά ΔΠΑΛ 

(4,85 ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο) θαη ε ειηθηαθή νκάδα ήηαλ αληίζηνηρα νη 36-40 

εηώλ (4,67 ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο). Τπήξρε ζπκθσλία κε ηνπο κ.ν. αλά ππν-

θαηεγνξία κε ηελ εξώηεζε πνπ αθνξνύζε ηελ ελζσκάησζε ησλ ιεηηνπξγηώλ. Οκνίσο, 

νη ρακειόηεξνη κ.ν. ζε ηύπν ζρνιείνπ ήηαλ ηα ΓΔΛ (3.36 ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιό-

γεζεο) θαη ε ειηθηαθή νκάδα ησλ 15-18 εηώλ (3,37 ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο). 
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Σα ΓΔΛ αληηκεηώπηδαλ πξνβιήκαηα ζηα νπνία έγηλε αλαθνξά ζηελ ελόηεηα 3.5 νπόηε 

ήηαλ αλακελόκελν λα απνηππώλνληαη ζηηο απαληήζεηο ηνπο. Σν ίδην πξνέθπςε θαη ζηελ 

επόκελε εξώηεζε πνπ αθνξνύζε ηελ θόπσζε θαη ηπρόλ δπζθνιίεο ζηελ πξόζβαζε θαη 

ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο αθνύ νη καζεηέο ησλ ΓΔΛ πνπ έδσ-

ζαλ ηηο πεξηζζόηεξεο αξλεηηθέο απαληήζεηο γηα ην ζύζηεκα, δήισζαλ ζηελ ζπδήηεζε 

πνπ είρε πξνεγεζεί πσο δελ δηέζεηαλ ρξόλν γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πιαηθόξκα 

ζην ζπίηη ηνπο θαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ Λπθείνπ δε επέηξεπε ηελ ρξήζε εξγα-

ζηεξίνπ δπζθνιεύνληαο ηελ πξόζβαζε θαη ηαιαηπσξώληαο ηνπο καζεηέο. 

Πίλαθαο 10 : ζπρλόηεηεο γηα ηελ  εξώηεζε «Βξήθα ην ζύζηεκα πνιύ θνπξαζηηθό γηα 

λα ην ρξεζηκνπνηήζσ». 

          Βαζκόο ζπκθσλίαο ζπρλόηεηα Πνζνζηό % 

ζπκθσλώ απόιπηα 17 5,4 

ζπκθσλώ 72 22,9 

νύηε ζπκθσλώ , νύηε δηαθσλώ 52 16,6 

δηαθσλώ 109 34,7 

δηαθσλώ απόιπηα 64 20,4 

ζπλνιηθά 314 100 

Σν πνζνζηό πνπ έβξηζθε ην ζύζηεκα θνπξαζηηθό ήηαλ 28,3%, απηνί πνπ δελ εμέθξα-

ζαλ ζπγθεθξηκέλε άπνςε ήηαλ ιηγόηεξνη, 16,6% ελώ απηνί πνπ δελ ην βξήθαλ θνπξα-

ζηηθό ήηαλ ε πιεηνςεθία κε πνζνζηό 55,1%. Αλαιπηηθά νη κ.ν. δίλνπλ ηελ εηθόλα αλά 

ππνθαηεγνξία. Ο κ.ν. ήηαλ 2,58. Ζ νκάδα ηύπνπ ζρνιείνπ κε ηνλ πςειόηεξν κ.ν. ήηαλ 

ηα ΓΗΔΚ (3,00 ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο), πνιύ θνληά ήηαλ ηα ΓΔΛ κε 2,93 θαη 

ε ειηθηαθή νκάδα ήηαλ αληίζηνηρα νη 19-25 εηώλ (3,32 ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγε-

ζεο). Αληίζεηα, νη ρακειόηεξνη κ.ν. ζε ηύπν ζρνιείνπ ήηαλ ηα εζπεξηλά ΔΠΑΛ (1,46 ζε 

5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο) θαη ε ειηθηαθή νκάδα ησλ 36-40 εηώλ (1,50 ζε 5βαζκε 

θιίκαθα αμηνιόγεζεο).  

ηελ πεξίπησζε ηεο έξεπλαο «Perceived Usability Evaluation of Learning Management 

Systems: A First Step towards Standardization of the System Usability Scale in Greek» 

(C. Katsanos et al., 2012) παξόιν πνπ ε αμηνιόγεζε αθνξνύζε πιαηθόξκα Moodle, ζε 

5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο ν κ.ν. ήηαλ 1,83-2.47 (δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ Διιεληθή 

θαη Αγγιηθή εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ).  

πσο αλαθέξζεθε ζηελ έξεπλα «The Relationship between Self Report of E-Class Use 

and Students’ Perception at Democritus University of Thrace» (Vernadakis et al., n.d.) 

νη θνηηεηέο πνπ δηέζεηαλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ζην eClass είραλ ιηγόηεξν ζεηηθή άπνςε γηα 
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ηα καζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ CMS από ηνπο καζεηέο πνπ μόδεπαλ ιηγόηεξν ρξόλν. 

Ζ έξεπλα ζπλέρηζε αλαθέξνληαο πσο «νη θνηηεηέο θάλεθε λα επσθεινύληαη από ηηο δπ-

λαηόηεηεο ηνπ CMS αιιά ηόληζαλ πσο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ε θαηλνηνκία θαη 

ε ρξεζηκόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αλ ην Ίδξπκα εμεηάδεη ηελ αθαδεκατθή πνξεία 

ησλ θνηηεηώλ». 

Ζ επόκελε εξώηεζε έδεηρλε ηελ ζηάζε ηνπο κεηά από ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο 

πιαηθόξκαο θαη ηελ άπνςε πνπ είραλ δηακνξθώζεη. Ζ άπνςε δελ αθνξνύζε κόλν θαη 

απνθιεηζηηθά ηελ πιαηθόξκα αιιά θαη ηελ ελαζρόιεζή ηνπο κε ειεθηξνληθνύο ππνιν-

γηζηέο, θνξεηέο ζπζθεπέο, πξνγξάκκαηα θαη εθαξκνγέο πνπ ήηαλ ελζσκαησκέλεο ζην 

ζύζηεκα, όπσο ε ειεθηξνληθή αμηνιόγεζε, θεηκελνγξάθνη, απνζηνιή ζπλδέζκσλ, δηα-

κνηξαζκόο αξρείσλ, εξγαιεία ειεθηξνληθήο ζπλεξγαηηθήο θαη νκαδηθήο κάζεζεο θαη 

άιια.  

Πίλαθαο 11 : ζπρλόηεηεο γηα ηελ εξώηεζε «Έλσζα πνιύ ζίγνπξνο/ε ρξεζηκνπνηώληαο 

ην ζύζηεκα.» 

          Βαζκόο ζπκθσλίαο ζπρλόηεηα Πνζνζηό % 

ζπκθσλώ απόιπηα 126 40,1 

ζπκθσλώ 100 31,8 

νύηε ζπκθσλώ , νύηε δηαθσλώ 59 18,8 

δηαθσλώ 16 5,1 

δηαθσλώ απόιπηα 13 4,1 

ζπλνιηθά 314 100 

Οη ρξήζηεο ηεο πιαηθόξκαο εμέθξαζαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζεηηθή ζηάζε, ζε πνζν-

ζηό 72,1% θαη αξλεηηθή ζε πνζνζηό κόιηο 9,2%. Αλαιπηηθά ν κ.ν. ήηαλ 3,99, ν κεγα-

ιύηεξνο ζην εξσηεκαηνιόγην. Αλά ππνθαηεγνξία, ε νκάδα ηύπνπ ζρνιείνπ κε ηνλ π-

ςειόηεξν κ.ν. ήηαλ ηα εζπεξηλά ΔΠΑΛ (4,60 ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο), πνιύ 

θνληά ήηαλ ηα ΓΗΔΚ κε 4,20, ηα Γπκλάζηα κε 4,03 θαη ε ειηθηαθή νκάδα ήηαλ αληί-

ζηνηρα νη 36-40 εηώλ κε κ.ν. 4,50 αθνινπζνύκελε από ηνπο 19-25 εηώλ κε κ.ν. 4,42 (ζε 

5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο). Αληίζεηα, νη ρακειόηεξνη κ.ν. ζε ηύπν ζρνιείνπ ήηαλ 

ηα ΓΔΛ (3,25 ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο) θαη ε ειηθηαθή νκάδα ησλ 15-18 εηώλ 

(3,28 ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο).   

ηελ πεξίπησζε ηεο έξεπλαο «Perceived Usability Evaluation of Learning Management 

Systems: A First Step towards Standardization of the System Usability Scale in Greek» 

(C. Katsanos et al., 2012) παξόιν πνπ ε αμηνιόγεζε αθνξνύζε πιαηθόξκα Moodle, ζε 
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5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο ν κ.ν. ήηαλ 3,39-3,78 (δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ Διιεληθή 

θαη Αγγιηθή εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ).  

Ζ ηειεπηαία εξώηεζε απνηύπσλε ηνλ βαζκό δπζθνιίαο ώζηε λα θαηαθέξνπλ λα ρξεζη-

κνπνηήζνπλ ηελ πιαηθόξκα κε ηα εξγαιεία ηεο θαη αμηνινγνύζαλ ηνλ όγθν γλώζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ ρξεηάζηεθε λα απνθηήζνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κα-

ζεηείαο ηνπο. Βέβαηα ην παξάδνμν ηεο εξώηεζεο έγθεηηαη ζηελ θύζε ηνπ εξσηήκαηνο. 

ε έλα ζρνιείν ε κάζεζε είλαη δεηνύκελν θαη απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο.  

Πίλαθαο 12 : ζπρλόηεηεο γηα ηελ  εξώηεζε «Υξεηάζηεθα λα κάζσ πνιιά πξάγκαηα 

πξηλ κπνξέζσ  λα μεθηλήζσ κε απηό ην ζύζηεκα.» 

          Βαζκόο ζπκθσλίαο ζπρλόηεηα Πνζνζηό % 

ζπκθσλώ απόιπηα 16 5,1 

ζπκθσλώ 54 17,2 

νύηε ζπκθσλώ , νύηε δηαθσλώ 61 19,4 

δηαθσλώ 73 23,2 

δηαθσλώ απόιπηα 110 35,0 

ζπλνιηθά 314 100 

Ζ πιεηνςεθία ζεσξνύζε πσο δελ ρξεηάζηεθε λα κάζνπλ πνιιά πξάγκαηα ώζηε λα κπν-

ξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζύζηεκα. Έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 58,2% πίζηεπε 

πσο ήηαλ άλεηνη ρξήζηεο θαη κόλν έλα μεθάζαξν πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 22,3 % ρξεηά-

ζηεθε επηπιένλ πξνζπάζεηα. Αλακέλνληαλ κεγαιύηεξα πνζνζηά ζηελ δεύηεξε θαηεγν-

ξία κε βάζε ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ είραλ ηεζεί αξρηθά θαη ηηο απαληήζεηο ησλ 

καζεηώλ ζηηο πξνεγνύκελεο εξσηήζεηο. Ο κέζνο όξνο ήηαλ 2,34. Ζ νκάδα ηύπνπ ζρν-

ιείνπ κε ηνλ πςειόηεξν κ.ν. ήηαλ ηα ΓΗΔΚ (2,52 ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο), 

πνιύ θνληά ήηαλ ηα ΓΔΛ κε 2,27 θαη ε ειηθηαθή νκάδα ήηαλ αληίζηνηρα νη 19-25 εηώλ 

(2,58 ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο). Αληίζεηα, νη ρακειόηεξνη κ.ν. ζε ηύπν ζρνιεί-

νπ ήηαλ ηα εζπεξηλά ΔΠΑΛ (1,65 ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο) θαη ε ειηθηαθή ν-

κάδα ησλ 31-35 εηώλ (1,92 ζε 5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο).  

ηελ πεξίπησζε ηεο έξεπλαο «Perceived Usability Evaluation of Learning Management 

Systems: A First Step towards Standardization of the System Usability Scale in Greek» 

(C. Katsanos et al., 2012) παξόιν πνπ ε αμηνιόγεζε αθνξνύζε πιαηθόξκα Moodle, ζε 

5βαζκε θιίκαθα αμηνιόγεζεο ν κ.ν. ήηαλ 2,10-2,24 (δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ Διιεληθή 

θαη Αγγιηθή εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ).  
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Σα αλαιπηηθά ζηνηρεία κε ηνπο κέζνπο όξνπο αλά ππνθαηεγνξία (αλά ηύπν ζρνιείνπ 

θαη αλά ειηθηαθή νκάδα) πξνζηέζεθαλ ζε πίλαθεο ζην Παξάξηεκα ζηα Αγγιηθά θαη 

ζηα Διιεληθά. Οη πίλαθεο απνηύπσζαλ ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο πνζν-

ηηθέο αλαιύζεηο ησλ εξσηεκάησλ αιιά θαη ηελ δηαβάζκηζε ησλ απαληήζεσλ. Με βάζε 

ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ, είρε ηδηαίηεξε αμία λα ζρνιηαζζνύλ νη κέζνη 

όξνη επεηδή πέξα από ηα γεληθά δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, θαίλεηαη θαη ε ζηάζε ηεο θάζε 

ππό-νκάδαο. Ζ κεγαιύηεξε αξηζκεηηθά νκάδα ήηαλ νη καζεηέο Γπκλαζίνπ. Οη κ.ν. ηνπο 

ήηαλ πνιύ θνληά ζηνπο ζπλνιηθνύο κέζνπο όξνπο. ζνλ αθνξά ηελ ειηθηαθή ηνπο νκά-

δα, 12-15 εηώλ, αθνινπζνύζαλ πνιύ θνληά ηνπο ζπλνιηθνύο κέζνπο όξνπο, πξάγκα πνπ 

έδεημε όηη ζπκπεξηθέξνληαλ όπσο ην ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο. Γεληθά ε ζηάζε ηνπο ζπκ-

θσλνύζε κε ηελ ζηάζε ησλ καζεηώλ Γπκλαζίνπ όπσο απνηππώλεηαη ζηελ έξεπλα κε 

ηίηιν «Γηεξεύλεζε ζπκπιεξσκαηηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην εληζρπ-

ηηθήο δηδαζθαιίαο καζεκαηηθώλ κε ηελ αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ» (Παπα-

θηιίππνπ et al., 2016) όπνπ αλαθέξζεθε πσο νη καζεηέο πνπ κεηείραλ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηάμε είραλ κεγαιύηεξε εκπινθή, απόιαπζε θαη απηνπεπνίζεζε. Δπίζεο ε ίδηα έξεπλα 

αλέθεξε πσο « ε παξνπζίαζε ησλ καζεκαηηθώλ (…) ζεσξήζεθε από ηνπο καζεηέο ζε 

κεγάιν βαζκό : θαηαλνεηή, αληηιήςηκε, εύθνιε, επράξηζηε, ελδηαθέξνπζα (…) ζηνρεπκέ-

λε» (Παπαθηιίππνπ et al., 2016).  

Ο έιεγρνο πξνρώξεζε ζηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ αλά ηύπν ζρνιείνπ. ηνλ πίλαθα 

απνηππώζεθαλ νη κέζνη όξνη (κ.ν.) αλά ηύπν ζρνιείνπ γηα θάζε εξώηεζε.   

Πίλαθαο 13:  κ.ν. αλά ηύπν ζρνιείνπ 

εξώηεζε γπκλάζην ΓΔΛ Δζπ. 

ΔΠΑΛ 

ΓΗΔΚ ύλνιν 

Θα ήζεια λα ρξεζηκνπνηώ ην ζύζηεκα 

ζπρλά 

3,71 2,66 4,65 3,72 3,62 

Βξήθα ην ζύζηεκα αρξείαζηα πεξίπινθν 2,36 2,89 1,55 2,77 2,46 

Πίζηεπα πσο ην ζύζηεκα ήηαλ εύθνιν 

ζηε ρξήζε 

3,86 3,45 4,65 3,98 3,88 

Πηζηεύσ πσο ζα ρξεηαδόκνπλ ηελ ππν-

ζηήξημε ηερληθνύ πξνζσπηθνύ γηα λα 

κπνξέζσ λα ρξεζηκνπνηήζσ ην ζύζηεκα 

2,22 2,20 1,80 2,18 2,18 

Βξήθα όηη νη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ήηαλ θαιά ελζσκαησκέλεο 

3,95 3,39 4,45 3,97 3,91 

Πίζηεπα πσο ππήξρε ππεξβνιηθά πνιύ 

αζπλέπεηα/αζπλέρεηα ζε απηό ην ζύζηε-

κα 

2,32 2,41 1,60 2,43 2,31 
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Θα θαληαδόκνπλ πσο νη πεξηζζόηεξνη 

άλζξσπνη ζα κάζαηλαλ λα ρξεζηκνπνη-

νύλ απηό ην ζύζηεκα πνιύ γξήγνξα 

3,73 3,36 4,85 3,98 3,80 

Βξήθα ην ζύζηεκα πνιύ θνπξαζηηθό γηα 

λα ην ρξεζηκνπνηήζσ 

2,49 2,93 1,45 3,00 2,58 

Έλσζα πνιύ ζίγνπξνο/ε ρξεζηκνπνηώ-

ληαο ην ζύζηεκα 

4,03 3,25 4,60 4,20 3,99 

Υξεηάζηεθα λα κάζσ πνιιά πξάγκαηα 

πξηλ κπνξέζσ  λα μεθηλήζσ κε απηό ην 

ζύζηεκα 

2,37 2,27 1,65 2,52 2,34 

Ζ αλάιπζε ηνπ πίλαθα έδεημε πσο αλάκεζα ζηηο νκάδεο ζρνιείσλ ππήξραλ εξσηήζεηο 

όπνπ ζηαηηζηηθά παξαηεξήζεθε αξθεηή νκνηνγέλεηα αιιά ζε θάπνηεο εληνπίζηεθαλ α-

πνθιίζεηο. Δπνκέλσο ρξεηάζηεθε λα ειεγρζεί ην δείγκα σο πξνο ηελ κεηαβιεηή «ηύπνο 

ζρνιείνπ» πξώηα θαη κεηά σο πξνο ηελ κεηαβιεηή «ειηθηαθή νκάδα». Απηέο νη κεηα-

βιεηέο θαίλνληαλ λα επεξεάδνπλ ηηο ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο. 

Καηόπηλ έγηλε ηεζη γηα ηελ νκνηνγέλεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ. Οη πίλαθεο ζπλνιηθά πξν-

ζηέζεθαλ ζην Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. Ζ αλάιπζε ησλ εξσηήζεσλ έγηλε κε 

ίδην πίλαθα θαη ζηελ εξγαζία «Γηεξεύλεζε ζπκπιεξσκαηηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαί-

δεπζεο ζην πιαίζην εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο καζεκαηηθώλ κε ηελ αμηνπνίεζε εθπαη-

δεπηηθνύ ινγηζκηθνύ» (Παπαθηιίππνπ et al., 2016). Καη ζε απηήλ ηελ έξεπλα ζε θά-

πνηεο από ηηο εξσηήζεηο παξνπζηάζηεθαλ δηαθνξέο θαη ζε θάπνηεο νκνηνγέλεηεο κε βά-

ζε ηελ ηηκή p.  

Πίλαθαο 14 : αλάιπζε γηα ηελ νκνηνγέλεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ( ηύπνο ζρνιείνπ) 

εξώηεζε Levene 

Statistic 

df1 df2 p 

1. Να ην ρξεζηκν-

πνηώ ζπρλά 

5,386 3 310 0,001<0,005 

2. αρξείαζηα πεξί-

πινθν 

2,350 3 310 0,072>0,005 

3. εύθνιν ζηε ρξήζε 2,871 3 310 0,037>0,005 

4. βνήζεηα ηερληθνύ ,490 3 310 0,689>0,005 

5. ελζσκαησκέλεο 

ιεηηνπξγίεο 

3,812 3 310 0,010>0,005 

6. αζπλέρεηα 3,799 3 310 0,011>0,005 

7. εύθνιν γηα άι-

ινπο 

5,141 3 310 0,002<0,005 

8. θνπξαζηηθό 2,966 3 310 0,032<0,005 

9. απηνπεπνίζεζε 1,659 3 310 0,176>0,005 

10.έκαζα πνιιά γηα 

λα ην ρξεζηκνπνηή-

ζσ 

,969 3 310 0,408>0,005 
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Οη εξσηήζεηο 1, 7 θαη 8 είραλ ηηκή ξ<0,05 ελώ νη ππόινηπεο κεγαιύηεξε. Οη κειέηεο 

πνπ αθνξνύλ ΑΔΗ & ΣΔΗ δελ έρνπλ ηύπνπο ζρνιείσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξίλσ ηα επ-

ξήκαηά ηνπο.  

Ζ αλάιπζε κε κέζνδν αλάιπζεο δηαθύκαλζεο(ANOVA) ππάξρεη αλαιπηηθά ζηνλ Πί-

λαθαο αλάιπζεο δηαθύκαλζεο (ANOVA)/( ηύπνο ζρνιείνπ) ζην Παξάξηεκα ηεο πα-

ξνύζαο εξγαζίαο. Οη έιεγρνη έδεημαλ πσο ζην δείγκα ηεο έξεπλαο ππήξραλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο απνθιίζεηο πνπ έπξεπε λα δηεξεπλεζνύλ πεξηζζόηεξν. Έηζη αλαδεηήζεθαλ 

αξρηθά ζπζρεηηζκνί αλά δεύγε αλάκεζα ζηνπο ηύπνπο ησλ ζρνιεηώλ θαη θαηόπηλ αλά 

ειηθηαθή νκάδα. 

Αθνινύζεζε έιεγρνο δηαζπνξώλ t-test, ν έιεγρνο Levene. Οη βαζηθνί δείθηεο πνπ ρξε-

ζηκνπνηήζακε ήηαλ ην p ηνπ ηεζη ηνπ Levene θαη νη πνζόηεηεο, t, df θαη p. Πξόθεηηαη 

γηα δεπγαξσηέο παξαηεξήζεηο. Ο έιεγρνο έδεημε πσο αλάκεζα ζηνπο ηύπνπο ζρνιείσλ, 

Γπκλάζην- ΓΔΛ, Γπκλάζην-εζπεξηλό ΔΠΑΛ, ΓΔΛ-ΓΗΔΚ, εζπεξηλό ΔΠΑΛ-ΓΗΔΚ θαη 

ΓΔΛ-ΔΠΑΛ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο νκάδεο ησλ δεπγώλ, 

ζε ζηάζκε ζεκαληηθόηεηαο p=0,05. Απηό δελ ηζρύεη γηα ην δεύγνο Γπκλάζην-ΓΗΔΚ. Απ-

ηό θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη αθνξά ηελ εξώηεζε «Θα ήζεια λα ρξεζη-

κνπνηώ ην ζύζηεκα ζπρλά». 

