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Περίληψη
Τον Μάρτιο του 2020 εμφανίστηκε αναπάντεχα η νόσος του Covid-19, η οποία
προκάλεσε μεγάλη ταραχή σε πολλούς τομείς στη ζωή των ανθρώπων. Σκοπός της
παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση και ανάλυση των αλλαγών που
επήλθαν στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων,
οι οποίες διενεργήθηκαν εξ’ αποστάσεως τόσο στα ελληνικά πανεπιστήμια όσο και στα
πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Ειδικότερα, στόχος της εργασίας είναι να εντοπισθούν και
να μελετηθούν τα ερευνητικά θέματα που δεν μελετήθηκαν από τους αρθρογράφους και
ερευνητές που ασχολήθηκαν με το θέμα των διαδικτυακών εξετάσεων κατά τη διάρκεια
του Covid-19. Κατόπιν μελέτης πολλών άρθρων κυρίως ξένων χωρών, επέλεξα κάποια
ενδεικτικά στα οποία παρατήρησα την έλλειψη της πλήρους ανάλυσης αξιοσημείωτων
θεμάτων. Τα θέματα που δεν μελετήθηκαν, είναι το μέγεθος εφικτότητας στην
τοποθέτηση τεχνολογικού εξοπλισμού στα σπίτια κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, το
μέγεθος της καταπάτησης των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων και της προστασίας
των προσωπικών δεδομένων με τη μέθοδο των διαδικτυακών εξετάσεων. Ακόμα, αν η
μέθοδος των διαδικτυακών εξετάσεων είναι αρκετά δοκιμασμένη μέθοδος σε βάθος
χρόνου, ώστε να ισχυριστεί κάποιος με βεβαιότητα ότι είναι αποδοτική, πώς είναι η
ψυχολογία των ατόμων που εξετάζονται με αυτή τη μέθοδο, ενώ ταυτόχρονα «βιώνουν»
το ψυχολογικό φορτίο της πανδημίας και του εγκλεισμού, αν πραγματοποιείται
επιμόρφωση για τη χρήση της μεθόδου MOOC, αν εξετάζεται η διαφορετικότητα των
φοιτητών καθώς επικρατεί καθολικότητα στην εξ αποστάσεως μέθοδο, αν υπάρχει
αξιοπιστία στις εξετάσεις και τέλος η ποιότητα της γνώσης που παρέχεται μέσω
ηλεκτρονικών εξετάσεων στην πράξη. Στη συνέχεια, αναφέρω και αναλύω την
διαδικασία των ηλεκτρονικών εξετάσεων που εφάρμοσαν δέκα ελληνικά και δέκα ξένα
πανεπιστήμια όπως για παράδειγμα τον ψηφιακό χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων και
τον χώρο εύρεσης θεμάτων, τις προϋποθέσεις εξέτασης, την διάρκεια και τον τρόπο
ελέγχου για την αποφυγή της αντιγραφής. Τέλος, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στα
παραπάνω θέματα κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράστηκε σε 270
φοιτητές και έτσι οδηγήθηκα στα παρακάτω συμπεράσματα.
Λέξεις-κλειδιά: δια ζώσης εκπαίδευση, διαδικτυακές εξετάσεις, επιτήρηση,
Covid-19, κορωνοϊός.
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Abstract
In March 2020, the disease Covid-19 appeared unexpectedly, which caused great
unrest in many areas of human life. The purpose of this dissertation is to report and
develop the changes that have occurred in the academic community as well as the way
in which the examinations were conducted, which were conducted remotely in both
Greek and foreign universities. Particularly, the aim of this paper is to note the research
topics that were not studied by the columnists and researchers who dealt with the
subject of online exams during Covid-19. After studying many articles, mainly from
foreign countries, I chose some indicative articles in which I noticed the lack of a
complete analysis of some issues. The issues that have not been studied and will be
analyzed below are the extent of feasibility in the installation of cameras and in general
technological equipment in homes during the exams, the extent of the violation of basic
human rights and the protection of personal data by the method of online examinations.
Moreover, I analyze if the method of online examinations is a well-tested method in the
long run, to claim with certainty that it is effective, what is the psychology of the people
examined with this method, while at the same time "experiencing" the psychological
burden of pandemic and inclusion , if there is training for the use of the MOOC method,
if the diversity of students is examined as universality prevails in the distance method
and finally if there is reliability in the exams and finally the quality of the knowledge
provided through electronic exams in practice. Then, I report and analyze the process of
electronic exams applied by ten Greek and ten foreign universities, such as the digital
exam venue and the subject area, the exam conditions, the duration and the control
method to avoid copying. In conclusion, in order to give answers to the above questions,
a questionnaire was constructed which was distributed to 270 students and so I was led
to some conclusions which I mention below.
Keywords: face-to-face education, online exams, proctoring, Covid-19,
coronavirus.
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Εισαγωγή
Η πανδημία του κορωνοϊού όπως είναι γνωστό, αποτέλεσε μία απρόσμενη
κατάσταση παγκοσμίως. Ξεκίνησε στις αρχές του 2020 και επηρέασε τόσο τις
ανθρώπινες ζωές όσο και τις δραστηριότητές τους σε κάθε τομέα. Πιο συγκεκριμένα, όσο
αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα, η αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
πραγματοποιήθηκε σε περισσότερες από 61 χώρες. Γι’ αυτό τον λόγο η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση-τηλεκπαίδευση αποτέλεσε μονόδρομο. Τα πανεπιστήμια λοιπόν χρειάστηκε
από τη μία μέρα στην άλλη να εξοικειωθούν με αυτές τις συνθήκες οι οποίες για πολλά
εκπαιδευτικά ιδρύματα ήταν πρωτόγνωρες και αποτέλεσαν μια μεγάλη πρόκληση.
Τηλεκπαίδευση ονομάζεται η χρήση νέων τεχνολογιών στη διαδικασία της
εκπαίδευσης με σκοπό την επιτάχυνση της διάχυσης της γνώσης από την πλευρά του
εκπαιδευτή προς τους εκπαιδευόμενους. Φυσικά πρόκειται για ένα ευέλικτο περιβάλλον
όπου ειδικά όταν είναι ασύγχρονη διαλέγουν οι εκπαιδευόμενοι το χρόνο. Επίσης, γίνεται
επιλογή του χώρου καθώς και του τρόπου αλλά και της ποσότητας γνώσης που θέλουν
να πάρουν. Η τηλεκπαίδευση λοιπόν χωρίζεται σε δύο είδη, στη σύγχρονη και την
ασύγχρονη.
Όταν μιλάμε για σύγχρονη τηλεκπαίδευση, το μάθημα γίνεται εκείνη την ώρα και
υπάρχει κάποιες φορές η δυνατότητα επανάληψης. Από την άλλη, όταν γίνεται λόγος για
ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να διδαχθεί οποιαδήποτε στιγμή
επιθυμεί και όπου το επιθυμεί καθώς τα βίντεο είναι ήδη βιντεοσκοπημένα και
ανεβασμένα σε κάποια πλατφόρμα. Στη συνέχεια, αφού τελειώσει το ακαδημαϊκό
εξάμηνο όποια μορφή τηλεκπαίδευσης και να είχε ακολουθηθεί για τη διδασκαλία των
μαθημάτων, ακολουθούν οι διαδικτυακές εξετάσεις οι οποίες διεξάγονται σε διάφορες
μορφές που θα μελετηθούν παρακάτω στην παρούσα εργασία.
Η παρούσα ακαδημαϊκή εργασία λοιπόν έχει ως στόχο να μελετήσει διάφορες
μεθόδους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και
κυρίως την μέθοδο διεξαγωγής των εξετάσεων. Επίσης πρέπει να καταγραφούν
αναλυτικά τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα αυτών των νέων μεθόδων
που χρησιμοποιήθηκαν στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Έτσι θα φανούν και κάποια
εμπόδια καθώς και δυσκολίες ειδικά για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς
επίσης και σημαντικά πλεονεκτήματα όπως είναι ο εκμηδενισμός της απόστασης.
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Η νόσος του κορωνοϊού έχει χαρακτηριστεί επίσημα ως πανδημία από τον
παγκόσμιο οργανισμός υγείας (ΠΟΥ) από τις 11 Μαρτίου του 2020. Πρόκειται για έναν
ιό αρκετά μεταδοτικό ο οποίος επιβαρύνει κυρίως το αναπνευστικό σύστημα και
μεταδίδεται με το βήχα και το φτέρνισμα. Αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος που έχει
μεταδοθεί τόσο γρήγορα σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτή τη νέα κατάσταση πραγμάτων,
οι περισσότερες χώρες παγκοσμίως έλαβαν κάποια σημαντικά περιοριστικά μέτρα με
σκοπό να περιορίσουν τη νόσο αυτή σε όποιο επίπεδο είναι εφικτό. Τα μέτρα αυτά
αφορούσαν την απαγόρευση μετακινήσεων, μειωμένες κοινωνικές επαφές, κλείσιμο των
μη απαραίτητων δραστηριοτήτων καθώς και την αναστολή όλων των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων και ιδρυμάτων.
Έτσι λοιπόν, η πλειονότητα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ακύρωσαν
κάθε είδους εκδήλωση στο χώρο του πανεπιστημίου όπως δια ζώσης διαλέξεις,
εργαστηριακά μαθήματα, συνέδρια, πρακτικές και άλλα. Ωστόσο η διδασκαλία συνέχισε
να διενεργείται διαδικτυακά εξ αποστάσεως. Αυτή η μέθοδος όμως δεν είναι δυνατόν να
επιφέρει τα ίδια μαθησιακά αποτελέσματα διότι δεν έχουν όλοι οι μαθητές και οι
μαθήτριες πρόσβαση στο διαδίκτυο, είτε λόγω οικονομικών, είτε λόγω τεχνικών
ζητημάτων. Επιπλέον χάνεται η άμεση σχέση καθηγητών και μαθητών καθώς και η
αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους. Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα αποτελεί το
γεγονός ότι η διαδικασία αυτή φάνηκε ακόμα δυσκολότερη για τους πρωτοετείς φοιτητές
και φοιτήτριες οι οποίοι μετέβησαν πολύ απότομα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση
χωρίς να έχουν την δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους.
Ένα ακόμη αρκετά σημαντικό ζήτημα αποτέλεσε η διεξαγωγή των εξετάσεων εξ
αποστάσεως καθώς και η αξιολόγηση των φοιτητών και των φοιτητριών. Οι
ηλεκτρονικές εξετάσεις αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Ωστόσο αυτός ο τρόπος εξέτασης έχει πολλές δυσκολίες, από πιθανά
τεχνικά προβλήματα μέχρι και την αξιολόγηση τους ειδικά σε περιπτώσεις πρακτικών ή
κλινικών δεξιοτήτων. Υπάρχει φυσικά και η ανασφάλεια της ακαδημαϊκής
ανεντιμότητας. Επιπλέον οι συνθήκες της πανδημίας σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική
αξιολόγηση είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχολογία των φοιτητών και των φοιτητριών
και τα επίπεδα άγχους τους εμφανίστηκαν αυξημένα. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να
γίνει αναφορά και στο γεγονός ότι στα εκπαιδευτικά ιδρύματα χρησιμοποιήθηκαν και
νέοι μέθοδοι στη μορφή των εξετάσεων, γεγονός που άγχωσε και άλλο τους φοιτητές και
τις φοιτήτριες.
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Από την άλλη η χρήση της τεχνολογίας στην αξιολόγηση των φοιτητών
δημιούργησε νέες στρατηγικές και εφαρμόστηκε σε μεγαλύτερο βαθμό ο έλεγχος της
λογοκλοπής, με σκοπό να αποφευχθεί η ανεντιμότητα.
Επομένως αυτή η μελέτη έχει ως στόχο να διερευνήσει τα παραπάνω ζητήματα
από πολλές πτυχές. Είναι γεγονός ότι από την εμφάνιση της πανδημίας και μετά, η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση εφαρμόστηκε σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά η
ευθύνη του εκπαιδευτικού συνέχισε να διατηρείται στον ίδιο βαθμό και σε πολλές
περιπτώσεις τον έκανε να εξοικειωθεί και με τις νέες τεχνολογίες.

Κεφάλαιο 1 Βιβλιογραφική Επισκόπηση
Αυτή η εργασία είναι μια έγκαιρη διερεύνηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας που
σχετίζεται με τις διαδικτυακές εξετάσεις στο πανεπιστημιακό περιβάλλον, και έχει ως
στόχο να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τις εξ αποστάσεως ηλεκτρονικές
εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η παρούσα εργασία ξεκινά την ανάλυση με
υπόβαθρο τις παραδοσιακές εξετάσεις, καθώς και τις παραδοχές που εφαρμόζονται σε
πολλά περιβάλλοντα διαδικτυακών εξετάσεων που βασίζονται στις τεχνικές και στα
συμπεράσματα των παραδοσιακών επαληθευμένων εξετάσεων. Ακολουθεί περίληψη της
μεθόδου της συστηματικής ανασκόπησης, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής
αναζήτησης, της διαδικασίας, της ποιοτικής ανασκόπησης, της ανάλυσης και περίληψης
του δείγματος.
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Κεφάλαιο 2 Ανάλυση υπαρχουσών ερευνών στις διαδικτυακές
εξετάσεις
2.1 Μεθοδολογία
Αρχικά, έπειτα από μία μελέτη πολλών άρθρων που γράφτηκαν με σκοπό την
μελέτη και την έρευνα για τον τρόπο διεξαγωγής των διαδικτυακών εξετάσεων επέλεξα
είκοσι από αυτά με σκοπό την επικέντρωσή μου στον τρόπο γραφής των εκάστοτε
άρθρων-κατά πόσο δηλαδή είναι κατανοητός ο τρόπος γραφής τους-, τον τρόπο που
προσεγγίζουν το θέμα-πόσο εύστοχα αναλύει ο ερευνητής το θέμα- καθώς και τα
ερευνητικά θέματα που έχουν επιλέξει να αναπτύξουν, δηλαδή το εύρος των θεμάτων και
περιπτώσεων του θέματος ως προς την ανάπτυξή τους. Το σύνολο των άρθρων παρείχαν
μια σχετικά ολοκληρωμένη έρευνα, ωστόσο παρατηρήθηκαν σε όλα τα άρθρα ελλείψεις
που δεν αναπτύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό ή ακόμα και παραλήφθηκαν.
Ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται από τους Braun και Clarke (2006), έγινε
μια επαγωγική θεματική προσέγγιση για τον εντοπισμό κοινών θεμάτων που
προσδιορίζονται σε κάθε άρθρο. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει έξι στάδια: εξοικείωση
δεδομένων, κωδικοποίηση δεδομένων, αναζήτηση θέματος, αναθεώρηση θέματος,
καθορισμός θεμάτων και ονομασία θεμάτων. Η εξοικείωση με τη βιβλιογραφία
επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της προβολής, του πλήρους κειμένου και της ποιοτικής
διαδικασίας αναθεώρησης. Αρχικά έγινε διεξοδική ανάλυση της βιβλιογραφίας ώστε να
γίνει κατανοητή από μέρος μου και να μπορέσω να προσδιορίσω το σκοπό τους αλλά και
τις ελλείψεις που είχαν. Έπειτα συγκεντρώθηκαν τα κυριότερα δεδομένα των άρθρων
ώστε να δοθεί μια πιο σφαιρική εικόνα της βιβλιογραφίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
οχτώ τελικά θέματα ως κενά στην βιβλιογραφία που επιλέχθηκαν, καθένα από τα οποία
συζητήθηκε σε βάθος κατά τη διάρκεια της εργασίας. Σε αυτό το πρίσμα θα μελετηθούν
διεξοδικά στο επόμενο κεφάλαιο.
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2.2 Συνοπτικός πίνακας άρθρων
Τα αποτελέσματα προέκυψαν από την εκτενή μελέτη της βιβλιογραφίας
συνοψίζονται στον Πίνακα 1. Σε αυτόν τον πίνακα όπου περιέχεται ένα πλήθος
πληροφοριών για κάθε άρθρο που μελετήθηκε και κρίθηκε ότι είναι σημαντικό να
αποδοθεί για την καλύτερη κατανόηση της εργασίας.

Πίνακας 1: Πίνακας άρθρων
Αρθρογράφος

Τίτλος Άρθρου

Ερευνητικά θέματα

Μεθοδολογία

Κενά στην
έρευνα

D’Arcy Norman
(2020)

Online exam
proctoring

Αναλύει τις μεθόδους
επιτήρησης στις
διαδικτυακές εξετάσεις,
οι οποίες έχουν χωριστεί
σε 4 κατηγορίες: την
ενεργητική και παθητική
παρακολούθηση μέσω
κάμερας, την ενεργητική
και την παθητική
παρακολούθηση μέσω
λογισμικών
προγραμμάτων.

Χρήση
λογισμικών
προγραμμάτων
εγκατεστημένα
στους
υπολογιστές, τα
οποία
προγράμματα
ελέγχουν και
εμποδίζουν τον
εξεταζόμενο που
«κινείται» σε
άλλες ιστοσελίδες
με σκοπό να
αντιγράψει.

Δεν αναφέρεται το πόσο
εύκολο είναι να
τοποθετηθούν κάμερες και
λογισμικά στους
υπολογιστές για τη
διάρκεια των εξετάσεων
και κατά πόσο δεν
καταπατά αυτή η μέθοδος
βασικά ανθρώπινα
δικαιώματα προστασίας
προσωπικών δεδομένων.
Επίσης, δεν είναι μια
αρκετά δοκιμασμένη
μέθοδος για να πει κάποιος
με σιγουριά ότι είναι και
αποδοτική

Kharbat &
Daabes (2021)

E-proctored
exams during
the COVID-19
pandemic: A
close
understanding

Μελετά την μέθοδο e
proctοring κατά τη
διάρκεια της πανδημίας
του κορωνοϊού.

Χρήση ποσοτικών
και ποιοτικών
δεδομένων.

Γίνεται έρευνα για την
ψυχολογία των ατόμων
που εξετάζονται με αυτή
την μέθοδο ωστόσο δεν
γίνεται αναφορά σε κάποια
έρευνα που να μελετά
περιπτώσεις ατόμων που
έχουν εξεταστεί
ηλεκτρονικά για να δουν
πώς είναι η ψυχολογία
τους χωρίς να έχουν και το
ψυχολογικό φορτίο της
πανδημίας και του
εγκλεισμού που βιώνουν
ταυτόχρονα.

Jisc (2020)

How COVID19 has changed
student
assessment for
good

Μιλά για εκπαιδευτικές
μεθόδους εξ αποστάσεως
και συγκεκριμένα για
δύο πανεπιστήμια.

Αναζήτηση πηγών
στο διαδίκτυο.

Δεν βρέθηκε κάποιο κενό
στην έρευνα αυτή.
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Balanskat &
Engelhardt
(2020)

Strategies to
include digital
formative
assessment in
the Danish
school system

Αναφέρεται σε ένα
εκπαιδευτικό
ηλεκτρονικό σύστημα.

Αναζήτηση πηγών
από το διαδίκτυο.

Δεν εξετάζει κατά πόσο
δεν καταπατά αυτή η
μέθοδος βασικά ανθρώπινα
δικαιώματα προστασίας
προσωπικών δεδομένων.

N/A

Ten Radical
Ways
Assessment Is
Changing

Μιλά για πανεπιστήμια
που έχουν υιοθετήσει τη
μέθοδο MOOC.

Ιστοσελίδες.
Βιβλιογραφία

Δεν δόθηκε αρκετή
ανάλυση στο πώς ακριβώς
χρησιμοποιείται αυτή η
μέθοδος MOOC.

Goodman et al.
(2019)

The Virtual
Mock Oral
Examination: A
Multiinstitutional
Study of
Resident and
Faculty
Receptiveness

Μελετά την δεκτικότητα
του συστήματος
εξετάσεων μέσω της
εικονικής
πραγματικότητας στην
ιατρική.

Έρευνα μέσω των
απαντήσεων των
εξεταζομένων.

Μη επαρκής
αποδοτικότητα της
έρευνας.

Jervis & Brown
(2020)

The prospects
of sitting ‘end
of year’ open
book exams in
the light of
COVID-19: A
medical
student’s
perspective

Μελετά την εξαγωγή
εξετάσεων στην ιατρική
με ανοιχτά βιβλία.

Προσωπικό
βίωμαΑναζήτηση πηγών
στο διαδίκτυο

Δεν εξετάζει το πλήθος
των διαφορετικών
φοιτητών. Δεν προτείνει
τρόπους εξετάσεις

Kippin &
Cairney (2021)

The COVID‑19
exams fasco
across the UK:
four nations and
two windows of
opportunity

Μελετά την τυποποίηση
των βαθμών μέσω
αλγορίθμου.

Άντληση από
ιστοσελίδες
αποτελεσμάτων

Δεν βρέθηκε κάποιο κενό
στην έρευνα αυτή.

