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Περίληψη
Η ερευνητική αυτή εργασία είχε σκοπό να καταγράψει την ικανοποίηση των
Ελλήνων φοιτητών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ο κυριότερος θεσμός
που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει να κάνε με distance learning ή e-learning.
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μπορούν να εξαχθούν κάποια χρήσιμα
αποτελέσματα καθώς αποτυπώνεται ο Βαθμός Ικανοποίησης από τις
παρεχόμενες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και της αποτελεσματικότητας του
θεσμού της μάθησης από απόσταση . Με βάση αυτήν την έρευνα, μπορούν
να εντοπιστούν οι ανάγκες των φοιτητών, να καλυφθούν οι πιθανές ελλείψεις
του και τέλος, δίνεται σε εμάς και στους υπεύθυνους η δυνατότητα
διορθωτικών και βελτιωτικών παρεμβάσεων έτσι ώστε το ΕΑΠ να βελτιώσει
τις υπηρεσίες που προσφέρει.
Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του ερωτηματολογίου με δείγμα
138 φοιτητές του ΕΑΠ, οι οποίοι παίρνουν μέρους στις συναντήσεις που
γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στα ΙΕΚ Δέλτα.
Η επιλογή των ερωτήσεων έγινε με βάση προηγούμενες έρευνες που
πραγματοποιήθηκαν σε ξένα πανεπιστήμια και είναι ζητήματα που
ενδιαφέρουν ή θα έπρεπε να ενδιαφέρουν έναν θεσμό μάθησης στην
περίπτωση της ικανοποίηση των φοιτητών του, έτσι ώστε να βελτιώσει τις
υπηρεσίες του, την εικόνα του και να προσελκύσει μεγαλύτερο ποσοστό
φοιτητών και να πραγματοποιήσει μεγαλύτερη επιτυχία στον Ελλαδικό χώρο.
Τα πορίσματα της έρευνας αφορούν την ικανοποίηση σχετικά με την
επικοινωνία με το διδάσκοντα, την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, του
προγράμματος σπουδών, την διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων και
του κόστους παρακολούθησης του προγράμματος. Στο τέλος έγινε
επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων με το πρόγραμμα στατιστικής
επεξεργασίας SPSS 10.0 for Windows.Τα αποτελέσματα έρευνας τα οποία
συμφωνούν με αυτά της βιβλιογραφικής ανασκόπηση έδειξαν ότι οι φοιτητές
είναι ικανοποιημένοι με την επικοινωνία που έχουν με το διδάσκοντα, με τη
συζήτηση που διεξάγεται μέσω των συναντήσεων αλλά δεν
είναι
ικανοποιημένοι με το διδακτικό υλικό και τις διοικητικές υπηρεσίες. Επίσης, με
τη χρήση του ελέγχου ανεξαρτησίας βρήκαμε ότι υπάρχει εξάρτηση ανάμεσα
στην ικανοποίηση των φοιτητών και στους παράγοντες που την καθορίζουν.
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Abstract
This inquiring work has had as a goal to record the satisfaction that Greek
students get from the Greek Open University, the mainer institution that
functions in Greece and has to deal with distance learning or e - learning.
From the analysis of results there can be exported certain useful results as it
is shown the degree of Satisfaction from the provided services of University
and effectiveness of institution of learning from distance. With this base
research, the needs of students can be located, the university likely lacks can
be presented and finally, is given to us and to the persons in charge, the
possibility to correct and ameliorate interventions so that EAP improves the
services that it offers.
The method of questionnaire was selected that used as a sample, the 138
students of EAP, which take part in the meetings that become in
Thessalonica, in the University Macedonia and in the IEK Delta
The choice of questions has become having as a base, previous
researches that were realised in foreigner universities and are questions that
interest or would be supposed to interest a institution of learning in the case of
the satisfaction of his students, so as to improve its services, its picture and
to attract bigger percentage of students and achieve bigger success in the
Hellenic space.
The conclusions of this research concern the satisfaction with regard to the
communication with teachers or tutors, the quality of educational material and
the program of study, the transaction of administrative affairs and the cost of
attending the program etc. In the end, the results were proccessed and
analyzed with the program of statistical proccess SPSS 12.0 for Windows.
The conclusions to which we led are that the students are satisfied with the
communication that they have with teacher, with the discussion that is carried
out via the meetings but they are not satisfied with the instructive material
and with the
administrative services. Furthermore, there is dependence
between the satisfaction of students and the factors that it determine.Finally,
it is reported that the results of research agree with the aspects of inquiring
literature.
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Πρόλογος
Μέχρι πρόσφατα στην Ελλάδα, όταν γινόταν αναφορά στον όρο εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, για τους περισσότερους ήταν αποκλειστικά,
μαθήματα δια αλληλογραφίας, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα
μπορούσαν να έχουν σχέση με την ανώτατη εκπαίδευση. Τα τελευταία όμως
χρόνια,

με

την

ίδρυση

και

θεσμοθέτηση

του

Ελληνικού

Ανοικτού

Πανεπιστημίου τα εκπαιδευτικά δεδομένα στην Ελλάδα έχουν αλλάξει. Πλέον
μπορεί να μιλάει κανείς για πανεπιστημιακού επιπέδου εξ αποστάσεως
εκπαίδευση

καθώς

επίσης

και

για

την

υλοποίηση

της

όχι

μέσω

αλληλογραφίας που θεωρείται ένας παρωχημένος τρόπο επικοινωνίας και
εκπαίδευσης αλλά μέσω νέων τεχνολογιών όπως οι υπολογιστές, τα δίκτυα
υπολογιστών, η τηλεκπαίδευση. Γύρω απ' όλα αυτά τα θέματα περιστρέφεται
η διπλωματική αυτή εργασία και συγκεκριμένα με την ικανοποίηση των
φοιτητών της εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Ο θεσμός, λοιπόν, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ταυτόχρονα η
λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα είναι ένα θέμα επίκαιρο.
Η σωστή εφαρμογή και λειτουργία είναι υπόθεση που αφορά τους φοιτητές
του και τους υπεύθυνους. Θα ήταν πολύ σημαντικό να καταγραφεί

η

ικανοποίηση των σπουδαστών σε σχέση με το πρόγραμμα, ώστε σε
περίπτωση ενδεχόμενων παραλήψεων να γίνουν προσπάθειες βελτίωσης.
Είναι λοιπόν, ένα θέμα που κέντρισε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον μου μιας και
συνδέεται με το γενικότερο πεδίο της μάθησης και της εκπαίδευσης. Εξάλλου,
πρέπει να αναφέρω ότι ο τομέας της εκπαίδευσης με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και
σε επαγγελματικό επίπεδο καθώς είμαι ωρομίσθια καθηγήτρια.
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Η εργασία αυτή, τέλος εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Διπλωματικής Εργασίας
του Δ εξαμήνου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ειδίκευσης του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στην κατεύθυνση
Επιχειρηματική Πληροφορική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
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Θα ήταν απαραίτητο πριν ακολουθήσει η πορεία της έρευνας να ευχαριστήσω
όλους εκείνους τους ανθρώπους που συνέβαλαν , ο καθένας με τον τρόπο
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Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δέσποινα Μακρίδου-Μπούσιου για την πολύτιμη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1. Εισαγωγή
Το κεφάλαιο αυτό που αποτελεί μια εισαγωγή για την εργασία μας στην οποία
παρουσιάζεται ο στόχος της έρευνας μας, η

μεθοδολογία, οι ερευνητικές

υποθέσεις, οι περιορισμοί και η πρωτοτυπία. Στη παράγραφο1.7 γίνεται
προσπάθεια αποσαφήνισης των βασικών όρων της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και τέλος στην 1.8 παρατίθεται η διάρθρωση της έρευνας.

1.1 Γενικά
Οι παγκόσμια οικονομία -η νέα οικονομία-, είναι μία οικονομία με δυνατότητα
να «υπάρχει» σαν μία οντότητα, σε πραγματικό χρόνο και σε παγκόσμια
κλίμακα. Η διαχείριση του κεφαλαίου γίνεται σε πραγματικό χρόνο από αγορές
ανά την υφήλιο που επικοινωνούν μεταξύ τους, ενώ η παραγωγή και η
διανομή των προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται σε μεγάλο βαθμό με τη
βοήθεια του «παγκόσμιου ιστού».Κρίσιμος παράγοντας στο ποιος θα έχει τη
δυνατότητα να μετέχει στη νέα αυτή πραγματικότητα και κατά συνέπεια να
αντεπεξέλθει στις εξελίξεις είναι η Εκπαίδευση. Σε μία

κοινωνία όπου η

εκπαίδευση, η πληροφορία και η γνώση είναι παράγοντες κλειδιά για την
ευημερία ατόμου και συνόλου, η πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία
αποτελεί ως ένα βαθμό εγγύηση για επιτυχία (Atkinson D.R., 1999).
Η σημερινή ευέλικτη και εξατομικευμένη

οικονομία της γνώσης βλέπει το

Internet ως κλειδί στο μέλλον όλης της ανώτατης εκπαίδευσης. Η εισαγωγή
των δικτύων και ειδικότερα του Internet, επιτρέπει οπουδήποτε και
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οποτεδήποτε την πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η πραγματικότητα
της δια βίου μάθησης, η ανάπτυξη νέων μορφών παράδοσης μαθημάτων και
πρόσβασης στη γνώση όπως το e-learning, επηρεάζουν τα τριτοβάθμια
εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η φυσική ύπαρξη του πανεπιστημίου δεν παύει να
υπάρχει, ωστόσο μειώνεται ο χρόνος φυσικής παρακολούθησης των
φοιτητών (Love, P.,2000 ; Β.Oxtoby, 1999).
Τα επόμενα χρόνια, ωστόσο,

ο πληθυσμός των φοιτητών αναμένεται να

αυξηθεί, καθώς στον αριθμό προστίθενται και όσοι επιλέγουν τη δια βίου
μάθηση, κατά συνέπεια το σύνολο των φοιτητών θα είναι μεγαλύτερο ηλικιακά
αλλά και πιο ανομοιογενές . Οι περισσότεροι θα συνδυάσουν τις σπουδές
τους με την εργασία, οπότε θα αναζητήσουν πιο ευέλικτες και πιο βολικές
προς αυτούς δυνατότητες μάθησης. Το χώρο της παραδοσιακής αίθουσας
έρχονται να αντικαταστήσουν το γραφείο και το σπίτι. Η δυνατότητες που
παρέχει το διαδίκτυο για την επίτευξη αυτών των αναγκών, είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματικές. Μια παγκόσμια ψηφιακή μαθησιακή υποδομή, όπως είναι
το

Internet,

θα

μπορούσε

να

ικανοποιήσει

τις

απαιτήσεις

αυτές,

προσφέροντας στους ενδιαφερόμενους τη συμμετοχή σε μια εικονική αίθουσα
- virtual classroom - με on-line συμμετοχή και επικοινωνία με άλλους
συμφοιτητές και με καθηγητές (Oxtoby, B., 1999).
Η μάθηση από Απόσταση, η Δια βίου μάθηση, η παγκοσμιοποίηση, η
εκπαίδευση κατά απαίτηση είναι ίσως οι κυριότερες αλλαγές στις οποίες
καλείται να προσαρμοστεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση (Love, P.,2000).
Η Ελλάδα λοιπόν, που πάντα προσπαθεί να ακολουθεί τις εξελίξεις και τις
ανάγκες της κοινωνίας στο τομέα αυτό δημιούργησε μια νέα μορφή
πανεπιστημίου Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο το οποίο βασίζεται

και
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λειτουργεί με το θεσμό της μάθησης από απόσταση . Αυτός ο θεσμός και η
λειτουργία του είναι το αντικείμενο της έρευνας που ακολουθεί.

1.2 Στόχος της έρευνας
Πιο συγκεκριμένα σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει, μέσα από μια
έρευνα την ικανοποίηση των Ελλήνων φοιτητών του ΕΑΠ που βασίζεται στην
μάθηση από απόσταση (distance learning). Προσπαθούμε να δείξουμε το
βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών και το πόσο ικανοποιητική είναι η
λειτουργία του θεσμού της μάθησης από απόσταση στην Ελλάδα μέσω του
ΕΑΠ με απώτερο στόχο την βελτίωση.
Ένας άλλος στόχος της εργασίας είναι να βοηθήσουμε τους υπεύθυνους μα
βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν και τις προτάσεις των φοιτητών να
διορθώσουν τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν και να βελτιώσουν τις
παροχές και τη ποιότητα ώστε να λειτουργήσει καλύτερα ο θεσμό της
μάθησης από απόσταση (distance learning).

1.3 Μεθοδολογία
Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι έρευνας και πολλές κατηγορίες στις οποίες αυτές
χωρίζονται . Εμείς ακολουθήσαμε τη μέθοδο του ερωτηματολογίου. Ο πληθυσμός
της δειγματοληψίας ήταν άτομα που φοιτούν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε ιδιοχείρως στους φοιτητές και συμπληρώθηκε
κατευθείαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων τους το μήνα Μάιο στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

και στο ΙΕΚ Δέλτα. Έπειτα, αναλύσαμε τα
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αποτελέσματα με το πρόγραμμα στατιστικής επεξεργασίας SPSS 10.0 for
Windows.

1.4 Ερευνητικές Υποθέσεις
Η παρούσα έρευνα θα βασιστεί σε κάποιες ερευνητικές υποθέσεις οι οποίες είναι
οι εξής:
•

Οι φοιτητές είναι αρκετά ικανοποιημένοι με την επικοινωνία με τον
διδάσκοντα, με την ανατροφοδότηση, με τις Ο.Σ.Σ και τις συζητήσεις
που αναπτύσσονται κατά την διάρκεια αυτών, με το πρόγραμμα
σπουδών και με τις εργασίες.

•

Οι φοιτητές δεν είναι ικανοποιημένοι με το εκπαιδευτικό υλικό και με τις
διοικητικές υπηρεσίες.

•

Όταν ο διδάσκων είναι διαθέσιμος να επικοινωνεί με τους φοιτητές τότε
οι φοιτητές είναι ικανοποιημένοι από τη μεταξύ τους συζήτηση.

•

Οι μαθητές κατά τη διάρκεια των Ο.Σ.Σ παίρνουν πληροφορίες για τις
εργασίες.

•

Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι περισσότερο ικανοποιημένοι με την
ανατροφοδότηση.

•

Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι λιγότερο ικανοποιημένοι με το
εκπαιδευτικό υλικό.

•

Οι φοιτητές ηλικίας 31-40 ετών είναι λιγότερο ικανοποιημένοι με τη
διάρκεια εκπόνησης εργασιών.
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•

Οι γυναίκες-φοιτήτριες είναι περισσότεροι ικανοποιημένες με το
πρόγραμμα σπουδών.

•

Οι φοιτητές που δεν είναι ικανοποιημένοι με το εκπαιδευτικό υλικό, δεν
είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και από τη λειτουργία των Διοικητικών
Υπηρεσιών.

•

Το επάγγελμα επηρεάζει την άποψη των φοιτητών για το κόστος των
διδάκτρων και οι περισσότεροι φοιτητές που είναι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι
θεωρούν το κόστος των διδάκτρων υψηλό.

Οι υποθέσεις αυτές βασίζονται σε δεδομένα της υπάρχουσας κατάστασης και σε
πτυχές της βιβλιογραφίας όπως θα διαπιστωθεί από την ανασκόπηση της. Μέσα
λοιπόν από αυτή την εργασία θα γίνει προσπάθεια εξέτασης αυτών ερευνητικών
υποθέσεων.

1.5 Όρια και περιορισμοί
Αρχικά, τα ερωτηματολόγια μοιράζονταν και συμπληρωνόταν από τους
φοιτητές την ίδια στιγμή, οπότε υπήρχε κάποια πίεση χρόνου. Επίσης, τα
ερωτηματολόγια διανέμονταν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων γατί ήταν
πολύ δύσκολο να συναντήσουμε τους φοιτητές στο τέλος καθώς όλοι είχαν
υποχρεώσεις και περιορισμένο χρόνο, άλλωστε κάποιοι ταξίδευαν από
άλλους νομούς για να παρουσιαστούν στη συνάντηση.
Ακόμη, ένας περιορισμός ήταν ότι αναγκαστήκαμε να μοιράσουμε τα
ερωτηματολόγια μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων διότι θα σταματούσαν οι
συναντήσεις και θα ξεκινούσε περίοδος εξεταστικής, οπότε θα ήταν πολύ
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δύσκολο να βρούμε φοιτητές του ΕΑΠ. Αυτό αποτελεί και μια αιτία για το
γεγονός ότι σε κάποια τμήματα υπήρχε μικρός αριθμός φοιτητών. Τέλος,
πρέπει να αναφερθεί ότι ξεκινούσε περίοδος εξεταστικής και ο αριθμός των
φοιτητών που παρουσιάζονταν στις συναντήσεις ήταν μικρός ανά τμήμα.

1.6 Πρωτοτυπία
Η έρευνα αυτή που πραγματοποιείται για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
και γενικότερα για το θεσμό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορούμε να
υποστηρίξουμε ότι αποτελεί την μοναδική ερευνητική προσπάθεια που έχει
λάβει στην Ελλάδα. Βέβαια, στο εξωτερικό έχουν πραγματοποιηθεί παρόμοιες
έρευνες, λίγες ήταν αυτές που προσπάθησαν να εντοπίσουν τη μεταξύ
εξάρτηση των στοιχείων-παραγόντων που επηρεάζουν την ικανοποίηση των
φοιτητών. Επίσης, λίγες είναι αυτές που έχουν πραγματοποιήσει συνδυασμό
ερωτήσεων και ελέγχους ανεξαρτησίας. Αυτού του είδους η ανάλυση αποτελεί,
λοιπόν, μια πρωτοτυπία της έρευνας μας.

1.7 Αποσαφήνιση των όρων
Η αναζήτηση στην υπάρχουσα βιβλιογραφία για τις σύγχρονες μορφές
εκπαίδευσης, είχε ως αποτέλεσμα να εντοπιστούν διάφοροι ορισμοί, που
πολύ συχνά ο ένας αποτελεί διεύρυνση του άλλου με την εξής ιεραρχία από
το μερικό στο γενικό:
•

Μάθηση βασιζόμενη στον υπολογιστή

•

Άμεση Μάθηση
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•

Ηλεκτρονική Μάθηση

•

Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

1.Ηλεκτρονική Εκπαίδευση (E-Learning)
Οι ορισμοί σχετικά με το e-learning ποικίλλουν όμως οι περισσότεροι
αναφέρονται στη διδασκαλία και στην μάθηση που λαμβάνει χώρο μέσω του
Διαδικτύου (Internet). Σύμφωνα με τον Elliott Masie, έναν από τους
πρωτοπόρους του e-learning, το e-learning ορίζεται ως « η χρήση της
δικτυακής τεχνολογίας με σκοπό το σχεδιασμό, την διανομή, τη
επιλογή, τη διοίκηση και την επέκταση της μάθησης» (Elliott M. &
S.Merrill, 2001).
Η εταιρεία Cisco Systems παρέχει ένα πιο εκτεταμένο ορισμό λέγοντας ότι
«μεταξύ των συστατικών του e-learning περιλαμβάνεται η διανομή
περιεχομένου σε πολλαπλές μορφές (multiple formats), η διαχείριση της
μαθησιακής

εμπειρίας

μαθητευόμενων,

καθώς

παραγωγών

και

μια

δικτυακή

περιεχομένου

και

κοινότητα
ειδικών

εμπειρογνωμόνων».
«Η απόκτηση και χρήση γνώσης που διανέμεται και διευκολύνεται
πρωταρχικά από ηλεκτρονικά μέσα».
Οι τεχνολογίες που συνθέτουν ένα περιβάλλον e-learning είναι οι εξής:
•

Computer Based Training (CBT)

•

Web Based Training (ννΒΤ)

•

Instructor Led Training (ΙL Τ)

•

Virtual Classroom (VC)
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(Allan J. και άλλοι, 2000)
«Η ηλεκτρονική εκπαίδευση καλύπτει ένα ευρύ σύνολο εφαρμογών και
διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της βασισμένης σε υπολογιστή μάθησης,
της βασισμένης στο WEB εκμάθησης, των εικονικών τάξεων, και της
ψηφιακής συνεργασίας.» (Urdan, Τ., & C. Weggen, 2000)
2.Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance learning)
Για την ανοιχτή εκπαίδευση συναντάμε τους ακόλουθους ορισμούς
«Η σύνδεση μέσω της τεχνολογίας καθηγητή και μαθητών σε πολλές
γεωγραφικές

περιοχές

με

δυνατότητες

αλληλεπιδραστικής

επικοινωνίας.» (Bingham, J. & T. Davis & C. Moore, 1996).
«Η εφαρμογή ηλεκτρονικών μέσων σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης
(δημοτικά σχολεία και γυμνάσια των Η.Π.Α), ανώτερη εκπαίδευση, διαρκής
εκπαίδευση, κατάρτιση εργαζομένων μέσα από συνεργασία, κατάρτιση των
εργαζομένων στις υπηρεσίες του στρατού και της κυβέρνησης, δια βίου
Εκπαίδευση.» (Bingham, J. & T. Davis & C. Moore, 1996).
«Ανοιχτή Εκπαίδευση (Distance - Learning) περιλαμβάνει όλα τα είδη
εκπαίδευσης, όταν ο εκπαιδευόμενος απέχει από τον εκπαιδευτή (χώρος,
χρόνος ή και τα δύο). Περιλαμβάνει το e-Iearning αλλά και άλλες μορφές (π.χ.
μέσω κλασσικής αλληλογραφίας).»(Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 2002)
«Ένα σύστημα που συνδέει τους εκπαιδευόμενους με κατανεμημένες
πηγές μάθησης. Χαρακτηρίζεται 1) από διαχωρισμό τόπου και χρόνου
ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τους μαθητευόμενους, και

ή ανάμεσα

στους μαθητευόμενους και τις πηγές μάθησης, και 2) από διάδραση
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μεταξύ μαθητευόμενου και εκπαιδευτή, μεταξύ μαθητευόμενων και

ή

μεταξύ μαθητευόμενων και πηγών μάθησης που διεξάγεται με χρήση
\μέσω ενός ή και περισσοτέρων μέσων». (American Council Education,
1996)
Μερικές από τις διαθέσιμες μεθόδους για μετάδοση της εκπαίδευσης στους
χρήστες είναι οι εξής:
•

Δι' αλληλογραφίας (Correspondance tuition)

•

Εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστή (Computer Based Training)

•

Διαδραστικό video (Interactive video (IV))

3.Εκπαίδευση οn lίne (Οn lίne Education)
Η On-line εκπαίδευση σταδιακά συμπληρώνει την παραδοσιακή face-to-face
εκπαίδευση. Οι μαθητές κάνουν μαθήματα μέσω του Internet, επικοινωνούν
με τους εκπαιδευτές τους και τους ομολόγους τους, υποβάλλονται σε tests,
αναρτούν στο Internet ,τις δικές τους εργασίες πρoς συζήτηση. Η σπoυδή
(μελέτη) είναι ακόμα οργανωμένη γύρω από σταθερές μονάδες χρόνου.
4.Εκπαίδευση Βασιζόμενη στο Διαδίκτυο (Web Based Training)
Ο γενικός όρος WBT χρησιμοποιείται για να περιγράψει εκπαιδευτικά ή
ενημερωτικά προγράμματα που προσφέρονται μέσω του Internet ή δικτύων
Intranet και οι συμμετέχοντες παρακολουθούν μέσω Web Browser. Μπορεί να
περιλαμβάνουν στατικές μεθόδους όπως streaming audio και video, σελίδες
του Web, Live Web Broadcasts, portaIs πληροφόρησης αλλά και interactive
όπως buIIetin boards, chat instant messaging, videoconferencing κ.α. Οι
επιχειρήσεις συχνά χρησιμοποιούν συστήματα WBT για να ενημερώσουν και
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να εκπαιδεύσουν τους υπαλλήλους τους. Η εκπαίδευση μπορεί να ελέγχεται
από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο (instructor) ή από τους εκπαιδευόμενoυς.
5.Εκπαίδευση Βασιζόμενη στον Υπολογιστή (Cοmputer Based Training)
Τα διάφορα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συνδυάζουν κάποιο
σύστημα CBT με εργαλεία επικοινωνίας για να δημιουργήσουν μια εικονική
αίθουσα διδασκαλίας. Κάθε χρήστης εκτελεί στον υπολογιστή του ειδικά
σχεδιασμένη εφαρμογή client, όπου ανανεώνεται δυναμικά το εκπαιδευτικό
περιεχόμενο και φυσικά έχει πρόσβαση σε on-line πληροφορίες κάθε είδους(Morgan, G., 2001)

1.8 Διάρθρωση Έρευνας
Πέρα του τμήματος αυτού που παραθέτουμε τους στόχους μας ακολουθεί μια
ανασκόπηση για το τι είπαν άλλοι συγγραφείς για το θέμα που ασχολούμαστε.
Στο κεφάλαιο δεύτερο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση της
έρευνας μας. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε έννοιες και ορισμούς που
έχουν διατυπωθεί για την εξ αποστάσεως μάθηση και είναι χρήσιμα για την
καλύτερη κατανόηση του θέματος. Το τρίτο κεφάλαιο συνεχίζει με τις μορφές
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και με τα πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα. Έπειτα το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις τεχνολογίες που
χρησιμοποιούνται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επικεντρώνεται στη
σχέση ανθρώπου και τεχνολογίας. Κατόπιν το πέμπτο κεφάλαιο αποτελεί
μια αναφορά στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Παρουσιάζονται βασικά
στοιχεία της λειτουργίας τους όπως η αποστολή, το νομικό πλαίσιο ,η
φυσιογνωμία, η δομή, η διάρθρωση, τα τμήματα που λειτουργούν, οι λόγοι
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ύπαρξης του, τα καινοτόμα στοιχεία και κάποια στατιστικά στοιχεία ,σχόλια και
προβλήματα. Στο έκτο κεφάλαιο, παρατίθενται τα μεθοδολογικά στοιχεία της
έρευνας. Ακολουθούν, στο κεφάλαιο επτά οι στατιστικές μετρήσεις και η
ανάλυση των αποτελεσμάτων βάση της Περιγραφικής Στατιστικής, των
Πινάκων Διασταυρώσεως και των Ελέγχων Ανεξαρτησίας. Τέλος, στο όγδοο
και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας και
γίνονται προτάσεις για βελτίωση σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι φοιτητές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2. Θεωρητικό Υπόβαθρο - Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Χωρίζεται σε
επιμέρους τμήματα βάση συγκεκριμένων θεμάτων που έχουν εξετάσει άλλοι
ερευνητές

σε σχέση με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στη παράγραφο

2.1.1. παρουσιάζονται έρευνες που βασίζονται σε θεωρητικές απόψεις για τη
μάθηση από απόσταση (Distance Learning) ενώ στη 2.1.2 έρευνες που
σχετίζονται με την ανατροφοδότηση της Μάθηση από Απόσταση. Έπειτα,
ακολουθούν έρευνες σύγκρισης της Μάθησης από Απόσταση με τη
Παραδοσιακή. Στη 2.1.4 παρουσιάζονται εφαρμοσμένες έρευνες για την
Μάθηση από Απόσταση στην Ελλάδα και τέλος, στην 2.1.5 έρευνες που
σχετίζονται με την ικανοποίηση των σπουδαστών της Μάθηση από Απόσταση
και παρουσιάζουν πολλά όμοια χαρακτηριστικά με τη δική μας.

2.1 Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας
Ο θεσμός της μάθησης από απόσταση (Distance Learning) είναι ένα θέμα
που έχει απασχολήσει πολλούς σύγχρονους συγγραφείς .Είναι ένας θεσμός
που ολοένα και περισσότερο γίνεται αντικείμενο έρευνας από πολλά
Πανεπιστήμια και πολλές οργανώσεις. Οι απόψεις και οι σκέψεις αυτών
έχουν καταγράφεί σε άρθρα και σε βιβλία, κάποια από τα οποία παρατίθενται
παρακάτω.
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2.1.1 Έρευνες που βασίζονται σε θεωρητικές απόψεις για τη μάθηση
από απόσταση (Distance Learning)
Στη παράγραφο αυτή παρουσιάζονται κάποιες έρευνες που βασίζονται σε
θεωρητικές απόψεις για τη μάθηση από απόσταση (distance learning).
Αναφέρονται τα απαραίτητα στοιχεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για να
γίνει αποτελεσματική και καθορίζονται οι ρόλοι των μαθητών και των
καθηγητών.
Μια σημαντική βιβλιογραφική αναφορά γίνεται από τον Keegan (1990) που
προσδιορίζει πέντε κύρια στοιχεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: η
επικοινωνία του δασκάλου

με τους σπουδαστές, η χρήση των τεχνικών

μέσων, η τυπωμένη ύλη, ο διάλογος και η δυνατότητα των περιστασιακών
συνεδριάσεων ώστε να ικανοποιούνται οι σκοποί της κοινωνικοποίησης. Η
διατύπωση του Keegan είναι χρήσιμη και έχει γίνει γενικά αποδεκτός από
τους ερευνητές. (Keegan, D., 1990, σελ.44).
Κάποια στοιχεία λοιπόν, του ερωτηματολογίου μας προέρχονται από αυτά τα
πέντε κύρια στοιχεία της μάθησης από απόσταση που προσδιορίζει ο
Keegan, καθώς και των δεδομένων που παρουσιάζουν οι επόμενοι
ερευνητές.
Μια άλλη σημαντική βιβλιογραφική αναφορά γίνεται από τους

Burge και

Howard (1990) στο άρθρο τους «Distance Education at a Glance» οι οποίοι
δηλώνουν ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θεωρείται ως όλο και
περισσότερο

αποτελεσματική

μέθοδος

διδασκαλίας

.Οι

εκπαιδευτικοί

ερευνητές έχουν εξετάσει τους σκοπούς και τις καταστάσεις για τους οποίους
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η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι καταλληλότερη. Τα πέντε σημεία στα
οποία έχουν επικεντρωθεί οι ερευνητές είναι :
•

Είναι απόμακρη διδασκαλία τόσο αποτελεσματική όσο και η παραδοσιακή
πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία;

•

Ποιοι

παράγοντες

καθορίζουν

το

αποτελεσματικότερο

μίγμα

της

τεχνολογίας σε μια απόμακρη κατάσταση διδασκαλίας;
•

Ποια

είναι

τα

χαρακτηριστικά

των

αποτελεσματικών

απόμακρων

σπουδαστών και δασκάλων;
•

Πόσο

σημαντική

είναι
σε

αλληλεπίδραση

σπουδαστές

και

αποστάσεως

εκπαίδευσης

ανάμεσα

σπουδαστές-σπουδαστές
και

με

ποια

σε

στη

μορφή

διδάσκοντεςδιαδικασία

μπορεί

αυτή

εξ
η

αλληλεπίδραση να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα;
•

Ποίες είναι οι δαπάνες των προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
και πώς αυτές οι δαπάνες να αντισταθμίζονται με τα οφέλη;

Οι μελέτες επίσης καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι παράγοντες που
καθορίζουν την επιτυχή μάθηση είναι :
•

Ικανοποιητική και εποικοδομητική συζήτηση φοιτητών και διδασκόντων

•

Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό

Αυτά μπορούν να επιτευχθούν, όπως δηλώνει η μελέτη μέσω της
ακαδημαϊκής αναβάθμισης σε ένα περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (
Burge, J. & K. Howard, 1990).
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Αυτό που μπορούμε να υποστηρίξουμε εδώ είναι ότι είναι ενδιαφέρον να
εξετάσουμε και εμείς

στην εργασία μας αν συνδέεται η ικανοποίηση των

φοιτητών με την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας με το διδάσκοντα και
με το αν οι μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί είναι περισσότερο ικανοποιημένοι
με το εκπαιδευτικό υλικό.
Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Morgan (1995) στο Λονδίνο στο
Πανεπιστήμιο Sheffield για την ικανοποίηση σπουδαστών εξετάζει τα εξής
ζητήματα όπως επικοινωνία με το δάσκαλο, εργασίες, σεμινάρια τα οποία
έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Αυτή η έρευνα παρέχει μια επισκόπηση και
προωθεί μερικά πρακτικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σκοπό και τη
διαχείριση της μάθησης εξ αποστάσεως. Στις συναντήσεις ο δάσκαλος
διαδραματίζει έναν ενεργό ρόλο και οι συμμετέχοντες μπορούν να μάθουν για
το υλικό των μαθημάτων (Morgan, A.R.,1995, σελ.60-62).
Ο Salmon Gilly (2000) ισχυρίζεται ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών με τη
διδασκαλία και την μάθηση απαιτεί ένα νέο σύνολο ρόλων. Η ευελιξία που
προσφέρεται με την μάθηση από απόσταση οδηγεί συχνά σε ένα θόλωμα των
παραδοσιακών ορίων μεταξύ των δασκάλων και των σπουδαστών. Ωστόσο, ο
Salmon έχει χαρτογραφήσει τα βήματα που απαιτούνται για τους αρχαρίους
για

να

κινηθούν

προς

την

κατασκευή

γνώσης

και

την

αυτόνομη

μάθηση(Salmon, G.,2000, σελ.28).
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Πίνακας 2.1:Βήματα Salmon για την κατασκευή της γνώσης και την αυτόνομη
μάθηση (Πρότυπο διδασκαλίας μέσω TBC )

Technical support

E-moderating

Πηγή:”E-Moderating: The Key to Teaching and Learning Online”, Salmon
2000, σελ.26
Ο Simpson (2000) σημειώνει ότι η εκπαίδευση είναι ουσιαστικά μια
διαδικασία διαλόγου. Τα εργαλεία επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την
επικοινωνία των διδασκόντων και των φοιτητών στις περιπτώσεις της
μάθησης από απόσταση προσπαθούν να μειώσουν την απόσταση και να
διευκολύνουν

την

διάδραση.

