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Abstract
This paper reports and analyses, via a questionnaire-based poll, the students’
experience in Technological Educational Institute of Crete from the adoption in
learning process of a typical LMS called “Open eClass”. More valuable, it compares
the outcomes with similar past researches underlying any evolution and emerges
generic results related to e-learning.
Πεξίιεςε
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ έμη εηώλ νη εθπαηδεπηηθέο δηεξγαζίεο ζην
Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο (ΤΔΙΚ) ππνζηεξίδνληαη από έλα ηππηθό
ζύζηεκα LMS (Learning Management System) κε ην όλνκα «Open eClass»
(http://eclass.teicrete.gr), κέζσ ηνπ νπνίνπ νη παξαδνζηαθέο δηαιέμεηο εληζρύνληαη κε
εξγαιεία θαη δπλαηόηεηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (εμΑΔ). Η παξνύζα εξγαζία
θαηαγξάθεη θαη αλαιύεη, ηηο απόςεηο ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ ηνπ ΤΔΙΚ ζρεηηθά κε ηελ
εκπεηξία ηνπο από ηελ πηνζέηεζε ηνπ «Open eClass» ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο, σο
επηθνπξηθό εξγαιείν ησλ ηππηθώλ δηαιέμεσλ αιιά θαη γηα ηε δεκηνπξγία εηθνληθώλ
ηάμεσλ. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπγθξίλνληαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα
αληίζηνηρσλ παιαηόηεξσλ εξεπλώλ ζην ΤΔΙΚ, γηα λα δηαθαλεί ε εμέιημε πνπ
θαηαγξάθεθε ηα ρξόληα πνπ κεζνιάβεζαλ από ηελ εηζαγσγή ηνπ «Open eClass»
κέρξη ζήκεξα. Ψο εξγαιείν γηα ηελ απνηίκεζε ηεο απνδνρήο ηεο πιαηθόξκαο ζην
ΤΔΙΚ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξσηεκαηνιόγην πνπ απαληήζεθε από ηνπο/ηηο
θνηηεηέο/ηξηεο αλώλπκα κέζσ δηαδηθηύνπ θαη κε ην νπνίν δηεξεπλήζεθαλ πνηθίια
ιεηηνπξγηθά θαη εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ρξήζεο ηνπ παξαπάλσ
ζπζηήκαηνο. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πέξα από ηελ αμία ηνπο γηα ηελ
θαηαγξαθή, αμηνιόγεζε θαη κειινληηθή βειηίσζε ηεο ππεξεζίαο ηεο αζύγρξνλεο
ηειεθπαίδεπζεο ζην ΤΔΙΚ, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ
γεληθόηεξνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εμΑΔ.

SECTION A: theoretical papers, original research and scientific articles

294

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 01/10/2020 10:58:57 |

6th International Conference in Open & Distance Learning - November 2011, Loutraki, Greece - PROCEEDINGS