Πίλαθαο 15 :αλάιπζε κέζσλ ηηκώλ t-test ζην  SPSS 

νκάδα πιήζνο Μ.Ο. Σππ. Απόθι. t df p 

Γπκλάζην 190 3,71 1,062 5,612 232 0,000 < 0,05 

ΓΔΛ 44 2,66 1,346 4,845 56,025 0,000 < 0,05 

νκάδα πιήζνο Μ.Ο. Σππ. Απνθι. t df p 

Γπκλάζην 190 3,71 1,062 -3,889 208  0,000 < 0,05 

Δζπ.ΔΠΑΛ 20 4,65 0,587 -6,172 33,929  0,000 < 0,05 

νκάδα πιήζνο Μ.Ο. Σππ. Απνθι. t df p 

Γπκλάζην 190 3,71 1,062 -0,039 248 0,969 > 0,05 

ΓΗΔΚ 60 3,72 1,106 -0,038 95,802 0,970 > 0,05 

νκάδα πιήζνο Μ.Ο. Σππ. Απνθι. t df p 

ΓΔΛ 44 2,66 1,346 -4,393 102 0,000 < 0,05 

ΓΗΔΚ 60 3,72 1,106 -4,263 81,564 0,000 < 0,05 

νκάδα πιήζνο Μ.Ο. Σππ. Απνθι. t df p 

ΓΔΛ 44 2,66 1,346 -6,326 62 0,000 < 0,05 

Δζπ.ΔΠΑΛ 20 4,65 0,587 -8,238 61,963 0,000 < 0,05 

νκάδα πιήζνο Μ.Ο. Σππ. Απνθι. t df p 

Δζπ.ΔΠΑΛ 20 4,65 0,587 3,598 78 0,001< 0,05 

ΓΗΔΚ 60 3,72 1,106 4,812 62,414 0,000 < 0,05 
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Ζ εξώηεζε πνπ αλαιύζεθε ήηαλ απηή πνπ ζπλόςηδε ηελ ζηάζε ησλ ρξεζηώλ απέλαληη 

ζηελ πιαηθόξκα αθνύ έδεηρλε αλ θαη θαηά πόζν ηελ είραλ πιένλ ζπλεζίζεη, απνδερηεί 

ή απνξξίςεη. Ζ δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηηο νκάδεο αλαιύζεθε αλαθνξηθά κε ηνπο 

κ.ν. θαη ηηο απνθιίζεηο ηνπο αλά ειηθηαθή νκάδα θαη ηύπν ζρνιείνπ. Φπζηθά αλαιύζε-

θαλ θαη νη άιιεο εξσηήζεηο. Οη πίλαθεο πξνζηέζεθαλ ζην Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο 

εξγαζίαο.  

Γεληθά ζην δεύγνο Δζπ.ΔΠΑΛ-ΓΔΛ, δηέθεξαλ νη κέζεο ηηκέο εθηόο ηεο εξώηεζεο πνπ 

αθνξνύζε ηερληθή βνήζεηα. ην δεύγνο Γπκλάζην- Δζπ.ΔΠΑΛ, δελ δηέθεξαλ νη κέζεο 

ηηκέο ζηελ ηερληθή βνήζεηα, ηελ άλεζε ζηελ ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο θαη ζηα πξάγκαηα 

πνπ έπξεπε λα κάζνπλ πξηλ ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζύζηεκα. Σν δεύγνο Γπκλάζην-ΓΔΛ 

δελ παξνπζίαδε δηαθνξέο ζηηο κέζεο ηηκέο ζε όηη αθνξνύζε ηελ αζπλέπεηα ζηελ πιαη-

θόξκα, ηελ αλάγθε ηερληθήο βνήζεηαο, ηα πξάγκαηα πνπ ρξεηάζηεθε λα κάζνπλ πξηλ 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πιαηθόξκα θαη ηελ εθηίκεζε επθνιίαο ρξήζεο ηεο από άιινπο 

αλζξώπνπο. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο εθηηκήζεθε πσο ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνύζε ε πιαηθόξκα ζε θάζε ηύπν ζρνιείνπ. πνπ ρξεζηκνπνηήζε-

θε αληί ζρνιηθνύ βηβιίνπ (εζπεξηλά ΔΠΑΛ & ΓΗΔΚ), ήηαλ πην νκνηνγελείο νη απαληή-

ζεηο. ηαλ ρξεζηκνπνηήζεθε επηθνπξηθά αιιά ρσξίο ηελ απαξαίηεηε πιηθή θαη ηερλν-

ινγηθή ππνδνκή, δπζθόιεπε ηνπο καζεηέο. Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο ήηαλ ε ειηθία 

θαη ε απηνπεπνίζεζε πνπ έλησζαλ νη καζεηέο κεγαιύηεξσλ ειηθηώλ (Alahmari & Kyei-

Blankson, 2016). 

Οπόηε ζπλερίδσ κε ηελ αλάιπζε ησλ κεηαβιεηώλ ησλ ειηθηαθώλ νκάδσλ. Οη ειηθηαθέο 

νκάδεο κπνξνύζαλ λα ζπγθξηζνύλ κε ηηο έξεπλεο ζε ΑΔΗ & ΣΔΗ αιιά δελ θάιππηαλ ό-

ιεο ηηο νκάδεο. ζνλ αθνξά ηελ επηζπκία ηνπο λα ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν ηελ 

πιαηθόξκα, ε ειηθηαθή νκάδα ησλ 31-35 εηώλ είρε ηνλ πςειόηεξν κ.ν. αθνινπζνύκελε 

από ηηο νκάδεο ησλ 36-40 εηώλ & 41-50 εηώλ. Σνλ ρακειόηεξν κ.ν. είραλ νη 15-18 εηώλ 

καζεηέο ησλ ΓΔΛ. Οη νκάδεο δηαηήξεζαλ ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνύζαλ ηελ επθνιία, ελζσκάησζε ιεηηνπξγηώλ, επθνιία εθκάζεζεο, απηνπεπνίζε-

ζε θαη είραλ ηνπο ρακειόηεξνπο κ.ν. ζηηο εξσηήζεηο πνπ αμηνινγνύζαλ ηελ δπζθνιία, 

αζπλέρεηα, θνύξαζε, αλάγθε λα κάζνπλ πνιιά θαη ηερληθή ππνζηήξημε αληίζηνηρα. Ζ 

ειηθηαθή νκάδα κε ηελ κεγαιύηεξε δηαθύκαλζε ήηαλ απηή ησλ 19-25 εηώλ, νη νπνίνη 

είραλ δειώζεη πσο είραλ κεγαιύηεξε εμνηθείσζε κε ηηο πιαηθόξκεο θνηλσληθήο δηθηύ-

σζεο θαη ιηγόηεξν κε ηηο εθπαηδεπηηθέο. Διέγρνληαο ηελ νκνηνγέλεηα ζηηο κεηαβιεηέο, 

παξαηεξήζεθε κε βάζε ηα παξαπάλσ πσο ππήξρε δηαθνξά ζηηο εξσηήζεηο επηζπκίαο 
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γηα ρξήζε θαη αλάγθεο γηα ηερληθή βνήζεηα, όπνπ ε ηηκή p=0,006<0,05 & 

p=0,001<0.05. Σα απνηειέζκαηα αλαιύζεθαλ κε ηελ κέζνδν αλάιπζεο δηαθύκαλζεο 

(ANOVA) γηα λα εληνπηζηνύλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. ε απηήλ ηελ αλάιπζε 

ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο θάλεθε λα ππάξρνπλ θαη ζε άιιεο εξσηήζεηο. Αλεπεξέαζηε εκ-

θαλίδεηαη ε ζηάζε ηνπο όζνλ αθνξά ηα πξάγκαηα πνπ ρξεηάζηεθε λα κάζνπλ. Ζ ειηθη-

αθή νκάδα ησλ 19-25 εηώλ ήηαλ ε πην θνληηλή ζησλ θνηηεηώλ αιιά απνηεινύληαλ από 

καζεηέο πνπ δελ πέξαζαλ ζε ΑΔΗ ή ΣΔΗ νπόηε ζπλέρηζαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε ΓΗΔΚ & 

ΔΠΑΛ. Έηζη, ελώ είραλ εμνηθείσζε κε πιαηθόξκεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο θπξίσο, δελ 

είραλ ρξεζηκνπνηήζεη πιαηθόξκα ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, πόζν κάιινλ ζαλ απν-

θιεηζηηθό ρώξν ελαπόζεζεο θαη δηαθίλεζεο ηνπ πιηθνύ ηεο ηάμεο ηνπο. Δθηηκάηαη πσο 

ε δηαθύκαλζε πνπ παξνπζίαζαλ νη απαληήζεηο ηνπο νθείινληαλ ζε απηόλ ηνλ παξάγν-

ληα. Ηδηαίηεξα ην έλα από ηα 4 ηκήκαηα ηνπ ΓΗΔΚ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα θαη 

ρξεζηκνπνηνύζε ηελ πιαηθόξκα επί κόιηο 4 κήλεο, αλέθεξε ζηελ ζπδήηεζε πσο ζπλα-

ληνύζε αξθεηέο δπζθνιίεο επεηδή έπξεπε λα είλαη ηδηαίηεξα ζπλεπείο θαη πξνζερηηθνί.  

Ζ εμήγεζε επνκέλσο γηα απηέο ηηο δηαθνξέο απνδόζεθε ζηνλ ηύπν ζρνιείνπ θπξίσο. Ζ 

ειηθηαθή νκάδα 15-18 εηώλ ζηα ΓΔΛ είρε ηελ ιηγόηεξν ζεηηθή ζηάζε ελώ ηα εζπεξηλά 

ΔΠΑΛ θαη ΓΗΔΚ είραλ ηελ ζεηηθόηεξε. ε ζύγθξηζε κε απηνύο, ηα παηδηά ηνπ γπκλαζί-

νπ, 12-15 εηώλ, ήηαλ πην θνληά ζηνπο ζπλνιηθνύο κ.ν. Θεσξήζεθε ελδηαθέξνλ λα ζπ-

γθξηζνύλ νη ελδηάκεζεο νκάδεο κεηαμύ ηνπο. Οη νκάδεο πνπ ελδηέθεξαλ ήηαλ απηή ησλ 

31-35 εηώλ, 36-40 εηώλ & 41-50 εηώλ. πγθξίλνληάο ηνπο αλά δεύγε, δελ θάλεθε λα 

ππάξρνπλ ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ηνπο. Σν δεύγνο 26-30 εηώλ & 31-35 εηώλ, δελ 

έδεημε λα έρεη ζηαηηζηηθή δηαθνξά ζε θακία από ηηο εξσηήζεηο αθνύ ζην ηεζη Levene νη 

βαζηθνί δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην p ηνπ ηεζη θαη νη πνζόηεηεο, t, df θαη p. 

Πξόθεηηαη γηα δεπγαξσηέο παξαηεξήζεηο όπνπ ην p > 0.05 (κε δηαθύκαλζε 0,1 έσο 0.9) 

ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. Σν επόκελν δεύγνο, νη ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 26-30 εηώλ & 36-

40 εηώλ, δελ έδεημε λα έρεη ζηαηηζηηθή δηαθνξά ζε θακία από ηηο εξσηήζεηο επίζεο α-

θνύ ζην ηεζη Levene νη βαζηθνί δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην p ηνπ ηεζη θαη 

νη πνζόηεηεο t, df θαη p. Πξόθεηηαη γηα δεπγαξσηέο παξαηεξήζεηο όπνπ ην p > 0.05 (κε 

δηαθύκαλζε 0,1 έσο 1,0) ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. Σέινο, ειέγρζεθε ην δεύγνο 31-35 εηώλ 

& 36-40 εηώλ, αιιά δελ έδεημε λα έρεη ζηαηηζηηθή δηαθνξά ζε θακία από ηηο εξσηήζεηο 

ζην ηεζη Levene όπνπ νη βαζηθνί δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην p ηνπ ηεζη θαη 

νη πνζόηεηεο t, df θαη p. Πξόθεηηαη γηα δεπγαξσηέο παξαηεξήζεηο όπνπ ην p > 0.05 (κε 

δηαθύκαλζε 0,08 έσο 0.88) ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. Οη πίλαθεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηη-

θά ζην Παξάξηεκα. Οη έξεπλεο ζε ΑΔΗ & ΣΔΗ δελ έδεημαλ λα ππάξρεη ζπζρέηηζε αλά-
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κεζα ζηελ ειηθία θαη ηελ ρξεζηηθόηεηα ησλ LMS κε ηηκή  p=0,09 (Orfanou et al., 

2015). Αλαθέξνπλ πάλησο πσο ην δείγκα ηνπο είρε κηθξή αλνκνηνγέλεηα θαη πξόηεηλαλ 

γηα απηό ην ιόγν λα γίλνπλ ηεζη θαη ζε άιινπο ελήιηθεο (Orfanou et al., 2015). ζνλ 

αθνξά ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ζηελ έξεπλα κε ηίηιν “Evaluating a learning management 

system for blended learning in Greek higher education” (Kabassi et al., 2016), έλα πνιύ 

κηθξό πνζνζηό μεπεξλνύζε ηα 23 έηε, γεγνλόο πνπ δε κνπ επέηξεςε λα θάλσ επηπιένλ 

ζπγθξίζεηο σο πξνο απηήλ ηελ κεηαβιεηή.  

Οινθιεξώλνληαο ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο παξνύζαο έξεπλαο θαη ηελ ζύγθξηζή ηεο 

κε άιιεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην ίδην ζέκα, εληνπίζηεθαλ νκνηόηεηεο ζηελ αμηνιόγεζε 

ηεο πιαηθόξκαο από ηνπο καζεηέο ησλ ΑΔΗ & ΣΔΗ ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αιιά 

θαη ηνπο καζεηέο ησλ ΓΗΔΚ ζηελ κεηά-Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ησλ εζπεξηλώλ 

ΔΠΑΛ, ΓΔΛ & Γπκλαζίσλ ζηελ Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Γεληθά, είραλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ πιαηθόξκα κάζεζεο Open eClass, ην LMS 

ζην νπνίν επηθεληξώζεθε ε παξνύζα έξεπλα. Παξάιιεια εληνπίζηεθαλ ηα ζεκεία ζηα 

νπνία ε πιαηθόξκα αμηνινγήζεθε αξλεηηθά θαη ζηνλ βαζκό ζηνλ νπνίν αμηνινγήζεθε 

αξλεηηθά. Δίλαη ηα δπν πην ζεκαληηθά ζηνηρεία ηα νπνία, όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην 

ζηάδην ηνπ  ζρεδηαζκνύ ηεο έξεπλαο, είραλ πνιύ κεγάιε ζεκαζία ζηνλ ζρεδηαζκό ησλ 

κειινληηθώλ ειεθηξνληθώλ ηάμεσλ αιιά θαη ζηνλ επαλαζρεδηαζκό θαη ιεηηνπξγηθν-

πνίεζε ησλ ειεθηξνληθώλ ηάμεσλ πνπ έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί.  

ηελ επόκελε ελόηεηα, ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ζα δηαζηαπξσζνύλ κε έξεπλεο πνπ δελ 

έδηλαλ κελ πάληα ζπγθξίζηκα ζηνηρεία αιιά ηελ εηθόλα πνπ παξνπζίαδαλ ζρνιεία θαη 

δνκέο εθπαίδεπζεο ζε άιιεο ρώξεο, κε έκθαζε ζηελ πεξηνρή ηεο Δπξώπεο αιιά θαη  

ζηελ Ακεξηθή θαη Αζία. 
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3.3 Γεληθά ζπκπεξάζκαηα από ηελ αλάιπζε ηνπ spss θαη ζύλδεζε ηνπο 

κε έξεπλεο ζε ΑΔΙ & ΣΔΙ. 

Αξρηθά έγηλε έιεγρνο αμηνπηζηίαο κε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή α ηνπ Cronbach. Οη εξσ-

ηήζεηο «Βξήθα ην ζύζηεκα αρξείαζηα πεξίπινθν», «Πηζηεύσ πσο ζα ρξεηαδόκνπλ ηελ 

ππνζηήξημε ηερλνινγηθνύ πξνζσπηθνύ γηα λα κπνξέζσ λα ρξεζηκνπνηήζσ ην ζύζηε-

κα», «Πίζηεπα πσο ππήξρε ππεξβνιηθά πνιύ αζπλέπεηα/αζπλέρεηα ζε απηό ην ζύζηε-

κα», «Βξήθα ην ζύζηεκα πνιύ θνπξαζηηθό γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζσ», «Υξεηάζηεθα 

λα κάζσ πνιιά πξάγκαηα πξηλ κπνξέζσ λα μεθηλήζσ κε απηό ην ζύζηεκα» ρξεηάζηεθε 

λα γίλεη αληεζηξακκέλε θσδηθνπνίεζε (reverse coded). πσο απνηππώζεθε ζηνλ πίλα-

θα πνπ έδσζε ε αλάιπζε ζην SPSS ν ζπληειεζηήο α ηνπ Cronbach είλαη 0,746 ηηκή κε-

γαιύηεξε ηνπ  > 0.7 άξα απνδεθηή.  

Πίλαθαο 2 : αλάιπζε ηνπ α ηνπ Cronbach 

Πεξίιεςε ππνζέζεσλ   

Τπνζέζεηο      πιήζνο % 

Ηζρύεη 314 100,00 

Δμαηξνύληαη 0 0,0 

ύλνιν 314 100,0 

 

Καηόπηλ αθνινύζεζε ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε, αθνινπζώληαο ηελ κεζνδν-

ινγία αλάιπζεο ησλ εξεπλώλ πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. 

ζνλ αθνξά ην πξώην δεκνγξαθηθό ζηνηρείν, ην θύιν, έγηλε πξνζπάζεηα λα δηαηεξεζεί 

όζν ήηαλ δπλαηό ε αλαινγία ζε 1 πξνο 1 αιιά δελ κπνξνύζε λα γίλεη αθξηβώο δηόηη θά-

πνηεο δνκέο εθπαίδεπζεο είραλ κηθξέο δπζαλαινγίεο ζηελ θαηαλνκή ησλ δύν θύισλ θαη 

γηα λα δηαηεξεζεί ε πνζόζησζε αλάκεζα ζηνπο ηύπνπο ζρνιείσλ, έπξεπε λα δηαηεξεζεί 

ην πνζνζηό πνπ αληηζηνηρνύζε ζηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ ηνπο. Έγηλε αλαγθαζηηθά κηα 

κηθξή ππνρώξεζε ζην πνζνζηό ησλ δύν θύισλ πξνθεηκέλνπ λα πξνθύςεη θαιύηεξν 

δείγκα αλαινγηθά σο πξνο ηνλ ηύπν ζρνιείνπ. Οη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέρζεθε ην 

δείγκα απηό αλαιύζεθαλ ζε πξνεγνύκελε ελόηεηα πνπ θάιπςε ηνλ ηξόπν θαη ηελ δηάξ-

θεηα ιεηηνπξγίαο ηεο πιαηθόξκαο Open eClass. Δπεηδή δελ έδσζαλ ηδηαίηεξε ζηαηηζηη-
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θή δηαθνξά νη έξεπλεο ζε ΑΔΗ & ΣΔΗ αλαθνξηθά κε ην θύιν (Orfanou et al., 2015), πε-

ξηζζόηεξε ζεκαζία είρε ζηελ παξνύζα έξεπλα ε πνηθηιία ζε ηύπνπο ζρνιείσλ θαη νη 

ειηθηαθέο νκάδεο ζηα ζρνιεία απηά. Απηό θπζηθά δε ζεκαίλεη πσο δελ έγηλαλ ζηαηηζηη-

θέο αλαιύζεηο αλάινγα κε ην θύιν ησλ εξσηεζέλησλ αλά δνκή εθπαίδεπζεο. Γεληθά 

όκσο ηα επξήκαηα ηηο παξνύζαο έξεπλαο ζπκθσλνύζαλ κε ηα επξήκαηα από ηηο πξνε-

γνύκελεο έξεπλεο. Ο πίλαθαο κε ηηο ειηθίεο όπσο παξαηέζεθε ζην Παξάξηεκα επίζεο 

αλαιύζεθε ζε ζρέζε κε ηελ δνκή εθπαίδεπζεο θαη ην εξσηεκαηνιόγην ζην SPSS, όπνπ 

εκθαλίζηεθαλ θάπνηα ελδηαθέξνληα επξήκαηα, ηα νπνία δελ ήηαλ αλακελόκελα σο 

πξνο ηελ αξρηθή ππόζεζε ζην ζηάδην ηεο νπνίαο όκσο δελ ππήξρε πξόζβαζε ζε ζπ-

γθξίζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία από άιιεο έξεπλεο ζηελ Διιάδα. Έηζη, παξαηεξήζεθε 

κηθξή απόθιηζε αλάκεζα ζηηο κηθξόηεξεο ειηθίεο 12-15 εηώλ θαη 15-18 εηώλ, δειαδή 

αλάκεζα ζηνπο καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. Ζ έξεπλα πνπ έδηλε αλάινγα απνηε-

ιέζκαηα αιιά δελ αθνξνύζε ηνλ Διιαδηθό ρώξν είλαη ε «Adopting and Implementing 

an E-Learning System for Teaching and Learning in Saudi Public K-12 Schools: The 

Benefits, Challenges, and Concerns» (Alahmari & Kyei-Blankson, 2016) πνπ αθνξνύζε 

ηελ ανπδηθή Αξαβία αιιά παξνπζίαδε ηνπο παξάγνληεο πνπ εμεγνύζαλ απηέο ηηο δηα-

θνξέο. Οη παξάγνληεο απηνί ζπκθσλνύζαλ κε ηηο απόςεηο ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηεί-

ραλ ζηελ παξνύζα έξεπλα θαη αλαιύζεθαλ ζηελ ελόηεηα 3.2. 

 

Ζ πξώηε δεκνγξαθηθή ππνθαηεγνξία ήηαλ ην θύιν (άλδξεο/γπλαίθεο). πγθξίλνληαο 

ηνπο κ.ν. πνπ έδσζαλ ζε θάζε εξώηεζε, δελ πξνέθπςαλ δηαθνξέο αθνύ ε απόθιηζε ή-

ηαλ ειάρηζηε ζηηο πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο. ην Παξάξηεκα πξνζηέζεθαλ θαη γξαθή-

καηα (Stem-and-Leaf Plots) κε ηελ αλάιπζε αλά εξώηεζε όπνπ απνηππώζεθε θαζαξά 

θαη ε δηαθύκαλζε ησλ απαληήζεσλ. ε έιεγρν Levene test παξαηεξήζεθε πσο ε ηηκή p 

<00,5 ππήξρε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύζαλ ηελ επηζπκία γηα ρξήζε, θαη ηελ άπνςε 

γηα ηελ εθκάζεζε ηεο πιαηθόξκαο από ηνπο πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο. Διέγρνληαο 

ηελ ζηάζκε ζεκαληηθόηεηαο, p, πξνέθπςε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηα-

θνξά αλάκεζα ζηα θύια ζηηο άιιεο εξσηήζεηο ζε ζηάζκε ζεκαληηθόηεηαο p=0,05. Ο-

πόηε ζπλερίζηεθε ν έιεγρνο κε ηξεηο εξσηήζεηο, ηηο δπν πνπ εκθάληδαλ δηαθνξά θαη κηα 

ηπραία, γηα επηβεβαίσζε, πξαγκαηνπνηώληαο έιεγρν ρ2  είρα ηηκή  pearson  7,953 κε 4 

βαζκνύο ειεπζεξίαο θαη p =0.093>0,05. Απηό απνηππώζεθε ζην πίλαθα ηνπ Παξαξηή-

καηνο. Άξα, θύιν θαη επηζπκία ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ αλεμάξηεηα. Πξαγκαην-

πνηώληαο άιινλ έλα έιεγρν ρ2  είρα ηηκή  pearson  7,146 κε 4 βαζκνύο ειεπζεξίαο θαη p 

=0.128>0,05 γηα ηελ εθκάζεζε ηεο πιαηθόξκαο από ηνπο πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο. 