Τα

εργαλεία

σύσκεψης

και

συζήτησης

επιτρέπουν στους σπουδαστές να αλληλεπιδράσουν ανεξάρτητα από τους
δασκάλους, να ανταλλάξουν απόψεις μεταξύ τους, να προβληματιστούν και
να βοηθηθούν. (Sussanah, Q., 2005, & Ν. Simpson, 2000, σελ.115-118)
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Ισχυρά στοιχεία αποδεικνύουν ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση γίνεται ένα
όλο και περισσότερο ορατό χαρακτηριστικό γνώρισμα της εκπαίδευσης στην
Αμερική. Ο Murphy (2000) αναφέρει σε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε
στο Πανεπιστήμιο Western στην Αυστραλία ότι ογδόντα τέσσερα τοις εκατό
(84%) όλων των τετραετών κολεγίων και πανεπιστημίων θα προσφέρουν
μάθηση από απόσταση .Μια παρόμοια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από
έδρα στη Μασαχουσέτη σύγκρινε τις παραδοσιακές εγγραφές κολεγίων που
αυξάνονται σε ένα 12%, ποσοστό ενός έως δύο τοις εκατό ετησίως σε
σύγκριση με τις εγγραφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που αυξάνονται από
τριάντα τοις εκατό (30%) ετησίως. Η έννοια ενός "ανοικτού πανεπιστημίου"
εφαρμόζεται τώρα σε τριάντα τρία (33) κράτη με ένδεκα (11)

κράτη που

εξετάζουν έντονα αυτήν την επιλογή της συμμετοχής (αναπροσαρμογή CHEA,
l999). Αυτοί οι αριθμοί πρόσφεραν μια ισχυρή ένδειξη της απαίτησης για ένα
μεταβαλλόμενο παράδειγμα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας (Murphy J., &
C. Bellgard & B. Smith, 2000, σελ.1).
Όπως θα διαπιστώσουμε στην πορεία της έρευνας πολλά από τα ερωτήματα,
τις προτάσεις , τα δεδομένα , τα στοιχεία και τους παράγοντες που θέτουν
και παρουσιάζουν οι ερευνητές ως συστατικά στοιχεία της εξ αποστάσεως
μάθησης υπήρξαν και προβληματισμοί της δικής μας έρευνας καθώς
αποτέλεσαν ερωτήσεις του ερωτηματολογίου μου βάση το οποίο έγινε η
έρευνα.
2.1.2 Έρευνες που σχετίζονται με την ανατροφοδότηση της Μάθηση από
Απόσταση (Distance Learning)
Σημαντική πτυχή της κάθε μορφής μάθησης είναι η ανατροφοδότηση των
σπουδαστών, φοιτητών ή και μαθητών. Βασικός σκοπός του κάθε
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προγράμματος που έχει να κάνει με τη μάθηση είναι οι να λειτουργούν οι
μηχανισμοί της ανατροφοδότησης ώστε για αυτούς που το παρακολουθούν
να ενισχύετε η γνώση, η ευχαρίστηση και ικανοποίηση. Παρακάτω
παρουσιάζονται κάποιες έρευνες που εξετάζουν τη σχέση ανάμεσα στην
ανατροφοδότηση και στη μάθηση από απόσταση.
Mία έρευνα που αφορούσε σπουδαστές ανοικτού Πανεπιστημίου έλαβε χώρα
στο Πανεπιστήμιο Glasgow Caledonian (1992) . Χρησιμοποιήθηκε η
μέθοδος των συνεντεύξεων και ρωτήθηκαν 3500 φοιτητές από τους 15000
φοιτητές. Ο στόχος της έρευνας ήταν να αξιολογηθούν και να ενισχυθούν οι
μηχανισμοί της ανατροφοδότησης («feedback») των σπουδαστών μέσω του
«Προγράμματος αξιολόγησης εμπειρίας του φοιτητή (ESEP)».
Οι στόχοι της έρευνας ήταν:
1. να περιγράψει τον υπάρχοντα μηχανισμό.
2. να καθιερώσει τις απόψεις των σπουδαστών για τους μηχανισμούς.
3. να καθιερώσει τις απόψεις του προσωπικού για την αποτελεσματικότητα
των πανεπιστημιακών μηχανισμών.
4. να προτείνει τους νέους μηχανισμούς, όπου είναι απαραίτητο.
Η έρευνα βρήκε ότι οι σπουδαστές ήταν ικανοποιημένοι από τους δασκάλους
,τους ομιλητές, την ανατροφοδότηση, τις αναθέσεις ενώ αντίθετα, οι
σπουδαστές δεν έμειναν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από τη σχολαστική
διόρθωση και τις διοικητικές υπηρεσίες. Τέλος, σκοπός της έρευνας ήταν να
ελέγξει την ποιότητα της

παροχής και την διοικητική υποστήριξη των

υπηρεσιών (Stevenson, K. & P.Sander & P. Naylor, 1997, σελ.54-59).

18

Η Ικανοποίηση των φοιτητών στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning ) : Η Περίπτωση του ΕΑΠ
Τσαρτσάλη Αγγελική

Στο UK, όπως σε πολλές άλλες χώρες, υπάρχουν διαδικασίες εξασφάλισης
ποιότητας στης εκπαίδευσης στο πανεπιστήμιο. Η παρούσα μελέτη εστιάζει
σε δύο ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται στη Σκωτία
και επισύρει την προσοχή στα παραδείγματα και τα σχόλια που παρέχονται
από τους σπουδαστές. Η μελέτη ενδιαφερόταν για την ανατροφοδότηση των
σπουδαστών

καθώς

θεωρείται

κάτι

το

πολύ

σημαντικό.

Η

έρευνα

υποστηρίχτηκε από το The Scottish Council for Research in Education
(1998)

και πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους

1997–98. Η παρουσίαση της μελέτης αρχίζει με αναφορά στην έννοια της
ανατροφοδότησης, ακολουθούν αποσπάσματα από τις συζητήσεις με τους
σπουδαστές

καταλήγοντας

στο

συμπέρασμα

της

σπουδαιότητας

της

ανατροφοδότησης (Powney, S., 1998, σελ.1-47).
Οι στόχοι της πρώτης έρευνας που παρουσιάζεται εδώ αποτελούν και
στόχους της δικής μας έρευνας. Αυτό που μπορούμε να σχολιάσουμε εδώ
είναι ότι οι έρευνες αυτές αποτέλεσαν το έναυσμα ώστε να τεθεί ερώτηση για
την ανατροφοδότηση και στους Έλληνες φοιτητές. Χρειάζεται να ελεγχθεί κατά
πόσο ικανοποιητικά και αποτελεσματικά λειτουργεί ο μηχανισμός της
ανατροφοδότησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
2.1.3

Έρευνες

σύγκρισης

της

Μάθησης

από

Απόσταση

με

τη

Παραδοσιακή Μάθηση.
Παρακάτω παρουσιάζονται έρευνες που εξέτασαν και σύγκριναν το θεσμό της
εξ αποστάσεως μάθησης με τη παραδοσιακή μάθηση .Η σύγκριση που έγινε
με τις αντιλήψεις και την εμπειρία των σπουδαστών με βάση το συμβατικό
τρόπο μάθησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μάθηση εξ αποστάσεως
λειτουργεί ικανοποιητικά.
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Μια

σπουδαία

μελέτη

που

πραγματοποιήθηκε

έλαβε

χώρα

στο

Πανεπιστήμιο Napier (2000) στο Ισραήλ. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν
ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις και σκοπός της έρευνας ήταν η αξιολόγηση
του προγράμματος που λειτουργεί με βάση το θεσμό της εξ αποστάσεως
μάθησης και των γνώσεων που έλαβαν οι σπουδαστές χρησιμοποιώντας την
μάθηση από απόσταση. Επίσης, έγινε σύγκριση με τις αντιλήψεις και την
εμπειρία των σπουδαστών με βάση το συμβατικό τρόπο μάθησης. Τα
αποτελέσματα πρότειναν ότι οι σπουδαστές ήταν θετικοί για την εκμάθηση
από απόσταση και η εκμάθηση, όπως μετριέται από την απόδοση
coursework, ήταν ισοδύναμη με τη συμβατική (Choi, S., 2000).
Βέβαια οι συγκρίσεις αυτές που παρουσιάζονται δεν αποτελούν αντικείμενο
ανάλυσης της δικής μας έρευνα αλλά μας βοηθάει να αντιληφθούμε το ότι δεν
υπάρχει καμία σχεδόν διαφορά ως προς τα αποτελέσματα της μάθησης.
Επίσης, με αυτή την αναφορά γίνονται αντιληπτά τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα

της εξ αποστάσεως μάθησης που παρουσιάζονται στο

κεφάλαιο 3 καθώς και γίνεται κατανοητή η επιτυχία του θεσμού του ΕΑΠ στην
Ελλάδα.
Στο Πανεπιστήμιο του Midwestern (1999) έλαβε χώρα μία έρευνα που είχε
ως στόχο να συγκριθούν μεταξύ τους δύο προγράμματα που παρείχαν
ακριβώς την ίδια σειρά μαθημάτων με αντικείμενο την Ανάπτυξη Ανθρώπινων
Πόρων. Το πρώτο απευθύνονταν σε μία παραδοσιακή ακαδημαϊκή τάξη, ενώ
το δεύτερο βασιζόταν στην εξ αποστάσεως μάθηση. Και οι δύο ομάδες
σπουδαστών διδάχτηκαν από τον ίδιο εκπαιδευτή, από το ίδιο τμήμα και
μελέτησαν το ίδιο περιεχόμενο, δραστηριότητες και εργασίες. Ο αριθμός των
σπουδαστών ήταν και στα δύο περιβάλλοντα ισότιμος (90 άτομα). Στο τέλος
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των προγραμμάτων οι φοιτητές της πρόσωπο-με πρόσωπο διδασκαλίας
παρέδωσαν έντυπα τις εργασίες τους, ενώ η άλλη ομάδα την παρέδωσε
ηλεκτρονικά. Συνολικά, τα συμπεράσματα που προέκυψαν μπορούν να
συνοψιστούν στα εξής
•

Ως προς την επίτευξη κοινωνικής αλληλεπίδρασης με τους καθηγητές,
πιο ευχαριστημένοι ήταν οι παραδοσιακοί σπουδαστές, εντύπωση που
ενισχύθηκε σαφώς από την εβδομαδιαία συνάντηση όλων των
μαθητών με τον καθηγητή τους. Από την άλλη, οι μαθητές της μάθησης
από απόσταση ήταν ικανοποιημένοι από την επαφή με τους
διδάσκοντές τους, αλλά όχι πλήρως, γιατί για χρόνια είχαν εξοικειωθεί
με την προσωπική επαφή με τον καθηγητή τους.

•

Άσο αναφορά στην ποιότητα του προγράμματος, έμειναν και οι δύο
ευχαριστημένοι.

•

Η ικανοποίηση των σπουδαστών, ως προς την εκπαιδευτική εμπειρία,
είναι θετική και για τους δύο .

•

Η απόδοση στις τελικές εργασίες του μαθήματος ήταν η ίδια και στις
δύο τάξεις.

•

Τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα ήταν τα ίδια και στα δύο

•

Παρατηρήθηκε ότι, σε αντίθεση με την παραδοσιακή τάξη, στο
περιβάλλον

της

μάθησης

από

απόσταση,

η

απόδοση

των

εκπαιδευόμενων ήταν η ίδια, ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό στυλ
που ακολουθούσαν.
•

Όσο αναφορά στην υποστήριξη που λάμβαναν οι εκπαιδευόμενοι από
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το

υπόλοιπο

τμήμα,

απολύτως

ικανοποιημένοι

δήλωσαν

οι

σπουδαστές της εξ αποστάσεως, οι οποίοι παρατήρησαν άμεση
βοήθεια σε οποιαδήποτε υποστήριξη, τεχνική και λειτουργική, που
ζήτησαν (Johnson, S.O., Κ., 1999, σελ.1-33).
Αυτό που μπορούμε να σχολιάσουμε εδώ είναι ότι η δική μας έρευνα δεν έχει
να κάνει με σύγκριση, αλλά τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας μας βοηθούν
να κατανοήσουμε καλύτερα τα αποτελέσματα της δικής μας έρευνας.
Εξάλλου, η ικανοποίηση των σπουδαστών από την επικοινωνία, τις εργασίες
,την εκπαιδευτική εμπειρία, το πρόγραμμα σπουδών αποτελούν αντικείμενο
της δικής μας έρευνας. Επίσης τα αποτελέσματα που προκύπτουν στο
Πανεπιστήμιο του Midwestern δείχνουν τις θετικές αντιδράσεις των φοιτητών
και θα προσπαθήσει να γίνει μια σύγκριση με τα αποτελέσματα της έρευνας
του ΕΑΠ.
2.1.4 Εφαρμοσμένες Έρευνες για την Μάθηση από Απόσταση στην
Ελλάδα
Αν και στην Ελλάδα ο θεσμός της εξ αποστάσεως μάθησης βρίσκεται σε
αρχικό

στάδιο,

πραγματοποιούνται

αξιόλογες

προσπάθειες

από

τα

εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες
έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον ελλαδικό χώρο με αντικείμενο την
επιτυχία του θεσμού της εξ αποστάσεως μάθησης και τη δεκτικότητα αυτού
από τους πολίτες.
Με τη βοήθεια ερωτηματολόγιου, που δόθηκε σε μετεκπαιδευόμενους εν
ενεργεία

δασκάλους,

Παιδαγωγικού

στο

Τμήματος

διδασκαλείο
Δημοτικής

«Δ.

Γληνός»

Εκπαίδευσης

του

(2001)
ΑΠ.Θ,

του
έγινε

προσπάθεια να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα σχετικά με το πώς βλέπουν
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την εξ αποστάσεως εκπαίδευση άτομα που προέρχονται από διαφορετικές
περιοχές της Ελλάδας προκειμένου να επιμορφωθούν πάνω στο αντικείμενο
τους. Με τη βοήθεια των συμπερασμάτων θα σκιαγραφηθούν οι τρόποι που οι
ενήλικες

αντιμετωπίζουν

την

προοπτική

παρακολούθησης

ενός

προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Η μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του εκπαιδευτικού προσωπικού στην
Ελλάδα πραγματοποιείται μέσω των διδασκαλείων. Σήμερα υπάρχουν τρία
διδασκαλεία, ένα στην Αθήνα, ένα στην Θεσσαλονίκη και ένα στα Ιωάννινα. Ο
σκοπός των διδασκαλείων είναι:
α) να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα των επιστημών της αγωγής και
της εκπαιδευτικής τεχνολογίας,
β) να προάγουν την έρευνα, την παραγωγή και γνώσεων και εμπειριών που
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας, και
γ) να παρέχουν τις απαραίτητες πρόσθετες γενικές και ειδικές γνώσεις και
δεξιότητες που εξασφαλίζουν την ελεύθερη και ισότιμη επιστημονική και
επαγγελματική

σταδιοδρομία

των

εκπαιδευτικών

της

πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης.
Με το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να
παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του διδασκαλείου "Δ. Γληνός" (καθώς και
των άλλων δύο διδασκαλείων) τους χορηγείται άδεια με αποδοχές δύο ετών.
Αρκετοί από τους εκπαιδευόμενους προέρχονται από περιοχές εκτός
Θεσσαλονίκης (πολλές φορές και από αρκετά μακρινές περιοχές της χώρας)
και η μεγάλη πλειοψηφία τους έχει πολλές οικογενειακές υποχρεώσεις. Η
παρακολούθηση των μαθημάτων του διδασκαλείου είναι υποχρεωτική και οι
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μετεκπαιδευόμενοι μπορούν να κάνουν περιορισμένο αριθμό απουσιών. Έτσι
οι μετεκπαιδευόμενοι που διαμένουν σε κοντινές προς την Θεσσαλονίκη
περιοχές

αναγκάζονται

να

μετακινούνται

καθημερινά.

Άλλοι

μετεκπαιδευόμενοι αναγκάζονται να διαμένουν στη Θεσσαλονίκη για ορισμένο
χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα σημαντική
οικονομική επιβάρυνση καθώς και αναστάτωση της προσωπικής και
οικογενειακή τους ζωής.
Για

τους

ανωτέρω

λόγους

η

εφαρμογή

ενός

προγράμματος

εξ

αποστάσεως εκπαίδευσης στην περίπτωση του διδασκαλείου θα μπορούσε
να επιλύσει πολλά από τα - πρακτικά κυρίως - προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετεκπαιδευόμενοι.
Στα πλαίσια της διερεύνησης της στάσης των εκπαιδευόμενων δασκάλων
απέναντι στην δυνατότητα εφαρμογής ενός προγράμματος εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης

στο

ερωτηματολογίου

διδασκαλείο,
το

έγινε

οποίο

μια

έρευνα

με

συμπληρώθηκε

την

βοήθεια

από

τους

μετεκπαιδευόμενους/νες στο διδασκαλείο "Δ. Γληνός" του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής

Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης. Συνολικά πήραν μέρος 36 άτομα από τα οποία η πλειοψηφία
91 % ήταν μεταξύ 30-40 ετών, και οι υπόλοιποι 9% μεταξύ 40-50 ετών. Στο
δείγμα οι άνδρες αποτελούσαν το 44% και οι γυναίκες το 56%.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι την ευνοϊκή και θετική στάση των
εκπαιδευομένων (Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Γληνός, 2001).
Μια

άλλη

μελέτη

της

εξ

αποστάσεως

μάθησης

αναφέρεται

στα

συμπεράσματα που προέκυψαν από πιλοτικά μαθήματα που διεξήχθησαν
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στις αίθουσες τηλεκπαίδευσης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του
Οικονομικού Πανεπιστημίου και του Τμήματος Πληροφορικής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2002).
Οι τέσσερις περιπτώσεις διδασκαλίας μέσω τηλεδιάσκεψης παρουσιάζουν
διαφορές μεταξύ τους ως προς το σπουδαστικό κοινό στο οποίο
απευθύνονταν καθώς και το σενάριο τηλεδιάσκεψης. Τα σενάρια που
εφαρμόστηκαν

ήταν

επίσης

διαφορετικά

καθώς

στις

τρεις

πρώτες

περιπτώσεις οι διδάσκοντες παρουσίασαν ταυτόχρονα το θέμα τους σε
φοιτητές που βρίσκονταν και στις τρεις αίθουσες της εικονικής τάξης την
αρχική αίθουσα (στην οποία βρισκόταν ο διδάσκων) καθώς και σε δύο
απομακρυσμένες αίθουσες, ενώ στην 4η περίπτωση ο διδάσκοντας είναι
μόνος του στην αρχική αίθουσα και απευθύνεται προς τους φοιτητές που
βρίσκονται όλοι σε μια απομακρυσμένη αίθουσα.
Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή του ερευνητικού ήταν:
Το ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε στους φοιτητές μετά τη λήξη κάθε
τηλεδιάσκεψης. Αποτελείτο από ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου και
αποσκοπούσε στη συλλογή πληροφοριών για το προφίλ των φοιτητών, και τις
απόψεις τους οι οποίες αναφέρονταν στην αξιολόγηση τόσο της διδακτικής /
μαθησιακής διαδικασίας όσο και των παραμέτρων του τεχνολογικού
περιβάλλοντος.
Το φύλλο παρατήρησης το οποίο συμπληρώθηκε στο πεδίο της έρευνας. Η
συμμετοχική παρατήρηση είχε σκοπό την ακριβή και λεπτομερή περιγραφή
και ανάλυση των συμβάντων στο πλαίσιο το οποίο έγιναν.
Η βιντεοσκόπηση της διδασκαλίας με στόχο την λεπτομερέστερη ανάλυση
των στοιχείων που είχαν ερευνητικό ενδιαφέρον καθώς και την ανετότερη
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επεξεργασία στοιχείων που εντοπίστηκαν από τον ερευνητή κατά αλλά και
μετά το πέρας της διαδικασίας και που δεν είχαν προβλεφθεί στο φύλλο
παρατήρησης.
Η ημι-δομημένη συνέντευξη κατά την οποία οι διδάσκοντες είχαν την ευκαιρία
να καταθέσουν τις προσωπικές τους απόψεις για τον τρόπο που βίωσαν το
συγκεκριμένο γεγονός.
Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν τα εξής:
Το υλικό που έχει συγκεντρωθεί έως τώρα δεν επιτρέπει να εξαχθούν ασφαλή
συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής τηλεδιάσκεψης.
Όμως, μια πρώτη ανάλυση των μέχρι τώρα δεδομένων δείχνει ότι οι φοιτητές
εμφανίζονται στην πλειοψηφία τους ικανοποιημένοι από την παρακολούθηση
της διδασκαλίας. Οι φοιτητές διατύπωσαν θετική άποψη για τον τρόπο
οργάνωσης και διεξαγωγής των διδακτικών δραστηριοτήτων, το επίπεδο
επικοινωνίας/αλληλεπίδρασης με τον διδάσκοντα και τα χαρακτηριστικά του
χρησιμοποιούμενου εποπτικού υλικού. Τεχνικές που τους βοήθησαν κατά την
παρακολούθηση ήταν η χρήση ευέλικτων διδακτικών σχημάτων και τεχνικών
όπως οι συχνές ερωτήσεις του διδάσκοντα για παροχή ανατροφοδότησης και
ελέγχου της μαθησιακής διαδικασίας, η συνεχής παρώθηση των φοιτητών για
συμμετοχή και για υποβολή ερωτήσεων ή τοποθετήσεων, η αμεσότητα στο
διάλογο και οι σύντομες τοποθετήσεις από τους ομιλούντες, η χρήση ποικιλίας
οπτικό-ακουστικών

ερεθισμάτων

και

εποπτικού

υλικού

αλλά

και

οι

παρεμβάσεις του συντονιστή (Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 2002 ).
Μια έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Κουστουράκη, Γ. Δρ. Μέλους ΣΕΠ
του ΕΑΠ και από τον Χ. Παναγιωτακόπουλου, Δρ. Μέλους ΣΕΠ του ΕΑΠ
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(2002) . Στην παρούσα μελέτη τους απασχόλησε η απάντηση στα ακόλουθα
ερωτήματα:
•

Ποια είναι η σημασία της θέσπισης προγραμμάτων σπουδών δια βίου
εκπαίδευσης και προώθησης της ελληνικής κουλτούρας, κατά τα
πρώτα στάδια διαμόρφωσης της φυσιογνωμίας και λειτουργίας του
ΕΑΠ;

•

Ποια είναι η αποδοχή του ΕΑΠ ως θεσμού από τους Έλληνες πολίτες
και ειδικότερα από τις γυναίκες ;

Για την απάντηση στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα η μελέτη εστιάζεται
στις ακόλουθες πηγές, που προσεγγίσθηκαν με τη χρήση της ποιοτικής,
κυρίως, Ανάλυσης Περιεχομένου (Content Analysis).
Για την απάντηση στο επόμενο ερευνητικό ερώτημα έγινε η στατιστική
επεξεργασία των δεδομένων, που προκύπτουν από τις αιτήσεις των
υποψηφίων φοιτητών κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1999-2000 και 2001-2002,
δηλαδή τα πρώτα έτη της πλήρους λειτουργίας του ΕΑΠ.
Τα ευρήματα από την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου του ερευνητικού
υλικού έχουν ως εξής:
Α) Δια βίου εκπαίδευση: Στην εισηγητική έκθεση του Ν. 2552/97 τονίζεται ότι η
λειτουργία του ΕΑΠ ήταν επιτακτική ανάγκη για την περίπτωση της Ελλάδας,
διότι χάρη στις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας έπρεπε να ληφθούν και να
υλοποιηθούν σημαντικές αποφάσεις για την προώθηση της δια βίου
εκπαίδευσης.

Και

τούτο

μέσα

από

την

ανάπτυξη

συγκεκριμένων

πανεπιστημιακού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών, που θα συμβάλλουν
στη βελτίωση των ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού. Γεγονός που με τη
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σειρά του ενισχύει την παρουσία των αποφοίτων στον επαγγελματικό –
εργασιακό στίβο.
Β) Ελληνική κουλτούρα: Από τα πρώτα κιόλας προσχέδια νόμου σχετικά με τη
δομή και τη λειτουργία του ΕΑΠ υπήρχαν οι εξής διατάξεις, που υιοθετήθηκαν
και από το τελικό κείμενο του ιδρυτικού Νόμου (Πρακτικά: 1/7-11-95, 5/21-1295, 14/11-9-96, 17/15-11-96 και 24/6-5-97): α) η ίδρυση περιφερειακών
εκπαιδευτικών κέντρων στις περιοχές – κέντρα του εξωτερικού όπου ζει και
δραστηριοποιείται

μεγάλο

μέρος

του

Ελληνισμού.

Το

γεγονός

αυτό

συνεπάγεται ότι οι ομογενείς αναδεικνύονται σε σημαντικό πληθυσμό στόχο
για τη λήψη εκπαιδευτικών υπηρεσιών από το ΕΑΠ. Η πρόβλεψη για ίδρυση
τέτοιων κέντρων στο εξωτερικό δεν αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία. Πρόκειται
για μια πρακτική, που έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία από τα Βρετανικό
Ανοικτό και Ισπανικό Ανοικτό Πανεπιστήμια, καθώς αυτά έχουν ιδρύσει και
λειτουργούν κέντρα σπουδών σε σημαντικές γεωγραφικά περιοχές των
πρώην αποικιών τους. Και β) η παροχή σπουδών στην αγγλική γλώσσα τόσο
σε ομογενείς όσο και σε αλλοεθνείς με παράλληλη υποχρέωσή τους να
μάθουν και τα Ελληνικά, τα οποία και θα τους διδαχθούν από το ΕΑΠ.
Η αποδοχή του ΕΑΠ ως θεσμού από τους Έλληνες γίνεται επεξεργασία
των αιτήσεων των υποψηφίων φοιτητών του ΕΑΠ κατά φύλο και επίπεδο
προγράμματος σπουδών (προπτυχιακό – μεταπτυχιακό). Μάλιστα, είναι
χαρακτηριστικό ότι κατά τον πρώτο χρόνο υπέβαλαν αίτηση για εγγραφή στο
ΕΑΠ 23.752 υποψήφιοι ενώ κατά το δεύτερο χρόνο 49.286. Επίσης,
εντυπωσιακή υπήρξε η ανταπόκριση των γυναικών για σπουδές στο ΕΑΠ
τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Έτσι, κατά το 19992000 η συμμετοχή αυτή έφτασε το 53,5% επί του συνόλου των υποψηφίων
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φοιτητών, ενώ κατά το 2001-2002 αυξήθηκε κατά μία περίπου ποσοστιαία
μονάδα (54,4%).
Ακόμη, αξιολογώντας τον αριθμό των αιτήσεων υποψηφιότητας για μια θέση
στα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ, καθίσταται φανερό ότι ο νέος θεσμός
έτυχε ευρείας αποδοχής από την ελληνική κοινωνία. Και μάλιστα, από το
γυναικείο πληθυσμό, που υπερέχει του ανδρικού όσο αναφορά την επιθυμία
του να σπουδάσει στο συγκεκριμένο ίδρυμα. Επίσης, ιδιαίτερα θετικό είναι το
γεγονός της συμμετοχής των κατοίκων γεωγραφικά απομακρυσμένων
περιοχών και των κατοίκων της νησιωτικής χώρας. Συνεπώς, ο στόχος για
την παροχή επιμόρφωσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης σε γεωγραφικά
απομακρυσμένες περιοχές φαίνεται ότι ικανοποιείται έστω και μερικώς.
Επιπλέον, αρκετοί Έλληνες της διασποράς εξεδήλωσαν την επιθυμία τους να
σπουδάσουν στο ΕΑΠ και ένα μεγάλο μέρος από αυτούς είναι ήδη φοιτητές.
Πρόκειται για ένα σημαντικό γεγονός, που συμβάλλει στη διατήρηση των
μητροπολιτικών δεσμών των αποδήμων με τη χώρα προέλευσης και που
προωθεί, εκ των πραγμάτων, την ελληνική κουλτούρα σε αυτούς.
Τα ευρήματα, λοιπόν, της ερευνητικής εργασίας φανερώνουν ότι οι σημαντικοί
στόχοι του ΕΑΠ, ως ανοικτού ιδρύματος, αναφορικά με την προώθηση, μέσα
από τα προγράμματα σπουδών του, της δια βίου εκπαίδευσης και της
ελληνικής κουλτούρας, έχουν αρχίσει ήδη να υλοποιούνται. (Κουστουράκη, Γ.
& Χ.Παναγιωτακόπουλος , 2002, σελ.12-59)
Μέσα από τις παραπάνω έρευνες γίνεται αντιληπτό το πόσο μεγάλη επιτυχία
έχει ο θεσμός της εξ αποστάσεως στην Ελλάδα. Επιβεβαιώνονται
αποτελέσματα ξένων ερευνών, καθώς διαπιστώνεται η ικανοποίηση των
σπουδαστών από την εξ αποστάσεως μάθηση. Κάποια από τα ερευνητικά
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ερωτήματα
ικανοποίηση

των

παραπάνω

φοιτητών,

μελετών

επικοινωνία,

εξετάζονται
υποστήριξη

(επιτυχία

θεσμού,

προγραμμάτων,

εκπαιδευτικό υλικό) και από τη δική μας έρευνα.
Τέλος, στην έρευνα της Γεωργιάδη Ε. και των συνεργατών της (2003)
παρουσιάζεται μια ανάλυση κόστους της πανεπιστημιακής εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τη σύγκριση του κόστους αυτού με το
αντίστοιχο της παραδοσιακής εκπαίδευσης.
Η ανάλυση κόστους της πανεπιστημιακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην
Ελλάδα

βασίζεται σε οικονομικά στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία του

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), καθώς το ΕΑΠ είναι το μοναδικό
Πανεπιστήμιο στην ελληνική επικράτεια που προσφέρει αποκλειστικά εξ
αποστάσεως εκπαίδευση (Παναγιωτακόπουλος Χ. & Λιοναράκης Α., 2001).
Δεδομένου ότι το ΕΑΠ είναι νεοσύστατο ίδρυμα τα διαθέσιμα οικονομικά
στοιχεία αφορούν τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά έτη (2000-2001 και 20012002), για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η οικονομική τους χρήση. Έτσι, η
ανάλυση αφορά τα δύο αυτά έτη. Επίσης, τα ελληνικά πανεπιστήμια (ΑΕΙ) δεν
έχουν όλα τον ίδιο αριθμό φοιτητών. Γι’ αυτό η σύγκριση κόστους που
βασίστηκε στην αναγωγή του κόστους ανά φοιτητή. Το ΕΑΠ ως νεοσύστατο
ΑΕΙ, παρουσιάζει ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό φοιτητών. Εκτός όμως
από αυτή του την ιδιαιτερότητα, απευθύνεται σε ενήλικες – εργαζομένους
φοιτητές, οι οποίοι πολλές φορές είναι αναγκασμένοι να παρακολουθούν
λιγότερες από τρεις (δύο) Θεματικές Ενότητες (ΘΕ), που αντιστοιχούν σε
πλήρη φοίτηση, ανά ακαδημαϊκό έτος στα προπτυχιακά (μεταπτυχιακά)
προγράμματα. Ο αριθμός των φοιτητών που χρησιμοποιήσαμε σε αυτή τη
μελέτη για τα συμβατικά ΑΕΙ αφορά τους ενεργούς φοιτητές. Το στοιχείο αυτό
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δόθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ). Τα
οικονομικά στοιχεία που αφορούν τα διάφορα ιδρύματα προέρχονται τόσο
από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ όσο και τις διοικητικές υπηρεσίες του ΕΑΠ.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το κόστος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ανά
φοιτητή και ακαδημαϊκό έτος δεν ξεπερνά το ήμισυ του αντίστοιχου κόστους
της παραδοσιακής εκπαίδευσης. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κόστους της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καλύπτουν οι ίδιοι οι φοιτητές. Όμως, παρά το
γεγονός αυτό, η οικονομική επιβάρυνση των φοιτητών της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης είναι μικρότερη από εκείνη των φοιτητών που σπουδάζουν σε
συμβατικά πανεπιστήμια (Γεωργιάδη, Ε. & Α. Μπάρλου & Χ. Κορδούλης
2003, σελ.1-10).
Αυτό που αξίζει να αναφερθεί για την παραπάνω μελέτη, είναι ότι
δημιούργησε την ανάγκη και στη δικής ερευνητική προσπάθεια να αναλυθεί
το κόστος των διδάκτρων. Βέβαια εμείς στην έρευνα μας προσπαθούμε να
εξετάσουμε την άποψη των φοιτητών σχετικά με το ύψος των διδάκτρων,
ύστερα από τα παράπονα του φοιτητικού συλλόγου για το ύψος τους, αν το
επάγγελμα επηρεάζει την άποψη των φοιτητών για το κόστος των διδάκτρων
και αν οι περισσότεροι φοιτητές που είναι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι θεωρούν το
κόστος των διδάκτρων υψηλό.
2.1.5 Έρευνες που σχετίζονται με την ικανοποίηση των σπουδαστών της
Μάθηση από Απόσταση (Distance Learning)
Μια ερμηνευτική προσπάθεια πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο του
Τέξας (1992) στην οποία χρησιμοποιήθηκαν

ποιοτικές μέθοδοι . Οι

συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν
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πενήντα και καθιερώθηκαν από μια έρευνα ερωτηματολογίων (n=487) που
στάλθηκαν ταχυδρομικώς .Η υψηλή ποιότητα στην εκπαίδευση, η δυνατότητα
εύκολης πρόσβασης στη μάθηση εξ αποστάσεως και η ικανοποίηση των
φοιτητών ήταν στόχοι της έρευνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι
πρέπει να αυξηθεί η δυνατότητα πρόσβασης στη μάθηση από απόσταση (
Joyce, B. & F. Simon ,1993).
Μία άλλη έρευνα για το στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Αγγλίας «The Open
University» πραγματοποιείται από τον Carswell, C. και τους συνεργάτες
του (1999). Η έρευνα έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου που στάλθηκε σε
30

σπουδαστές

τμήματος

Πληροφορικής

μέσω

του

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου το 1995. Η μελέτη περιγράφει πώς το ανοικτό πανεπιστήμιο,
ως μεγάλο ίδρυμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έχει χρησιμοποιήσει το
Διαδίκτυο για να μετασχηματίσει το μαθησιακό περιβάλλον για τους
σπουδαστές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φοιτητές έμειναν πολύ
ικανοποιημένοι από τη λειτουργία του πανεπιστημίου και οι περισσότεροι
σπουδαστές υποστήριξαν ότι η επικοινωνία Διαδικτύου έχει πλεονεκτήματα
για το σπουδαστή. Βέβαια η μελέτη αποκάλυψε ότι υπάρχουν κάποια τεχνικά
προβλήματα του θεσμού της μάθησης από απόσταση (Carswell C. και άλλοι
,1999).
Μια άλλη μελέτη περιέλαβε όλους τους σπουδαστές

στο κρατικό

Πανεπιστήμιο της δυτικής Γεωργίας (1999). Οι συμμετέχοντες ήταν 70 και
σκοπός της μελέτης ήταν να προσδιορίσει: (α) παράγοντες που επηρεάζουν
τη συμμετοχή

στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, (β) τα εργαλεία που

χρησιμοποιούνται,(γ) το πόσο ικανοποιητική είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ
σπουδαστών και διδασκόντων,(δ) τη προετοιμασία και τη παράδοση των
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εργασιών, και (ε) τι μπορεί να γίνει για την αποτελεσματική λειτουργία του
θεσμού. Τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι οι σπουδαστές ήταν
αρκετά ικανοποιημένοι ως προς την επικοινωνία με το διδάσκοντα αλλά ως
προς το θέμα των εργασιών δεν φάνηκαν να είναι πολύ ευχαριστημένοι. Τα
αποτελέσματα μπόρεσαν να βοηθήσουν τους υπεύθυνους της σχολής να
προσδιορίσουν και να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα για καλύτερη εφαρμογή
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Kenzie, B. K. και άλλοι 2000, σελ.1-10).
Αυτό που μπορούμε να σχολιάσουμε είναι ότι και η έρευνα που
πραγματοποιείται για το ΕΑΠ μπορεί να βοηθήσει τους υπεύθυνους ώστε να
βελτιώσουν κάποια μειονεκτήματα στη λειτουργία τα οποία προκύπτουν από
την μη ικανοποίηση των σπουδαστών. Για το λόγο αυτό κρίνεται χρήσιμο να
ελεγχθεί αν οι φοιτητές είναι ικανοποιημένοι γενικά με το εκπαιδευτικό υλικό,
τις υπηρεσίες, αν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι λιγότερο ικανοποιημένοι με
το εκπαιδευτικό υλικό και αν οι φοιτητές που δεν είναι ικανοποιημένοι με το
εκπαιδευτικό υλικό, δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και από τη λειτουργία
των Διοικητικών Υπηρεσιών.
Μια άλλη μελέτη χρησιμοποιεί την εμπειρία μιας ομάδας 22 πολυεθνικών και
πολύγλωσσων σπουδαστών που παρακολουθούν ένα κύριο

πρόγραμμα

εκμάθησης από απόσταση στο Πανεπιστήμιο Hong Kong (2000). Η μελέτη
έγινε το 2000 με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου και στόχο είχε να εξετάσει
την ικανοποίηση των φοιτητών που παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα εξ
αποστάσεως μάθησης. Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι σπουδαστές, γενικά,
ικανοποιήθηκαν με τα υλικά των μαθημάτων, την επιλογή των ενοτήτων, την
ανατροφοδότηση ,και το χρονικό διάστημα που δίνεται για να ολοκληρώσουν
τις εργασίες ,αλλά σημαντικά τα προβλήματα

που εμφανίστηκαν στην
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εκτίμηση των ζητημάτων της διοικητικής

υποστήριξης των σπουδαστών,

καθώς και στην παροχή του υλικού. Αναμφισβήτητα, αυτά τα ζητήματα είναι
σημαντικά για την επιτυχή παροχή

της μάθησης από απόσταση, και τα

αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τις πτυχές της ερευνητικής λογοτεχνίας
(Hyland, F., 2001, σελ.234 –247 ; Tait Α., 2000, σελ.287-299 ; Sampson Ν.,
2003, σελ.103-118 ).
Δεχόμενη ότι η τρέχουσα απαίτηση ενσωματώνει την τεχνολογία ως
θεμελιώδες

κομμάτι

της

εκπαιδευτικής

διαδικασίας,

μια

έρευνα

πραγματοποιήθηκε από το Johnson (2001) στο Πανεπιστήμιο Missouri του
Καναδά για να καθορίζει ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή της μάθησης
από απόσταση. Συγκεκριμένα, οι συγγραφείς βάσισαν ένα μεγάλο μέρος της
προκαταρκτικής έρευνας στην προηγούμενη εργασία DeSpain στον τομέα
Teacher/Service/Scholar. Τα θέματα επάνω στα οποία η μελέτη στράφηκε
ήταν η σειρά των μαθημάτων και των υλικών, η επικοινωνία, οι τοποθετήσεις
σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό της μάθησης από απόσταση ,η κατάρτιση
της σχολής, η επαγγελματική ανάπτυξη, και η τεχνική υποστήριξη. Το
ερευνητικό όργανο αποτελούταν από ένα ερωτηματολόγιο με 43 ερωτήσεις
και η έρευνα έγινε σε 50 φοιτητές . Η έρευνα κατέληξε στα εξής
συμπεράσματα:
•

Το ποσοστό απάντησης έδειξε το ισχυρό ενδιαφέρον για αυτόν τον
τομέα της μελέτης.