1. Εηζαγσγηθά ζηνηρεία
Σηηο κέξεο καο, νη εθαξκνγέο ησλ Τερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο
Δπηθνηλσλίαο (ΤΠΔ) έρνπλ αιιάμεη δξαζηηθά ηνλ ηξόπν επηθνηλσλίαο θαη
δηδαζθαιίαο ζ’ όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Η ρξήζε ησλ ΤΠΔ είλαη
ζεκειηώδνπο ζεκαζίαο γηα ηε γεληθόηεξε ππνζηήξημε ηεο θηινζνθίαο ηεο
παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε (εμΑΔ) (Perraton &
Lentell, 2004, Owen, Hudson & Tervola, 2007). Ιδηαίηεξα έρεη εθηηκεζεί ε ζπκβνιή
ηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΤΠΔ, σο εξγαιείνπ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ιόγσ ηεο παξνρήο λέσλ δπλαηνηήησλ έθθξαζεο,
δεκηνπξγηθόηεηαο, αιιειεπίδξαζεο θαη δηακεζνιάβεζεο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ
ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ ηεο κάζεζεο (Αλαζηαζηάδεο, 2008).
Όπσο αλαθέξεη ν Ληνλαξάθεο (2001) ε εμΑΔ βαζίδεηαη ζε ηξεηο ζεκαληηθνύο άμνλεο,
ηνλ εθπαηδεπηή, ηνλ εθπαηδεπόκελν θαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ζε αληίζεζε κε ηε
δπαδηθή ζρέζε εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπόκελνπ πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζπκβαηηθή
εθπαίδεπζε. Η Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε (ΑεμΑΔ) δελ απνηειεί έλα
απιό ζύζηεκα αιιά κηα έλλνηα «νκπξέια» πνπ πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθά
εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ζηηο κέξεο καο ππάξρεη κηα κεγάιε πνηθηιία εζληθώλ
πιαηζίσλ, θνηηεηηθώλ πιεζπζκώλ θαζώο θαη νξγαλσηηθώλ κνληέισλ εμΑΔ (Perraton
& Lentell, 2004).
Η παξνύζα έξεπλα επηρεηξεί λα απνηηκήζεη ηελ ππεξεζία αζύγρξνλεο εμΑΔ ε νπνία
πξνζθέξεηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα ζην ΤΔΙΚ. Η κειέηε αθνξά ζηελ θαηαγξαθή θαη
ζηελ αλάιπζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο κεηά από 6 ζρεδόλ ρξόληα ζπλερνύο
ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο (από ην 2005), ε νπνία αμηνπνηείηαη από όια ηα ηκήκαηα
ηνπ Ιδξύκαηνο. Η παξνρή ηεο ππεξεζίαο βαζίδεηαη ζηελ πιαηθόξκα (LMS) «Open
eClass», πνπ αλέπηπμε θαη πξνζθέξεη ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηεο ρώξαο ην
Αθαδεκατθό Γηαδίθηπν GUNET. Η έξεπλα απνηειεί ζπλέρεηα πξνεγνύκελσλ
κειεηώλ καο γηα ηελ απνηίκεζε ηόζν ηεο αζύγρξνλεο εμΑΔ (Καινγηαλλάθεο,
Βαζηιάθεο & Χαξξόο, 2005, Βαζηιάθεο & Καινγηαλλάθεο, 2006, Vassilakis,
Psaroudakis & Kalogiannakis, 2008) όζν θαη ηεο ζύγρξνλεο (Καινγηαλλάθεο &
Βαζηιάθεο, 2008) ζην ΤΔΙΚ. Σηελ παξνύζα, δηεξεπλώληαη νη απόςεηο ησλ
εθπαηδεπόκελσλ θαη ζπγθξίλνληαη κε ηα αληίζηνηρα επξήκαηα παιαηόηεξσλ ζπλαθώλ
εξγαζηώλ καο.
Η απνηίκεζε ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο απνηειεί πιένλ ώξηκν εξεπλεηηθό
πεδίν, θαζώο ηα ηειεπηαία ρξόληα ε ρξήζε απηώλ ησλ ππεξεζηώλ απμάλεηαη κε
ξαγδαίνπο ξπζκνύο. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκνζίεπζε πνηθίισλ εξεπλώλ πνπ
αθνξνύλ ηελ αμηνιόγεζε ππνδνκώλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο (Holsapple, 2006) ή
πξνηείλνπλ κεζνδνινγίεο αμηνιόγεζεο (Shee, 2008, Ozkan, 2009) θαη εμεηάδνπλ
ηξόπνπο γηα ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζή ηνπο (Jackson, 2007). Αμηνζεκείσηεο είλαη
επίζεο νη δηάθνξεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο πιαηθόξκαο
«Open eClass» ζε δηάθνξα ειιεληθά ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
(Γηαλλέινπ, 2005, Φαηδειηάδεο, 2005, Κόθθηλνο, 2006, Καηζίδεο, 2009).
Δίλαη γεγνλόο όηη γηα ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε ε εμΑΔ απαηηεί από ηα ηδξύκαηα ηδηαίηεξε δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή
δνκή (Λπθνπξγηώηεο, 1998). Οη έξεπλεο γηα ηελ εμΑΔ, όπσο απηή πνπ
παξνπζηάδνπκε γηα ην ΤΔΙΚ, κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηηο ππάξρνπζεο πξαθηηθέο
αιιά θαη λα βειηηώζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (McIsaac & Blocher, 2007,
Topper, 2007).
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2. Μεζνδνινγηθό πιαίζην
2.1 Η πξνζέγγηζή καο
Τν βαζηθό κεζνδνινγηθό εξγαιείν πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ γηα ηελ απνηίκεζε ηεο
παξερόκελεο εμΑΔ κέζσ ηεο πιαηθόξκαο «Open eClass» ήηαλ έλα θαηάιιεια
δηακνξθσκέλν αλώλπκν εξσηεκαηνιόγην (Βάκβνπθαο, 1998) απεπζπλόκελν ζηνπο
εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ ΤΔΙΚ. Σηα πιαίζηα ηνπ θεηκέλνπ
απηνύ ζα αλαθεξζνύκε κόλν ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ην
εξσηεκαηνιόγην ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζην ΤΔΙΚ.
Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν Μάξηηνπ-Απξίιηνπ 2011 θαη ην
εξσηεκαηνιόγην δεκηνπξγήζεθε θαη αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ
αλνηθηνύ θώδηθα LimeSurvey (http://www.limesurvey.org/). Τν LimeSurvey
απνηειεί έλα εύρξεζην εξγαιείν γηα ηε δηεμαγσγή δηαδηθηπαθώλ εξεπλώλ πνύ
επηηξέπεη ηαπηόρξνλα ηε ζπιινγή θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ.