Οπόηε θξίζεθε πσο αλ θαη ην πξώην ηεζη έδεημε δηαθνξέο, ππήξρε νκνηνκνξθία. Δπίζεο 
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ειέγρνληαο ηνλ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο Pearson, είρα r=0,10, ην νπνίν ππν-

δείθλπε ζρεδόλ κεδεληθό ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο. ινη νη πίλαθεο πξνζηέ-

ζεθαλ ζην Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. 

Με βάζε ην δηάγξακκα 3, ην 92% ηνπ δείγκαηνο ήηαλ απόθνηηνη ή θνηηνύζαλ ζηελ 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Β/ζκηα εθπαηδ.) πνζνζηό θαηά πνιύ πςειόηεξν ησλ άι-

ισλ, πνπ επέηξεςε λα ραξαθηεξηζηεί ζρεδόλ νκνηνγελέο ην δείγκα όζνλ αθνξά απηήλ 

ηελ κεηαβιεηή. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν δελ αλαιύζεθε ην δείγκα σο πξνο απηήλ ηελ κεηα-

βιεηή ε νπνία έδσζε έλα πνζνζηό, θαη ζε απηό πεξηνξίζηεθε ε έξεπλα. Δπίζεο ε κεηα-

βιεηή πνπ αθνξά ηηο ώξεο ρξήζεο αλά βδνκάδα έδσζε έλαλ κ.ν. 2 σξώλ ηελ εβδνκάδα 

από ηνπο πεξηζζόηεξνπο ρξήζηεο. Ζ ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο εθηόο ζρνιείνπ δελ ήηαλ 

αληηθείκελν ηεο παξνύζαο έξεπλαο δηόηη ζα πξνζέθεξε επηπιένλ όγθν δεδνκέλσλ από 

ηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό. 

Σα γεληθόηεξα ζπκπεξάζκαηα θξίζεθε ζθόπηκν λα παξνπζηαζηνύλ αλά βαζκίδα εθπαί-

δεπζεο μεθηλώληαο κε ηνπο κηθξόηεξα ειηθηαθά καζεηέο, ζην Γπκλάζην πνπ όκσο απν-

ηέιεζαλ ην κεγαιύηεξν ζε αξηζκό δείγκα αθνύ ήηαλ 190 άηνκα.  

Οη καζεηέο απηνί ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ πιαηθόξκα Open eClass γηα ρξνληθό δηάζηεκα 

από 4 κελώλ έσο 2 εηώλ αθνύ ήηαλ καζεηέο ηεο Α΄, Β΄θαη Γ΄ηάμεο. Ζ κεγάιε πιεην-

ςεθία ησλ καζεηώλ είρε ζεηηθή άπνςε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο, δελ αληηκε-

ηώπηδαλ γεληθά ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηελ ρξήζε ηεο, ζηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ή ην 

ηερληθό κέξνο θαη κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηνύλ κεγάιν κέξνο ησλ ιεηηνπξγηώλ απξν-

βιεκάηηζηα. 

Οη καζεηέο εξγάδνληαλ ζε έλα εξγαζηήξην κε Λεπθό Γηαδξαζηηθό πίλαθα(Interactive 

whiteboard), 10(δέθα) ηακπιέηεο(tablets) πνπ ζπλδένληαλ ζε έλα πεξηνξηζκέλεο εκβέ-

ιεηαο δίθηπν Wi-Fi κέζσ ελόο ζεκείνπ πξόζβαζεο ην νπνίν ξπζκίδνληαλ από ηνλ εθ-

παηδεπηηθό θαη δελ ιεηηνπξγνύζε ζπλέρεηα, ελώ ππήξρε έλα Γίθηπν Δλζύξκαησλ ζπλ-

δέζεσλ (Network hub) γηα ηνπο 4 θνξεηνύο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο πνπ δηέζεηε ν 

ζπγθεθξηκέλνο ρώξνο. Ζ δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ είρε γίλεη κε βάζε ηα πξόηππα ηνπ 

Future Classroom Lab (http://fcl.eun.org/) έλαλ νξγαληζκό κε έδξα ηηο Βξπμέιιεο. Με 

βάζε ηηο κειέηεο ηνπο, ε ρσξνηαμία ζα έπξεπε λα επηηξέπεη ηελ εξγαζία ζε νκάδεο αι-

ιά θαη ηελ θίλεζε ζηνλ ρώξν ηεο αίζνπζαο ζε ρώξνπο δηακνξθσκέλνπο αλάινγα κε ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο, (ρώξνο ζπδήηεζεο, έξεπλαο, ζπλεξγαζίαο, παξνπζίαζεο θιπ). Δξγάδν-

ληαλ νη καζεηέο ζε ζαθώο θαιύηεξνπο ρώξνπο από ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηα Λύθεηα 

http://fcl.eun.org/
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αιιά ιηγόηεξν νξγαλσκέλα από όζν νη καζεηέο ησλ εζπεξηλώλ ΔΠΑΛ θαη ησλ ΓΗΔΚ. 

Οη δηαθνξέο πνπ παξνπζίαδαλ κεηαμύ ηνπο νη νκάδεο κπνξεί λα νθείινληαλ ζε απηνύο 

ηνπο παξάγνληεο, δειαδή ζηελ δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θαη ζηηο ζπλζήθεο εξ-

γαζίαο ζε απηόλ. Οη παξάκεηξνη απηνί δελ απνηππώζεθαλ ζηελ παξνύζα έξεπλα θαη 

δελ ειέγρζεθαλ ζην εξσηεκαηνιόγην δηόηη δελ ήηαλ ζίγνπξν πξηλ ηελ έξεπλα, ζην ζηά-

δην ηεο ππόζεζεο θαη ηεο επηινγήο εξγαιείνπ έξεπλαο (εξσηεκαηνινγίνπ) αλ ππήξραλ 

ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο νκάδεο πνπ κειεηήζεθαλ. Δπνκέλσο ζε απηήλ ηελ 

παξάκεηξν ζα γίλεη αλαθνξά ζε επόκελε ελόηεηα. Γεληθά ε ζεηηθή ζηάζε θαη ηα ιίγα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηζαλ νη καζεηέο ζα ηθαλνπνηνύζε θάζε εθπαηδεπηηθό πνπ 

έρεη επελδύζεη ρξόλν θαη θόπν ζε κηα πιαηθόξκα πνπ θάλεθε λα αξέζεη ζηνπο καζεηέο. 

πσο απνηππώζεθε ζηνλ πίλαθα 2,6,1 κε ηα γεληθά ζηνηρεία, πνπ παξαηέζεθε ζην Πα-

ξάξηεκα, ππήξρε ζεηηθή ζηάζε θαη κέηξηα ή ιίγα αξλεηηθά ζεκεία. Σν εξσηεκαηνιόγην 

δόζεθε ζε ζπλνιηθά 12 ηκήκαηα καζεηώλ όισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ 3
νπ

 Γπκλαζίνπ Βέξνη-

αο, όπνπ εξγαδόηαλ ε εξεπλήηξηα θαηά ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. 

ηελ γεληθόηεξε απνηίκεζε ζεσξήζεθε πσο ε κέζε ηηκή πνπ δόζεθε ζην εξσηεκαην-

ιόγην ζε κηα θιίκαθα Likert πέληε (5) βαζκώλ, «Strongly disagree» (δηαθσλώ έληνλα), 

«Disagree» (Γηαθσλώ), «Neither agree nor disagree» (Γελ δηαθσλώ, νύηε ζπκθσλώ), 

«Agree» (πκθσλώ), «Strongly agree» (πκθσλώ απόιπηα), δειαδή όηαλ δελ δηαθσ-

λνύζαλ μεθάζαξα, ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί σο έλα νπδέηεξν ζρόιην νπόηε ζε έλαλ 

βαζκό ήπην θαη ζεηηθό. ηελ αλάιπζε όκσο ζην SPSS, ππήξρε απόθιηζε αθνύ νη πίλα-

θεο αλέθεξαλ αλαιπηηθά ην πνζνζηό θάζε απάληεζεο. Σν ίδην θπζηθά ίζρπε όηαλ εξεπ-

λήζεθαλ εξσηήζεηο πάλσ ζηηο αδπλακίεο ηεο πιαηθόξκαο ώζηε ζε κηα πξώηε απνηίκε-

ζε λα βνεζεζεί ν αλαγλώζηεο λα απνθηήζεη κηα γεληθόηεξε εηθόλα ζηάζεο ρξεζηώλ.   

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ήηαλ ζεηηθό πσο αξθεηά παηδηά ζην Γπκλάζην έπξεπε λα κά-

ζνπλ θάπνηα πξάγκαηα πξηλ κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πιαηθόξκα, επεηδή 

ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο απηό είλαη επηζπκεηό θαη ζπρλά δεηνύκελν.  

Οη καζεηέο, παξόιν πνπ είραλ εμνηθείσζε κε κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη παηρλίδη-

α, κπνξνύζαλ λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ κηα πιαηθόξκα γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθν-

πνύο, κε θέθη, άλεζε θαη επθνιία. Από ηελ ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε, ηνπο θάλεθε 

δηαζθεδαζηηθή θαζώο δηέζεηε παηρλίδηα, θνπίδ θαη βίληεν. Σα ίδηα εξγαιεία ζπγθεληξώ-

λνπλ θαη ηελ κεγαιύηεξε πξνηίκεζε ζηελ έξεπλα «ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΠΛΑΣΦΟΡ-

ΜΔ-ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ» (Αλησλνπνύινπ et al., 2015). Σελ ρξεζηκνπνηνύζαλ 
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επηθνπξηθά κε ην ζρνιηθό βηβιίν, ζηελ ζεκαηνινγία ηνπ νπνίνπ δνκήζεθαλ θαη νη αληί-

ζηνηρεο ειεθηξνληθέο ηάμεηο. Ηδηαίηεξα νη καζεηέο πνπ ζεκείσζαλ πσο αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο ζην κάζεκα θαη θηλεηηθά πξνβιήκαηα, ηελ ρξεζηκνπνηνύζαλ θαη ζην ζπίηη 

γηα επαλάιεςε, αλαπιήξσζε καζήκαηνο θαη γηα βνήζεκα ώζηε λα εληζρύζνπλ ηηο ηθα-

λόηεηέο ηνπο. Λεηηνπξγνύζε παξάιιεια ζαλ απνζεηήξην εξγαζηώλ από ηηο νπνίεο νη 

θαιύηεξεο γίλνληαλ κέξνο ηνπ πιηθνύ ηεο ειεθηξνληθήο ηάμεο. 

Ζ εηθόλα ζην Λύθεην παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ επεηδή εκθαλίζηεθαλ κεξηθά παξάδνμα ή 

αλαθνινπζίεο ζε πξώηε καηηά. πσο θάλεθε ζηνπο πίλαθεο ηεο πξνεγνύκελεο ελόηε-

ηαο θαη ηνπο ζπγθεληξσηηθνύο ζην Παξάξηεκα, ππήξραλ πνιιά ζεηηθά ζηνηρεία ζηελ 

πιαηθόξκα, ηνπο θαίλνληαλ εύθνιε, θαιά δνκεκέλε, έλησζαλ άλεηνη ζηελ ρξήζε θαη 

πίζηεπαλ πσο καζαίλεηαη γξήγνξα αιιά δελ ζα ήζειαλ λα ηελ ρξεζηκνπνηνύλ πην ζπ-

ρλά, ήηαλ θνπξαζηηθή, πεξίπινθε θαη αξθεηνί ρξεηάζηεθε λα κάζνπλ θάπνηα πξάγκαηα 

γηα λα κπνξέζνπλ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

Ζ εμήγεζε γηα απηήλ ηελ αλνκνηνγέλεηα εθηηκάηαη πσο νθείιεηαη ζηηο ζπλζήθεο εξγα-

ζίαο ησλ καζεηώλ, ηελ ηάμε ζηελ νπνία θνηηνύζαλ αιιά θαη κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

ήηαλ δνκεκέλεο νη ειεθηξνληθέο ηάμεηο ζην Λύθεην. Σν εξσηεκαηνιόγην δόζεθε ζε ηξία 

ηκήκαηα καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ζην 4
ν
 Γεληθό Λύθεην Βέξνηαο, νη νπνίνη ήηαλ όινη 

ζηελ Γ’ ηάμε θαη πξνεηνηκάδνληαλ γηα ηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζηα Παλεπηζηήκηα. Απ-

ηό δελ επεξέαδε ηόζν ηελ απόδνζή ηνπο όζν ηελ θόπσζε θαη ηνλ ρξόλν ελαζρόιεζήο 

ηνπο κε ηηο ειεθηξνληθέο ηάμεηο. Γελ ππήξρε πξόζβαζε ζε εξγαζηήξην ειεθηξνληθώλ 

ππνινγηζηώλ νπόηε πεξηνξηδόκαζηαλ ζηελ ρξήζε 10 θνξεηώλ ζπζθεπώλ (tablet) ηα ν-

πνία είρε ζηελ θαηνρή ηεο ε εθπαηδεπηηθόο θαη ζε θάπνηα πνπ έθεξλαλ νη καζεηέο. Τ-

πήξρε έλα ζεκείν πξόζβαζεο ζην Γηαδίθηπν αιιά ε ηαρύηεηα ήηαλ ρακειή θαη ηνπο 

δπζθόιεπε. Ο ρξόλνο πεξηνξηδόηαλ αθνύ κε ηελ είζνδν ηνπο νη καζεηέο έπξεπε λα ε-

λεξγνπνηνύλ ηηο ζπζθεπέο, λα βξίζθνπλ ην δίθηπν, ηνλ ηζηόηνπν, λα ζπλδεζνύλ θαη θα-

ηόπηλ λα αλνίγνπλ ηηο εθαξκνγέο πνπ ρξεηαδόηαλ γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο εξγαζί-

εο, αζθήζεηο θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο, λα αιιάμνπλ ρξήζηε θαη λα ην επαλαιάβνπλ 

όινη νη καζεηέο. Ζ δηαδηθαζία ήηαλ θνπηαζηηθή θαη ρξνλνβόξα. Παξόια απηά πηζηεύ-

νπλ πσο είλαη εύθνιν ζηελ ρξήζε, ζα ην κάζαηλε εύθνια θάπνηνο, ήηαλ θαιά δνκεκέλν. 

Σν ζύζηεκα ζε θαηάζηαζε αδξάλεηαο νδεγεί ζε απνζύλδεζε ηνλ ρξήζηε κάιινλ γξή-

γνξα θαη απηό δπζθόιεπε θάπνηνπο καζεηέο. Δπίζεο ην πιεθηξνιόγην θαηλόηαλ κηθξό 

ζηνπο καζεηέο θαη δπζθόιεπε ηδηαίηεξα ηα αγόξηα κε κεγάια δάρηπια όηαλ έπξεπε λα 

γξάςνπλ κεγάιεο εξγαζίεο. Σν πιηθό ήηαλ αλαγθαζηηθά δνκεκέλν ώζηε λα παξνπζηάδεη 
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αληηζηνηρία κε ην ζρνιηθό βηβιίν πνπ είρε επηιερζεί. Σν ζρνιηθό βηβιίν ειάρηζηα ελ-

ζνπζίαδε ηνπο καζεηέο, ππήξρε κεγάιε επαλάιεςε αζθήζεσλ θαη κηθξή δηάδξαζε, ζπ-

δήηεζε θαη δεκηνπξγηθόηεηα. Οη ειεθηξνληθέο ηάμεηο θάιπςαλ έλα κέξνο, θαη απηό θά-

λεθε ζηελ ζεηηθή βαζκνιόγεζε πνπ αθνξνύζε ηελ επθνιία ρξήζεο, ιεηηνπξγίεο, επθν-

ιία ζηελ εθκάζεζε θαη άλεζε ζηελ ρξήζε, αιιά απηό ίζσο λα νθεηιόηαλ ζηηο δξαζηε-

ξηόηεηεο πνπ δνκήζεθαλ από ηελ εθπαηδεπηηθό γηα ηνπο καζεηέο θαη ήηαλ βαζηζκέλεο 

ζηελ κέζνδν ηνπ Project & Inquiry based learning, όπνπ νη καζεηέο ςάρλνπλ, εξεπλνύλ 

θαη κνηξάδνληαη ηα επξήκαηα ηνπο. Σν πιηθό δηλόηαλ ζε ςεθηαθή κνξθή, εκπινπηηζκέ-

λν κε βίληεν, ερεηηθά αξρεία, εηθόλεο, παξνπζηάζεηο, ηεζη θαη εξγαζίεο πνπ πινπνηνύ-

ληαλ απνθιεηζηηθά ζην ζρνιείν ιόγσ έιιεηςεο ρξόλνπ από ηνπο καζεηέο. Ο ρξόλνο κε-

ιέηεο κηαο Ξέλεο Γιώζζαο ζην ζπίηη γηα ηνπο καζεηέο απηνύο ήηαλ ειάρηζηνο έσο αλύ-

παξθηνο. Έηζη ελώ δελ ηνπο θαηλόηαλ δύζθνιε ε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο, δελ ζα ήζειαλ 

λα ηελ ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν ζε ζρέζε κε νκάδεο καζεηώλ από άιιεο δνκέο εθ-

παίδεπζεο. ηελ ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηόληζαλ ηελ απνπ-

ζία δηαζέζηκνπ ρξόλνπ αιιά θαη ηελ θόπσζε από ηελ πξνζπάζεηα ζε άιια καζήκαηα. 

Έηζη, ε πιαηθόξκα πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ επηθνπξηθά ζην κάζεκα ησλ Αγγιηθώλ κόλν, 

ήηαλ γηα απηνύο επηπιένλ θόπνο. Οη καζεηέο απηήο ηεο νκάδαο είραλ ςειή βαζκνινγία 

ζηα καζήκαηα ηνπ  ζρνιείνπ άιια ζρεδόλ απνθιεηζηηθή πξνζήισζε θαη ελαζρόιεζε 

κε ηα καζήκαηα ησλ Παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ. Έηζη ζε αληίζεζε κε ηελ νκάδα ησλ 

εζπεξηλώλ ΔΠΑΛ θαη ΓΗΔΚ, ήηαλ πην νηθείν γηα απηνύο ην ζρνιηθό εγρεηξίδην. Γελ ε-

κπηζηεύνληαλ ηηο πιαηθόξκεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ηηο νπνίεο ζπλέδεαλ- όπσο πξνέ-

θπςε από ηελ ζπδήηεζε- κε απηέο ηεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ηηο κόλεο κε ηηο νπνίεο 

είραλ ζρέζε. 

Σν ίδην παξαηεξήζεθε θαη από άιινπο εξεπλεηέο πνπ αλέθεξαλ πσο ε ρξήζε θνηλσλη-

θώλ δηθηύσλ θαη ηερλνινγίαο ήηαλ αληηζηξόθσο αλάινγε ηεο ρξήζεο ησλ εθπαηδεπηη-

θώλ πιαηθόξκσλ αιιά αλάινγε κε ην πνζνζηό ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ γεληθόηεξα από 

γνλείο θαη θαζεγεηέο (Alahmari & Kyei-Blankson, 2016). Παξαδόμσο ζεσξνύζαλ ιν-

γηθό λα έρνπλ ηέηνηεο ηα ΑΔΗ & ΣΔΗ αθνύ είλαη αλώηεξα από ην Λύθεην θαη πίζηεπαλ 

πσο ζα είραλ πεξηζζόηεξν ρξόλν λα αζρνιεζνύλ ζαλ θνηηεηέο από όηη ζαλ καζεηέο. Ζ 

αλαιπηηθή εηθόλα δελ παξνπζίαδε δηαθνξέο από ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα. Αλ κπνξεί 

λα γίλεη θάπνηα ππόδεημε ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζα ήηαλ ε κειέηε ζην κέιινλ θαη 

άιισλ ηάμεσλ ηνπ Λπθείνπ. Γπζηπρώο όκσο ηα ηειεπηαία ζρνιηθά έηε δελ ππήξρε 

πξόζβαζε ζε άιιεο Λπθεηαθέο ηάμεηο θαη δελ κπόξεζε λα εμαζθαιηζηεί δείγκα από άι-
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ιεο ηάμεηο αθνύ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε θάπνηα αληίζηνηρε πιαηθόξκα από εθπαηδεπηη-

θνύο ησλ άιισλ ηάμεσλ. 

ηα εζπεξηλά ΔΠΑΛ Βεξνίαο, όπνπ εξσηήζεθαλ καζεηέο ηεο Β’ & Γ΄Λπθείνπ, ηα απν-

ηειέζκαηα ήηαλ ζεηηθά. Δπξόθεηην γηα ελήιηθεο καζεηέο κε πνιύ ρακειέο γλώζεηο 

Πιεξνθνξηθήο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ πιαηθόξκα γηα έλα ζρνιηθό έηνο. Σν κόλν 

πξόβιεκα κε ην δείγκα ήηαλ ν αξηζκόο αλδξώλ/γπλαηθώλ ζε αλαινγία 12/8 επεηδή ζαλ 

δνκή εθπαίδεπζεο πξνζέιθπε θπξίσο άλδξεο. Οπόηε ζεκεηώζεθε κελ αλαινγηθή δηα-

θνξά αλάκεζα ζηα δπν θύια αιιά θαηά ηελ πξώηε αλάιπζε δελ εληνπίζηεθε δηαθνξά 

ζηα απνηειέζκαηα.  

ζνλ αθνξά ηελ ζηάζε ηνπο, νη καζεηέο ήηαλ απόιπηα ζεηηθνί από ηελ ρξήζε ηεο 

πιαηθόξκαο. Θα ήζειαλ λα ηε ρξεζηκνπνηνύλ πην ζπρλά θαη ζε άιια καζήκαηα θαη έ-

λησζαλ πνιύ άλεηνη κε ηελ ρξήζε. Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ήηαλ ηα έγγξαθα, 

ην γισζζάξη, πνιπκέζα (βίληεν, ήρνο, εηθόλεο, παξνπζηάζεηο), αζθήζεηο θαη εξγαζίεο. 