Elsalem et al.
(2021)

Remote Eexams during
Covid-19
pandemic: A
cross-sectional
study of
students’
preferences and
academic
dishonesty in
faculties of
medical
sciences

Μελετά τις εξ
αποστάσεως εξετάσεις
και την εντιμότητα τους
στους τομείς της υγείας

ΕρωτηματολόγιοΣυλλογή
δεδομένωνΣτατιστική
ανάλυση
δεδομένων μέσω
του Minitab

Δεν εξετάζει όλους τους
τρόπους όπου μπορούν να
υποκλέψουν απαντήσεις οι
φοιτητές
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Kronenfeld et al.
(2020)

Medical Student
Education
During COVID19: Electronic
Education Does
Not Decrease
Examination
Scores

Μελετά την
καταλληλόλητα της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης

Έρευνα σε 27
φοιτητές Άντληση
δεδομένωνΠεριγραφική
στατιστική μέσω
SPSS

Δεν εξετάζεται η γνώση
που παρέχεται μέσω
ηλεκτρονικών εξετάσεων
στη πράξη.

Wagner &
Krylova (2020)

Temple
University’s
ITA Placement
Test in Times of
COVID-19

Συγκρίνει το παλιό
σύστημα αξιολόγησης
πριν από τον Covid με το
νέο βελτιωμένο σύστημα
αξιολόγησης.

Παράθεση
πραγματικών
συνθηκών
αξιολόγησης του
Πανεπιστημίου
Temple.

Δεν εξετάζεται η γνώμη
των φοιτητών για την
μέθοδο ηχογράφησής τους
κατά την εξέτασή τους.
Καταπάτηση ανθρώπινων
δικαιωμάτων.

Khan &
Jawaid(2020)

Technology
Enhanced
Assessment
(TEA) in
COVID 19
Pandemic

Μέθοδοι αξιολόγησης

Άντληση
πληροφοριών από
το διαδίκτυο.

Δεν βρέθηκε κάποιο κενό
στην έρευνα αυτή.

Buttler, Darren
& Bruggemann
(2021)

Student input on
the
effectiveness of
the shift to
emergency
remote teaching
due to the
COVID crisis:
Structural
equation
modeling
creates a more
complete
picture

Αναλύει την
αποτελεσματικότητα της
εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης.

Ερωτηματολόγιο.

Δεν βρέθηκε κάποιο κενό
στην έρευνα αυτή.

Wuthisatian
(2020)

Student exam
performance in
different
proctored
environments:
Evidence from
an online
economics
course

Αναλύει την επιτήρηση
στις εξ αποστάσεως
εξετάσεις και συγκρίνει
δύο μεθόδους
επιτήρησης.

Λήψη δεδομένων
από διαδικτυακό
μάθημα στο
τμήμα των
οικονομικών.

Δεν βρέθηκε κάποιο κενό
στην έρευνα αυτή.

University of
Waterloo (2021)

Rubrics: Useful
Assessment
Tools

Αναλύει την ρουμπρίκα
ως τρόπο αξιολόγησης.

Άντληση
πληροφοριών από
βιβλιογραφικές
πηγές.

Δεν βρέθηκε κάποιο κενό
στην έρευνα αυτή.
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Cahapay (2021)

Problems
encountered by
college students
in online
assessment
amid Covid-19
crisis: A case
study.

Αναλύει τις δυσκολίες
των φοιτητών στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση.

Μελέτη
περίπτωσης.

Δεν βρέθηκε κάποιο κενό
στην έρευνα αυτή.

Stewart (2020)

Online exam
monitoring can
invade privacy
and erode trust
at universities

Αναλύει την παραβίαση
ανθρώπινων
δικαιωμάτων με την
χρήση της κάμερας.

Άντληση
πληροφοριών από
βιβλιογραφικές
πηγές.

Δεν βρέθηκε κάποιο κενό
στην έρευνα αυτή.

Peimani &
Kamalipour
(2021)

Online
Education and
the COVID-19
Outbreak: A
Case Study of
Online
Teaching during
Lockdown

Αναλύει την γρήγορη
μετάβαση από την δια
ζώσης εκπαίδευσης στην
εξ αποστάσεως
εκπαίδευση. Επίσης κατά
πόσο αποδοτική είναι
διδασκαλία μέσω από τις
δικτυακές πλατφόρμες.

Μελέτη
περίπτωσης.

Δεν εξετάζεται η ποιότητα
των γνώσεων στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση
και η αποτύπωσή τους στις
εξετάσεις.

Gamage et al.
(2020)

Online Delivery
of Teaching and
Laboratory
Practices:
Continuity of
University
Programmes
during COVID19 Pandemic

Αναλύει τις μεθόδους και
τις προκλήσεις που είχαν
να αντιμετωπίσουν οι
θετικές επιστήμες στην
εξ αποστάσεως
εκπαίδευση.

Άντληση
πληροφοριών από
βιβλιογραφικές
πηγές.

Δεν βρέθηκε κάποιο κενό
στην έρευνα αυτή.

Bilen & Matros

Online cheating
amid COVID19

Αναλύει την κλοπή στις
εξ αποστάσεως εξετάσεις

Άντληση
πληροφοριών από
βιβλιογραφικές
πηγές.

Δεν αναφέρονται τα
συναισθήματα των
εξεταζομένων με την
χρήση των μέτρων που
βοηθούν στην επιτήρηση.

2.3 Ανάλυση άρθρων
● Στο συγκεκριμένο άρθρο(D’Arcy Norman, 2020) εξετάζονται οι μέθοδοι
επιτήρησης κατά τη διάρκεια διαδικτυακών εξετάσεων και μιλά για τα θετικά και
τα αρνητικά τους.
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● Δύο ερευνητές ανέλυσαν το πώς διεξήχθησαν τα μαθήματα μέσω του
zoom(Kharbat & Ajayeb,2021). Από εκεί δημιουργήθηκαν 3 κατηγορίες
μαθητών. Αυτοί που ένιωθαν άγχος γιατί ήξεραν ότι φαίνονταν στην κάμερα,
αυτοί που η οικογένεια τους δεν σέβονταν την ιδιωτικότητα τους και
παρατηρούνταν κινήσεις στο χώρο και αυτοί που φαίνεται ότι η ίδια τους η
οικογένεια δεν αποδεχόταν αυτή την μορφή εκπαιδευτικής διδασκαλίας.
● Σύμφωνα με το άρθρο (Jisc, 2020) αναφέρονται μέθοδοι εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και συγκεκριμένα σημειώνει τα θετικά στοιχεία. Το μάθημα λοιπόν
με αυτές τις μεθόδους γίνεται πιο αυθεντικό, πιο ασφαλές, χωρίς μεγάλες παύσεις
αλλά και προσβάσιμο σε περισσότερα άτομα.
● Ακόμη γίνεται λόγος για ένα εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό σύστημα που
χρησιμοποιείται στη Δανία. Εδώ μπορεί κανείς να δει μέσα από την ανάλυση αυτή
τα αποτελέσματα αλλά και τις έρευνες του πανεπιστημίου (Balanskat &
Engelhardt, 2020)

● Στο άρθρο αυτό γίνεται αναφορά στην πλατφόρμα MOOC όπου έχει
χρησιμοποιηθεί σε πολλά πανεπιστήμια σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και
η Αυστραλία με σκοπό να γίνει ευκολότερη η επικοινωνία των φοιτητών με το
ακαδημαϊκό προσωπικό για τυχόν ερωτήσεις οποιουδήποτε τύπου που
προκύπτουν κατά το ακαδημαϊκό έτος. Επιπλέον, αποτελεί μια πλατφόρμα που
βοηθά στο να μάθουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να φοιτήσουν
στα πανεπιστήμια αυτά. (More and more, faculty and instructors “Ten Radical
Ways Assessment Is Changing”, 2020)

● Στο επόμενο άρθρο (Goodman, Prashant Saini et al., 2019), αντλήθηκαν
συμπεράσματα για την δεκτικότητα των ηλεκτρονικών εξετάσεων και πώς
ανταποκρίθηκαν σε αυτή οι φοιτητές και καθηγητές. Μέσω της χρήσης
ερωτηματολογίου είχαν την δυνατότητα να απαντήσουν σε σχετικά θέματα ως
προς την εμπειρία τους στην εξέταση αυτή. Ένα μεγάλο ποσοστό θα πρότεινε
τέτοιου είδους εξέταση και επίσης παρατηρήθηκε μικρό ποσοστό άγχους που
τυχόν ένιωθαν οι φοιτητές και οι καθηγητές.
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● Στην συνέχεια εξετάστηκε ένα άρθρο (Jervis & Brown,2020) σχετικά με ένα
συγκεκριμένο τρόπο εξέτασης, αυτόν με ανοιχτό βιβλίο. Στο πλαίσιο αυτό
ελέγχονται οι συνέπειες που είχε η εξέταση καθώς βοηθάει μεν τους πιο
πρακτικούς φοιτητές ωστόσο δεν αποκτούνται οι γνώσεις που χρειάζονται.
● Σε άλλη περίπτωση στο Ηνωμένο Βασίλειο οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν από
τις κυβερνήσεις απορρίφθηκαν καθώς το σύστημα της βαθμολόγησης μέσω
αλγορίθμων δεν είχε δοκιμαστεί και περιείχε αρκετά σφάλματα. (Kippin &
Cairney, 2021).
● Επόμενο άρθρο(Elsalem, Al-Azzam et al.,2021) που μελετήθηκε παρείχε μια πιο
ξεκάθαρη θέση ως προς τις προτιμήσεις των φοιτητών. Πιο συγκεκριμένα η
πλειοψηφία των ερωτηθέντων προτίμησε ηλεκτρονικές εξετάσεις στην
πανεπιστημιούπολη, ενώ περίπου το ένα τρίτο των μαθητών προτίμησε τις εξ
αποστάσεως ηλεκτρονικές εξετάσεις. Στα προηγούμενα ερωτήματα προστέθηκαν
και οι λόγοι για τους οποίους οι φοιτητές τις προτίμησαν.

●

Στο συγκεκριμένο άρθρο (Kronenfeld et al., 2020) μελετήθηκε η καταλληλόλητα
των εξ αποστάσεως ηλεκτρονικών εξετάσεων και έγιναν συγκρίσεις με τους
κλασικούς τρόπους εξέτασης. Στα αποτελέσματα δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές
διαφορές.

● Στο άρθρο αυτό (Wagner & Krylova, 2020), αναλύεται ο τρόπος εξέτασης των
σπουδαστών πριν τον κορωνοϊό όπου όταν οι φοιτητές δεν είχαν πετύχει στις
εξετάσεις μπορούσαν να δοκιμαστούν μέσω του SPEAK test με ασύγχρονη εξ
αποστάσεως μέθοδο. Οι φοιτητές ήταν στον υπολογιστή τους με μικρόφωνο και
το φύλλο των θεμάτων τους και έπρεπε να απαντήσουν προφορικά λέγοντας τις
απαντήσεις στο μικρόφωνο και ταυτόχρονα ηχογραφούνταν. Έπειτα οι φοιτητές
έστελναν την ηχογράφηση στους εξεταστές. Οι φοιτητές δήλωναν σε μία φόρμα
ότι είναι γνωστό σε αυτούς η ηχογράφηση, παρόλα αυτά όμως δεν είχαν την
δυνατότητα να επιλέξουν. Όμως επειδή δεν ήταν έμπιστη η ηχογράφηση και έτσι
όταν καθιερώθηκε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την βοήθεια της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας πραγματοποίησαν την σύγχρονη εκπαίδευση και
κάλυψαν την αναξιοπιστία της ηχογράφησης.
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● Στο άρθρο (Khan & Jawaid (2020)) αναλύονται οι μέθοδοι αξιολόγησης τις
οποίες τις χωρίζει σε σύγχρονη και σε ασύγχρονη μέθοδο. Στην ασύγχρονη
μέθοδο αξιολόγησης αναφέρει ως τρόπους υλοποίησής της την εργασία όπου οι
φοιτητές θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του μαθήματος και
φυσικά η αξιολόγηση των εργασιών θα είναι με αυστηρό τρόπο. Επίσης ένας
άλλος τρόπος είναι το portfolio όπου οι φοιτητές συλλέγουν τις εργασίες τους και
ο καθηγητής αξιολογεί την πορεία τους. Από την άλλη πλευρά στην σύγχρονη
μέθοδο αναφέρει τον τρόπο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, την εξέταση
με ανοιχτά βιβλία όπου οι φοιτητές αναλύουν την κριτική τους σκέψη. Επιπλέον
αναφέρεται στο άρθρο ο πρακτικός τρόπος εξέτασης μέσω εικόνων και βίντεο και
φυσικά ο προφορικός τρόπος εξέτασης. Τέλος, αναφέρει τους τύπους των
πλατφορμών όπως για παράδειγμα Google Forms, Moodle κ.λ.π.
● Στο συγκεκριμένο άρθρο (Buttler, Darren & Bruggemann (2021)) αναλύονται τα
αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που αφορούσαν την αποδοτικότητα της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, την ποιότητα της μάθησης, την επίδραση των τελικών
βαθμών και την πιθανότητα της επιστροφής δια ζώσης στα Πανεπιστήμια. Επίσης
έγινε αναφορά για την κατοχή τους όσον αφορά τα τεχνολογικά μέσα για να
παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους από τον υπολογιστή και φυσικά στην
ψυχολογία τους με όλη αυτή την ξαφνική αλλαγή.
● Στο άρθρο (Wuthisatian (2020)) αναλύονται δύο συγκεκριμένοι μέθοδοι
επιτήρησης από το Πανεπιστήμιο U.S. στο τμήμα Οικονομικών όπου για 7
εβδομάδες παρακολουθούνταν το μάθημα που γινόταν με 65 φοιτητές μέσω της
πλατφόρμας Moodle. Παρατηρήθηκε ότι τα μαθήματα γινόντουσαν με διάφορα
μέσα, όπως παρουσιάσεις Power Point, βίντεο, Excel, συζητήσεις κ.ά., και κάθε
βδομάδα υπήρχε μία εργασία με ό,τι είχε ειπωθεί καθόλη την εβδομάδα χωρίς να
υπάρχει επιτήρηση. Στις τελικές εξετάσεις οι φοιτητές είχαν να επιλέξουν είτε να
εξεταστούν από έναν υπολογιστή που τους δίνεται από ένα κέντρο επιτήρησης
είτε να εξεταστούν από τους προσωπικούς τους υπολογιστές όποτε και
οπουδήποτε αυτοί επιθυμούν, μόνο που έπρεπε να κάνουν εγγραφή στο Moodle
εξέτασης και να κάνουν εγκατάσταση το λογισμικό επιτήρησης.
● Στο άρθρο του Πανεπιστημίου Waterloo (University of Waterloo (2021))
αναλύεται μία μέθοδος αξιολόγησης, η ρουμπρίκα, η οποία είναι πολύ βοηθητική
στο έργο των εκπαιδευτικών, για το πώς να σχεδιάσεις μια ρουμπρίκα, πώς να
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γίνει διαδραστικά με τους φοιτητές, και πώς να αναπτύσσονται δικτυακά. Παρόλα
αυτά δεν αναλύεται η αποδοτικότητά της στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και
κατά πόσο εύκολη είναι η επίτευξή της κάτω από αυτές τις συνθήκες.
● Στο άρθρο του Cahapay (2021) πραγματοποιείται μια μελέτη περίπτωσης με 165
προπτυχιακούς φοιτητές με σκοπό να καταγραφούν τα προβλήματα που έχουν
δημιουργηθεί στους φοιτητές από την τόσο ξαφνική αλλαγή στον τρόπο
εκπαίδευσής τους. Οι δυσκολίες που σημειώθηκαν είναι η ανασφάλεια ως προς
την επάρκεια της μάθησης, η απόκτηση άγχους για το αν θα καταφέρουν να
συνδεθούν, αν θα διακοπεί το ρεύμα και άλλα τεχνικά προβλήματα όπως επίσης
άγχος για την χρήση κάμερας και μικροφώνου.
● Στο άρθρο της Stewart (2020) γίνεται μία ανάλυση σφαιρική για τα προβλήματα
που επιφέρει η χρήση της κάμερας και του μικροφώνου προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η απαραίτητη επιτήρηση. Αναφέρει την καταπάτηση των
ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ελευθερίας κίνησής τους στον προσωπικό τους
χώρο. Μάλιστα όλες οι πλατφόρμες επιτήρησης ηχογραφούν και την φωνή των
φοιτητών το οποίο θεωρούν ότι είναι ρίσκο για την υποκλοπή δεδομένων.
● Στο άρθρο αυτό (Peimani & Kamalipour (2021)) αναλύεται η τόσο μεγάλη
αλλαγή από την μια μέρα στην άλλη από την δια ζώσης εκπαίδευση σε εξ
αποστάσεως και όλες οι προκλήσεις που καλούνται οι φοιτητές να
αντιμετωπίσουν.

Επίσης

αναφέρονται

οι

μέθοδοι

διδασκαλίας

που

χρησιμοποιούνται στις ψηφιακές πλατφόρμες αλλά δεν αναλύεται η ποιότητα των
γνώσεων.
● Στο άρθρο των Gamage et al. (2020) γίνεται ανάλυση των μαθημάτων που είναι
στην κατηγορία των θετικών επιστημών και η διδασκαλία τους γίνεται με την
βοήθεια των εργαστηρίων στην δια ζώσης εκπαίδευση. Όμως με την αλλαγή σε
εξ αποστάσεως εκπαίδευση έπρεπε να γίνει μια αναδιαμόρφωση του τρόπου
διδασκαλίας. Επίσης γίνεται ανάλυση στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται
προκειμένου να επιτευχθεί η διδασκαλία διαδικτυακά, όλες οι προκλήσεις που
έπρεπε να αντιμετωπιστούν και τέλος η σύγκρουση μεταξύ των δύο διδασκαλιών
(δια ζώσης και εξ αποστάσεως).
● Σύμφωνα με τους Bilen & Matros (2020) στις διαδικτυακές εξετάσεις οι κλοπές
των φοιτητών ως προς την αντιγραφή των απαντήσεων τους είναι πιο αυξημένες
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σε σχέση με τις εξετάσεις σε πραγματική αίθουσα. Η μελέτη αφορά τις εξετάσεις
στο σκάκι όπου για να επιτηρούν τους παίχτες έπρεπε να υπάρχει τοποθετημένη
κάμερα και έπρεπε να φανεί το δωμάτιο μέσω αυτής. Τέλος ο χρόνος ήταν
λιγότερος αλλά πιο εύκολες οι ερωτήσεις.