Φξεζηκνπνηείηαη σο web based εθαξκνγή θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηηο πεξηζζόηεξεο
γλσζηέο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ παξέρνληαο,
παξάιιεια, πνιιέο δπλαηόηεηεο γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπο.
Αξρηθά, ην εξσηεκαηνιόγην απαληήζεθε πηινηηθά από κηθξό δείγκα θνηηεηώλ/ηξηώλ
ηνπ ΤΔΙΚ θαη ζηε ζπλέρεηα, κεηά από ηηο ζρεηηθέο κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ,
ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ πεξηειάκβαλε ζπλνιηθά 14 εξσηήζεηο: 13 θιεηζηέο θαη 1
αλνηθηή. Σηηο αξρηθέο εξσηήζεηο παξέρνληαλ ζην ρξήζηε ε δπλαηόηεηα λα εθθξάζεη
ηελ άπνςή ηνπ κέζσ δηαβαζκηζκέλσλ απαληήζεσλ (ηύπνπ πνιιαπιήο επηινγήο ή
θιίκαθαο Likert 5 ζεκείσλ). Μεηαμύ απηώλ, γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο ησλ
εξσηεζέλησλ θάπνηα γεληθά δεκνγξαθηθά ζηνηρεία όπσο ην θύιν, ην εμάκελν
θνίηεζεο θαη νη γλώζεηο πάλσ ζηνπο ππνινγηζηέο. Δηδηθή πξόλνηα ιάβακε
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε κνλαδηθή ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ από
θάζε ζπκκεηέρνληα/νπζα ζηελ έξεπλα. Γηα ην ιόγν απηό, έγηλαλ θαηάιιειεο
ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ θώδηθα ηνπ ινγηζκνύ LimeSurvey, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη
ηαπηόρξνλα ε αλσλπκία θαη ε ειεγρόκελε πξόζβαζε ζην εξσηεκαηνιόγην, ην νπνίν
ήηαλ δηαζέζηκν online θαη ε πξόζβαζε ζ’ απηό γίλνληαλ κε θσδηθό πξόζβαζεο ν
νπνίνο αλαθνηλώλνληαλ πξηλ ηε ζπκπιήξσζή ηνπ θαη άιιαδε ζηε ζπλέρεηα ηεο
δηαδηθαζίαο. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε απαηηνύκελε αληηπξνζσπεπηηθόηεηα
ηνπ δείγκαηνο, ε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηνπ Γεληθνύ Τκήκαηνο
Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, ην νπνίν πξνζθέξεη καζήκαηα ζ’ όια ηα ηκήκαηα ηνπ ΤΔΙΚ. Οη
απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ απνζεθεύνληαλ απηόκαηα ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ
LimeSurvey, γηα λα αθνινπζήζεη, ηειηθά, εμαγσγή ηνπο ζε αξρείν Excel θαη SPSS.
2.2 Θεκαηηθνί άμνλεο ηεο έξεπλαο
Γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ππεξεζίαο εμΑΔ από ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ ΤΔΙΚ νη δύν
βαζηθνί ζεκαηηθνί άμνλεο πνπ εμεηάζακε ήηαλ:
1νο άμνλαο - Η απνηίκεζε ηεο ρξήζεο ηεο αζύγρξνλεο πιαηθόξκαο.
2νο άμνλαο - Η ρξεζηκόηεηα ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο.
Σηε ζπλέρεηα, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ηα ζπγθξίλνπκε κε ηα
ζπκπεξάζκαηα πνπ είρακε εμαγάγεη ζε παιηόηεξεο κειέηεο καο κεηά ηελ αξρηθή
εηζαγσγή ηνπ «Open eClass» ζην ΤΔΙΚ (Καινγηαλλάθεο, Βαζηιάθεο & Χαξξόο,
2005, Βαζηιάθεο & Καινγηαλλάθεο, 2006, Vassilakis, Psaroudakis & Kalogiannakis,
2008).
Τν δείγκα ηεο έξεπλαο, ε νπνία απνηειεί κηα κειέηε πεξίπησζεο, ήηαλ 565
θνηηεηέο/θνηηήηξηεο ηνπ ΤΔΙΚ, αξηζκόο πνπ θξίλεηαη αληηπξνζσπεπηηθόο αλ ιάβνπκε
ππόςε ην ζπλνιηθό αξηζκό εγγεγξακκέλσλ θνηηεηώλ/ηξηώλ ζηα εξγαζηεξηαθά
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καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γεληθνύ Τκήκαηνο θαηά ην εμάκελν ηεο έξεπλαο. Σηε
ζπλέρεηα, παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθά ηελ απνηίκεζε ησλ ρξεζηώλ, γηα θαζέλαλ από
ηνπο 2 ζεκαηηθνύο άμνλεο ρξεζηκνπνηώληαο πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (Βάκβνπθαο,
1998).
3. Απνηειέζκαηα - Απνηίκεζε ηεο εμΑΕ ζην ΤΕΙ Κξήηεο
3.1 Εμνηθείσζε ηνπ δείγκαηνο κε ηε ρξήζε Η/Υ
Έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 40,2% ραξαθηήξηζε ηθαλνπνηεηηθέο ηηο
γλώζεηο ηνπ γύξσ από ηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, 24,6% ηνπ δείγκαηνο ηηο
ραξαθηήξηζε πνιύ ηθαλνπνηεηηθέο θαη 10,3% άξηζηεο. Από ηα παξαπάλσ ζηνηρεία
θαίλεηαη όηη νη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο ηνπ δείγκαηνο ζεσξνύλ όηη δηαζέηνπλ επαξθείο
γλώζεηο ρεηξηζκνύ ησλ Η/Υ, ζηνηρείν πνπ ζπλάδεη κε ηε γεληθόηεξε αληίιεςε πνπ
επηθξαηεί ζηε ζεκεξηλή επνρή γηα ηελ ηδηαίηεξε εμνηθείσζε ησλ λέσλ κε ηηο ΤΠΔ.
3.2 Απνηίκεζε ρξήζεο
Αλαθνξηθά κε ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο γύξσ από ηνλ πξώην
ζεκαηηθό άμνλα, γηα ηελ απνηίκεζε ρξήζεο ηνπ «Open eClass» από ηνπο
εθπαηδεπόκελνπο ζην ΤΔΙΚ ζα πξέπεη αξρηθά λα ζεκεησζεί όηη ε ζπρλόηεηα ρξήζεο
ηεο πιαηθόξκαο βξέζεθε ηδηαίηεξα πςειή. Σπγθεθξηκέλα, 158 άηνκα (28,6%)
ρξεζηκνπνηνύλ ζπρλά ηελ πιαηθόξκα, 133 άηνκα (24,1%) πνιύ ζπρλά θαη 56 άηνκα
(10,1%) δήισζαλ όηη ηε ρξεζηκνπνηνύλ πάληα ελώ κόιηο ην 16,1% ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ ηε ρξεζηκνπνηεί ειάρηζηα. Η πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξεη ε πιαηθόξκα θαηά ηελ εγγξαθή θαη ηε ρξήζε παξνπζηάδεηαη ζηα ζηνηρεία
ηνπ πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί:
Πξόζβαζε ζην «Open eClass»
Πνιύ δύζθνιε
Γύζθνιε
Μέηξηα
Δύθνιε
Πνιύ ηθαλνπνηεηηθή