Σνπο θάλεθαλ όηη ελζσκαηώλνληαλ θαιά θαη δελ δεκηνπξγνύζαλ πξνβιήκαηα. Σα κα-

ζήκαηα γίλνληαλ ζε εξγαζηήξην κε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

Παξόιν πνπ νη ππνινγηζηέο ήηαλ θνηλόρξεζηνη κε ην εκεξήζην ΔΠΑΛ θαη δελ κπνξνύ-

ζαλ λα πξνζζέηνπλ ζειηδνδείθηεο ζηελ κεραλή αλαδήηεζεο, γξήγνξα έκαζαλ λα ζπλ-

δένληαη θαη λα εξγάδνληαη. Δπεηδή ήηαλ καζεηέο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ην ζπλ-

δύαδαλ κε ηελ απόθηεζε επηπιένλ δεμηνηήησλ. Γλώζεηο Πιεξνθνξηθήο είρε κόλν έλα 

ηκήκα ηεο Β΄ηάμεο. Γεληθά είραλ θαιή δηάζεζε θαη ε απνπζία ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ 

ζπκπιεξώζεθε εύθνια κε πιηθό πνπ ηαίξηαδε ζην καζεζηαθό ηνπο πξνθίι (Mor & 

Craft, 2012; Mor & Mogilevsky, 2013). Ζ γξακκαηηθή ζηελ θάζε ελόηεηα δηλόηαλ κέζα 

από παξνπζηάζεηο θαη ηα ηεζη/αζθήζεηο ηνπο θαηλόηαλ ζαλ παηρλίδη. Σν θύιν θαη ε ε-

ιηθία αλά θαηεγνξία, δελ παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθή δηαθνξνπνίεζε. 

Οη νκάδεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα γηα ηα ΓΗΔΚ Βέξνηαο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ 

πιαηθόξκα γηα ρξνληθό δηάζηεκα από 4 κήλεο έσο δπν έηε. Ήηαλ καζεηέο 5 ηκεκάησλ 

από δηάθνξεο εηδηθόηεηεο. Γεληθά γηα απηνύο ε πιαηθόξκα ήηαλ ν απνθιεηζηηθόο ηξό-

πνο δηδαζθαιίαο, ελαπόζεζεο θαη δηακνηξαζκνύ πιηθνύ θαη αμηνιόγεζεο. Οη καζεηέο 

εξγάδνληαλ ζε πιήξσο εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην κε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο ζε θπ-

θιηθή δηάηαμε ώζηε λα εληζρύεηαη ε ζπλεξγαην-νκαδηθή κάζεζε. Ζ ζεηηθή αληαπόθξη-

ζε ζηελ ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο εθηηκάηαη πσο είρε ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε θαη 

ρσξνηαμία ηεο αίζνπζαο αιιά δελ κπνξνύζε λα ιεθζεί ππόςε ζην εξσηεκαηνιόγην ηεο 
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παξνύζαο έξεπλαο νπόηε δελ πξνζκεηξείηαη αιιά απιά αλαθέξεηαη. Ίζσο λα αμίδεη λα 

ιεθζεί ππόςε ζε κηα κειινληηθή έξεπλα. 

Οη καζεηέο ζηα ΓΗΔΚ ήηαλ όινη ελήιηθεο αιιά αλήθαλ ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο. Αξρη-

θά εθηηκήζεθε πσο νη κεγαιύηεξνη ζε ειηθία (άλσ ησλ 40 εηώλ) ζα δπζθνιεύνληαλ πε-

ξηζζόηεξν αιιά δελ ππήξμε αμηνζεκείσηε δηαθνξά. Οη λεόηεξνη ζε ειηθία (θάησ ησλ 

30 εηώλ) πξόζζεζαλ ζηε ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηελ πξόηα-

ζε λα εληζρπζνύλ ηα εξγαιεία πνπ αθνξνύλ ζπλεξγαζία θαη θνηλσληθή δηθηύσζε. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ καζεηώλ ηνπ ΓΗΔΚ κπνξνύλ λα ζπγθξηζνύλ κε απηά ησλ καζεηώλ 

ησλ εζπεξηλώλ ΔΠΑΛ, πνπ αλ θαη αλήθαλ ζε δηαθνξεηηθέο δνκέο εθπαίδεπζεο θαη εηδη-

θόηεηεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ πιαηθόξκα ζηνλ κέγηζην βαζκό ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο 

νκάδεο. Τπήξραλ θπζηθά θαη καζεηέο πνπ ζα ρξεηάδνληαλ θάπνηα ηερληθή ππνζηήξημε 

θαη ρξεηάζηεθε λα κάζνπλ αξθεηά πξάγκαηα ώζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κε άλεζε ηελ 

πιαηθόξκα αιιά ζηνλ ρώξν ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο απηό είλαη έλα ζηνηρείν 

επηζπκεηό θαη ζπρλά δεηνύκελν. Γεληθά από ηελ ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε, έγηλε α-

ληηιεπηό πσο πξνηηκνύζαλ απηόλ ηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο, κεηθηό, ρσξίο ζρνιηθό εγρεη-

ξίδην λα ηνπο πεξηνξίδεη θαη δνκεκέλν κε βάζε ην καζεζηαθό ηνπο πξνθίι θαη ηελ ε-

παγγεικαηηθή ηνπο εηδηθόηεηα. Απηά ηα επξήκαηα ζπκθσλνύλ κε ηελ έξεπλα «ΔΚ-

ΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΠΛΑΣΦΟΡΜΔ-ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ» (Αλησλνπνύινπ et al., 

2015) όπνπ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 74% ησλ εξσηεζέλησλ θνηηεηώλ αλέθεξε πσο 

ζα ήζειαλ λα κειεηνύλ από ηελ πιαηθόξκα.  
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3.4 πδήηεζε θαη ζπκπεξάζκαηα κε ηελ νινθιήξωζε ηεο έξεπλαο 

πσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνύκελε ελόηεηα νη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο πνπ κειεηήζε-

θαλ ζηελ βηβιηνγξαθία αθνξνύζαλ Ηδξύκαηα ΑΔΗ & ΣΔΗ δειαδή θνηηεηέο θαη όρη κα-

ζεηέο. Απηό είρε ζαλ ζπλέπεηα λα παξνπζηάδνπλ πςειά πνζνζηά όζνλ αθνξά ηελ ηθα-

λόηεηα ρξήζεο Γηαδηθηπαθώλ ηόπσλ θαη πόξσλ (Kabassi et al., 2016; Orfanou et al., 

2015), επρέξεηα ιόγνπ θαη ζπλεξγαζίαο (Καινγηαλλάθεο et al., 2016) θαη θπζηθά θαηα-

λόεζεο όξσλ θαη νξνινγίαο (Carvalho et al., 2011; Chung, Pasquini, & Koh, 2013; C. 

Katsanos et al., 2012).   

Ζ δεκόζηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα ππήξμε έλαο ρώξνο όπνπ έγηλαλ θηιόηηκεο παξεκ-

βάζεηο από εθπαηδεπηηθνύο αιιά δελ ππήξμαλ αξθεηέο επηβεβαησκέλεο κειέηεο πνπ λα 

δείρλνπλ ηα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ παξεκβάζεσλ (Avgerinou et al., 2014; Μνύζηνπ, 

2015). «Οη  ειεθηξνληθέο ηάμεηο δελ είλαη κηα απιή παξέκβαζε. Δίλαη έλα νινθιεξσκέλν 

ζύζηεκα δηαρείξηζεο πιηθνύ θαη ηάμεο πνπ επηηξέπεη ηελ πινπνίεζε κεγάινπ κέξνπο εξ-

γαζηώλ, απόζεζήο ηνπο, δηακνηξαζκνύ θαη ζπλεξγαζίαο» (Σζηκπάλεο & Ράπηεο, 2011). 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε ζύγρξνλα είηε αζύγρξνλα θαη κπνξεί επίζεο λα βνεζή-

ζεη καζεηέο κε θηλεηηθά θαη άιια πξνβιήκαηα καζεζηαθά. Γελ ππνθαζηζηά ηνλ εθπαη-

δεπηηθό αιιά ηνλ βνεζά.  

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ειεθηξνληθώλ ηάμεσλ πνπ αθνξνύζαλ ηελ παξνύζα έξεπλα 

δεηήζεθε από ηνπο καζεηέο-ρξήζηεο ε αμηνιόγεζή ηνπο ζην ζύλνιό ηνπο θαη έγηλε 

πξνζπάζεηα λα απνηππσζνύλ ηα ζπκπεξάζκαηα αθνινπζώληαο ηνπο άιινπο εξεπλεηέο 

κε ησλ νπνίσλ ηηο έξεπλεο ζπγθξίζεθε ε παξνύζα έξεπλα. Κάπνηεο έξεπλεο 

(Katsigiannakis & Karagiannidis, 2017) είραλ πνιύ κηθξό δείγκα, κόιηο 37 ζπνπδαζηώλ 

θαη δηάξθεηα ρξήζεο 6 εβδνκάδσλ. Κάπνηεο άιιεο είραλ κεγάιν αξηζκό δείγκαηνο 

(Orfanou et al., 2015) κε 769 ζπνπδαζηέο αιιά κηθξό ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό 

ζπνπδαζηώλ ελόο Παλεπηζηεκίνπ. Οη πεξηζζόηεξνη επέιεμαλ έλαλ αξηζκό δείγκαηνο 

πεξίπνπ 500 αηόκσλ (Vernadakis et al., n.d.; Καινγηαλλάθεο et al., 2016) αιιά νκνιν-

γνύζαλ πσο απέδηδαλ ηα πςειά πνζνζηά ζηελ νηθεηόηεηα ησλ ζπνπδαζηώλ κε ηελ ρξή-

ζε ηερλνινγίαο ηδηαίηεξα αθνύ θάπνηνη ζπνπδαζηέο αθνινπζνύζαλ αλάινγεο ζπνπδέο.   

κσο εθηηκάηαη πσο ε έξεπλα απηή ζα κπνξνύζε λα θαιύςεη έλα θελό πνπ άθεζαλ νη 

άιινη εξεπλεηέο. Ίζσο λα είραλ αδπλακία πξόζβαζεο ζε δείγκα πνπ λα ρξεζηκνπνηνύζε 

ειεθηξνληθέο ηάμεηο ζηα δεκόζηα ζρνιεία ή ίζσο λα κελ ήηαλ γλσζηό ζηελ Παλεπηζηε-

κηαθή θνηλόηεηα απηό ην ελδερόκελν. Δθηηκήζεθε πσο ζα παξνπζίαδε ηδηαίηεξν ελδηα-
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θέξνλ λα αμηνινγεζεί ε εμέιημε πνπ είρε ε ρξήζε ελόο εξγαιείνπ ειεθηξνληθήο εθπαί-

δεπζεο αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη αλά ειηθία θαιύπηνληαο έλα εύξνο δεθαεηίαο α-

θνύ νη καζεηέο γπκλαζίνπ ήηαλ 12 εηώλ θαη νη θνηηεηέο έθηαλαλ ηα 25 έηε. Παξάιιεια 

ζα ήηαλ δπλαηό λα θαλεί ηη ίζρπε ζηελ πεξίπησζε ελειίθσλ πνπ όκσο δελ ήηαλ κέιε 

ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο αιιά εξγαδόκελνη όπσο νη καζεηέο ζηα εζπεξηλά ΔΠΑΛ. 

Οη ζπνπδαζηέο ησλ ΓΗΔΚ ήηαλ επίζεο κηα μερσξηζηή πεξίπησζε αθνύ θάιππηαλ κεγά-

ιν ειηθηαθό εύξνο -18 έσο 56 εηώλ- θαη είραλ επίζεο πνηθίιν εθπαηδεπηηθό ππόβαζξν. 

ε απηνύο ζα έπξεπε λα ζπλππνινγηζηεί ην γεγνλόο πσο νη ειεθηξνληθέο ηάμεηο ήηαλ ην 

κόλν κέζνλ εθπαίδεπζεο αθνύ δελ ππήξρε εγρεηξίδην γηα ην κάζεκα ησλ Αγγιηθώλ ζηηο 

εηδηθόηεηεο ησλ ΓΗΔΚ αιιά νδεγίεο πνπ αθνξνύζαλ ηνπο ζηόρνπο πνπ έπξεπε λα πεηύ-

ρνπλ θαη ην επίπεδν θαηάξηηζεο ζηελ Ξέλε Γιώζζα. 

Σν καζεζηαθό πξνθίι ησλ θνηηεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο έξεπλεο ησλ άιισλ εξεπλε-

ηώλ ζε ΑΔΗ & ΣΔΗ ήηαλ πνιύ δηαθνξεηηθό από ησλ καζεηώλ ζηελ παξνύζα έξεπλα. Οη 

βαζηθέο δηαθνξέο δελ ήηαλ ηόζν ζηελ ειηθία αθνύ έλα κέξνο ηνπ δείγκαηόο ήηαλ επί-

ζεο ελήιηθεο αιιά ην καζεζηαθό ηνπο ππόβαζξν θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο θαηεύζπλ-

ζε. Οη θνηηεηέο βαζκνινγήζεθαλ ζε Παλειιήληνπ ηύπνπ εμεηάζεηο θαη κόλν νη θαιύηε-

ξνη έγηλαλ δεθηνί ζηα ΑΔΗ & ΣΔΗ. Γελ ππήξραλ αληίζηνηρεο εμεηάζεηο ζηελ Γεπηεξν-

βάζκηα εθπαίδεπζε ώζηε λα εμαζθαιηζηεί πσο κόλν νη θαιύηεξνη ησλ καζεηώλ ζε επί-

δνζε καζεκάησλ ζα απαληνύζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην. ηελ Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπ-

ζε ππήξραλ καζεηέο κε θαιή αιιά θαη ρακειή επίδνζε ζηα καζήκαηα, καζεζηαθά 

πξνβιήκαηα, θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη ρακειό βαζκό θνηλσληθνπνίεζεο. Γελ ήηαλ α-

λεμάξηεηνη ελήιηθεο πνπ ζπνύδαδαλ. Δπίζεο νη θνηηεηέο-ιόγσ ειηθίαο- αλήθαλ ζηελ 

γεληά πνπ ήηαλ πην εμνηθεησκέλε κε κέζα θαη πιαηθόξκεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο, είραλ 

δηθέο ηνπο θνξεηέο ζπζθεπέο, ρξόλν θαη δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζην Γηαδίθηπν (Καιν-

γηαλλάθεο et al., 2016; Κνινθπζά, n.d.). ζα ήηαλ παξάδνμν λα ζπγθξηζνύλ κε ηα παηδηά 

ησλ 12,13 θαη 14 εηώλ πνπ είραλ πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν ζην ζρνιείν 

θαη νη θνξεηέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ήηαλ ζπλήζσο παιαηέο ζπζθεπέο ησλ γνληώλ 

ηνπο. Δπίζεο ε πιαηθόξκα ρξεζηκνπνηνύληαλ ζε όια ηα ηκήκαηα, ζρνιέο, θαηεπζύλζεηο 

θαη καζήκαηα νπόηε νη  θνηηεηέο είραλ ρξόλν λα ηηο ρξεζηκνπνηνύλ θαη λα ηηο κάζνπλ 

(Αλησλνπνύινπ et al., 2015). Ο κέζνο ρξόλνο ρξήζεο ζηηο δνκέο πνπ εξεπλήζεθαλ 

ζηελ παξνύζα έξεπλα ήηαλ κόιηο 2 ώξεο ηελ εβδνκάδα θαη ην κόλν κάζεκα πνπ δηέζεηε 

ειεθηξνληθέο ηάμεηο ήηαλ ηα Αγγιηθά.  
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Ζ κόλε έξεπλα πνπ αθνξνύζε Γπκλάζηα, ήηαλ απηή κε ηίηιν «Γηεξεύλεζε ζπκπιεξσ-

καηηθήο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο καζεκαηη-

θώλ κε ηελ αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ» αιιά αθνξνύζε κόλν έλα κάζεκα, 

ηα Μαζεκαηηθά, έλα πεξηνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα (11 εβδνκάδεο) θαη αζρνιήζεθε 

κε ηελ αιιαγή ζηάζεσλ ησλ καζεηώλ απέλαληη ζηα καζεκαηηθά ρξεζηκνπνηώληαο ην 

εξσηεκαηνιόγην ΑΣΜΗ γηα απηόλ ηνλ ζθνπό (Παπαθηιίππνπ et al., 2016). Δπίζεο ήηαλ 

παξάδνμν λα έρεη κελ ρξεζηκνπνηεζεί ην Open eClass ζε έλα ζρνιείν ζηα πιαίζηα ηεο 

εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο αιιά λα κελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ ρξήζε ηνπ ζην θαλν-

ληθό κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθώλ όπσο απηό ήηαλ εληαγκέλν ζην σξνιόγην πξόγξακκα. 

Μηα εμήγεζε κπνξεί λα ήηαλ ε κε ρξήζε ηνπ Open eClass από ηνπο θαζεγεηέο πνπ δί-

δαζθαλ ην κάζεκα ζην ζπγθεθξηκέλν Γπκλάζην. Ζ εληζρπηηθή δηδαζθαιία γηλόηαλ ζπ-

λήζσο ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα πνπ θηινμελνύζε καζεηέο από δηάθνξα ζρνιεία ηεο πε-

ξηνρήο, δηδαζθόηαλ κεηά ην πέξαο ησλ καζεκάησλ ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ζε 

όζνπο καζεηέο επηζπκνύζαλ θαη πνιιέο θνξέο δηδάζθνληαλ από θαζεγεηέο αλαπιεξσ-

ηέο ή σξνκίζζηνπο πνπ πξνζιακβάλνληαλ γηα ηνλ ζθνπό απηό. Δλώ ινηπόλ ε έξεπλα 

έδηλε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ ζηάζε ησλ καζεηώλ απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά θαη 

ζεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ρξήζε ηνπ Open eClass ζαλ δηδαθηηθή παξέκβαζε, δελ ππήξραλ 

άιια ζηνηρεία πνπ λα βεβαηώλνπλ αλ ε θαιή απηή πξαθηηθή πηνζεηήζεθε από ηνπο θα-

ζεγεηέο ησλ καζεηώλ ζηα ζρνιεία πνπ απηνί θαλνληθά θνηηνύζαλ. Απηό ίζσο λα απν-

ηειεί έλα πξόβιεκα γηα ην Διιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. Μηα θαιή πξαθηηθή δελ 

δηαρύζεθε επαξθώο θαη ππήξμε δπζηνθία ζηελ πηνζέηεζή ηεο. Σν ζέκα ηεο δηάρπζεο 

θαιώλ πξαθηηθώλ απνηέιεζε κέξνο ηνπ ζθνπνύ ηεο παξνύζαο έξεπλαο. 

Οη βαζηθέο δηαθνξέο ηεο παξνύζαο έξεπλαο κε απηέο πνπ αθνξνύζαλ ΑΔΗ & ΣΔΗ ζηελ 

Διιάδα αθνξνύζαλ θπξίσο ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο. Ζ 

αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ καζεηώλ δελ έδεημε αμηόινγεο δηαθνξέο ζε ζρέζε 

κε ησλ θνηηεηώλ. Παξαηεξήζεθε κηθξόηεξνο βαζκόο εμνηθείσζεο θαη πεξηνξηζκνί ζηνλ 

ρξόλν πνπ είραλ νη καζεηέο- ηδηαίηεξα ζηα ΓΔΛ- πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

πιαηθόξκα. Τπήξραλ δηαθνξέο θαη ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο. ε ΑΔΗ & ΣΔΗ, νη έξεπ-

λεο πνπ είραλ γίλεη, αλαγλώξηδαλ ηελ πάγηα, δηαξθή θαη ζπλερόκελε ρξήζε ηεο πιαη-

θόξκαο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη πξνζέζεηαλ κηα κεηαβιεηή πνπ κεηξνύζε πόζνη 

θνηηεηέο είραλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ζην ζπίηη ηνπο θαη δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε 

ππεξεζίεο Γηαδηθηύνπ (Orfanou et al., 2015; Αλησλνπνύινπ et al., 2015). ηνλ ρώξν 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, δελ είλαη απηνλόεηε αθόκε ε πξόζβα-

ζε ζε ηέηνηεο ππεξεζίεο θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή ζε όινπο ηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο. 
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Οη καζεηέο πιένλ ζεσξνύληαλ «ςεθηαθά ηζαγελείο» θαη πνιύ ιίγνη δελ είραλ πξόζβαζε 

ζε ππεξεζίεο Γηαδηθηύνπ ή ηνπιάρηζηνλ θνξεηέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. Γπζηπρώο 

δελ ζπλππήξραλ νη δπν απηνί παξάγνληεο. Ζ Διιεληθή λνκνζεζία δελ θάιππηε ηελ επη-

βεβιεκέλε πιένλ ρξήζε θνξεηώλ ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο 

θαη δελ παξέρνληαλ ζε όινπο ηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν. Μέ-

ρξη ηελ δηεμαγσγή, επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ηεο παξνύζαο έξεπλαο, ηνλ Φεβξνπά-

ξην ηνπ 2018, αλ θαη ε Γεκόζηα Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα, αλαγθάζηεθε λα ππνζηεί 

κείσζε θνλδπιίσλ όπσο πξνέθπςε από δεκνζηεύκαηα ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθό 

ηύπν: http://www.alfavita.gr/apopsin/oi-dapanes-gia-tin-ekpaideysi (πξόζβαζε ζηηο 

2/2/2018), δελ αλαδεηήζεθαλ ηξόπνη ώζηε λα κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ 

δηδαζθαιία νη θνξεηέο ζπζθεπέο πνπ νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο δηαζέηνπλ. Καηά παξά-

δνμν ηξόπν, ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζα θιεζνύλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ όιν θαη 

πεξηζζόηεξν, είηε αθνξά ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα Ηδξύκαηα είηε ζηελ πξόζβαζε ζε ππε-

ξεζίεο ησλ Ηδξπκάησλ θαη ρνιώλ https://www.minedu.gov.gr/aei-9/aei-eggrafes-m 

(πξόζβαζε ζηηο 3/2/2018). Απηή ε αλαθνινπζία πξαθηηθώλ δεκηνπξγεί θελά θαη πξν-

βιήκαηα. «Θα ήηαλ πνιύ θαιύηεξν αλ δηλόηαλ θαη ζε λεαξόηεξνπο καζεηέο ε δπλαηόηεηα 

λα εθπαηδεπηνύλ ζηελ νξζή ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ θνξεηώλ ζπζθεπώλ πνπ ήδε δηαζέ-

ηνπλ θαη πην ηίκην από ην λα παξαβιέπνπκε ή λα ηηκσξνύκε ηελ ύπαξμή ηνπο ζηνπο ρώ-

ξνπο δηδαζθαιίαο» (Tsinakos, 2013). Απηή ζα κπνξνύζε ίζσο λα είλαη κηα πξόηαζε 

πξνο ηνπο Θεζκνύο ζηνλ ρώξν ηεο Γεκόζηαο εθπαίδεπζεο, ε νπνία πξνέθπςε από ηελ 

ζεηηθή αληαπόθξηζε ησλ λεαξόηεξσλ καζεηώλ ζηηο ππεξεζίεο κηαο πιαηθόξκαο ειε-

θηξνληθήο κάζεζεο. 

ηελ Δπξώπε παξαηεξήζεθε πσο ζε όζεο ρώξεο δελ είραλ ηελ Αγγιηθή σο θύξηα 

γιώζζα, αλέπηπμαλ δηθά ηνπο LMS κε κεγάιε επηηπρία ώζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνέθππηαλ όηαλ ην Ίδξπκα πνπ αθνξνύζαλ επηζπκνύζε επηπιένλ ιεη-

ηνπξγίεο θαη κπνξνύζε λα βειηηώζεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο (Paulsen, 2003). Οη κειέηεο 

όκσο επηθεληξώλνληαλ θπξίσο ζε Παλεπηζηήκηα (Paulsen, 2002a). 

