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Περίληψη 
Η αξιοποίηση τεχνολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής µάθη-
σης στη συµβατική ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί µια σηµαντική δυνατότητα για 
τα Πανεπιστήµια ώστε να επιτύχουν το επίπεδο ευελιξίας που είναι απαραίτητο 
για την παροχή αποτελεσµατικότερης εκπαίδευσης προσαρµοσµένης στις ατο-
µικές ανάγκες των φοιτητών τους. Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζουµε στοιχεία 
εφαρµογής συνδυασµού παραδοσιακής δια ζώσης διδασκαλίας µε εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, που πειραµατικά δοκιµάσαµε στη διδασκαλία των Αλγορίθµων στο Α’ 
εξάµηνο σπουδών στο Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006. Η εργασία αυτή απο-
σκοπεί στην παρουσίαση της εµπειρίας που αποκοµίσαµε από την οργάνωση, 
την προετοιµασία και την διεξαγωγή διεργασιών ασύγχρονης και σύγχρονης τη-
λεκπαίδευσης για µια διδακτική ενότητα. Με βάση την πρώτη αξιολόγηση και τη 
µέχρι στιγµής εµπειρία µας υποστηρίζουµε ότι τα εργαλεία και οι µέθοδοι της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης µπορούν να επιλύσουν ένα µέρος από τα προβλήµατα 
υποστήριξης των φοιτητών και να βελτιώσουν την ποιότητα της παρερχοµένης 
εκπαίδευσης. 

Λέξεις Κλειδιά
eLearning, Αλγόριθµοι, Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, Τηλεκπαίδευση Εικονικές τάξεις.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η διαµεσολάβηση της τεχνολογίας και η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τε-
χνολογίας στην Γ/θµια εκπαίδευση είναι ολοένα και µεγαλύτερη. Συνεργασίες 
πανεπιστηµίων (π.χ. MIT, Stanford, University of Michigan, Indiana University 
στο www.sakaiproject.org) αλλά και µεµονωµένες προσπάθειες (Λεβεντίδης 
κ.α. 2005) αποφέρουν ανοικτά συστήµατα διαχείρισης µαθηµάτων, ανάπτυξη 
και διάθεση εκπαιδευτικών πόρων και σειρά καινοτοµικών λύσεων µε τη βοή-
θεια των ΤΠΕ.
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Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό των τελευταίων προσπαθειών για την βελ-
τίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών στο χώρο της εκπαίδευσης είναι η τάση 
δηµιουργίας και παροχής µεικτών ή υβριδικών υπηρεσιών µάθησης (blended 
learning) που συνδυάζουν την παραδοσιακή µε την εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
ση τόσο για µεταπτυχιακά όσο και για προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών 
(σχήµα 1). 

Το ενδιαφέρον για παροχή µεικτής εκπαίδευσης/ µάθησης έχει αυξηθεί τα 
τελευταία πέντε χρόνια και στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστηµα κυρίως για 
τους ακόλουθους λόγους: α) Υπάρχει µία τάση για πιο φοιτητοκεντρικά και 
εξατοµικευµένα µοντέλα εκπαίδευσης που θεωρούνται αποτελεσµατικότερα 
β) Τα Πανεπιστήµια επεκτείνουν τις τεχνολογικές τους υποδοµές και ανα-
πτύσσουν συστήµατα διαχείρισης µαθηµάτων (e-class, compus) και υπηρεσίες 
για online εκπαίδευση γ) Οι σηµερινοί σπουδαστές νιώθουν πιο άνετα και επι-
θυµούν περισσότερο την online επικοινωνία, δ) Η συνεχής αύξηση των γνώσε-
ων και οι απαιτήσεις για εξοικονόµηση χρόνου κάνουν συνεχή την αναζήτηση 
και την προτίµηση σε ευέλικτες µορφές εκπαίδευσης, εργασίας και µελέτης.