•

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι τώρα αναπόσπαστο τμήμα και του
προπτυχιακού

φοιτητή

και

του

μεταπτυχιακού

εκπαιδευτικού

προγράμματος.
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•

Η κατάρτιση και η ανάπτυξη προσωπικού βρίσκονται σε αρκετά
αξιόλογο επίπεδο.

•

Οι τεχνικές υποστήριξης και διοίκησης απαιτούν κάποιες βελτιώσεις.
(Johnson, J., & B.C. DeSpain, 2001, σελ.1-18).

Βέβαια το ερευνητικό αντικείμενο της έρευνας έχει κοινά σημεία και κοινούς
προβληματισμούς με τη δική μας έρευνα. Τα θέματα που ερευνούνται
αποτελούν και δικές μας ερευνητικές υποθέσεις όπως το εκπαιδευτικό υλικό
και την επικοινωνία με το διδάσκοντα. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να
προσδιορίσουμε κατά πόσο οι έλληνες φοιτητές είναι ικανοποιημένοι και πως
αξιολογούν το θεσμό της μάθησης από απόσταση.
Τρεις
(2001)

έρευνες πραγματοποιήθηκαν από το Πανεπιστήμιο του Leicester
για λογαριασμό της

Academician Committee. Μία από αυτές

αφορούσε τη μάθηση από απόσταση. Η έρευνα επιδίωκε να εξετάσει την
ανατροφοδότηση που πραγματοποιείται στο πρόγραμμα της μάθησης από
απόσταση, στην ποιότητα, τα πρότυπα επικοινωνίας και τις παροχές.
Υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης, τις ακαδημαϊκές
υπηρεσίες, την οργάνωση των μαθημάτων, τις μορφές διδασκαλίας, τις
δεξιότητες που εκπαιδεύει, τις πληροφορίες που προσφέρει μέσα από το
διδακτικό υλικό, την αξιολόγηση και τους μηχανισμούς ανατροφοδότησης και
υποστήριξης των σπουδαστών που προσφέρει. Τα ερωτηματολόγια για την
έρευνα διανεμήθηκαν στους ενδεχόμενους 90 πτυχιούχους λίγο πριν τη
βαθμολόγησή τους το Φεβρουάριο ή τον Ιούλιο. Κάθε σπουδαστής έλαβε ένα
ερωτηματολόγιο ταχυδρομικώς, ο φάκελος που έλαβε περιείχε επίσης τις
οδηγίες για τη συμπλήρωση του. Η έκβαση της έρευνας στάλθηκε στους
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ανώτερους υπαλλήλους του πανεπιστημίου για να εξετάσουν την ποιότητα
της παροχής

του θεσμού της εξ αποστάσεως μάθησης. Η έρευνα είναι

πολύτιμη δεδομένου ότι τα αποτελέσματα τα οποία έδειξαν ότι λειτουργεί
αρκετά αποτελεσματικά και οι φοιτητές εμφανίζονται να είναι ευχαριστημένοι
με το πρόγραμμα, τα πρότυπα επικοινωνίας, τις παροχές, τους μηχανισμούς
ανατροφοδότησης. Επίσης, τα αποτελέσματα και οι υποδείξεις χρησίμευσαν
και ενθάρρυναν τις πρωτοβουλίες για αλλαγή (Graduate Surveys, 2001
σελ.1-151).
Τα θέματα τα οποία εξετάστηκαν από την παραπάνω έρευνα στο
Πανεπιστήμιο του Leicester είναι παρόμοια με την έρευνα που εξετάζεται εδώ
από στο ΕΑΠ .Σκοπός της δική μας έρευνας είναι να εξεταστεί κατά πόσο
ευχαριστημένοι είναι οι φοιτητές από το πρόγραμμα, την επικοινωνία, τις
παροχές, τους μηχανισμούς ανατροφοδότησης, τις υπηρεσίες υποστήριξης
και τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες. Η διαφορά βρίσκεται ότι τα ερωτηματολόγια
δε στέλνονται ταχυδρομικώς αλλά μοιράζονται ιδιοχείρως στους φοιτητές και
το κυριότερο ότι η έρευνα πραγματοποιείται στην Ελλάδα για πρώτη φορά .
Στο Πανεπιστήμιο του Michigan (2001) διεξήχθη μία έρευνα από δύο
καθηγητές σε 83 φοιτητές με στόχο να εντοπίσουν αν μπορούν κάποια
μαθήματα μέσω Ανοικτού Πανεπιστημίου να αντικαταστήσουν τη διδασκαλία
σε συμβατικό Πανεπιστήμιο. Το βασικό ερώτημα που τέθηκε ήταν αν οι
συμμετέχοντες σε ένα πρόγραμμα ανοιχτής μάθησης μαθαίνουν γρηγορότερα
και καλύτερα απ' ό,τι στην πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία. Επιπλέον
όμως, η έρευνα ασχολήθηκε και με την επίδραση που μπορούν να έχουν τα
γενικά χαρακτηριστικά των φοιτητών (φύλο, μέσοι όροι βαθμολογίας κ.ά)
.Παρατηρήθηκε, λοιπόν ότι, ενώ οι φοιτητές στο πρόγραμμα ανοιχτής
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μάθησης, ήταν αρκετά ικανοποιημένοι ως προς την επικοινωνία με το
διδάσκοντα, το πρόγραμμα σπουδών, την ανατροφοδότηση. Επίσης, οι
γυναίκες σπουδάστριες είχαν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην άποψη τους
για το πρόγραμμα σπουδών. Στα τελικά συμπεράσματα οι ερευνητές
προτείνουν ότι η ολοκλήρωση ενός μαθήματος από απόσταση είναι εφικτή,
αλλά απαιτεί κόπο και πειθαρχία από τους φοιτητές, ειδικά αν πρόκειται για
την εκμάθηση πολύπλοκων εννοιών (Brown, Β. & C. Liedholm, 2002, σελ.1225).
Αυτό που μπορούμε να σχολιάσουμε είναι ότι και η δική μας έρευνα
επικεντρώνεται στα εξής χαρακτηριστικά την επικοινωνία με το διδάσκοντα, το
πρόγραμμα σπουδών, την ανατροφοδότηση. Επιπλέον και η έρευνα μας θα
ασχοληθεί και με την επίδραση που μπορούν να έχουν τα γενικά
χαρακτηριστικά

των φοιτητών

(φύλο,

βαθμίδα

εκπαίδευσης,

βαθμίδα

φοίτησης) στην ικανοποίηση που απολαμβάνουν από το ΕΑΠ, καθώς θα γίνει
και έλεγχος ανεξαρτησίας των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Δηλαδή θα
γίνει έλεγχος των εξής υποθέσεων: αν οι μεταπτυχιακοί

φοιτητές είναι

περισσότερο ικανοποιημένοι με την ανατροφοδότηση, αν οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές είναι λιγότερο ικανοποιημένοι με το εκπαιδευτικό υλικό, αν οι
γυναίκες-φοιτήτριες είναι περισσότεροι ικανοποιημένες με το πρόγραμμα
σπουδών και αν οι φοιτητές ηλικίας 31-40 ετών είναι λιγότερο ικανοποιημένοι
με τη διάρκεια εκπόνησης εργασιών. Η έρευνα λοιπόν, αυτή έχει πολλά όμοια
χαρακτηριστικά με τη δική μας όσο αναφορά το στόχο.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μια έρευνα από το ίδρυμα American Society
of Association Executives (2002) σε 230 άτομα σχετικά με το πια είναι η
γνώμη τους για τη μάθηση από απόσταση. Το περιεχόμενο των ερωτήσεων
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είχε να κάνει σχετικά με το τι προσφέρει η μάθηση από απόσταση, αν
λειτουργεί ικανοποιητικά, αν θα συνεχιστεί και τι μπορεί να γίνει για να
καλυτερεύσει στο μέλλον. Οι απαντήσεις που λήφθηκαν ήταν αρκετά
ικανοποιητικές και δείχνουν το πόσο θετικά αντιδρά ο κόσμος σε αυτό το
θεσμό (Distance Learning Questionnaire Survey Results, 2002 , σελ.1-4).
Θα προσπαθήσουμε να

συγκρίνουμε αυτά τα αποτελέσματα με τα

αποτελέσματα της δική μας έρευνας. Αυτό που μπορούμε να υποστηρίξουμε
από τώρα είναι ότι και στην Ελλάδα ο θεσμός έχει ιδιαίτερη επιτυχία και
ανταπόκριση καθώς ο αριθμός των αιτήσεων συνεχώς και αυξάνει και ολοένα
και περισσότεροι είναι αυτοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο
πρόγραμμα.
Οι Drago W. και J.Peltier και R.Sorensen (2002) πραγματοποίησαν μια
έρευνα στο Πανεπιστήμιο Wisconsin-Whitewater που σκοπό είχε να
ερευνήσει την αποτελεσματικότητα του θεσμού της μάθησης από απόσταση.
Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράστηκε
στους 40 φοιτητές του MBA, κατά τη διάρκεια του θερινού εξαμήνου του
2001. Η επιτροπή χρησιμοποίησε την κλίμακα Likert για να καθοδηγήσει τις
απαντήσεις, με μια απάντηση “1” δείχνοντας «συμφωνεί έντονα» και μια
απάντηση “5" που δείχνει «διαφωνεί έντονα». Η μελέτη κατέληξε ότι η
αποτελεσματικότητα του θεσμού επηρεάζεται από την ικανοποίηση των
σπουδαστών και αυτή με τη σειρά της από ένα πλήθος παραγόντων. Βάση
της στατιστικής ανάλυση και του ελέγχου ανεξαρτησίας βρέθηκε υπάρχει
ομοιομορφία σε αυτούς τους παράγοντες και η αποτελεσματικότητα εξαρτάται
από την ικανοποίηση

καθώς παρουσιάζει

μεγάλη συσχέτιση

(επίπεδο
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F<0.05 μεγάλης σημασίας) (Drago, W. & J. Peltier & R. Sorensen, 2002,
σελ.69-83).
Η έρευνα μας εξετάζει και αυτή την ικανοποίηση των φοιτητών από την εξ
αποστάσεως μάθηση και ελέγχει την εξάρτηση των ερωτήσεων και των
απαντήσεων μεταξύ τους. Χρησιμοποιείται το τεστ Χ2 και ελέγχεται το επίπεδο
σημαντικότητας. Συγκεκριμένα εξετάζουμε βάση αυτής της έρευνας την
ερευνητική μας υπόθεση ότι η ικανοποίηση των μαθητών βρίσκεται σε
εξάρτηση όσο αναφορά την επικοινωνία με τι διδάσκοντα.
Μια πολύ σημαντική έρευνα αναλήφθηκε από σκωτσέζικη επιχείρηση
Scottish Executive Enterprise (2003) από το Τμήμα Δια βίου μάθησης και
μάθησης από Απόσταση, το οποίο ενεργεί για λογαριασμό των Υπουργείων.
Η έρευνα σκόπευε να παρέχει τις πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα
των εξ αποστάσεως προγραμμάτων. Η έρευνα σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε
με συμφωνία των τεσσάρων εγκεκριμένων προμηθευτών (δηλαδή τα
Πανεπιστήμια του Aberdeen, Dundee,

Stirling και Strathclyde). Όλοι οι

συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος σε κάποιο πρόγραμμα της εξ αποστάσεως
μάθησης και ήταν 32 κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2001/02
καλέστηκαν

να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο

που διανεμήθηκε σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει την ποιότητα του θεσμού.
Τα γενικά συμπεράσματα προτείνουν ότι υπάρχουν περιοχές όπου το
πρόγραμμα θα μπορούσε να βελτιωθεί. Βασικά θα πρέπει να βελτιωθεί ο
τρόπος και ο βαθμός που τα προγράμματα

ανταποκρίνονται στις ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα αποτελέσματα επίσης προτείνουν ότι υπάρχει
πεδίο για να επεκταθεί η παροχή του και να γίνει πιο εύκαμπτο όσο αφορά
την μάθηση (Scottish Executive Enterprise 2003).
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Η έρευνα μας εξετάζει όχι μόνο την αποτελεσματικότητα του συστήματος,
αλλά και την ικανοποίηση των φοιτητών από το θεσμό, πράγμα που η
παραπάνω έρευνα δεν τονίζει ιδιαίτερα.
Η έρευνα του Smith, A., (2004) στο Πανεπιστήμιο Auckland της Νέας
Ζηλανδίας εξετάζει την παροχή της ποιότητα της μάθησης στην εξ
αποστάσεως

εκπαίδευση.

Για

την

έρευνα

χρησιμοποιήθηκε

ένα

ερωτηματολόγιο που εξέταζε τις προσδοκίες των φοιτητών από την εξ
αποστάσεως

μάθηση

καθώς

και

την

ποιότητα

των

παροχών.

Τα

χαρακτηριστικά της μάθηση από απόσταση θεωρήθηκαν τα εξής: η
επικοινωνία με το διδάσκοντα, τα μαθήματα, τα βιβλία, η βοήθεια, η
ανατροφοδότηση. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε σε 90 σπουδαστές που
παρακολουθούσαν το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως μάθησης και από αυτά
γύρισαν τα 49. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ποιότητα κάποιων παροχών
εξαρτώνται από του καθηγητές και από τη διοίκηση. Επίσης, κατέληξε στο ότι
οι φοιτητές των ανοικτών πανεπιστημίων χρειάζεται να προσπαθούν και να
μελετούν και μόνοι τους (Smith A., 2004, σελ.28-39).
Αξίζει, επίσης να αναφερθεί μια έρευνα που πραγματοποιήθηκα από τον
Johnson και

DeSpain (2004) στο Πανεπιστήμιο Tennesse-Martin.Ο

πρώτος στόχος αυτής της έρευνας ήταν να μελετηθεί η αντίδραση των
σπουδαστών στο θεσμό της

μάθησης από απόσταση. Οι συντάκτες

μελέτησαν τις αντιλήψεις των σπουδαστών για την εξ αποστάσεως μάθηση
και το πώς τα ιδρύματά διευκολύνουν ή εμποδίζουν αυτήν την διαδικασία. Ο
άλλος στόχος ήταν να παρασχεθούν οι ιδέες στους υπεύθυνους για τη
βελτίωση της μάθησης εξ αποστάσεως. Και ο τελευταίος στόχος αυτής της
έρευνας είναι να συμβάλει και να ερευνήσει το νέο και μεταβαλλόμενο ρόλο

40

Η Ικανοποίηση των φοιτητών στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning ) : Η Περίπτωση του ΕΑΠ
Τσαρτσάλη Αγγελική

των σπουδαστών. Το ερωτηματολόγιο λήφθηκε από την έρευνα Beaudoin,
χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληπτική μέθοδος και η συλλογή έγινε από το
Νοέμβριο

μέχρι

τον

Δεκέμβριο

του

2002

μέσω

ταχυδρομείου.

Τα

ερωτηματολόγια που λήφθηκαν ήταν 28. Οι κλειστές οι ερωτήσεις
αναλύθηκαν

χρησιμοποιώντας

το

στατιστικό

προηγμένο

πακέτο

προγράμματος λογισμικού κατάλληλο για τις κοινωνικές επιστήμες (SPSS).
Τα στοιχεία αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας τις περιγραφικές στατιστικές. Η
μελέτη τεκμηρίωσε συντριπτικά τις θετικές αντιδράσεις των σπουδαστών για
τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και πρότειναν ιδέες για
βελτίωση. Αναμένεται ότι τα αποτελέσματα αυτών και άλλων παρόμοιων
μελετών μπορούν να βοηθήσουν τους υπεύθυνους στα πανεπιστήμια για την
καλύτερη

εφαρμογή

της

μάθησης

από

απόσταση

(Johnson,

J.

&

Β.C.DeSpain, 2004, σελ.1-7 ; Kurtz, G. & Μ.Beaudoin & R.Sagee, 2004,
σελ.1-28).
Παρατηρούμε λοιπόν με βάση των όσων αναφέρονται στην παραπάνω
έρευνα, ότι έχει ίδια μεθοδολογικά χαρακτηριστικά (δειγματοληπτική μέθοδος,
δείγμα, στατιστικό πρόγραμμα ανάλυσης, χρήσης περιγραφικής στατιστικής,
αντικείμενο και σκοπός έρευνας) με την έρευνα του ΕΑΠ, οι διαφορές που
μπορούν να εντοπιστούν είναι ότι τα ερωτηματολόγια δε στέλνονται
ταχυδρομικώς όπως συμβαίνει στην έρευνα του Johnson και DeSpain αλλά
διανέμονται Μάιο του 2005 στην Ελλάδα. Μερικά από αυτά τα ζητήματα
ερευνούνται και στην έρευνα μας και εξετάζουμε αν

οι φοιτητές είναι

ικανοποιημένοι με τη διοικητική υποστήριξη και το εκπαιδευτικό υλικό.
Γεγονός, πάντως αποτελεί ότι τα αποτελέσματα της έρευνας μας σκοπό έχουν
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να βοηθήσουν τους υπεύθυνους για την καλύτερη εφαρμογή της μάθησης
από απόσταση καθώς και να προτείνουν χρήσιμες ιδέες για βελτίωση.
Τέλος, μια σημαντική έρευνα έγινε από τον Oscar W. και τους συνεργάτες
του (2005) στο Πανεπιστήμιο της Pennsylvania.Σκοπός αυτής της μελέτης
είναι να καθοριστούν οι παράγοντες της ικανοποίησης των σπουδαστών σε
ένα ανοικτό πανεπιστήμιο .Οι ερευνητές χρησιμοποιούν εμπειρικά στοιχεία
και την Θεωρία

two-factor Herzberg.Στην έρευνα πήραν μέρος 160

σπουδαστές και για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε η τροποποιημένη έκδοση
του ερωτηματολογίου που αναπτύχθηκε από Keaveney. Επίσης, στην μελέτη
αυτή χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση των πορειών, έγινε έλεγχος ανεξαρτησίας
και εξετάστηκε σύνολο ανεξάρτητων μεταβλητών. Συνολικά λήφθηκαν 143
ερωτηματολόγια .Ως εξαρτώμενη ορίστηκε η ικανοποίηση των σπουδαστών
ενώ ανεξάρτητες μεταβλητές ορίστηκαν οι εξής:ικανότητα καθηγητών, το
προσωπικό ,η γνωστική ανάπτυξη σπουδαστών, η βιβλιογραφία, η εμπειρία
σπουδαστών

σε

Πανεπιστήμιο.

Τα

συμπεράσματα

δείχνουν

ότι

οι

ανεξάρτητες μεταβλητές επηρεάζουν την ικανοποίηση των φοιτητών και ότι η
ικανοποίηση είναι θετική όταν οι φοιτητές έχουν εμπειρία σε πανεπιστημιακή
εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά καθώς βάζουν τις βάσεις
για την ικανοποίηση των εξ αποστάσεως φοιτητών (Oscar, W. και άλλοι,
2005, σελ.128-139)
Η έρευνα αυτή θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι φέρει πολλές
ομοιότητες με

τη δική μας , μιας και

όπως θα δούμε παρακάτω γίνεται

έλεγχος ανεξαρτησίας και συνδυασμός κάποιων ερωτήσεων. Επίσης, και η
έρευνα μας αντιμετωπίζει την ικανοποίηση ως εξαρτημένη μεταβλητή που
επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων όπως επικοινωνία με διδάσκων,
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εκπαιδευτικό υλικό, πρόγραμμα σπουδών. Είναι λοιπόν, ενδιαφέρον να
εξετασθεί στη δική μας έρευνα αν συνδέεται η ικανοποίηση των φοιτητών με
την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας με το διδάσκοντα.
Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας στον οποίο συνοψίζονται οι έρευνες
που αναφέρθηκαν και έχουν άμεση σχέση με τη δική μας. Ο ερευνητικός τους
στόχος είναι η ικανοποίηση των φοιτητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Πίνακας 2.2: Έρευνες που σχετίζονται με την ικανοποίηση των σπουδαστών
στην Εξ Αποστάσεως Μάθηση (Distance Learning)
Συγγραφέας Τόπος

Δείγμα

Εργαλείο

Στόχος

Αποτελέσματα

Joyce,B., & F.
Simon (1992)

Πανεπιστήμιο
του Τέξας

487

Ερωτηματολόγιο

Φοιτητές
ικανοποιημένοι

Carswell, C.,
και οι
συνεργάτες του
(1995)

Ανοικτό
Πανεπιστήμιο
της Αγγλίας

30

Ερωτηματολόγιο

Kenzie, B. K.
και οι
συνεργάτες του
(2000)

Πανεπιστήμιο
της δυτικής
Γεωργίας

70

Ερωτηματολόγιο

Johnson (2001)

Πανεπιστήμιο
Missouri του
Καναδά

50

Ερωτηματολόγιο

Graduate
Surveys (2001)

Πανεπιστήμιο
του Leicester

90

Ερωτηματολόγιο

American
Society of
Association

American
Society of
Association

230

Ερωτηματολόγιο

Ικανοποίηση των
φοιτητών στην εξ
αποστάσεως
μάθηση
Η ικανοποίηση
των φοιτητών
στην εξ
αποστάσεως
μάθηση
Το πόσο
ικανοποιητική
είναι η
αλληλεπίδραση
μεταξύ
σπουδαστών και
διδασκόντων
Η επικοινωνία,
εκπαιδευτικό
υλικό της
μάθησης από
απόσταση και η
τεχνική
υποστήριξη
Ανατροφοδότηση
που
πραγματοποιείται
στο πρόγραμμα
της μάθησης από
απόσταση
Τι προσφέρει η
μάθηση από
απόσταση

Φοιτητές
ικανοποιημένοι –
τεχνικά
προβλήματα
Φοιτητές
ικανοποιημένοι

Φοιτητές
ικανοποιημένοι- Οι
τεχνικές
υποστήριξης και
διοίκησης
απαιτούν κάποιες
βελτιώσεις
Οι φοιτητές
εμφανίζονται να
είναι
ευχαριστημένοι με
το πρόγραμμα
Φοιτητές
ικανοποιημένοι
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Executives
(2002)
Tait Α. (2001)

Executives
Πανεπιστήμιο
Hong Kong.

22

Ερωτηματολόγιο

Ικανοποίηση των
φοιτητών

Brown Β., και
C.Liedholm
(2001)

Πανεπιστήμιο
του Michigan

83

Ερωτηματολόγιο

Drago, W.&
J.Peltier &
R.Sorensen
(2002)
Scottish
Executive
Enterprise
(2003)
Smith, A.,
(2004)

Πανεπιστήμιο
WisconsinWhitewater

40

Ερωτηματολόγιο

Scottish
Executive
Enterprise

32

Ερωτηματολόγιο

Πανεπιστήμιο
Auckland της
Νέας
Ζηλανδίας

49

Ερωτηματολόγιο

Επίδραση που
μπορούν να
έχουν τα γενικά
χαρακτηριστικά
των φοιτητών
(φύλο, μέσοι όροι
βαθμολογίας κ.ά)
Αποτελεσματικότ
ητα του θεσμού
της μάθησης από
απόσταση
Αποτελεσματικότ
ητα του θεσμού
της μάθησης από
απόσταση
Ικανοποίηση των
φοιτητών

Johnson &
DeSpain
(2004)
Oscar W. και οι
συνεργάτες του
(2005)

Πανεπιστήμιο
TennesseMartin
Πανεπιστήμιο
της
Pennsylvania

28

Ερωτηματολόγιο

Ικανοποίηση των
φοιτητών

143

Ερωτηματολόγιο

Ως εξαρτώμενη
ορίστηκε η
ικανοποίηση των
σπουδαστών ενώ
ανεξάρτητες
μεταβλητές οι
:ικανότητα
καθηγητών, το
προσωπικό ,
σπουδαστών, η
βιβλιογραφία, η
ανατροφοδότηση

Φοιτητές
ικανοποιημένοι Προβλήματα της
διοικητικής
υποστήριξης των
σπουδαστών
Φοιτητές αρκετά
ικανοποιημένοι

Η
αποτελεσματικότη
τα εξαρτάται από
την ικανοποίηση
Φοιτητές
ικανοποιημένοι
Φοιτητές
ικανοποιημένοι προβλήματα
διοικητικής
υποστήριξης των
σπουδαστών
Φοιτητές
ικανοποιημένοι
Ότι οι ανεξάρτητες
μεταβλητές
επηρεάζουν την
ικανοποίηση των
φοιτητών και ότι η
ικανοποίηση είναι
εξαρτώμενη
μεταβλητή .

Πηγή : Επεξεργασία Δεδομένων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3.

Ηλεκτρονική

Εκπαίδευση

Εξ

Αποστάσεως

Μάθηση

(Distance Learning)
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι μορφές της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης
και

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επίσης, γίνεται μια αναφορά στα

πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα της εξ αποστάσεως, στις ομοιότητες και
διαφορές μεταξύ των εξ αποστάσεως και των

κλασικών εκπαιδευτικών

ιδρυμάτων. Τέλος, στη παράγραφο 3.3. παρουσιάζεται η χρήση της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης στο Διεθνή Χώρο, στον Ελληνικό Χώρο και στον
Επαγγελματικό Χώρο.

3.1 Γενικά
Η εκπαίδευση αποτελεί το θεμέλιο κάθε κοινωνίας. Ανάλογα με τις ανάγκες
κάθε εποχής, τις ιδιαίτερες συνθήκες και τα δεδομένα που επικρατούν,
παρατηρούμε και την αντίστοιχη προσαρμογή στην παρεχόμενη εκπαίδευση.
Στις εποχές όπου οι αποστάσεις ήταν απαγορευτικές για τις μετακινήσεις των
ανθρώπων, η εκπαίδευση περιοριζόταν σε στενά γεωγραφικά όρια, τα οποία
περικλείανε τόσο την κατοικία του εκπαιδευτή, όσο και των εκπαιδευόμενων.
Αργότερα, στη βιομηχανική εποχή, εξαλείφοντας τις αποστάσεις με τη χρήση
των

διάφορων

μεταφορικών

μέσων,

παρατηρούμε

μετακινήσεις

των

εκπαιδευτών από τον ένα τόπο στον άλλο, με σκοπό τη μετάδοση της
γνώσης. Σήμερα, στην εποχή της πληροφορικής επανάστασης, η εξάπλωση
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της γνώσης δεν απαιτεί καν την μετακίνηση των εκπαιδευόμενων και του
εκπαιδευτή. Αρκεί η ύπαρξη καλά εξοπλισμένου ηλεκτρονικού υπολογιστή και
η διάθεση για απόκτηση γνώσης.
3.1.1 Μορφές Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης
Η ηλεκτρονική εκπαίδευση δεν έχει μόνο μία μορφή. Οι μορφές της
εξαρτώνται και καθορίζονται από τον τρόπο που αυτή υλοποιείται.
Συγκεκριμένα:
•

Ηλεκτρονική

εκπαίδευση

training).

εκπαιδευόμενος

Ο

εκπαιδευτικών

υλικών

σε

εξατομικευμένο
έχει

στη

(βιβλία,

ρυθμό

διάθεσή

αναφορές

(self-paced

του

πληθώρα

στο

δίκτυο,

μαγνητοσκοπημένα μαθήματα, σημειώσεις, προγράμματα εκμάθησης
βασισμένα σε υπολογιστή κτλ), τα οποία είναι χωρισμένα σε ενότητες
και αποφασίζει μόνο ο ίδιος πότε και πού θα τα χρησιμοποιήσει. Η
επικοινωνία

μεταξύ

του

διδάσκοντα

και

των

υπόλοιπων

εκπαιδευομένων είναι σχεδόν ανύπαρκτη.
•

Ασύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση (asynchronous elearning). Η
διαφορά με την προηγούμενη μορφή ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι
ότι τώρα ο εκπαιδευόμενος μπορεί, έστω και σύγχρονα, να
συνδιαλέγεται με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Για την ακρίβεια, ο
εκπαιδευόμενος έχοντας το υλικό της διδασκαλίας στη διάθεσή του,
μπορεί

να

προγραμματίσει

τη

μελέτη

του

οπουδήποτε

και

οποτεδήποτε. Παράλληλα, όμως μπορεί και να επικοινωνεί με τον
εκπαιδευτή του μαθήματος, του προγράμματος, κλπ. Η ολοκλήρωση
της διδασκαλίας καθορίζεται από τον εκπαιδευτή, αλλά σε συνεργασία
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με τους εκπαιδευόμενους.
•

Σύγχρονη ηλεκτρονική εκπαίδευση. (Synchronous e-Iearning) Το
μάθημα στην περίπτωση αυτή μοιάζει αρκετά με το μάθημα σε μία
παραδοσιακή τάξη. Δηλαδή, υπάρχει ένας εκπαιδευτής, ο οποίος
παραδίδει την καινούργια γνώση, απέναντί του βρίσκονται οι
εκπαιδευόμενοί του, οι οποίοι μπορούν να του εκφράσουν απορίες και
να συνεργαστούν άμεσα μεταξύ τους, αλλά όλοι αυτοί συνδιαλέγονται
σε ένα, εικονικό περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση να συμμετέχει
κάποιος σε μία εικονική τάξη είναι να είναι εφοδιασμένος με υλικό
τεχνολογίας τηλεδιάσκεψης.