ηελ θνληηλή ζηελ Διιάδα, Κύπξν ρξεζηκνπνηνύληαλ πιαηθόξκεο όπσο ην Moodle 

(Psycharis et al., 2013) ζην κάζεκα ησλ Φπζηθώλ επηζηεκώλ κε ζεηηθά δείγκαηα όζνλ 

αθνξά ηελ ζηάζε καζεηώλ. Τηνζεηήζεθε όκσο ην κνληέιν ΣΑΜ (Davies & Venkatesh, 

1995), είρε κηθξό δείγκα καζεηώλ κόιηο 25. Γεκηνπξγήζεθαλ επίζεο θάπνηα μερσξηζηά 

portal όπσο ην  EIT_eLearning (Kalogerou et al., 2009) πην εμεηδηθεπκέλα γηα ηελ εθ-

κάζεζε Αγγιηθώλ  ζηνλ ρώξν ηεο Πιεξνθνξηθήο επηζηήκεο. Αλάινγα ζεηηθά επξήκα-

http://www.alfavita.gr/apopsin/oi-dapanes-gia-tin-ekpaideysi
https://www.minedu.gov.gr/aei-9/aei-eggrafes-m
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ηα κε απηήλ ηελ έξεπλα έδσζαλ νη έξεπλεο «Extended TAM model: Impacts of conven-

ience on acceptance and use of Moodle.» (Hsu & Chang, 2013) ζηελ Σαηβάλ θαη ε 

«Why Moodle» (Al-Ajlan & Zedan, 2008). 

ηε Μεγάιε Βξεηαλία ππήξρε κεγάινο όγθνο δηθηύσλ όπσο ην MoLeNET, εξεπλώλ, 

ζπδεηήζεσλ θαη πξνηάζεσλ ιόγσ ηεο θύζεο ηεο αγνξάο, δηακόξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηη-

θνύ ζπζηήκαηνο θαη ηεο γιώζζαο. Οη ζπδεηήζεηο πνίθηιιαλ όζνλ αθνξά ηηο πξνηάζεηο 

ηνπο πνπ θπκαίλνληαλ από ηηο πην απιέο θαη αθνξνύζαλ θνηλσληθά δίθηπα όπσο ην Fa-

cebook (Miron & Ravid, 2015), παξαδνζηαθέο πιαηθόξκεο LMS θαη πην ειαζηηθέο θαη 

πξνζσπνπνηεκέλεο VLE (Dobozy & Reynolds, 2010). Οη Passey & Higgins ζην βηβιίν 

κε ηίηιν «Learning Platforms and Learning Outcomes» αλέθεξαλ κηα έξεπλα ηνπ νξγα-

ληζκνύ Ofsted (2009) πνπ δηαπίζησζε απόζηαζε αλάκεζα ζηηο πξνζδνθίεο ησλ δηεπζπ-

ληώλ ησλ ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ηειηθνύ 

απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο LMS (Passey & Higgins, 2016). Ζ Johanna Armitage ζην 

βηβιίν κε ηίηιν «Technologies, Innovation, and Change in Personal and Virtual Learn-

ing Environments» (Michael, 2012) αλέθεξε πσο ε θπβέξλεζε πεξίκελε πσο έσο ην 

2010 όια ηα ζρνιεία ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ζα αμηνπνηνύζαλ ηηο εθπαηδεπηηθέο πιαη-

θόξκεο αιιά ε ζπγγξαθέαο εθθξάδεη θόβνπο πσο θάηη ηέηνην δε ζπλέβε επεηδή δελ 

ρξεζηκνπνηνύληαλ επαξθώο θαη πην ζηνρεπκέλα ζαλ εθπαηδεπηηθά εξγαιεία αιιά σο 

δηαρεηξηζηηθέο πιαηθόξκεο από ηελ δηεύζπλζε ησλ ζρνιείσλ. Ζ Sarah Younie ζην άξ-

ζξν κε ηίηιν «Implementing learning platforms in schools and universities: lessons from 

England and Wales» (Younie & Leask, 2013) παξαηήξεζε πσο ε δηαθνξά ζηηο αμηνιν-

γήζεηο αλάκεζα ζε Παλεπηζηήκηα θαη ζρνιεία κπνξνύζε λα νθείιεηαη ζην γεγνλόο πσο 

νη Παλεπηζηεκηαθνί ήηαλ ζαθώο πην θαηαξηηζκέλνη ζε ζέκαηα Σερλνινγίαο θαη είραλ 

πεξηζζόηεξνπο θαη πην πξνζβάζηκνπο πόξνπο, εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε.  

ηηο 5 ρώξεο ηεο Βόξεηαο Δπξώπεο, ε έξεπλα κε ηίηιν «An Analysis of Online Educa-

tion and Learning Management Systems in the Nordic Countries» (Paulsen, 2002a) α-

λέθεξε πσο κηα επξεία θιίκαθα δνκώλ εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηνύζε πιαηθόξκεο ειε-

θηξνληθήο εθπαίδεπζεο, αλέθεξε 25 δηαθνξεηηθά LMS θαη πσο 12 ηνπιάρηζηνλ Ηλζηη-

ηνύηα είραλ πάλσ από 50 online καζήκαηα. Από ηα 25 LMS, ηα 16 ήηαλ δεκηνπξγίεο 

ησλ ρσξώλ απηώλ. Σα LMS πνπ πξνηηκνύληαλ ζηα ζρνιεία είραλ ρακειό θόζηνο, κπν-

ξνύζαλ λα εμειηρζνύλ ώζηε λα θαιύπηνπλ θαη δηνηθεηηθέο εξγαζίεο θαη πξνηηκνύληαλ 

ηα Διεύζεξα θαη Αλνηθηά ινγηζκηθά γηα απηόλ ηνλ ιόγν. Έλαο κεγάινο παξάγνληαο πνπ 

θαζόξηδε επίζεο ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ήηαλ ε θηιηθόηεηα πξνο ηνλ ρξήζηε.  
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ηελ Ηηαιία ην Moodle πηνζεηήζεθε ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο (Marcato & Scala, 2012) 

θαη θάπνηα ζρνιεία πξνρώξεζαλ ζε δεκηνπξγία επηπιένλ πιαηθόξκσλ γηα ρξήζε θηλε-

ηώλ ζπζθεπώλ, όπσο ην MoULe αληίζηνηρν ηνπ «The University Mobile Internet” ζηελ 

Διιάδα. Με ηελ πξσηνβνπιία απηή νη θνηηεηέο θαη ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ηξηην-

βάζκηαο εθπαίδεπζεο απνθηνύζαλ απξόζθνπηε πξόζβαζε ζε εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν 

ην νπνίν θηινμελνύληαλ, είηε ζηα νηθεία ηδξύκαηά ηνπο, είηε ζην Γηαδίθηπν θαη κπν-

ξνύζαλ λα θάλνπλ ρξήζε θαη λα αλαπηύμνπλ θαηλνηόκεο ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαλ ζε 

πιαηθόξκεο θηλεηήο ηειεθσλίαο (http://www.sch.gr/96-announces/2482-university-

mobile-internet). ηελ Ηηαιία δνθηκάζηεθε ζε 6 ζρνιεία κέζεο εθπαίδεπζεο θαη 114 

καζεηέο. Ζ αλαθνξά κε ηίηιν «Integrating Mobile Technologies in the Italian Educa-

tional Context» (Arrigo et al., 2016) έθξηλε σο ζεηηθή θαη σθέιηκε ηελ παξέκβαζε θαη 

ζεσξνύζε πσο βειηηώλεη ηηο δεμηόηεηεο θαη γλώζεηο ησλ καζεηώλ. 

Φπζηθά ππήξραλ θαη παξαδείγκαηα ρσξώλ κε ιηγόηεξν ζεηηθέο παξαηεξήζεηο όζνλ α-

θνξά ην εύξνο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθώλ πιαηθόξκσλ εθπαίδεπ-

ζεο θαη ηεο αμηνιόγεζήο ηνπο. ηελ ινβαθία, ε έξεπλα κε ηίηιν «The Development of 

eServices in an Enlarged EU: eLearning in Slovakia» (DRUGA, 2008) αλέθεξε πσο ην 

θπξηόηεξν πξόβιεκα όζνλ αθνξά ηελ ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε ήηαλ ε πνιύ ρακειή 

ρξήζε από ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαί-

δεπζεο θαζώο ην 10% ησλ ζρνιείσλ δελ είρε πξόζβαζε ζε ηερλνινγία πνιπκέζσλ. Ζ 

έξεπλα κε ηίηιν «Distance Learning and the Home Schooling in the Czech Republic» 

(Kostelecká et al., 2016) ηόληδε πσο νη ειεθηξνληθέο πιαηθόξκεο εθπαίδεπζεο είραλ 

νθέιε αιιά αλαθέξνληαλ ζε παηδηά πνπ εθπαηδεύνληαλ θαη’νίθνλ ζηελ Σζερία. 

 ζνλ αθνξά ηελ Ρσζία, ππήξρε κηα κεγάιε κειέηε κε ηίηιν «E-course based on the 

LMS Moodle for English language teaching: Development and implementation of re-

sults» (Rymanova, Baryshnikov, & Grishaeva, 2015) κε ζεηηθά ζρόιηα αιιά αθνξνύζε 

ηα Παλεπηζηήκηα. Παξόια απηά αλέθεξε πσο ζρεδόλ ην 95% ησλ ζπνπδαζηώλ ζεσξνύ-

ζαλ κεγάιν πιενλέθηεκα ηελ πξνζβαζηκόηεηα ζε κεγάιν όγθν πιηθνύ θαη έλα πνζνζηό  

83% πεηύραηλε θαιύηεξε βαζκνινγία κειεηώληαο έηζη κέζα από ηελ πιαηθόξκα Moo-

dle. Να πξνζηεζεί θαη ε έξεπλα κε ηίηιν «E-learning system MOODLE at Higher 

school–implementation results» (Vasiljeva & Kremer, 2013) πνπ αθνξνύζε ηελ Λεπθν-

ξσζία θαη έθηαλε ζην ζπκπέξαζκα πσο «ε πιαηθόξκα ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ηελ ηζνξ-

ξνπία αλάκεζα ζηελ πεξηπινθόηεηα θαη ηελ άλεζε ώζηε λα παξακέλεη θηιηθή πξνο ηνλ 

ρξήζηε θαη όρη πεξίπινθε, κε πξαγκαηηθά ρξήζηκεο επηινγέο θαη ραξαθηεξηζηηθά».  

http://www.sch.gr/96-announces/2482-university-mobile-internet
http://www.sch.gr/96-announces/2482-university-mobile-internet
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ηελ άιιε πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνύ, ζηηο ΖΠΑ ηα πξάγκαηα ήηαλ πην πεξίπινθα ιόγσ 

ηεο δηακόξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο αλά πνιηηεία. Μηα κεγάιε έξεπλα κε 

ηίηιν «Lessons Learned From Secondary Schools Using Technology for School Im-

provement» (Levin & Schrum, 2014) αλέθεξε πσο «νη καζεηέο ζήκεξα καζαίλνπλ κε 

δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο θαη έρνπλ δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο κε ηελ ηερλνινγία από όηη πνι-

ινί θαζεγεηέο θαη νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο δηεπζπληέο ηνπο» θαη πξνζζέηνπλ ζε άιιν 

ζεκείν πσο «ηα ζηνηρεία δείρλνπλ πσο όηαλ ε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη κε καζεηό-

θεληξηθό ηξόπν κπνξεί λα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ απόδνζε ησλ καζεηώλ». ηελ έξεπλα 

ηνπο ζε 8 ζρνιεία ησλ ΖΠΑ (ζηηο πνιηηείεο ηεο California, Colorado, Maryland, Michi-

gan, Minnesota, North Carolina, Washington & Virginia) κε ζπλεληεύμεηο, επηηόπηα πα-

ξαθνινύζεζε θαη ζπλαληήζεηο θαηέιεμαλ ζε κηα ζεηξά από παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη 

λα ιακβάλνληαη ππόςε ώζηε ε ηερλνινγία λα απνηειέζεη κνριό ζεηηθήο θαη επηηπρνύο 

ζρνιηθήο βειηίσζεο. Έλαο παξάγνληαο πνπ αλέθεξαλ ήηαλ όηη «πξέπεη ην πιηθό λα είλαη 

πςειήο πνηόηεηαο θαη δελ είλαη δπλαηό λα ππάξρεη έλα κόλν πνπ λα είλαη θαηάιιειν γηα 

όιεο ηηο ηάμεηο (one-size-fits-all)». ηελ ίδηα έξεπλα ηνληδόηαλ πσο «ε αλάγθε γηα δηαξθή 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε αλάκεζα ζηνπο θαζεγεηέο είλαη απαξαίηεηε ώζηε ε ηερλνινγία 

λα ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο θαηά ηελ δηδαζθαιία θαη όρη από ιίγνπο. (…) Έηζη ηα ζρν-

ιεία πνπ ελζάξξπλαλ ηνπο θαζεγεηέο ηνπο λα κνηξάδνληαη ηηο γλώζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλα-

δέιθνπο ηνπο είραλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα όρη κόλν όζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ηερλνινγίαο 

αιιά θαη ηελ ζπλεξγαζία θαη αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ.» Φπζηθά ε αγνξά LMS ζηηο 

ΖΠΑ ήηαλ αλέθαζελ πνιύ κεγάιε, ππήξραλ αξθεηέο πιαηθόξκεο (Hart, 2018) θαη είρε 

δεκηνπξγεζεί γηα απηό ην ιόγν ην iNACOL (National Standards for Quality Online 

Teaching) πνπ δεκνζίεπε εηήζηεο εθζέζεηο κε πξνηάζεηο θαη αμηνινγήζεηο. ηελ έθζεζε 

ηνπο πνπ αθνξά ην 2008-2010 αλέθεξαλ πσο «(ν θαζεγεηήο) επηπιένλ εληάζζεη κέζα θαη 

πεξηερόκελν πνπ βνεζά ηνπο καζεηέο (…) λα κεηαθέξνπλ γλώζε απνηειεζκαηηθά ζε έλα 

on-line πεξηβάιινλ». Οη T.Clark & Z.Berge ζπκπιεξώζαλ «ν θαζεγεηήο θαηαιαβαίλεη 

θαη αληαπνθξίλεηαη ζε καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο ζηηο on-line ηάμεηο» θαη «βνεζάεη ώζηε 

λα πξνάγεη ηελ επηηπρία ησλ καζεηώλ κε ηαθηηθή αλαηξνθνδόηεζε, άκεζε αληαπόθξηζε 

θαη μεθάζαξεο πξνζδνθίεο» (Berge, 2002; Clark & Berge, 2005). 

Τπήξραλ πεξηπηώζεηο εξεπλώλ από ηελ πεξηνρή ηεο Αζίαο. Ζ έξεπλα κε ηίηιν «The ef-

fectiveness of E-LMS on performance of Indian rural schools: A case from a developing 

country» (Arulchelvan, 2012) ζε ζρνιείν ηεο πεξηνρήο Chennai ζηελ Ηλδία, αλέθεξε 

πσο παξαηεξήζεθε βειηίσζε ζηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ, ηόζν όζσλ είραλ αξρηθά ρα-

κειή επίδνζε ζηηο εμεηάζεηο, όζν θαη όζσλ είραλ κέηξηα έσο πςειή επίδνζε. Δπηπιένλ 
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νη καζεηέο αλέθεξαλ πσο αθόκε θαη δύζθνια καζήκαηα όπσο ε Φπζηθή γίλνληαλ πην 

ελδηαθέξνληα. Έλα πνζνζηό 70% ησλ καζεηώλ αλέθεξε πσο ηνπο βνεζνύζε ζηελ απν-

κλεκόλεπζε, έλα άιιν 27% ζηελ αύμεζε ηνπ επηπέδνπ θαηαλόεζεο θαη ην 3% ζηελ 

αύμεζε ηνπ επηπέδνπ γλώζεο. Ζ έξεπλα κε ηίηιν «Adopting and Implementing an E-

Learning System for Teaching and Learning in Saudi Public K-12 Schools: The Bene-

fits, Challenges, and Concerns» (Alahmari & Kyei-Blankson, 2016) αθνξνύζε ηηο ε-

κπεηξίεο ησλ θαζεγεηώλ θπξίσο από ηε εθαξκνγή ελόο LMS, ηνπ Classera ζε δεκόζηα 

ζρνιεία ηύπνπ Κ-12 ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο. Έλα από ηα ζεκεία πνπ ηόληζαλ νη εξεπ-

λεηέο ήηαλ ε σθέιεηα ζηελ ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ε δηεπθόιπλζε ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο κάζεζεο. Γελ κπόξεζαλ όκσο λα επεθηείλνπλ ηελ έξεπλά ηνπο 

ζηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ. Έδεηρλε όκσο ηελ δπλακηθή πνπ ππήξρε ζηελ εθαξκνγή 

LMS ζηελ Αζία. Μηα άιιε έξεπλα ζην Καηάξ κε ηίηιν «Factors that impact student 

usage of the learning management system in Qatari schools» (Nasser et al., 2011) αλέ-

θεξε πσο «κεηά από κηα πνηνηηθή αθνινπζνύκελε από πνζνηηθή έξεπλα ζε ζρνιεία πνπ 

αθνινπζνύλ ην κνληέιν ησλ charter schools, ζρνιεία πνπ αθνινπζνύλ έλα πην επέιηθην 

πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη ιεηηνπξγίαο (Lubienski, 2003; Nathan, 1997) νη καζεηέο αλέθε-

ξαλ πσο ε ρξήζε ηνπ Knowledge-Net(K-Net) θαζνξηδόηαλ θαηά ηξόπν αληηζηξόθσο αλά-

ινγν ησλ ηερλνινγηθώλ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ θαη θαηά ηξόπν αλάινγν κε ην πνζνζηό 

ρξήζεο ησλ γνλέσλ θαη θαζεγεηώλ ηνπο». Γεληθά δελ κπόξεζαλ λα θαζνξίζνπλ άιια 

ζπκπεξηθνξηθά εκπόδηα πνπ θαζόξηδαλ ηελ ρξήζε ησλ LMS από ηνπο καζεηέο. ύκθσ-

λε ζε έλα κέξνο είλαη θαη ε ζηάζε ησλ καζεηώλ ηεο 3
εο

 Λπθείνπ ζηελ παξνύζα έξεπλα 

όπνπ ελώ ζεσξνύζαλ ηελ πιαηθόξκα εύθνιε ζηε ρξήζε δελ ζα ήζειαλ λα ηελ ρξεζη-

κνπνηνύλ ζπρλά ρσξίο λα αλαθέξνπλ πην ζπγθεθξηκέλνπο αλαζηαιηηθνύο παξάγνληεο. 

Ζ έξεπλα ζην Καηάξ αθνξνύζε 37 ζρνιεία θαη 1376 καζεηέο. Γηελεξγήζεθε κέζσ ηνπ 

Survey Monkey™. Ζ εξώηεζε πνπ αθνξνύζε πόζν δύζθνιν ην ζεσξνύζαλ ζηελ ρξή-

ζε έδσζε 47,2% αξλεηηθέο απαληήζεηο πνζνζηό θνληηλό ζηελ παξνύζα έξεπλα. Δπίζεο 

νη καζεηέο αλέθεξαλ πσο δελ ηνπο ελδηέθεξε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ επεηδή πξνηηκνύ-

ζαλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηερλνινγία πεξηζζόηεξν γηα δηαζθέδαζε θαη επηθνηλσλία. ε 

απηό ην ζεκείν ζα παξαηεζνύλ ηα ζρόιηα ησλ καζεηώλ Λπθείνπ θαη ΓΗΔΚ 19-25 εηώλ 

πνπ αλέθεξαλ ην ίδην θαη πξόηεηλαλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ εξγαιείνπ θνπβεληνύια/chat 

γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο. 

Ζ ζπδήηεζε ζα ζπλερηζηεί ζηηο επόκελεο ελόηεηεο όπνπ παξνπζηάδνληαη νη πεξηνξηζκνί 

θαη ηα νθέιε ηεο παξνύζαο έξεπλαο.  
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3.5  Πεξηνξηζκνί ζηελ έξεπλα 

Ζ παξνύζα έξεπλα θάιπςε δνκέο εθπαίδεπζεο Γεπηεξνβάζκηαο θαη κεηά-

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κόλν ζηελ πόιε ηεο Βέξνηαο. Πεξηνξίζηεθε ε έξεπλα α-

λαγθαζηηθά αιιά ζπλεηδεηά ζηα ζρνιεία όπνπ ε εξεπλήηξηα δίδαζθε σο εθπαηδεπηηθόο 

ώζηε λα ππάξρεη ε  δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξήο θαη ζπλερόκελεο ρξήζεο ηεο πιαηθόξκαο 

Open eClass από όινπο ηνπο καζεηέο. Μόλν έηζη ζα δηαζθαιηδόηαλ ηθαλνπνηεηηθό θαη 

επαξθέο δείγκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο. Οη καζεηέο ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνύ 

έηνπο εγγξάθνληαλ ζηελ πιαηθόξκα ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ (ΠΓ) από 

ηνλ Γηαρεηξηζηή ηεο θάζε κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη απνθηνύζαλ κνλαδηθό θσδηθό 

πξόζβαζεο θαη όλνκα ρξήζηε ώζηε λα έρνπλ πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηεο Ζιεθηξνλη-

θήο ηάμεο (ε-ηάμε ή e-class). Δπίζεο ήηαλ πνιύ ζεκαληηθό γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο λα ππάξρεη έιεγρνο θαη βεβαηόηεηα ώζηε νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έ-

ξεπλα, λα είραλ ρξεζηκνπνηήζεη αξθεηέο από ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα εξγαιεία ηεο πιαη-

θόξκαο νπόηε θαη λα ήηαλ ζε ζέζε λα ηα αμηνινγήζνπλ. Δπηπιένλ έπξεπε λα δηαζθαιη-

ζηεί ε επαξθήο ρξνληθή δηάξθεηα θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

πιαηθόξκα δηόηη αλ ην ρξνληθό δηάζηεκα δελ ήηαλ επαξθέο θαη ζηαζεξό, ηα απνηειέ-

ζκαηα δελ ζα ήηαλ αμηόπηζηα. Έηζη, δηαηεξώληαο ην δείγκα ζε απνδεθηά επίπεδα ρξό-

λνπ ρξήζεο, ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο ζηαζεξά ηελ εβδνκάδα, θάζε εβδνκάδα θαη γηα ηνπιά-

ρηζηνλ 4 κήλεο έσο 3 έηε, ζα δηαζθαιηδόηαλ ε αμηνπηζηία θαη ε θαηαιιειόηεηα ηνπ 

δείγκαηνο όζνλ αθνξνύζε ηε ζηάζεο ηνπο.  