Σχήµα 1. Μεικτή ή συνδυασµένη (blended) εκπαίδευση/µάθηση (http://online.rit.
edu).

Έρευνα σε οκτώ (8) πανεπιστήµια του Καναδά (http://www.cohere.ca/
briefing.html) που εφάρµοσαν τέτοιες µεθόδους έδειξε ότι οι καθηγητές που 
δοκίµασαν µεικτή µέθοδο εκπαίδευσης διαπίστωσαν ότι προσφέρουν ένα πιο 
εύκαµπτο, αποδοτικό, προσιτό τρόπο µάθησης για τους σπουδαστές τους 
και αισθάνθηκαν ότι γνώρισαν τους σπουδαστές τους καλύτερα. Πάνω από 
το 60% τοις εκατό των σπουδαστών που ερευνήθηκαν στη µελέτη είπαν ότι 
θα ήθελαν να πάρουν και άλλο µάθηµα µε µεικτή εκπαίδευση αλλά η ικανο-
ποίηση σπουδαστών φάνηκε ιδιαίτερα εξαρτώµενη από το επίπεδο αλληλεπί-
δρασης µε τους καθηγητές και τους άλλους σπουδαστές. 

Η παρούσα κατάσταση στα Ελληνικά Πανεπιστήµια δεν διευκολύνει την 
εφαρµογή βιωµατικών και ενεργητικών τεχνικών εκπαίδευσης, το σεβασµό 
των διαφορετικών τρόπων µάθησης των φοιτητών, την άµεση επικοινωνία και 
ανατροφοδότηση µεταξύ διδάσκοντα και φοιτητών. Τα τελευταία χρόνια γί-
νεται σταδιακή εισαγωγή και χρήση της τεχνολογίας (παρουσιάσεις µε δια-
φάνειες, Compus) προκειµένου να υποστηριχτεί καλύτερα η διδασκαλία και 
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να γίνει αποτελεσµατικότερη (σε σχέση µε την από καθ’ έδρας διδασκαλία) η 
εκπαίδευση των φοιτητών. 

Στη συνέχεια, η δοµή του άρθρου έχει ως εξής: Στη δεύτερη ενότητα παρου-
σιάζεται το πλαίσιο του πειράµατος και δίνονται πληροφορίες για το προφίλ 
των φοιτητών που συµµετείχαν στο πείραµα και την εκπαιδευτική διαδικασία 
στο ΠΑΜΑΚ. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται το πείραµα και η µεθοδο-
λογία που ακολουθήθηκε για την έρευνα αυτή µε αναφορές στα εργαλεία και 
τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν για την υποστήριξη των φοιτητών. Στην 
τέταρτη ενότητα αναφέρονται τα προβλήµατα που ανέκυψαν και οι λύσεις 
που δόθηκαν τόσο σε οργανωτικά όσο και σε τεχνολογικά θέµατα. Στην πέ-
µπτη ενότητα γίνεται συζήτηση των αποτελεσµάτων και αποτίµηση της συνει-
σφοράς του πειράµατος στην πρόοδο των φοιτητών. Στην τελευταία ενότητα 
συνοψίζονται τα βασικότερα συµπεράσµατα του άρθρου.

Το πλαίσιο της έρευνας
Η ερευνητική εργασία που παρουσιάζεται πραγµατοποιήθηκε µε τη συµµε-
τοχή φοιτητών του προπτυχιακού µαθήµατος «Αλγόριθµοι και C» στο Α’ εξά-
µηνο σπουδών στο Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του ακαδηµαϊκού έτους 
2005-2006. 

Η ενίσχυση της παραδοσιακής διδασκαλίας και η επιπλέον υποστήριξη 
των φοιτητών απασχολεί τους διδάσκοντες λόγω του µικρού ποσοστού (~ 
40%) που επιτυγχάνει στις εξετάσεις του µαθήµατος. Από τον αριθµό των εγ-
γεγραµµένων στο µάθηµα φοιτητών (372) προκύπτει ότι πάνω από το 50% δεν 
είναι πρωτοετείς (39,25% άλλων εξαµήνων και 14,52% «λιµνάζοντες»). 