Και οι τρεις μορφές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης παρουσιάζονται αναλυτικότερα
στο τρίτο κεφάλαιο. Το μεγάλο πλεονέκτημα τους είναι ότι δεν απευθύνονται
μόνο

σε

σχολικούς

και

ακαδημαϊκούς

χώρους,

αλλά

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν και για την επιμόρφωση επαγγελματιών. Σε πολλές
εταιρείες, κυρίως του εξωτερικού έχει γίνει πλέον φανερό ότι η αποδοτικότητα
των στελεχών εξαρτάται άμεσα από την επιμόρφωσή τους στα νέα δεδομένα
της αγοράς, μέσω της παρακολούθησης σεμιναρίων και ειδικών ημερίδων
επιμόρφωσης. Από την άλλη όμως, η εμπειρία έχει δείξει ότι το κόστος
μετακίνησης, διαμονής, αλλά και η απουσία από το χώρο εργασίας επιβαρύνει
τις επιχειρήσεις με μεγάλα κόστη. Στο δίλημμα αυτό απάντηση έρχεται να
δώσει η ηλεκτρονική εκπαίδευση, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει την
επιμόρφωση των υπαλλήλων, χωρίς τη μετακίνηση και την υποχρεωτική
απουσία από το χώρο εργασίας τους (Sherry, L. ,1996).
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3.2 Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance learning)
3.2.1 Γενικά
Μέσα στα πλαίσια των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, το εκπαιδευτικό
σύστημα

σε

παγκόσμια

κλίμακα

βρίσκεται

αντιμέτωπο

με

αρκετές

εκπαιδευτικές ευκαιρίες που περιμένουν την αξιοποίησή τους.
Η εκπαίδευση από απόσταση είναι μία διαδικασία μάθησης κατά την οποία ο
μαθητής και ο εκπαιδευόμενος χωρίζονται χωρικά ή/και χρονικά και αποτελεί
αυτή την στιγμή μια από τις ταχύτατες αναπτυσσόμενες μορφές εκπαίδευσης,
τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Με τη χρήση μιας ποικιλίας
μέσων, παραδίδονται μαθήματα σε ακροατήρια που βρίσκονται σε διάφορες
τοποθεσίες, σε μια προσπάθεια να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά οι
εκπαιδευτικές ανάγκες αυξανόμενων ομάδων πληθυσμού. Οι τεχνολογικές
εξελίξεις επιτρέπουν πλέον σε οργανωμένα προγράμματα εκπαίδευσης από
απόσταση να παρέχουν εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων σε μαθητές που
βρίσκονται σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές, με δυνατότητα
αυξημένης αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητή και εκπαιδευτή.
H νέα αυτή διαδικασία μάθησης παρουσιάζει μια σειρά από πλεονεκτήματα.
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα της δια βίου εκπαίδευσης.
Η δια βίου εκπαίδευση, μια ανάγκη που γίνεται όλο και πιο επιτακτική τη
σημερινή εποχή, έχει ιδιαιτερότητες που μπορούν να καλυφθούν από τη νέα
αυτή διαδικασία μάθησης. Η εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων, η
δυνατότητα προσαρμογής του προγράμματος σπουδών, η δυνατότητα
παρακολούθησης

μαθημάτων

που

δεν

προσφέρονται

από

τοπικά
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πανεπιστήμια, η παρακολούθηση από άτομα με ειδικές ανάγκες, είναι επίσης
πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η εκπαίδευση από απόσταση
στον εκπαιδευτή και τον μαθητή (Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο Α.Π.Θ., 2005)
Στην μάθηση από απόσταση-και γενικά σε εφαρμογές τηλεδιάσκεψηςμπορούμε να αξιοποιήσουμε όλες τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες, δηλαδή
να έχουμε:
ήχο, είτε από μικρόφωνα είτε από απλή τηλεφωνική σύνδεση (ως
εναλλακτική

λύση

για

συνέχιση

της

τηλεδιάσκεψης

σε

περιπτώσεις

προβληματικής σύνδεσης),
εικόνα, είτε κινούμενη από κάμερα ή συσκευή βίντεο, είτε ακίνητη από
διαφάνειες (slides) ή από το επιδιασκόπειο (document camera-για προβολή
τρισδιάστατων αντικειμένων και διαφανειών),
δεδομένα, προγράμματα ή και ανταλλαγή εφαρμογών με τη χρήση
υπολογιστών.

3.2.2 Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα της Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση
(Distance learning)
Τα

πλεονεκτήματα

της

εκπαίδευσης

γίνονται

πιο

κατανοητά,

όταν

ταξινομούνται σε κατηγορίες ανάλογα με τους συμμετέχοντες σε αυτήν. Οι
κύριοι συμμετέχοντες είναι οι εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτές, οι υπεύθυνοι για
την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος (instructional developers) και οι
διαχειριστές. Ως εκπαιδευόμενοι νοούνται οι μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές,
υπάλληλοι ή εργάτες που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής
εκπαίδευσης, Από την άλλη εκπαιδευτές είναι οι καθηγητές ή οι επιστημονικοί
σύμβουλοι που μεταδίδουν τη γνώση. Τέλος, ως υπεύθυνοι για την ανάπτυξη
του εκπαιδευτικού συστήματος ορίζονται οι ειδικοί που κύρια αρμοδιότητά
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τους είναι να δημιουργήσουν το εκπαιδευτικό υλικό και να καθορίσουν τον
τρόπο διανομής του και ως διαχειριστές οι υπεύθυνοι για τη διοίκηση των
παρεχόμενων εκπαιδευτικών λειτουργιών.
Τα πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως μάθησης για τους μαθητευόμενους
είναι τα ακόλουθα (Politehnica, 2001)
•

Η ηλεκτρονική μάθηση ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ
μαθητευόμενων και εκπαιδευτών. Η αλληλεπίδραση υποκινεί την
κατανόηση και την ανάκληση της πληροφορίας.

•

Προσαρμόζει διαφορετικά μαθησιακά στυλ και ενθαρρύνει τη μάθηση
διαμέσου μίας ποικιλίας δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε όλα τα
μαθησιακά στυλ.

•

Ενθαρρύνει

την

ατομικά

ρυθμιζόμενη

μάθηση,

όπου

κάθε

μαθητευόμενος παρακολουθεί με το ρυθμό που επιθυμεί.
•

Είναι προσβάσιμη οποιαδήποτε ώρα και από οποιοδήποτε μέρος.

•

Μειώνει τα μεταφορικά έξοδα και το χρόνο για τους μαθητευόμενους.

•

Παροτρύνει τους εκπαιδευόμενους να συλλέγουν πληροφορίες από
ιστοσελίδες του παγκόσμιου ιστού, ανάλογα πάντα με τις προσωπικές
τους ανάγκες.

•

Επιτρέπει στους μαθητευόμενους να επιλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό,
στηριζόμενοι στο επίπεδο των γνώσεών τους, αλλά και στο επιθυμητό
τελικό αποτέλεσμα.

•

Αναπτύσσει την εξοικείωση με το Διαδίκτυο, γεγονός που θα βοηθήσει
τους αρχάριους εκπαιδευόμενους σε όλη τη σταδιοδρομία τους.
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•

Παρέχει παράλληλα οδηγίες στους χρήστες υπολογιστών και τους
βοηθά να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους.

•

Η ενθάρρυνση των σπουδαστών να αναλάβουν την ευθύνη και την
επιτυχία της εκμάθησής τους οδηγεί στο χτίσιμο του αυτοσεβασμού και
της αυτοπεποίθησης τους.

Τα σημαντικότερα οφέλη για τους εκπαιδευτές της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης αναλύονται στη συνέχεια:
•

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιτρέπει στους εκπαιδευτές να
αναπτύσσουν το υλικό τους, χρησιμοποιώντας τις διεθνείς πηγές του
παγκόσμιου ιστού.

•

Επιτρέπει στους εκπαιδευτές να μεταβιβάσουν τις πληροφορίες σε μία
πιο ελκυστική μορφή από τα απλά γραπτά κείμενα της ανοιχτής εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης. Η χρήση ποικίλων μορφών κειμένου,
διαγραμμάτων και εικόνων με βίντεο και ήχο, καθώς και εφαρμογές
εικονικής

πραγματικότητας

είναι

σε

θέση

να

βελτιώσουν

την

αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης ακόμα περισσότερο.
•

Προσφέρει στους εκπαιδευτές τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα
οποιαδήποτε ώρα, από οποιοδήποτε τόπο.

•

Επιτρέπει στους εκπαιδευτές να συγκεντρώσουν την ουσιαστική
πληροφορία σε πακέτα προσβάσιμα από τους φοιτητές και αυτοί να
μπορούν να ασχοληθούν με δραστηριότητες υψηλότερων απαιτήσεων.

•

Διατηρεί αρχεία κάθε συζήτησης, τα οποία μπορούν χρησιμοποιηθούν
στο μέλλον για αναφορά και αξιολόγηση.
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Τα κυριότερα πλεονεκτήματα για τους υπεύθυνους στην ανάπτυξη του
μαθησιακού υλικού είναι τα εξής
•

Οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη μαθησιακού υλικού μπορούν να
αναπτύξουν το μαθησιακό υλικό, εστιάζοντας μόνο στις απαραίτητες
λεπτομέρειες, πώς για παράδειγμα να εκτελούν μία εργασία, όπως η
επιδιόρθωση κάποιου εξοπλισμού.

•

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση θέτει ένα πλαίσιο για την τυποποίηση των
μαθημάτων που παραδίδονται ηλεκτρονικά.

•

Διευκολύνει τη μορφοποίηση του υλικού κατάρτισης και εκπαίδευσης,
χρησιμοποιώντας την ΗΤΜL.

•

Επιτρέπει στους υπεύθυνους να σχεδιάσουν μία φορά και μετά να
χρησιμοποιούν το ίδιο μοντέλο σε διαφορετικά προγράμματα.

•

Προωθεί τη γενικότερη διαχείριση του μαθησιακού υλικού, των
εργασιών και της διοίκησης μέσω μίας ιστοσελίδας

Άσο αναφορά στους διαχειριστές, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση τους
παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
•

Περιλαμβάνει την αυτοματοποιημένη και συνεχή αξιολόγηση της
προόδου των σπουδαστών.

•

Μειώνει τα έξοδα επένδυσης, που σχετίζονται με το χτίσιμο ενός
σχολείου και εγκαταστάσεων κατάρτισης.

•

Μπορεί να υποστηριχθεί από ένα πλήθος από πλατφόρμες, Windows,
Unίχ και Mac, από τι στιγμή που όλες διαβάζουν αρχεία ΗΤΜL.
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•

Η χρησιμοποίηση προτύπων στην εκπαίδευσης συνεπάγεται συνέπεια
ανάπτυξη.

•

Επιτρέπει σε ακαδημαϊκά ιδρύματα να εφαρμόσουν τα μοντέλα
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε μαθήματα διακεκριμένων καθηγητών,
ώστε να μπορούν να τα παρακολουθήσουν και οι εκπαιδευόμενοι που
βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση.

Φυσικά, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως και τα περισσότερα επιτεύγματα
που σχετίζονται με την τεχνολογία, δεν παρουσιάζει μόνο πλεονεκτήματα,
αλλά και μειονεκτήματα
•

Απαιτεί τεχνική υποστήριξη για όλους τους συμμετέχοντες.

•

Είναι ακατάλληλη μορφή εκπαίδευσης για τους υπαλλήλους με ελλιπή
εξοικείωση στους υπολογιστές.

•

Μερικές φορές οι διδάσκοντες χρειάζονται εκπαίδευση στις νέες
τεχνολογίες.

•

Αποτρέπει την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων λόγω απόστασης.

3.2.3 Ομοιότητες και διαφορές ιδρυμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
και κλασικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Το παραδοσιακό μοντέλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εφαρμόζεται στη
χώρα μας εδώ και αρκετές δεκαετίες. Αντίθετα το μοντέλο της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης είναι κάτι σχετικά καινούριο στην Ελλάδα, άρα θα προσεγγισθεί
με

σχετική

επιφύλαξη,

στην

προσπάθεια

μας

να

εντοπισθούν

τα

πλεονεκτήματα του και τα μειονεκτήματα του καθώς επίσης και οι διαφορές
και οι ομοιότητες του σε σχέση με το κλασικό μοντέλο εκπαίδευσης.
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Εξετάζοντας αρχικά τις ομοιότητες των δύο συστημάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι κύρια αποστολή και των δύο είναι η
παροχή ανώτατης εκπαίδευσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης και
στα δύο συστήματα παρέχεται στους φοιτητές εκπαιδευτικό υλικό το οποίο
καλούνται να μελετήσουν προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις
απαιτήσεις των σπουδών τους. Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζει
αρκετές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα δύο συστήματα οι οποίες θα
αναφερθούν παρακάτω. Τέλος και στα δύο συστήματα, η αξιολόγηση των
φοιτητών βασίζεται στις εξετάσεις και στην παράδοση εργασιών. Φυσικά και
εδώ υπάρχει διαφοροποίηση, σε σχέση με τη βαρύτητα που έχουν οι
εξετάσεις και οι εργασίες στα δύο συστήματα.
Σε αντίθεση με τις ομοιότητες των δύο συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
που δεν είναι πολλές, οι διαφορές είναι αρκετές Η πιο σπουδαία διαφορά είναι
πως το παραδοσιακό σύστημα εκπαίδευσης θέτει περιορισμούς που
συνδέονται με την φυσική παρουσία του σπουδαστή στις αίθουσες
διδασκαλίας. Η περίπτωση αδυναμίας φυσικής παρουσίας του φοιτητή στις
αίθουσες διδασκαλίας έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η
ολοκλήρωση της φοίτησης ή στην καλύτερη περίπτωση να είναι πολύ
προβληματική και μακροχρόνια. Με αυτόν τον τρόπο «αποκλείονται» από την
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ορισμένες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού,
όπως για παράδειγμα τα άτομα με ειδικές ανάγκες που δεν μπορούν να έχουν
φυσική

παρουσία

στις

παραδόσεις

των

μαθημάτων,

κυρίως

των

εργαστηριακών όπου η φυσική παρουσία κρίνεται απαραίτητη. Δυσχερής είναι
η πρόσβαση επίσης και εργαζομένων ατόμων, ή ατόμων με οικογενειακές
υποχρεώσεις ( Γεωργιάδη, Ε. & Α.Μπάρλου & Χ.Κορδούλης, 2003 ; Choi, S.,
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2000).
Όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα καθιστούν την εκπαίδευση από
απόσταση ιδανική λύση σε περιπτώσεις που η κλασσική διαδικασία
μάθησης δεν μπορεί να εφαρμοστεί ή ακόμα και συμπληρωματικά με
αυτή (Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο Α.Π.Θ., 2005).

3.3 Χρήση της Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance learning)
Εκτός από την χρήση των νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες όλων των
βαθμίδων της εκπαίδευσης, υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς επιμόρφωσης
και κατάρτισης στον επαγγελματικό χώρο με αποτελεσματικό, ευέλικτο και
αξιόπιστο τρόπο. Ιδιαίτερα μάλιστα για τη χώρα μας που λόγω των πολλών
απομακρυσμένων παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών, αντιμετωπίζει
πολλά προβλήματα στην οργάνωση της επιμόρφωσης των εργαζομένων σε
διάφορες εταιρίες και υπηρεσίες. Στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο
έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση στην
αξιοποίηση δηλαδή των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων στην εκπαίδευση.
3.3.1 Εκπαίδευση από Απόσταση στο Διεθνή Χώρο
Πηγές για Μάθηση από Απόσταση
The Distance Education Clearinghouse Αυτός ο ιστοχώρος συγκεντρώνει τις
πληροφορίες και τους πόρους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τις εθνικές
και διεθνών πηγές του Wisconsin. Οι νέοι πληροφορίες και οι πόροι
προστίθενται.
Distance Education Courses Offered by Higher Education Institutions
Μια έρευνα που δημοσιεύεται τον Οκτώβριο του 1997 από το εθνικό κέντρο
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για τις στατιστικές εκπαίδευσης.. Η έρευνα σχεδιάστηκε για να παρέχει τα
πρώτα εθνικά αντιπροσωπευτικά στοιχεία για τις

σειρές μαθημάτων εξ

αποστάσεως εκπαίδευσης στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για αυτό
συλλέχθηκαν το φθινόπωρο του 1995 δύο ετών και τεσσάρων ετών ιδρύματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Distance Education at a Glance: a Series of Guides
Πανεπιστήμιο του Idaho, μια σειρά 14 γρήγορων οδηγών για teminology, την
τεχνολογία, και την πρακτική εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Distance Education Links at Nova University
Το πανεπιστήμιο στη Φλώριδα διατηρεί μια συλλογή από προγράμματα εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης.
Distance Learning on the Net
Μια επιλεγμένη και σχολιασμένη βιβλιογραφία με τις συνδέσεις για να
οδηγήσουν και για να προάγουν τους πόρους από απόσταση εκμάθησης και
εκπαίδευσης στο δίκτυο.
Distance Learning Resources: World Wide Web Sites
The Distance Learning Resource Network (DLRN)
The Online Chronicle of Distance Education and Communication
Τεχνολογία : Audio Conferencing
Audio
ένας

Conferencing

Guide

από

το

πανεπιστήμιο

Αλμπέρτα

εκτενής οδηγός που εξετάζει το σχέδιο των ακουστικών σειρών

μαθημάτων και της καθιέρωσης σύσκεψης ενός πλαισίου εκμάθησης.
Τεχνολογία : Videoconferencing
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Distance Learning Faculty Guide από το κρατικό Emporia πανεπιστήμιο στην
Νέα

Υόρκη

.Αυτό

το

άρθρο

ερευνά

την

κατάσταση

της

σχολής

χρησιμοποιώντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για πρώτη φορά και
περιλαμβάνει τους δείκτες και για την προετοιμασία εκπαιδευτικών και για την
προετοιμασία σπουδαστών. Περιλαμβάνει μια εισαγωγή στην τηλεοπτική
σύσκεψη υπολογιστών γραφείου, τις περιγραφές των προϊόντων, και τους
δείκτες σε άλλες σελίδες που παρέχουν τις πληροφορίες για την τηλεοπτική
σύσκεψη.
Workshop

for

Faculty

από

το

νότιο

πανεπιστήμιο

της

Γεωργίας.

Ένα τριμερές σύνολο υλικών εγχειριδίων από ένα εργαστήριο για τη
διδασκαλία ικανότητας μέσω του διαλογικού βίντεο.

Άλλα Sites για Μάθηση από Απόσταση
•

The American Center for the Study of Distance Education (ACSDE)
http://www.cde.psu.edu/ACSDE/

•

Association for Educational Communications and Technology (AECT)
http://www.aect.org/

•

http://www.aln.org/

•

http://www.col.org/

•

International

Centre

for

Distance

Learning

(iCDL)

http://www-icdl.open.ac.uk/
•

Lucent Technologies Center for Excellence in Distance Learning (CEDL)
http://www.lucent.com/cedl/
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•

Purdue University Distance Education and Information Technology Unit
http://info.aes.purdue.edu/acs/disted.html

•

United

States

Distance

Learning

Association

(USDLA)

http://www.usdla.org/
•

University of Maryland System Institute for Distance Education (IDE)
http://www.umuc.edu/ide/ide.html

•

University of Wisconsin-Extension Distance Education Clearinghouse
http://www.uwex.edu/disted/home.html

•

http://www.outreach.utk.edu/deis/

•

http://www-caes.mit.edu

3.3.2 Εκπαίδευση από Απόσταση στο Ελληνικό Χώρο
1.Εκπαίδευση

από

απόσταση

στο

Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης
Στα πλαίσια της ενέργειας «Προγράμματα Σπουδών από Απόσταση» του
«Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης

(ΕΠΕΑΕΚ)»

του

Υπουργείου

Εθνικής

Παιδείας

και

Θρησκευμάτων, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης με τίτλο «Επιμόρφωση και Εξειδίκευση πτυχιούχων με τις
μεθόδους της Εκπαίδευσης από Απόσταση (ΕΕΠΑ). Το έργο αυτό είναι
ολικής διάρκειας τριών ετών (1997-99) και θα έχει καθοριστική σημασία για τη
μετεξέλιξη του Α.Π.Θ. σε πανεπιστήμιο υβριδικού τύπου (Τηλεπικοινωνιακό
Κέντρο Α.Π.Θ., 2005).
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2.Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.)
Tο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αποτελεί καινοτόμο θεσμό στα ελληνικά
εκπαιδευτικά χρονικά. Κύριος στόχος του Ε.Α.Π. είναι η από απόσταση
παροχή εκπαίδευσης πανεπιστημιακού επιπέδου, με την ανάπτυξη και
αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας.
Στους πρωταρχικούς στόχους του Ε.Α.Π. περιλαμβάνεται επίσης η προαγωγή
της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από
απόσταση.
Η έδρα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου είναι στην Πάτρα. Για να
παρακολουθήσει κανείς τον κύκλο σπουδών του θα πρέπει απλά να κατέχει
απολυτήριο Λυκείου. Οι φοιτητές του καλούνται να επιλέξουν ορισμένες
θεματικές ενότητες στα πλαίσια των σπουδών τους, οι οποίες αντικαθιστούν
τα

κλασικά

μαθήματα

των

πανεπιστημιακών

σπουδών.

Το

ανοιχτό

πανεπιστήμιο παρέχει πιστοποιητικά παρακολούθησης και επιμόρφωσης (για
έναν περιορισμένο αριθμό θεματικών ενοτήτων), πτυχία, μεταπτυχιακά
διπλώματα

ειδίκευσης

και

τέλος

διδακτορικά

διπλώματα.

Προσφέρονται προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους
ακόλουθους τομείς:


Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών



Σχολή Κοινωνικών Επιστημών



Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας



Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών

3.Εκπαίδευση από απόσταση στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Tο προτεινόμενο έργο είναι η διδασκαλία από απόσταση του προπτυχιακού
μαθήματος "Εφαρμογές Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού με τη
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χρήση ΓΣΠ (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών) ", το οποίο είναι κατ'
επιλογή υποχρεωτικό μάθημα του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού
Σχεδιασμού, του 9ου εξάμηνου, του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων
Μηχανικών του ΕΜΠ.
4.Δίκτυο Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και
αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του ΕΚΠΑ μέσω της δημιουργίας του
ΑΘΗΝΑ-ΝΕΤ, ενός ολοκληρωμένου δικτύου τηλεματικής υψηλών ταχυτήτων
και προηγμένων υπηρεσιών που θα καλύπτει τις εγκαταστάσεις του
Ιδρύματος στο Λεκανοπέδιο Αττικής (Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων και Γουδίου,
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες στο
Κέντρο Αθηνών, Σχολές και Τμήματα στο Κέντρο Αθηνών). Το ΑΘΗΝΑ-ΝΕΤ
φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο δικτυωμένο περιβάλλον εργασίας
για τους φοιτητές και το διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό του
ΕΚΠΑ, που θα επιτρέπει την απρόσκοπτη επικοινωνία, και άμεση πρόσβαση
με πολλαπλά μέσα (φωνή, δεδομένα, εικόνα, video) σε πανεπιστημιακές,
εθνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων και πηγές πληροφόρησης.
5.Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Παντείου Πανεπιστημίου
Bασικοί στόχοι του ΚΕΚ Παντείου είναι: Η παροχή επιμόρφωσης - κατάρτισης
στους τομείς των Κοινωνικών και Πολιτικών επιστημών. Η παραγωγή και
ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών πακέτων (εκπαίδευση από απόσταση,
τηλεματική, multimedia). Η εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτών που
είναι απαραίτητοι για την στελέχωση των υπηρεσιών κατάρτισης στη χώρα
μας.
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6.Το

Κέντρο

Eξ

Αποστάσεως

Επιμόρφωσης

Tου

Παιδαγωγικού

Ινστιτούτου
Tο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι
νέες τεχνολογίες, δημιούργησε Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης, μέσω
του οποίου παρέχονται υπηρεσίες ενδοσχολικής και από απόσταση
επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης. Το Κέντρο διαθέτει υπερσύγχρονη υπολογιστική και δικτυακή
υποδομή. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες βασίζονται στους ακόλουθους
άξονες:
•

αυτό-εκπαίδευση:

πρόσβαση

(αναζήτηση

και

ανάκτηση)

σε

επιμορφωτικό και ενημερωτικό υλικό για διάφορα γνωστικά αντικείμενα
αλλά και γενικότερα θέματα, που ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς, γονείς
και μαθητές.
•

συνεργατική μάθηση: επικοινωνία και συμμετοχή σε θεματικούς
κύκλους συζητήσεων και εκπόνηση συνεργατικών δραστηριοτήτων.

•

εικονική τάξη: σειρά μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα
αλληλεπίδρασης μέσω πρωτεύουσας (primary) ISDN σύνδεσης.

7.Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου - Υπηρεσία
Video On Demand
H υπηρεσία αυτή λειτουργεί πιλοτικά. Παρέχεται προς στους χρήστες η
δυνατότητα να παρακολουθούν μέσω του δικτύου αποσπάσματα βίντεο που
έχουν ψηφιοποιηθεί και αποθηκευτεί σε έναν εξυπηρετητή ή ζωντανό βίντεο
που ψηφιοποιείται σε πραγματικό χρόνο (π.χ. παρακολούθηση από
απόσταση

εκδηλώσεων

που

πραγματοποιούνται

σε

χώρους

του

Πανεπιστημίου).
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8.Greek Universities Net (gunet)
Tο έργο αποτελεί οριζόντια δράση 18 A.E.I. και 14 Τ.Ε.Ι. της χώρας και
συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σκοπός του έργου είναι ο
σχεδιασμός, η υλοποίηση και η λειτουργία κόμβων πρόσβασης των τοπικών
Ακαδημαϊκών δικτύων για παροχή προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής σε
υψηλές ταχύτητες. Με την υλοποίηση του έργου θα αναβαθμισθούν και θα
επεκταθούν σε όλα τα Ιδρύματα οι δυνατότητες διασύνδεσης με πολυμέσα και
άμεσης διεθνούς επικοινωνίας με το internet.

3.3.3 Εκπαίδευση από Απόσταση στο Επαγγελματικό Χώρο
1.Craft (Craft Adaptation to Fast changing Technology)
Ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων για την προσαρμογή των χειροτεχνικών
συνεταιρισμών και βιοτεχνών στις σύγχρονες τεχνολογίες μέσω της μάθησης
από απόσταση. Το CRAFT είναι ένα έργο που εντάσσεται στη δέσμη ΙΙ.1.1.α
του προγράμματος LEONARDO DA VINCI, το οποίο είναι ένα Κοινοτικό
πρόγραμμα προώθησης νέων προσεγγίσεων. Αυτό το πρόγραμμα είναι
διαθέσιμο σε μορφή CD-ROM και στο Internet, η οποία επιτρέπει την
ανάπτυξη

διαδικασιών

εξ

αποστάσεως

μάθησης

(distancelearning).Το

περιεχόμενο του εκπαιδευτικού πακέτου είναι δομημένο σε 3 θεματικές
ενότητες:


Επιχειρηματικότητα (Διοίκηση, Πωλήσεις, Παραγωγή)



Καλλιτεχνικό σχέδιο (Χρώμα, Σχέδιο, Εφαρμογές)



Πληροφορική (Χρήση Υπολογιστών)
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2.Eurocom Expertise A.E.
Η

εταιρία

ασχολείται

με

υπηρεσίες

τεχνολογίας.

Ειδικότερα,

οι

προσφερόμενες υπηρεσίες της επικεντρώνονται σε τέσσερις (4) άξονες:


Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Τεχνολογίας



Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε Τηλεπικοινωνίες



Πληροφορική, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Υπηρεσίες Internet/Intranet



Εφαρμογές Πολυμέσων (Multimedia Applications)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
4.Τεχνολογία και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance
Learning)
Στο

κεφάλαιο

χρησιμοποιούνται
Εκπαιδευόμενου

αυτό
στην
και

γίνεται
Εξ

μια

αναφορά

αποστάσεως

Τεχνολογίας.

στις

Μάθηση

Τέλος,

στη

τεχνολογίες
και

που

στη

σχέση

παράγραφο

4.2.2.

παρουσιάζονται τα συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζει η εφαρμογή της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

4.1 Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην Εξ αποστάσεως Μάθηση
4.1.1 Τεχνολογία ISDN
Tο ακρωνύμιο ISDN προέρχεται από τα αρχικά Integrated Services Digital
Network και στα ελληνικά μεταφράζεται ως Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων
Υπηρεσιών. Αποτελεί την εξέλιξη του Δημόσιου Τηλεφωνικού Δικτύου (PSTN
-

Public

Switched

Telephone

Network)

και παρέχει

τη δυνατότητα

υποστήριξης, με τη χρήση μιας μόνο τηλεφωνικής σύνδεσης, τεσσάρων
μορφών

επικοινωνίας:

φωνής,

εικόνας,

δεδομένων,

κειμένου

Το ISDN δίνει στο συνδρομητή τη δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο μέσω
δύο διασυνδέσεων (interfaces). Τη διασύνδεση βασικής πρόσβασης (Basic
Rate Access, BRA) και τη διασύνδεση πρωτεύουσας πρόσβασης (Primary
Rate Access, PRA).
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BRA
Kατά τη βασική πρόσβαση προσφέρονται στο συνδρομητή δύο κανάλια B (B
channel) των 64kbps και ένα κανάλι σηματοδοσίας D των 16Kbps (D
channel). Τα δύο αυτά κανάλια εξυπηρετούν ψηφιακές ζεύξεις διπλής
κατεύθυνσης. Είναι στην ουσία ανεξάρτητα μεταξύ τους και μπορεί το κάθε
ένα από αυτά να μεταφέρει εικόνα και ήχο, όμως μπορούν και να
συνδυαστούν φτάνοντας σε ταχύτητες 128kbps. Μπορούμε να συνδέσουμε
μέχρι

και

8

τερματικές

συσκευές

(απλό

ή

ISDN

τηλέφωνο,

fax,

εικονοτηλέφωνο, υπολογιστή) που μπορούν να κληθούν απ' ευθείας με
διαφορετικούς αριθμούς. Κάθε B κανάλι είναι ανεξάρτητο από το άλλο και έτσι
μπορούμε, για παράδειγμα, να μιλάμε στο τηλέφωνο ενώ ταυτόχρονα
σερφάρουμε στο δίκτυο. Τα κανάλια αυτά είναι λογικά, όχι φυσικά. Αυτό
σημαίνει ότι δεν θα δούμε 3 σύρματα στο σπίτι, ένα για κάθε κανάλι. Το
δισύρματο καλώδιο που έρχεται στο σπίτι ή στο γραφείο μας από τον
τηλεπικοινωνιακό παροχέα σε σύνδεση BRI είναι σε θέση να φιλοξενήσει τα
κανάλια αυτά.
PRA
Στην πρωτεύουσα σύνδεση παρέχεται στο συνδρομητή πρόσβαση σε 30 Β
κανάλια (Euro-ΙSDN για Ευρώπη) και ένα D κανάλι σηματοδοσίας το οποίο
στην περίπτωση αυτή είναι 64kbps. Στην Αμερική το PRI είναι 23 Β κανάλια
(N-ISDN) συν το κανάλι σηματοδοσίας. Η διασύνδεση αυτή απευθύνεται
κυρίως

σε

μεγάλες

επιχειρήσεις,

σε

Οργανισμούς

με

σύνθετες

τηλεπικοινωνιακές απαιτήσεις και αυξημένη τηλεπικοινωνιακή κίνηση και όχι
σε απλούς χρήστες και μπορούμε να έχουμε μέχρι και 30 γραμμές
ταυτόχρονης επικοινωνίας (Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο Α.Π.Θ., 2005).
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4.1.2 Tεχνολογία DSL
Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραμμένα ζεύγη - twisted pairs)
χρησιμοποιούνταν σε απλές τηλεφωνικές συνδέσεις. Στη συνέχεια μπήκαν
στη ζωή μας τα modems και το Διαδίκτυο. Την τελευταία δεκαετία γνωρίσαμε
την τεχνολογία ISDN και τα πλεονεκτήματα που αυτή προσφέρει και τελευταία
γίνεται λόγος για τις τεχνολογίες DSL, οι οποίες παραμένουν ακόμη άγνωστες
για το ευρύ κοινό - τουλάχιστον της Ελλάδας.
Για δεκαετίες τα χάλκινα καλώδια χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά φωνής,
χωρίς να αξιοποιείται στο έπακρο η μεγάλη χωρητικότητα που προσφέρει ο
χαλκός. Ο ήχος της ανθρώπινης φωνής αποτελείται από συχνότητες που
κυμαίνονται σε εύρος μεταξύ 100Hz και 4.000Hz. Όλες αυτές οι συχνότητες
όμως δεν είναι απαραίτητες για να γίνει καταληπτή η φωνή και η χροιά του
συνομιλητή και έτσι με ειδικά φίλτρα αποκόπτονται οι επιπλέον συχνότητες,
αφού όχι μόνο δε χρειάζονται, αλλά μπορεί και να δημιουργήσουν
παρεμβολές- παράσιτα. Το εύρος ζώνης όμως του χαλκού είναι κατά πολύ
μεγαλύτερο και μπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές με κατάλληλους
τρόπους, όπως και στην περίπτωση του DSL.
DSL
Το DSL προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Digital Subscriber Line και
στην ουσία αποτελεί μια τεχνολογία που μετατρέπει το απλό τηλεφωνικό
καλώδιο σε ένα δίαυλο ψηφιακής επικοινωνίας μεγάλου εύρους ζώνης με τη
χρήση ειδικών modems, τα οποία τοποθετούνται στις δυο άκρες της
γραμμής.
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Ο δίαυλος αυτός μεταφέρει τόσο τις χαμηλές όσο και τις υψηλές συχνότητες
ταυτόχρονα, τις χαμηλές για τη μεταφορά του σήματος της φωνής και τις
υψηλές για τα δεδομένα. Ανάλογα με το είδος του modem που θα
συνδέσουμε,

πετυχαίνουμε

και

διαφορετικές

επιδόσεις.

Με

το

DSL

επιτυγχάνονται υψηλότερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων (μέχρι και 52,8
Mbps από το Διαδίκτυο ή άλλο απομακρυσμένο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο
προς το χρήστη -downstream- και 2,3 Mbps από το χρήστη προς το Διαδίκτυο
-upstream- ενώ ταυτόχρονα μεταφέρονται και τα αναλογικά σήματα της
φωνής.
Οι τεχνολογίες DSL αναφέρονται γενικά ως xDSL και οι κυριότερες από αυτές
είναι: ADSL, HDSL, SDSL και VDSL.
ADSL
Το ADSL, το οποίο προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Asymmetric
Digital Subscriber Line, είναι αυτό που δίνεται στους περισσότερους απλούς
χρήστες και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή παρέχεται πιλοτικά από τον ΟΤΕ με
μοναδική υπηρεσία το Fast Internet. H τεχνολογία ADSL εξασφαλίζει
πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων στο Διαδίκτυο και σε άλλα Τηλεπικοινωνιακά
Δίκτυα, δίνοντας τη δυνατότητα για ταυτόχρονη μετάδοση φωνής και
δεδομένων (δεδομένα, κινούμενη εικόνα, γραφικά) μέσω της απλής
τηλεφωνικής γραμμής. Κύριο χαρακτηριστικό της τεχνολογίας είναι ότι η
μεταφορά δεδομένων γίνεται με ασύμμετρο τρόπο, δηλαδή προσφέρει
διαφορετικό ρυθμό για τη λήψη (μέχρι 8 Mbps downstream) και διαφορετικό
για την αποστολή δεδομένων (640 kbps upstream). Το σημαντικότερο είναι ότι
το εύρος ζώνης δεν το μοιραζόμαστε, αλλά είναι εξ ολοκλήρου στη διάθεσή
μας. Ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η απόδοση του ADSL
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εξαρτάται

σημαντικά

από

την

απόσταση

του

χρήστη

από

τον

τηλεπικοινωνιακό παροχέα και φθάνει τα:
1,5 Mbps για απόσταση 5,5 km
2,0 Mbps για απόσταση 4,9 km
6,3 Mbps για απόσταση 3,6 km
8,4 Mbps για απόσταση 2,7 km
HDSL
Το ακρωνύμιο HDSL προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων High-bit-rate
Digital Subscriber Line και σε αντίθεση με το ADSL είναι συμμετρικό και
προσφέρει τον ίδιο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων (μέχρι 2 Mbps) τόσο για τη
αποστολή όσο και για τη λήψη. Ωστόσο, η μέγιστη απόσταση μεταξύ των δύο
άκρων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3,5 km. Μια άλλη βασική διαφορά από το
ADSL είναι ότι απαιτείται η εγκατάσταση 2 τηλεφωνικών γραμμών (2
συνεστραμμένα καλώδια).
SDSL
Το SDSL, Single-line Digital Subscriber Line, είναι μια τεχνολογία
παρόμοια με το HDSL άσο αναφορά στο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων (μέχρι
2 Mbps), που απαιτεί όμως μόνο ένα συνεστραμμένο ζεύγος χαλκού. Για το
λόγο αυτό, η μέγιστη απόσταση μεταξύ των δύο άκρων δεν μπορεί να
ξεπερνά τα 3 km.
VDSL
Το VDSL, Very-high-data-rate Digital Subscriber Line, βρίσκεται ακόμη σε
φάση ανάπτυξης και υπόσχεται να δώσει εντυπωσιακά μεγαλύτερες
ταχύτητες που μπορεί να φτάνουν τα 52 Mbps, με περιορισμό όμως τη
μέγιστη απόσταση μεταξύ των δύο άκρων του χάλκινου αγωγού. Ανάλογα με
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την υλοποίηση, το VDSL δε μπορεί να ξεπερνά το 1,5 km και οι ρυθμοί
μετάδοσης κυμαίνονται για τη λήψη από 13 έως 52 Mbps και για την
αποστολή από 1,5 έως 2,3 Mbps (Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο Α.Π.Θ., 2005).