Σπρλόηεηα
17
43
162
233
92

Πνζνζηό (%)
3,1
7,9
29,6
42,6
16,8

Πίλαθαο 1: Φαξαθηεξηζκόο ηεο πξόζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ «Open eClass» ζην ΤΔΙΚ

Από ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δηαπηζηώλνπκε όηη ζ’ έλα ζεκαληηθό πνζνζηό (69,4%)
ηνπ δείγκαηνο ε πξόζβαζε θαηά ηελ εγγξαθή θαη ηε ρξήζε ραξαθηεξίδεηαη από
εύθνιε έσο πνιύ εύθνιε, ζηνηρείν πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηε γεληθόηεξε
επάξθεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε δεηήκαηα πιεξνθνξηθήο. Έλαο ζεκαληηθόο
παξάγνληαο ζηελ εμΑΔ απνηειεί ε επηθνηλσλία κε ην δηδάζθνληα, ηελ νπνία νη
ρξήζηεο ηνπ ΤΔΙΚ ηε ραξαθηεξίδνπλ ζε πνζνζηό 34% κέηξηα, 20,1% ειιηπή θαη ζ’
έλα πνζνζηό 8,3% αλύπαξθηε. Τα ζηνηρεία απηά αλαδεηθλύνπλ κηα ζεκαληηθή
δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο
θαη είλαη απαξαίηεην λα αλαδεηεζνύλ νη ιόγνη αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ
ΤΔΙΚ γηα ηελ παξαπάλσ έιιεηςε.
Σρεδόλ νη κηζνί εθπαηδεπόκελνη ζην ΤΔΙΚ ζεσξνύλ από ηθαλνπνηεηηθή (35%) έσο θαη
πνιύ ηθαλνπνηεηηθή (9,3%) ηε κνξθή θαη ηελ νξγάλσζε ηεο πιαηθόξκαο, ελώ ην
36,8% ηε ραξαθηεξίδνπλ κέηξηα θαη κόιηο 14,9% ηνπ δείγκαηνο δελ παξνπζηάδεηαη
ηθαλνπνηεκέλν από ηελ πιαηθόξκα. Έλαο άιινο βαζηθόο παξάγνληαο ζηελ εμΑΔ
απνηειεί ε δηεύξπλζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηε ρξήζε ησλ
δηαθόξσλ εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξεη ε πιαηθόξκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
ππνζηήξημε ησλ καζεκάησλ. Οη θνηηεηέο/θνηηήηξηεο ζην ΤΔΙΚ παξνπζηάδνληαη
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κνηξαζκέλνη ζ’ απηή ηελ εξώηεζε αθνύ ζ’ έλα πνζνζηό 33,6% αλέθεξαλ όηη ην
ελδηαθέξνλ ηνπο δελ έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο. Αληίζεηα, 43,9%
δειώλνπλ ζεκαληηθή δηεύξπλζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ελώ ζε πνζνζηό 33,1% αλέθεξαλ
όηη ππάξρεη κηα ζρεηηθά κέηξηα κεηαβνιή ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπο γηα ηηο ζπνπδέο.
Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο, πνπ απνηξέπνπλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ ΤΔΙΚ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πιαηθόξκα αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο αλαθέξεηαη από 195
εθπαηδεπόκελνπο ε «έιιεηςε ελεκέξσζεο» θαη από 184 εθπαηδεπόκελνπο ε «έιιεηςε
ρξόλνπ». Ψο ιηγόηεξν απνηξεπηηθνί παξάγνληεο παξνπζηάδνληαη από 78 ρξήζηεο ε
πνιππινθόηεηα ησλ ΤΠΔ θαζώο θαη ε απνπζία πξνζσπηθήο ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν
από 112 ρξήζηεο.
Δπίζεο, θάπνηνη άιινη παξάγνληεο πνπ απνηξέπνπλ ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζην ΤΔΙΚ
λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ πιαηθόξκα, όπσο αλαθέξνληαη από ηνπο ρξήζηεο, θαη
πξνέθπςαλ από ηελ αλνηθηνύ ηύπνπ εξώηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπλνςίδνληαη
ζηα παξαθάησ:
- απνπζία ζεκεηώζεσλ γηα όια ηα καζήκαηα, απνπζία αξθεηώλ καζεκάησλ θαζώο
θαη θαζεκεξηλήο αλαλέσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πιαηθόξκαο,
- απνπζία άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο δηδάζθνληεο ησλ καζεκάησλ,
- αδηαθνξία ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ πιαηθόξκα αθνύ πνιιά καζήκαηα είλαη
ρσξίο πεξηερόκελν ή δελ είλαη ελεκεξσκέλα (επηθαηξνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
πιηθνύ),
- δηάθνξεο ηερληθέο δπζθνιίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, δπζθνιία εγγξαθήο ζηελ πιαηθόξκα.
3.3 Φξεζηκόηεηα ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο
Σηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε βάζε ην δεύηεξν
ζεκαηηθό άμνλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε ρξεζηκόηεηα ηεο ππεξεζίαο αζύγρξνλεο
εμΑΔ ζην ΤΔΙΚ. Σηνλ πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί παξαζέηνπκε ην βαζκό ζπκθσλίαο
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηε ζέζε πνπ αθνξνύζε ηε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο σο
βνεζεηηθό-ζπκπιεξσκαηηθό εξγαιείν ησλ πξνζθεξόκελσλ καζεκάησλ ζην ΤΔΙΚ.
Βαζκόο ζπκθσλίαο
Καζόινπ
Λίγν
Μέηξηα
Πνιύ
Πάξα πνιύ