Κεφάλαιο 3 Κενά βιβλιογραφίας
Ο D’Arcy Norman (2020) στην μελέτη του δεν αναφέρει το πόσο εύκολο είναι να
τοποθετηθούν κάμερες και γενικά εξοπλισμός σε σπίτια για τη διάρκεια των εξετάσεων
και πόσοι έχουν την δυνατότητα να τον αγοράσουν.
Η επέλαση του κορωνοϊού στην Ευρώπη ξεκίνησε απότομα του πρώτου μήνες
του 2020. Μέρα με την μέρα η ασθένεια μεταπηδούσε από την μία χώρα στην άλλη με
τα κρούσματα, δυστυχώς και τα θύματα, να αυξάνονται δραματικά μέσα σε ελάχιστο
χρονικό διάστημα. Αυτό το γενικευμένο κλίμα πανικού και αναστάτωσης προκάλεσε
στρεβλώσεις σε όλες τις κοινωνικές εργασίες που συντελούνται. Μέσα σε λίγα
εικοσιτετράωρα το κοινωνικό σύνολο κλήθηκε να συνεχίσει την δραστηριότητα του
ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, χωρίς να υπάρχει πάντα η απαραίτητη
εξοικείωση. Από αυτές τις έντονες ανακατατάξεις δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη
η παιδεία.
Στην περίπτωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των ανώτατων ακαδημαϊκών
ιδρυμάτων η εξάπλωση του COVID – 19 συνέπεσε με την εξέλιξη του εαρινού εξαμήνου.
Φοιτητές, επιστημονικό και μη προσωπικό αναγκάστηκαν να βγουν από τα αμφιθέατρα
και τις αίθουσες διδασκαλίας, την δια ζώσης εκπαίδευση, ώστε να συνεχίσουν τις
εργασίες τους ηλεκτρονικά. Η διαδικασία αυτή ίσως ακουστεί απλή σε κάποιους, ενώ
άλλοι θα πουν, ελαφρά τη καρδία, ότι ήταν μία ανώδυνη και εύκολη αλλαγή. Αυτά όμως
απέχουν παρασάγγας από την πραγματικότητα.
Η δυσκολία του όλου εγχειρήματος έγκειται στο ότι η μεταφορά της δια ζώσης
εκπαίδευσης σε ηλεκτρονική απαιτούσε ορισμένο συγκεκριμένο εξοπλισμό τόσο από
μαθητές όσο και καθηγητές. Λόγος γίνεται φυσικά για τα μέσα επικοινωνίας και
παρακολούθησης για την συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως, ηλεκτρονικός
υπολογιστής, φορητός υπολογιστής με απαραίτητα την χρήση μέσων επικοινωνίας όπως
κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο. Αυτοί που διατύπωσαν την επάνω απαίτηση δεν έλαβαν
καθόλου υπόψη την ευκολία τοποθέτησης του απαιτούμενου εξοπλισμού. Η προμήθεια
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και χρήση μέσων όπως κάμερα μικρόφωνο κ.τ.λ. συνοδεύεται με ένα κόστος. Αυτό το
κόστος για ορισμένους μπορεί να μοιάζει αμελητέο όμως για ένα μέρος των σπουδαστών
αποτέλεσε πρόβλημα. Ούτε τότε αλλά ούτε και τώρα δεν υπάρχει κάποια εικόνα σχετικά
με το οικονομικό υπόβαθρο των φοιτητών. Δημιουργείται έτσι ένα μεγάλο κενό με τις
αρχές να απαιτούν πράγματα τα οποία οι φοιτητές δεν είναι σε θέση να αγοράσουν.
Τέθηκε λοιπόν στο προσκήνιο το κατά πόσο η εκπαίδευση παραμένει ένα δωρεάν αγαθό.
Πρέπει άμεσα οι ακαδημαϊκές αρχές να σχηματίσουν μία εικόνα σχετικά με το τι μπορεί
να επωμιστεί ο μέσος φοιτητής. Θα δομηθεί έτσι μια συνεργασία σε πιο υγιή βάση μεταξύ
των δύο πλευρών.
Επίσης στο άρθρο του D’Arcy Norman(2020), Balanskat & Engelhardt (2020)
δεν αναφέρεται κατά πόσο δεν καταπατά αυτή η μέθοδος βασικά ανθρώπινα δικαιώματα
και προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όπως ήδη αναφέραμε η πανδημία
στρέβλωσε την διαδικασία της εκπαίδευσης και ειδικά σε τριτοβάθμιο επίπεδο. Μέσα σε
μικρό χρονικό διάστημα και με ‘’ βίαιο ‘’ τρόπο η δια ζώσης εκπαίδευση έδωσε την θέση
της στην ηλεκτρονική. Εκτός από την δυσκολία που προκλήθηκε στην διδακτική
διαδικασία, πχ παράδοση πρακτικών μαθημάτων, εργαστηρίων κτλ., γεννήθηκαν και
πρακτικά προβλήματα. Μερικά τέτοιου είδους προβλήματα είναι ο απαραίτητος
εξοπλισμός όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα. Εκτός λοιπόν τις ήδη γνωστές
αγκυλώσεις, δεν άργησαν να δημιουργηθούν νομικής μορφής δυσκολίες.
Λόγος φυσικά γίνεται για το ζήτημα της ιδιωτικότητας, των βασικών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων καθώς και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Υποχρέωση της
χρήσης κάμερας στους φοιτητές συνοδεύτηκε και με την προβολή του προσωπικού τους
χώρου. Μία τέτοια έκθεση προφανώς παραβιάζει της ιδιωτικότητα τους ενώ μπορεί να
αποκαλύψει στοιχεία του χαρακτήρα τους. Η βιντεοσκόπηση του χώρου του κάθε
φοιτητή μπορεί να αποκαλύψει χαρακτηριστικά όπως, θρησκευτικές και πολιτικές
πεποιθήσεις που ίσως λειτουργήσουν εις βάρος του. Επιπλέον είναι σύνηθες φαινόμενο
ο σπουδαστής να συνυπάρχει στον ίδιο χώρο με άτομα της οικογένειάς του ή του
φιλικού/συγγενικού του περιβάλλοντος. Σε αυτήν την περίπτωση τρίτα άτομα θα
εκτεθούν σε ένα μεγάλο κοινό χωρίς την θέληση και συγκατάθεσή τους. Αυτός ο τομέας,
δηλαδή το θέμα της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων αποτελούν μόνιμο
τομέα σύγκρουσης φοιτητών, φοιτητικών συλλόγων και ακαδημαϊκού προσωπικού.
Αναζητώντας στην διεθνή βιβλιογραφία, δυστυχώς, δεν βρίσκονται έρευνες και
πορίσματα σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φοιτητών. Είναι
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ένας τομέας που χρήζει άμεσης ενασχόλησης και έρευνας, καθώς είναι αναγκαίο να
μάθουμε ποια είναι τελικά η έκταση αυτής της έκθεσης. Μεγάλη αναγκαιότητα επίσης
έχει η διερεύνηση των τρόπων προστασίας των φοιτητών. Η ενασχόληση σε βάθος του
συγκεκριμένου θέματος είναι σίγουρο ότι θα γεννήσει καλύτερους τρόπους προφύλαξης
που μπορούν να οδηγήσουν στην ελαχιστοποίηση αν όχι εξάλειψη του προβλήματος.
Επίσης στο άρθρο του D’Arcy Norman(2020) και Goodman et al. (2019) δεν
αναφέρεται ότι δεν είναι αρκετά δοκιμασμένη μέθοδος για να πει κάποιος με σιγουριά
ότι είναι αποδοτική. Οι αλλαγές που παρουσιάζονται στις διάφορες δραστηριότητες
(ακαδημαϊκές, επιχειρηματικές, διοικητικές κτλ.) χρειάζονται ένα χρονικό διάστημα για
να δείξουν την αξία και την χρησιμότητά τους. Η εκπόνηση των διάφορων αλλαγών και
νέων μεθόδων στο θεωρητικό τους πλαίσιο ίσως παραλείπουν και δεν λαμβάνουν υπόψη
δεδομένα που αντιμετωπίζονται στην πραγματικότητα. Κάτι ανάλογο φαίνεται να έγινε
με τον σχεδιασμό των ηλεκτρονικών εξετάσεων. Τα πανεπιστήμια διεθνώς
αναγκάστηκαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να οργανώσουν τις εξετάσεις τους
ηλεκτρονικά.
Ενώ κατά των σχεδιασμό και την εκπόνηση της εξεταστικής διαδικασίας η
κατάσταση φαινόταν εύκολα υλοποιήσιμη, η πραγματικότητα επιφύλασσε πολλές
εκπλήξεις. Μερικά από τα πιο συνήθη προβλήματα που προέκυψαν τόσο σε εθνικό όσο
και σε διεθνές επίπεδο είναι, δυσκολία των πανεπιστημιακών συστημάτων εξέτασης να
υποστηρίξουν το μεγάλο πλήθος των εξεταζόμενων με αποτέλεσμα το σύστημα να
«πέφτει» και η διαδικασία να σταματά. Πολλές φορές μάλιστα οι απαντήσεις
χανόντουσαν και οι φοιτητές να υποβάλλονταν εκ νέου στην διαδικασία. Ένα δεύτερο
βασικό πρόβλημα που παρατηρήθηκε αφορούσε τους φοιτητές. Σχεδόν σε κάθε εξέταση
υπήρχαν άτομα που αντιμετώπιζαν προβλήματα σύνδεσης λόγω του Wi-Fi που
χρησιμοποιούσαν. Αρκετοί ήταν αυτοί που δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στην
διαδικασία ή αφαιρέθηκαν και την εξέταση. Από την πρώτη στιγμή της καθιέρωσης του
ηλεκτρονικού τρόπου εξέτασης υπήρχε ο αστερίσκος της αλλοίωσης της ακεραιότητας
της διαδικασίας. Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι εξετάζοντας τον κάθε φοιτητή από τον
χώρο του, εύκολα μπορεί να κάνει χρήση κάποιας βοήθειας είτε αυτή είναι η αναζήτηση
σε βιβλία, σημειώσεις, internet είτε ακόμα και με την παρουσία κάποιου τρίτου στον
χώρο. Λύση σε αυτό το πρόβλημα φαίνεται να βρήκαν οι διδάσκοντες με την αύξηση της
δυσκολίας των θεμάτων, την αύξηση του όγκου των θεμάτων αλλά και την μείωση του
χρόνο εξέτασης ώστε ο εξεταζόμενος να μην έχει την άνεση του χρόνου να ανατρέξει σε
άλλα μέσα.
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Βέβαια όλα τα προαναφερθέντα αποτελούν θεωρητικές προτάσεις για την ομαλή
διεξαγωγή των εξετάσεων ή ακόμα και πειραματικές μεθόδους εξέτασης. Δεν αρκεί απλά
η εφαρμογή τους αλλά χρειάζεται η εξέταση τους συνολικά και μεμονωμένα ανά μάθημα,
σχολή πανεπιστήμιο ακόμα και χώρα. Για την ώρα αδυνατούμε να βρούμε μελέτες που
να μας εξηγούν την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών εξετάσεων. Παρ’ όλα αυτά
αυτό κρίνεται αναγκαίο να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον. Με την πανδημία να μην
έχει ξεπεραστεί οι ηλεκτρονικές εξετάσεις θα παραμείνουν. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε
ποιες είναι αδυναμίες και ποια τα προτερήματα του νέου συστήματος. Η εξέταση αυτών
των πτυχών αποκαλύψει ποια σημεία χρειάζονται αλλαγές και τι αλλαγές αλλά και πια
άλλα σημεία έχουν λειτουργήσει θετικά και μπορούν να καθιερωθούν με το πέρας της
πανδημίας.
Στη συνέχεια, στο άρθρο των Kharbat & Daabes (2021) γίνεται έρευνα για την
ψυχολογία των ατόμων που εξετάζονται με αυτήν την μέθοδο ωστόσο δεν γίνεται
αναφορά σε κάποια έρευνα που να μελετά περιπτώσεις ατόμων που έχουν εξεταστεί
ηλεκτρονικά για να δουν πως είναι η ψυχολογία τους χωρίς να έχουν το ψυχολογικό
φορτίο την πανδημίας και του εγκλεισμού που βιώνουν ταυτόχρονα.
Η πανδημία του κορωνοϊού που ο κόσμος βιώνει, σε μεγάλη κλίμακα, από τις
αρχές του 2020 έχει προκαλέσει στρεβλώσεις σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης
δραστηριότητας. Μεγάλα και σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στις επαγγελματικές
σχέσεις, στην λειτουργία του κράτους και των επιχειρήσεων, στις κοινωνικές σχέσεις και
όπου αλλού συναντάται ανθρώπινη δραστηριότητα. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν
εντοπίζεται εκεί! Ο ψυχολογικός φόρτος που επιβάρυνε και συνεχίζει να επιβαρύνει
δισεκατομμύρια πολίτες παγκοσμίως είναι αυτός που περικλείει τον πυρήνα του
προβλήματος και που δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Άνθρωποι που
υποβλήθηκαν σε πολύμηνα lockdowns, που είδαν τις επιχειρήσεις τους να κλείνουν (σε
πολλές περιπτώσεις οριστικά) και την κοινωνική τους ζωή να σταματάει έχουν εμφανίσει
διαφόρων μορφών ψυχολογικά προβλήματα.
Μέσα σε αυτήν τη δυσάρεστη συγκυρία μεγάλο φόρτο επωμίστηκαν οι φοιτητές.
Η φοιτητική καθημερινότητα και η πανεπιστημιακή ζωή είναι από τις πιο όμορφες
στιγμές που θυμάται ένας άνθρωπος στην πορεία της ζωής του. Η έντονη
κοινωνικοποίηση, η ανταλλαγή απόψεων με τους καθηγητές και η επαφή με το
αντικείμενο είναι αυτά που ενθουσιάζουν τον φοιτητή. Όλα αυτά διακόπηκαν ξαφνικά
και σε συνδυασμό με τα ισχύοντα αυστηρά lockdowns και την παύση των περισσοτέρων
21

μορφών έκφρασης της κοινωνικής ζωής δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα τοξικό περιβάλλον
για τους φοιτητές. Οι νέοι σπουδαστές όμως είχαν να αντιμετωπίσουν ακόμα μία
δυσκολία, αυτή του αποκλεισμού. Μεγάλο μέρος του διεθνούς φοιτητικού κόσμου
σπουδάζει εκτός των πατρικών τους εστιών, είτε πρόκειται για άλλη πόλη είτε για άλλη
χώρα. Με την ξαφνική επιβολή των μέτρων απαγόρευσης μεταφορών πολλοί ήταν αυτοί
που απομονώθηκαν για μήνες στον τόπο προσωρινής κατοικίας τους.
Εύκολα συμπεραίνουμε ότι ο μέσος φοιτητής στα χρόνια του κορωνοϊού έδωσε
διμέτωπο αγώνα. Αφ’ ενός για να ανταπεξέλθει στην νέα εξ αποστάσεως διδασκαλία και
εξέταση και αφ’ ετέρου απέναντι στην νέα κοινωνική πραγματικότητα. Το όρια μεταξύ
αυτών των δύο καταστάσεων ήταν και είναι δυσδιόρατα. Άγχος, πίεση και προβλήματα
της ηλεκτρονικής φοίτησης μεταφέρονταν στις κοινωνικές σχέσεις, ενώ η ευρύτερη
πίεση και στενότητα κινήσεων επιδρούσαν αρνητικά στην επίδοση του φοιτητή. Ως εκ
τούτου προκύπτουν σοβαρά προβλήματα που δεν μας επιτρέπουν να αξιολογήσουμε τις
αλλαγές στην διδακτική διαδικασία.
Στο άρθρο “Ten Radical Ways Assessment Is Changing”(2020) δεν δόθηκε
αρκετή ανάλυση στο πως ακριβώς χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος MOOC και γενικά
αν οι οδηγίες ήταν σαφείς στους φοιτητές. Ένα από τα βασικά προβλήματα που
συνόδευσαν την πανδημία που ζούμε είναι η ταχύτητα εμφάνισής του. Οι εξελίξεις
συνέβησαν μέσα σε ελάχιστες ώρες με το κόσμο να παρατηρεί άναυδος. Χαρακτηριστικά
αυτού είναι η αστραπιαία μετάδοση του από την Κίνα σε χώρες του δυτικού ημισφαιρίου
καθώς και η εξάπλωση του μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών ‘’ εντός μίας νυκτός ‘’.
Δημιουργήθηκε αυτόματα ένα έντονο κλίμα πανικού και βιασύνης. Μέτρα ελήφθησαν
άμεσα για την αντιμετώπιση του ιού και για την συνέχεια των οικονομικών, κοινωνικών
κ.α. δραστηριοτήτων. Πρόβλημα όμως δημιουργήθηκε κατά την εφαρμογή των μέτρων
λόγω της ελλιπούς πληροφόρησης. Σε πολλές περιπτώσεις η ελλιπής πληροφόρηση δεν
επέτρεψε στην ορθή εφαρμογή των μέτρων οδηγώντας έτσι σε σύγχυση και λάθη.
Μιλώντας με μέλη επιστημονικής κοινότητας παρατηρήθηκε ότι το πρόβλημα
αυτό συναντήθηκε σε μεγάλη κλίμακα. Η μετατροπή ολόκληρης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας σε ηλεκτρονική μορφή έκρυβε παγίδες και δυσκολίες για τις οποίες δεν
υπήρξε πολύ καλή πληροφόρηση. Συγκεκριμένα τα πανεπιστήμια αντιμετώπισαν τις νέες
συνθήκες βασιζόμενα στην μέθοδο MOOC (Massive Open Online Course – Μαζικά
Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα). Πρόκειται για μία μέθοδο που πρωτοεμφανίστηκε το
2008 και στοχεύει στην ηλεκτρονική εκμάθηση. Αυτό προσπαθεί να το πετύχει μέσω
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βιντεοσκοπημένων διαλέξεων, εξετάσεων – κουίζ και τακτικών εργασιών. Επιπλέον δίνει
στον φοιτητή την δυνατότητα να αλληλοεπιδράσει με το υπόλοιπο σύνολο μέσω
διαδικτυακών συναντήσεων – forums. Με αυτό τον τρόπο κάθε ένας που διαθέτει ένα
ηλεκτρονικό υπολογιστή ή λάπτοπ, μία σύνδεση στο διαδίκτυο και έναν υποτυπώδη
ηλεκτρονικό αλφαβητισμό μπορεί να μετέχει στην διδακτική διαδικασία και να γίνει
κάτοχος ενός πτυχίου. Η ήδη γνωστή αυτή μέθοδος έχαιρε ευρείας χρήσης την εποχή της
ηλεκτρονικής διδασκαλίας. Η συντριπτική πλειοψηφία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων
υπέβαλε τους φοιτητές της σε μία διδασκαλία μέσω του συστήματος MOOC. Παρά το
γεγονός όμως ότι η μέθοδος ήταν ήδη γνωστή και δοκιμασμένη δεν άργησαν να φανούν
πάσης φύσεως προβλήματα.
Αυτά τα προβλήματα ίσως οφείλονταν σε λάθη και αδυναμίες του συστήματος
που το υποστήριζαν. Αυτή όμως είναι η μειοψηφία των προβλημάτων που προέκυψαν.
Τις περισσότερες φορές αυτά οφείλονταν στην ελλιπή πληροφόρηση. Πολλές είναι οι
περιπτώσεις όπου οι φοιτητές κλήθηκαν απλώς να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν
ηλεκτρονικά χωρίς όμως να γίνεται πλήρως σαφές το πώς θα το πράξουν. Αυτός είναι
ένας ζωτικής φύσης διαχωρισμός, εάν δηλαδή τα λάθη οφείλονται στην οργάνωση ή στην
έλλειψη πληροφόρησης. Πρέπει να εντοπιστεί η πηγή των προβλημάτων που
αντιμετωπίζονται ώστε να μπορέσουν να εξαλειφθούν. Άλλα μέτρα θα χρειαστούν για
την καταπολέμηση προβλημάτων οργάνωσης και άλλα για τα προβλήματα
πληροφόρησης.
Στη συνέχεια στο άρθρο των Jervis & Brown (2020) δεν εξετάζεται το πλήθος
των διαφορετικών φοιτητών και δεν προτείνονται τρόποι εξέτασης. Η πανδημία του
κορωνοϊού εξ ορισμού δηλώνει την μαζικότητά της. Με τον όρο πανδημία εκφράζουμε
την τρομακτικά γρήγορη γεωγραφικά-πληθυσμιακά ογκώδη εξάπλωση μίας ασθένειας.
Αυτό άλλωστε προκύπτει και από την ετυμολογία της λέξης με τα δύο συνθετικά της να
δηλώνουν την καθολικότητα με το -παν και το σύνολο του πληθυσμού με το -δημία, από
το αρχαιοελληνικό ‘’δήμος’’. Όπως λοιπόν προκύπτει το κύριο χαρακτηριστικό αυτής
της πρωτόγνωρης κατάστασης είναι η καθολικότητά της. Κάθε ήπειρος, κάθε έθνος, κάθε
πολίτης ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου, κοινωνικής θέσης, εισοδήματος, επαγγέλματος,
θρησκείας κτλ. εκτέθηκε στις ίδιες δυσχερείς συνθήκες. Αντίστοιχα και τα μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας είχαν το ίδιο χαρακτηριστικό, ήταν καθολικά. Το σύνολο
των πολιτών αντιμετωπίστηκε με ακριβώς ίδιο τρόπο με ακριβώς ίδια μέσα.
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Αυτή η πραγματικότητα που δημιουργήθηκε μία σειρά προβλημάτων με
ιδιαίτερα όξινες αντιδράσεις σε κάποιες περιπτώσεις. Το κοινωνικό σύνολο του 21ου
αιώνα είναι ένα σύνθετο δημιούργημα. Συντελείται από διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες και
ανθρώπους με διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες. Δεδομένου αυτού γίνεται
εύκολα αντιληπτό το πως και τι προβλήματα δημιουργούν τα ομοιογενή μέτρα στους
διαφορετικούς ανθρώπους. Αυτό το μοτίβο είδαμε να επαναλαμβάνεται και στις
πανεπιστημιακές κοινότητες. Και αυτές οι κοινωνικές δομές αποτελούνται από μία σειρά
ξεχωριστών προσωπικοτήτων, με διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες. Δυστυχώς
αυτό δεν φαίνεται να λήφθηκε υπόψιν ούτε από τις ακαδημαϊκές αρχές. Τα μέτρα
μετατροπής της πανεπιστημιακής ζωής σε ηλεκτρονική έγινε μαζικά και καθολικά.
Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο κρίσιμο και λεπτό θέμα των ηλεκτρονικών μαθημάτων
και εξετάσεων που όμως δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Παρά την σχετική ‘’ αδιαφορία ‘’
που πλανάται στο συγκεκριμένο ζήτημα χρήζει άμεσης διερεύνησης. Πρέπει να ξέρουμε
πως αντέδρασαν οι φοιτητές στα μέτρα που ελήφθησαν. Αυτό ισχύει τόσο σε ατομικό
επίπεδο

όσο

και

σε

συνολικό.