4.2 Σχέση Εκπαιδευόμενου και Τεχνολογίας
4.2.1 Γενικά
Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθούν τα προβλήματα εφαρμογής της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης και ειδικότερα, θα εξετασθούν τα προβλήματα
προσαρμογής στον νέο τρόπο εκπαίδευσης καθώς και στα προβλήματα
χρήσης των νέων τεχνολογιών.
4.2.2 Συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση
1. Προβλήματα προσαρμογής
Το πρώτο βασικό πρόβλημα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει να κάνει
με την προσαρμογή του εκπαιδευομένου σε ένα νέο τρόπο μάθησης. Οι
εκπαιδευόμενοι μέχρι τη στιγμή που θα αποφασίσουν να σπουδάσουν με την
μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, γνωρίζουν ένα διαφορετικό στυλ
επικοινωνίας και μάθησης. Αυτό το στυλ «επιβάλει» στον καθηγητή να έχει
τον πλήρη έλεγχο και την ευθύνη για τη ροή της διδασκαλίας, τις διεργασίες
των μαθημάτων και τους σπουδαστές με τη σειρά τους να ακολουθούν
«πιστά» τις όποιες διαδικασίες.
Στην περίπτωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ο σπουδαστής καλείται
να σχεδιάσει από μόνος του το πλάνο μελέτης του. Αυτό σημαίνει πως ο
σπουδαστής έρχεται «αντιμέτωπος» με τον ίδιο του τον εαυτό, μια και ο ίδιος
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πρέπει, χωρίς την επιβολή του καθηγητή του, να κάνει πρόγραμμα μελέτης
και να ολοκληρώσει τις εργασίες που του δίνονται μέσα στην ακριβή
ημερομηνία που ορίζει το πρόγραμμα σπουδών του. Ο καθηγητής στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση παίζει ρόλο επικουρικό και όχι πρωταρχικό.
Πρωταρχικό ρόλο παίζει μόνο ο σπουδαστής, ο οποίος είναι και κύριος
υπεύθυνος για την έκβαση των σπουδών του. Η αλήθεια είναι πως τους
περισσότερους ανθρώπους τους βοηθάει να έχουν κάποια εξωτερική πίεση
Π.χ. αυτή του καθηγητή προκειμένου να μελετήσουν ή από την άλλη πλευρά
τους βοηθά ο «ανταγωνισμός» που αναπτύσσεται σε μία «ζωντανή» τάξη,
προκειμένου να μελετήσουν περισσότερο ώστε να μην υστερούν έναντι των
άλλων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια «μοναχική» μορφή
εκπαίδευσης που σίγουρα απαιτεί μεγάλη αυτοπειθαρχία και ωριμότητα από
αυτόν που την επιλέγει (Berge, L.Z. 2002).
2. Προβλήματα νέων τεχνολογιών.
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ότι πολλοί από αυτούς έρχονται για
πρώτη φορά σε επαφή με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με το
διαδίκτυο. Τις περισσότερες φορές είναι αναγκαίο για την παρακολούθηση
των μαθημάτων οι σπουδαστές να έχουν κάποια σχέση οικειότητας με τη
τεχνολογία -και ειδικότερα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές- μια και αυτή
αποτελεί εργαλείο στην εκπαιδευτική αυτή διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα,
πρέπει να γνωρίζουν πώς να χειρίζονται έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή καθώς
και πως μπορούν να εγκαταστήσουν στον υπολογιστή κατάλληλο λογισμικό
που θα τους είναι απαραίτητο στο μάθημα τους και το οποίο θα αποτελεί
εργαλείο μελέτης.

70

Η Ικανοποίηση των φοιτητών στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning ) : Η Περίπτωση του ΕΑΠ
Τσαρτσάλη Αγγελική

Η πλοήγηση στο διαδίκτυο, είναι ένα άλλο πρόβλημα μια και πολλοί
σπουδαστές έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή μαζί του. Τα προβλήματα
που προκύπτουν είναι το πως θα κατεβάσουν, θα αποθηκεύσουν και θα
εκτυπώσουν τις ιστοσελίδες των μαθημάτων στο δικό τους υπολογιστή, αν και
εφόσον το μάθημα είναι web-based, καθώς επίσης και πως θα στείλουν και
θα λάβουν ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mails) από τον επιβλέποντα
καθηγητή τους. Τα προβλήματα εντείνονται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει
ένας σταθερός τρόπος δημιουργίας ιστοσελίδων (ώστε όλες οι ιστοσελίδες να
έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά), καθώς και στο ότι η ηλεκτρονική
αλληλογραφία περιλαμβάνει τη ρύθμιση αρκετών παραμέτρων (ύπαρξη
πολλών διαφορετικών εφαρμογών διαχείρισης αλληλογραφίας, δυνατότητα
επισύναψης και αποστολής αρχείων). Επίσης δεν πρέπει να παραβλεφθεί και
την ευρεία πλέον διάδοση των ιών των υπολογιστών (κυρίως μέσω της
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) που καθιστά τη χρήση των υπολογιστών μία
αρκετά πολύπλοκη και «επικίνδυνη» διαδικασία (Evans, T. & F.Lockwood,
1994 ; Berge, L.Z. 2002).
3. Αλληλεπίδραση ανθρώπου τεχνολογίας
Στο παρελθόν, όπως άλλωστε αναφέρθηκε και

παραπάνω,εκπαίδευση από

απόσταση γινόταν κυρίως με αλληλογραφία και αργότερα συμπληρωματικά
χρησιμοποιούνταν κασέτες ήχου και βιντεοκασέτες που αποστέλλονταν
ταχυδρομικά

στους

εκπαιδευόμενους.

Παράλληλα

πραγματοποιούνταν

σεμινάρια και κύκλοι μαθημάτων με μορφή τηλεοπτικών εκπομπών. Η
έλλειψη όμως άμεσης επικοινωνίας διδάσκοντα και διδασκομένων, καθώς και
η δυσκολία άμεσης ανανέωσης ή αλλαγής του διδακτικού υλικού, ώστε αυτό
να προσαρμόζεται στην σύγχρονη τεχνογνωσία και στις εκάστοτε ανάγκες,

71

Η Ικανοποίηση των φοιτητών στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning ) : Η Περίπτωση του ΕΑΠ
Τσαρτσάλη Αγγελική

είχαν καταστήσει την εκπαίδευση από απόσταση μια λύση ανάγκης σχετικά
μειωμένης

ποιότητας,

που

απευθυνόταν

σε

συγκεκριμένες

ομάδες

πληθυσμού.
Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά τις τελευταίες δεκαετίες
έδωσε την ευκαιρία στην εκπαίδευση από απόσταση να συναγωνιστεί σε
ποιότητα την παραδοσιακή εκπαίδευση, χωρίς να θυσιάζει τις βασικές
ελευθερίες

επιλογής

χρόνου

και

χώρου

που

προσφέρει

στους

εκπαιδευόμενους. Η συνδυασμένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, κάμερας,
μικροφώνου ή άλλων αναλογικών και ψηφιακών συσκευών προσφέρει μια
παραστατικότερη παρουσίαση των διαφόρων εκπαιδευτικών θεμάτων,
υποβοηθώντας έτσι τα κλασικά μέσα διδασκαλίας. Τα πολυμεσικά συστήματα
ενσωματώνοντας πληροφορίες σε μορφή κειμένου, εικόνας και ήχου
κεντρίζουν το ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου κρατώντας τον συνεχώς σε
εγρήγορση (Evans, T. & D. Nation, 1996).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
5. Εξ Αποστάσεως Μάθηση (Distance Learning) στην Ελλάδα
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βασικά στοιχεία της λειτουργίας του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου όπως η αποστολή, το νομικό πλαίσιο ,η
φυσιογνωμία, η δομή, η διάρθρωση και τα τμήματα που λειτουργούν. Στη
παράγραφο 5.2 εξηγούνται οι λόγοι ύπαρξης του, ενώ στη 5.3 αναφέρονται τα
καινοτόμα στοιχεία . Τέλος, ακολουθούν κάποια στατιστικά στοιχεία ,σχόλια
και τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί.

5.1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
5.1.1 Γενικά
Τα ανοικτά και εξ αποστάσεως ιδρύματα εκπαίδευσης, και για τη χώρα μας το
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), στηρίζουν το έργο τους σε μια
διαφορετική εκπαιδευτική φιλοσοφία σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα
εκπαίδευσης. Βασική πτυχή της φιλοσοφίας αυτής είναι η προώθηση της «δια
βίου εκπαίδευσης» και η παροχή της «δεύτερης εκπαιδευτικής ευκαιρίας» σε
ενηλίκους, που δραστηριοποιούνται στο σύγχρονο περιβάλλον. Μάλιστα, με
την εφαρμογή της «δια βίου εκπαίδευσης» προωθείται η προσπάθεια:
εκπαίδευσης κι επανεκπαίδευσης με την παροχή σπουδών υψηλού επιπέδου,
η αφομοίωση κι ενσωμάτωση των μεταναστών και η προαγωγή της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θεωρείται ότι λειτουργεί ως
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το όχημα για την οικονομική ανάπτυξη των διαφόρων χωρών

(Evans, T. &

F.Lockwood, 1994 ; Evans, T. & D. Nation, 1996).
Το ΕΑΠ, ιδρύθηκε το 1992 και είναι Δημόσιο Πανεπιστήμιο, απολύτως ισότιμο
με τα άλλα Α.Ε.Ι. της χώρας, που παρέχει στους αποφοίτους του όλα τα
επαγγελματικά δικαιώματα που προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο
της χώρας. Αποστολή του Ε.Α.Π. είναι η εξ αποστάσεως παροχή
προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την
ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων
διδασκαλίας.
Αυτή τη στιγμή το ΕΑΠ έχει περίπου 9.000 προπτυχιακούς φοιτητές και 5.133
μεταπτυχιακούς. Χαρακτηριστικός είναι ο αριθμός των υποψήφιων φοιτητών
για

το

προσεχές

ακαδημαϊκό

έτος

που

κοντεύει

τις

66.000.

Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο αυτή την στιγμή λειτουργούν τέσσερις
σχολές. Η σχολή ανθρωπιστικών σπουδών, η σχολή κοινωνικών επιστημών,
η σχολή θετικών επιστημών και η σχολή τεχνολογίας και η σχολή
εφαρμοσμένων τεχνών (Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόφωσης
του Ε.Α.Π. (Μ.Ε.Α.Ε.), 2005 ; Διονυσοπούλου, Β., 2001; Παναγιωτακόπουλος,
Χ. & A. Λιοναράκης, 2001).
5.1.2 Αποστολή
Αποστολή του Ε.Α.Π. είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και
αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας.
Στους σκοπούς του Ε.Α.Π. εντάσσεται η προαγωγή της επιστημονικής
έρευνας καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο πεδίο της
μετάδοσης της γνώσης από απόσταση.
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5.1.3 Νομική υπόσταση
Το Ε.Α.Π. είναι το 19ο ελληνικό Α.Ε.Ι. Όπως και τα άλλα Α.Ε.Ι., είναι Ν.Π.Δ.Δ.,
αυτοτελές και αυτοδιοικούμενο. Η λειτουργία του καθορίζεται από το
Ν.2552/97 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000, από το
αρθ. 3 του Ν. 3027/2002 & από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004 ).
5.1.4 Η φυσιογνωμία του
Το ΕΑΠ είναι Δημόσιο Πανεπιστήμιο, απολύτως ισότιμο με τα άλλα Α.Ε.Ι. της
χώρας, και παρέχει στους αποφοίτους του όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα
που προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο της χώρας.
5.1.5 Η Διάρθρωση του
Βασική λειτουργική μονάδα του ΕΑΠ είναι η Θεματική Ενότητα (ΘΕ), η οποία
καλύπτει

ένα

διακεκριμένο

γνωστικό

αντικείμενο

σε

προπτυχιακό

ή

μεταπτυχιακό επίπεδο.
Κάθε Θ.Ε. περιλαμβάνει τρία εξαμηνιαία μαθήματα, με διδακτέα ύλη που
αντιστοιχεί σε διδακτέα ύλη μαθημάτων τρίωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας
των ΑΕΙ. Η διδασκαλία κάθε Θ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων,
διαρκεί δέκα μήνες. Με απόφαση της Συγκλήτου ορίζονται κατ' έτος οι
παρεχόμενες θεματικές ενότητες, καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης
τους. Οι ημερομηνίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτουν για όλες τις
Θ.Ε. Με απόφαση της Κοσμητείας καθορίζεται ο αριθμός των υποενοτήτων
κάθε Θ.Ε.
Το ΕΑΠ αποτελείται από τις ακόλουθες Σχολές: i) Κοινωνικών Επιστημών ii)
Ανθρωπιστικών Σπουδών iii) Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας iv)
Εφαρμοσμένων Τεχνών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση
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του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της
Συγκλήτου

του

ΕΑΠ,

μπορεί

να

ιδρύονται,

να

καταργούνται,

να

συγχωνεύονται, να κατατέμνονται ή να μετονομάζονται Σχολές του ΕΑΠ, κατά
τις κείμενες διατάξεις περί ΑΕΙ.
Η διδασκαλία μιας Θ.Ε. γίνεται από την αντίστοιχη Ομάδα Διδακτικού
Προσωπικού (ΟΔΠ), η οποία περιλαμβάνει μέλη Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού

(ΔΕΠ)

του

ΕΑΠ

και

αριθμό

μελών

Συνεργαζόμενου

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του ΕΑΠ, ανάλογα με τις ανάγκες του
προγράμματος (Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόφωσης του
Ε.Α.Π. (Μ.Ε.Α.Ε.), 2005).
5.1.6 Δομή του ΕΑΠ
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Πίνακας 5.1: Δομή του ΕΑΠ

Πηγή:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (www.eap.gr)
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5.1.7 Όργανα Διοίκησης
Τα όργανα διοίκησης του ΕΑΠ είναι η Σύγκλητος, ο Πρύτανης, ο
Αντιπρύτανης, οι Κοσμητείες και οι Κοσμήτορες.
1. α) Η Σύγκλητος είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του ΕΑΠ και έχει το
τεκμήριο αρμοδιότητας. Η Σύγκλητος ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
από τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις περί ΑΕΙ, καθώς και τις αρμοδιότητες
του Πρυτανικού Συμβουλίου.
β) Η Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τον Αντιπρύτανη, τους
Κοσμήτορες και ένα μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ από κάθε Σχολή και από τον
Διευθυντή του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής
Μεθοδολογίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Πρύτανη.
2. α) Ο Πρύτανης ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις αντίστοιχες
κείμενες διατάξεις περί ΑΕΙ. Ο Αντιπρύτανης αναπληρώνει τον Πρύτανη όταν
απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, είναι αρμόδιος επί των οικονομικών
υποθέσεων του ΕΑΠ και ασκεί όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάζει ο
Πρύτανης.
β) Ο Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία για
μία τριετία από εκλεκτορικό σώμα, το οποίο αποτελείται από το σύνολο των
μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ, και από εκπροσώπους των Διοικητικών Υπαλλήλων,
πλην εκείνων που εργάζονται με σύμβαση έργου, ίσους προς το 5% των
μελών Δ.Ε.Π. του ΕΑΠ.
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3.α)Επικεφαλής των Σχολών του ΕΑΠ είναι οι Κοσμήτορες και οι
Αναπληρωτές τους. Ο Κοσμήτορας ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από
τις κείμενες διατάξεις περί ΑΕΙ για τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον
Κοσμήτορα της Σχολής.
β) Ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής του εκλέγονται για δύο χρόνια με
μυστική ψηφοφορία από εκλεκτορικό σώμα, το οποίο αποτελείται από το
σύνολο των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ που ανήκουν στην οικεία Σχολή.
4. Η Κοσμητεία είναι το ανώτατο όργανο της Σχολής. Αποτελείται από τον
Κοσμήτορα και όλα τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ της Σχολής. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Κοσμήτορα (Μονάδα Εσωτερικής
Αξιολόγησης και Επιμόφωσης του Ε.Α.Π. (Μ.Ε.Α.Ε.), 2005).
5.1.8 Το Διδακτικό Προσωπικό
Το

Διδακτικό

Προσωπικό

αποτελείται

από

το

Διδακτικό

Ερευνητικό

Προσωπικό (ΔΕΠ) και το Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ).
Έργο των μελών ΔΕΠ και ΣΕΠ του ΕΑΠ είναι η εξ αποστάσεως διδασκαλία, η
επιστημονική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών
και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς και υλικού
αξιολόγησης.
1. Το ΔΕΠ του ΕΑΠ αποτελείται από Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές,
Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες. Το καθεστώς τους, τα προσόντα τους
και οι προϋποθέσεις για την εκλογή τους στην αντίστοιχη βαθμίδα διέπονται
από τις ισχύουσες διάταξεις περί των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ.
2.α) Οι θέσεις ΔΕΠ προκηρύσσονται, ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας,
με απόφαση της Συγκλήτου του ΕΑΠ, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό
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Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτούνται τα εκλεκτορικά
σώματα. Στο εκλεκτορικό σώμα συμμετέχει ο Κοσμήτορας της αντίστοιχης
Σχολής και τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ των συγγενέστερων Θ.Ε που κατέχουν
θέση στην ίδια ή σε ανώτερη βαθμίδα, από τη θέση για την οποία γίνεται η
κρίση. Στην περίπτωση που ο Κοσμήτορας της αντίστοιχης Σχολής κατέχει
θέση ΔΕΠ του ΕΑΠ χαμηλότερης βαθμίδας από τη θέση που πρόκειται να
πληρωθεί, αντικαθίσταται από τον Κοσμήτορα της συγγενέστερης Σχολής που
κατέχει θέση στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα από τη θέση για την οποία γίνεται η
κρίση. Ο προγραμματισμός θέσεων μελών ΔΕΠ γίνεται κατά τις κείμενες
διατάξεις περί ΑΕΙ και μπορεί να περιλαμβάνει κατά ανώτατο όριο δύο (2)
θέσεις μελών ΔΕΠ ανά Θ.Ε. από τις ήδη λειτουργούσες ή από εκείνες που θα
λειτουργήσουν το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις περί ΑΕΙ, όπως αυτές ισχύουν.
β) Κατά την κρίση για εκλογή μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ συνεκτιμάται η εμπειρία
των υποψηφίων στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, καθώς και η συμβολή τους
στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας που
σχετίζονται με την εξ αποστάσεως μετάδοση της γνώσης και την δια βίου
εκπαίδευση.
3. Τα μέλη ΔΕΠ, που συγκεντρώνουν τουλάχιστον πέντε χρόνια υπηρεσίας σε
αυτοδύναμο τμήμα ΑΕΙ, έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης στο ΕΑΠ στην ίδια
θέση της βαθμίδας την οποία κατέχουν και στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Για
τη μετακίνηση προς το ΕΑΠ απαιτούνται: (α)Αίτηση του ενδιαφερομένου (β)
Απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος προέλευσης, που εγκρίνει τη
μετακίνηση (γ) ύπαρξη Θ.Ε. στο γνωστικό αντικείμενο του μέλους ΔΕΠ που
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επιθυμεί να μετακινηθεί και (δ) απόφαση της Συγκλήτου του ΕΑΠ, που
αποδέχεται τη μετακίνηση. Η πίστωση για τη θέση που καταλαμβάνεται από
το μέλος ΔΕΠ μεταφέρεται από το Πανεπιστήμιο προέλευσης στο ΕΑΠ. Ο
χρόνος υπηρεσίας στη βαθμίδα λαμβάνεται υπόψη ενιαία ως σύνολο του
χρόνου παραμονής στην ίδια βαθμίδα (Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και
Επιμόφωσης του Ε.Α.Π. (Μ.Ε.Α.Ε.), 2005).
5.1.9 Διοικητικές Υπηρεσίες και Διοικητικό Προσωπικό
Για τη διοικητική υποστήριξη του ΕΑΠ συστήνεται στην έδρα του Ιδρύματος
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία διαρθρώνεται στα ακόλουθα
εννέα Τμήματα : i) Μητρώου Φοιτητών, ii) Εκπαίδευσης, iii) Προσωπικού, iv)
Οικονομικών

Υποθέσεων,

v)

Εγκαταστάσεων,

vi)

Βιβλιοθήκης,

vii)

Ακαδημαϊκών Οργάνων, viii) Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού, ix) Δημοσίων
και Διεθνών Σχέσεων, και στα Γραφεία : i) Πρυτανείας και ii) Νομικού
Συμβούλου (Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόφωσης του Ε.Α.Π.
(Μ.Ε.Α.Ε.), 2005 , Λυκουργιώτης, Α. ,1998).
5.1.10 Εκπαιδευτικό υλικό - Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και
Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση βασίζεται στην ανάπτυξη κατάλληλου
εκπαιδευτικού υλικού, κατάλληλων μεθόδων για τη μετάδοση της γνώσης από
απόσταση, πληροφοριακού υλικού, καθώς και εντύπων και μεθόδων
συνεχούς αξιολόγησης των φοιτητών.
Η ανάπτυξη του υλικού περιλαμβάνει την παραγωγή προτύπων και τη μαζική
αναπαραγωγή τους.
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1.Η παραγωγή προτύπων εκπαιδευτικού υλικού περιλαμβάνει την συγγραφή,
καθώς και την επιλογή, μετάφραση και προσαρμογή βιβλίων, κυρίως
διαμορφωμένων για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, την παραγωγή
λογισμικού για υπολογιστές και πολυμέσα, συμπαγών δίσκων, κασετών ήχου
και βιντεοκασετών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου μέσου μετάδοσης
πληροφοριών.

Περιλαμβάνει

επίσης

την

παραγωγή

τηλεοπτικού

και

ραδιοφωνικού προγράμματος σε συνεργασία με κρατικούς τηλεοπτικούς ή
ραδιοφωνικούς σταθμούς.
2.α) Για την παραγωγή των προτύπων καθώς και για την ανάπτυξη μεθόδων
εξ αποστάσεως διδασκαλίας και συνεχούς αξιολόγησης των φοιτητών,
ιδρύεται

"Εργαστήριο

Εκπαιδευτικού

Υλικού

και

Εκπαιδευτικής

Μεθοδολογίας". Το εργαστήριο αυτό στελεχώνεται από τουλάχιστον δύο μέλη
ΔΕΠ του ΕΑΠ, εκ των οποίων απαραιτήτως το ένα με εξειδίκευση στο πεδίο
της μάθησης από απόσταση, την ανοικτή παιδεία και την εκπαίδευση
ενηλίκων και το άλλο με εξειδίκευση στη χρησιμοποίηση σύγχρονης
τεχνολογίας, στην παραγωγή προτύπων εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και
υλικού αξιολόγησης για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
β)Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας
διευθύνεται για μία τριετία από ένα μέλος ΔΕΠ του Εργαστηρίου. Στο
διάστημα αυτό, άλλο μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ ασκεί καθήκοντα Αναπληρωτή
(Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόφωσης του Ε.Α.Π. (Μ.Ε.Α.Ε.),
2005).
5.1.11 Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα
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Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών προσφέρει σήμερα συνολικά εννέα
Προγράμματα Σπουδών σε θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης. Τα
Προγράμματα Σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο είναι τα ακόλουθα:
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό και
Ισπανική Γλώσσα & Πολιτισμός. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται τα
προγράμματα: Σπουδές στην Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σπουδές
στην Ορθόδοξη Θεολογία και Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής/
Γαλλικής/Γερμανικής/Γλώσσας.
Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών έχει τα ακόλουθα τμήματα: Διοίκηση
Επιχειρήσεων & Οργανισμών, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Διοίκηση
Μονάδων Υγείας, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ, Τραπεζική. Από το
2005-06 αναμένεται να λειτουργήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ.
Στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας προσφέρονται οι ακόλουθές
σπουδές: Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: Σπουδές στις Φυσικές
Επιστήμες,

Πληροφορική

και

Μεταπτυχιακά

Προγράμματα

Σπουδών:

Διασφάλιση Ποιότητας, Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτιρίων,
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής , Διαχείριση Τεχνικών
Έργων, Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές, Μεταπτυχιακή
Εξειδίκευση στα Πληροφορικά Συστήματα. Επιπλέον, τα ακόλουθα πέντε νέα
μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών θα λειτουργήσουν το ακαδημαϊκό έτος
2005-2006: Διαχείριση Αποβλήτων, Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική,
Κατάλυση & Προστασία του Περιβάλλοντος, Μεταπτυχιακές Σπουδές στα
Μαθηματικά, Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών.
Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών έχει ως αντικείμενο την προσφορά γνώσεων
και δεξιοτήτων στους τομείς των εικαστικών τεχνών σε συνδυασμό με τις
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οπτικές

και

ψηφιακές

τεχνολογίες.

Η

Σχολή

παρέχει

σήμερα

ένα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα, ενώ
προγραμματίζεται και ένα ακόμη πρόγραμμα, που σχετίζεται με τον Εικαστικό
Φωτισμό. (Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόφωσης του Ε.Α.Π.
(Μ.Ε.Α.Ε.), 2005).

5.2 Λόγοι που επέβαλλαν την ίδρυση
Μια σειρά από σύγχρονες εξελίξεις στην οικονομία, στις κοινωνικές δομές και
στην τεχνολογία ευνοούν την ανάπτυξη ανοικτών συστημάτων εκπαίδευσης.
Η άνοδος του κόστους της εργασίας, αρχικά, επιβάλλει τη σημαντική
επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή τη συνεχή βελτίωση του
εκπαιδευτικού επιπέδου και την εξειδίκευση των εργαζομένων. Από την άλλη,
η μαζική είσοδος γυναικών στην αγορά εργασίας επαυξάνει την ανάγκη να
τους παρέχονται εκπαιδευτικές ευκαιρίες μέσα από τους κύκλους των
σπουδών του ευέλικτου συστήματος της Ανοικτής Εκπαίδευσης. Προς την ίδια
κατεύθυνση συμβάλλει ο εκσυγχρονισμός του πρωτογενή τομέα της
οικονομίας, καθώς και η ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών, που απαιτούν
συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εργαζομένων μέσα από ευέλικτα εκπαιδευτικά
σχήματα. Γενικότερα, η ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας
καθιστούν την αρχική τυπική εκπαίδευση ανεπαρκή για όλη τη διάρκεια της
ζωής του σύγχρονου ανθρώπου και οδηγούν στη σταδιακή απαξίωση των
γνώσεών του, συνεπώς στην ανάγκη να επιμορφώνεται και να ενημερώνεται
διαρκώς, ώστε να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να προσαρμόζεται στις
μεταβολές (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2000).
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Ωστόσο, στο επίπεδο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Πανεπιστήμια που
βασίζονται στην "πρόσωπο με πρόσωπο" διδασκαλία χαρακτηρίζονται από
μια σειρά περιορισμούς σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε αυτά (αδυναμία
φυσικής παρουσίας του φοιτητή στις αίθουσες διδασκαλίας, υποχρέωση
εισαγωγικών εξετάσεων, μικρή κάλυψη του φάσματος ηλικιών, μονοσήμαντος
καθορισμός της μορφωτικής πορείας από την αρχική επιλογή που κάνουν οι
φοιτητές, έλλειψη προσφοράς αυτοτελών μορφωτικών κύκλων μικρής
διάρκειας (Λυκουργιώτης, Α. ,1998).
Τα ανοικτά συστήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διέπονται από την
αντίληψη ότι η μόρφωση είναι δικαίωμα όλων, σε όλη τη διάρκεια της ζωής
τους. Κατά συνέπεια απευθύνονται σε πολύ μεγάλο φάσμα ενδιαφερομένων
και παρέχουν, όσο γίνεται, περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, καθώς η
κατοικία χρησιμοποιείται ως κύριος χώρος μάθησης, ο φοιτητής επιλέγει το
χρόνο μελέτης και το ρυθμό με τον οποίο μαθαίνει, δεν υπάρχουν εισαγωγικές
εξετάσεις, ο φοιτητής διαμορφώνει ο ίδιος τη μορφωτική του φυσιογνωμία,
επιλέγοντας αυτοτελείς κύκλους των σπουδών μέσα από το αρθρωτό
σύστημα (Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόφωσης του Ε.Α.Π.
(Μ.Ε.Α.Ε.), 2005).

5.3 Τα καινοτόμα στοιχεία του
1. Η προσφορά των σπουδών, αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ
αποστάσεως διδασκαλίας
2. Η εφαρμογή του αρθρωτού συστήματος και η αντικατάσταση του
Τμήματος από το ευέλικτο σχήμα του "Προγράμματος Σπουδών", που
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μπορεί εύκολα να μεταβάλλεται, ανάλογα με τις εκάστοτε κοινωνικές
και μορφωτικές ανάγκες
3. Η πιστοποίηση των σπουδών σε 5 διαφορετικά επίπεδα, που
καλύπτουν το χώρο από τη μεταδευτεροβάθμια επιμόρφωση έως το
διδακτορικό δίπλωμα
4. Η ίδρυση Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής
Μεθοδολογίας
5. Η ίδρυση Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης
6. Η απλούστευση της διοικητικής δομής με την κατάργηση του
πρυτανικού συμβουλίου και τη θεσμοθέτηση ολιγάριθμης αλλά
αντιπροσωπευτικής Συγκλήτου.
Ο καθορισμός ως βασικής λειτουργικής μονάδας του ΕΑΠ της Θεματικής
Ενότητας (Θ.Ε.), που καλύπτει ένα διακεκριμένο αντικείμενο σε προπτυχιακό
ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Κάθε Θ.Ε. περιλαμβάνει ύλη που αντιστοιχεί σε τρία
εξαΙστορικα μηνιαία μαθήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι. (Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο, 2000).

5.4 Πώς πραγματοποιείται η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Οι φοιτητές λαμβάνουν στο σπίτι τους και μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό
(έντυπο, οπτικοακουστικό, και ορισμένες φορές, σε ηλεκτρονική μορφή), που
είναι

συμβατό

με

τις

απαιτήσεις

της

μάθησης

από

απόσταση.

Το υλικό συνοδεύεται από «Οδηγό Σπουδών» που περιέχει τους στόχους της
Θ.Ε., τη διδακτέα ύλη, το χρονοδιάγραμμα μελέτης κ.ά. Οι φοιτητές μελετούν
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με προσοχή αυτόν τον Οδηγό, τηρούν το χρονοδιάγραμμα μελέτης και
ιδιαίτερα το χρονοδιάγραμμα αποστολής των γραπτών εργασιών στον
καθηγητή τους.
Οι

φοιτητές

υποστηρίζονται

συνεχώς

από

τους

διδάσκοντες

(μέλη

Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) και επικοινωνούν τακτικά με
αυτούς (αντιστοιχεί ένας σε τριάντα περίπου φοιτητές). Συμμετέχουν στις
4ωρες Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.). Κάθε φοιτητής
συμμετέχει σε 5 Ο.Σ.Σ. στη διάρκεια των 10 μηνών των σπουδών. Σε
ορισμένες περιπτώσεις ο αριθμός των Ο.Σ.Σ. μπορεί να είναι μεγαλύτερος.
Οι συναντήσεις αυτές γίνονται για τα προπτυχιακά προγράμματα στην Αθήνα,
στο Ηράκλειο, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην Πάτρα, στη Ξάνθη, στη
Λάρισα και στον Πειραιά και για τα μεταπτυχιακά προγράμματα στην Αθήνα.
Σκοπός των συναντήσεων είναι να αποσαφηνιστούν δυσνόητα σημεία και να
κατανοήσει ο φοιτητής πληρέστερα το γνωστικό αντικείμενο. Επίσης κατά τις
συναντήσεις αυτές αναπτύσσεται η γνωριμία και η επικοινωνία καθηγητή –
φοιτητών.
Εκπονούν τέσσερις ή έξι γραπτές εργασίες, που αξιολογούνται από τον
διδάσκοντα. Οι γραπτές εργασίες είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές
και

πρέπει

να

αποστέλλονται

στο

διδάσκοντα

σε

προκαθορισμένες

ημερομηνίες, που αναφέρονται στο Χρονοδιάγραμμα Μελέτης & Γραπτών
Εργασιών. (Διονυσοπούλου Β., 2001).
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5.5 Στατιστικά στοιχεία για το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005
Πίνακας 5.2: Στατιστικά στοιχεία για το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005

1. Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών

10.368

2. Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

6.430

3. Αριθμός υποψήφιων διδακτόρων

36

4. Αριθμός προσφερόμενων Προγραμμάτων
18
Σπουδών
5.

Αριθμός

προσφερόμενων

Θεματικών
123

Ενοτήτων
6. Αριθμός υποψήφιων φοιτητών για το
65.979
προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2004- 05
7. Αριθμός προσφερόμενων θέσεων για το 5.160+97(ΑΜΕA)+196(KΑΘΗΓ.
ακαδημαϊκό έτος 2004- 05

TEI)

8. Συνολικά αποφοιτήσαντες

2.083

9. Σύνολο εκδοθέντων βιβλίων από το ΕΑΠ

504

10. Αριθμός μελών του Συνεργαζόμενου
863
Εκπαιδευτικού Προσωπικού
11.