Δμίζνπ κεγάιε ζεκαζία είρε θαη ε δνκή ησλ ειεθηξνληθώλ ηάμεσλ. Σν πιηθό έπξεπε λα 

θαιύπηεη κεγάιν αξηζκό ιεηηνπξγηώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ώζηε λα κπνξέζνπλ νη κα-

ζεηέο-ρξήζηεο λα έρνπλ ρξόλν θαη δπλαηόηεηα λα δηακνξθώζνπλ άπνςε θαη λα ηελ θα-

ηαγξάςνπλ ζην εξσηεκαηνιόγην.  

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ παξείρε ε πιαηθόξκα ζηνπο δηαρεηξηζηέο επέηξεςαλ ηνλ 

έιεγρν ηνπ ρξόλνπ θαη αξηζκνύ ρξεζηώλ αλά κάζεκα. Έηζη απνδείρζεθε ε επαξθήο 

ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο από ηνπο ρξήζηεο ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε θαηαιιειόηεηα ηνπ 

δείγκαηνο, όπσο απνηππώζεθε θαη ζηελ εηθόλα 6 ζηελ ελόηεηα 1.4 ηαηηζηηθά ζηνηρεία 

γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο eclass γηα ηα ζρνιεία ηεο Διιάδαο, ηεο παξνύζαο 

εξγαζίαο. 

Ο κεγαιύηεξνο πεξηνξηζκόο ζηελ έξεπλα, αθνύ ειέγρζεθαλ όια ηα ζηνηρεία, ήηαλ ε 

δηαπίζησζε πσο ζην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ έξεπλα δελ κπνξνύζε λα 
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απνηππσζεί παξάκεηξνο πνπ λα αμηνινγνύζε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ησλ καζεηώλ 

ώζηε λα δηαπηζησζεί αλ θαη ζε ηη βαζκό επεξέαδε ηελ αμηνιόγεζε ηεο πιαηθόξκαο. 

Απηήλ ε δηαπίζησζε έγηλε αθνύ νινθιεξώζεθε ε έξεπλα. ε κηα κειινληηθή έξεπλα, 

ζα ήηαλ θαιύηεξν λα ζπκπεξηιακβαλόηαλ θαη εξώηεζε ηέηνηνπ ηύπνπ ζην εξσηεκαην-

ιόγην. 

Ζ παξνύζα έξεπλα έδσζε ζηνηρεία γηα ηελ ζπλνιηθή ζηάζε ρξεζηώλ αιιά θαη γηα επη-

κέξνπο νκάδεο αλά δνκή εθπαίδεπζεο. Απηέο νη νκάδεο ζπγθξίζεθαλ θαη κεηαμύ ηνπο 

αιιά ζε κειινληηθέο έξεπλεο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ζπκκεηάζρνπλ εξεπλεηέο από αληί-

ζηνηρεο δνκέο εθπαίδεπζεο θαη άιισλ πόιεσλ θαη πεξηνρώλ ηεο Διιάδαο ώζηε λα κπν-

ξέζεη λα ππάξμεη ζύγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ κε ηελ παξνύζα έ-

ξεπλα. 

Ο ηειεπηαίνο πεξηνξηζκόο δελ είλαη ηόζν αξηζκεηηθόο ή γεσγξαθηθόο αιιά ζα βνεζνύ-

ζε ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηεο πιαηθόξκαο. Απηό πξνέθπςε από ηελ ζπδήηεζε 

πνπ πξνεγήζεθε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη είρε ζθνπό λα απνζαθεληζηνύλ νη εξσηή-

ζεηο θαη ε κέζνδνο κε ηελ νπνία ζα αμηνινγνύζαλ ηελ θάζε ιεηηνπξγία. ηελ πνξεία ηεο 

ζπδήηεζεο νη καζεηέο ζέιεζαλ λα πξνζζέζνπλ θάπνηα γεληθά ζρόιηα γηα ηελ πιαηθόξ-

κα αιιά θαη θάπνηεο πξνηάζεηο. ηα εξγαιεία πνπ είραλ επηιεγεί γηα ηηο ειεθηξνληθέο 

ηάμεηο πνπ αμηνινγήζεθαλ, δελ είραλ πεξηιεθζεί εξγαιεία ζπδήηεζεο/θνπβεληνύια πνπ 

ππάξρνπλ ζην κελνύ ησλ εξγαιείσλ ηεο πιαηθόξκαο. Οη καζεηέο πξόηεηλαλ λα πεξη-

ιεθζνύλ απηά ηα εξγαιεία δηόηη όπσο ηόληζαλ ζα ηνπο βνεζνύζαλ πνιύ, ηδηαίηεξα αλ 

είραλ θάπνηα απνξία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηνπο ζην ζπίηη, αλ θάπνηνο ζπκκα-

ζεηήο ηνπο ήηαλ επίζεο ζπλδεδεκέλνο, ζα ξσηνύζαλ θαη ζα ηελ έιπλαλ αθόκε θαη αλ 

δελ ήηαλ εθείλε ηελ ζηηγκή ζπλδεδεκέλνο ν ίδηνο ν θαζεγεηήο. Απηή ε άπνςε είλαη α-

πόξξνηα ηεο εθηεηακέλεο ρξήζεο ειεθηξνληθώλ κνξθώλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ 

κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζεηηθά ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζα ιεθζεί ζην εγγύο 

κέιινλ ππόςε αθνύ άιισζηε ηα εξγαιεία απηά παξέρνληαλ από ην κελνύ εξγαιείσλ 

ηεο πιαηθόξκαο. Ζ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ απηώλ ελδερνκέλσο λα δηαθνξνπνηνύζε ηελ 

ζηάζε ησλ καζεηώλ ηνπ Λπθείνπ όζνλ αθνξά ηελ ζπρλόηεηα ρξήζεο ηεο πιαηθόξκαο. 

Απηή ε άπνςε πξνέξρεηαη από ηελ πείξα πνπ απνθηήζεθε ζην παξειζόλ από ηελ ρξήζε 

ηέηνησλ εξγαιείσλ κε ηελ πιαηθόξκα eTwinning (Ζιεθηξνληθήο αδειθνπνίεζεο ζρν-

ιείσλ ηεο Δπξώπεο) πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ αξθεηνί από ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ παξνύζα έξεπλα ζην παξειζόλ θαη γηα αξθεηά ρξόληα. Ζ πιαηθόξκα ηνπ eTwin-

ning ήηαλ ε πξώηε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνπο καζεηέο ζηα Γπκλάζηα θαη Λύθεηα 
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επί 10 ζρεδόλ έηε, πξηλ ηελ εηζαγσγή ηεο Ζιεθηξνληθήο Σάμεο από ην ΠΓ. Έλα από 

ηα εξγαιεία ηεο πιαηθόξκαο ήηαλ ην chat (θνπβεληνύια) θαη είρε κεγάιε απήρεζε από 

ηνπο καζεηέο. Βνήζεζε πνιύ ζηελ ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο αιιά θαη κε εηαίξνπο από 

άιια ζρνιεία ηεο Δπξώπεο. Δπεηδή όκσο δελ είλαη πάληα εύθνιν θαη ζίγνπξα ρξνλνβό-

ξν λα ειέγρεηαη ηη γξάθνπλ νη καζεηέο ώζηε λα απνθεπρζνύλ θαηλόκελα ειεθηξνληθνύ 

εθθνβηζκνύ, ξαηζηζκνύ θαη θαθόβνπια ζρόιηα, δελ πξνζηέζεθε ζηηο Ζιεθηξνληθέο Σά-

μεηο. 

Έρνληαο νινθιεξώζεη ηελ παξνύζα έξεπλα, εθηηκάηαη πσο ζα άμηδε λα επαλαιεθζεί 

ζην κέιινλ ζηηο δνκέο εθπαίδεπζεο πνπ έδσζαλ ρακειά πνζνζηά ζηελ επηζπκία γηα 

ζπρλόηεξε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο, έρνληαο πξνζζέζεη ηα εξγαιεία πνπ πξόηεηλαλ νη 

καζεηέο απηώλ ησλ δνκώλ, ηδηαίηεξα νη καζεηέο Λπθείνπ. Ζ κειινληηθή απηή έξεπλα 

ζα κπνξνύζε λα επηθεληξσζεί κόλν ζε καζεηέο Λπθείνπ θαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη εξεπ-

λεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ππεξεζίεο ηεο ειεθηξνληθήο ηάμεο θαη ζε Λύθεηα άιισλ 

πόιεσλ θαη πεξηνρώλ ηεο Διιάδαο. 
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4.  Αλακελόκελα νθέιε 

«Η ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηα ζρνιεία κπνξεί λα ζεσξείηαη πιένλ δεδνκέλε θαη αλαπό-

θεπθηε θαη ην επίπεδν απηνλνκίαο θαη επζύλεο ησλ καζεηώλ όπσο θαη ηα θίλεηξά ηνπο 

έρνπλ κεγάιε ζεκαζία» (Acosta & Luján-Mora, 2017). ηαλ ινηπόλ ρξεζηκνπνηείηαη 

έλα εξγαιείν νθείινπλ ηα επξήκαηα ηεο παξέκβαζήο λα γίλνληαη γλσζηά ζηα ππόινηπα 

κέιε ηεο επηζηεκνληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο ώζηε λα επσθειεζνύλ θαη λα 

απνθαζίζνπλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Ζ ηεθκεξίσζε ελόο εξγαιείνπ ή κηαο παξέκβα-

ζεο ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά γηα άιινπο εθπαηδεπηη-

θνύο πνπ ίζσο δηζηάδνπλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ αθνύ δελ είλαη πεπεηζκέλνη γηα ηηο 

δπλαηόηεηέο ηνπ. 

«Τα όπνηα πξνβιήκαηα πξνθύπηνπλ από ηελ αζπλέπεηα ζηα κνληέια εθπαίδεπζεο» 

(Georgouli et al., 2008) θαη επνκέλσο όηαλ επηιέγεηαη θάπνην ζα πξέπεη  λα ειέγρεηαη ε 

απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ρξήζηεο. Αλ θάπνην ιεηηνύξγεζε θαιά ζε 

κηα πεξίπησζε αιιά όρη ζε θάπνην άιιν ρώξν ίζσο ηα αίηηα λα βξεζνύλ αλ αλαιπζνύλ 

νη επηκέξνπο δείθηεο. 

Τπάξρνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα ζρεδηαζηέο ζπζηεκάησλ ώζηε λα ηα εληζρύζνπλ κε δε-

κηνπξγηθόηεηα (McDaniel, Fanfarelli, & Lindgren, 2017) αλ θπζηθά απνδεηρζεί θαη ε 

απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο. Αθόκε θαη ε ρξήζε παηρληδηώλ, αλ θαη δηαζθεδαζηηθή, κπν-

ξεί λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ εθπαίδεπζε (Katsigiannakis & Karagiannidis, 2017) 

θαη ε αμηνιόγεζε ησλ εξγαιείσλ λα ελζαξξύλεη ζηελ πηνζέηεζε ηεο ρξήζεο ηνπο. ηελ 

έξεπλα κε ηίηιν «Creative Content Management:  Importance, Novelty, and Affect as 

Design Heuristics for Learning Management Systems» (McDaniel et al., 2017), θαηα-

δεηθλύεηαη ε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ε θαηλνηνκία πνπ κπνξεί λα αληιεζεί από ηελ εθαξ-

κνγή ελόο LMS. ηα ζπζηήκαηα απηά δίλεηαη ε επηπιένλ δπλαηόηεηα ηεο ηξνπνπνίεζήο 

ηνπο αλάινγα κε ηα εξγαιεία θαη ηελ εκθάληζε πνπ επηιέγεη ν δεκηνπξγόο-

εθπαηδεπηηθόο ώζηε λα είλαη θαηαιιειόηεξα γηα ηνπο καζεηέο ηνπ (Sampson & 

Karagiannidis, 2010). Ζ εκπεηξία θαη ε ζηάζε ηνπ ρξήζηε θαζνξίδνληαη από ην πεξηε-

ρόκελν (McDaniel et al., 2017). Ζ εξγνλνκία ελόο ζπζηήκαηνο, πέξα ηνπ πεξηερνκέλνπ, 

θαζνξίδεη ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε. Έλα πεξηβάιινλ πνπ δπζθνιεύεη ηνλ ρξήζηε ή κέ-

ζα ζην νπνίν ράλεηαη θαη δελ κπνξεί λα εξγαζηεί είλαη αθαηάιιειν θαη πξέπεη λα βει-

ηησζεί (Renaut, Batier, Flory, & Heyde, 2006). ε απηό ην πιαίζην, είλαη ζεκαληηθό πέ-

ξα από ηα δπλαηά ζεκεία ηεο πιαηθόξκαο θαη ην θαηά πόζν ζα ήζειαλ νη ρξήζηεο λα 
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ηελ ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν, λα εληνπηζηνύλ θαη λα θαηαλνεζνύλ ηα 

ζεκεία πνπ ηνπο δπζθνιεύνπλ αιιά θαη λα ιεθζνύλ ππόςε νη πξνηάζεηο ηνπο.  

πσο ηνλίδεηαη ζην βηβιίν «Learning Platforms and Learning Outcomes» (Passey & 

Higgins, 2016) νη πιαηθόξκεο ζπλερώο εμειίζζνληαη νπόηε ππάξρεη ε δηαξθήο αλάγθε 

γηα αμηνιόγεζε από ηνπο ρξήζηεο. Παξόιε όκσο ηελ βηβιηνγξαθία, δελ κπόξεζαλ λα 

εληνπηζηνύλ έξεπλεο πνπ λα δείρλνπλ ηελ ζηάζε ησλ καζεηώλ ζηελ Γεπηεξνβάζκηα θαη 

κεηά-Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. Ζ αλάιπζε ηεο παξνύζαο έξεπλαο δεί-

ρλεη ζπλνιηθά ζεηηθή ζηάζε από ηνπο ρξήζηεο ζηηο δνκέο εθπαίδεπζεο πνπ πξναλαθέξ-

ζεθαλ νπόηε ζα εληζρπζεί ελδερνκέλσο ε επηζπκία θαη άιισλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο 

ηελ ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ζηα καζήκαηά ηνπο.  

Δίλαη παξάδνμν λα παξέρεηαη από ην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν, κηα πιαηθόξκα ζαλ 

ην  Open eClass θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ειάρηζηεο ζρνιηθέο κνλάδεο κόλν, όηαλ ζε 

όιν ηνλ θόζκν ππάξρνπλ ζρνιεία πνπ πιεξώλνπλ γηα πιαηθόξκεο ή δέρνληαη λα πιε-

ξώζνπλ ακνηβή πξνθεηκέλνπ λα θαιύςνπλ δηαρεηξηζηηθά έμνδα ώζηε λα εμαζθαιίζνπλ 

ηελ ιεηηνπξγία απηώλ πνπ έρνπλ, όπσο απνηππώζεθε ζηελ εηθόλα 3 ζηελ ελόηεηα 1.2 

ύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη ηύπνη πιαηθόξκσλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη ίζσο 

θαιύηεξα ζηνλ πίλαθα, πνπ αλαθηήζεθε ζηηο 14/1/2018 από ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία (ΔΛΣΑΣ) ζην https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/paideia/91919/elstat-

statistika-gia-tin-paideia-stin-ellada 

Πίλαθαο 16 : Αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ-καζεηώλ-ζρνιηθώλ κνλάδσλ 2014 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΑ 2012-2013 2013-2014 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΚΟΗ 13155 12877 

ΜΑΘΖΣΔ 155451 151019 

ΥΟΛΔΗΑ 5309 5161 

ΓΖΜΟΣΗΚΑ 2012-2013 2013-2014 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΚΟΗ 6176 61852 

ΜΑΘΖΣΔ 5888332 586111 

ΥΟΛΔΗΑ 4350 4313 

ΓΤΜΝΑΗΑ-ΖΜΔΡΖΗΑ 2012-2013 2013-2014 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΚΟΗ 39800 35908 

ΜΑΘΖΣΔ 299571 291458 

ΥΟΛΔΗΑ 1659 1625 

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/paideia/91919/elstat-statistika-gia-tin-paideia-stin-ellada
https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/paideia/91919/elstat-statistika-gia-tin-paideia-stin-ellada
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ΛΤΚΔΗΑ-ΖΜΔΡΖΗΑ 2012-2013 2013-2014 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΚΟΗ 25012 222183 

ΜΑΘΖΣΔ 225189 222441 

ΥΟΛΔΗΑ 1155 1145 

 

Από ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό 12473 ζρνιηθώλ κνλάδσλ, ππήξραλ κόιηο 4796 καζήκαηα 

όπσο απνηππώζεθαλ από ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ έδηλε ην ΠΓ ζηελ εηθό-

λα 4 ηεο ελόηεηαο 1.4 ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο eclass 

γηα ηα ζρνιεία ηεο Διιάδαο, ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. Ο αξηζκόο απηόο ήηαλ πάξα πνιύ 

κηθξόο αλ ζπλππνινγηζηεί πσο δηδάζθνληαλ ηνπιάρηζηνλ 10 καζήκαηα θαηά κέζν όξν 

ζηα ζρνιεία ηνπο νη καζεηέο θαη ηα καζήκαηα απηά είραλ ηνπιάρηζηνλ 6 θεθάιαηα πνπ 

ζα κπνξνύζαλ λα αληηζηνηρήζνπλ ζε ειεθηξνληθέο ηάμεηο. 

Ζ πιαηθόξκα Open eClass πξνζθέξεη κεγάιεο δπλαηόηεηεο ζηνλ Έιιελα εθπαηδεπηηθό 

θαη ηνπο καζεηέο ηνπ. Γίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα νξγαλσζεί ην κάζεκα έηζη ώζηε λα έ-

ρνπλ όινη, εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο θαη γνλείο, πξόζβαζε ζε απηό αλά πάζε ζηηγκή θαη 

ζε νπνηνδήπνηε ζρνιείν ππεξεηεί ν εθπαηδεπηηθόο. Οη ηάμεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη πα-

ξακέλνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη κπνξεί λα ηηο πξνζζέηεη ζηελ ζρνιηθή 

κνλάδα πνπ ππεξεηεί ή λα ηηο βειηηώλεη, πξνζζέηνληαο ή αθαηξώληαο όζεο δξαζηεξηό-

ηεηεο θαη εξγαιεία θξίλεη όηη πξέπεη λα πξνζαξκνζηνύλ ζηελ ηάμε θαη ηνπο καζεηέο. Οη 

καζεηέο έρνπλ έηζη πξόζβαζε ζην πιηθό πνπ έρεη πξνεηνηκάζεη ν εθπαηδεπηηθόο ηνπο 

αμηνινγώληαο ην θαη θξίλνληαο ην θαηάιιειν γηα ηηο καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο κε βάζε 

ην καζεζηαθό ηνπο πξνθίι (Mor & Craft, 2012). ηα ΑΔΗ & ΣΔΗ νη ειεθηξνληθέο ηάμεηο 

δηακνξθώλνληαη αλάινγα κε ην κάζεκα θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ αθνύ ν δηδάζθσλ δελ 

έρεη ζπλήζσο πξόζβαζε ζην καζεζηαθό πξνθίι ησλ θνηηεηώλ. ηελ Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε όκσο, ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα εληνπίζεη ην καζεζηαθό 

πξνθίι ησλ ηάμεώλ ηνπ θαη λα ηηο δηακνξθώζεη αλάινγα. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα λα δνκεζνύλ δηαθνξεηηθέο ειεθηξνληθέο ηάμεηο γηα ην ίδην κάζεκα, ηελ ίδηα 

ηάμε αιιά δηαθνξεηηθό ηκήκα ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ. Απηό είλαη δπλαηό λα ζπκβεί αλ γηα 

παξάδεηγκα ην ηκήκα Α3 ελόο ζρνιείνπ ζηελ Βέξνηα έρεη δηαθνξεηηθό καζεζηαθό πξν-

θίι ζην κάζεκα ησλ Αγγιηθώλ από ην ηκήκα Α3 ζην ίδην κάζεκα αιιά ζε άιιν ζρν-

ιείν. Ζ πιαηθόξκα Open eClass δίλεη ηελ δπλαηόηεηα απηήλ. Σν ίδην πξνηείλεη θαη ε 

έξεπλα «Lessons Learned From Secondary Schools Using Technology for School 
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Improvement» ησλ Barbara B. Levin & Lynne Schrun (Levin & Schrum, 2014) ε νπνία 

παξνπζηάζηεθε ζηελ ελόηεηα 3.4 κε ηελ ζπδήηεζε θαη ηα απνηειέζκαηα. 

Ζ παξνύζα έξεπλα εθηηκάηαη πσο ζα σζήζεη πεξηζζόηεξνπο εθπαηδεπηηθνύο λα ρξεζη-

κνπνηήζνπλ ηελ πιαηθόξκα, λα πεηξακαηηζηνύλ, λα ηελ αμηνινγήζνπλ θαη λα πξνηεί-

λνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο λα ηελ ρξεζηκνπνηνύλ θαη απηνί ζε ζηαζεξή θαη ζπλερή βάζε. 

Αλ νη καζεηέο εθπαηδεπηνύλ από ηνπο θαζεγεηέο θαη δαζθάινπο ηνπο θαηάιιεια ζα 

κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζε πιηθό πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ κειέηε ηνπο. Δπίζεο 

παξάιιεια ζα κάζνπλ λα εξγάδνληαη πην νξγαλσκέλα, λα αμηνινγνύλ ηελ εξγαζία 

ηνπο, λα ηελ παξνπζηάδνπλ θαη λα ηελ κνηξάδνληαη, εληζρύνληαο ηελ απηνπεπνίζεζε 

ηνπο.   

Αθνινπζώληαο ηηο πξνηάζεηο θαη άιισλ εξεπλεηώλ (Καινγηαλλάθεο et al., 2016) θξίλε-

ηαη θαιό λα γίλνπλ αλάινγεο έξεπλεο θαη ζε άιια ζρνιεία ώζηε λα ππάξμεη ζύγθξηζε 

αλάκεζα ζηα επξήκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο θαη ε αμηνιόγεζε λα επαλαιακβάλεηαη 

ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σν επόκελν ζηάδην ηεο έξεπλαο ζα ήηαλ λα κπνξέζεη λα 

αμηνινγεζεί ζαλ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζε δηάθνξεο δνκέο εθπαίδεπζεο έλαληη άι-

ισλ κνξθώλ εθπαίδεπζεο πην παξαδνζηαθώλ, αθνύ έρεη αμηνινγεζεί ζεηηθά ε ρξήζε 

ηεο σο εξγαιείν εθπαίδεπζεο από ηνπο ρξήζηεο. Απηή θπζηθά ε έξεπλα ζα πξέπεη λα 

πεξηιάβεη θαη άιινπο εξεπλεηέο, νπόηε ζα νινθιεξσζεί ε παξνύζα έξεπλα κε κηα πξό-

ζθιεζε θαη κηα παξάθιεζε πξνο άιινπο εξεπλεηέο θαη θπξίσο εθπαηδεπηηθνύο ζηνλ 

ρώξν ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, λα πξνρσξή-

ζνπλ ζε κηα κεγάιε έξεπλα όπνπ ζα αμηνινγεζεί ην Open eClass ζαλ εθπαηδεπηηθή πα-

ξέκβαζε, ζε βάζνο ζπγθεθξηκέλνπ ρξόλνπ, πνπ ζα ππνδεηρζεί ελδερνκέλσο από ηελ 

κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη ζα πεξηιακβάλεη ην κεγαιύηεξν δπλαηόλ δείγκα.  