Η

ομαδοποίηση

των

διαφορετικών

συμπεριφορών/αντιδράσεων και η έκφραση τους ως ποσοστό στο σύνολο των φοιτητών
θα οδηγήσει σε νέα μέτρα και τεχνικές που θα ικανοποιούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
μέρος. Επιπλέον θα μπορέσουμε να δούμε το δυσαρεστημένο μέρος των φοιτητών και
ακόμα αυτούς στους οποίους δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα. Μέσω αυτής της
γνώσης θα μπορέσουν να γίνουν στενευμένες δράσεις προς ενίσχυση αυτού του μέρους
του πληθυσμού. Τέλος μέσω της χαρτογράφησης του πανεπιστημιακού συνόλου είναι
βέβαιο ότι θα προκύψουν νέες μέθοδοι εξέτασης και διδασκαλίας οδηγώντας στην
βελτίωση της όλης διαδικασίας.
Έπειτα το άρθρο των Elsalem et al. (2021) δεν εξετάζει όλους τους τρόπους όπου
μπορούν να υποκλέψουν απαντήσεις οι φοιτητές θίγοντας την αξιοπιστία των εξετάσεων.
Βάσει όλων όσων έχουν αναφερθεί αλλά και βάσει της προσωπικής κρίσης του κάθε ενός
αντιλαμβανόμαστε ότι η πανδημία του κορωνοϊού αποτελεί μία ιδιαιτέρως έκτακτη
κατάσταση. Μία πρωτόγνωρη κατάσταση κατά την οποία παρατηρήθηκαν διάφορες
κοινωνικές και ατομικές συμπεριφορές. Μεγάλο μέρος των πολιτών θεώρησε ότι οι
φορείς με τους οποίους είχαν αλληλεπίδραση (κράτος, υπηρεσίες, επιχειρήσεις,
πανεπιστήμια) δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες και αποφάσισε να δράσει
αυτόνομα. Φυσικά λόγος γίνεται για τις παράνομες δραστηριότητες που αυξήθηκαν κατά
την περίοδο των εγκλεισμών.
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Δυστυχώς τέτοια φαινόμενα παρατηρήθηκαν και στον φοιτητικό κόσμο. Κοινώς
αποδεκτό είναι πλέον το γεγονός ότι μερίδα των φοιτητών παγκοσμίως είδαν την
πανδημία και τις αλλαγές στον τρόπο εξέτασης ως μία ευκαιρία. Μία ευκαιρία που θα
μπορούσε να τους εξασφαλίσει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα (επιτυχία στα μαθήματα,
αναβάθμιση του μέσου όρου και λήψη πτυχίων) χωρίς τον κόπο που θα απαιτούνταν υπό
κανονικές συνθήκες. Το θέμα που θίγεται δε θα μπορούσε να είναι άλλο από την
υποκλοπή των εξετάσεων. Το φαινόμενο έχει διογκωθεί, λαμβάνοντας τεράστιες
διαστάσεις στις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά. Αυτό άλλωστε
μαρτυρείται από τον ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό πτυχιούχων που προέκυψε τον
τελευταίο χρόνο. Αυτή η πραγματικότητα είναι και το κύριο πρόβλημα των
πανεπιστημίων καθώς οι εξετάσεις εν μέρη χάσανε την αξιοπιστία τους. Εάν διαιωνιστεί
αυτή η κατάσταση σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό θα απαξιωθούν οι πτυχιακοί τίτλοι και
ακόμα οι ίδιες οι Πανεπιστημιακές μονάδες.
Η κοινώς λεγόμενη αντιγραφή λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστεί, μαζικά και
άμεσα πριν όλος ο ακαδημαϊκός κύκλος απωλέσει την αίγλη και την αξιοπιστία του. Αυτό
όμως απαιτεί να εντοπιστεί η πηγή του προβλήματος. Κρίνεται αναγκαία εξέταση και
μελέτη των τρόπων με τους οποίους οι φοιτητές προσπαθούν, παρανόμως, να βοηθηθούν.
Η χαρτογράφηση τους θα δείξει τις αδυναμίες του παρόντος συστήματος οδηγώντας στην
βελτίωσή του και στην εξάλειψη τέτοιων φαινομένων. Επιπλέον η διερεύνηση των
τρόπων υποκλοπής θα δώσει μία καλύτερη εικόνα για την ιδιοσυγκρασία του φοιτητή
οδηγώντας έτσι σε νέες αποτελεσματικές μεθόδους πρόληψης των υποκλοπών στο
μέλλον.
Οι ανησυχίες σχετικά με τις διαδικτυακές εξετάσεις περιλαμβάνουν συνήθως τον
«ηλεκτρονικό πόλεμο» (παραβίαση των φορητό υπολογιστή ή σύστημα διαχείρισης
δοκιμών), πλαστοπροσωπία, διαρροή αντικειμένου δοκιμής και χρήση πόρων χωρίς
εξουσιοδότηση όπως η αναζήτηση στο διαδίκτυο, η επικοινωνία με άλλους μέσω
συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων, αγορά απαντήσεων από άλλους, πρόσβαση σε
τοπικό/εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο στον υπολογιστή τους ή πρόσβαση σε ένα βιβλίο
ή σε σημειώσεις απευθείας.
Επίσης είναι ευρέως γνωστό και αναφέρεται συχνά ως «τρίγωνο απάτης».
Ονομάζεται έτσι καθώς συγκαταλέγει τρεις προϋποθέσεις: 1) ευκαιρία, 2) κίνητρο, πίεση
ή ανάγκη, και 3) εξ ορθολογισμός ή στάση (π.χ. Becker) για εξαπάτηση. Αυτές οι τρεις
συνθήκες είναι θετικοί παράγοντες πρόβλεψης της συμπεριφοράς εξαπάτησης των
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μαθητών (Becker et al., 2006). Η ευκαιρία εμφανίζεται όταν οι μαθητές αντιληφθούν ότι
υπάρχει η δυνατότητα να απατούν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από το πανεπιστήμιο και
τους καθηγητές. Η δεύτερη συνθήκη, που είναι το κίνητρο, η πίεση ή ανάγκη, μπορεί να
προέλθει από μια ποικιλία διαφορετικών πηγών όπως ο εαυτός τους, οι γονείς, οι
συνομήλικοι, οι εργοδότες και τα πανεπιστήμια. Η πίεση που νιώθουν οι μαθητές για να
πάρουν καλούς βαθμούς και η επιθυμία να θεωρηθούν ως επιτυχής μπορεί να
δημιουργήσει το κίνητρο για εξαπάτηση. Τέλος, η συμπεριφορά του εξ ορθολογισμού
μπορεί να συμβαίνει όταν οι μαθητές θεωρούν την απάτη συνεπή με την προσωπική τους
ηθική και πιστεύουν ότι η δική τους η συμπεριφορά είναι εντός των ορίων της αποδεκτής
συμπεριφοράς (Becker et al., 2006; Ramos, 2003). Ακόμη, ο εξ ορθολογισμός μπορεί να
συμβεί εάν οι μαθητές πιστεύουν ότι οι άλλοι μαθητές εξαπατούν, αντιλαμβάνονται τον
αθέμιτο ανταγωνισμό ή αντιλαμβάνονται την αποδοχή ή αδιαφορία για αυτές τις
συμπεριφορές από τους καθηγητές.
Τέλος στο άρθρο των Kronenfeld et al. (2020) δεν εξετάζεται η γνώση που
παρέχεται μέσω ηλεκτρονικών εξετάσεων στην πράξη. Η πανδημία που βιώνουμε έχει
φέρει αλλαγές σε μία σειρά από τομείς. Πολύ μεγάλος δημόσιος διάλογος έχει ξεσπάσει
σχετικά με τις αλλαγές αυτές για την έκτασή τους, την διάρκειά τους και τον χρόνο το
οποίον λήφθηκαν. Ακόμα πιο σημαντικά το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο
έχουν αποτέλεσμα, κατά πόσο καλύπτουν το κενό που δημιούργησε η πανδημία αλλά και
σε ποιο βαθμό καλύπτουν το έργο για το οποίο δημιουργήθηκαν. Αυτά, και πλήθος άλλων
παρόμοιων ερωτημάτων απασχολούν την διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Πανεπιστήμια
και Ανώτερα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα επέδειξαν μία προσαρμοστικότητα στις νέες
συνθήκες. Τόσο ο τρόπος παράδοσης της ύλης των εκάστοτε μαθημάτων όσο και η
εξέτασή της προσαρμόστηκε σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα και πλέον όλες οι
πανεπιστημιακές λειτουργίες γίνονται ηλεκτρονικά. Επιπρόσθετα μετά από ενάμιση
περίπου χρόνο και 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα ηλεκτρονικών μαθημάτων, υπάρχει πλέον η
απαραίτητη εμπειρία ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του ακαδημαϊκού έτους.
Βέβαια,

το

πρακτικό

σκέλος

των

ηλεκτρονικών

μαθημάτων,

είναι

δευτερευούσης σημασίας. Η κύρια αγωνία πανεπιστημίων και φοιτητών είναι η ποιότητα
των γνώσεων την περίοδο την πανδημίας. Ενδιαφέρει δηλαδή το «τι» και όχι το «πως»
μαθαίνεται. Αυτό βέβαια διαφέρει μεταξύ των διαφορετικών μαθημάτων. Φυσικά η
εξέταση και αξιολόγηση του συγκεκριμένου προβλήματος μπορεί να γίνει μόνο μέσω
ενός τρόπου, μέσω την εξέτασης στην πράξη. Επάνω σε αυτό το πλαίσιο όμως, ελάχιστα
έχουμε δει να γίνονται μέχρι στιγμής.
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Υπάρχει μεγάλο κενό διεθνώς στις γνώσεις και τα δεδομένα που έχουμε για το
επίπεδο των γνώσεων που οι σπουδαστές πήραν ηλεκτρονικά. Φαίνεται να υπάρχει μέχρι
και αδιαφορία για την πρακτική εξάσκηση των δεξιοτήτων των φοιτητών. Αυτός ίσως να
είναι και ο λόγος των ερωτηματικών που πλανώνται ακόμα σχετικά με τις διαδικασίες
των ηλεκτρονικών μαθημάτων. Εάν, στο εγγύς μέλλον, γίνουν όλες οι διαδικασίες ώστε
πρακτικά να διαπιστωθούν οι γνώσεις που αποκτήθηκαν θα μπορούμε να πούμε με
σιγουριά εάν έχει γίνει αξιόλογη δουλειά ή όχι καθώς και εάν το σύστημα χρήζει
αλλαγών.
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Κεφάλαιο 4 Τρόποι διαδικτυακών εξετάσεων σε ξένα και ελληνικά
πανεπιστήμια
4.1 Διαδικτυακές εξετάσεις ξένων πανεπιστημίων
Πίνακας 2 : Μέθοδοι εξέτασης ξένων πανεπιστημίων
Πανεπιστή
μιο

Ψηφιακός
χώρος
εξέτασης

Έλεγχος
εξετάσεων

Χώρος
εύρεσης
θεμάτων
/Διάρκεια
εξετάσεων

Τρόπος
εξέτασης

Ταυτοποίηση
εξεταζόμενου

Προϋποθέσεις
συμμετοχής
στις εξετάσεις

Νεάπολις
Πάφου

Microsoft
teams

Κάμερες
και
μικρόφωνα
ανοιχτά
στην
διάρκεια
των
εξετάσεων

Moodle /3
ώρες

Ερωτήσεις
πολλαπλής
επιλογής

Σκαναρισμένη
ταυτότητα πριν
από τις
εξετάσεις και
έλεγχος
ταυτοτήτων από
τους καθηγητές
μετά από τις
εξετάσεις.

50% επιτυχίας
στις συνολικές
δραστηριότητες του
εξαμήνου.
Ανοιχτές
σημειώσεις
και αναφορά
αυτών.

Plovdiv
της
Βουλγαρίας

Microsoft
teams

Κάμερες
ανοιχτές
και
μικρόφωνα
κλειστά

Microsoft
teams / 45
λεπτά

75
ερωτήσεις
πολλαπλής
επιλογής

30΄νωρίτερα
ταυτοποίηση
από τους
καθηγητές

Η εξέταση
ήταν και η
τελική
βαθμολογία
του μαθήματος

Strathclyde
στην
Γλασκόβη
της
Σκωτίας

myplace

Ανάλογα με
τις οδηγίες
του
καθηγητή

Moodle /
Καθορισμέν
ος χρόνος
ανάλογα
τον
καθηγητή

Ποικιλομορφία
θεμάτων

Ταυτοποίηση
από τον
καθηγητή

Σκαναρισμένες
χειρόγραφες
απαντήσεις ή
ως έγγραφο
κειμένου στο
Word.

George
Mason
στην
Virginia
της
Αμερικής

Blackboard

Κάμερες
ανοιχτές
σύμφωνα
με την
ευχέρεια
του
καθηγητή

Blackboard
/ 1:30 ώρα

60
ερωτήσεις
πολλαπλής
επιλογής.

Ταυτοποίηση
από τον
καθηγητή.

Κλειστές
σημειώσεις

University
of Harvard

zoom

Κάμερες
ανοιχτές

Canvas /
Καθορισμέν
ος χρόνος
από τον
καθηγητή

Κουιζ

Σύνδεση 10΄
νωρίτερα από
την εξέταση.

Κλειστές
σημειώσεις

Stanford
University

Canvas

Βιντεοσκόπ
ηση του
σπουδαστή
κατά την
διάρκεια

Gradescope
/
Καθορισμέν
ος χρόνος
από τον

Επιλογή
του
καθηγητή.

Δεν
αναφέρεται.

Ανοιχτά
βιβλία.
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της
εξέτασης,
αν ζητηθεί.

καθηγητή

University
of
Cambridge

24-ωρο
παράθυρο
εξετάσεων
ή παράθυρο
εξετάσεων
μικρότερής
διάρκειας.

Λογισμικό
που
εντοπίζει
την
αντιγραφή.

24-ωρο
παράθυρο
εξετάσεων
ή παράθυρο
εξετάσεων
μικρότερής
διάρκειας /
Δεν θα
ξεπερνούν
την δια
ζώσης
εξέταση

Επιλογή
του
καθηγητή.

Δεν
αναφέρεται.

Δεν
αναφέρεται.

University
of
Columbia

Ασύγχρονη
ηλεκτρονικ
ή
πλατφόρμα.

Απόφαση
από την
γραμματεία
του
Πανεπιστημίου.

Απόφαση
από την
γραμματεία
του
Πανεπιστημίου.

Απόφαση
από την
γραμματεία του
Πανεπιστη
μίου.

Απόφαση από
την γραμματεία
του Πανεπιστημίου.

Απόφαση από
την
γραμματεία
του
Πανεπιστημίου.

University
of Illinois
Chicago

Η
τοποθεσία
που
γίνονται τα
μαθήματα.

Δεν
αναφέρεται.

Η
τοποθεσία
που
γίνονται τα
μαθήματα. /
2 ώρες

Όπως
γίνονται τα
μαθήματα(
π.χ. αν
είναι
θεωρητικό
θα γίνουν
προφορικά, αν
γίνονται
εργαστηριακά θα
βρεθεί
τρόπος για
να
πραγματοποιηθούν
και οι
εξετάσεις.

Δεν
αναφέρεται.

Εγγραφή στο
my.UIC.edu

University
of Yale

zoom

Μικρόφωνα
και κάμερες
ανοιχτά και
καταγραφή
των
σπουδαστών στο
zoom
cloud.

Zoom / Δεν
αναφέρεται

Κατόπιν
συζήτησης
με τον
καθηγητή.

Δεν
αναφέρεται.

Κλειστές
σημειώσεις.

Πρώτο πανεπιστήμιο που θα εξεταστεί είναι της Νεάπολις Πάφου στην Κύπρο
όπου οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό τρόπο στο σύνολο των ετών
λειτουργίας του και όχι μόνο λόγω του Covid-19.Αρχικά,οι εξεταζόμενοι εισέρχονται
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στην εφαρμογή Microsoft teams όπου πραγματοποιείται η ταυτοποίηση και στην
συνέχεια παραμένουν συνδεδεμένοι ώστε να έχουν επιτήρηση με ανοιχτό μικρόφωνο και
ανοιχτές κάμερες καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Οι εξετάσεις έχουν διάρκεια τριών
ωρών ενώ ο τρόπος εξέτασης περιείχε ερωτήσεις ανάπτυξης. Όσον αφορά τα θέματα, ο
εκάστοτε διδάσκων τα ανεβάζει στην πλατφόρμα του πανεπιστημίου, που είναι της
μορφής “Moodle”, στο πεδίο κάθε μαθήματος. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, το
πανεπιστήμιο επιτρέπει τη χρήση ηλεκτρονικών λογισμικών, βιβλίων, σημειώσεων ή
οποιουδήποτε βοηθητικού υλικού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να χρησιμοποιηθούν
σε κάθε μάθημα τουλάχιστον τρεις παραπομπές όπου θα αναφερθούν και στο τέλος του
γραπτού. Μαζί με το γραπτό οι φοιτητές πρέπει να στείλουν την ακαδημαϊκή ταυτότητα
σκαναρισμένη. Στην συνέχεια αφού προηγηθεί το ανέβασμα του γραπτού στην
πλατφόρμα γίνεται ξανά ταυτοποίηση από τον καθηγητή και έπειτα έχουν την
δυνατότητα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να αποχωρήσουν από το Microsoft teams.
Τέλος για να συμμετάσχει κανείς στην εξέταση πρέπει πρώτα να έχει περάσει με πάνω
από 50% στο σύνολο των δραστηριοτήτων που τίθενται κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
Επόμενο πανεπιστήμιο που εξετάστηκε είναι στο Plovdiv της Βουλγαρίας και
ειδικότερα στο τμήμα οδοντιατρικής. Η εξέταση ξεκινά με ταυτοποίηση στο Microsoft
teams όπου οι φοιτητές θα έπρεπε να συνδεθούν 30 λεπτά νωρίτερα. Αφού ολοκληρωθεί
η ταυτοποίηση ο διδάσκων ανεβάζει τα θέματα των εξετάσεων και οι φοιτητές έχουν
στην διάθεση τους 45 λεπτά ώστε να υποβάλουν τις απαντήσεις τους. Ο χρόνος αυτός
αποσκοπεί στο να απαντηθούν 75 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όπου δεν υπήρχε
αρνητική βαθμολογία και κάθε ερώτηση αξιολογούταν με την ίδια βαρύτητα στον τελικό
βαθμό. Η διαδικασία αυτή διεξάγεται μέσω της πλατφόρμας teams όπου υπάρχουν
ανοιχτές κάμερες αλλά κλειστά μικρόφωνα και τα αποτελέσματα των μαθημάτων
βγαίνουν αμέσως μετά τη διεξαγωγή τους στην πλατφόρμα.
Έναν διαφορετικό τρόπο εξετάσεων χρησιμοποιεί το πανεπιστήμιο του
Strathclyde στην πόλη Γλασκόβη της Σκωτίας και συγκεκριμένα στο τμήμα Naval
Architecture Ocean and Marine Engineering Οι εξετάσεις στο πανεπιστήμιο αυτό
διεξήχθησαν ηλεκτρονικά λόγω της πανδημίας και πραγματοποιήθηκαν μέσω της
πλατφόρμας myplace. Από εκεί συγκεκριμένα οι καθηγητές ανέβαζαν τα θέματα στους
φοιτητές οι οποίοι με την σειρά τους έμπαιναν και κατέβαζαν τα θέματα. Στη συνέχεια
μέσω μιας πλατφόρμας Moodle ξεκινούσε αυτόματα να μετρά ο χρόνος της εξέτασης
όπου υπήρχε μια ποικιλομορφία ανάμεσα στους καθηγητές για το χρονικό όριο. Οι
απαντήσεις έπρεπε να σωθούν από τους φοιτητές γραμμένες είτε χειρόγραφα όπου στη
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συνέχεια έπρεπε να σκαναριστούν ή ηλεκτρονικά δακτυλογραφημένες μέσω ενός
προγράμματος συγγραφής κειμένου. Στην συνέχεια οι φοιτητές έπρεπε να μετατρέψουν
τις απαντήσεις τους σε αρχείο όπου έχει τη μορφή pdf. Υπήρχε και το q&a forum όπου
οι φοιτητές μπορούσαν πληκτρολογήσουν οποιαδήποτε ερώτηση ή τυχόν πρόβλημα
υπήρχε σχετικά με το μάθημα κατά τη διάρκεια της εξέτασης του.
Στο πανεπιστήμιο του George Mason στη πολιτεία Virginia της Αμερικής στο
τμήμα της ψυχολογίας και εγκληματολογίας οι εξετάσεις διεξήχθησαν μετά το πέρας των
μαθημάτων με μορφή τεστ. Σε κάποια μαθήματα ζητούνταν ανοιχτή κάμερα ενώ σε
κάποια όχι και αυτό εξαρτιόταν από την ευχέρεια του καθηγητή. Η πλατφόρμα που
χρησιμοποιήθηκε ονομάζεται Blackboard. Εκεί ο καθηγητής έχει αναρτήσει το τεστ όπου
απαρτιζόταν από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και απαγορεύονταν η χρήση
βοηθητικού υλικού διαδικτυακού η μη. Τέλος, η εξέταση είχε διάρκεια 1.30 ώρα για να
απαντηθούν 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από τους φοιτητές ενώ τα αποτελέσματα
έγιναν γνωστά μια εβδομάδα αργότερα.
Στο Πανεπιστήμιο του Harvard στο τμήμα Faculty of Arts and Sciences οι
φοιτητές κατά την διάρκεια των εξετάσεων συνδέονται στην σουίτα του zoom με
ανοιχτές κάμερες 10 λεπτά νωρίτερα για να ελέγξουν και ότι με την σύνδεσή τους όλα
είναι σωστά και έπειτα λαμβάνουν τα θέματα από τον Canva όπου και αποστέλλουν και
τις απαντήσεις τους. Οι εξετάσεις γίνονται με κλειστά τα βιβλία και όποιες απορίες
υπάρχουν συζητούνται στο προσωπικό chat στο zoom.
Στο Πανεπιστήμιο του Stanford οι καθηγητές επέλεξαν να γίνουν οι εξετάσεις με
ανοιχτά τα βιβλία, δίνοντας οδηγίες στους φοιτητές για το τί επιτρέπεται και τί όχι.
Υπάρχουν τρεις μέθοδοι εξέτασης, η μία μέθοδος είναι με την συμμετοχή στην
πλατφόρμα Gradescope, όπου οι σπουδαστές μπορούν να εκτυπώσουν το φύλλο των
απαντήσεων των απαντήσεων μία μέρα πριν από τις εξετάσεις, είτε στην χρήση του
Canva Assignment, όπου οι σπουδαστές μπορούν να εξοικειωθούν με το λογισμικό που
μπορούν να σκανάρουν τις απαντήσεις τους σε αρχείο με χαμηλό μέγεθος
χωρητικότητας, είτε στην χρήση του Canva Quizzes όπου οι σπουδαστές θα πρέπει να
απαντήσουν και να υποβάλουν τις απαντήσεις τους σε συγκεκριμένο χρόνο που τους
δίνεται.
Στο Πανεπιστήμιο του Cambridge ξεκίνησαν οι εξ αποστάσεως εξετάσεις στο
εαρινό εξάμηνο του 2020 λόγω του Covid και στόχος του ήταν να διατηρήσει το επίπεδο
δυσκολίας και αυστηρότητας των θεμάτων της αξιολόγησης των σπουδαστών. Οι
εξετάσεις γίνονται με πιστοποιημένα χαρτιά του Πανεπιστημίου, με βαθμολογία
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αυστηρή, με λογισμικό που ελέγχει την λογοκλοπή και την κακή συμπεριφορά, με
εξωτερικούς εξεταστές και επιτρέπει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις την προφορική
εξέταση. Οι φοιτητές οφείλουν να γράψουν και να υποβάλουν τις απαντήσεις τους στην
προβλεπόμενη ώρα σε όλα τα μαθήματα.
Στο Πανεπιστήμιο Columbia οι εξετάσεις θα γίνουν μέσω ηλεκτρονικής
πλατφόρμας όπου θα έχουν καθοριστεί «δωμάτια» με συγκεκριμένους φοιτητές στο
καθένα και θα είναι ανηρτημένα στο site της γραμματείας του Πανεπιστημίου, όπου θα
είναι και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τις εξετάσεις. Επίσης δόθηκε μεγάλη
σημασία στην ετοιμασία ομαδικών εργασιών, με τις οποίες οι φοιτητές βοηθιούνται στην
εμπέδωση των νέων πληροφοριών στα μαθήματα και φυσικά τους δίνεται η δυνατότητα
χρήσης συγγραμμάτων από την πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη.
Στο Πανεπιστήμιο Illinois του Chicago οι εξετάσεις γίνονται στην πλατφόρμα
όπου γίνονται τα μαθήματα του εξαμήνου και διαρκούν 2 ώρες όσο διαρκούν και οι
διαλέξεις. Οι φοιτητές πρέπει να κάνουν εγγραφή στο my.UIC.edu για όλα τα μαθήματα.
Για να συνδεθούν οι φοιτητές στο my.UIC.edu πρέπει να έχουν netID και κωδικούς.
Στο Πανεπιστήμιο Yale στις Ηνωμένες Πολιτείες οι εξετάσεις γίνονται μέσω της
πλατφόρμας zoom με κλειστές σημειώσεις και ανοιχτές κάμερες και μικρόφωνα καθόλη
την διάρκεια της εξέτασης καθώς επίσης θα καταγράφονται οι σπουδαστές στο cloud του
zoom και οι φοιτητές οφείλουν να στείλουν το βίντεο στον επιτηρητή στο διάστημα 3-5
ώρες μετά την λήξη της εξέτασης. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετική με τις εξετάσεις
γίνεται μέσω μηνυμάτων στο chat του zoom.