Εξάµηνο 
σπουδών

Αριθµός 
φοιτητών %

Πρωτοετείς 172 46,24%

2ο-8ο εξάµηνο 146 39,25%

“Λιµνάζοντες” 54 14,52%

ΣΥΝΟΛΟ 372 100,00%

Σχήµα 2. Κατανοµή εγγεγραµµένων φοιτητών στο µάθηµα.

Το ερευνητικό ερώτηµα που θέσαµε είναι «πώς µπορούµε να ενισχύσουµε 
την παραδοσιακή διδασκαλία µε µεθόδους που χρησιµοποιούνται στην εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση και την ηλεκτρονική µάθηση;». Οι λόγοι ενίσχυσης µε µε-
θόδους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι η αδυναµία πραγµατοποίησης 
επιπλέον ωρών (παραδοσιακής) διδασκαλίας, η έλλειψη δυνατότητας φροντι-
στηριακών µαθηµάτων δια ζώσης στο χώρο του Πανεπιστηµίου, ο µη διαθέσι-
µος χρόνος για παρακολούθηση επιπλέον µαθηµάτων από τους φοιτητές και 
η δυσκολία συγχρονισµού του ρυθµού της ατοµικής µελέτης των φοιτητών µε 
τις παραδόσεις (τα αφήνουν» στο «τέλος»). 
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Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσουµε την αποτελεσµατικότητα της αξιο-
ποίησης τεχνολογιών ηλεκτρονικής µάθησης ως συµπληρωµατικό εργαλείο 
στα συµβατικά ΑΕΙ. Ειδικότερα, οι στόχοι της έρευνάς µας είναι: α) να ερευ-
νήσουµε τη στάση των πρωτοετών φοιτητών της συµβατικής ανώτατης εκπαί-
δευσης στη χρήση τεχνολογίας ως υποστηρικτικό εργαλείο της µαθησιακής 
διαδικασίας, β) να ενθαρρύνουµε την ενεργητική συµµετοχή των φοιτητών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία µε τεχνικές συνεργατικής και βιωµατικής µά-
θησης, γ) να εξετάσουµε τις δυνατότητες παροχής εξ αποστάσεως εξατοµικευ-
µένης υποστήριξης µε αξιοποίηση τεχνολογιών ηλεκτρονικής µάθησης και δ) 
να διερευνήσουµε την αποτελεσµατικότητα της υβριδικής ή µεικτής (blended) 
µεθόδου εκπαίδευσης στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουµε την πρώτη φάση του πειράµατος και συ-
γκεκριµένα τη σχεδίαση και υλοποίηση δραστηριοτήτων e-learning για την 
ενίσχυση και συµπλήρωση του παραδοσιακού πανεπιστηµιακού µαθήµατος, 
στην κατεύθυνση της µεικτής µάθησης (blended learning). Ως αντικείµενο αυ-
τού του πειράµατος, επιλέξαµε την Ταξινόµηση Αλγορίθµων που είναι µία από 
τις βασικές έννοιες στην Πληροφορική. Η σηµαντικότητα της ταξινόµησης 
αλγορίθµων οδήγησε πολλούς ερευνητές να ασχοληθούν µε την εύρεση των 
καλύτερων δυνατών τρόπων διδασκαλίας, (για παράδειγµα χρήση τεχνικών 
οπτικοποίησης), για την κατανόηση των αλγορίθµων ταξινόµησης (Lattu M. et 
al. 2000, Naps T., 2002). Τέτοιες µέθοδοι διδασκαλίας χρησιµοποιούνται ευρέ-
ως στην κατασκευή εκπαιδευτικού λογισµικού για την κατανόηση και άλλων 
αλγορίθµων όπως για παράδειγµα δικτυακής βελτιστοποίησης (Andreou D. 
et. al., 2005). Η ενίσχυση του συµβατικού µαθήµατος έγινε τόσο µε ασύγχρο-
νες όσο και σύγχρονες µορφές τηλεκπαίδευσης. Η ανάπτυξη και παροχή ασύ-
χρονων υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης στηρίχθηκε µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Μαθηµάτων (Learning Courses Management System LCMS) COMPUS, ενώ 
η ανάπτυξη και παροχή σύγχρονων υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης στηρίχθηκε 
για την υλοποίηση εικονικών τάξεων (virtual classes) στην πλατφόρµα Centra 
Symposium και σε συνεργασία µε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ) 
και τα δικτυακά εκπαιδευτικά παιχνίδια στην πλατφόρµα online Educational 
Games Central, του Πανεπιστηµίου TELUQ του Quebec στον Canada. 