Αριθμός

μελών

του

Διδακτικού
26

Ερευνητικού Προσωπικού

Πηγή: (Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόφωσης του Ε.Α.Π.
(Μ.Ε.Α.Ε.), 2005).
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5.6 Σχόλια για το ΕΑΠ
Πίνακας 5.3:Παραδείγματα συζήτησης φοιτητών για το ΕΑΠ
E-mail
galanie
12.10.04, 10:38

Θα κάνω αίτηση ΚΑΙ φέτος, μακάρι να κληρωθώ!

eilotas
12.10.04, 22:56

πολύ σημαντικός θεσμός, αλλά μια απορία.. πως είναι απόλυτα ισότιμο με
τις άλλες πανεπιστημιακές σπουδές? γιατί οι υπόλοιποι φοιτητές να είναι
υποχρεωμένοι
σε
παρακολούθησης
μαθημάτων,
υποχρεωτικά
εργαστήρια κ.τ.λ. και το πτυχίο να είναι ισότιμο? έχει το ίδιο ειδικό βάρος η
εξ αποστάσεως φοίτηση με την κανονική?

elenig
13.12.04, 12:46

Σπουδάζω κι εγώ στο ΕΑΠ, στο τμήμα του Ελληνικού Πολιτισμού και το
συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όποιον έχει όρεξη για μάθηση! eilota, είναι
ισότιμο με ΑΕΙ παρόλο που δεν έχει υποχρεωτικά μαθήματα, γιατί είσαι
αναγκασμένος να παραδώσεις 4 εργασίες ανά θεματική ενότητα. Αν δεν
τις παραδώσεις δεν έχεις το δικαίωμα να δόσεις εξετάσεις στο τέλος. Η
εργασία καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της ύλης, οπότε είναι αδύνατόν να
την κάνεις αν δεν διαβάσεις. Αν κάποιος πάρει και τις τρείς θεματικές
ενότητες ανά έτος, έχει να παραδώσει τουλάχιστον 12 εργασίες! Επίσης,
πρέπει να πάρεις μέσο όρο 5 στις εργασίες για να μπορέσεις να δώσεις
εξετάσεις στο τέλος και ο βαθμός δεν συμψηφίζεται με εκείνον των
τελικών εξετάσεων, πρέπει δηλαδή και σ' αυτές να πάρεις τουλάχιστον 5!
Δεν ξέρω αν υπάρχει ΑΕΙ στο οποίο κάνουν τόσες εργασίες οι φοιτητές!
Οι φίλες μου πάντως που σπούδαζαν δεν θυμάμαι να έκαναν! Όπως
καταλαβαίνεις τα έχουν σκεφτεί όλα οι "μεγάλοι" που το αποφάσισαν
αυτό! Κανείς δεν χαρίζει πτυχία!

elenig
13.12.04, 12:46

galanie καλή τύχη!

Πηγή: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2004 (www.eap.gr)
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5.7 Προβλήματα του ΕΑΠ
Όπως αποδεικνύεται όμως, οι φοιτητές του Ανοιχτού Πανεπιστημίου
στερούνται

πολλά

δικαιώματα

σε

σύγκριση

με

τους

φοιτητές

των

«συμβατικών» και συναντούν πολλά εμπόδια στις σπουδές τους. Οικονομική
«αιμορραγία» προκαλούν σε αρκετούς από τους φοιτητές του Ανοιχτού
Πανεπιστημίου και τις οικογένειές τους τα αυξημένα δίδακτρα που πρέπει να
καταβάλλουν κάθε χρόνο. Χαρακτηριστικό είναι ότι από το 2000 που άρχισαν
τα προπτυχιακά μαθήματα, έως σήμερα τα δίδακτρα σχεδόν διπλασιάστηκαν.
Από 440 ευρώ ανά θεματική ενότητα που ήταν το 2000, σήμερα έχουν φτάσει
τα 700, ενώ οι φοιτητές που θα αρχίσουν μαθήματα το 2005-2006 θα
πληρώνουν 800 ευρώ (Μάστορας Ν., 2005).
Άνιση είναι η μεταχείριση που έχουν οι φοιτητές του Ανοιχτού Πανεπιστημίου
στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε σύγκριση με τους
φοιτητές των υπολοίπων AEI. «Σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στα
υπόλοιπα Πανεπιστήμια, οι φοιτητές του Ανοιχτού Πανεπιστημίου δεν έχουμε
κάλυψη κατά τη διάρκεια των σπουδών μας» αναφέρει μια φοιτήτρια.
Την ίδια ώρα, οι πρώτοι απόφοιτοι του Ανοιχτού Πανεπιστημίου έρχονται
αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα, καθώς διαπιστώνουν ότι τα
πτυχία τους δεν τους εξασφαλίζουν επαγγελματική ειδικότητα και έτσι δεν
έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Μεγαλύτερες δυσκολίες
για να βρουν δουλειά αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι των Τμημάτων
Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Πολιτισμού, Φυσικών Επιστημών και λιγότερες οι
απόφοιτοι Πληροφορικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Αυτό
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δείχνουν τα πρώτα στοιχεία που έχουμε» παραδέχεται η κ. Έλσα
Κανελλοπούλου από το Τμήμα Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου. «Μπορούμε
να συμμετάσχουμε στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο Δημόσιο,
αλλά όχι για να ενταχθούμε στην Εκπαίδευση» λέει ο απόφοιτος του
Τμήματος Ελληνικού Πολιτισμού, κριτικός τέχνης κ. Γιώργος Δάβος. Για το
θέμα της επαγγελματικής κατοχύρωσης μάλιστα, οι φοιτητές έχουν φτάσει
μέχρι τον Συνήγορο του Πολίτη.
Τα προβλήματα όμως, αφορούν και τις υποδομές του Πανεπιστημίου: αν και
πρόκειται

για

σπουδές

εξ

αποστάσεως,

εντούτοις

το

πρόγραμμα

περιλαμβάνει και υποχρεωτικές συναντήσεις καθηγητών - φοιτητών. Οι
συναντήσεις αυτές γίνονται σε ακατάλληλες αίθουσες - κυρίως σχολικές, όπου
οι ενήλικοι φοιτητές δεν χωρούν καν στα θρανία. Όπως λέει η φοιτήτρια του
Τμήματος Ισπανικού Πολιτισμού κ. Καλλιόπη Πατούνα «πρόβλημα υπάρχει
και στην πρόσβαση των φοιτητών σε κάποιες από αυτές τις αίθουσες, αφού
βρίσκονται μακριά από τα κέντρα των πόλεων» (Χαραλαμπάκης Μ. 2005).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
6. Μεθοδολογία
Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρατίθενται τα μεθοδολογικά στοιχεία της
έρευνας. Η παράγραφος 6.1 αναφέρεται στη μεθοδολογία της έρευνας,
ακολουθούν η περιγραφή της διαδικασίας , οι περιορισμοί, το δείγμα και τέλος
στην 6.5 γίνεται μια παρουσίαση του ερωτηματολογίου.

6.1 Μεθοδολογία Έρευνας
Η έρευνα έγινε με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου, το οποίο παρουσιάζεται
παρακάτω. Ο πληθυσμός της δειγματοληψίας ήταν άτομα που φοιτούν στο
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και συμμετέχουν στις συναντήσεις της
Θεσσαλονίκης αλλά μπορεί να έχουν τόπο διαμονής σε διάφορα μέρη της
Ελλάδας.
Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε αποτελούνταν δύο μέρη τα οποία
επιλέχθηκαν ύστερα από προσεκτική εξέταση και τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί
σε σχετικές έρευνες στο εξωτερικό και κατά αυτόν τον τρόπο καθίστανται
αξιόπιστα και κατάλληλα για τον σκοπό της παρούσας έρευνας (Sampson N.,
2003). Επιπλέον έδινε όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων και σχετικές πληροφορίες για επικοινωνία.
Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε ιδιοχείρως στους φοιτητές και συμπληρώθηκε
κατευθείαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων τους το μήνα Μάιο στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ή στο ΙΕΚ Δέλτα.
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Κατόπιν έγινε εξαγωγή των απαντήσεων στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS 10.0
και ακολούθησε συστηματική επεξεργασία σύμφωνα με τις μεθόδους ερμηνείας
της κάθε επιμέρους ερώτησης. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση των
αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με το βαθμό
ικανοποίησης ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες του πανεπιστημίου και της
αποτελεσματικότητας του θεσμού της μάθησης από απόσταση (Distance
Learning).
Η ανάλυση, λοιπόν του ερωτηματολογίου μας ξεκινάει

με την περιγραφική

στατιστική (Descriptives) του προγράμματος SPSS 10.0 και συγκεκριμένα τις
συχνότητες (Frequencies) με τις ποίες δηλώνεται τι προτιμούν περισσότερο οι
φοιτητές ή πού συγκεντρώνονται οι περισσότερες απαντήσεις των ερωτώμενων
(Ρετινιώτης Σ., 1992)
Έπειτα παρουσιάζεται συνδυασμοί ερωτήσεων πράγμα που μας δίνει την
δυνατότητα να προσδιορίσουμε τις μεταβλητές που επηρεάζουν κατά ένα
μεγάλο βαθμό τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας. Οπότε κάποιες ερωτήσεις
επηρεάζουν και τις άλλες και έτσι διαμορφώνουν και τα αποτελέσματά μας. Ο
συνδυασμός των ερωτήσεων επιτυγχάνεται με την χρήση των Croosstabs του
SPSS και η εξάρτηση με τον έλεγχο ανεξαρτησίας (Χ2 του Pearson) (Σιάρδος,
Γ., 1999).

6.2 Περιγραφή της Έρευνας
Η έρευνα έγινε στη Θεσσαλονίκη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Στα ΙΕΚ
Δέλτα που πραγματοποιούνται οι συναντήσεις των φοιτητών με τους
διδάσκοντες και συζητούνται διάφοροι προβληματισμοί των φοιτητών ή
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δίνονται κάποιες κατευθύνσεις από τους καθηγητές για εργασίες ή για μελέτη.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2005 σε διάστημα δύο εβδομάδων .
Αρχικά υπήρξε επικοινωνία με τους υπεύθυνους για το ΕΑΠ στα ΙΕΚ Δέλτα
και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για το αν επιτρέπεται η συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου στη διάρκεια των συναντήσεων. Έπειτα, πριν τη διανομή
των ερωτηματολογίων , ζητούσαμε την άδεια του κάθε διδάσκοντα και
προσκομίζαμε μία επιστολή της επιβλέπουσας καθηγήτριας κυρία Δ.
Μακρίδου - Μπούσιου

η οποία παρουσίαζε τους φορείς της παρούσας

έρευνας, τους σκοπούς της καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα
6.3 Περιορισμοί Έρευνας
Πρέπει να αναφερθούν κάποιοι περιορισμοί που υπήρχαν στην έρευνά μας
και μας οδήγησαν σε συγκεκριμένη διεξαγωγή.
Αρχικά, τα ερωτηματολόγια μοιράζονταν και συμπληρωνόταν από τους
φοιτητές την ίδια στιγμή. Αυτό μπορεί να δημιουργούσε κάποια ψυχολογική
πίεση

στους

ερωτηθέντες.

Η

πίεση

του

χρόνου

υπήρχε

γιατί

τα

ερωτηματολόγια μοιράζονταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος και δεν
μπορούσε

να

υπάρξει

μεγάλη

ελαστικότητα

χρόνου.

Επίσης,

τα

ερωτηματολόγια διανέμονταν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων γατί ήταν
πολύ δύσκολο να συναντήσουμε τους φοιτητές στο τέλος καθώς όλοι είχαν
υποχρεώσεις και περιορισμένο χρόνο, άλλωστε κάποιοι ταξίδευαν από
άλλους νομούς για να παρουσιαστούν στη συνάντηση.
Ακόμη, ένας περιορισμός ήταν ότι αναγκαστήκαμε να μοιράσουμε τα
ερωτηματολόγια μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων διότι θα σταματούσαν οι
συναντήσεις και θα ξεκινούσε περίοδος εξεταστικής, οπότε θα ήταν πολύ
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δύσκολο να βρούμε φοιτητές του ΕΑΠ. Αυτό αποτελεί και μια αιτία για το
γεγονός ότι σε κάποια τμήματα υπήρχε μικρός αριθμός φοιτητών.
6.4 Δείγμα Έρευνας
Το

δείγμα

της

έρευνας

αποτελείτο

από

138

φοιτητές

οι

οποίοι

παρακολουθούν τις συναντήσεις που πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη.
Ο αριθμός των φοιτητών ανά θεματική ενότητα είναι μεταξύ των 30-35
ατόμων. Οι θεματικές ενότητες που πραγματοποιούνται από το ΕΑΠ είναι 123
και όποτε έχουμε συνολικά 3690 άτομα. Τα άτομα που λαμβάνουν μέρος στις
Ο.Σ.Σ. στη Θεσσαλονίκη ανέρχεται στο 1/3 και άρα ο πληθυσμός των
φοιτητών που παρακολουθούν στη Θεσσαλονίκη είναι γύρω στα 1200. Έτσι ,
λαμβάνοντας το 10% του πληθυσμού που ισχύει για να είναι το δείγμα
ικανοποιητικό έχουμε τα 120 άτομα. Στην έρευνα μας λοιπόν το δείγμα ήταν
138 και μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό.

6.5 Ερωτηματολόγιο Έρευνας
Αρχικά τονίστηκε το γεγονός ότι το ερωτηματολόγιο είναι ΑΝΩΝΥΜΟ και ότι
κάθε πληροφορία θα αναλυθεί με απόλυτη εχεμύθεια σύμφωνα με τις Αρχές
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά
για να διευκολύνει την παρούσα ακαδημαϊκή έρευνα.
Στην αρχή υπήρχε ένα ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων το οποίο
ερευνούσε το προφίλ των φοιτητών δηλαδή των ερωτώμενων. Το δεύτερο
μέρος του ερωτηματολογίου είχε να κάνει με βαθμό ικανοποίησης που
απολαμβάνουν οι φοιτητές σε σχέση με διάφορα θέματα που αφορούσαν το
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θεσμό της μάθησης από απόσταση στην Ελλάδα και τις

υπηρεσίες του

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
•

Η επικοινωνία με τον διδάσκοντα (τηλέφωνο , e-mail)

•

Οι Ο.Σ.Σ.

•

Το πρόγραμμα σπουδών

•

Το εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις , βιβλία , έντυπα )

•

Οι εργασίες

•

Οι διοικητικές υπηρεσίες (ποιότητα , εξυπηρέτηση)

•

Το κόστος των διδάκτρων

Τέλος υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις ανοικτού τύπου, οι οποίες αποτελούν
μειονεκτήματα, πλεονεκτήματα του θεσμού και προτάσεις για βελτίωση . Το
ερωτηματολόγιο συνοδεύονταν από μια εισαγωγή η οποία παρουσίαζε τους
φορείς της παρούσας έρευνας, τους σκοπούς της καθώς και τα αναμενόμενα
αποτελέσματα.
Στην συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση κάποιων χαρακτηριστικών των φοιτητών
και των απαντήσεων που έδωσαν στις ερωτήσεις που περιελάμβανε το
ερωτηματολόγιο που τους μοιράστηκε στο κατά τη διάρκεια των συναντήσεων
του το Μάιο.
Το σύνολο των φοιτητών που ερωτήθηκαν, ήταν 138 στο σύνολο όπως
αναφέρεται και παραπάνω στην περιγραφή της έρευνας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
7.Ανάλυση και Αποτελέσματα
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια περιγραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων
της δειγματοληψίας και αναλύονται οι υπό έλεγχο υποθέσεις μας. Στη
παράγραφο 7.1 παρουσιάζονται οι στατιστικές μετρήσεις και η ανάλυση των
αποτελεσμάτων της έρευνας βάση της περιγραφικής στατιστικής. Ακολουθούν
στην 7.2 ανάλυση συσχετίσεων και έλεγχοι ανεξαρτησίας, με την κατανομή Χ2
των ερευνητικών μας υποθέσεων.

7.1 Αποτελέσματα και Ανάλυση Στοιχείων βάση των Διαδικασιών
Συχνοτήτων Descriptives και Frequencies
7.1.1 Γενικά
Η ανάλυση του ερωτηματολογίου μας ξεκινάει με την περιγραφική στατιστική
(Descriptives)

του προγράμματος SPSS 10.0 και συγκεκριμένα τις

συχνότητες (Frequencies) με τις ποίες δηλώνεται τι προτιμούν περισσότερο
οι φοιτητές ή πού συγκεντρώνονται οι περισσότερες απαντήσεις των
ερωτώμενων (Ρετινιώτης, Σ., 1992).
Από ένα σύνολο στατιστικών δεδομένων, όπως είναι καταγραμμένα στην
πρωτογενή έρευνα είναι πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο, να πάρουμε κάποια
συγκεκριμένη εικόνα για τις βασικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τη δομή
τους.
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Γενικά, αντικείμενο της περιγραφικής στατιστικής (Descriptive Statistics)
είναι:
•

Η περιληπτική παρουσίαση ενός συνόλου στατιστικών δεδομένων σε
τέτοια μορφή, ώστε να προκύπτουν με τρόπο άμεσο και πλήρη τα
βασικά τους χαρακτηριστικά.

•

Ο υπολογισμός διαφόρων παραμέτρων οι οποίες μεμονωμένα ή σε
συνδυασμό αντικαθιστούν ένα σύνολο δεδομένων χωρίς να χάνονται
ουσιαστικές πληροφορίες τους (Ζαχαροπούλου, Χ., 1993 ).

7.1.2 Δημογραφικά Στοιχεία
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αρχικά γίνεται ανάλυση των δημογραφικών
χαρακτηριστικών των μαθητών.
Πίνακας 7.1: Φύλο
ΦΥΛΟ
ΑΝΤΡΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

FREQUENCY
(Αριθμός
Ατόμων)
63
72
135
3
138

%

Ποσοστό %

45,7
52,2
97,8
2,2
100

46,7
53,3
100

Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων
Γράφημα 7.1: Φύλο
ΦΥΛΟ
53,3

54

ΠΟΣΟΣΤΟ

52
50
48

ΑΝΤΡΑΣ

46,7

ΓΥΝΑΙΚΑ

46
44
42
ΑΝΤΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ

Φύλο
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Πίνακας 7.2: Ηλικία
FREQUENCY
ΠΟΣΟΣΤΟ %
(Αριθμός Ατόμων)
18-25
9
6,5%
26-30
47
34,1%
31-40
66
47,8%
41 ΚΑΙ ΑΝΩ
16
11,6%
ΣΥΝΟΛΟ
138
100,0%
ΗΛΙΚΙΑ

Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων
Γράφημα 7.2: Ηλικία
ΗΛΙΚΙΑ

47,8%
50,0%
34,1%

40,0%
30,0%
20,0%

0,0%

11,6%

6,5%

10,0%

18-25
26-30
31-40

18-25

26-30

31-40

41 ΚΑΙ
ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΑ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ

Στους παραπάνω πίνακες 7.1 και 7.2 και στα αντίστοιχα γραφήματα
παρουσιάζονται αναλυτικά τα δημογραφικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν
κατά την διάρκεια της έρευνας και σχετίζονται με το προφίλ των φοιτητών του
ΕΑΠ. Τα κυριότερα αποτελέσματα σε σχέση με τους φοιτητές συνοψίζονται
στα παρακάτω σημεία:
•

η μεγαλύτερη πλειοψηφία των φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα
είναι γυναίκες (53,3%)και ακολουθούν οι άντρες με ποσοστό (46,7 %).
Δηλαδή από το σύνολο των 138 ερωτηθέντων οι 72 είναι γυναίκες 63 οι
άντρες , ενώ 3 άτομα δε δήλωσαν φύλο.
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•

η ηλικιακή τους κατανομή είναι μεγαλύτερη στα γκρουπ των 31-40, 2640 με ποσοστά 47,8% και 34,1%

Έπειτα, ακολουθούν η εκπαίδευση τους και η βαθμίδα φοίτησης στο ΕΑΠ. Η
εκπαίδευση τους εμφανίζεται υψηλή από τη στιγμή που το 52,60 έχει πτυχίο
ΑΕΙ-ΤΕΙ. Βέβαια πολλοί είναι και οι απόφοιτοι Λυκείου καθώς το ποσοστό
τους είναι 41,50% , ενώ οι απόφοιτοι τεχν. σχολής εμφανίζονται να κατέχουν
μόνο 5,90%.
Πίνακας 7.3: Βαθμίδα εκπαίδευσης
FREQUENCY
(Αριθμός
Ατόμων)
56
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
71
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΕΙ - ΤΕΙ
8
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΧΝ. ΣΧΟΛΗΣ
135
ΣΥΝΟΛΟ
3
ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ
138
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

%

ΠΟΣΟΣΤΟ

40,6
51,4
5,8
97,8
2,2
100

41,5
52,6
5,9
100

Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων
Γράφημα 7.3: Βαθμίδα εκπαίδευσης
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ
ΤΕΧΝ. ΣΧΟΛΗΣ
6%

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ
ΛΥΚΕΙΟΥ
42%

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ
ΑΕΙ - ΤΕΙ
52%

Όπως βλέπουμε παρακάτω από το σύνολο των 138 ερωτηθέντων τα 68
άτομα δηλαδή ποσοστό 49,3 % ήταν φοιτητές προπτυχιακών τμημάτων και
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70

άτομα,

ποσοστό

50,7%

φοιτητές

μεταπτυχιακών

τμημάτων.

Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε μία ισορροπία όσο αναφορά στη βαθμίδα
φοίτησης που έχουν οι ερωτώμενοι στο ΕΑΠ.

Πίνακας 7.4: Βαθμίδα Φοίτησης στο ΕΑΠ
ΒΑΘΜΙΔΑ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ
ΕΑΠ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

FREQUENCY
(Αριθμός
Ατόμων)
68
70
138

ΠΟΣΟΣΤΟ %
49,3
50,7
100

Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων
Γράφημα 7.4: Βαθμίδα Φοίτησης στο ΕΑΠ
ΒΑΘΜΙΔΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΑΠ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
51%

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
49%

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Ο πίνακας 7.5 που ακολουθεί περιέχει το σύνολο των προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών τμημάτων που απευθυνθήκαμε. Τα περισσότερα άτομα ήταν
από το τμήμα πληροφορικής. Η εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε είναι ότι
την περίοδο που διεξάχθηκε η έρευνα , το μήνα Μάιο, το τμήμα πληροφορικής
είχε περισσότερες συναντήσεις και για αυτό ο αριθμός των φοιτητών του
τμήματος αυτού είναι μεγάλος.

101

Η Ικανοποίηση των φοιτητών στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning ) : Η Περίπτωση του ΕΑΠ
Τσαρτσάλη Αγγελική

Πίνακας 7.5: Τμήματα από όπου προέρχονται οι ερωτώμενοι
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑ
ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
Πληροφορική

50

Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)

29

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

23

Φυσικές Επιστήμες

3

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Τραπεζική

21

Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)

2

Διαχείριση Τεχνικών Έργων

3

(ΔΤΕ)
Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων

6

(ΔΠΜ)
Κοινωνικές Επιστήμες

3
138

ΣΥΝΟΛΟ
Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων

Ένα τελευταίο δημογραφικό στοιχείο που ερευνήσαμε ήταν το επάγγελμα των
ερωτώμενων. Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας με τα αποτελέσματα και το
αντίστοιχο γράφημα που απεικονίζει τα αποτελέσματα σε απόλυτους
αριθμούς και σε ποσοστά. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι εργαζόμενοι και
όχι μόνο φοιτητές όπως συμβαίνει στα πανεπιστήμια με την κλασσική
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μάθηση. Οι συντριπτικοί πλειοψηφία από αυτούς 51,4% (71 άτομα) είναι
ιδιωτικοί υπάλληλοι. Το 26,8 % (37 άτομα ) είναι δημόσιοι υπάλληλοι, το 7,2
%(10 άτομα) ελεύθεροι επαγγελματίες, το 9,4 % φοιτητές ενώ το 4,3%
άνεργοι.
Πίνακας 7.6: Επάγγελμα
FREQUENCY
(Αριθμός Ατόμων)
13

%

ΠΟΣΟΣΤΟ %

9,4

9,5

71

51,4

51,8

37

26,8

27

6

4,3

4,4

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

10

7,2

7,3

ΣΥΝΟΛΟ

137

99,3

100

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝΕΡΓΟΣ

Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων

Γράφημα 7.6: Επάγγελμα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
71

51,8
37
27

13

6

10

9,5

FREQUENCY (Αριθμός Ατόμων)

4,4

7,3

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΦΟΙΤΗΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΝΕΡΓΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
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7.1.3 Βαθμός Ικανοποίησης σε Σχέση με Υπηρεσίες
Έπειτα ακολουθεί η ανάλυση των ερωτήσεων που αφορούν το βαθμό
ικανοποίησης

που

λαμβάνουν

οι

μαθητές

από

τις

υπηρεσίες

του

πανεπιστημίου και τη λειτουργία του θεσμού. Δηλαδή, ακολουθεί ανάλυση
του πόσο ικανοποιημένοι είναι οι φοιτητές του ΕΑΠ από τον διδάσκοντα, τις
Ο.Σ.Σ., το διδακτικό υλικό, το πρόγραμμα σπουδών και γενικότερα από τη
λειτουργία των υπηρεσιών του πανεπιστημίου.
Στο πίνακα 7.7 και στο γράφημα 7.7 μπορούμε να παρατηρήσουμε το πόσο
ικανοποιημένοι είναι οι φοιτητές ως προς την επικοινωνία που είχαν με τον
διδάσκοντα. Η ερώτηση που δόθηκε είναι «Ήταν διαθέσιμος ο διδάσκων όταν
επιχειρήσατε να επικοινωνήσετε μαζί του (τηλ, e-mail)», οι περισσότεροι
φοιτητές (88 άτομα) σε ποσοστό 63,8% απάντησαν ότι είναι πολύ
ικανοποιημένοι ενώ αυτοί που απάντησαν ότι είναι ικανοποιημένοι ήταν (43
άτομα) 31,2%. Είναι αξιοσημείωτο ότι ούτε ένας φοιτητής δεν απάντησε ότι
δεν είναι ικανοποιημένος .
Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι στο θεσμό της μάθησης εξ αποστάσεως
η επικοινωνία διδάσκοντος-φοιτητών αναπτύσσεται και διατηρείται σε
ικανοποιητικά επίπεδα. Εδώ πρέπει να δοθούν «συγχαρητήρια» στους
καθηγητές για την επικοινωνία που διατηρούν, αλλά και στο τμήμα επιλογής
επιστημονικού προσωπικού του ΕΑΠ για του αξιόλογους συνεργάτες που
επιλέγει, γιατί η επικοινωνία αυτή βοηθά στην επιτυχία του θεσμού και
γενικότερα στη μάθηση.
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Πίνακας 7.7:Επικοινωνία με Διδάσκοντα
FREQUENCY
(Αριθμός
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ατόμων)
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
88
63,8
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
43
31,2
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ / ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
7
5,1
ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
0
ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
0
ΣΥΝΟΛΟ
138
100%

Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων

Γράφημα 7.7: Επικοινωνία με Διδάσκοντα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

1

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ /
ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

5,1
31,2
63,8
0

20

40

60

ΠΟΛΥ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
80

ΠΟΣΟΣΤΟ

Στην ερώτηση «Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ανατροφοδότηση που
λαμβάνετε από το πρόγραμμα;» η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων
εμφανίζεται να είναι ικανοποιημένοι σε ποσοστό 88, 10% (24,30 % + 63,80
%).Αναλυτικότερα αποτελέσματα εμφανίζονται στον πίνακα 7.8 και στο
γράφημα 7.8 που ακολουθούν.
Αυτό που μπορούμε να σημειώσουμε είναι επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό
βαθμό ένας από τους βασικούς σκοπούς της μάθησης και στο θεσμό της
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μάθηση από απόσταση. Επίσης και σε έρευνες που έχουν γίνει στο εξωτερικό
σχετικά με την ανατροφοδότηση που απολαμβάνουν οι φοιτητές του distance
learning τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι θετικά ,όπως επίσης και στις
έρευνες που γίνεται σύγκριση μεταξύ παραδοσιακής

και εξ αποστάσεως

μάθησης .
Πίνακας 7.8:Ανατροφοδότηση

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ / ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

FREQUENCY
(Αριθμός
Ατόμων)
32
83
13
1
1
130

ΠΟΣΟΣΤΟ %
24,30
63,80
10,00
0,80
0,80
100

Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων
Γράφημα 7.8: Ανατροφοδότηση
ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ
70,00

63,80

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

60,00
50,00

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ /
ΜΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΜΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

40,00
30,00
20,00
10,00

ΠΟΛΥ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

24,30
10,00
0,80 0,80

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

0,00
1
ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παρακάτω ακολουθεί ένας συγκεντρωτικός πίνακας (ο πίνακας 7.9) που
αναφέρεται στις συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.) που πραγματοποιεί το ΕΑΠ. Η πρώτη
ερώτηση αναφέρεται στο αν οι συναντήσεις βοήθησαν ώστε να κατανοήσουν
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οι φοιτητές το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων. Τα αποτελέσματα
δείχνουν ότι οι φοιτητές σε ποσοστό 44,5% (άτομα 61) είναι ικανοποιημένοι
ενώ οι πολύ ικανοποιημένοι είναι 41,6% ( άτομα 57).Τα ποσοστά των μη
ικανοποιημένων και των καθόλου ικανοποιημένων είναι 0,7% και 1,5%
αντίστοιχα, τα οποία ποσοστά είναι ασήμαντα. Η επόμενη ερώτηση είναι
«Δόθηκαν οδηγίες για την επόμενη(ες) εργασία(ες) και σχολιάστηκε η
προηγούμενη(ες);».Και εδώ οι μισοί φοιτητές (69 άτομα) 50% εμφανίζονται να
είναι πολύ ικανοποιημένοι ενώ τα ποσοστά των μη ικανοποιημένων και των
καθόλου ικανοποιημένων είναι 1,4% και 0,7% αντίστοιχα, τα οποία ποσοστά
είναι και πάλι ασήμαντα. Τέλος, τρίτη ερώτηση έχει να κάνει με τη συζήτηση
που αναπτύχθηκε μεταξύ διδάσκοντος-φοιτητών. Οι συντριπτική πλειοψηφία
των ερωτώμενων απαντά ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι και ικανοποιημένοι με
ποσοστά 47,8% και 40,6% αντίστοιχα.
Τα συμπεράσματα που μπορούμε να αντλήσουμε είναι ότι οι συναντήσεις
του ΕΑΠ :
•

λειτουργούν αρκετά ικανοποιητικά και αποτελεσματικά.

•

μέσω των συναντήσεων γίνεται συζήτηση που βοηθά διδάσκοντες και
φοιτητές να κατανοήσουν ο καθένας καλύτερα το ρόλο του.

•

οι φοιτητές λαμβάνουν οδηγίες για τις εργασίες και για τις θεματικές
ενότητες.
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Πίνακας 7.9:Ο.Σ.Σ.
ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΟΛΥ
ΜΗ
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΙΚΑΝΟΠ. ΙΚΑΝΟΠ. ΟΥΤΕ ΙΚΑΝΟΠ. ΙΚΑΝΟΠ.
Ο.Σ.Σ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θ.Ε.
FREQUENCY
(Αριθμός Ατόμων)
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
FREQUENCY
(Αριθμός Ατόμων)
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
FREQUENCY
(Αριθμός Ατόμων)
ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΣΥΝΟΛΟ

57
41,6

61
44,5

16
11,7

1
0,7

2
1,5

137
100

69
50

55
39,9

11
8

2
1,4

1
0,7

138
100

66
47,8

56
40,6

13
9,4

2
1,4

1
0,7

138
100

Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων

Η ένατη ερώτηση του ερωτηματολογίου έχει να κάνει με το πρόγραμμα
σπουδών .Η ερώτηση που τίθεται είναι αν το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στα
ενδιαφέροντα των φοιτητών και οι απαντήσεις που λαμβάνουμε κάθε άλλο
παρά καλές μπορούν να χαρακτηριστούν, αφού το 52,9% των φοιτητών
(άτομα 73) απαντούν ότι είναι ικανοποιημένοι, το 34,1% εμφανίζονται να είναι
πολύ ικανοποιημένοι και μόνο ένα μικρό ποσοστό σημειώνει τις υπόλοιπες
επιλογές.
Εδώ συμπεραίνουμε
πανεπιστήμιο

στο

όσο αναφορά το πρόγραμμα σπουδών ότι
συγκεκριμένο

θέμα

λειτουργεί

αρκετά

καλά

το
και

αποτελεσματικά αφού λαμβάνει θετικές αντιδράσεις.
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Πίνακας 7.10:Πρόγραμμα Σπουδών
FREQUENCY
(Αριθμός
ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ατόμων)
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
47
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
73
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ / ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
15
ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
2
ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
1
ΣΥΝΟΛΟ
138
ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ
0
ΣΥΝΟΛΟ
138

ΠΟΣΟΣΤΟ %
34,1
52,9
1,9
1,4
0,7
100

Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων

Γράφημα 7.10: Πρόγραμμα Σπουδών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
60,0

ΠΟΛΥ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

52,9

ΠΟΣΟΣΤΟ %

50,0
40,0

34,1

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ /
ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

30,0
20,0
10,0

1,9

1,4

0,7

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

0,0
1
ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ίδιες παρατηρήσεις ισχύουν και στη ερώτηση που έχει να κάνει με τη διάρκεια
εκπόνησης

εργασιών.