4.2 Διαδικτυακές εξετάσεις ελληνικών πανεπιστημίων
Πίνακας 3: Μέθοδοι εξέτασης στα Ελληνικά πανεπιστήμια
Πανεπιστή
μιο

Ψηφιακός
χώρος
εξέτασης

Έλεγχος
εξετάσεων

Χώρος
εύρεσης
θεμάτων /
Διάρκεια
εξετάσεων

Τρόπος
εξέτασης

Ταυτοποίηση
εξεταζόμενου

Προϋποθέσεις
συμμετοχής
στις
εξετάσεις

Μακεδονία
ς

zoom

Κάμερες και
μικρόφωνα
ανοιχτά μόνο
στον έλεγχο
ταυτοποίησης

Zoom / 45΄

Θέματα
ανάπτυξης

Ένδειξη
αστυνομικής
ταυτότητας
στον καθηγητή

2 ομάδες
εξεταζόμενων με
διαφορετικά
θέματα.

Εθνικού
Καποδιστρ
ιακού

webex

Κάμερες και
μικρόφωνα
ανοιχτά

Eclass / 42΄

40
ερωτήσεις

Ένδειξη
αστυνομικής
ταυτότητας

Απάντηση
σε ένα μόνο
κουΐζ. Σε
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Πανεπιστη
μίου

στον καθηγητή

οποιαδήποτε
άλλη
περίπτωση
εφαρμόζεται
ο
μηδενισμός
του γραπτού.

Δημοκρίτει
ο
Πανεπιστή
μιο
Θράκης

Microsoft
Teams

Κάμερες και
μικρόφωνα
ανοιχτά

Microsoft
Teams /
20΄

20
ερωτήσεις
πολλαπλής
επιλογής

1 ώρα πριν την
εξέταση
ένδειξη
βιβλιαρίων

Ολοκλήρωσ
η κλινικής
άσκησης με
σφραγίδα
στο
βιβλιάριό
τους.

Αριστοτέλ
ειο
Θεσσαλονί
κης

zoom

Κάμερες και
μικρόφωνα
ανοιχτά

Zoom /

προφορικές
εξετάσεις

5’ πριν την
εξέταση

Κάθε
φοιτητής
εισέρχεται
στο
“δωμάτιο”
μόνος του.

Μέχρι να
απαντηθού
ν οι
ερωτήσεις

Πανεπιστή
μιο

Απαλλακτι
κή
εργασία.

Θεσσαλίας

Να
ολοκληρώσε
ι την εργασία
σε 30 μέρες
και να την
παρουσιάσει
στον
καθηγητή
και στους
φοιτητές.

Πανεπιστή
μιο
Αιγαίου

Eclass

Κάμερες και
μικρόφωνα
ανοιχτά.

Eclass /
Συνεννόησ
η με τον
καθηγητή

Οδηγίες
από τον
καθηγητή.

30΄ πριν την
εξέταση.

Σύνδεση στο
link του.
Zoom

Εθνικό
Μετσόβιο
Πολυτεχνεί
ο (Αθήνα)

zoom

Κάμερες
ανοιχτές

Zoom /
1:30 ώρα

Γραπτή
εξέταση
στο σπίτι
και
παράδοση
σε μικρό
διάστημα
(take home
exam).

Χρήση
ιδρυματικού
λογαριασμού
και η επίδειξη
ταυτότητας
στην οθόνη.

Να έχουν
δηλώσει το
μάθημα και
να το έχουν
παρακολουθ
ήσει.

Πανεπιστή
μιο Κρήτης

Link
πλατφόρμ
ας
επιτήρησης
που
στέλνεται
στο
ακαδημαϊκ
ό mail.

Κάμερες και
μικρόφωνα
ανοιχτά.

Teleclass
material /
Προκαθορι
σμένος
χρόνος
από τον
καθηγητή

Επιλογή
του
καθηγητή.

30΄πριν την
εξέταση.

Να έχουν
δηλώσει το
μάθημα
στην αρχή
του
εξαμήνου
στο student
web και να
έχουν
δηλώσει
συμμετοχή
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στις
εξετάσεις.
Πανεπιστή
μιο
Πατρών

Teams

Κάμερες και
μικρόφωνα
ανοιχτά.

Eclass /
Ανακοίνωσ
η για κάθε
μάθημα
στο eclass

Ανακοίνωσ
η από τον
καθηγητή
στο eclass.

Δεν
αναφέρεται.

Να
εγγραφούν
στην
πλατφόρμα
eclass και να
δηλώσουν
τα
μαθήματα
που θα
εξεταστούν.

Ιόνιο
Πανεπιστή
μιο

Zoom/Web
ex

Κάμερες και
μικρόφωνα
ανοιχτά.

Open eclass / Δεν
αναφέρεται.

Ασκήσεις,
ερωτηματο
λόγιο

Δεν
αναφέρεται,

Να
δηλώσουν
τα
μαθήματα
που θέλουν
να
συμμετέχουν
.

O τρόπος εξέτασης που θα ακολουθήσει προέρχεται από το τμήμα Οικονομικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονία (ΠΑ.ΜΑΚ.). Η εξέταση του μαθήματος θα
γινόταν μέσω απαντήσεων σε θέματα ανάπτυξης. Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε έναν Χ
αριθμό ομάδων κάθε μία εκ των οποίων θα έχει διαφορετικές ερωτήσεις. Οι απαντήσεις
θα δινόταν χειρόγραφα ή σε μορφή Microsoft Word σε ένα χρονικό εύρος 45 λεπτών
επιτρέποντας μάλιστα την συμβολή βιβλίων ή σημειώσεων τα οποία στην συνέχεια θα
πρέπει να μετατραπούν σε αρχείο μορφής PDF πριν την τελική υποβολή. Οι εξεταζόμενοι
ήταν υποχρεωμένοι να υποβληθούν σε μία διαδικασία ταυτοπροσωπίας πριν την εξέταση
μέσω ακαδημαϊκής ή αστυνομικής ταυτότητας. Με το πέρας των 45 λεπτών θα υπήρχε
αδιευκρίνιστος χρόνος (θα ανακοινώνεται κατά την εξέταση) ώστε να διενεργηθεί η
μετατροπή των απαντήσεων σε αρχείο PDF και να σταλούν στο email του διδάσκοντα.
Τέλος οι φοιτητές θα έπρεπε να έχουν συνδεθεί σε εικονική αίθουσα του zoom με
ενεργοποιημένη την κάμερα και το μικρόφωνο μόνο κατά την διάρκεια της
ταυτοπροσωπίας.
Σε μάθημα Ιατρικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (Ε.Κ.ΠΑ.) η
εξέταση έγινε μέσω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Υπήρχαν 40 ερωτήσεις ενώ ο
διαθέσιμος χρόνος ήταν 42 λεπτά. Οι ερωτήσεις αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα
του μαθήματος (eclass) ενώ η είσοδος στο κουίζ απαιτούσε κωδικό που θα δινόταν στους
φοιτητές στην αρχή της εξέτασης. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος και έκτακτης
αποχώρησης από την διαδικασία ο φοιτητής θα είχε 5 λεπτά στην διάθεσή του για
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επανασύνδεση. Η επιτήρηση της διαδικασίας θα γινόταν μέσω της πλατφόρμας webex.
Έτσι στις υποχρεώσεις του φοιτητή ήταν η σύνδεση στην πλατφόρμα μέσω του
ακαδημαϊκού του λογαριασμού, να διατηρεί ενεργοποιημένα το μικρόφωνο και την
κάμερα καθ’ όλη την διάρκεια της εξέτασης καθώς και να είναι σε θέση να δείξει μέσω
της κάμερας τον χώρο από τον οποίο λαμβάνει μέρος στην εξέταση. Τέλος ξεκαθαρίζεται
ότι καταστάσεις όπως η παρουσία τρίτου στο χώρο του φοιτητή ή η προσπάθεια
υποβολής 2ου κουίζ (έχοντας ολοκληρώσει ήδη το πρώτο) οδηγούν στον μηδενισμό του
φοιτητή.
Η ηλεκτρονική εξέταση μέσω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών υιοθετήθηκε και
σε μάθημα Ιατρικής σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Εδώ έγινε
διαχωρισμός μεταξύ των φοιτητών εκτός εξαμήνου και αυτών που ήταν στο εξάμηνο του
μαθήματος. Οι πρώτοι θα έπρεπε να συνδεθούν στην πλατφόρμα Teams Microsoft μία
ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης ώστε να υποβληθούν σε ταυτοπροσωπία μέσω των
βιβλιαρίων τους, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση ήταν να έχουν ολοκληρώσει την κλινική
τους άσκηση ώστε να υπάρχει η αντίστοιχη σφραγίδα στο βιβλιάριο σπουδών τους. Όσοι
δεν περνούσαν από την διαδικασία θα εξαιρούνταν από την εξέταση. Στην συνέχεια το
σύνολο των εξεταζόμενων υποχρεούται να συνδεθεί στο Teams Microsoft μέσω των
ακαδημαϊκών τους λογαριασμών στην προκαθορισμένη ώρα ώστε να αρχίσει η εξέταση.
Οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε 20 λεπτά.
Στο σύνολο των 20 λεπτών θα έπρεπε να έχουν τις κάμερες και τα μικρόφωνο των
συσκευών τους ενεργοποιημένα ακόμα και εάν ολοκλήρωναν το κουίζ πριν την λήξη.
Οι φοιτητές σε μάθημα του τμήματος Οικονομικών σπουδών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξετάστηκαν προφορικά μέσω της πλατφόρμας του zoom.
Όσοι φοιτητές είχαν δηλώσει το συγκεκριμένο μάθημα έλαβαν ένα email στην αρχή της
εξεταστικής. Εκεί υπήρχαν οι αναλυτικές οδηγίες και ένα αρχείο Excel όπου υπήρχε μία
προκαθορισμένη ώρα που ο κάθε φοιτητής θα έπρεπε να συνδεθεί στο zoom. Έτσι ο κάθε
φοιτητής εξετάζεται μόνος του σε μία εικονική αίθουσα που υπάρχει αυτός και ο
διδάσκων. Ο φοιτητής θα έπρεπε να συνδεθεί τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την ώρα
εξέτασης και να αναμένει σε εικονικό χώρο αναμονής μέχρι ο διδάσκων να του επιτρέψει
την είσοδο. Τέλος όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό οι εξεταζόμενοι θα έπρεπε να
συνδεθούν με κάμερα και μικρόφωνο σε λειτουργία ενώ η ταυτοπροσωπία θα
διενεργούταν από τον καθηγητή ατομικά για τον κάθε εξεταζόμενο.
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Οι

ιθύνοντες

μαθήματος της

σχολής

Γεωπονικών

Επιστημών

του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επέλεξαν να εξετάσουν τους φοιτητές τους μέσω
απαλλακτικής εργασίας. Συγκεκριμένα ο κάθε φοιτητής θα έπρεπε να επιλέξει ένα από
τα κεφάλαια που απαρτίζουν την ύλη του μαθήματος και να εκπονήσει εργασία ελάχιστης
έκτασης τις 5000 λέξεις. Η εργασία θα είχε θεωρητικό υπόβαθρο με τους φοιτητές να
πρέπει να βασιστούν στα εγχειρίδια τους ή σε επιστημονικά άρθρα. Η κάθε εργασία θα
αφορούσε την ατομική προσπάθεια και όχι τον σχηματισμό ομάδων. Η εκπόνηση των
θεμάτων και η ανάληψη τους από τους φοιτητές έγινε στα μέσα του εξαμήνου με αυτούς
να έχουν ένα μήνα (30 μέρες) στην διάθεσή τους για την ολοκλήρωση της εργασίας.
Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής ο κάθε φοιτητής θα έπρεπε να παρουσιάσει την
εργασία του στην τάξη. Η παρουσίαση θα γινόταν σε χρονικό ορίζοντα 15 λεπτών με την
χρήση

κάποιου

προγράμματος

παρουσίασης

(πχ PowerPoint)

ενώ

μετά

θα

ακολουθούσαν ερωτήσεις από τον διδάσκοντα και τους φοιτητές. Ο τελικός βαθμός του
κάθε εξεταζόμενου προέκυψε σε ποσοστό 70% από το γραπτό κείμενο και 30% από την
παρουσίαση.
Στο Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι φοιτητές θα έδιναν
εξετάσεις μέσω του eclass, όπου εκεί θα είχε ο καθηγητής ανηρτημένα τα θέματα και η
διάρκεια των εξετάσεων θα είχε προκαθοριστεί από τον καθηγητή. Οι φοιτητές όφειλαν
να συνδεθούν στον σύνδεσμο zoom που θα τους είχε σταλεί στο ακαδημαϊκό mail μισή
ώρα πριν την εξέταση, και θα πρέπει να είχαν ανοιχτές κάμερες και μικρόφωνα ώστε να
γίνει η ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων.
Στο Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών οι
φοιτητές θα δώσουν εξετάσεις μέσω zoom με κάμερες και μικρόφωνα ανοιχτά, όπου
οφείλουν να διεκπεραιώσουν το θέμα που θα τους δοθεί από τον καθηγητή σε διάρκεια
μιάμισης ώρας πρέπει να την παραδώσουν. Κατά την διάρκεια των εξετάσεων οι φοιτητές
δεν πρέπει να φύγουν σε λιγότερο από μισή ώρα. Προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις
είναι να έχουν δηλώσει συμμετοχή του μαθήματος στην αρχή του εξαμήνου.
Ταυτοποίηση των μαθητών γίνεται πριν την έναρξη των εξετάσεων με την επίδειξη της
ταυτότητας στην οθόνη και την είσοδό τους στο zoom με τον ιδρυματικό λογαριασμό.
Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, οι
φοιτητές οφείλουν να συνδεθούν στο link της πλατφόρμας επιτήρησης από τον
ακαδημαϊκό λογαριασμό τους μισή ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων για να γίνει και
η ταυτοποίηση. Τα θέματα είναι ανηρτημένα στο teleclass material και η διάρκεια των
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εξετάσεων είναι προκαθορισμένη από τον καθηγητή. Βασική προϋπόθεση για να
συμμετέχει ο σπουδαστής στις εξετάσεις είναι αρχικά να έχει δηλώσει το μάθημα στην
αρχή του εξαμήνου στο student web της πλατφόρμας του τμήματος και επίσης να έχει
δηλώσει το μάθημα για τις εξετάσεις.
Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών οι φοιτητές για
να εξεταστούν οφείλουν να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα eclass με τον ακαδημαϊκό
λογαριασμό. Κατά την διάρκεια των εξετάσεων οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στο
Teams με τον ακαδημαϊκό λογαριασμό με ανοιχτές κάμερες και μικρόφωνα είτε από τον
υπολογιστή είτε από το κινητό τους και έχοντας το πάσο ή την αστυνομική ταυτότητα
ώστε να γίνει η ταυτοποίηση. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις
είναι ανηρτημένες σε έναν σύνδεσμο.
Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο οι διαδικτυακές εξετάσεις γίνονται με διάφορους
εναλλακτικούς τρόπους με σύγχρονες και ασύγχρονες μεθόδους. Με την σύγχρονη
μέθοδο οι φοιτητές μπορούσαν να αξιολογηθούν με εξετάσεις μέσω του υπολογιστή σε
προκαθορισμένη ώρα και μέρα, είτε προφορικά είτε με χειρόγραφη γραπτή εξέταση με
ανάπτυξη θεμάτων. Με την ασύγχρονη μέθοδο οι φοιτητές μπορούσαν να αξιολογηθούν
με απαλλακτική εργασία είτε με εργασία εξετάσεων (Take home exam). Επίσης υπήρχαν
και οι συνδυαστικοί τρόποι, δηλαδή να αξιολογηθούν γραπτά και σε ύστερο χρόνο να
αξιολογηθούν και προφορικά. Οι φοιτητές θα εξεταστούν μέσα από την πλατφόρμα zoom
ή webex όπου θα γίνει και η ταυτοποίηση τους μέσα από την κάμερα και τα θέματα τα
βρίσκουν στην πλατφόρμα open e-class. Τέλος, οι φοιτητές για να μπορέσουν να
συμμετέχουν στις εξετάσεις οφείλουν να έχουν κάμερες και μικρόφωνα, να είναι
συνδεδεμένοι στο δίκτυο και να έχουν δηλώσει την επιθυμία τους να εξεταστούν στα
μαθήματα.