Ζ Οκάδα Σειεθπαίδεπζεο ηνπ Αθαδεκατθνύ Γηαδηθηύνπ (GUnet) δεκηνύξγεζε έλα 

ιεηηνπξγηθό θαη θηιηθό πξνο ηνλ ρξήζηε πεξηβάιινλ εξγαζίαο κε κεγάιεο δπλαηόηεηεο 

θαη ηελ ππνζηεξίδνπλ θαηαβάιινληαο θόπν ζε δπλακηθό θαη πξνζπάζεηα.  
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WebCT/Blackboard (www.blackboard.com) 

Gradepoint (www.gradepoint.net) 

Desire2Learn (www.desire2learn.com) 

Learn.com (www.learn.com) 

Edutopia (https://www.edutopia.org/)  

Khan Academy (https://el.khanacademy.org/) 

eTwinning (http://www.etwinning.gr/) 
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Future Classroom Lab (http://fcl.eun.org/) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

1. Δξωηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο 

Eclass.sch.gr             ΑΓΓΛΗΚΑ             ΓΤΜΝΑΗΟ / ΓΔΛ /εζπεξηλόΔΠΑΛ / ΓΗΔΚ 

ΑΝΓΡΑ……..                                           ΓΤΝΑΗΚΑ………….. 

     12-15                       15-18                                19-25                                 26-30       

      31-35                      36-40                                41- 50                                  50+ 

ΧΡΔ  ΥΡΖΖ…….1_     2_   3_   3+_ΑΝΑ ΒΓΟΜΑΓΑ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ          ΑΝΧΣΔΡΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ             ΑΔΗ 
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2. ΠΙΝΑΚΔ  ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  ΣΟ SPSS 

 

2.0 ππνινγηζκόο ηηκήο α ηνπ Cronbach  

 

 

2.1 πίλαθαο θύισλ  

Άλδξαο/γπλαίθα 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid άλδξαο 169 53,8 53,8 53,8 

γπλαίθα 145 46,2 46,2 100,0 

ζύλνιν 314 100,0 100,0  

2.2.ηύπνο ζρνιείνπ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γπκλάζην 190 60,5 60,5 60,5 

ΓΔΛ 44 14,0 14,0 74,5 

Δζπ.ΔΠΑΛ 20 6,4 6,4 80,9 

ΓΗΔΚ 60 19,1 19,1 100,0 

ζύλνιν 314 100,0 100,0  
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2.3 ειηθία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 12-15 190 60,5 60,5 60,5 

15-18 46 14,6 14,6 75,2 

19-25 19 6,1 6,1 81,2 

26-30 11 3,5 3,5 84,7 

31-35 12 3,8 3,8 88,5 

36-40 6 1,9 1,9 90,4 

41-50 29 9,2 9,2 99,7 

51-- 1 ,3 ,3 100,0 

Total 314 100,0 100,0  

 

2.4 επίπεδν εθπαίδεπζεο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Β/ζκηα 289 92,0 92,0 92,0 

TEI 19 6,1 6,1 98,1 

AEI 6 1,9 1,9 100,0 

Total 314 100,0 100,0  

2.5 απνηύπσζε Μ.Ο. αλά εξώηεζε (Αγγιηθό SUS εξσηεκαηνιόγην ) 

I think that I would like to use this system frequently   

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid strongly disagree 28 8,9 8,9 8,9 

disagree 23 7,3 7,3 16,2 

neither agree nor 

disagree 
61 19,4 19,4 35,7 

agree 129 41,1 41,1 76,8 

strongly agree 73 23,2 23,2 100,0 

Total 314 100,0 100,0  
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   I found the system unnecessarily complex 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid strongly disagree 55 17,5 17,5 17,5 

disagree 132 42,0 42,0 59,6 

neither agree nor 

disagree 
69 22,0 22,0 81,5 

agree 44 14,0 14,0 95,5 

strongly agree 14 4,5 4,5 100,0 

Total 314 100,0 100,0  

 

I thought the system was easy to use 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid strongly disagree 9 2,9 2,9 2,9 

disagree 23 7,3 7,3 10,2 

neither agree nor 

disagree 
59 18,8 18,8 29,0 

agree 130 41,4 41,4 70,4 

strongly agree 93 29,6 29,6 100,0 

Total 314 100,0 100,0  

 

I think that I would need the support of a technical person to be able to use the sys-

tem 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid strongly disagree 117 37,3 37,3 37,3 

disagree 87 27,7 27,7 65,0 

neither agree nor 

disagree 
59 18,8 18,8 83,8 

agree 37 11,8 11,8 95,5 

strongly agree 14 4,5 4,5 100,0 

Total 314 100,0 100,0  
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I found the various functions of the system were well integrated 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid strongly disagree 6 1,9 1,9 1,9 

disagree 29 9,2 9,2 11,1 

neither agree nor 

disagree 
51 16,2 16,2 27,4 

agree 130 41,4 41,4 68,8 

strongly agree 98 31,2 31,2 100,0 

Total 314 100,0 100,0  

 

I thought there was too much inconsistency in the system 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid strongly disagree 76 24,2 24,2 24,2 

disagree 119 37,9 37,9 62,1 

neither agree nor 

disagree 
73 23,2 23,2 85,4 

agree 39 12,4 12,4 97,8 

strongly agree 7 2,2 2,2 100,0 

Total 314 100,0 100,0  

 

I would imagine that most people would learn how to use this system very quickly 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid strongly disagree 11 3,5 3,5 3,5 

disagree 28 8,9 8,9 12,4 

neither agree nor 

disagree 
60 19,1 19,1 31,5 

agree 129 41,1 41,1 72,6 

strongly agree 86 27,4 27,4 100,0 

Total 314 100,0 100,0  
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I found the system very cumbersome to use 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid strongly disagree 64 20,4 20,4 20,4 

disagree 109 34,7 34,7 55,1 

neither agree nor 

disagree 
52 16,6 16,6 71,7 

agree 72 22,9 22,9 94,6 

strongly agree 17 5,4 5,4 100,0 

Total 314 100,0 100,0  

 

I felt very confident using the system 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid strongly disagree 13 4,1 4,1 4,1 

disagree 16 5,1 5,1 9,2 

neither agree nor 

disagree 
59 18,8 18,8 28,0 

agree 100 31,8 31,8 59,9 

strongly agree 126 40,1 40,1 100,0 

Total 314 100,0 100,0  

 

I needed to learn a lot of things before I could get going with the system 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid strongly disagree 110 35,0 35,0 35,0 

disagree 73 23,2 23,2 58,3 

neither agree nor 

disagree 
61 19,4 19,4 77,7 

agree 54 17,2 17,2 94,9 

strongly agree 16 5,1 5,1 100,0 

Total 314 100,0 100,0  
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2.6.1 ηαηηζηηθή αλάιπζε Μ.Ο. αλά ηύπν ζρνιείνπ 

Σύπνο 

ζρνιείνπ 

Βξή-

θα ην 

ζύ-

ζηεκα 

αρξεί-

ρξεί-

αζηα 

πεξί-

πινθν 

 

Πη-

ζηεύσ 

πσο 

ζα 

ρξεηα-

δό-

κνπλ 

ηελ 

ππν-

ζηή-

ξημε 

ηερλη-

θνύ 

πξν-

ζσπη-

θνύ 

γηα λα 

κπν-

ξέζσ 

λα 

ρξε-

ζηκν-

πνηή-

ζσ ην 

ζύ-

ζηεκα 

Πί-

ζηεπα 

πσο 

ην 

ζύ-

ζηεκα 

ήηαλ 

εύθν-

ιν 

ζηε 

ρξήζε 

 

Βξή-

θα όηη 

νη δηά-

δηά-

θνξεο 

ιεη-

ηνπξ-

γίεο 

ηνπ 

ζπζηή

ζηή-

καηνο 

ήηαλ 

θαιά 

ελζσ-

κα-

ησκέ-

λεο. 

 

Πί-

ζηεπα 

πσο 

ππήξ-

ρε π-

πεξ-

βνιη-

θά 

πνιύ 

αζπ-

λέπεη-

α/αζπ

λέρεηα 

ζε 

απηό 

ην 

ζύ-

ζηεκα 

 

Θα 

θαληα

ληαδό

δό-

κνπλ 

πσο νη 

πεξηζ-

ξηζ-

ζόηε-

ξνη 

άλζξσ

ζξσ-

πνη ζα 

κάζαη

ζαη-

λαλ 

λα 

ρξε-

ζηκν-

πνη-

νύλ 

απηό 

ην 

ζύ-

ζηεκα 

πνιύ 

γξή-

γνξα. 

 

Βξή-

θα ην 

ζύ-

ζηεκα 

πνιύ 

θνπξα

ξα-

ζηηθό 

γηα λα 

ην 

ρξε-

ζηκν-

πνηή-

ζσ 

 

Έλσ-

ζα 

πνιύ 

ζίγνπ-

γνπ-

ξνο/ε 

ρξε-

ζηκν-

πνηώ-

ληαο 

ην 

ζύζηε

ζηε-

κα. 

 

Υξεηά

ζηεθα 

λα 

κάζσ 

πνιιά 

πξάγ-

καηα 

πξηλ 

κπν-

ξέζσ  

λα 

μεθη-

λήζσ 

κε 

απηό 

ην 

ζύζηε

ζηε-

κα. 

Θα 

ήζεια 

λα 

ρξε-

ζηκν-

πνηώ 

ην 

ζύ-

ζηεκα 

ζπρλά 

Γπ

κλά

ζην 

Μ.ν. 2,36 2,22 3,86 3,95 2,32 3,73 2,49 4,03 2,37 3,71 

πιή-

ζνο 
190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 

Σππ. 

Από-

θιηζε 

,991 1,138 ,968 ,961 ,995 1,011 1,135 1,036 1,265 1,062 

ΓΔ

Λ 

Μ.ν 2,89 2,20 3,45 3,39 2,41 3,36 2,93 3,25 2,27 2,66 

 πιή-

ζνο 
44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
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 Σππ. 

Από-

θιηζε 

1,104 1,133 
1,10

9 
1,166 ,923 1,036 1,208 1,222 1,246 1,346 

ΔΠ

ΑΛ 

 Μ.ν 1,55 1,80 4,65 4,45 1,60 4,85 1,45 4,60 1,65 4,65 

 πιή-

ζνο 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 Σππ. 

Από-

θιηζε 

,887 1,281 ,489 ,510 ,940 ,366 ,887 ,681 1,226 ,587 

ΓIE

K 

 Μ.ν 2,77 2,18 3,98 3,97 2,43 3,98 3,00 4,20 2,52 3,72 

 πιή-

ζνο 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

 Σππ. 

Από-

θιηζε 

1,125 1,334 
1,04

9 
1,008 1,212 1,081 1,207 ,971 1,200 1,106 

ύ-

λν-

ιν 

 Μ.ν 2,46 2,18 3,88 3,91 2,31 3,80 2,58 3,99 2,34 3,62 

 πιή-

ζνο 
314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 

 Σππ. 

Από-

θιηζε 

1,072 1,185 
1,01

1 
1,005 1,040 1,049 1,200 1,081 1,257 1,177 

 

2.6.2 Πίνακασ ανάλυςησ διακφμανςησ(ANOVA) ( τφποσ ςχολείου) 

Δξώηεζε1 έρεη F(3, 310) = 17,877 θαη  p=0,000<0,005, 

Δξώηεζε2 έρεη F(3, 310) = 10,146 θαη  p=0,000<0,005, 

Δξώηεζε3 έρεη F(3, 310) = 7,088  θαη  p=0,000<0,005, 

Δξώηεζε4 έρεη F(3, 310) = 0,765 θαη  p=0,514>0,005, 

Δξώηεζε5 έρεη F(3, 310) = 6,394  θαη  p=0,000<0,005, 

Δξώηεζε6 έρεη F(3, 310) = 3,609 θαη  p=0,014>0,005, 

Δξώηεζε7 έρεη F(3, 310) = 11,075  θαη  p=0,000<0,005, 

Δξώηεζε8 έρεη F(3, 310) = 10,942  θαη  p=0,000<0,005, 

Δξώηεζε9 έρεη F(3, 310) = 10,732 θαη  p=0,000<0,005, 

Δξώηεζε10 έρεη F(3, 310) = 2,528  θαη  p=0,057>0,005, 
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2.6.3 Μ.ν. θύιν/t test 

Group Statistics 

 
man/woman N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

I think that I would like to use 

the system frequently 

man 169 3,51 1,225 ,094 

woman 145 3,75 1,109 ,092 

I found the system unneces-

sarily complex 

man 169 2,50 1,081 ,083 

woman 145 2,41 1,064 ,088 

I thought the system was 

easy to use 

man 169 3,80 1,038 ,080 

woman 145 3,97 ,975 ,081 

I think that I would need the 

support of a technical person 

to be able to use the system 

man 169 2,17 1,195 ,092 

woman 
145 2,20 1,176 ,098 

I found the various functions 

of the system were well inte-

grated 

man 169 3,83 1,062 ,082 

woman 
145 3,99 ,932 ,077 

I thought there was too 

much inconsistency in the 

system 

man 169 2,34 1,074 ,083 

woman 
145 2,27 1,002 ,083 

I would imagine that most 

people would learn how to 

use this system very quickly 

man 169 3,67 1,105 ,085 

woman 
145 3,94 ,963 ,080 

I found the system very 

cumbersome to use 

man 169 2,58 1,228 ,094 

woman 145 2,59 1,170 ,097 

I felt very confident using the 

system 

man 169 3,89 1,162 ,089 

woman 145 4,10 ,970 ,081 

I needed to learn a lot of 

things before I could get go-

ing with the system 

man 169 2,33 1,251 ,096 

woman 
145 2,36 1,268 ,105 

 
     

 

 

2.6.4 Levene, t-test_ sex 
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Levene's Test for Equality 

of Variances 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

I think that I 

would like to use 

the system fre-

quently 

Equal vari-

ances as-

sumed 

3,912 ,049 -1,784 312 ,075 

Equal vari-

ances not as-

sumed 

  -1,798 311,098 ,073 

I found the sys-

tem unnecessari-

ly complex 

Equal vari-

ances as-

sumed 

,461 ,498 ,791 312 ,430 

Equal vari-

ances not as-

sumed 

  ,792 306,163 ,429 

I thought the sys-

tem was easy to 

use 

Equal vari-

ances as-

sumed 

,517 ,473 -1,459 312 ,146 

Equal vari-

ances not as-

sumed 

  -1,466 309,464 ,144 

I think that I 

would need the 

support of a 

technical person 

to be able to use 

the system 

Equal vari-

ances as-

sumed 

,008 ,930 -,211 312 ,833 

Equal vari-

ances not as-

sumed 

  -,212 306,194 ,832 

I found the vari-

ous functions of 

the system were 

well integrated 

Equal vari-

ances as-

sumed 

3,030 ,083 -1,397 312 ,163 

Equal vari-

ances not as-

sumed 

  -1,411 311,835 ,159 

I thought there 

was too much 

inconsistency in 

the system 

Equal vari-

ances as-

sumed 

3,389 ,067 ,580 312 ,563 

Equal vari-

ances not as-

sumed 

  ,583 309,806 ,561 

I would imagine 

that most people 

would learn how 

Equal vari-

ances as-

sumed 

9,061 ,003 -2,292 312 ,023 
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to use this sys-

tem very quickly 

Equal vari-

ances not as-

sumed 

  -2,316 311,918 ,021 

I found the sys-

tem very cum-

bersome to use 

Equal vari-

ances as-

sumed 

,594 ,441 -,047 312 ,963 

Equal vari-

ances not as-

sumed 

  -,047 308,540 ,963 

I felt very confi-

dent using the 

system 

Equal vari-

ances as-

sumed 

2,651 ,104 -1,770 312 ,078 

Equal vari-

ances not as-

sumed 

  -1,794 311,773 ,074 

I needed to learn 

a lot of things be-

fore I could get 

going with the 

system 

Equal vari-

ances as-

sumed 

,007 ,933 -,233 312 ,816 

Equal vari-

ances not as-

sumed 

  -,233 303,580 ,816 
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2.6.5 Crosstabulation sex 

CrosstabulationQ1 

man/woman * I think that I would like to use the system frequently Crosstabulation 

 

I think that I would like to use the system frequently 

Total 

strongly 

disagree disagree 

neither 

agree nor 

disagree agree 

strongly 

agree 

man/w

oman 

man Count 19 11 40 62 37 169 

Expected Count 15,1 12,4 32,8 69,4 39,3 169,0 

% within 

man/woman 
11,2% 6,5% 23,7% 36,7% 21,9% 100,0% 

woman Count 9 12 21 67 36 145 

Expected Count 12,9 10,6 28,2 59,6 33,7 145,0 

% within 

man/woman 
6,2% 8,3% 14,5% 46,2% 24,8% 100,0% 

Total Count 28 23 61 129 73 314 

Expected Count 28,0 23,0 61,0 129,0 73,0 314,0 

% within 

man/woman 
8,9% 7,3% 19,4% 41,1% 23,2% 100,0% 
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 Pearson- sex 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic Sig-

nificance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,953
a
 4 ,093 

Likelihood Ratio 8,084 4 ,089 

Linear-by-Linear Association 3,162 1 ,075 

N of Valid Cases 314   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 10,62. 

 

man/woman * I would imagine that most people would learn how to use this system very quickly Crosstabulation 

 

I would imagine that most people would learn how to use this sys-

tem very quickly 

Total 

strongly 

disagree disagree 

neither 

agree nor 

disagree agree 

strongly 

agree 

man/woman man Count 7 21 34 65 42 169 

% within 

man/wom

an 

4,1% 12,4% 20,1% 38,5% 24,9% 100,0% 

woman Count 4 7 26 64 44 145 

% within 

man/wom

an 

2,8% 4,8% 17,9% 44,1% 30,3% 100,0% 

Total Count 11 28 60 129 86 314 

% within 

man/wom

an 

3,5% 8,9% 19,1% 41,1% 27,4% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,146
a
 4 ,128 

Likelihood Ratio 7,442 4 ,114 

Linear-by-Linear Association 5,182 1 ,023 

N of Valid Cases 314   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is 5,08 . 

pearsonQ1   0,1 <0,2 low correlation 

Correlations 

 man/woman 

I think that I 

would like to 

use the system 

frequently 

man/woman Pearson Correlation 1 ,101 

Sig. (2-tailed)  ,075 

N 314 314 

I think that I would like to use 

the system frequently 

Pearson Correlation ,101 1 

Sig. (2-tailed) ,075  

N 314 314 
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2.6.7 Γξαθήκαηα αλά εξώηεζε κε βάζε ην θύιν(Stem-and-Leaf Plots)  
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2.7.1 αλάιπζε Μ.Ο. αλά ειηθηαθή νκάδα θαη ηύπν ζρνιείνπ 

Report 

what 

type of 

school 

they are 

in / define their age 

I 

found 

the 

sys-

tem 

unnec

neces-

es-

sarily 

com-

plex 

I 

think 

that I 

would 

need 

the 

sup-

port 

of a 

tech-

nical 

per-

son to 

be 

able 

to use 

the 

sys-

tem 

I 

thou

ght 

the 

sys-

tem 

was 

easy 

to 

use 

I 

found 

the 

vari-

ous 

func-

tions 

of the 

sys-

tem 

were 

well 

inte-

grated 

I 

thoug

ht 

there 

was 

too 

much 

incon-

sis-

tency 

in the 

sys-

tem 

I 

woul

d 

im-

agin

e 

that 

most 

peo-

ple 

woul

d 

learn 

how 

to 

use 

this 

sys-

tem 

very 

quic

kly 

I 

found 

the 

sys-

tem 

very 

cum-

ber-

some 

to use 

I felt 

very 

confi-

dent 

using 

the 

sys-

tem 

I 

need

ed to 

learn 

a lot 

of 

thin

gs 

be-

fore 

I 

coul

d get 

go-

ing 

with 

the 

sys-

tem 

I 

thin

k 

that 

I 

wou

ld 

like 

to 

use 

the 

sys-

tem 

fre-

quen

tly 

 γπκλά-

ζην 

12-15 Mean 2,36 2,22 3,86 3,95 2,32 3,73 2,49 4,03 2,37 3,71 

N 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 

Std. 

Deviatio

n 

,991 1,138 ,968 ,961 ,995 
1,01

1 
1,135 1,036 

1,26

5 

1,06

2 

Total Mean 2,36 2,22 3,86 3,95 2,32 3,73 2,49 4,03 2,37 3,71 

N 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 

Std. 

Deviatio

n 

,991 1,138 ,968 ,961 ,995 
1,01

1 
1,135 1,036 

1,26

5 

1,06

2 

 ΓΔΛ 15-18 Mean 2,89 2,20 3,45 3,39 2,41 3,36 2,93 3,25 2,27 2,66 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

Std. 

Deviatio

n 

1,104 1,133 
1,10

9 
1,166 ,923 

1,03

6 
1,208 1,222 

1,24

6 

1,34

6 

 ύλνιν Mean 2,89 2,20 3,45 3,39 2,41 3,36 2,93 3,25 2,27 2,66 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
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Std. 

Deviatio

n 

1,104 1,133 
1,10

9 
1,166 ,923 

1,03

6 
1,208 1,222 

1,24

6 

1,34

6 

Δζπ.ΔΠ

ΑΛ 

19-25 Mean 1,50 2,00 5,00 4,50 1,00 4,50 1,00 4,50 3,00 4,00 

N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Std. 

Deviatio

n 

,707 1,414 ,000 ,707 ,000 ,707 ,000 ,707 
2,82

8 

1,41

4 

26-30 Mean 1,50 2,00 4,50 4,75 2,00 4,75 1,50 4,50 1,25 5,00 

N 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Std. 

Deviatio

n 

1,000 1,414 ,577 ,500 2,000 ,500 1,000 1,000 ,500 ,000 

31-35 Mean 1,50 2,00 4,50 4,50 1,50 5,00 1,50 4,50 1,50 5,00 

N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Std. 

Deviatio

n 

,707 1,414 ,707 ,707 ,707 ,000 ,707 ,707 ,707 ,000 

36-40 Mean 1,00 1,00 5,00 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 4,00 

N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Std. 

Deviatio

n 

. . . . . . . . . . 

41-50 Mean 1,70 1,80 4,60 4,20 1,70 4,90 1,60 4,60 1,70 4,60 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Std. 

Deviatio

n 

1,059 1,476 ,516 ,422 ,483 ,316 1,075 ,699 
1,25

2 
,516 

51-- Mean 1,00 1,00 5,00 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00 

N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Std. 

Deviatio

n 

. . . . . . . . . . 

 ύλνιν Mean 1,55 1,80 4,65 4,45 1,60 4,85 1,45 4,60 1,65 4,65 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Std. 

