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Περίληψη
Στις µέρες µας, στο χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, γίνονται 
πολλές προσπάθειες ενσωµάτωσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική δι-
αδικασία. Εκπαιδευτικές πλατφόρµες ανοικτού κώδικα χρησιµοποιoύνται για τη 
διαχείριση της ηλεκτρονικής µάθησης, στο πλαίσιο της εξ’ αποστάσεως σύγχρο-
νης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης αλλά και της ενίσχυσης της παραδοσιακής 
διδασκαλίας στην τάξη. 
Στην εισήγηση αυτή, παρουσιάζουµε την αποδοχή που έχει από τους σπουδαστές 
των Τµηµάτων Πληροφορικής και Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι Αθήνας η 
ασύγχρονη πλατφόρµα τηλε-εκπαίδευσης ανοικτού κώδικα e-class. Η αξιολόγηση 
πραγµατοποιήθηκε παράλληλα στα δυο τµήµατα και τα επιµέρους αποτελέσµατα 
µελετήθηκαν ανεξάρτητα αλλά και σε συσχετισµό µεταξύ τους για την εξαγωγή 
χρήσιµων συµπερασµάτων σε σχέση µε τη χρήση της πλατφόρµας από έµπειρους 
και µη σπουδαστές στη χρήση νέων τεχνολογιών. 
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Λέξεις Κλειδιά
Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, συστήµατα διαχείρισης ηλεκτρονικής µάθησης, πλατ-

φόρµες ανοικτού κώδικα..

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια υιοθετούν σε 
όλο και µεγαλύτερο βαθµό τις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επι-
κοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη της διδασκαλίας µέσα στην τάξη αλλά 
και την εξ’ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση (De Corte 
1994, Foster et al. 1996). 

Την παραπάνω προσπάθεια έρχεται να υποστηρίξει η ύπαρξη αξιόλογων 
διαδικτυακών εκπαιδευτικών συστηµάτων (educational web-based systems). 
Τα συστήµατα αυτά, τα οποία χαρακτηρίζονται ως συστήµατα ασύγχρονης ή 
σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, αλλά και τα µαθήµατα που προσφέρονται µέσω 
αυτών εστιάζουν κυρίως την προσοχή τους στην παρουσίαση του εκπαιδευτι-
κού περιεχοµένου παρέχοντας σε µικρή έκταση δυνατότητες για συνεργατική 
και ενεργητική µάθηση. 

Τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ανοικτής και εξ αποστάσεως µάθησης 
(Open and Distant Learning) έχουν αλλάξει τη σηµερινή εικόνα της παρε-
χόµενης εκπαίδευσης. Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Μάθησης (Learning 
Managemnet Systems – LMS), οι Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλε-εκπαίδευ-
σης (Asynchronous E-learning Platforms), τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Περιε-
χοµένου (Content Mangemnet Systems - CMS) - ιδίως όσα έχουν σχεδιαστεί 
µε βάση τον ανοικτό κώδικα - προσφέρουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση νέες 
ευκαιρίες ενσωµάτωσης των νέων τεχνολογιών στις εκπαιδευτικές τους διαδι-
κασίες (Weis et al. 2004, Copolla et al. 2004).

Το Claroline (http://www.claroline.net) είναι µια πλατφόρµα εύχρηστη και 
φιλική για τον τελικό χρήστη και τον καθηγητή και κατάλληλη για εξελληνι-
σµό καθώς είχε εγγενή υποδοµή για την υποστήριξη πολυγλωσσικών ιστοσε-
λίδων. Με αυτή τη λογική, το Ελληνικό Πανεπιστηµιακό ∆ίκτυο (GUNET) 
προσάρµοσε την πλατφόρµα τηλε-εκπαίδευσης ανοικτού κώδικα Claroline 
στην ελληνική γλώσσα και το διέθεσε µε το όνοµα e-class στην ελληνική τρι-
τοβάθµια ακαδηµαϊκή κοινότητα. 

Στη συνέχεια της παρούσας εργασίας, παρουσιάζουµε το πλαίσιο και τη 
µεθοδολογία της έρευνας που πραγµατοποιήσαµε καθώς και τα αποτελέ-
σµατα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των σπουδαστών των Τµηµάτων 
Πληροφορικής και Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Σκοπός της 
έρευνας είναι η µελέτη της ικανοποίησης των σπουδαστών από τη χρήση της 
πλατφόρµας e-class και η εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων που µπορούν 
να βοηθήσουν στην αναβάθµιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η πλατφόρµα e-class εγκαταστάθηκε το 2003 στα Τµήµατα Πληροφορικής 
και Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και έκτοτε γίνονται συνεχείς 
επεµβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς της και για την προσαρµογή 
της στις ανάγκες τους. Η ανάγκη για προσαρµογή είναι η αιτία που και τα δυο 
τµήµατα επέλεξαν να έχουν σήµερα εγκαταστηµένη νεότερες εκδόσεις του 
Claroline και δε περιορίζονται στην απλή χρήση της πλατφόρµας είτε αυτής 
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που προσφέρει το GUNET είτε αυτής που προσφέρεται κεντρικά από το ΤΕΙ 
Αθήνας. 