4.3 Σύγκριση ξένων και ελληνικών πανεπιστημίων
Έχοντας μελετήσει τους διαδικτυακούς τρόπους εξέτασης δέκα αλλοδαπών και
δέκα ημεδαπών πανεπιστημίων, κρίνεται σκόπιμη η σύγκριση των διαφορετικών
μοντέλων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας. Παρατηρήθηκε ένας
πλουραλισμός των διαδικτυακών τρόπων εξέτασης εκ των οποίων πραγματοποιούνται
είτε μέσω προφορικών εξετάσεων, είτε μέσω εξετάσεων πολλαπλών επιλογών, είτε μέσω
θεμάτων ανάπτυξης σε πλατφόρμα ή και χειρόγραφα, είτε τέλος μέσω εκπόνησης
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απαλλακτικών εργασιών. Οι τρόποι αυτοί χρησιμοποιήθηκαν τόσο από τα ελληνικά όσο
και από τα ξένα πανεπιστήμια με διαφορετικές παραλλαγές και αναλογίες με την ακριβή
οργάνωση να βρίσκεται εξ΄ ολοκλήρου στην ευχέρεια των διδασκόντων. Στο σημείο αυτό
να τονιστεί ότι στο σύνολο των εξεταζόμενων πανεπιστημίων δεν παρατηρήθηκε
μεγάλος αριθμός εναλλακτικών λύσεων στους καθηγητές για την διεξαγωγή των
εξετάσεων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρατηρείται σε ένα μείζον προβληματισμό στην
πανεπιστημιακή κοινότητα ως προς τον διαδικτυακό τρόπο εξέτασης που σχετίζεται με
την διασφάλιση της αδιαβλητότητας και της εγκυρότητάς τους. Όπως γίνεται εύκολα
αντιληπτό η εξέταση κάθε φοιτητή από τον προσωπικό του χώρο διήγειρε
προβληματισμούς σχετικά με την δυνατότητα παροχής βοήθειας από τρίτους. Το
πρόβλημα αυτό φαίνεται να βρήκε κοινή λύση στα πανεπιστήμια τόσο του εσωτερικού
όσο και του εξωτερικού. Έτσι η πλειοψηφία των εξεταζόμενων φοιτητών υποβλήθηκαν
σε διαδικασία ταυτοπροσωπίας (με την χρήση ακαδημαϊκής ή αστυνομικής ταυτότητας)
πριν την έναρξη της εξέτασης. Επιπλέον καθ΄ όλη την διάρκεια της εξέτασης των
περισσοτέρων

μαθημάτων

οι

σπουδαστές

υποχρεούνταν

να

διατηρήσουν

ενεργοποιημένα την κάμερα και το μικρόφωνο. Σε ορισμένες, λίγες περιπτώσεις οι
διδάσκοντες ζητούσαν ελέγξουν τον χώρο από τον οποίο εξεταζόντουσαν οι φοιτητές.

Κεφάλαιο 5 Ερευνητικά θέματα υπό ανάπτυξη
Ερευνητική Μεθοδολογία
Ερευνητική προσέγγιση
Απαραίτητη συνθήκη για την πραγματοποίηση μίας έρευνας είναι να φαίνεται
ξεκάθαρο αυτό το οποίο ψάχνουμε. Πρέπει εναλλακτικά, να δείξουμε με τρόπο εμφανή
ποιο είναι το ερώτημα στο οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε. Μόνο με την ευδιάκριτη
ύπαρξη των άνωθεν προ απαιτούμενων μπορούμε να συνεχίσουμε την ερευνητική
διαδικασία. Με τα δεδομένα μπορούμε να συνεχίσουμε στον καθορισμό του τρόπου
έρευνας, την συλλογή των δειγμάτων και την επεξεργασία τους. Μέσω της παρούσας
εργασίας εξετάζονται οι ακαδημαϊκές εξετάσεις εξ’ αποστάσεως στα πλαίσια της
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πανδημίας του κορωνοϊού. Έτσι η έρευνα μας θα επικεντρωθεί στην όσο το δυνατόν
κάλυψη των κενών σημείων που θεωρώ πως υπάρχουν στην βιβλιογραφία.
Για της ανάγκες λοιπόν αυτής της έρευνας δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο προκειμένου να συλλεχθούν τα δεδομένα τα οποία θα αναλυθούν στην
συνέχεια. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στην πλατφόρμα Google forms ενώ η
ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια
του προγράμματος SPSS. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η επιλογή του δείγματος, στο
οποίο δόθηκε το ερωτηματολόγιο, η ερευνητική μέθοδος που ακολουθήθηκε και οι
έλεγχοι και οι μετρήσεις που έγιναν στις υπό μελέτη μεταβλητές.
Πλήθος και Δείγμα
Όπως προαναφέρθηκε, η έρευνα έγινε μέσω ερωτηματολογίου που μοιράστηκε
στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Επομένως πρόκειται για μία δειγματοληπτική έρευνα
βασισμένη στις απαντήσεις του κοινού. Μεγάλη μέριμνα δόθηκε στην επιλογή του
κοινού δηλαδή στο μέγεθος του δείγματος. Δεν ελήφθησαν περιορισμοί σχετικά με το
φύλο και την ηλικία των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα στην ερώτηση του φύλου
υπήρξαν οι απαντήσεις «άντρας», «γυναίκα», ενώ στην ερώτηση σχετικά με την ηλικία
ο συμμετέχοντας μπορούσε να επιλέξει μεταξύ των 18-19, 20-21, 22-23 και >23 (ηλικία
μεγαλύτερη των 23ων). Το πρόβλημα που προέκυψε ήταν η διασφάλιση του ότι όλοι οι
συμμετέχοντες στην έρευνα θα ήταν πράγματι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αυτό
μάλιστα συνδέεται άμεσα και με την αξιοπιστία των απαντήσεων και της όλης
διαδικασίας. Για την διασφάλιση απαντήσεων όσο αφορά το επίπεδο σπουδών, ο
συμμετέχων είχε μόνο 3 δυνατές απαντήσεις στο ερώτημα, οι οποίες ήταν «Προπτυχιακό
επίπεδο», «Μεταπτυχιακό επίπεδο»,

«Διδακτορικό επίπεδο». Το ερωτηματολόγιο

διανεμήθηκε από τις 20 Οκτωβρίου 2021 μέχρι τις 20 Νοεμβρίου του 2021 ενώ το
μέγεθος του δείγματος ανήλθε στις 270 απαντήσεις. Συντάχθηκε μέσω της εφαρμογής
“Google Forms”, η οποία παρέχεται δωρεάν από την Google και προσφέρει πλήθος
δυνατοτήτων στον συντάκτη τόσο για τον τύπο των διαθέσιμων ερωτήσεων όσο και για
την μορφοποίηση του ερωτηματολογίου.

Μετρήσεις και ερευνητικό μοντέλο
Το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας μπορεί να
χωριστεί σε δύο μέρη. Το πρώτο το οποίο ήταν αποτελούμενο από 3 ερωτήσεις που
σκιαγραφεί την ταυτότητα του συμμετέχοντα. Εκεί υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με το
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φύλο, την ηλικία καθώς και το ακαδημαϊκό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται. Το δεύτερο
μέρος ασχολείται με το θέμα αυτό καθ’ αυτό και την συμμετοχή των φοιτητών στις
ηλεκτρονικές εξετάσεις. Πιο συγκεκριμένα προσπαθούν να βρεθούν απαντήσεις σε
ορισμένα πεδία όπου η βιβλιογραφία δεν αναδεικνύει. Αρχικά το ερευνητικό ερώτημα
που προκύπτει είναι:
ΕΕ1: Κατά πόσο υπάρχει ήδη τοποθετημένος εξοπλισμός, π.χ. κάμερες, στα
σπίτια για την διάρκεια των εξετάσεων.
Σε αυτήν την ενότητα αναφέρονται οι εξής ερωτήσεις: «Είχατε τον προ
απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό(κάμερα, μικρόφωνο, κλπ.) για τις ηλεκτρονικές
εξετάσεις;», «Αν όχι, υπήρχε από το πανεπιστήμιο οικονομική μέριμνα για την
απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισμού;», «Γίνατε μάρτυρας/θύμα περιστατικού
αποκλεισμού φοιτητή/τριας από την εξέταση λόγω της μη κατοχής τεχνικού
εξοπλισμού;»
Έπειτα, το ερευνητικό θέμα:
ΕΕ2: Κατά πόσο δεν καταπατά αυτή η μέθοδος βασικά ανθρώπινα δικαιώματα
προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Όπου αναφέρονται οι εξής ερωτήσεις: «Σας έχουν ενημερώσει από κάποιον
αρμόδιο φορέα (πολιτεία, πανεπιστήμιο) για την νομική υπόσταση των προσωπικών
δεδομένων;», «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η χρήση κάμερας και μικροφώνου καταπατά
τα ανθρώπινα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων;» και «Γίνατε
μάρτυρας/θύμα κάποιου περιστατικού παραβίασης δεδομένων κατά την διάρκεια των
ηλεκτρονικών εξετάσεων;».
Η επόμενη ενότητα αναφέρεται στο γεγονός ότι δεν είναι αρκετά δοκιμασμένη
μέθοδος ώστε να αποφανθούμε για την εγκυρότητά της. Εξετάστηκε το παρακάτω
ερευνητικό θέμα:
ΕΕ3:Κατά πόσο οι διαδικτυακές εξετάσεις είναι αποδοτικές και λειτουργικές.
Πάνω σε αυτό το πεδίο έγιναν οι εξής ερωτήσεις στους συμμετέχοντες «Ποιον
θεωρείτε τον αποτελεσματικότερο τρόπο ηλεκτρονικής εξέτασης;», «Έχετε να
προτείνετε εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης;», «Κατά πόσο θεωρείται αποδοτική την
μέθοδο των ηλεκτρονικών εξετάσεων;», Κρίνετε ότι είναι απαραίτητες να διενεργηθούν
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αλλαγές στην μέθοδο των ηλεκτρονικών εξετάσεων;» και «Αν ναι, ποιες θα ήταν αυτές
οι αλλαγές;».
Μέριμνα επίσης δόθηκε και στον ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα το
ερωτηματολόγιο προσπάθησε να εντοπίσει την συσχέτιση στον ψυχισμό των φοιτητών,
των ηλεκτρονικών εξετάσεων και του εγκλεισμού παράλληλα. Σε αυτό το θέμα
ερευνώνται τα παρακάτω ερευνητικά θέματα:
ΕΕ4: Κατά πόσο οι διαδικτυακές εξετάσεις σε συνδυασμό με τον εγκλεισμό του
lockdown επηρεάζουν ψυχολογικά τους φοιτητές.
Με την ερώτηση: «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι επέδρασε αρνητικά στην
ψυχολογία σας ο συνδυασμός της πανδημίας και των ηλεκτρονικών εξετάσεων;»
ΕΕ5: Κατά πόσο εγκλιματίστηκαν οι φοιτητές στην διαδικτυακή μάθηση και
εξέταση.
Όπου οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις «Θεωρείτε ότι αν δεν
υπήρχε η πανδημία, θα μπορούσατε να αποδώσετε καλύτερα;». Προσπάθεια επίσης έγινε
για να εξακριβωθεί κατά πόσο έγιναν ξεκάθαρες στους φοιτητές οι οδηγίες του νέου
συστήματος με τις ερωτήσεις, «Σε ποιο βαθμό σας έγιναν κατανοητές οι οδηγίες που σας
δόθηκαν για τις ηλεκτρονικές εξετάσεις;» και «Θεωρείτε ότι προσαρμοστήκατε σε μικρό
διάστημα στην μέθοδο των ηλεκτρονικών εξετάσεων;».
Η επόμενη ενότητα της έρευνας μας σχετίζεται με το ερευνητικό θέμα:
ΕΕ6: Κατά πόσο υπάρχει μελέτη της διαφορετικότητας του πλήθους των
φοιτητών.
Μέσω των ερωτήσεων «Είχατε την δυνατότητα να επιλέξετε τον τρόπο εξέτασης»
και «Θεωρείτε ότι ελήφθησαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή;».
Στην συνέχεια ερευνάται το ερευνητικό θέμα:
ΕΕ7: Κατά πόσο είναι αξιόπιστες οι διαδικτυακές εξετάσεις.
Μέσω των ερωτήσεων «Θεωρείτε ότι αυξήθηκαν τα περιστατικά υποκλοπής
απαντήσεων στις ηλεκτρονικές εξετάσεις;», «Αν ναι, θεωρείτε ότι αυτό θίγει την
αξιοπιστία των εξετάσεων;» και «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί
αυτό το φαινόμενο;».
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Τέλος δεν θα μπορούσε να μην αποτελεί ξεχωριστή ενότητα της έρευνας μας ένα
χρόνιο ερωτηματικό της επαγγελματικής αποκατάστασης. Παρακάτω μελετάται το
ερευνητικό ερώτημα:
ΕΕ8: Κατά πόσο οι διαδικτυακές εξετάσεις προετοιμάζουν τους φοιτητές
πρακτικά για την αγορά εργασίας.
Μέσω των ερωτήσεων «Θεωρείτε ότι οι φοιτητές/φοιτήτριες πήραν τις
απαραίτητες γνώσεις για την αγορά εργασίας;» και «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι τα
πρακτικά μαθήματα μπορούν να εξεταστούν ηλεκτρονικά;»

Έρευνα
Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία, η οποία
ακολουθήθηκε στην συγκεκριμένη έρευνα. Με τον όρο έρευνα αναφερόμαστε στην
εργασία που σκοπεύει στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης. Γίνεται είτε σύμφωνα
με ήδη υπάρχουσες διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές θεωρίες είτε με την επεξεργασία
νέων θεωριών, οι οποίες είναι ικανές να γίνουν αποδεκτές από την επιστημονική
κοινότητα.
Οι ερευνητικές μέθοδοι διαχωρίζονται ως προς τον τρόπο διεξαγωγής τους σε
θεωρητικές και εμπειρικές. Οι θεωρητικές ασχολούνται µε την ανάπτυξη, εξερεύνηση
και έλεγχο θεωριών ή ιδεών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την καλύτερη κατανόηση
του φαινομένου. Οι εμπειρικές έρευνες βασίζονται κυρίως σε παρατηρήσεις και
μετρήσεις. Η έρευνα της παρούσας εργασίας είναι κυρίως μία εμπειρική έρευνα. Αυτό
διότι στόχος της είναι να παρατηρηθεί, να καταγραφεί και να μελετηθεί η συμπεριφορά
του φοιτητή στον ηλεκτρονικό τρόπο εξέτασης καθώς και στις σκέψεις και ενστάσεις του
σε αυτόν.
Επιπλέον οι έρευνες διακρίνονται και ως προς τον αντικειμενικό τους σκοπό,
δηλαδή την δυνατότητα πρακτικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους,
σε βασικές και εφαρμοσμένες. Η βασική έρευνα είναι πειραματική ή θεωρητική εργασία
που γίνεται με σκοπό

την απόκτηση νέων γνώσεων σχετικά με τα βασικά

χαρακτηριστικά φαινομένων και παρατηρήσιμων γεγονότων. Η συγκεκριμένη μελέτη
κατατάσσεται στην κατηγορία των εφαρμοσμένων καθώς θέλει να εντοπίσει τις
αδυναμίες του παρόντος συστήματος και να βοηθήσει στην βελτίωση της διαδικασίας.
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Όσον αφορά, το είδος των εμπειρικών δεδομένων που συλλέγουν, οι
επιστημονικές έρευνες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε ποιοτικές και ποσοτικές. Οι
ποσοτικές έρευνες διερευνούν τα φαινόμενα με αριθμητικά δεδομένα και στοχεύει στην
ανακάλυψη των αιτιών καταλήγοντας σε γενικεύσεις μέσω ερευνητικών υποθέσεων, ενώ
οι ποιοτικές έρευνες προσπαθούν να διερευνήσουν και να ερμηνεύσουν σε βάθος ένα
κοινωνικό φαινόμενο. Η συγκεκριμένη έρευνα είναι ποσοτική καθώς με την χρήση του
ερωτηματολογίου προκύπτουν συμπεράσματα.
Χαρακτηριστικά δείγματος
Στην παρούσα ενότητα θα αναλυθούν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του
δείγματος, το οποίο συλλέχθηκε με την βοήθεια του ερωτηματολογίου. Τα
χαρακτηριστικά αυτά αφορούν γενικές πληροφορίες για τα άτομα, τα οποία το
απάντησαν, και την σχέση τους με τον ηλεκτρονικό τρόπο εξέτασης.
Αρχικά όσον αφορά το φύλο των συμμετεχόντων το ερωτηματολόγια έδινε 2
διαθέσιμες απαντήσεις την απάντησης «Άνδρας» και την απάντηση «Γυναίκα». Εκ των
270 απαντήσεων που συλλέχτηκαν το 33,3% (90 απαντήσεις) ήταν άνδρες και το
υπόλοιπο 66.7% (180 απαντήσεις) γυναίκες.

Εικόνα 1
Πίνακας 4: Κατανομή φύλου του πληθυσμού
Φύλο

Συχνότητα απαντήσεων
(Ν)

Ποσοστό απαντήσεων(%)

Άνδρας

90

33,3%
43

Γυναίκα

180

66,7%

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε την ηλικιακή ομάδα. Ο φοιτητής έπρεπε να
διαλέξει μία απάντηση εκ των: 18-19, 20-21, 22-23 και >23 (μεγαλύτερος/η των 23 ετών)
με κάθε ένα από τα παραπάνω νούμερα να αντιπροσωπεύουν την ηλικία του
συμμετέχοντα.
Εδώ μπορούμε να παρατηρήσουμε μία σχετική ομοιομορφία με το δείγμα να
μοιράζεται σε 4 ομάδες που έχουν μικρές αποκλίσεις μεταξύ τους. Οι περισσότερες
απαντήσεις εντοπίζονται στην ηλικία των 22-23 με 95 δεδομένα που αντιπροσωπεύουν
το 35,18% του δείγματος. Δεύτερη πολυπληθέστερη ομάδα είναι οι μεγαλύτεροι των 23
ετών με 75 απαντήσεις ή διαφορετικά το 27,77% του δείγματος. Ακολουθούν τα άτομα
ηλικίας 20-21 ετών με 57 απαντήσεις και 21,11% επί του συνολικού δείγματος ενώ η
ηλικιακή ομάδα με τις λιγότερες απαντήσεις (43) είναι αυτή των 18-19 ετών με ποσοστό
15,92%.

Εικόνα 2
Πίνακας 5: Ηλικιακή κατανομή δείγματος
Ηλικία

Συχνότητα απαντήσεων
(Ν)

Ποσοστά απαντήσεων

18-19

43

15,92%
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20-21

57

21,11%

22-23

95

35,18%

>23

75

27,77%

Η τελευταία ερώτηση σχετικά με το προφίλ του ατόμου που απαντούσε σχετίζεται
με το παρόν ακαδημαϊκό του επίπεδο. Στόχος της ερώτησης ήταν να δούμε την διασπορά
των απαντήσεων μεταξύ των διαφορετικών ακαδημαϊκών επιπέδων. Έτσι στην ερώτηση
«Επίπεδο σπουδών» υπήρχαν οι εξής 3 απαντήσεις: «Προπτυχιακό επίπεδο»,
«Μεταπτυχιακό επίπεδο» και «Διδακτορικό επίπεδο». Παρατηρείται μία συντριπτική
συγκέντρωση στην πρώτη ομάδα, ο μεγαλύτερος αριθμός του δείγματος συστήθηκε από
προπτυχιακούς φοιτητές με 170 απαντήσεις (62,96%). Ακολουθούν οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές με 60 απαντήσεις (22,22%) και τον πληθυσμό ολοκληρώνουν οι διδακτορικοί
φοιτητές με μόλις 40 απαντήσεις (14,81%). Η συγκεκριμένη κατανομή μπορεί να
χαρακτηριστεί σωστή καθώς ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στατιστική
πραγματικότητα αποτελεί το γεγονός ότι στην ακαδημαϊκή κοινότητα το μεγαλύτερο
ποσοστό συντελούν οι προπτυχιακοί φοιτητές, ακολουθούν οι σαφώς λιγότεροι
μεταπτυχιακοί και ο κύκλος ολοκληρώνεται με τους ακόμα λιγότερους (ελάχιστους ως
προς το γενικό σύνολο) διδακτορικούς φοιτητές.