Οι

ικανοποιημένοι

φοιτητές

είναι

59,4%

ενώ

ακολουθούν αυτοί οι οποίοι δεν είναι ούτε ικανοποιημένοι ούτε μη
ικανοποιημένοι 20,3 %.Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι
φοιτητές είναι εργαζόμενοι

περισσότεροι

και βρίσκονται στην ηλικία των 31 – 40 ετών

,όπως έχουμε αναλύσει νωρίτερα, και είναι λογικό να έχουν περιορισμένο
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χρόνο λόγω υποχρεώσεων και προτεραιοτήτων. Έτσι, ίσως εξηγείται το ότι
δεν μένουν αρκετά ικανοποιημένοι από τη διάρκεια εκπόνησης των εργασιών.
Πίνακας 7.11:Διάρκεια Εκπόνησης Εργασιών
FREQUENCY
(Αριθμός
ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ατόμων)
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
18
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
82
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ / ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
28
ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
9
ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
1
ΣΥΝΟΛΟ
138

ΠΟΣΟΣΤΟ %
13,0
59,4
20,3
6,5
0,7
100

Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων
Γράφημα 7.11: Διάρκεια Εκπόνησης Εργασιών
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
70,0

59,4

ΠΟΣΟΣΤΟ

60,0

ΠΟΛΥ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

50,0

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ /
ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

40,0
30,0
20,0
10,0

20,3

ΚΑΘΟΛΟΥ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

13,0
6,5
0,7

0,0
1
ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παρακάτω ακολουθούν τα θέματα στα οποία φοιτητές δεν φαίνονται να είναι
ικανοποιημένοι. Αρχικά στην ερώτηση που έχει σχέση με το εκπαιδευτικό
υλικό οι περισσότεροι φοιτητές 50,7% (70 άτομα) δεν είναι ικανοποιημένοι, το
33,3% δεν είναι ούτε ικανοποιημένοι ούτε μη ικανοποιημένοι ενώ αυτοί οι
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οποίοι είναι ικανοποιημένοι είναι μόνο 2,9 % (4 άτομα), το οποίο είναι πολύ
μικρό.
Συμπεραίνουμε ότι τα βιβλία, οι σημειώσεις, τα cd, οι δισκέτες και γενικότερα
το συγγραφικό υλικό του ΕΑΠ δεν ανταποκρίνεται και δεν ικανοποιεί τους
φοιτητές. Αυτό που αξίζει να αναφερθεί ότι στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου «τι
σας άρεσε λιγότερο στο πρόγραμμα;» και «αν είχατε την ευκαιρία τι θα
αλλάζατε στο πρόγραμμα;» η δημοφιλέστερη απάντηση που λάβαμε ήταν το
διδακτικό υλικό. Οι περισσότεροι, ακόμα, φοιτητές προτείνουν να αλλάξει το
υλικό που χρησιμοποιείται. Επίσης, τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τα
αποτελέσματα

της

πραγματοποιηθεί

βιβλιογραφικής
για

distance

έρευνας.
learning

Σε
οι

έρευνες
φοιτητές

που

έχουν

εμφανίζονται

δυσαρεστημένοι από την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού.
Πίνακας 7.12:Εκπαιδευτικό Υλικό
FREQUENCY
(Αριθμός
Ατόμων)
ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
4
2,9
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
14
10,1
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ / ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
46
33,3
ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
70
50,7
ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
4
2,9
ΣΥΝΟΛΟ
138
100
ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ
0
ΣΥΝΟΛΟ
138

Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων

111

Η Ικανοποίηση των φοιτητών στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning ) : Η Περίπτωση του ΕΑΠ
Τσαρτσάλη Αγγελική

Γράφημα 7.12: Εκπαιδευτικό Υλικό
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
60,0
50,0
40,0
ΠΟΣΟΣΤΟ % 30,0
20,0
10,0
0,0

50,7
33,3

ΠΟΛΥ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

10,1
2,9

2,9

1
ΒΑΘΜΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ /
ΜΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΜΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

Στην ανταπόκριση των διοικητικών υπηρεσιών οι περισσότεροι ερωτώμενοι
34,4% (άτομα 43) απαντούν ότι δεν είναι ούτε ικανοποιημένοι ούτε μη
ικανοποιημένοι.

Ακόμα,

το

ίδιο

ποσοστό

26,6%

(άτομα

32)

είναι

ικανοποιημένοι και μη ικανοποιημένοι αντίστοιχα, το οποίο προκαλεί
εντύπωση

και θα πρέπει

να

δημιουργήσει

προβληματισμούς

στους

υπεύθυνους.
Πίνακας 7.13:Διοικητικές Υπηρεσίες
FREQUENCY
ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
(Αριθμός Ατόμων) ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
17
13,6
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
32
25,6
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ / ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
43
34,4
ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
32
25,6
ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
1
0,8
ΣΥΝΟΛΟ
125
100
ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ
13
ΣΥΝΟΛΟ
138

Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων
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Γράφημα 7.13: Διοικητικές Υπηρεσίες
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΟΛΥ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

34,4

35,0
30,0
25,0
20,0
ΠΟΣΟΣΤΟ %
15,0
10,0
5,0
0,0

25,6

25,6

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

13,6
0,8
1
ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ /
ΜΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΜΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων
Στην τελευταία ερώτηση που έχει να κάνει με το κόστος των διδάκτρων οι
συντριπτικοί πλειοψηφία των ερωτώμενων 83,7% δηλαδή 112 άτομα από τα
134 που απάντησαν δηλώνει ότι τα δίδακτρα είναι υψηλά. Επίσης, ακολουθεί
και ερώτηση «αν ναι γιατί;» και στην οποία οι περισσότεροι εξηγούν ότι είναι
υψηλά λόγω ποιότητας, λόγω γενικότερων οικονομικών συνθηκών, λόγω
μισθών και λόγω ανεργίας. Η ερώτηση αυτή αποτέλεσε αντικείμενο
προβληματισμού της δικιάς έρευνας και αποφασίστηκε να συμπεριληφθεί στο
ερωτηματολόγιό μας εφόσον έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης του συλλόγου
των φοιτητών του ΕΑΠ

και αιτία συγγραφής άρθρων, καθώς έχει

απασχολήσει τον τύπο.
Πίνακας 7.14:Κόστος Διδάκτρων
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΣΥΝΟΛΟ

FREQUENCY (Αριθμός
Ατόμων)

ΠΟΣΟΣΤΟ %

112
22
134

83,7
16,3
100

Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων
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Γράφημα 7.14: Κόστος Διδάκτρων
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
ΟΧΙ
16%

ΝΑΙ
84%
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Μετά από την ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι φοιτητές
συμπεραίνουμε ότι:
1. Είναι αρκετά ικανοποιημένοι με την επικοινωνία με τον διδάσκοντα, με
την

ανατροφοδότηση,

με

τις

Ο.Σ.Σ

και

τις

συζητήσεις

που

αναπτύσσονται κατά την διάρκεια αυτών, με το πρόγραμμα σπουδών και
με τις εργασίες,
2. Δεν είναι ικανοποιημένοι με το εκπαιδευτικό υλικό και με τις διοικητικές
υπηρεσίες.
Πρέπει να σημειωθεί τα αποτελέσματα της έρευνας μας συμφωνούν με τις
πτυχές της ερευνητικής λογοτεχνίας όπως έχουν αναφερθεί στο Κεφάλαιο 2.
και επαληθεύονται οι πρώτες ερευνητικές υποθέσεις που κάναμε. Στο τέλος
της εργασίας μας δηλώνονται προτάσεις, οι οποίες είναι απόψεις φοιτητών και
συμβάλουν

στη

βελτίωση

των

υπηρεσιών

του

Ελληνικού

Ανοικτού

Πανεπιστημίου
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7.2 Αποτελέσματα και Ανάλυση Στοιχείων

με βάση τους Πίνακες

Διασταυρώσεως (Crosstabs) και τον Έλεγχο Ανεξαρτησίας (Χ2 Test)
7.2.1 Γενικά
.

Κάθε ερώτημα του ερωτηματολογίου μας αποτελεί μεταβλητή η οποία

αρχικά θεωρείται ανεξάρτητη σε σχέση με τις υπόλοιπες μεταβλητές. Κρίνεται
λοιπόν σκόπιμο να γίνει έλεγχος που να διευκρινίζει την εξάρτηση και το βαθμό
εξάρτησης της μιας μεταβλητής με την άλλη.
Ο συνδυασμός των ερωτήσεων μεταξύ τους δίνει την δυνατότητα να
προσδιορίσουμε τις μεταβλητές που επηρεάζουν κατά ένα μεγάλο βαθμό τα
τελικά αποτελέσματα της έρευνας. Οπότε κάποιες ερωτήσεις επηρεάζουν και
τις άλλες και έτσι διαμορφώνουν και τα αποτελέσματά μας.
Ο συνδυασμός των ερωτήσεων επιτυγχάνεται με την χρήση των Πινάκων
Διασταυρώσεως (Croosstabs) του SPSS και η εξάρτηση με τον έλεγχο
ανεξαρτησίας (κατανομή Χ2 του Pearson) (Σιάρδος Γ.Κ., 1999).
Αρχικά ελέγχουμε τα αποτελέσματα που μας δίνει ο συνδυασμός των
ερωτήσεων και περιγράφουμε τα αποτελέσματα. Στη συνέχεια ελέγχουμε τα
αποτελέσματα του significance κατά πόσο είναι ίσο(=), μεγαλύτερο (>), ή
μικρότερο (<) του 0,05 ή του 0,10.Δηλαδή εργαζόμαστε με επίπεδο
σημαντικότητας 5 % και 10 %, ανάλογα με την ερώτηση. Πρέπει να σημειωθεί
ότι όσο μικρότερο είναι το επίπεδο σημαντικότητας, το 5% ή το 10%, τόσο
μεγαλύτερος είναι ο βαθμός εξάρτησης της μιας μεταβλητής με την άλλη και
αντίστοιχα των ερωτήσεων. Για τον έλεγχο ακολουθούμε τα πέντε βήματα που
παρουσιάζονται παρακάτω και γίνεται σύγκριση της τιμής Χ2α και της τιμής του
κριτηρίου απόφασης Χ2π (Ζαχαροπούλου, Χ., 1993).
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Οι ερευνητικές υποθέσεις οι οποίες εξετάζονται παρακάτω είναι:
•

Όταν ο διδάσκων είναι διαθέσιμος να επικοινωνεί με τους φοιτητές τότε
οι φοιτητές είναι ικανοποιημένοι από τη μεταξύ τους συζήτηση.

•

Οι μαθητές κατά τη διάρκεια των Ο.Σ.Σ παίρνουν πληροφορίες για τις
εργασίες.

•

Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι περισσότερο ικανοποιημένοι με την
ανατροφοδότηση.

•

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι λιγότερο ικανοποιημένοι με το
εκπαιδευτικό υλικό.

•

Οι φοιτητές ηλικίας 31-40 ετών είναι λιγότερο ικανοποιημένοι με τη
διάρκεια εκπόνησης εργασιών.

•

Οι γυναίκες-φοιτήτριες είναι περισσότεροι ικανοποιημένες με το
πρόγραμμα σπουδών.

•

Οι φοιτητές που δεν είναι ικανοποιημένοι με το εκπαιδευτικό υλικό, δεν
είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και από τη λειτουργία των Διοικητικών
Υπηρεσιών.

•

Το επάγγελμα επηρεάζει την άποψη των φοιτητών για το κόστος των
διδάκτρων και οι περισσότεροι φοιτητές που είναι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι
θεωρούν το κόστος των διδάκτρων υψηλό.

Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι βιβλιογραφία δεν προχωρά με μεγάλη
λεπτομέρεια στην εξάρτηση των στοιχείων. Λίγες έρευνες είναι αυτές που έχουν
κάνει τέτοιο συνδυασμό ερωτήσεων και έχουν ελέγξει την εξάρτηση. Αυτού του
είδους η ανάλυση αποτελεί, λοιπόν, μια πρωτοτυπία της έρευνας μας.
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7.2.2 Συνδυασμοί Ερωτήσεων με βάση τους Πίνακες Διασταυρώσεως
(Crosstabs)
Συνδυασμός 1
Παρακάτω παρουσιάζεται η σχέση ανάμεσα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές
και στην ανατροφοδότηση. Η ερευνητική Υπόθεση που θα ελέγξουμε μέσα
από τον Πίνακα Διασταυρώσεως είναι
«Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι περισσότερο ικανοποιημένοι με την
ανατροφοδότηση.»
Από τους παρακάτω πίνακες οι φοιτητές που απάντησαν ότι ήταν πολύ
ικανοποιημένοι από την ανατροφοδότηση που έλαβαν από το πρόγραμμα και
ήταν στο σύνολο τους 32 (βέβαια οι περισσότεροι, 83 άτομα, δηλώνουν ότι
ήταν απλά ικανοποιημένοι), ποσοστό 56,3% προερχόταν από επίπεδο
μεταπτυχιακού και ποσοστό 43,8 προερχόταν από προπτυχιακούς φοιτητές.
Οπότε , επαληθεύεται η ερευνητική αυτή υπόθεση βάση του παρακάτω
πίνακα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στη διάρκεια της έρευνας και συγκεκριμένα στη φάση
της συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ζητήθηκαν διευκρινήσεις για αυτήν
την ερώτηση που προερχόταν κυρίως από προπτυχιακούς φοιτητές.
Πίνακας 7.15: Σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση από την ανατροφοδότηση
και στη βαθμίδα φοίτησης
ΒΑΘΜΙΔΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΑΠ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Πόσο ικανοποιημένοι
είναι οι φοιτητές από
την ανατροφοδότηση
του προγράμματος
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ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠ.
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΟΥΤΕ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜ.
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΚΑΘΟΛΟΥ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΣΥΝΟΛΟ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %

14
43,8
22,6

18
56,3
26,5

32
100
24,6

402
48,2
64,5

43
51,8
63,2

83
100
63,8

7
53,8
11,3

6
46,2
8,8

13
100
10

1
100
0,8

1
100
0,8

62
47,7
100

1
100
0,8

1
100
0,8

68
52,3
100

130
100
100

Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων

Γράφημα 7.15: Σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση από την ανατροφοδότηση
και στη βαθμίδα φοίτησης
ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ

44%
56%

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
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Συνδυασμός 2
Βάση της έρευνας στο Πανεπιστήμιο του MICHIGAN και της έρευνας του ΕΑΠ
των καθηγητών Κουστουράκη, Γ. και Χ. Παναγιωτακόπουλου κρίναμε σωστό
να γίνει μια σύγκριση ανάμεσα στο φύλο και στο πόσο ικανοποιημένοι είναι οι
φοιτητές από στο πρόγραμμα σπουδών.
Η ερευνητική μας υπόθεση είναι:
«Οι γυναίκες-φοιτήτριες είναι περισσότεροι ικανοποιημένες με το
πρόγραμμα σπουδών.»
Όπως στην έρευνα των καθηγητών του ΕΑΠ αποδεικνύεται ότι όλο και
περισσότερες γυναίκες λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα έτσι και στη δική
μας έρευνα η πλειοψηφία είναι γυναίκες. Επίσης , όπως αναφέρεται στη
βιβλιογραφία πολύ φοιτητές είναι ικανοποιημένοι με το πρόγραμμα σπουδών.
Οπότε και τα αυτά τα αποτελέσματα της βιβλιογραφίας συμφωνούν με τα δικά
μας, μιας και οι φοιτητές του ελληνικού πανεπιστημίου εμφανίζονται να είναι
ικανοποιημένοι με ποσοστό 52,65 (άτομα 71).Επίσης, στην έρευνα μας το
μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που είναι ικανοποιημένοι είναι γυναίκες με
ποσοστό 54,9%(ενώ οι άνδρες είναι 45,1% ).Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί
με το αποτέλεσμα της έρευνας του MICHIGAN στην οποία οι περισσότερες
γυναίκες σπουδάστριες είναι ικανοποιημένοι με το πρόγραμμα σπουδών
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Πίνακας 7.16: Σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση από το πρόγραμμα
σπουδών και το φύλο
ΦΥΛΟ
ΑΝΔΡΑΣ
Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι
φοιτητές με το πρόγραμμα
σπουδών
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠ.
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΟΥΤΕ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜ.
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΚΑΘΟΛΟΥ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΣΥΝΟΛΟ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ

20
43,5
31,7

26
56,5
36,1

46
100
34,1

32
45,1
54,8

39
54,9
54,2

71
100
52,6

9
40
14,3

6
6
8,3

15
34,8
11,1

2
100
3,2

63
46,7
100

2
100
1,5
1
100
1,1

1
100
0,07

72
53,3
100

135
100
100

Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων
Γράφημα 7.16: Σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση από το πρόγραμμα
σπουδών και το φύλο

ΙΚΑΝΟΠ.ΜΕ
ΠΡΟΓΡ.ΔΠΟΥΔΩΝ ΣΕ
ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΣΧΕΣΗ ΦΥΛΟ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
54,9

60
50

45,1

40
30
20
10
0
ΑΝΔΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ
Φ ΥΛΟ

120

Η Ικανοποίηση των φοιτητών στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (Distance Learning ) : Η Περίπτωση του ΕΑΠ
Τσαρτσάλη Αγγελική

Συνδυασμός 3
Παρακάτω παρουσιάζεται η σχέση ανάμεσα στο εκπαιδευτικό υλικό και τις
διοικητικές υπηρεσίες. Η ερευνητική Υπόθεση που θα ελέγξουμε μέσα από
τον Πίνακα Διασταυρώσεως είναι

«Οι φοιτητές που δεν είναι ικανοποιημένοι με το εκπαιδευτικό υλικό, δεν
είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και από τη λειτουργία των Διοικητικών
Υπηρεσιών.»
Όπως είχαμε δει στην προηγούμενη παράγραφο είναι τα ζητήματα στα
οποία οι φοιτητές εμφανίζονται λιγότερο ικανοποιημένοι. Αναλυτικά όπως
φαίνεται από το γράφημα 7.17 και από τον πίνακα 7.17

οι περισσότεροι

φοιτητές που είναι μη ικανοποιημένοι ως προς το εκπαιδευτικό υλικό (άτομα
61) ποσοστό 37,7% εμφανίζεται να είναι ούτε ικανοποιημένοι ούτε μη
ικανοποιημένοι με τις διοικητικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα με το τμήμα
μητρώου. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι και σε έρευνες που έχουν
πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό και αναφέρονται στη βιβλιογραφία οι
περισσότεροι φοιτητές δεν είναι ικανοποιημένοι με το εκπαιδευτικό υλικό, την
τεχνική και διοικητική υποστήριξη σε προγράμματα μάθησης εξ αποστάσεως.
Οπότε , επαληθεύεται η ερευνητική μας υπόθεση και μέσα από την εργασία
μας.

Πίνακας 7.17: Σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση από το εκπαιδευτικό υλικό
και τις διοικητικές υπηρεσίες
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΟΛΥ
ΙΚΑΝΟΠ. ΙΚΑΝΟΠ. ΟΥΤΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠ.
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %

1
25

1
25

ΜΗ
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΙΚΑΝΟΠ. ΙΚΑΝΟΠ.

2
50

ΣΥΝΟΛΟ

4
100
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ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΟΥΤΕ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜ.
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΚΑΘΟΛΟΥ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΣΥΝΟΛΟ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %

5,9

3,1

4,7

2
15,4
12,8

5
38,5
15,6

2
15,4
4,7

4
30,8
12,5

13
100
10,4

3
6,8
17,6

10
22,7
31,3

16
36,4
37,2

15
34,1
46,9

44
100
35,2

10
16,4
58,8

16
26,2
50

23
37,7
53,5

11
18
34,4

1
33,3
5,9
17
13,6
100

3,2

1
1,6
100

2
66,7
6,3
32
25,6
100

43
34,4
100

31
25,6
100

61
100
48,8

2
100
2,4
1
0,8
100

125
100
100

Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων

Γράφημα 7.17: Σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση από το εκπαιδευτικό υλικό
και τις διοικητικές υπηρεσίες

ΜΗ ΙΚΑΝΟΠ. ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

ΣΧΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
40
35
30
25
20
15
10
5
0

37,7
26,2
18

16,4

1,6
ΠΟΛΥ
ΙΚΑΝΟΠ.

ΙΚΑΝΟΠ.

ΟΥΤΕ

ΜΗ
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΙΚΑΝΟΠ. ΙΚΑΝΟΠ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠ. ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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Συνδυασμός 4
Τέλος, συνδυάζουμε το επάγγελμα με το κόστος των διδάκτρων, δηλαδή
ερευνούμε το εξής:

«Το επάγγελμα επηρεάζει την άποψη των φοιτητών για το κόστος των
διδάκτρων και οι περισσότεροι φοιτητές που είναι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι
θεωρούν το κόστος των διδάκτρων υψηλό.»
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η ανάγκη για αυτή την εξέταση προέρχεται
από τα παράπονα και τη δυσαρέσκεια που δηλώνονται στο τύπο από τους
φοιτητές του ΕΑΠ για το κόστος των διδάκτρων ιδιαίτερα μετά την τελευταία
αύξηση.
Από τον πίνακα 7.18 φαίνεται ότι αυτή που υποστηρίζουν ότι τα δίδακτρα
είναι υψηλά προέρχονται από την κατηγορία του Ιδ. Υπάλληλου, του Φοιτητή,
του Ανέργου. Τα ποσοστά έχουν την εξής ιεραρχία 88,6%, 84,6% και 83,3%.
Αντίθετα αυτή που σημειώνουν το «όχι» είναι Δημ. Υπάλληλοι και Ελ.
Επαγγελματίες με αντίστοιχα ποσοστά 22,9% και 30%.Αρα , η υπόθεση που
κάναμε επαληθεύεται. Θα πρέπει, λοιπόν να βρεθεί τρόπος μείωσης των
διδάκτρων, γιατί σύμφωνα με ότι δηλώσαν οι φοιτητές δύσκολα εξοικονομούν
το ποσό αυτό.

Πίνακας 7.18: Σχέση ανάμεσα στην άποψη για το κόστος των διδάκτρων και
το επάγγελμα
Κόστος διδάκτρων
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΣΥΝΟΛΟ
Επάγγελμα
ΦΟΙΤΗΤΗΣ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
COUNT

11
84,6
9,8

2
15,4
9,1

13
100
9,7

62

8

70
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ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΑΝΕΡΓΟΣ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓ.
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΣΥΝΟΛΟ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %

88,6
55,4

11,4
36,4

100
52,2

27
77,1
24,1

8
22,9
36,4

35
100
26,1

5
83,3
4,5

1
16,7
4,5

6
100
4,5

7
70
6,3

3
30
13,6

10
100
7,5

112
83,6
100

22
16,4
100

134
100
100

Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων

Γράφημα 7.18.α.:Υδ. Υπάλληλοι και Κόστος Διδάκτρων
ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

100
80
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΙΔ.ΥΠΑΛΛ.

60

88,6

40
20
0

11,4
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΥΨΗΛΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ?
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Γράφημα 7.18.β.:Δημ. Υπάλληλοι και Κόστος Διδάκτρων
ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΔΚΤΡΩΝ

80
70
60
50
ΠΟΣΟΣΤΟ
40
ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛ.
30
20
10
0

77,1

22,9
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΥΨΗΛΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ?

Έχοντας παρουσιάσει παραπάνω τους συνδυασμούς των ερωτήσεων
μπορούμε να πούμε ότι καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα :
1. Οι

μεταπτυχιακοί

φοιτητές

δείχνουν

να

είναι

περισσότερο

ικανοποιημένοι με την έννοια και τη λειτουργία της ανατροφοδότησης.
2. Όλο και περισσότερες γυναίκες λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα της
μάθηση

εξ

αποστάσεως

και

οι

οποίες

είναι

περισσότερο

ικανοποιημένες ως προς το πρόγραμμα σπουδών σε σχέση με τους
άνδρες.
3. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στο εκπαιδευτικό υλικό και τις διοικητικές
υπηρεσίες και για τα οποία οι φοιτητές δηλώνουν ότι δεν είναι
ικανοποιημένοι.
4. Το επάγγελμα παίζει ρόλο ως προς την άποψη των φοιτητών για το
κόστος των διδάκτρων.
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7.2.3 Παρουσίαση Ελέγχων Ανεξαρτησίας (Χ2 Test)
Έλεγχος 1
Η υπόθεση που αρχικά θέλουμε να ερευνήσουμε είναι η ακόλουθη :

«Όταν ο διδάσκων είναι διαθέσιμος να επικοινωνεί με τους φοιτητές
τότε οι φοιτητές είναι ικανοποιημένοι από τη μεταξύ τους συζήτηση.»
Η υπόθεση αυτή αποτελείται από της εξής ερωτήσεις :
«Ήταν διαθέσιμος ο διδάσκων όταν επιχειρήσατε να επικοινωνήσετε μαζί του
(τηλ, e-mail)» και την «Αναπτύχθηκε ικανοποιητικά και αποτελεσματικά η
συζήτηση διδάσκοντος-φοιτητών».
Άρα, ο έλεγχος που προτείνεται στην περίπτωση αυτή είναι ο έλεγχος
ανεξαρτησίας ή όχι των ερωτήσεων που έχουμε δηλώσει παραπάνω. Ο
έλεγχος ανεξαρτησίας γίνεται με την κατανομή Χ2 και ειδικότερα με τα
παρακάτω βήματα :

Βήμα 1ο : Υποθέσεις του ελέγχου
Η Μηδενική Υπόθεση Η0 : Οι ερωτήσεις είναι ανεξάρτητες .
Η Εναλλακτική Υπόθεση Ηα : Οι ερωτήσεις έχουν εξάρτηση.

Βήμα 2ο : Κατανομή Χ2
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Γράφημα 7.19.α: Γραφική Παράσταση της Κατανομής Χ2

Χ2 π, ν = 15,51
Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων

Βήμα 3ο : Η τιμή του κριτηρίου απόφασης με βαθμούς ελευθερίας ν= (c-1) (r1) = 8 ( όπου c,r = αριθμός γραμμών και στηλών του πίνακα διασταυρώσεως
) και με επίπεδο σημαντικότητας 5% είναι :
Από τους στατιστικούς πίνακες η τιμή του κριτηρίου απόφασης Χ2π,ν = 15,51

Βήμα 4ο: Το Χ2 στη δική μας περίπτωση βάση του πίνακα 7.19.β είναι :
Χ2α,ν = 54,344
Που προκύπτει αυτόματα βάση του τύπου Χ2 =

κ

∑

( f i – npi )

2

/ npi ,

i =1

όπου

n = μέγεθος δείγματος, pi = πιθανότητα, f

i

= συχνότητα και

i=1,………,κ

Βήμα 5ο: Η απόφαση.
Επειδή Χ2α,ν = 54,344 > Χ2π,ν = 15,51, απορρίπτω την Η0 και δέχομαι την Ηα .
Οπότε

οι ερωτήσεις έχουν εξάρτηση κα έτσι επαληθεύεται η βασική

ερευνητική μου υπόθεση ότι δηλαδή « Όταν ο διδάσκων είναι διαθέσιμος

να επικοινωνεί με τους φοιτητές τότε οι φοιτητές είναι ικανοποιημένοι
από τη μεταξύ τους συζήτηση.»
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Επιπλέον, από τον πίνακα 7.19.α στην στήλη του significane η τιμή είναι

0,00 (<0,05), που και πάλι σημαίνει ότι απορρίπτω την Η0 και δέχομαι την Ηα.
Τα ίδια αποτελέσματα επιβεβαιώνονται και από το γράφημα 7.19.β που
ακολουθεί ότι στην ερώτηση «Ήταν διαθέσιμος ο διδάσκων όταν επιχειρήσατε
να επικοινωνήσετε μαζί του (τηλ, e-mail)» οι περισσότεροι φοιτητές δήλωσαν
ότι ήταν πολύ ικανοποιημένοι ( 88 άτομα). Από αυτά τα 88 άτομα ποσοστό
62,8% δηλαδή 60 άτομα δήλωσαν ότι έμειναν πολύ ικανοποιημένοι από την
συζήτηση με το διδάσκοντα.

Πίνακας 7.19.α:Σχέση ανάμεσα στην επικοινωνία και τη συζήτηση
Αναπτύχθηκε ικανοποιητικά και αποτελεσματικά η
συζήτηση διδάσκοντος-φοιτητών
ΠΟΛΥ
ΙΚΑΝΟΠ. ΙΚΑΝΟΠ. ΟΥΤΕ
Ήταν διαθέσιμος ο
διδάσκων όταν
επιχειρήσατε να
επικοινωνήσετε
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠ.
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΟΥΤΕ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜ.
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΚΑΘΟΛΟΥ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΣΥΝΟΛΟ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΜΗ
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΙΚΑΝΟΠ. ΙΚΑΝΟΠ. ΣΥΝΟΛΟ

60
62,8
90,9

26
29,5
46,4

1
1,1
7,7

6
14
9,1

26
60,5
46,4

9
20,9
69,2

4
57,1
7,1

3
42,9
23,1

56
40,6
100

13
9,4
100

66
47,1
100

1
1,1

2
4,7

88
100
63,8

43
100
31,2
7
100
5,1

2
1,4
100

1
0,7
100

138
100
100
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Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων

Πίνακας 7.19.β: Έλεγχος ανεξαρτησίας για την επικοινωνία και τη συζήτηση
Value

df

Asymp. Sig. (2sided)

Pearson Chi-Square

54,344

8

,000

Likelihood Ratio

59,539

8

,000

Linear-by-Linear
Association

36,646

1

,000

N of Valid Cases

138

Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων

Γράφημα 7.19.β: Σχέση ανάμεσα στην επικοινωνία και τη συζήτηση
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΣΥΖΗΤΗΖΗ
70
60
50
40
ΠΟΣΟΣΤΟ%
30
20
10
0

62,8
29,5
1,1
ΠΟΛΥ
ΙΚΑΝΟΠ.

ΟΥΤΕ

1,1
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΙΚΑΝΟΠ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Έλεγχος 2
Η υπόθεση που θέλουμε να ερευνήσουμε είναι η ακόλουθη :

«Οι μαθητές κατά τη διάρκεια των Ο.Σ.Σ παίρνουν πληροφορίες για τις
εργασίες.»
Η υπόθεση αυτή αποτελείται από της εξής ερωτήσεις :
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«Αν βοήθησαν οι Ο.Σ.Σ να κατανοηθεί καλύτερα το περιεχόμενο των Θ.Ε.»
και

«Αν

δόθηκαν

οδηγίες

για

εργασία(ες)και

αν

σχολιάστηκε

η

προηγούμενη(ες)στις Ο.Σ.Σ».
Άρα, ο έλεγχος που προτείνεται στην περίπτωση αυτή είναι ο έλεγχος
ανεξαρτησίας ή όχι των ερωτήσεων που έχουμε δηλώσει παραπάνω. Ο
έλεγχος ανεξαρτησίας γίνεται με την κατανομή Χ2 και ειδικότερα με τα
παρακάτω βήματα :

Βήμα 1ο : Υποθέσεις του ελέγχου
Η Μηδενική Υπόθεση Η0 : Οι ερωτήσεις είναι ανεξάρτητες .
Η Εναλλακτική Υπόθεση Ηα : Οι ερωτήσεις έχουν εξάρτηση.

Βήμα 2ο : Κατανομή Χ2
Γράφημα 7.20.α: Γραφική Παράσταση της Κατανομής Χ2

Χ2 π, ν =26,30
Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων

Βήμα 3ο : Η τιμή του κριτηρίου απόφασης με βαθμούς ελευθερίας ν= (c-1) (r1) = 16 (όπου c,r = αριθμός γραμμών και στηλών του πίνακα διασταυρώσεως
) ) και με επίπεδο σημαντικότητας 5% είναι :
Από τους στατιστικούς πίνακες η τιμή του κριτηρίου απόφασης Χ2π,ν = 26,30

Βήμα 4ο: Το Χ2 στη δική μας περίπτωση βάση του πίνακα 7.20.β είναι :
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Χ2α,ν = 209,146
Που προκύπτει αυτόματα βάση του τύπου Χ2 =

κ

∑

( f i – npi )

2

/ npi ,

i =1

όπου

n = μέγεθος δείγματος, pi = πιθανότητα,

f

i

= συχνότητα και

i=1,………,κ

Βήμα 5ο: Η απόφαση.
Επειδή Χ2α,ν = 209,146 > Χ2π,ν = 26,30 , απορρίπτω την Η0 και δέχομαι την Ηα
. Οπότε

οι ερωτήσεις έχουν εξάρτηση κα έτσι επαληθεύεται η βασική

ερευνητική μου υπόθεση ότι δηλαδή «Οι μαθητές κατά τη διάρκεια των

Ο.Σ.Σ παίρνουν πληροφορίες για τις εργασίες.»
Σύμφωνα με το τεστ Χ2 η τιμή του significance στον πίνακα 7.20.β είναι

0,00(<0,05) που σημαίνει και πάλι οι ερωτήσεις έχουν εξάρτηση. Δηλαδή οι
Ο.Σ.Σ βοηθούν τους φοιτητές στις εργασίες, στα θέματα ανάλυσης, στους
προβληματισμούς, και κρίνονται απαραίτητες και αναγκαίες.
Μπορούμε,

επίσης

να

επισημάνουμε

ότι

από

τους

φοιτητές

που

υποστηρίζουν ότι οι Ο.Σ.Σ βοήθησαν να κατανοηθεί καλύτερα το περιεχόμενο
των Θ.Ε. σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, και ήταν στο σύνολο τους 57, από
αυτούς οι 44 (ποσοστό 77,2%) υποστηρίζουν επίσης, ότι στις Ο.Σ.Σ δόθηκαν
οδηγίες για τις εργασίες και έμειναν πολύ ικανοποιημένοι.
Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι Ο.Σ.Σ βοηθούν πολύ τους
φοιτητές. Αυτό που μπορεί να υποστηριχθεί είναι ότι και στα προγράμματα
της μάθησης από απόσταση συνεχίζει να παίζει σπουδαίο ρόλο η επαφή των
φοιτητών-διδασκόντων.

Αυτή

η

επαφή

είναι

ένα

προτέρημα

της
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παραδοσιακής διδασκαλίας, όπως αναφέρουν έρευνες που συγκρίνουν τους
δύο θεσμούς, και δεν γίνεται να αντικατασταθεί και να αγνοηθεί.

Πίνακας 7.20.α: Σχέση ανάμεσα στις Ο.Σ.Σ και τις εργασίες
Αν δόθηκαν οδηγίες για εργασία(ες) και αν σχολιάστηκε η
προηγούμενη(ες) στις Ο.Σ.Σ
ΠΟΛΥ
ΜΗ
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΙΚΑΝΟΠ. ΙΚΑΝΟΠ. ΟΥΤΕ ΙΚΑΝΟΠ. ΙΚΑΝΟΠ. ΣΥΝΟΛΟ
Αν βοήθησαν οι Ο.Σ.Σ.
να κατανοηθεί
καλύτερα το
περιεχόμενο των Θ.Ε.
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠ.
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΟΥΤΕ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΜΗ ΙΚΑΝΟΠ.
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΚΑΘΟΛΟΥ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΣΥΝΟΛΟ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %

44
77,2
64,7

13
22,8
23,6

57
100
41,6

22
36,1
32,4

34
55,7
61,8

3
4,9
27,3

8
50
14,5

8
50
72,7

2
3,3

61
100
44,5
16
100

1
100

2
100
2,9

1
100

2
100

68

55

11

2

1

137

100

100

100

100

100

100

Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων

Πίνακας 7.20.β: Έλεγχος ανεξαρτησίας για τις Ο.Σ.Σ και τις εργασίες
Value

df

Pearson Chi-Square

209,146

16

Asymp. Sig. (2sided)
,000

Likelihood Ratio

78,134

16

,000

Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

6,153

1

,013

137

Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων
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Γράφημα 7.20.β: Σχέση ανάμεσα στις Ο.Σ.Σ και τις εργασίες
ΣΧΕΣΗ Ο.Σ.Σ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ
ΙΚΑΝΟΠ. ΑΠΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠ.
ΜΗ ΙΚΑΝΟΠ.
ΟΥΤΕ
22,8

ΙΚΑΝΟΠ.