To CoMPUs (Course Management Platform for Universities) αποτελεί ένα 
ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας (Ευαγγελίδης 2005). Όλοι οι εγγεγραµµένοι στο Compus φοιτη-
τές είχαν τη δυνατότητα να «κατεβάζουν στον υπολογιστή τους τις διδακτικές 
σηµειώσεις του µαθήµατος, τις διαφάνειες διδασκαλίας αλλά και υπερσυνδέ-
σµους µε επιπλέον πηγές, να ενηµερώνονται για τις ενότητες της ύλης που 
έχουν ανά βδοµάδα διδαχθεί αφού η «ατζέντα» της πλατφόρµας ενηµερωνό-
ταν περιοδικά, να πληροφορούνται άµεσα για τις ανακοινώσεις του διδάσκο-
ντα σε ότι αφορά τόσο την παραδοσιακή διδασκαλία όσο και για την «πιλο-
τική» προσπάθεια χρήσης τεχνολογιών για την υποστήριξη της µαθησιακής 
διαδικασίας, να επικοινωνούν τόσο µε τους συµφοιτητές τους όσο και µε το 
διδάσκοντα µέσω των συζητήσεων αλλά και της ηλεκτρονικής αλληλογραφί-
ας για επίλυση αποριών. 
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Η πλατφόρµα Centra Symposium (www.centra.com) έδωσε τη δυνατότητα 
στους φοιτητές να αλληλεπιδρούν, να συνεργάζονται και να µαθαίνουν - προ-
σοµοιώνοντας την τυπική αλληλεπίδραση τάξης σε πραγµατικό χρόνο χωρίς 
φυσική παρουσία, µέσω του Internet. Έτσι υπήρχε η δυνατότητα για αµφίδρο-
µο ήχο, εναλλαγή εικόνας video από web camera από πολλαπλά σηµεία ακό-
µη και µέσα από συνδέσεις 56Kbps. 

Η πλατφόρµα online Educational Games Central, χρησιµοποιήθηκε για τη 
δηµιουργία και χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών µε στόχο την ανάπτυξη, τη 
µεταφορά και τον έλεγχο γνώσεων µε τη βοήθεια αυτοµατοποιηµένων διαδι-
κτυακών δραστηριοτήτων. Τα παιχνίδια αποτελούν ένα πολύ αγαπητό τρόπο 
µάθησης, αλληλεπίδρασης, ενεργής συµµετοχή των φοιτητών (Sauvé, 2005). 

Στην προσπάθεια εµπλουτισµού της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε νέα 
εργαλεία απαιτείται να γίνει συνδυαστική εκµετάλλευση των πλεονεκτηµά-
των τους για την υποστήριξη της ποιότητας της µάθησης και τη δηµιουργία 
συνθηκών επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης όλων των συµµετεχόντων στη 
διδακτική διαδικασία (Μουζάκης 2005). 