Εικόνα 3
Πίνακας 6: Κατανομή δείγματος σύμφωνα με το επίπεδο σπουδών.
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Επίπεδο σπουδών

Συχνότητα απαντήσεων
(Ν)

Ποσοστό απαντήσεων(%)

Προπτυχιακό επίπεδο

170

62,96%

Μεταπτυχιακό επίπεδο

60

22,22%

Διδακτορικό επίπεδο

40

14,81%

Αξιοπιστία Δεδομένων
Σε κάθε έρευνα είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η φερεγγυότητα των
δεδομένων που συλλέχθηκαν από το ερωτηματολόγιο, ώστε με την σειρά της να
εξασφαλιστεί και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της. Ως αξιοπιστία μπορεί να ορισθεί
ο βαθμός στον οποίο οι μετρήσεις είναι απαλλαγμένες από σφάλματα και μπορούν να
παρέχουν συνεπή αποτελέσματα. Στην παρούσα έρευνα κρίθηκε αναγκαίο να
επαληθευθεί το κατά πόσο οι ερωτήσεις παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση μεταξύ τους.
Για τον υπολογισμό του συντελεστή θεωρήσαμε κάθε ερώτηση ως μεταβλητή και τις
απαντήσεις που συλλέξαμε ως τις παρατηρήσεις. Η εκτίμηση της αξιοπιστίας αυτής έγινε
με τον συντελεστή αξιοπιστίας άλφα του Cronbach (Cronbach’s Alpha). Τιμές του
δείκτη, οι οποίες είναι μεγαλύτερες του 0,7 θεωρούνται ικανοποιητικές και οι ερωτήσεις
που μετρούν μία συγκεκριμένη μεταβλητή χαρακτηρίζονται ως αξιόπιστες. Έπειτα από
επεξεργασία των δεδομένων με την χρήση του Microsoft Excel η τιμή του συντελεστή α
του Cronbach προέκυψε 1. Αριθμός αρκετά μεγαλύτερος του 0,7 που μας οδηγεί στο
συμπέρασμα πως οι ερωτήσεις που συνέθεσαν το ερωτηματολόγιο συνδέονται άμεσα
μεταξύ του χωρίς να μπορούμε να τις διακρίνουμε σε σημαντικές και λιγότερο
σημαντικές για το τελικό αποτέλεσμα.
Ευρήματα Έρευνας
Όπως έχει αναφερθεί και στα προηγούμενα, στα πλαίσια της εργασίας
δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο για ορισμένα πεδία της ηλεκτρονικής εξέτασης.
Συγκεκριμένα ζητήθηκε η γνώμη των φοιτητών για συγκεκριμένες κατηγορίες. Αυτές οι
κατηγορίες επιλέχτηκαν βάσει της διαθέσιμης βιβλιογραφίας σχετικά με την ηλεκτρονική
εξέταση. Έτσι οι κατηγορίες που επιλέχτηκαν να ερευνηθούν είναι αυτές για τις οποίες η
βιβλιογραφία είχα τα λιγότερα ή και καθόλου στοιχεία. Έτσι οι κατηγορίες είναι οι εξής:
η ευκολία στην αγορά και τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού (κάμερα, μικρόφωνο
κτλ.) από τους φοιτητές, η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της όλης
διαδικασίας, η αποδοτικότητα των ηλεκτρονικών εξετάσεων, η ψυχολογία των φοιτητών
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κατά την ηλεκτρονική εξέταση σε συνδυασμό με την πανδημία, το κατά πόσο έγιναν
κατανοητές από τους φοιτητές οι νέες οδηγίες, ο βαθμός στο οποίο λήφθηκαν υπόψη οι
ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή, το πολύ σημαντικό ζήτημα της υποκλοπής, η έκταση
και οι συνέπειες του και τέλος ο βαθμός στον οποίο οι γνώσεις μεταλαμπαδεύονται στους
φοιτητές.
Για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα συμπεράσματα μας θα πρέπει να δούμε και
να εξετάσουμε τις απαντήσεις που συλλέχτηκαν σε κάθε μία από τις ερωτήσεις. Έτσι θα
ακολουθήσει μία παρουσία, επεξεργασία και ερμηνεία των απαντήσεων του
ερωτηματολογίου.
Ξεκινάμε με τις ερωτήσεις της κατηγορίας που σχετίζονται με τον βαθμό κατανόησης
των αλλαγών.
1.Σε ποιο βαθμό σας έγιναν κατανοητές οι οδηγίες που σας δόθηκαν για τις ηλεκτρονικές
εξετάσεις ;
Σε ποιο βαθμό σας έγιναν κατανοητές οι οδηγίες που σας
δόθηκαν για τις ηλεκτρονικές εξετάσεις;
Επίπεδο 1: 0%
0
17,40%

24,40%

17,40%
40,70%

1

2

3

4

5

Εικόνα 4
Τα αποτελέσματα μπορούν να χαρακτηριστούν ως εξόχως ικανοποιητικά με την
πλειοψηφία των φοιτητών να έχουν αντιληφθεί στον μέγιστο βαθμό τις οδηγίες του νέου
τρόπου εξέτασης. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι η απάντηση 1 που
αντικατοπτρίζει την ελάχιστη κατανόηση δεν συγκέντρωσε ούτε μία απάντηση.
Πίνακας 7: Κατανομή πληθυσμού βάση της κατανόησης του νέου τρόπου εξέτασης
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Επίπεδο κατανόησης

Συχνότητα απαντήσεων

Ποσοστά

(Ν)

απαντήσεων(%)

1

0

0%

2

47

17,4%

3

47

17,4%

4

110

40,7%

5

66

24,4%

2.Θεωρείτε ότι προσαρμοστήκατε σε μικρό διάστημα στην μέθοδο των ηλεκτρονικών
εξετάσεων ;

Εικόνα 5
Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης βλέπουμε και εδώ ικανοποιητικά
αποτελέσματα. Η πλειοψηφία λέει πως προσαρμόστηκε σε μικρό χρονικό διάστημα στον
νέο τρόπο εξέτασης με το ποσοστό του 74%.
Πίνακας 8: Κατανομή πληθυσμού βάση της προσαρμογής στην ηλεκτρονική εξέταση
Γρήγορη προσαρμογή

Συχνότητα απαντήσεων

Ποσοστό απαντήσεων(%)

(Ν)
Ναι

200

74%
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Όχι

65

24%

Δεν γνωρίζω

5

2%

Συγκεντρωτικά για αυτή την ομάδα απαντήσεων τα αποτελέσματα ικανοποιούνται
απόλυτα. Τόσο οι οδηγίες γίνανε κατανοητές από τον φοιτητή ο οποίος μάλιστα
προσαρμόστηκε άμεσα στα νέα δεδομένα. Αυτό ο τομέας επομένως δεν χρήζει αλλαγών.
Ακολουθούν οι ερωτήσεις σχετικά με το κατά πόσο ελήφθησαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες
των φοιτητών.
3.Είχατε την δυνατότητα επιλογής του τρόπου εξέτασης σας;

Εικόνα 6
Στην συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών απλά ανακοινώθηκε ο τρόπος με τον οποίο
θα εξεταστούν χωρίς να έχουν την δυνατότητα επιλογής. Αυτό αφ’ ενός δεν είναι
κατακριτέο καθώς έτσι γινόταν και στην δια ζώσης εξέταση, αφ’ ετέρου όμως δεδομένου
ότι οι ηλεκτρονικές εξετάσεις δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ξανά σε τέτοια κλίμακα η
δυνατότητα επιλογής στους φοιτητές ίσως έδινε ιδέες για την καλύτερη λειτουργία.
Πίνακας 9: Κατανομή του πληθυσμού βάση της δυνατότητας επιλογής του τρόπου
εξέτασης.
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Δυνατότητα επιλογής

Συχνότητα απαντήσεων

Ποσοστά απαντήσεων

(Ν)

(%)

Ναι

240

88,8%

Όχι

28

10,3%

Δεν γνωρίζω

2

0,7%

4.Θεωρείτε ότι ελήφθησαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή;

Εικόνα 7
Το ίδιο μοτίβο φαίνεται να επαναλαμβάνεται και σε αυτή την ερώτηση. Η πλειοψηφία
θεωρεί ότι οι ατομικές ιδιαιτερότητες των εξεταζόμενων δεν ελήφθησαν υπόψη. Θα
μπορούσε λοιπόν να αναφερθεί ότι οι φοιτητές αντιμετωπίστηκαν με έναν μαζικό τρόπο.
Ένας τέτοιος τρόπος καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να γεννήσει πολλά προβλήματα στον
τρόπο λειτουργίας του νέου συστήματος. Ειδικά δε όταν οι αλλαγές γίνονται τόσο
βεβιασμένα.
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Πίνακας 10: Κατανομή του πληθυσμού βάση της προσμέτρησης των ιδιαιτεροτήτων
Καταμέτρηση

Συχνότητα απαντήσεων

Ποσοστά

ιδιαιτεροτήτων

(Ν)

απαντήσεων(%)

Ναι

250

92,5%

Όχι

14

5,1%

Δεν γνωρίζω

6

2,22%

Σε αυτή την κατηγορία τα αποτελέσματα είναι ανησυχητικά. Το συμπέρασμα που μπορεί
να διατυπωθεί είναι ότι ο νέος τρόπος εξέτασης εκπονήθηκε με έναν τρόπο μαζικό. Για
την σωστή λειτουργία του πρέπει να γίνουν αλλαγές βασιζόμενες στην άποψη και στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φοιτητών.
Στην συνέχεια θα αναπτυχθούν οι ερωτήσεις σχετικά με την αποδοτικότητα της
ηλεκτρονικής εξέτασης.
5.Ποιόν θεωρείτε τον αποτελεσματικότερο τρόπο ηλεκτρονικής εξέτασης;

Εικόνα 8
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Οι φοιτητές βλέπουμε να αναδεικνύουν την εξέταση των πολλαπλών επιλογών ως την
αποτελεσματικότερη. Δεύτερες και με μεγάλη διαφορά έρχονται οι χειρόγραφες, έπειτα
με σχετικά κοντινό ποσοστό είναι οι ερωτήσεις ανάπτυξης και με μικρή διαφορά από
αυτές είναι οι προφορικές εξετάσεις.
Πίνακας 11: Κατανομή του πληθυσμού βάση του αποτελεσματικότερου τρόπου εξέτασης
Αποτελεσματικότερος

Συχνότητα απαντήσεων

Ποσοστά

τρόπος εξέτασης

(Ν)

απαντήσεων(%)

Πολλαπλής επιλογής

157

58,1%

Χειρόγραφες ασκήσεις

65

24%

Ερωτήσεις ανάπτυξης

29

10,7%

Προφορικές εξετάσεις

19

7%

6.Έχετε να προτείνετε εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης ;
Η συγκεκριμένη ερώτηση απαιτούσε την περιγραφή με δακτυλογράφηση κάποιου άλλου
τρόπου εξέτασης. Η ερώτηση ήταν προαιρετική και έτσι συγκέντρωσε μόλις 16
απαντήσεις, εκ τον οποίων ήταν απλά η λέξη «όχι». Αυτό ο εξαιρετικά μικρός αριθμός
ίσως οφείλεται στο ότι οι επιλογές της προηγούμενης ερώτησης κάλυψαν τους φοιτητές.
Παρατίθενται οι ερωτήσεις που συλλέχθηκαν, «Συνδυασμό των παραπάνω», «Εργασία
πάνω στο θέμα του μαθήματος. Θεωρώ ότι μαθαίνεις πολλά πράγματα», «Δια ζώσης ανά
μαθητή», «Γραπτές εργασίες», «Συνδυαστικός τρόπος αξιολόγησης», «Δια ζώσης» και
«Συνδυασμός πολλαπλών επιλογών και προφορικών έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος για να
σκεφτεί περισσότερο ο φοιτητής».
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7.Κατά πόσο θεωρείτε αποδοτική την μέθοδο των ηλεκτρονικών εξετάσεων ;

Εικόνα 9
Εδώ βλέπουμε Μία έντονη διασπορά των απαντήσεων. Η απάντηση 3 δηλαδή η μέτρια
αποδοτικότητά συγκεντρώνει τις περισσότερες απαντήσεις. Ακολουθεί η απάντηση 2, η
4, η 5 και τέλος η 1. Τα αποτελέσματα είναι άσχημα με τους φοιτητές σε μία μεγάλη
εικόνα να μην θεωρούν αποδοτική την μέθοδο ηλεκτρονικής εξέτασης

Πίνακας 12: Κατανομή πληθυσμού βάση της αποτελεσματικότητας των εξετάσεων
Αποτελεσματικότητα

Συχνότητα απαντήσεων (Ν)

Ποσοστά απαντήσεων(%)

1

8

2,9%

2

86

31,8%

3

150

55,5%

4

15

5,5%

5

11

4%
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9.Αν ναι, ποιες θα ήταν αυτές οι αλλαγές ;
Πρόκειται για ακόμα μία προαιρετική ερώτηση μέσω δακτυλογράφησης. Συλλέχθηκαν
οι εξής απαντήσεις :
«Θα απέφευγα την εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή ανάπτυξης. Θεωρώ
πως τα αποτελέσματα τους, αναφορικά με τις βαθμολογίες, δεν αντικατοπτρίζουν
πάντοτε το πραγματικό επίπεδο κατάρτισης γνώσεων των φοιτητών/τριών καθώς οι
τρόποι για να αντιγράψεις σε αυτούς τους 2 τρόπους εξετάσεις ποικίλουν».
«Ο συνδυασμός των τρόπων εξέτασης».
«Θεωρώ ότι ο περιορισμένος χρόνος δεν βοηθάει τον φοιτητή και τον αγχώνει πάρα
πολύ σε σημείο που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει».
«Να μπει σκριπτάκι που να ελέγχει την πλοήγηση σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα πέρα
της εξέτασης».
«Δεν έχω σκεφτεί».
«Θα πρότεινα να υπάρχει περισσότερος χρόνος κατά την εξέταση».
«Δια ζώσης».
«Αλλαγές που θα αποτρέπουν την αντιγραφή».
«Σχολαστικότερος έλεγχος».
«Καλύτερη επιτήρηση, σωστή αντιμετώπιση προς τους φοιτητές».
«Καλύτερη τεχνολογική υποστήριξη για τους φοιτητές. Δεν είναι δυνατόν να χάνει
κάποιος εξέταση ή χρόνο από την εξέταση λόγω προβλημάτων του συστήματος».
«Καλύτερη επιτήρηση για να αποφευχθεί η αντιγραφή».

Από αυτή την κατηγορία εκπορεύονται τα εξής συμπεράσματα. Οι φοιτητές θεωρούν τον
καλύτερο τρόπο εξέτασης από τις υπάρχουσες την πολλαπλής επιλογή. Αυτό
συμπεραίνεται τόσο από το μεγάλο ποσοστό που συγκέντρωσε η ερώτηση όσο και από
την απουσία εναλλακτικών προτάσεων. Σε δεύτερο χρόνο όμως όλοι οι υπάρχοντες
τρόποι χαρακτηρίζονται ως μη αποτελεσματικοί. Μάλιστα βλέπουμε μία ποικιλία
προτάσεων για την βελτίωση της διαδικασίας.
Στην συνέχεια το ερωτηματολόγιο ασχολήθηκε με το θέμα της ψυχοσύνθεσης των
φοιτητών. Συγκεκριμένα προσπάθησε να εντοπίσει σε ποιόν βαθμό επιβαρύνθηκε η
ψυχοσύνθεση των φοιτητών από τις ηλεκτρονικές εξετάσεις σε συνδυασμό όμως με την
υπάρχουν πανδημία και το lockdown.
54

10.Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι επέδρασε αρνητικά στην ψυχολογία σας ο συνδυασμός
της πανδημίας και των ηλεκτρονικών εξετάσεων ;

Εικόνα 10
Εδώ παρατηρούμε ότι οι απαντήσεις έχουν πολύ μικρές διαφορές. Η απάντηση 5
συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους με την ερώτηση 4 να ακολουθεί. Έτσι δεν
μπορούμε να βγάλουμε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα καθώς ο πληθυσμός κατανέμεται
σε όλες τις απαντήσεις με κοντινά ποσοστά. Και από εδώ επαληθεύεται η συμμετρία των
απαντήσεων.
Πίνακας 12: Κατανομή πληθυσμού βάση της ψυχολογικής του πίεσης
Ψυχολογική πίεση

Κατανομή απαντήσεων

Ποσοστά

(Ν)

απαντήσεων(%)

1

45

16,6%

2

55

20,3%

3

61

22,5%

4

58

21,4%

5

51

18,8%
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11.Θεωρείτε ότι αν δεν υπήρχε η πανδημία, θα μπορούσατε να αποδώσετε καλύτερα ;

Εικόνα 11
Η συγκεκριμένη απάντηση αν και σχετιζόμενη με την προηγούμενη δείχνει μία πολύ πιο
ξεκάθαρη εικόνα. Περισσότεροι των μισών φοιτητών που απάντησαν θεωρούν ότι οι
επιδόσεις τους θα ήταν καλύτερες χωρίς την ύπαρξη της πανδημίας.

Πίνακας 13: Κατανομής του πληθυσμού βάση της απόδοσης του χωρίς την πανδημία
Κατανομή απαντήσεων

Ποσοστά

(Ν)

απαντήσεων(%)

Ναι

240

88,8%

Όχι

16

5,9%

Δεν γνωρίζω

14

5,1%

Απόδοση χωρίς την
πανδημία
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12.Θεωρείται ότι μπορεί να καθιερωθεί η μέθοδος των ηλεκτρονικών εξετάσεων με το
πέρας της πανδημίας ;

Εικόνα 12
Βλέπουμε ότι οι θετικές και αρνητικές απόψεις στο αν η ηλεκτρονική εξέταση μπορεί
να συνεχιστεί και με το πέρας της πανδημίας, είναι μοιρασμένες. Αν και οι θετικές
απαντήσεις έχουν ένα ελαφρύ προβάδισμα (50,7%) οι αρνητικές ανέρχονται στο 46,2 %
ενώ το 2,9% δηλώνει άγνοια. Έτσι και εδώ οι φοιτητές δεν αναδεικνύουν κυρίαρχη
άποψη.

Πίνακας 14: Κατανομή του πληθυσμού βάση δυνατότητα συνέχειας των ηλεκτρονικών
εξετάσεων.
Συνέχιση
ηλεκτρονικών

των

Κατανομή

απαντήσεων Ποσοστά απαντήσεων(%)

(Ν)

εξετάσεων
Ναι

125

46,2%

Όχι

137

50,7%

Δεν γνωρίζω

8

2,9%

57

Οι ερωτήσεις αυτής της ενότητα μας οδηγεί σε 2 βασικά συμπεράσματα. Πρώτον στο ότι
υπήρξαν ποικίλες αντιδράσεις στον συνδυασμό ηλεκτρονικών εξετάσεων και πανδημίας
και δεύτερον στο ότι η πλειοψηφία των φοιτητών θεωρεί ότι θα αποδίδει καλύτερα σε
συνθήκες έλλειψης της πανδημίας.
Η επόμενη ενότητα ερωτήσεων ασχολήθηκε με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Η στροφή
στην ηλεκτρονική εξέταση δημιούργησε την ανάγκη για κατοχή ή προμήθεια ειδών όπως,
κάμερα υπολογιστή, μικροφώνου κτλ. Στην συνέχεια θα δούμε πόσοι οπού τους φοιτητές
είχαν ήδη τα απαραίτητά αλλά και την στάση των πανεπιστημίων.