77,2

ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠ.
0

20

40

60

80

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Έλεγχος 3
Η υπόθεση που θέλουμε να ερευνήσουμε είναι η ακόλουθη :

«Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι λιγότερο ικανοποιημένοι με το
εκπαιδευτικό υλικό.»
Η υπόθεση αυτή αποτελείται από της εξής ερωτήσεις :
Την ερώτησης που αναφέρεται στο επίπεδο φοίτησης και στην ερώτηση «Αν
οι φοιτητές είναι ικανοποιημένοι με το εκπαιδευτικό υλικό».
Άρα, ο έλεγχος που προτείνεται στην περίπτωση αυτή είναι ο έλεγχος
ανεξαρτησίας ή όχι των ερωτήσεων που έχουμε δηλώσει παραπάνω. Ο
έλεγχος ανεξαρτησίας γίνεται με την κατανομή Χ2 και ειδικότερα με τα
παρακάτω βήματα :

Βήμα 1ο : Υποθέσεις του ελέγχου
Η Μηδενική Υπόθεση Η0 : Οι ερωτήσεις είναι ανεξάρτητες .
Η Εναλλακτική Υπόθεση Ηα : Οι ερωτήσεις έχουν εξάρτηση.
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Βήμα 2ο : Κατανομή Χ2
Γράφημα 7.21.α: Γραφική Παράσταση της Κατανομής Χ2

Χ2 π, ν = 9,49
Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων

Βήμα 3ο : Η τιμή του κριτηρίου απόφασης με βαθμούς ελευθερίας ν= (c-1)
(r-1)= 4 (όπου c,r = αριθμός γραμμών και στηλών του πίνακα διασταυρώσεως
) και με επίπεδο σημαντικότητας 5% είναι :
Από τους στατιστικούς πίνακες η τιμή του κριτηρίου απόφασης Χ2π,ν = 9,49

Βήμα 4ο: Το Χ2 στη δική μας περίπτωση βάση του πίνακα 7.21.β είναι :
Χ2α,ν = 20,036
Που προκύπτει αυτόματα βάση του τύπου Χ2 =

κ

∑

( f i – npi )

2

/ npi ,

i =1

όπου

n = μέγεθος δείγματος, pi = πιθανότητα, f

i

= συχνότητα και

i=1,………,κ

Βήμα 5ο: Η απόφαση.
Επειδή Χ2α,ν = 20,036 > Χ2π,ν = 9,49 , απορρίπτω την Η0 και δέχομαι την Ηα .
Οπότε

οι ερωτήσεις έχουν εξάρτηση και έτσι επαληθεύεται η βασική

ερευνητική μου υπόθεση ότι δηλαδή «Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι

λιγότερο ικανοποιημένοι με το εκπαιδευτικό υλικό.»
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Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα του πίνακα β που

το significance είναι ίσο με 0,00.
Όπως είχαμε δει στις συχνότητες οι περισσότεροι φοιτητές (70 άτομα) είχαν
απαντήσει ότι ήταν μη ικανοποιημένοι

από το εκπαιδευτικό υλικό.

Συγκεντρώνοντας την προσοχή μας σε αυτό το δεδομένο, μπορούμε να
παρατηρήσουμε ότι από του 70 φοιτητές, οι 48 (ποσοστό 68,6 %) είναι
μεταπτυχιακοί φοιτητές και μόλις 22 άτομα (ποσοστό 31,4%) είναι
προπτυχιακοί. Δηλαδή οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που υποστηρίζουν αυτή την
άποψη είναι διπλάσιοι. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διαφορά των
ερωτώμενων που προέρχονταν από μεταπτυχιακά τμήματα ήταν μόλις 2
άτομα περισσότερα, αριθμός πολύ μικρός και μπορεί να αγνοηθεί για την
παρούσα ανάλυση.

Η εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε για αυτό το γεγονός είναι ότι οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν ήδη παρακολουθήσει κάποιο προπτυχιακό
πρόγραμμα με τη παραδοσιακή μέθοδο μάθησης, δηλαδή είναι κάτοχοι
κάποιου πτυχίου , και λογικό είναι να εμφανίζονται πιο επιλεκτικοί με τις

προτιμήσεις τους και πιο αυστηροί με την ποιότητα του εκπαιδευτικού
υλικού. Γενικότερα, οι φοιτητές των

μεταπτυχιακών προγραμμάτων

συνηθίζεται να είναι πιο απαιτητικοί.

Πίνακας 7.21.α: Σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση από το εκπαιδευτικό υλικό
και στη βαθμίδα φοίτησης
ΒΑΘΜΙΔΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΑΠ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Πόσο ικανοποιημένοι
είναι οι φοιτητές με το
εκπαιδευτικό υλικό
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠ.
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COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΟΥΤΕ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜ.
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΚΑΘΟΛΟΥ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΣΥΝΟΛΟ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %

3
75
4,4

1
25
1,4

4
100
2,9

9
64,3
13,2

5
35,7
7,1

14
100
10,1

30
53,8
44,1

16
65,2
22,9

46
34,8
33,3

22
31,4
32,4

48
68,6
68,6

70
100
50,7

4
100
2,9
68
49,3
100

4
100
2,9
70
50,7
100

138
100
100

Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων

Πίνακας 7.21.β: Έλεγχος ανεξαρτησίας για την ικανοποίηση από το
εκπαιδευτικό υλικό και τη βαθμίδα φοίτησης

Pearson ChiSquare
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value

df

20,036

4

Asymp. Sig. (2sided)
,000

21,943

4

,000

6,754

1

,009

138

Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων
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Γράφημα 7.21.β: Σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση από το εκπαιδευτικό
υλικό και στη βαθμίδα φοίτησης
ΣΧΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ

31%

69%

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Έλεγχος 4
Επίσης, θα να ερευνήσουμε την ακόλουθη ερευνητική υπόθεση:

«Οι φοιτητές ηλικίας 31-40 ετών είναι λιγότερο ικανοποιημένοι με τη
διάρκεια εκπόνησης εργασιών.»
Η υπόθεση αυτή αποτελείται από της εξής ερωτήσεις :
Την ερώτηση που αναφέρεται στην ηλικία και στην ερώτηση «Αν φοιτητές
είναι ικανοποιημένοι με τη διάρκεια εκπόνηση εργασιών.»
Άρα, ο έλεγχος που προτείνεται στην περίπτωση αυτή είναι ο έλεγχος
ανεξαρτησίας ή όχι των ερωτήσεων που έχουμε δηλώσει παραπάνω. Ο
έλεγχος ανεξαρτησίας γίνεται με την κατανομή Χ2 και ειδικότερα με τα
παρακάτω βήματα :

Βήμα 1ο : Υποθέσεις του ελέγχου
Η Μηδενική Υπόθεση Η0 : Οι ερωτήσεις είναι ανεξάρτητες .
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Η Εναλλακτική Υπόθεση Ηα : Οι ερωτήσεις έχουν εξάρτηση.

Βήμα 2ο : Κατανομή Χ2
Γράφημα 7.22.α : Γραφική Παράσταση της Κατανομής Χ2

Χ2 π, ν = 18,55
Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων

Βήμα 3ο : Η τιμή του κριτηρίου απόφασης με βαθμούς ελευθερίας ν= (c-1) (r1)=12 (όπου c,r = αριθμός γραμμών και στηλών του πίνακα διασταυρώσεως
)) και με επίπεδο σημαντικότητας 10% είναι :
Από τους στατιστικούς πίνακες η τιμή του κριτηρίου απόφασης Χ2π,ν = 18,55

Βήμα 4ο: Το Χ2 στη δική μας περίπτωση βάση του πίνακα 7.22.β είναι :
Χ2α,ν = 19,032
Που προκύπτει αυτόματα βάση του τύπου Χ2 =

κ

∑

( f i – npi ) 2 / npi ,

i =1

όπου

n = μέγεθος δείγματος , pi = πιθανότητα,

f

i

= συχνότητα και

i=1,………,κ

Βήμα 5ο: Η απόφαση.
Επειδή Χ2α,ν = 19,032 > Χ2π,ν = 18,55 , απορρίπτω την Η0 και δέχομαι την Ηα .
Οπότε

οι ερωτήσεις έχουν εξάρτηση κα έτσι επαληθεύεται η βασική

ερευνητική μου υπόθεση ότι δηλαδή «Οι φοιτητές ηλικίας 31-40 ετών είναι

λιγότερο ικανοποιημένοι με τη διάρκεια εκπόνησης εργασιών.»
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Επιπλέον, αν ερμηνεύσουμε και το τεστ

χρησιμοποιώντας επίπεδο

σημαντικότητας 10% το significance είναι 0,088< 0,10 και πάλι απορρίπτω
την Η0 και δέχομαι την Ηα .
Χρειάζεται ακόμα να αναφέρουμε ότι στη παράγραφο ότι στην ερώτηση για
την διάρκεια εκπόνησης των εργασιών η δεύτερη δημοφιλέστερη απάντηση
ήταν η «ούτε ικανοποιημένος ούτε μη ικανοποιημένος».Η ερώτηση αυτή έχει
επιλεγεί από 34 φοιτητές. Από αυτούς το μεγαλύτερο ποσοστό, 34% (17
άτομα ) ανήκουν στην ηλικία των 31 με 40 ετών .Η εξήγηση που μπορούμε να
δώσουμε είναι στην ηλικία των 31 – 40 ετών αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στη
μελέτη καθώς σχεδόν όλοι εργάζονται και πιθανόν να έχουν περιορισμένο
χρόνο λόγω οικογενειακών. Βέβαια δε πρέπει να λησμονήσουμε

ότι οι

περισσότεροι ερωτώμενοι προέρχονται από αυτή τη κατηγορία ηλικιακής
κλίμακας.

Πίνακας 7.22.α: Σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση από τη διάρκεια
εκπόνησης εργασιών και την ηλικίας
ΗΛΙΚΙΑ
18-25 26-30 31-40 41 ΚΑΙ ΑΝΩ
Πόσο ικανοποιημένοι
είναι οι φοιτητές από την
διάρκεια εκπόνησης των
εργασιών
ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠ.
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΟΥΤΕ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜ.
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΣΥΝΟΛΟ

8
50
17

5
31,3
7,6

3
18,8
18,8

16
100
11,6

1
1,4
11,1

26
35,6
55,3

38
52,1
57,6

8
11
50

73
100
52,9

5
14,7
55,6

9
26,5
19,1

17
50
25,8

3
8,8
18,8

34
100
24,6

3
21,4
3,3

3
21,4
6,4

6
42,9
9,1

2
14,3
12,5

14
100
10,1
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ΚΑΘΟΛΟΥ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΣΥΝΟΛΟ
COUNT
ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΟΣΟΣΤΟ %

1
100
2,1
9
6,5
100

1
100
0,7

47
34,1
100

66
47,8
100

16
11,6
100

138
100
100

Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων

Πίνακας 7.22.β: Έλεγχος ανεξαρτησίας για την ικανοποίηση από τη διάρκεια
εκπόνησης εργασιών και την ηλικίας

Pearson ChiSquare
Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value

df

19,032

12

Asymp. Sig. (2sided)
,088

19,013

12

,088

2,093

1

,148

138

Πηγή:Επεξεργασία Δεδομένων

Γράφημα 7.22.β: Σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση από τη διάρκεια
εκπόνησης εργασιών και την ηλικίας
ΣΧΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΙΚΑΝΟΠ. ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
50
ΟΥΤΕ
ΙΚΑΝΟΠ.ΟΥΤΕ
ΜΗ ΙΚΑΝΟΠ. ΣΕ
ΠΟΣΟΣΤΟ %

40
30

50

20
10

14,7

26,5
8,8

0
18-25

26-30

31-40

41 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΑ
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Έχοντας παρουσιάσει παραπάνω τους ελέγχους ανεξαρτησίας μπορούμε να
πούμε ότι καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα :
1. Η ικανοποίηση

των φοιτητών όσο αναφορά ως προς την

επικοινωνία με το διδάσκοντα

και ως προς τη συζήτηση των

εργασιών βρίσκονται σε εξάρτηση. Δηλαδή, οι φοιτητές είναι
ικανοποιημένοι με την επικοινωνία που έχουν με το διδάσκοντα και
με τη συζήτηση που διεξάγεται. Προφανώς διευκρινίζονται οι
απορίες τους, εξηγούνται οι προβληματισμοί τους και δίνονται
οδηγίες.
2. Οι Ο.Σ.Σ βοηθούν πολύ τους φοιτητές ως προς την κατανόηση των
εργασιών και των θεματικών ενοτήτων.
3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι πιο αυστηροί ως προς την ποιότητα
του εκπαιδευτικού υλικού σε σύγκριση με τους προπτυχιακούς.
Αυτό είναι λογικό έχουν ήδη παρακολουθήσει κάποιο προπτυχιακό
πρόγραμμα και εμφανίζονται πιο επιλεκτικοί.
4. Οι φοιτητές που βρίσκονται στην ηλικιακή κλίμακα των 31 – 40 ετών
δείχνουν να είναι λιγότερο ικανοποιημένοι με το χρόνο εκπόνησης
εργασιών. Πιθανόν να έχουν περιορισμένο χρόνο για μελέτη λόγω
οικογενειακών. Επίσης η συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών
είναι θετική.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
8.Συμπεράσματα
Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο της εργασίας μας παρουσιάζονται τα ευρήματα
της έρευνας μας. Αρχικά, γίνεται μια κριτική παρουσίαση των συμπερασμάτων
που προέκυψαν από το προηγούμενο κεφάλαιο. Έπειτα ακολουθούν τα
προβλήματα και οι προτάσεις βελτίωσης. Τέλος στη παράγραφο 8.4 γίνεται
αναφορά σε μελλοντική έρευνα και στην 8.5 παρουσιάζεται ο επίλογος της
εργασίας μας.

8.1 Συμπεράσματα
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι για τα ελληνικά κυρίως δεδομένα, μια νέα
μορφή εκπαίδευσης Όμως στις ανεπτυγμένες χώρες η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση είναι αρκετά διαδεδομένη και η εξάπλωσή της παίρνει μια νέα
διάσταση με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, των δικτύων, του lnternet.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η εκπαίδευση να καθίσταται ένα κοινωνικό αγαθό
για όλο και μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού.
Οι νέες τεχνολογίες στο χώρο της εκπαίδευσης ενδέχεται να δυσκολεύουν και
πιθανά να φοβίζουν μεγάλη μερίδα ανθρώπων, εξαιτίας των δυνατοτήτων
που προσφέρουν. Όμως αυτές οι δυνατότητες φέρνουν την εκπαίδευση μέσα
στο χώρο του σπουδαστή και βοηθούν ομάδες πληθυσμού να σπουδάσουν
και να επιμορφωθούν. Ο σπουδαστής χρησιμοποιεί σαν μέσο την τεχνολογία
όμως αυτό δεν επηρεάζει το σκοπό που είναι η γνώση και η μάθηση.
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Η σχέση δασκάλου σπουδαστή στην ουσία δεν αλλάζει αλλά αποκτά νέα
μορφή. Η επικοινωνία γίνεται με ηλεκτρονικά μηνύματα ή μέσα από κάμερες
όμως παραμένει εξίσου αποτελεσματική και ουσιαστική, όπως πρέπει να είναι
η σχέση δασκάλου-σπουδαστή. Ο εκπαιδευτής παραμένει κοντά στον
εκπαιδευόμενο αφουγκράζεται τα προβλήματα του, τις δυσκολίες του και είναι
πρόθυμος να βοηθήσει για τα ξεπεράσει. Αρά ο ρόλος του εκπαιδευτή δεν
μειώνεται αλλά απλά αλλάζει τρόπο εφαρμογής, χωρίς τη βοήθεια του το όλο
σύστημα θα ήταν δύσκολο να λειτουργήσει σωστά.
Η έρευνας μας για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ύστερα από
επεξεργασία των δεδομένων και των απαντήσεων των φοιτητών κατέληξε στα
συμπεράσματα που συνοψίζονται στα εξής:
1. Οι φοιτητές δηλώνουν ότι είναι αρκετά ικανοποιημένοι ως προς την
επικοινωνία με τον διδάσκοντα, την ανατροφοδότηση, τις Ο.Σ.Σ και
τις συζητήσεις που αναπτύσσονται κατά την διάρκεια αυτών,
2. Είναι απλά ικανοποιημένοι με το πρόγραμμα σπουδών και με τις
εργασίες, ενώ
3. Δεν είναι ικανοποιημένοι με το εκπαιδευτικό υλικό και με τις
διοικητικές υπηρεσίες.
4. Η ικανοποίηση από την ανατροφοδότηση εξαρτάται από τη βαθμίδα
φοίτησης στο ΕΑΠ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι περισσότερο
ικανοποιημένοι από την ανατροφοδότηση του προγράμματος.
5. Όλο και περισσότερες γυναίκες λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα
της μάθηση εξ αποστάσεως και οι οποίες είναι περισσότερο
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ικανοποιημένες ως προς το πρόγραμμα σπουδών σε σχέση με τους
άνδρες.
6. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στο εκπαιδευτικό υλικό και τις διοικητικές
υπηρεσίες. Οι περισσότεροι φοιτητές που δεν είναι ικανοποιημένοι
με το εκπαιδευτικό υλικό δεν είναι γενικότερα και με τις διοικητικές
υπηρεσίες.
7. Η άποψη των φοιτητών για το ύψος των διδάκτρων επηρεάζεται
από το επάγγελμα αυτών. Δηλαδή οι περισσότεροι Ιδιωτικοί
Υπάλληλοι θεωρούν τα δίδακτρα υψηλά.
8. Η ικανοποίηση

των φοιτητών όσο αναφορά ως προς την

επικοινωνία με το διδάσκοντα

και ως προς τη συζήτηση των

εργασιών βρίσκονται σε εξάρτηση. Δηλαδή, οι φοιτητές είναι
ικανοποιημένοι με την επικοινωνία που έχουν με το διδάσκοντα και
με τη συζήτηση που διεξάγεται. Οι Ο.Σ.Σ βοηθούν πολύ τους
φοιτητές ως προς την κατανόηση των εργασιών και των θεματικών
ενοτήτων.
9. Οι Ο.Σ.Σ βοηθούν πολύ τους φοιτητές ως προς την κατανόηση των
εργασιών και των θεματικών ενοτήτων
10. Η άποψη για τη ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού επηρεάζεται
από τη βαθμίδα φοίτησης του ΕΑΠ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι
λιγότερο ικανοποιημένοι με την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού
σε σύγκριση με τους προπτυχιακούς.
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11. Η ηλικία επηρεάζει και προσδιορίζει την άποψη για τη διάρκεια
εκπόνησης εργασιών. Φοιτητές ηλικία 31- 40 ετών δεν είναι
ικανοποιημένοι με το χρόνο εκπόνησης εργασιών.
Πρέπει να σημειωθεί τα αποτελέσματα της έρευνας μας συμφωνούν με τις
πτυχές της ερευνητικής λογοτεχνίας όπως έχουν αναφερθεί στο Κεφάλαιο 2.
Επίσης, βάση των αποτελεσμάτων επιβεβαιώνονται και οι ερευνητικές μας
υποθέσεις που είχαν διατυπωθεί στη εισαγωγή της παρούσας μελέτης.
Παρακάτω δηλώνονται προτάσεις, οι οποίες είναι απόψεις φοιτητών και
προκύπτουν από τις ερωτήσεις ανοικτού τύπου που τέθηκαν στους φοιτητές.

8.2 Προβλήματα
Φυσικά από αυτή την έρευνα δεν έλειψαν κάποια μικρά προβλήματα τα όποια
συνέβαλαν με τον τρόπο τους στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων.
Το γεγονός ότι τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στους φοιτητές στη διάρκεια
των συναντήσεων τους , τους έκανε να δείχνουν κάποια μικρή απροθυμία,
που ίσως να προέρχονταν από τους δικούς τους προβληματισμούς.
Επίσης, η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων το
μήνα Μάιο. Υπήρχε πίεση χρόνου διότι θα σταματούσαν οι συναντήσεις των
διδασκόντων με τους σπουδαστές και θα ξεκινούσε περίοδος εξεταστικής.
Οπότε θα ήταν πολύ δύσκολο να εντοπίσουμε τους φοιτητές και η έρευνα θα
έπρεπε να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση θα
ήταν δύσκολο να μάθουμε τα e-mail τους και φυσικά διατηρούμε μια
επιφύλαξη ως προς τον αριθμό των ατόμων που θα μας απαντούσε.
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Δεν πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός ότι οι περισσότεροι φοιτητές προέρχονταν
από τα τμήματα πληροφορικής. Αυτό είναι λογικό να επηρέασε τα
αποτελέσματα μας μιας και αυτοί εμφανίζονται να είναι πιο εξοικειωμένοι με τη
χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και άρα εμφανίζονται πιο θετική με
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση .
Ένα άλλο πρόβλημα που όμως δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί ήταν η
απουσία κάποιων μαθητών. Σε κάποια τμήματα η απουσία των φοιτητών
άγγιζε το 60%, αφού από τα 35 άτομα που περιελάμβανε κάθε θεματική
ενότητα κάθε τμήματος έδιναν το παρόν τα 15.Το μεγάλο αυτό ποσοστό
απουσία μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι πλησίαζε η περίοδος
εξεταστικής.

8.3 Προτάσεις για Βελτίωση
Πέρα από τις ερωτήσεις κλειστού τύπου που υπήρχαν στο ερωτηματολόγιο
μας υπήρχαν και τρεις ερωτήσεις ανοικτού τύπου με το εξής περιεχόμενο:
1. «Τι σας άρεσε λιγότερο στο πρόγραμμα;»
2. «Τι σας άρεσε περισσότερο στο πρόγραμμα;»
3. «Εάν είχατε την ευκαιρία να αλλάξετε ένα πράγμα σε αυτήν την σειρά
μαθημάτων , τι θα ήταν;»
Εμείς στα πλαίσια αυτής της ερευνητικής προσπάθειας προσπαθήσαμε να
κωδικοποιήσουμε

τις

δημοφιλέστερες

απαντήσεις

και

οι

οποίες

παρουσιάζονται παρακάτω :
Για την πρώτη ερώτηση οι απαντήσεις ήταν οι εξής:
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•

Ο περιορισμένος αριθμός των Ο.Σ.Σ.

•

Τα βιβλία, οι σημειώσεις και γενικότερα το εκπαιδευτικό υλικό.

•

Το μέγεθος της ύλης.

•

Η μη ύπαρξη ελέγχου και αξιολόγησης των Σ.Ε.Π (διδασκόντων).

•

Τα υψηλά δίδακτρα.

Για αυτά τα οποία οι φοιτητές αρέσκονται είναι τα εξής:
•

Οι καθηγητές.

•

Η επικοινωνία με το διδακτικό προσωπικό, που δε περιορίζεται στο
χώρο και στο χρόνο.

•

Ο

τρόπος

οργάνωσης

των

μαθημάτων

και

γενικότερα

του

πανεπιστημίου.
•

Η ευελιξία του προγράμματος, και κυρίως το γεγονός ότι οι φοιτητές
δεν

έχουν

καθημερινές

παρακολουθήσεις

και

φυσικά

ούτε

υποχρεωτικές.
•

Οι συζητήσεις.

•

Η ποικιλία των θεμάτων των εργασιών.

Οι φοιτητές λοιπόν εάν είχατε την ευκαιρία να αλλάξουν κάτι, θα ήταν τα
εξής:
•

Τα βιβλία, οι σημειώσεις και γενικότερα το εκπαιδευτικό υλικό.

•

Το μέγεθος της ύλης.

•

Τα δίδακτρα.
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•

Τα μαθήματα.

•

Τη φιλοσοφία των εξετάσεων.

•

Τη δημιουργία και την ύπαρξη portal και web-site.

Ο θεσμός της μάθησης εξ αποστάσεως μπορεί να υποστεί βελτιώσεις στο
θέμα των βιβλίων. Οι φοιτητές επιθυμούν την ύπαρξη μαθημάτων επιλογής
ώστε να μπορούν να επιλέγουν ανάλογα με τα προσωπικά τους
ενδιαφέροντα,

την

ύπαρξη

εισαγωγικών

ενοτήτων

πριν

από

την

παρακολούθηση την κυρίως θεματική ενότητας, την ύπαρξη περισσότερων
Ο.Σ.Σ, το συσχετισμό του κόστους ζωής, των μισθών, των γενικότερων
οικονομικών συνθηκών και της ανεργίας με το κόστος των διδάκτρων, την
καλύτερη ανταπόκριση των διοικητικών τμημάτων στις ανάγκες των φοιτητών
και την αναβάθμιση της ποιότητας.
Όλα τα παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους υπεύθυνους και
τις αρχές

για να βελτιωθεί θεσμός της μάθησης από απόσταση και να

ανταποκριθεί περισσότερο στα ενδιαφέροντα και στις απαιτήσεις των
φοιτητών.

8.4 Μελλοντική Έρευνα
Το αντικείμενο της παρούσας έρευνας , θα μπορούσε να αποτελέσει οδηγό
για άλλες μελέτες, οι οποίες θα μπορέσουν ίσως να παρουσιάσουν και να
εξετάσουν καλύτερα και αναλυτικότερα το θεσμό της εξ αποστάσεως μάθησης
στην Ελλάδα και συγκεκριμένα την περίπτωση του ΕΑΠ.
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Τα αποτελέσματα που πήραμε από την ανάλυση που έγινε, θα μπορούσαν να
γίνουν πιο αξιόπιστα και ακριβή αν η ίδια έρευνα υλοποιούνταν σε μεγαλύτερο
αριθμό φοιτητών . Η έρευνα αυτή διεξήχθη σε μικρό χρονικό διάστημα και
έτσι ο αριθμός των παιδιών που έλαβαν μέρος σε αυτή ήταν μικρός. Οπότε θα
ήταν πολύ καλύτερα

τα αποτελέσματα

εάν η διαδικασία της έρευνας

διαρκούσε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Επίσης, σημαντικό θα ήταν το γεγονός αν η έρευνα διεξαγόταν σε διαφορετικά
σημεία της Ελλάδας, στα μέρη δηλαδή που πραγματοποιούνται οι
συναντήσεις του ΕΑΠ

και είναι Αθηνά, Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Εμείς

περιοριστήκαμε γεωγραφικά και λάβαμε υπόψη μας μόνο τους σπουδαστές
που παίρνουν μέρος στις ΟΣ.Σ. του ΕΑΠ της Θεσσαλονίκης.
Κατ’ επέκταση θα ήταν σημαντική και η υλοποίηση της έρευνας έξω από τα
όρια της Ελλάδας. Θα μπορούσε να γίνει σύγκριση ανάμεσα στους
σπουδαστές του ελλαδικού χώρου με τους σπουδαστές κάποιου άλλου
ευρωπαϊκού κράτους. Η σύγκριση αυτή θα μπορούσε να γίνει και ανάμεσα
στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και σε κάποια άλλα ξένα εκπαιδευτικά
ιδρύματα που λειτουργούν με το θεσμό της εξ αποστάσεως μάθησης.

8.5 Επίλογος
8.5.1 Ελληνική Πραγματικότητα
Η ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα αντιμετωπίζει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την
εξέλιξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το ενδιαφέρον εντοπίζεται τόσο από
την πλευρά των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων που θα ήθελαν να εκσυγχρονιστούν
και να ακολουθήσουν τις διεθνείς εξελίξεις, όσο και από την πλευρά των
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εκπαιδευόμενων που θα θελαν οι εντατικοί ρυθμοί δουλείας τους ή ο
απομακρυσμένος τόπος διαμονής τους να μην αποτελεί τροχοπέδη στη
συνεχιζόμενη κατάρτισή τους.
Όσο έντονη όμως και να είναι η επιθυμία των συμμετεχόντων στις εφαρμογές
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξή της παίζουν
οι τρέχουσες συνθήκες και υποδομές που ισχύουν στον ελληνικό χώρο.
Κατά παράδοση, η ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση στα ελληνικά
εκπαιδευτικά ιδρύματα κυρίως απευθύνεται σε νέους που αποφοιτούν από τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στα πανεπιστήμια η διδασκαλία των μαθημάτων
γίνεται

κυρίως

με

τη

μέθοδο

της

διάλεξης

και

οι

υπολογιστές

χρησιμοποιούνται κυρίως ως ενισχυτικά μέσα διδασκαλίας. Πολλές φορές
μάλιστα η συμμετοχή τους περιορίζεται απλά στην αναζήτηση πηγών στον
παγκόσμιο ιστό για την εκπόνηση εργασιών.
Από την άλλη όμως, ελληνικές εταιρείες που ακολουθούν σύγχρονες
στρατηγικές

διοίκησης

έχουν

ήδη

συμμετάσχει

σε

προγράμματα

τηλεκατάρτισης, γιατί έχουν πεισθεί ότι η επιμόρφωση των υπαλλήλων οδηγεί
σε αύξηση της αποδοτικότητάς τους. Άλλωστε, η ηλεκτρονική εκπαίδευση
παρέχει την ιδανική μορφή μάθησης για τους υπαλλήλους μίας εταιρείας ή
ενός οργανισμού. Ο ρυθμός παρακολούθησης των σεμιναρίων είναι ευέλικτος
και ολοκληρώνεται γρήγορα, με αποτέλεσμα να έχουν τη δυνατότητα να
εφαρμόσουν άμεσα αυτά που διδάχτηκαν. Έρευνες που έχουν γίνει διεθνώς
σχετικά με την απόδοση στελεχών που συμμετείχαν σε προγράμματα
ηλεκτρονικής κατάρτισης δείχνουν ότι οι τελευταίοι απέδωσαν από 40% ως
60%

συγκριτικά

περισσότερο

από

τους

συναδέλφους

τους

που

παρακολούθησαν προγράμματα με τον παραδοσιακό τρόπο.
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Τέλος, επιστρέφοντας στα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας καλό
είναι να σημειωθεί ότι την τελευταία δεκαετία ιδιαίτερα διακριτή είναι και η
ανάγκη για δια βίου μάθηση σε ηλικίες άνω των 25 ετών. Η ανάγκη αυτή
μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως είναι η επιθυμία για
πολύπλευρη

επιστημονική

κατάρτιση

ή

η

φιλοδοξία

για

καλύτερη

επαγγελματική αποκατάσταση.
8.5.2 Το μέλλον της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Οι απόψεις για το αν η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί προσοδοφόρο
έδαφος για επενδύσεις διίστανται. Από τη μία πλευρά είναι πολλοί αυτοί που
διαβλέπουν έντονα την τάση για καθιέρωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Από την άλλη όμως, πάντα υπάρχει ο φόβος μήπως οι προσπάθειες αυτές
είναι οι επόμενες αποτυχημένες επιχειρηματικές επενδύσεις του Διαδικτύου.
Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι η σημαντικότητα της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης δεν αξιολογείται μόνο από την απόσβεση των επενδύσεών της,
γιατί δεν πρόκειται μόνο για επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο πρωταρχικός
σκοπός που υπηρετεί είναι η πετυχημένη μετάδοση χρήσιμων γνώσεων στο
εκπαιδευτικό κοινό, τις οποίες θα αφομοιώσει και στη συνέχεια θα μπορέσει
να εφαρμόσει σε πρακτικό επίπεδο. Άλλωστε, η πλειοψηφία των ατόμων που
συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση επιθυμούν
κάποιον εξειδικευμένο τίτλο (πιστοποιητικό επιμόρφωσης, μεταπτυχιακό
δίπλωμα), που θα τους εξασφαλίσει καλύτερη επαγγελματική πορεία.
Με βάση τα παραπάνω είναι φανερό ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι
μια ανθρωποκεντρική μορφή εκπαίδευσης, που έχει στόχο τον άνθρωπο και
την πνευματική του ανύψωση και βασίζεται στις ανθρώπινες σχέσεις και
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επικοινωνία. Η τεχνολογία και οι εφαρμογές υποβοηθούν τη σχέση
εκπαιδευτή - μαθητή. Τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται στη διάδραση
ανθρώπου τεχνολογίας οφείλονται κυρίως στη μη σωστή χρήση της
τεχνολογίας και από την πλευρά του μαθητή αλλά και του εκπαιδευτή. Οι
επόμενες γενεές ενδεχομένως δεν θα διαχωρίζουν την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση από την παραδοσιακή εκπαίδευση και θα τις θεωρούν
αλληλένδετες μεθόδους εκπαίδευσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
Η έρευνα αυτή γίνεται με σκοπό τη διερεύνηση του Βαθμού Ικανοποίησης των
φοιτητών του Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα Με τη συμπλήρωση αυτού του
ερωτηματολογίου αποτυπώνεται ο Βαθμός Ικανοποίησης από τις παρεχόμενες
υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και της αποτελεσματικότητας του θεσμού της μάθησης
από απόσταση.
Η ανωνυμία των απόψεων σας είναι απόλυτα εξασφαλισμένη.
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ
1. ΦΥΛΟ:

ΑΝΔΡΑΣ

2. ΗΛΙΚΙΑ:

18 – 25

ΓΥΝΑΙΚΑ
26 – 30

31- 40

41 και άνω
3. ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
Απόφοιτος Λυκείου

Απόφοιτος Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι.

Απόφοιτος Τεχ.Σχ.

4.ΒΑΘΜΙΔΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΑΠ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
5.ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
…………………………………….

6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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ΑΝΕΡΓΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓ

Β.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ
7.1

ΗΤΑΝ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ

Ο

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

OTΑΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΤΕ

NA

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ(ΤΗΛ, Ε- MAIL);
ΠΟΛΥ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΜΗ

ΚΑΘΟΛΟΥ

/ΜΗ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

7.2

ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ
ΛΑΒΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;
ΠΟΛΥ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΜΗ

ΚΑΘΟΛΟΥ

/ΜΗ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

8. Ο.Σ.Σ.
8.1 ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΟΙ Ο.Σ.Σ. ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΘΕ Θ.Ε.;
ΠΟΛΥ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΜΗ

ΚΑΘΟΛΟΥ

/ΜΗ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

8.2

ΔΟΘΗΚΑΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΕΠΟΜΕΝΗ(ΕΣ)

ΕΡΓΑΣΙΑ(ΕΣ)

ΚΑΙ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΜΗ

ΚΑΘΟΛΟΥ

/ΜΗ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΚΕ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ(ΕΣ);
ΠΟΛΥ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
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8.3 ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ - ΦΟΙΤΗΤΩΝ;
ΠΟΛΥ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΜΗ

ΚΑΘΟΛΟΥ

/ΜΗ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΜΗ

ΚΑΘΟΛΟΥ

/ΜΗ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

9.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

9.1 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΑΣ ;
ΠΟΛΥ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
10.1 ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΟΛΥ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΜΗ

ΚΑΘΟΛΟΥ

/ΜΗ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

11.ΕΡΓΑΣΙΕΣ
11.1 ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΟΛΥ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΜΗ

ΚΑΘΟΛΟΥ

/ΜΗ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

12.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
12.1 ΠΟΣΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΑΣ
ΠΟΛΥ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΜΗ

ΚΑΘΟΛΟΥ

/ΜΗ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
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14. ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΨΗΛΑ;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ; ……………………………………………………………………
15.ΤΙ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ;
…………………………………………………………………………………………

16.ΤΙ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;
…………………………………………………………………………………………
17.ΕΑΝ ΕΙΧΑΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ
ΣΕΙΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΜΕΣΩΣ, ΤΙ ΑΥΤΗ ΘΑ ΗΤΑΝ;
Σχολιάστε:……………...................................................................................................
..........………………………………………………………………………………….
Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο που αφιερώσατε για την συμπλήρωση
του ερωτηματολογίου.
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