Σπρλόηεηα
18
84
228
156
55

Πνζνζηό (%)
3,3
15,5
42,1
28,8
10,2

Πίλαθαο 2: Βαζκόο ζπκθσλίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηε ρξήζε ηνπ «Open eClass» σο βνεζεηηθό ζπκπιεξσκαηηθό εξγαιείν ησλ καζεκάησλ

Αλαθνξηθά κε ην πνζνζηό ησλ ρξεζηώλ ηνπ «Open eClass» πνπ ζεσξνύλ όηη νη
ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από ηελ πιαηθόξκα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ σο ην
κνλαδηθό κέζν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξαδνζηαθνύ («θαλνληθνύ») καζήκαηνο
ρσξίο ηε δηθή ηνπο παξνπζία ζε κηα ζπκβαηηθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο, ην κεγαιύηεξν
πνζνζηό ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαίλεηαη λα δηαθσλεί κε ηελ παξαπάλσ άπνςε
(43,7%). Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο, ην πνζνζηό ησλ θνηηεηώλ/ηξηώλ πνπ δελ
θαίλεηαη λα παίξλεη θάπνηα ζέζε, αθνύ νύηε ζπκθσλεί νύηε δηαθσλεί (36,7%) ελώ
ππάξρεη θαη έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 19,6% ην νπνίν εθηηκά όηη ε πιαηθόξκα
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ην κνλαδηθό κέζν πινπνίεζεο ηνπ καζήκαηνο. Τν
ηειεπηαίν πνζνζηό είλαη ζρεηηθά ρακειό, όπσο αλακελόηαλ, αιιά ελδεηθηηθό κηαο
αλαδπόκελεο ηάζεο γηα ηελ παξνρή εμνινθιήξνπ εμΑΔ.
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Γεληθόηεξα, ε παξερόκελε ππεξεζία αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ «Open
eClass» θαίλεηαη λα έρεη έλα ζεκαληηθό βαζκό απνδνρήο ζην ΤΔΙΚ, όπσο
απνηππώλεηαη μεθάζαξα ζηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί:
Πόζν ρξήζηκε ζεσξείηαη από ηνπο
εθπαηδεπόκελνπο ε ππεξεζία εμΑΕ ηνπ ΤΕΙ Κξήηεο
Καζόινπ
Λίγν
Μέηξηα
Πνιύ
Πάξα πνιύ