13.Είχατε τον προ απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό(κάμερα, μικρόφωνο, κλπ.) για τις
ηλεκτρονικές εξετάσεις ;

Εικόνα 13
Τα αποτελέσματα εδώ δείχνουν ότι ο νέος τρόπος εξέτασης βρήκε γόνιμο έδαφος. Η
συντριπτική πλειοψηφία των απαντήσεων μας, δηλαδή το 93,3% αυτών, είχαν ήδη τα
απαραίτητα μέσα για την συμμετοχή σε μία εξ αποστάσεως εξέταση.
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Πίνακας 15: Κατανομή πληθυσμού βάση της κατοχής του απαραίτητου εξοπλισμού
Απαραίτητος εξοπλισμός

Κατανομή

απαντήσεων Ποσοστά απαντήσεων(%)

(Ν)
Ναι

252

93,3%

Όχι

18

6,6%

14.Αν όχι, υπήρχε από το πανεπιστήμιο οικονομική μέριμνα για την απόκτηση του
απαραίτητου εξοπλισμού ;

Εικόνα 14
Εάν και μικρό το ποσοστό των φοιτητών που δεν είχαν τα απαραίτητα μέσα, υπήρχαν
άτομα που έπρεπε να τα αγοράσουν. Αυτή η αγορά όμως συνοδευόταν και με ένα κόστος
το οποίο έγινε απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή του φοιτητή στην διδακτική
διαδικασία. Το πρόβλημα προκύπτει διότι ορισμένοι συμπολίτες μας δεν είχαν τη
δυνατότητα να αγοράσουν τα απαραίτητα. Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι για αυτά τα
άτομα δεν υπήρξε κάποια μέριμνα από τις αρμόδιες αρχές.
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Πίνακας 16: Κατανομή του πληθυσμού βάση της μέριμνας υπήρξε για την αγορά του
εξοπλισμού
Μέριμνα για απόκτηση Κατανομή

απαντήσεων Ποσοστά απαντήσεων(%)

εξοπλισμού

(Ν)

Ναι

120

44,4%

Όχι

145

53,7%

Δεν γνωρίζω

5

1,8%

15.Γίνατε μάρτυρας/θύμα περιστατικού αποκλεισμού φοιτητή/τριας από την εξέταση
λόγω της μη κατοχής τεχνικού εξοπλισμού ;

Εικόνα 15
Είναι εμφανές ότι η πλειοψηφία των φοιτητών δεν έχει δει τον αποκλεισμό συναδέλφου
του από την διαδικασία λόγω μη χρήσης (ίσως και κατοχής) του απαραίτητου
εξοπλισμού. Παρ’ όλα αυτά είναι σημαντικό ποσοστό κοντά στα 2/3 του πληθυσμού έχει
βιώσει κάτι τέτοιο, γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό από την στιγμή που δεν υπήρξε
πανεπιστημιακή μέριμνα για την απόκτηση εξοπλισμού.
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Πίνακας 17: Κατανομής του πληθυσμού βάση της παρατήρησης φαινομένου
αποκλεισμού
Αποκλεισμός

από

την Κατανομή

απαντήσεων Ποσοστά απαντήσεων(%)

εξέταση

(Ν)

Ναι

86

31,8%

Όχι

170

62,9%

Δεν γνωρίζω

14

5,1%

.
Συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι το σημαντικά μεγαλύτερο μέρος των
φοιτητών είχε ήδη τον εξοπλισμό που απαιτούνταν αλλά δυστυχώς για τους λίγους που
δεν τον είχαν δεν υπήρξε κάποια ευρεία μέριμνα.
Σε αυτή την ενότητα θα επιχειρηθεί προσέγγιση σε ένα ιδιαίτερο κρίσιμο και λεπτό θέμα.
Ένα θέμα το οποίο έχει εγείρει έναν μεγάλο δημόσιο διάλογο ακόμα και συγκρούσεις.
Φυσικά λόγος γίνεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
16.Σας έχουν ενημερώσει από κάποιον αρμόδιο φορέα (πολιτεία, πανεπιστήμιο) για την
νομική υπόσταση των προσωπικών δεδομένων ;

Εικόνα 16
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Το συγκεκριμένο θέμα διατρέχεται από νομικές πτυχές τις οποίες δεν μπορεί να γνωρίζει
ο μέσος φοιτητής και σίγουρα δεν έχει ξανά συναντήσει. Έτσι είναι στην ευθύνη των
αρχών να ενημερώσουν όλους του συμμετέχοντες για τα δικαιώματα που έχουν στην νέα
διαδικασία που εμπλέκονται. Δυστυχώς δεν φαίνεται να έχει γίνει κάτι τέτοιο με μόλις
το 18,1% του πληθυσμού να είναι ενήμερο για το θέμα και το 71,4% όχι.
Πίνακας 18: Κατανομή του πληθυσμού βάση της ενημέρωσής του για τα προσωπικά του
δεδομένα.
Ενημέρωση

για

τα Κατανομή

απαντήσεων Ποσοστά απαντήσεων(%)

προσωπικά δεδομένα

(Ν)

Ναι

49

18,1%

Όχι

193

71,4%

Δεν γνωρίζω

28

10,3%

17.Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η χρήση κάμερας και μικροφώνου καταπατά τα
ανθρώπινα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων ;

Εικόνα 17
Έχουμε την εμφάνιση ακόμα μιας αντιφατικής ερώτησης. Η άποψη των φοιτητών για τον
βαθμό στον οποίων θίγονται τα προσωπικά του δεδομένα μέσω της διαδικτυακής
εξέτασης είναι αντικρουόμενη χωρίς να μπορεί να φανεί μία κεντρική γραμμή.
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Πίνακας 19: Κατανομή πληθυσμού βάση της ψυχολογικής του πίεσης
Ψυχολογική πίεση

Κατανομή

απαντήσεων Ποσοστά απαντήσεων(%)

(Ν)
1

63

23,3%

2

68

25,1%

3

49

18,1%

4

32

11,8%

5

58

21,4%

18.Γίνατε μάρτυρας/θύμα κάποιου περιστατικού παραβίασης δεδομένων κατά την
διάρκεια των ηλεκτρονικών εξετάσεων ;

Εικόνα 18
Παρά την μη ενημέρωση από τους αρμόδιους αλλά και την διακυμαινόμενη άποψη του
πληθυσμού τα αποτελέσματα αυτής της ερώτησης είναι ενθαρρυντικά. Βλέπουμε ότι το
61,8% δεν έχει δει περιστατικό παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, με μόλις το
18,5% να είναι μάρτυρες.
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Πίνακας 20: Κατανομή του πληθυσμού βάση της παρουσίας σε περιστατικό παραβίασης
των προσωπικών δεδομένων.
Ενημέρωση

για

τα Κατανομή

απαντήσεων Ποσοστά απαντήσεων(%)

προσωπικά δεδομένα

(Ν)

Ναι

50

18,5%

Όχι

167

61,8%

Δεν θυμάμαι

53

19,6%

Προχωράμε στο κρίσιμο ζήτημα που προέκυψε από την βίαιη αλλαγή. Στον καιρό των
ηλεκτρονικών εξετάσεων προέκυψε έντονο θέμα υποκλοπής των εξετάσεων που φυσικά
οδηγεί στο ερώτημα του κατά πόσο οι εξετάσεις παραμένουν αξιόπιστες.
19.Θεωρείτε ότι αυξήθηκαν τα περιστατικά υποκλοπής απαντήσεων στις ηλεκτρονικές
εξετάσεις ;

Εικόνα 19
Τα πράγματα εδώ είναι ξεκάθαρα, με το 87,4% τον συμμετεχόντων να υποστηρίζουν πως
τα φαινόμενα υποκλοπής αυξήθηκαν.
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Πίνακας 21: Κατανομή του πληθυσμού βάση των φαινομένων υποκλοπής
Αύξηση των φαινομένων Κατανομή

απαντήσεων Ποσοστά απαντήσεων(%)

υποκλοπής

(Ν)

Ναι

236

87,4%

Όχι

31

11,4%

Δεν απαντώ

3

1,1%

20.Αν ναι, θεωρείτε ότι αυτό θίγει την αξιοπιστία των εξετάσεων;

Εικόνα 20
Αυτή ήταν ακόμα μία προαιρετική ερώτηση που για να απαντηθεί και σε αυτό οφείλεται
ο μικρότερος αριθμός απαντήσεων. Και εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα με το 81,1%
των φοιτητών να υποστηρίζουν ότι το αυξημένο φαινόμενο υποκλοπής έχει θίξει την
αξιοπιστία των εξετάσεων και μόλις το 9,6% να θεωρεί πως όχι, ενώ ένα ποσοστό 9,2%
να δηλώνει πως δεν γνωρίζει.
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Πίνακας 22: Κατανομή του πληθυσμού βάση της αξιοπιστίας των εξετάσεων.
Αξιοπιστία

των Κατανομή

απαντήσεων Ποσοστά απαντήσεων(%)

εξετάσεων

(Ν)

Ναι

219

81,1%

Όχι

26

9,6%

Δεν γνωρίζω

25

9.2%

21.Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο ;

Εικόνα 21
Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων το μεγαλύτερο μέρος τον φοιτητών θεωρεί ότι δεν
μπορούν τα φαινόμενα υποκλοπής να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά. Τις περισσότερες
απαντήσεις συγκεντρώνει η απάντηση 2 ενώ με πολύ μικρή διαφορά ακολουθεί η 3.
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Πίνακας 23: Κατανομή πληθυσμού βάση της αντιμετώπισης φαινομένων υποκλοπής
Αντιμετώπισης

Κατανομή

απαντήσεων Ποσοστά απαντήσεων(%)

φαινομένων υποκλοπής

(Ν)

1

45

16,5%

2

74

27,4%

3

66

24,4%

4

48

17,7%

5

37

13,7%

Εάν θέλαμε να σημειώσουμε κάτι για την ενότητα αυτή μπορούμε να πούμε ότι τα
μηνύματα είναι αποκαρδιωτικά. Η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ότι τα ποσοστά
κλοπής αυξήθηκαν και πως το φαινόμενο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί.
Τέλος οι τελευταίες δύο ερωτήσεις αναφέρονται αντίστοιχα στις γνώσεις που οι φοιτητές
πήραν μέσω την διαδικασία καθώς και στην εξέταση των πρακτικών μαθημάτων με
ηλεκτρονικό τρόπο
22. Θεωρείτε ότι οι φοιτητές/φοιτήτριες πήραν τις απαραίτητες γνώσεις για την αγορά
εργασίας;

Εικόνα 22
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Πριν ξεκινήσει η ανάλυση να σημειωθεί ότι, από λάθος η απάντηση δεν γνωρίζω
κατοχυρώθηκε 2 φορές, τα ποσοστά θα αθροιστούν.
Δυστυχώς έχουμε ακόμα μία ερώτηση όπου τα αποτελέσματα είναι αρνητικά. Ποσοστό
ελαφρώς μεγαλύτερου του μισού δεν θεωρεί ότι έλαβε τις απαραίτητες γνώσεις με μόνο
το 25,5% να υποστηρίζει ότι τις έχει. Πρόκειται για μία μεγάλη αποτυχία της
ακαδημαϊκής κοινότητας που δεν κατάφερε να διατηρήσει το ενδιαφέρον και την
εμπιστοσύνη των φοιτητών.
Πίνακας 24: Κατανομή του πληθυσμού βάση της αξιοπιστίας των εξετάσεων.
Απόκτηση απαραίτητων Κατανομή

απαντήσεων Ποσοστό απαντήσεων(%)

γνώσεων

(Ν)

Ναι

69

25,5%

Όχι

164

60,7%

Δεν γνωρίζω

37

13,7%

23.Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι τα πρακτικά μαθήματα μπορούν να εξεταστούν
ηλεκτρονικά;

Εικόνα 23
Είναι η πρώτη ερώτηση 5 απαντήσεων που οι φοιτητές αναδείξανε με διαφορά την
χειρότερη δυνατή επιλογή. Ελαφρώς περισσότεροι από τους μισούς φοιτητές με την
επιλογή της απάντησης 1 υποστηρίζει ότι τα πρακτικά μαθήματα δεν μπορούν καθόλου
να εξεταστούν ηλεκτρονικά, ενώ μόλις το 4% θεωρεί ότι μπορούν στον μέγιστο βαθμό.
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Πίνακας 24: Κατανομή πληθυσμού βάση της αντιμετώπισης φαινομένων υποκλοπής
Αντιμετώπισης

Κατανομή

απαντήσεων Ποσοστό απαντήσεων(%)

φαινομένων υποκλοπής

(Ν)

1

137

50,7%

2

62

22,9%

3

58

21,48%

4

2

0,7%

5

11

4%

Κεφάλαιο 6 Συμπεράσματα
Πριν ολοκληρώσουμε την παρουσίαση και ανάλυση του ερωτηματολογίου που
δημιουργήθηκε και διανεμήθηκε κρίνεται απαραίτητο να δούμε μία γενική, συνολική
εικόνα των ευρημάτων. Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτουν
τα εξής συμπεράσματα: Η πλειοψηφία των φοιτητών θεωρεί ότι έγιναν, σε ικανοποιητικό
βαθμό, κατανοητές οι οδηγίες που δόθηκαν χωρίς μάλιστα ούτε ένας φοιτητής να
δηλώνει ότι δεν κατανόησε τις οδηγίες. Ως συνέχεια αυτού, η πλειοψηφία συνέχισε να
υποστηρίζει ότι προσαρμόστηκε γρήγορα στα νέα δεδομένα. Οι επόμενες απαντήσεις που
συλλέξαμε, επίσης από την πλειοψηφία, βλέπουμε ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα επιλογής
του τρόπου εξέτασης καθώς επίσης και το γεγονός ότι δεν ελήφθησαν υπόψη οι
ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή. Ανησυχητικά είναι τα ευρήματα της τελευταίας
ερώτησης καθώς μαρτυρούν έναν μαζικό τρόπο αντιμετώπισης των φοιτητών γεγονός
που μπορεί να τορπιλίσει την διαδικασία. Στην ίδια ενότητα ερωτήσεων βλέπουμε ότι ως
αποτελεσματικότεροι τρόποι εξέτασης ιεραρχικά προκύπτουν, οι ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής, οι χειρόγραφες ασκήσεις, οι ερωτήσεις ανάπτυξης και τέλος η προφορική
εξέταση. Ακολούθησε μία προαιρετική ερώτηση- την οποία δεν την απάντησε μεγάλο
δείγμα, μόλις 16 άτομα-σχετικά με την πρόταση εναλλακτικών τρόπων εξέτασης.
Ορισμένες από τις πιο ενδιαφέρουσες απαντήσεις είναι οι εξής: συνδυασμός των
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προαναφερθέντων μέσων εξέτασης, γραπτές εργασίες και δια ζώσης εξέταση ανά
φοιτητή.
Ακολουθούν ερωτήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών
εξετάσεων, με τα αποτελέσματα να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Η απάντηση
«μέτρια»

συγκεντρώνει

τις

περισσότερες

ψήφους

στην

ερώτηση

για

την

αποτελεσματικότητα, ενώ το 60% των απαντήσεων θεωρεί απαραίτητες αλλαγές στο
σύστημα. Έπειτα, σε μία προαιρετική ερώτηση, για αλλαγές στο σύστημα οι φοιτητές,
μεταξύ των άλλων, απάντησαν : Καλύτερη επιτήρηση, σωστή αντιμετώπιση προς τους
φοιτητές, σχολαστικότερος έλεγχος και ο συνδυασμός των τρόπων εξέτασης. Η
ακαδημαϊκή κοινότητα πρέπει, όπως φαίνεται, να προβεί σε αλλαγές του τρόπου
εξέτασης άμεσα ώστε να διατηρήσει το ενδιαφέρον των φοιτητών. Προσπάθησε ακόμα
να προσεγγιστεί η ψυχολογία των φοιτητών την περίοδο αυτή. Τέθηκε η ερώτηση κατά
πόσο επηρεάζεται η ψυχολογία αρνητικά με την ύπαρξη ηλεκτρονικής εξέτασης και
ταυτόχρονα με την κατάσταση της πανδημίας με τις απαντήσεις 3 (μέτρια) και 4 (πάρα
πολύ) να συγκεντρώνουν 26% και 27% αντίστοιχα. Βλέπουμε δηλαδή μία μέση προς
υψηλή συσχέτιση των δύο. Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος επίσης θεωρεί ότι θα
απέδιδε καλύτερα χωρίς τις συνθήκες της πανδημίας ενώ ελαφρώς λιγότεροι της
πλειοψηφίας βλέπουν δυνατή την καθιέρωση του ηλεκτρονικού τρόπου εξέτασης.
Θετικό μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός πως το μεγαλύτερο μέρος διέθεται
ήδη τον απαραίτητο εξοπλισμό, και ταυτόχρονα είδαμε την απουσία μέριμνας για τους
μη έχοντες. Θα ήταν καλό πριν την λήψη αποφάσεων στο μέλλον να δημιουργηθούν τα
απαραίτητα μέσα υποστήριξής τους. Τα πιο αμφιλεγόμενα αποτελέσματα εμφανίστηκαν
στην ενότητα που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα με την ερώτηση σε ποιον
βαθμό θίγονται παραβιάσεις των προσωπικών δεδομένων κατά την ηλεκτρονική
εξέταση. Δυστυχώς η πλειοψηφία του δείγματος δηλώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί από
κάποιο αρμόδιο φορέα για τα προσωπικά του δεδομένα καθώς επίσης το ότι έχει γίνει
μάρτυρας φαινομένων παραβίασης προσωπικών δεδομένων των φοιτητών.
Μεγάλη σημασία επίσης δίνεται στην υποκλοπή η οποία θεωρείται μεγάλη πληγή
των ηλεκτρονικών εξετάσεων. Το 87,4% των φοιτητών θεωρεί πως τέτοια φαινόμενα
αυξήθηκαν και το 81,1% θεωρεί πως έτσι θίγεται η αξιοπιστία των εξετάσεων. Είναι ένας
από τους τομείς στον οποίον πρέπει να δρομολογηθούν εξελίξεις άμεσα, καθώς η χρόνια
επανάληψή τους θα οδηγήσει ακόμα και στην απαξίωση των ίδιων των πτυχίων. Τέλος
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αρνητικά είναι τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου σε ότι αφορά τις γνώσεις που οι
φοιτητές απέκτησαν και στην εξέταση των πρακτικών μαθημάτων.
Τα αποτελέσματα που αποτυπώνονται δεν είναι ενθαρρυντικά. Ως βασικά και πιο
σημαντικά σημεία μπορεί να σημειωθεί το γεγονός ότι δεν υπήρξε ενημέρωση περί των
προσωπικών δεδομένων και το ότι η πλειοψηφία των φοιτητών που απάντησαν το
ερωτηματολόγιο έχουν δει περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Δεύτερο
κύριο σημείο προβληματισμού είναι το γεγονός αύξησης του φαινομένου υποκλοπών και
απαξίωσης των εξετάσεων που αυτός φέρει. Αυτοί είναι και οι δύο άξονες που χρήζουν
άμεσης αλλαγής προκειμένου οι ηλεκτρονικές εξετάσεις να μπορέσουν να διεξάγονται
με μεγαλύτερη ομαλότητα στο μέλλον.
Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι θετικά τα αποτελέσματα στην
πλειοψηφία τους. Το σύστημα παρουσιάζεται να έχει αρκετές ελλείψεις, ενώ αρκετά
σημεία του χρήζουν άμεσης διόρθωσης και αλλαγής. Τέτοια σημεία είναι το γεγονός της
μαζικής αντιμετώπισης των φοιτητών, η μη αποδοτικότητα των ηλεκτρονικών
εξετάσεων, η μη μέριμνα εκ των αρχών για την απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισμού,
η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον προβληματισμός υπάρχει στον πολύ
σημαντικό τομέα των φαινομένων υποκλοπής. Η πλειοψηφία των απαντήσεων που
συλλέχθηκαν από τους φοιτητές δείχνουν ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψιν οι ιδιαιτερότητες
του κάθε φοιτητή, χαρακτήρισαν το σύστημα ως μέτρια αποδοτικό, πως τα πανεπιστήμια
δεν μερίμνησαν για την παροχή εξοπλισμού στους φοιτητές. Στις απαντήσεις βλέπουμε
επίσης ότι σημαντικό μέρος των φοιτητών έχει γίνει μάρτυρας φαινομένων παραβίασης
προσωπικών δεδομένων και το γεγονός ότι οι υποκλοπές αυξήθηκαν άρδην.
Όλα αυτά οδηγούν σε ένα συμπέρασμα. Το πανεπιστήμιο, η εκπαιδευτική
διαδικασία καθώς και η οπτική των φοιτητών υποβαθμίζονται άρδην. Υποβαθμίζεται
επίσης το «τελικό προϊόν» δηλαδή τα πτυχία που διανέμονται. Η ακαδημαϊκή κοινότητα
επομένως φαίνεται ως άμεσα θιγόμενη από την όλη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
Μέτρα πρέπει να ληφθούν άμεσα, αν είναι δυνατόν, και από την τρέχουσα ακαδημαϊκή
περίοδο (χειμερινό εξάμηνο 2021). Πάνω σε αυτόν τον άξονα οι αλλαγές που
προτείνονται να γίνουν, ανά τομέα, είναι οι εξής. Θα πρέπει, ίσως μέσω
ερωτηματολογίων, να διερευνηθούν οι διαφορετικές πτυχές του κάθε φοιτητή ώστε η
διαδικασία να προσαρμοστεί ανάλογα. Καλό θα ήταν επίσης να γίνει μία καθολική
ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.
Οι σημαντικότερες αλλαγές όμως χρειάζονται στον κύριο πυρήνα του αναλυόμενου
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θέματος μας, δηλαδή στις εξετάσεις αυτές καθ’ αυτές. Είναι αναγκαίο οι εξετάσεις να
βελτιωθούν με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητά τους και κυρίως για την
μείωση των φαινομένων υποκλοπής. Αλλαγές σε αυτήν την κατεύθυνση είναι προφανώς
οι νέοι και οι διαφορετικοί τρόποι εξέτασης.
Παρ’ όλα αυτά το ερωτηματολόγιο μας οδήγησε και σε ορισμένα θετικά
συμπεράσματα, τα οποία δεν θα πρέπει να παραληφθούν. Σε ότι αφορά την κατανόηση
των νέων συνθηκών αλλά και την προσαρμογή σε αυτές, η συντριπτική πλειοψηφία
θεωρεί ότι έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα αμφότερα. Τέλος φαίνεται ότι η έλευση
της πανδημίας βρήκε τους περισσότερους φοιτητές να κατέχουν τον απαραίτητο
εξοπλισμό γεγονός που μειώνει αισθητά το κενό της μη παροχής του από κάποια αρχή.
Τέλος, μπορούμε να συμπιέσουμε εν συντομία, τα συμπεράσματα που
αντλήθηκαν από το ερωτηματολόγιο στα παρακάτω. Το σύστημα των ηλεκτρονικών
εξετάσεων όπως εφαρμόστηκε από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα. Τα
προβλήματα ποικίλουν και μπορεί να σχετίζονται με την αξιοπιστία των εξετάσεων, την
προστασία των προσωπικών δεδομένων και πολλά άλλα. Εάν λοιπόν η ακαδημαϊκή
κοινότητα θέλει να διατηρήσει το προϊόν της σε ένα υψηλό επίπεδο πρέπει άμεσα να
δρομολογηθούν αλλαγές προς πάσα κατεύθυνση.
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