Υλοποίηση
Το πρώτο βήµα ήταν η δηµιουργία τριών (3) βιντεοδιαλέξεων του διδάσκοντα 
µε το εργαλείο WCP - Web Cast Producer (Papadakis and Chadzilacos, 2005) 
για τους αλγορίθµους ταξινόµησης (Με εισαγωγή, Με επιλογή, Με εναλλαγή) 
διάρκειας 15’ λεπτών η κάθε µία. Το δεύτερο βήµα ήταν η επιλογή εργαλείων 
και η ετοιµασία υλικού για την υποβοήθηση της αλληλεπίδρασης. Επιλέξαµε 
τη δηµιουργία φόρουµ συζητήσεων για την έκφραση – επίλυση και συζήτηση 
αποριών και την ανάπτυξη πολυµορφικού υλικού για τις δραστηριότητες των 
εικονικών τάξεων. 

Μετά από προφορική πρόσκληση του διδάσκοντα-καθηγητή στο µάθηµα, 
το πρώτο τρίµηνο ήταν εγγεγραµµένοι στο Compus 225 φοιτητές (από τους 
372 εγγεγραµµένους). Όµως αν και είχαν περάσει τρεις µήνες και χωρίς να γί-
νει άλλη παρακίνηση ή κίνητρο δεν µπήκε ούτε ένας φοιτητής στο forum του 
µαθήµατος για να ανοίξει ένα θέµα συζήτησης ή να διατυπώσει µία απορία.

Για τη σύγχρονη υποστήριξη πραγµατοποιήθηκαν 3 εικονικές τάξεις (virtual 
classes) µε συµµετοχή κατά µέσο όρο 17 φοιτητών µιάµιση ώρας (21:00-22:30): 
η 1η µε σκοπό τη γνωριµία και εξοικείωση µε το περιβάλλον και τα εργαλεία 
της εικονικής τάξης, η 2η µε σκοπό την επίλυση αποριών στους αλγόριθµους 
ταξινόµησης και την εµβάθυνση των εννοιών µε συνεργατική µάθηση και αλ-
ληλεπιδραστικές δραστηριότητες και η 3η µε σκοπό την εµβάθυνση και αξιο-
λόγηση µε εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Στις συναντήσεις χρησιµοποιήθηκε η γνωστική ταξινοµία Bloom (Bloom 
B, 1984) έγινε ανίχνευση αναγκών (λόγω έλλειψης αποριών) µε κατάλληλο 
ερωτηµατολόγιο, σύντοµη παρουσίαση των εννοιών, επίλυση αποριών συ-
νεργατικά µε χρήση κοινού αλληλεπιδραστικού ασπροπίνακα, εµπέδωση και 
εµβάθυνση των εννοιών µε επίλυση ασκήσεων σε οµάδες και ανάλυση οπτι-
κοποιήσεων των αλγορίθµων, αξιολόγηση µε χρήση αναδυόµενων ερωτήσεων. 
Κατά τη διάρκεια του πειράµατος έγινε διαµορφωτική αξιολόγηση σε µικρό 
αριθµό φοιτητών και η τελική αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε µε γραπτό ερω-
τηµατολόγιο την ηµέρα των γραπτών εξετάσεών τους (µετά την υποβολή αυ-
τής της εργασίας) και γι’ αυτό τα τελικά αποτελέσµατα θα δηµοσιευτούν σε 
µελλοντική µας εργασία. 
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 ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από το σύνολο των εγγεγραµµένων φοιτητών του µαθήµατος στην ασύγχρο-
νη εκπαίδευση συµµετείχε το 61 % και στη σύγχρονη το 6%. 
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Σχήµα 3. Συµµετοχή φοιτητών σε δράσεις τηλεκπαίδευσης.