Deviatio

n 

,887 1,281 ,489 ,510 ,940 ,366 ,887 ,681 
1,22

6 
,587 

ΓΗΔK 15-18 Mean 2,50 2,00 4,00 4,00 2,00 3,50 3,00 4,00 3,00 3,00 

N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Std. 

Deviatio

n 

,707 ,000 
1,41

4 
,000 ,000 ,707 1,414 ,000 

1,41

4 
,000 
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19-25 Mean 3,18 1,94 4,29 3,53 3,00 4,00 3,59 4,41 2,53 3,41 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Std. 

Deviatio

n 

,883 1,144 ,588 1,068 1,061 ,935 ,939 ,939 
1,06

8 

1,00

4 

26-30 Mean 3,00 1,57 3,86 3,86 2,43 3,57 3,00 4,00 2,43 3,00 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Std. 

Deviatio

n 

1,291 ,787 
1,34

5 
,900 1,512 

1,61

8 
1,291 1,414 

1,13

4 

1,41

4 

31-35 Mean 2,50 2,20 4,10 4,00 1,80 4,00 2,70 4,10 2,00 4,30 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Std. 

Deviatio

n 

1,179 1,476 
1,28

7 
1,155 1,229 

1,24

7 
1,252 ,876 ,816 ,483 

36-40 Mean 1,80 1,20 4,40 4,40 1,80 4,60 1,60 4,40 2,20 4,20 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Std. 

Deviatio

n 

,837 ,447 ,548 ,548 1,304 ,548 ,548 ,548 
1,64

3 
,837 

41-50 Mean 2,74 2,89 3,58 4,26 2,47 4,00 3,00 4,11 2,84 3,89 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Std. 

Deviatio

n 

1,240 1,524 
1,17

0 
,991 1,124 

1,05

4 
1,247 1,049 

1,38

5 

1,24

3 

Total Mean 2,77 2,18 3,98 3,97 2,43 3,98 3,00 4,20 2,52 3,72 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Std. 

Deviatio

n 

1,125 1,334 
1,04

9 
1,008 1,212 

1,08

1 
1,207 ,971 

1,20

0 

1,10

6 

 ύλνιν 12-15 Mean 2,36 2,22 3,86 3,95 2,32 3,73 2,49 4,03 2,37 3,71 

N 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 

Std. 

Deviatio

n 

,991 1,138 ,968 ,961 ,995 
1,01

1 
1,135 1,036 

1,26

5 

1,06

2 

15-18 Mean 2,87 2,20 3,48 3,41 2,39 3,37 2,93 3,28 2,30 2,67 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Std. 

Deviatio

n 

1,087 1,108 
1,11

0 
1,147 ,906 

1,01

9 
1,200 1,205 

1,24

5 

1,31

7 

19-25 Mean 3,00 1,95 4,37 3,63 2,79 4,05 3,32 4,42 2,58 3,47 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
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Std. 

Deviatio

n 

1,000 1,129 ,597 1,065 1,182 ,911 1,204 ,902 
1,21

6 

1,02

0 

26-30 Mean 2,45 1,73 4,09 4,18 2,27 4,00 2,45 4,18 2,00 3,73 

N 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Std. 

Deviatio

n 

1,368 1,009 
1,13

6 
,874 1,618 

1,41

4 
1,368 1,250 

1,09

5 

1,48

9 

31-35 Mean 2,33 2,17 4,17 4,08 1,75 4,17 2,50 4,17 1,92 4,42 

N 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Std. 

Deviatio

n 

1,155 1,403 
1,19

3 
1,084 1,138 

1,19

3 
1,243 ,835 ,793 ,515 

36-40 Mean 1,67 1,17 4,50 4,50 1,67 4,67 1,50 4,50 2,00 4,17 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Std. 

Deviatio

n 

,816 ,408 ,548 ,548 1,211 ,516 ,548 ,548 
1,54

9 
,753 

41-50 Mean 2,38 2,52 3,93 4,24 2,21 4,31 2,52 4,28 2,45 4,14 

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

Std. 

Deviatio

n 

1,265 1,573 
1,10

0 
,830 1,013 ,967 1,353 ,960 

1,42

9 

1,09

3 

51-- Mean 1,00 1,00 5,00 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00 

N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Std. 

Deviatio

n 

. . . . . . . . . . 

 ζύλνιν Mean 2,46 2,18 3,88 3,91 2,31 3,80 2,58 3,99 2,34 3,62 

N 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 

Std. 

Deviatio

n 

1,072 1,185 
1,01

1 
1,005 1,040 

1,04

9 
1,200 1,081 

1,25

7 

1,17

7 

 

 

 2.7.2  Crosstabulation_ages Q1 
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define their age * I think that I would like to use the system frequently Crosstabulation 

 

I think that I would like to use the system frequently 

Total 

strongly 

disagree disagree 

neither 

agree nor 

disagree agree 

strongly 

agree 

d

e

f

i

n

e

 

t

h

e

i

r

 

a

g

e 

12-15 Count 12 9 43 84 42 190 

Expect

ed 

Count 

16,9 13,9 36,9 78,1 44,2 190,0 

% 

within 

define 

their 

age 

6,3% 4,7% 22,6% 44,2% 22,1% 100,0% 

15-18 Count 13 6 14 9 4 46 

Expect

ed 

Count 

4,1 3,4 8,9 18,9 10,7 46,0 

% 

within 

define 

their 

age 

28,3% 13,0% 30,4% 19,6% 8,7% 100,0% 

19-25 Count 0 5 2 10 2 19 

Expect

ed 

Count 

1,7 1,4 3,7 7,8 4,4 19,0 

% 

within 

define 

their 

age 

0,0% 26,3% 10,5% 52,6% 10,5% 100,0% 

26-30 Count 1 2 1 2 5 11 

Expect

ed 

Count 

1,0 ,8 2,1 4,5 2,6 11,0 

% 

within 

define 

their 

age 

9,1% 18,2% 9,1% 18,2% 45,5% 100,0% 

31-35 Count 0 0 0 7 5 12 
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Expect

ed 

Count 

1,1 ,9 2,3 4,9 2,8 12,0 

% 

within 

define 

their 

age 

0,0% 0,0% 0,0% 58,3% 41,7% 100,0% 

36-40 Count 0 0 1 3 2 6 

Expect

ed 

Count 

,5 ,4 1,2 2,5 1,4 6,0 

% 

within 

define 

their 

age 

0,0% 0,0% 16,7% 50,0% 33,3% 100,0% 

41-50 Count 2 1 0 14 12 29 

Expect

ed 

Count 

2,6 2,1 5,6 11,9 6,7 29,0 

% 

within 

define 

their 

age 

6,9% 3,4% 0,0% 48,3% 41,4% 100,0% 

51-- Count 0 0 0 0 1 1 

Expect

ed 

Count 

,1 ,1 ,2 ,4 ,2 1,0 

% 

within 

define 

their 

age 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

T

o

t

a

l 

Count 28 23 61 129 73 314 

Expected 

Count 
28,0 23,0 61,0 129,0 73,0 314,0 

% within define 

their age 
8,9% 7,3% 19,4% 41,1% 23,2% 100,0% 
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 2.7.3. Age groups means 

define their 

age 

I need-

ed to 

learn a 

lot of 

things 

before I 

could 

get go-

ing with 

the sys-

tem 

I felt 

very 

confi-

dent 

using 

the sys-

tem 

I found 

the sys-

tem 

very 

cumber-

ber-

some to 

use 

I would 

imagine 

that 

most 

people 

would 

learn 

how to 

use this 

system 

very 

quickly 

I 

thought 

there 

was too 

much 

incon-

sistency 

in the 

system 

I found 

the var-

ious 

func-

tions of 

the sys-

tem 

were 

well in-

tegrated 

I think 

that I 

would 

need 

the 

support 

of a 

tech-

nical 

person 

to be 

able to 

use the 

system 

I 

thought 

the sys-

tem was 

easy to 

use 

I found 

the sys-

tem un-

neces-

sarily 

complex 

I think that 

I would 

like to use 

the sys-

tem fre-

quently 

12-

15 

Mean 2,37 4,03 2,49 3,73 2,32 3,95 2,22 3,86 2,36 3,71 

N 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 

Std. 

Deviatio

n 

1,265 1,036 1,135 1,011 ,995 ,961 1,138 ,968 ,991 1,062 

15-

18 

Mean 2,30 3,28 2,93 3,37 2,39 3,41 2,20 3,48 2,87 2,67 

N 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Std. 

Deviatio

n 

1,245 1,205 1,200 1,019 ,906 1,147 1,108 1,110 1,087 1,317 

19-

25 

Mean 2,58 4,42 3,32 4,05 2,79 3,63 1,95 4,37 3,00 3,47 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Std. 

Deviatio

n 

1,216 ,902 1,204 ,911 1,182 1,065 1,129 ,597 1,000 1,020 

26-

30 

Mean 2,00 4,18 2,45 4,00 2,27 4,18 1,73 4,09 2,45 3,73 

N 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Std. 

Deviatio

n 

1,095 1,250 1,368 1,414 1,618 ,874 1,009 1,136 1,368 1,489 

31-

35 

Mean 1,92 4,17 2,50 4,17 1,75 4,08 2,17 4,17 2,33 4,42 

N 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Std. 

Deviatio

n 

,793 ,835 1,243 1,193 1,138 1,084 1,403 1,193 1,155 ,515 
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36-

40 

Mean 2,00 4,50 1,50 4,67 1,67 4,50 1,17 4,50 1,67 4,17 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Std. 

Deviatio

n 

1,549 ,548 ,548 ,516 1,211 ,548 ,408 ,548 ,816 ,753 

41-

50 

Mean 2,45 4,28 2,52 4,31 2,21 4,24 2,52 3,93 2,38 4,14 

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

Std. 

Deviatio

n 

1,429 ,960 1,353 ,967 1,013 ,830 1,573 1,100 1,265 1,093 

51-- Mean 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00 

N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Std. 

Deviatio

n 

. . . . . . . . . . 

Total Mean 2,34 3,99 2,58 3,80 2,31 3,91 2,18 3,88 2,46 3,62 

N 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 

Std. 

Deviatio

n 

1,257 1,081 1,200 1,049 1,040 1,005 1,185 1,011 1,072 1,177 
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2.7.4 Independent Samples Test/ Group Statistics 

Group 

Statistics 

 
define their 

age N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

I think that I 

would like to 

use the sys-

tem frequently 

26-30 11 3,73 1,489 ,449 

31-35 

12 4,42 ,515 ,149 

I found the 

system un-

necessarily 

complex 

26-30 11 2,45 1,368 ,413 

31-35 

12 2,33 1,155 ,333 

I thought the 

system was 

easy to use 

26-30 11 4,09 1,136 ,343 

31-35 
12 4,17 1,193 ,345 

I think that I 

would need 

the support of 

a technical 

person to be 

able to use the 

system 

26-30 11 1,73 1,009 ,304 

31-35 

12 2,17 1,403 ,405 

I found the 

various func-

tions of the 

system were 

well integrated 

26-30 11 4,18 ,874 ,263 

31-35 

12 4,08 1,084 ,313 

I thought there 

was too much 

inconsistency 

in the system 

26-30 11 2,27 1,618 ,488 

31-35 

12 1,75 1,138 ,329 

I would imag-

ine that most 

people would 

learn how to 

use this sys-

tem very 

quickly 

26-30 11 4,00 1,414 ,426 

31-35 

12 4,17 1,193 ,345 

I found the 26-30 11 2,45 1,368 ,413 
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system very 

cumbersome 

to use 

31-35 

12 2,50 1,243 ,359 

I felt very con-

fident using 

the system 

26-30 11 4,18 1,250 ,377 

31-35 
12 4,17 ,835 ,241 

I needed to 

learn a lot of 

things before I 

could get go-

ing with the 

system 

26-30 11 2,00 1,095 ,330 

31-35 

12 1,92 ,793 ,229 
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

I think that I 

would like 

to use the 

system fre-

quently 

Equal 

variances 

assumed 

14,573 ,001 
-

1,511 
21 ,146 -,689 ,456 -1,638 ,260 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  
-

1,457 

12,17

9 
,170 -,689 ,473 -1,718 ,340 

I found the 

system un-

necessarily 

complex 

Equal 

variances 

assumed 

,442 ,514 ,230 21 ,820 ,121 ,526 -,973 1,216 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  ,229 
19,68

8 
,822 ,121 ,530 -,986 1,229 

I thought 

the system 

was easy 

to use 

Equal 

variances 

assumed 

,939 ,344 -,156 21 ,878 -,076 ,487 -1,088 ,937 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -,156 
20,96

3 
,878 -,076 ,486 -1,086 ,935 

I think that I 

would need 

the support 

of a tech-

nical per-

son to be 

able to use 

the system 

Equal 

variances 

assumed 

2,484 ,130 -,855 21 ,402 -,439 ,514 -1,508 ,630 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -,867 
19,93

2 
,396 -,439 ,507 -1,496 ,618 

I found the 

various 

functions of 

the system 

were well 

integrated 

Equal 

variances 

assumed 

,356 ,557 ,238 21 ,814 ,098 ,413 -,760 ,957 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  ,241 
20,69

0 
,812 ,098 ,409 -,753 ,950 
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I thought 

there was 

too much 

incon-

sistency in 

the system 

Equal 

variances 

assumed 

1,791 ,195 ,902 21 ,377 ,523 ,579 -,682 1,727 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  ,889 
17,80

0 
,386 ,523 ,588 -,714 1,759 

I would im-

agine that 

most peo-

ple would 

learn how 

to use this 

system 

very quick-

ly 

Equal 

variances 

assumed 

,151 ,701 -,306 21 ,762 -,167 ,544 -1,298 ,965 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -,304 
19,68

9 
,764 -,167 ,548 -1,311 ,978 

I found the 

system 

very cum-

bersome to 

use 

Equal 

variances 

assumed 

,188 ,669 -,083 21 ,934 -,045 ,544 -1,178 1,087 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -,083 
20,29

4 
,935 -,045 ,547 -1,185 1,094 

I felt very 

confident 

using the 

system 

Equal 

variances 

assumed 

1,263 ,274 ,034 21 ,973 ,015 ,440 -,899 ,930 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  ,034 
17,22

7 
,973 ,015 ,447 -,928 ,958 

I needed to 

learn a lot 

of things 

before I 

could get 

going with 

the system 

Equal 

variances 

assumed 

2,002 ,172 ,210 21 ,835 ,083 ,396 -,741 ,907 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  ,207 
18,11

4 
,838 ,083 ,402 -,761 ,927 
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Group Statistics 

 
define their age N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

I think that I would like to use 

the system frequently 

26-30 11 3,73 1,489 ,449 

36-40 6 4,17 ,753 ,307 

I found the system unneces-

sarily complex 

26-30 11 2,45 1,368 ,413 

36-40 6 1,67 ,816 ,333 

I thought the system was 

easy to use 

26-30 11 4,09 1,136 ,343 

36-40 6 4,50 ,548 ,224 

I think that I would need the 

support of a technical person 

to be able to use the system 

26-30 11 1,73 1,009 ,304 

36-40 
6 1,17 ,408 ,167 

I found the various functions 

of the system were well inte-

grated 

26-30 11 4,18 ,874 ,263 

36-40 
6 4,50 ,548 ,224 

I thought there was too 

much inconsistency in the 

system 

26-30 11 2,27 1,618 ,488 

36-40 
6 1,67 1,211 ,494 

I would imagine that most 

people would learn how to 

use this system very quickly 

26-30 11 4,00 1,414 ,426 

36-40 
6 4,67 ,516 ,211 

I found the system very 

cumbersome to use 

26-30 11 2,45 1,368 ,413 

36-40 6 1,50 ,548 ,224 

I felt very confident using the 

system 

26-30 11 4,18 1,250 ,377 

36-40 6 4,50 ,548 ,224 

I needed to learn a lot of 

things before I could get go-

ing with the system 

26-30 11 2,00 1,095 ,330 

36-40 
6 2,00 1,549 ,632 
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

I think that I 

would like to 

use the sys-

tem frequent-

ly 

Equal 

variances 

assumed 

4,925 ,042 -,670 15 ,513 -,439 ,655 -1,836 ,958 

Equal 

variances 

not assumed 

  -,807 14,986 ,432 -,439 ,544 -1,599 ,721 

I found the 

system un-

necessarily 

complex 

Equal 

variances 

assumed 

2,215 ,157 1,280 15 ,220 ,788 ,615 -,524 2,100 

Equal 

variances 

not assumed 

  1,485 14,748 ,159 ,788 ,530 -,344 1,920 

I thought the 

system was 

easy to use 

Equal 

variances 

assumed 

,187 ,672 -,822 15 ,424 -,409 ,497 -1,469 ,651 

Equal 

variances 

not assumed 

  -1,000 14,920 ,333 -,409 ,409 -1,281 ,463 

I think that I 

would need 

the support of 

a technical 

person to be 

able to use 

the system 

Equal 

variances 

assumed 

4,267 ,057 1,289 15 ,217 ,561 ,435 -,366 1,488 

Equal 

variances 

not assumed 

  1,616 14,323 ,128 ,561 ,347 -,182 1,303 

I found the 

various func-

tions of the 

system were 

well integrat-

ed 

Equal 

variances 

assumed 

,141 ,713 -,803 15 ,434 -,318 ,396 -1,162 ,526 

Equal 

variances 

not assumed 

  -,921 14,524 ,372 -,318 ,346 -1,057 ,421 

I thought 

there was too 

much incon-

sistency in 

the system 

Equal 

variances 

assumed 

1,010 ,331 ,799 15 ,437 ,606 ,759 -1,011 2,223 

Equal 

variances 

not assumed 

  ,873 13,214 ,398 ,606 ,695 -,892 2,104 
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I would imag-

ine that most 

people would 

learn how to 

use this sys-

tem very 

quickly 

Equal 

variances 

assumed 

3,449 ,083 -1,101 15 ,288 -,667 ,605 -1,957 ,623 

Equal 

variances 

not assumed 

  -1,402 13,833 ,183 -,667 ,476 -1,688 ,355 

I found the 

system very 

cumbersome 

to use 

Equal 

variances 

assumed 

4,693 ,047 1,620 15 ,126 ,955 ,589 -,302 2,211 

Equal 

variances 

not assumed 

  2,034 14,274 ,061 ,955 ,469 -,050 1,959 

I felt very con-

fident using 

the system 

Equal 

variances 

assumed 

1,306 ,271 -,587 15 ,566 -,318 ,542 -1,474 ,838 

Equal 

variances 

not assumed 

  -,726 14,648 ,479 -,318 ,438 -1,254 ,618 

I needed to 

learn a lot of 

things before 

I could get 

going with the 

system 

Equal 

variances 

assumed 

2,471 ,137 ,000 15 1,000 ,000 ,642 -1,368 1,368 

Equal 

variances 

not assumed 

  ,000 7,809 1,000 ,000 ,714 -1,652 1,652 
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Group Statistics 

 
define their age N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

I think that I would like to use 

the system frequently 

31-35 12 4,42 ,515 ,149 

36-40 6 4,17 ,753 ,307 

I found the system unneces-

sarily complex 

31-35 12 2,33 1,155 ,333 

36-40 6 1,67 ,816 ,333 

I thought the system was 

easy to use 

31-35 12 4,17 1,193 ,345 

36-40 6 4,50 ,548 ,224 

I think that I would need the 

support of a technical person 

to be able to use the system 

31-35 12 2,17 1,403 ,405 

36-40 
6 1,17 ,408 ,167 

I found the various functions 

of the system were well inte-

grated 

31-35 12 4,08 1,084 ,313 

36-40 
6 4,50 ,548 ,224 

I thought there was too 

much inconsistency in the 

system 

31-35 12 1,75 1,138 ,329 

36-40 
6 1,67 1,211 ,494 

I would imagine that most 

people would learn how to 

use this system very quickly 

31-35 12 4,17 1,193 ,345 

36-40 
6 4,67 ,516 ,211 

I found the system very 

cumbersome to use 

31-35 12 2,50 1,243 ,359 

36-40 6 1,50 ,548 ,224 

I felt very confident using the 

system 

31-35 12 4,17 ,835 ,241 

36-40 6 4,50 ,548 ,224 

I needed to learn a lot of 

things before I could get go-

ing with the system 

31-35 12 1,92 ,793 ,229 

36-40 
6 2,00 1,549 ,632 
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

I think that I 

would like to 

use the sys-

tem frequent-

ly 

Equal 

variances 

assumed 

,290 ,597 ,834 16 ,417 ,250 ,300 -,385 ,885 

Equal 

variances 

not assumed 

  ,732 7,428 ,486 ,250 ,341 -,548 1,048 

I found the 

system un-

necessarily 

complex 

Equal 

variances 

assumed 

1,067 ,317 1,257 16 ,227 ,667 ,530 -,458 1,791 

Equal 

variances 

not assumed 

  1,414 13,750 ,180 ,667 ,471 -,346 1,679 

I thought the 

system was 

easy to use 

Equal 

variances 

assumed 

3,300 ,088 -,644 16 ,529 -,333 ,518 -1,431 ,765 

Equal 

variances 

not assumed 

  -,812 15,981 ,429 -,333 ,411 -1,204 ,537 

I think that I 

would need 

the support of 

a technical 

person to be 

able to use 

the system 

Equal 

variances 

assumed 

10,938 ,004 1,687 16 ,111 1,000 ,593 -,257 2,257 

Equal 

variances 

not assumed 

  2,283 14,147 ,038 1,000 ,438 ,061 1,939 

I found the 

various func-

tions of the 

system were 

well integrat-

ed 

Equal 

variances 

assumed 

,754 ,398 -,878 16 ,393 -,417 ,475 -1,423 ,589 

Equal 

variances 

not assumed 

  -1,084 15,951 ,295 -,417 ,385 -1,232 ,399 

I thought 

there was too 

much incon-

sistency in 

the system 

Equal 

variances 

assumed 

,002 ,968 ,143 16 ,888 ,083 ,581 -1,148 1,314 

Equal 

variances 

not assumed 

  ,140 9,545 ,891 ,083 ,594 -1,248 1,415 
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I would imag-

ine that most 

people would 

learn how to 

use this sys-

tem very 

quickly 

Equal 

variances 

assumed 

3,986 ,063 -,970 16 ,346 -,500 ,515 -1,593 ,593 

Equal 

variances 

not assumed 

  -1,238 15,881 ,234 -,500 ,404 -1,357 ,357 

I found the 

system very 

cumbersome 

to use 

Equal 

variances 

assumed 

3,200 ,093 1,860 16 ,081 1,000 ,538 -,140 2,140 

Equal 

variances 

not assumed 

  2,365 15,920 ,031 1,000 ,423 ,103 1,897 

I felt very con-

fident using 

the system 

Equal 

variances 

assumed 

,050 ,826 -,881 16 ,391 -,333 ,378 -1,136 ,469 

Equal 

variances 

not assumed 

  -1,014 14,481 ,327 -,333 ,329 -1,036 ,370 

I needed to 

learn a lot of 

things before 

I could get 

going with the 

system 

Equal 

variances 

assumed 

8,858 ,009 -,153 16 ,880 -,083 ,544 -1,236 1,069 

Equal 

variances 

not assumed 

  -,124 6,346 ,905 -,083 ,673 -1,708 1,541 