Σπρλόηεηα

Πνζνζηό (%)

10
54
138
192
135

1,9
10,2
26,1
36,2
25,5

Πίλαθαο 3: Βαζκόο ζπκθσλίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ «Open eClass»

Από ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα 3 θαίλεηαη όηη ζπλνιηθά πάλσ από ηνπο
κηζνύο εθπαηδεπόκελνπο (61,7%) ζεσξεί ρξήζηκε ηελ πιαηθόξκα «Open eClass»
άπνςε πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηηο γεληθόηεξεο αληηιήςεηο γηα ηε ζεκαληηθή
ζέζε πνπ θαηέρεη ζηηο κέξεο ε εμΑΔ, ε νπνία επεθηείλεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν.
Αλαιπηηθόηεξα, ε ζπρλόηεηα ρξήζεο ησλ δηαθόξσλ εξγαιείσλ πνπ παξέρεη ε
ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα από ηνπο/ηηο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο ηνπ ΤΔΙΚ παξνπζηάδεηαη
ζηνλ πίλαθα 4 πνπ αθνινπζεί:
Εξγαιεία ηνπ “Open eClass”
Αλαθνηλώζεηο
Έγγξαθα
Σύλδεζκνη
Αληαιιαγή αξρείσλ
Αζθήζεηο
Αηδέληα
Βίληεν
Γξακκή κάζεζεο
Δξγαζίεο
Δξσηεκαηνιόγηα
Οκάδεο ρξεζηώλ
Πεξηγξαθή καζήκαηνο
Πεξηνρέο ζπδεηήζεσλ
Σπζηήκαηα Wiki
Τειεζπλεξγαζία

Καζόινπ
70
40
151
183
46
201
316
204
63
201
177
135
263
259
266

Λίγν
108
65
134
117
68
121
82
107
71
121
116
116
103
98
92

Μέηξηα
145
143
126
105
149
89
56
108
145
101
104
125
77
65
71

Πνιύ
110
147
57
59
155
47
15
40
144
37
56
89
24
29
30

Πάξα πνιύ
83
128
15
20
101
24
8
23
90
21
29
28
12
17
12

Πίλαθαο 4: Σπρλόηεηα ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ ηνπ «Open eClass» από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο

Από ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα 4 θαίλεηαη όηη ηα «έγγξαθα», νη «αζθήζεηο»
αιιά θαη νη «εξγαζίεο» έρνπλ ηε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ρξήζεο από ηνπο
εθπαηδεπόκελνπο, ελώ δηάθνξα άιια κνληέξλα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη ε πιαηθόξκα
όπσο ηα «ζπζηήκαηα wiki», νη «πεξηνρέο ζπδεηήζεσλ», ηα «βίληεν» θαη ε
«ηειεζπλεξγαζία» παξνπζηάδνπλ κηα ηδηαίηεξε ρακειή ζπρλόηεηα ρξήζεο. Τα
παξαπάλσ δεδνκέλα θαλεξώλνπλ ηε ρακειή ρξήζε ησλ ζύγρξνλσλ δπλαηνηήησλ ησλ
ΤΠΔ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην ζύζηεκα θαη είλαη ζεκαληηθό λα αλαδεηεζνύλ νη
ιόγνη αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ΤΔΙΚ γη’ απηή ηελ απνπζία. Η πξόζβαζε
ζηηο «Αλαθνηλώζεηο» δελ είλαη πνιύ ρακειή, όκσο ζε πεξηβάιινληα εξγαζίαο
εηθνληθώλ καζεκάησλ ζα πεξίκελε θάπνηνο όηη ζα ήηαλ πςειόηεξε. Η ίδηα
παξαηήξεζε ηζρύεη θαη γηα ηελ πξόζβαζε ζηνπο «ζπλδέζκνπο». Μηα πξνζπάζεηα
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επξύηεξεο ελεκέξσζεο θαη επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ΤΔΙΚ ζα πξέπεη λα
απνηειέζεη ζεκαληηθή ώζεζε γηα ηε ρξήζε όισλ ησλ εξγαιείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηα
πιαίζηα ηεο βειηίσζεο ηεο εμ απνζηάζεσο παξερόκελεο εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο.
Δπίζεο, ζηελ αλνηθηνύ ηύπνπ εξώηεζε ηεο έξεπλαο κε ηηο πξνηάζεηο - ζρόιηα ησλ
θνηηεηώλ/ηξηώλ ηνπ ΤΔΙΚ γηα ηε βειηίσζε ηνπ «Open eClass» αιιά θαη γεληθόηεξα
ησλ ππεξεζηώλ εμΑΔ, νη απόςεηο πνπ επηθξάηεζαλ ζπλνςίδνληαη ζηα αθόινπζα
ζεκεία:
 όινη νη δηδάζθνληεο λα «αλαξηνύλ» θαη λα ελεκεξώλνπλ ζπρλόηεξα ην
εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη λα πξνζηεζνύλ όια ηα πξνζθεξόκελα καζήκαηα όισλ
ησλ ζρνιώλ ηνπ ΤΔΙΚ,
 λα είλαη δηαζέζηκε ε ζύγρξνλε επηθνηλσλία κε ηνπο δηδάζθνληεο γηα άκεζε
επηθνηλσλία θαζώο θαη ε ηειεζπλεξγαζία κέζσ webcam θαη βηληενκαζεκάησλ,
 λα ππάξρνπλ ηαθηηθά αλαθνηλώζεηο γηα δηάθνξα ζέκαηα αηρκήο ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο,
 λα δηαηίζεληαη αλαιπηηθά νη δηεπζύλζεηο ησλ ειεθηξνληθώλ ηαρπδξνκείσλ όισλ
ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη λα είλαη ζπρλόηεξε θαη πνηνηηθόηεξε ε επηθνηλσλία ησλ
εθπαηδεπηηθώλ κε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο,
 λα δηαηίζεληαη αζθήζεηο, ζέκαηα εμεηάζεσλ πξνεγνύκελσλ εηώλ θαη λα δίλεηαη
έκθαζε ζηα ζεκεία ηεο ύιεο πνπ ρξεηάδνληαη κεγαιύηεξε πξνζνρή,
 λα απαιεηθζνύλ δηάθνξα ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ
πξόζβαζε θαη ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο, λα απινπνηεζεί θαη λα νξγαλσζεί
πεξηζζόηεξν ε ππεξεζία,
 λα ελεκεξώλνληαη νη ρξήζηεο γηα ηηο πην πξόζθαηεο αιιαγέο πνπ
πξαγκαηνπνηνύληαη ζηα καζήκαηα πνπ παξαθνινπζνύλ,
 λα ελεκεξσζνύλ θαη λα επηκνξθσζνύλ όινη νη θαζεγεηέο ηνπ ΤΔΙΚ γηα ην «Open
eClass» πνπ απνηειεί νπζηαζηηθά έλα λέν ηξόπν δηδαζθαιίαο,
 λα δεκηνπξγεζεί κηα ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε,
 λα ππάξρεη αληηζηνηρία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ
παξνπζηάδεηαη δηά δώζεο ζηελ ηάμε κε ην πιηθό πνπ δηαηίζεηαη ζην «Open
eClass».
3.4 Σύγθξηζε ηεο παξνύζαο θαηάζηαζεο κε παιηόηεξεο έξεπλεο γηα ην «Open
eClass» ζην ΤΕΙΚ
Σην ηκήκα απηό ζα επηρεηξήζνπκε κηα ζύγθξηζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο παξνύζαο έξεπλαο κε ηα ζηνηρεία από παιηόηεξεο έξεπλέο καο
γηα ηελ αζύγρξνλε εμΑΔ ζην ΤΔΙΚ (Καινγηαλλάθεο, Βαζηιάθεο & Χαξξόο, 2005,
Βαζηιάθεο & Καινγηαλλάθεο, 2006, Vassilakis, Psaroudakis & Kalogiannakis, 2008).
Μηα ζεκαληηθή αξρηθή δηαθνξά πνπ δηαπηζηώλεηαη αθνξά ζηε ζπρλόηεηα ρξήζεο ηεο
πιαηθόξκαο από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Όπσο είλαη αλακελόκελν ζε παιαηόηεξεο
έξεπλεο ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ θνηηεηώλ/θνηηεηξηώλ δήισλε όηη ηε
ρξεζηκνπνηνύζε ζπάληα, ελώ ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο ε ρξήζε ηεο
πιαηθόξκαο παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε. Τν ζηνηρείν απηό κπνξεί λα
εξκελεπζεί δεδνκέλνπ όηη ε πιαηθόξκα δελ είλαη πιένλ κηα λέα ππεξεζία ζην ΤΔΙΚ
θαη έρεη γίλεη επξύηεξε γλσζηή.
Αμηνζεκείσηε κεηαβνιή παξνπζηάδεηαη αλάκεζα ζηα δύν δηαθνξεηηθά (αλαθνξηθά
κε ην ρξόλν) δείγκαηα πιεζπζκώλ ηνπ ηδξύκαηνο, ζηηο απόςεηο ηνπο γηα ηελ
επηθνηλσλία κε ηνπο δηδάζθνληεο. Σηηο παιηόηεξεο κειέηεο καο, νη ρξήζηεο ήηαλ
ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο δηδάζθνληεο, ελώ ζηελ παξνύζα θάζε
δελ πξνθύπηεη έλα ηέηνην ζηνηρείν. Απηό κπνξεί λα εξκελεπζεί κε βάζε ηελ ηαύηηζε
ηνπ παξερόκελνπ κέζνπ θαη ηεο ύπαξμεο ηνπ ζην ΤΔΙΚ κε ην δηδάζθνληαη έηζη ώζηε
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από κόλε ηεο ε ύπαξμε καζεκάησλ ζην «Open eClass» λα ζεσξείηαη σο επηθνηλσλία
κε ην δηδάζθνληα, θάηη πνπ δελ ηζρύεη ζηελ παξνύζα θάζε θαη κε ηελ πάξνδν ησλ
ρξόλσλ από ηελ εηζαγσγή ηνπ «Open eClass».
Ταύηηζε απόςεσλ ησλ ρξεζηώλ ζηηο πξνεγνύκελεο αιιά θαη ζηελ παξνύζα έξεπλα
ππάξρεη ζηε ζέζε ηνπο γηα ην ειεθηξνληθό πεξηερόκελν ηεο πιαηθόξκαο, ην νπνίν
ζεσξνύλ όηη κπνξεί λα απνηειέζεη θπξίσο βνεζεηηθό-ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό ηνπ
καζήκαηνο ελώ ζε γεληθέο γξακκέο θαίλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξνληαλ θαη πξνζθέξνληαη από ην «Open eClass». Δπίζεο, θαίλεηαη εύθνιε ε
πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηεο πιαηθόξκαο θαη ζηνπο 2 πιεζπζκνύο θαη έλα άιιν
θνηλό ζεκείν απνηειεί ε κε ηθαλνπνίεζή ηνπο από ην πεξηερόκελν ησλ παξερόκελσλ
καζεκάησλ. Αλ θαη ε πιαηθόξκα είλαη πιένλ γλσζηή ζηελ επξύηεξε αθαδεκατθή
θνηλόηεηα ηνπ ΤΔΙΚ, σζηόζν ζεσξείηαη όηη έρεη κάιινλ πεξηνξηζκέλε ρξήζε. Κνηλό
ζεκείν θαη ζηηο 2 έξεπλεο παξνπζηάδεηαη ζηηο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο
πιαηθόξκαο ε αλάγθε γηα εκπινπηηζκό ηεο ππεξεζίαο κε ηε ζύγρξνλε
ηειεθπαίδεπζε θαη ε πην άκεζε επηθνηλσλία κε ην δηδάζθνληα.
4. Σπκπεξάζκαηα - Σπδήηεζε - Πξννπηηθέο
Από ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο
δηαπηζηώλνπκε όηη κνληέξλα εξγαιεία κάζεζεο (π.ρ. wikis, γξακκή κάζεζεο, θιπ.)
πνπ πξνζθέξνπλ νη λέεο εθδόζεηο ηεο πιαηθόξκαο παξακέλνπλ αλελεξγά ή
ρξεζηκνπνηνύληαη ειάρηζηα θαη ζπρλά παξνπζηάδεηαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ησλ
καζεκάησλ ζηα Έγγξαθα κε ηε κνξθή πνπ ππάξρεη ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία
ζηελ ηάμε.
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο δηεζλείο ηάζεηο, αιιά θαη ηελ απνδνρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
ππεξεζίαο αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο από ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο, όπσο πξνθύπηεη από
ηελ παξνύζα έξεπλα, εθηηκάηαη όηη νη ππεξεζίεο εμΑΔ θαη γεληθόηεξα ηεο
ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζα απνηειέζνπλ ζην άκεζν κέιινλ ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζην ΤΔΙΚ. Γεληθόηεξα, θαίλεηαη όηη ε πιαηθόξκα «Open
eClass» απνηειεί έλα απαξαίηεην εξγαιείν θπξίσο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηα δώζεο
δηδαζθαιίαο θαη νη εθπαηδεπόκελνη ζην ΤΔΙΚ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ θαιύηεξε
πνηόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ ηεο πιαηθόξκαο θαη ηελ πεξαηηέξσ
αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνληαη. Όκσο, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα επελδύνπλ ζην κέιινλ ηόζν ζηελ αλάπηπμε
όζν θαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο απηώλ ησλ ππεξεζηώλ, δεκηνπξγώληαο ηηο
θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη κεραληζκνύο.
Σηα κειινληηθά καο ζρέδηα απνηειεί ε εηήζηα απνηίκεζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο
πιαηθόξκαο θαη ε ζύλδεζή ηεο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αληίζηνηρεο έξεπλαο κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ΤΔΙΚ θαζώο θαη κε ηε γεληθόηεξε αμηνιόγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο ζην ΤΔΙΚ θαζώο θαη ε πξνζαξκνγή ηεο πιαηθόξκαο ζηηο αλάγθεο ησλ
ρξεζηώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηηο παξαπάλσ αμηνινγήζεηο. Δπίζεο, ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ ζα είρε ε ζύλδεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνύζαο έξεπλαο κε
αληίζηνηρεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζηα ππόινηπα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο εμΑΔ κέζσ ηεο πιαηθόξκαο «Open eClass».
Θα νινθιεξώζνπκε ην θείκελό καο, κε ην ζρεηηθά απιό ζηε δηαηύπσζε αιιά
μεθάζαξν ζρόιην-κήλπκα ελόο θνηηεηή ηνπ ΤΔΙΚ όπσο παξαηέζεθε ζην
εξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο: «θα ήθελα όλα ηα μαθήμαηα να έσοςν e-class».
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