Εκτιµούµε ότι η µεγάλη προσέλευση (61 %) οφείλεται στην ανάρτηση δι-
δακτικών σηµειώσεων και διαφάνειες των διαλέξεων έγκαιρα πριν πάρουν τις 
διδακτικές σηµειώσεις ενώ µεταξύ των λόγων µη χρήσης του forum εκτιµούµε 
ότι είναι η δυσκολία πρόσβασης στο internet των πρωτοετών φοιτητών, η µι-
κρή παρακίνηση από το διδάσκοντα και η έλλειψη «χειροπιαστών» κινήτρων 
ή υποχρεωτικής δραστηριότητας. 

Η ανάρτηση των webcast στο server του Πανεπιστηµίου παρουσίασε αρχι-
κά κάποιες τεχνικές δυσκολίες. Η πρόσβαση των φοιτητών ήταν εύκολη γιατί 
δεν απαιτούσε ιδιαίτερες προδιαγραφές από τον υπολογιστή τους και έδωσε 
τη δυνατότητα παρακολούθησης και σε όσους απουσίαζαν από την από έδρας 
διδασκαλία αλλά και σε όσους «χρειάζονταν» επανάληψη των διδασκοµένων 
εννοιών. 

Η πλατφόρµα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Cοmpus δεν παρέχει τα πλήρη 
στατιστικά στοιχεία που θα θέλαµε (π.χ. αριθµός φοιτητών που «κατέβασαν» 
το εκπαιδευτικό υλικό ανά κατηγορία) προκειµένου να εκτιµήσουµε το βαθµό 
χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού από τους φοιτητές και κατά συνέπεια η προ-
στιθέµενη αξία της παροχής συµπληρωµατικού εναλλακτικού εκπαιδευτικού 
υλικού θα εκτιµηθεί µόνο από τις απαντήσεις των φοιτητών στο ερωτηµατο-
λόγιο της τελικής αξιολόγησης. 

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια δεν πραγµατοποιήθηκαν λόγω τεχνικών προ-
βληµάτων στους εξυπηρετητές (servers) του Πανεπιστηµίου Καναδά.

Ως εκπαιδευτικοί διαπιστώσαµε την ανησυχία και δισταγµό των φοιτητών 
στη χρήση νέων τεχνολογιών. Όµως αυτό, είναι ένα προσωρινό φαινόµενο 
που µπορεί να µειωθεί µε ένα ελκυστικό µαθησιακό περιβάλλον µάθησης. Ο 
ρόλος του δασκάλου είναι σηµαντικός αφού πρέπει να καλλιεργήσει κλίµα 
συµπάθειας και συνάφειας, να συνοψίσει τις βασικές έννοιες και να βεβαιωθεί 
ότι οι συµµετέχοντες έχουν πρόσβαση σε ό,τι χρησιµοποιηθεί µε χρήση της 
τεχνολογίας (Hodge E, Mark S., 2005). 

Η µικρή συµµετοχή στις εικονικές τάξεις οφείλεται κατά την άποψη των 
φοιτητών, στην ελλιπή ενηµέρωση - µη συνεχή παρότρυνση συµµετοχής, στην 
αµφιβολία χρησιµότητας, στο δισταγµό λόγω µη επαρκούς µελέτης τους και 
στις συνήθεις αντιστάσεις προς κάθε τι καινούργιο αφού ήταν κάτι εντελώς 
«ξένο» από την εµπειρία τους στα χρόνια του Λυκείου.

Τόσο από τη σύγχρονη όσο και από την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στην 
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υποστήριξη της µαθησιακής διαδικασίας φάνηκε η διαφορά στον τρόπο σκέ-
ψης και συµµετοχής των φοιτητών σε σχέση µε τους ενήλικες και απαιτείται σε 
κάθε περίπτωση η αντίστοιχη προσαρµογή. Οι µόλις πριν λίγο έφηβοι, ιεραρ-
χούν ως πρώτη τους επιλογή το «πέρασµα» του µαθήµατος και όχι τη µάθηση. 
Αποφασίζουν να συµµετέχουν στην τηλεκπαίδευση µόνο κατόπιν διαρκούς 
και επίµονης ενηµέρωσης. Αξιοσηµείωτο είναι ότι µέχρι λίγες µέρες πριν την 
εξεταστική έπαιρναν σηµειώσεις. Τα παραπάνω διαπιστώθηκαν σε σύγκριση 
µε την έρευνά µας κατά την ακαδηµαϊκή χρονιά 2004-2005 κατά τη διδασκα-
λία Μαθηµατικών σε πρωτοετείς φοιτητές του Τµήµατος Πληροφορικής του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Παπαδάκης κ.α., 2006).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο µεγάλος αριθµός φοιτητών, σε συνδυασµό µε το µικρό αριθµό των διαθέ-
σιµων ωρών διδασκαλίας και τη συνεχώς αυξανόµενη διδακτέα ύλη, οδηγεί 
σε µη αποτελεσµατική εκπαίδευση. Η διδασκαλία στην Ελληνική Τριτοβάθ-
µια Εκπαίδευση που διεξάγεται κυρίως σε µεγάλες οµάδες φοιτητών µε χρήση 
έντυπου υλικού και διαλέξεις από το διδάσκοντα µπορεί να εµπλουτιστεί και 
να συµπληρωθεί µε στοιχεία (µεθόδους, τεχνικές και µέσα) εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. 

Η ενεργητικότερη συµµετοχή των φοιτητών, η ευελιξία στην επικοινωνία 
µε έµµεσους αλλά και άµεσους τρόπους, η ενθάρρυνση και υποκίνηση των 
φοιτητών για µελέτη σε όλη τη διάρκεια του εξαµήνου, είναι µερικά από τα 
πλεονεκτήµατα που προσφέρει στην παραδοσιακή δια ζώσης εκπαίδευση η 
αξιοποίηση τεχνολογιών ηλεκτρονικής µάθησης. 

Η µεικτή (blended) µάθηση/εκπαίδευση είναι ένας προσιτός, ευέλικτος 
τρόπος στήριξης της µαθησιακής διαδικασίας των φοιτητών. ∆όθηκε η δυνα-
τότητα να γνωρίσουµε καλύτερα τους φοιτητές που συµµετείχαν. Οι συµµετέ-
χοντες φοιτητές, έκριναν ότι επιθυµούν να συµµετέχουν σε σειρά µαθηµάτων 
µε υποστήριξη τεχνολογικών διαδικασιών ενώ στο τέλος του εξαµήνου, κοντά 
στην εξεταστική περίοδο επικοινωνούσαν, µε λιγότερο δισταγµό και επιφύλα-
ξη, για διατύπωση αποριών µέσω email, messenger, forum

Οι φοιτητές λειτουργούν διαφορετικά από τους ενήλικες και η εκπαίδευ-
ση στα Γ/θµια συµβατικά ιδρύµατα διαφέρει τόσο από την εκπαίδευση των 
ανηλίκων όσο και από την εκπαίδευση των ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήµιο. Απαιτείται περισσότερη ενθάρρυνση της επικοινωνίας µεταξύ 
φοιτητών και καθηγητή µε καλλιέργεια κλίµατος συνεργασίας. 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Σε συνέχεια της έρευνας µας σχεδιάζεται η διεύρυνση της χρήσης της τεχνο-
λογικής υποστήριξης της µαθησιακής διαδικασίας κατά τη διάρκεια όλου του 
ακαδηµαϊκού εξαµήνου καλύπτοντας τις διδακτικές ενότητες του µαθήµατος 
λαµβάνοντας υπόψη τόσο τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν όσο και η 
γνώµη των φοιτητών. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Ευχαριστούµε το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθο-
δολογίας του ΕΑΠ και τον ∆ιευθυντή του Αναπλ. Καθηγητή κ. Θ. Χατζηλάκο 
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για τις χρήσιµες υποδείξεις τους και την υποστήριξη τους στη χρήση των αι-
θουσών τηλεκπαίδευσης.
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