Πιο συγκεκριµένα, στην πλατφόρµα e-class του τµήµατος Ενεργειακής 
Τεχνολογίας (http://eclass.et.teiath.gr, Karolidis et al. 2005) σχεδιάστηκε και 
υλοποιήθηκε εκ νέου το περιβάλλον διεπαφής του χρήστη. Προστέθηκε συγ-
γενικό γραφικό περιβάλλον µε αυτό της κυρίας ιστοσελίδας του τµήµατος, µε 
σκοπό την ταυτοποίηση του τµήµατος στην αίσθηση πλοήγησης του χρήστη. 
Επιπλέον, ενσωµατώθηκαν τρία νέα υποσυστήµατα στην πλατφόρµα µε σκοπό 
να εξυπηρετήσουν κάποιες από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των εργαστηριακών 
µαθηµάτων του τµήµατος. Αντίστοιχα, στην πλατφόρµα e-class του τµήµατος 
Πληροφορικής (http://eclass.cs.teiath.gr, Georgouli et al. 2005), ενώ η διεπαφή 
του χρήστη διατηρήθηκε κατά βάσει η ίδια ως προς τη µορφή της, ο κώδικας 
τροποποιήθηκε έτσι ώστε να βελτιωθεί η λειτουργικότητα της πλατφόρµας, 
όπου κρίθηκε απαραίτητο. 

 Τέλος, και στα δυο Τµήµατα, υλοποιήθηκε το υποσύστηµα αξιολόγησης 
της πλατφόρµας, µε το οποίο έγινε η συλλογή των στοιχείων που αναλύονται 
στην παρούσα εργασία. Επιπλέον προσαρµογές για υποστήριξη νέων ανα-
γκών σχεδιάζονται για το άµεσο µέλλον.

Ο στόχος της έρευνας ήταν κατ’ αρχάς να βγουν χρήσιµα συµπεράσµατα 
για τη συχνότητα χρήσης της πλατφόρµας και των εργαλείων της από τους 
σπουδαστές και στη συνέχεια την άποψή τους για τη χρηστικότητά της. 

Η επιλογή του να µελετηθούν τα αποτελέσµατα της χρήσης της πλατφόρ-
µας ταυτόχρονα στα δυο Τµήµατα πηγάζει από το ενδιαφέρον των ερευνη-
τών όχι µόνο να µελετήσουν την ικανοποίηση των σπουδαστών τους αλλά 
παράλληλα να εντοπίσουν διαφορές σε αυτή την ικανοποίηση µεταξύ των 
σπουδαστών των δυο τµηµάτων και να επιχειρήσουν να τις ερµηνεύσουν, βα-
σιζόµενοι στη διαφορετικότητα της υποδοµής των σπουδαστών σε γνώσεις 
πληροφορικής αλλά και στο ενδιαφέρον που πηγάζει από τους µαθησιακούς 
τους στόχους.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Για την επίτευξη του στόχου της έρευνας, χρησιµοποιήθηκε ένα πρότυπο συ-
νολικής αξιολόγησης (summative evaluation) (Economidis 2005). 

Για το σκοπό αυτό, υλοποιήθηκε ένα διαδικτυακό υποσύστηµα αξιολόγη-
σης για το κάθε τµήµα, το οποίο προσαρτήθηκε µε σχετικό σύνδεσµο πάνω 
στην εκπαιδευτική πλατφόρµα του. Το κάθε υποσύστηµα, περιελάµβανε σελί-
δες κοινών ερωταπαντήσεων πάνω σε δύο βασικές κατηγορίες: α) την αξιολό-
γηση του συστήµατος (λειτουργικότητα, φιλικότητα, ευχρηστία κ.ά.) και β) την 
αξιολόγηση της διδακτικής (περιεχόµενο, δραστηριότητες κ.ά.) (Samarakou et 
al. 2006). 

Σε κάθε χρήστη δόθηκε η δυνατότητα να αξιολογήσει ανώνυµα την πλατ-
φόρµα, εκφράζοντας την άποψή του σε διαβαθµισµένες απαντήσεις (τύπου 
πολλαπλής επιλογής και κλίµακας 1-5) και µιας επιπλέον «∆εν Ξέρω/∆εν 
Απαντώ». Για την ταυτοποίηση του δείγµατος των χρηστών που συµµετείχαν 
στην αξιολόγηση, ζητήθηκαν µόνο γενικά στοιχεία όπως το εξάµηνο σπουδών 
και το φύλο. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πριν προχωρήσουµε στην ανάλυση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης, 
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πρέπει να σηµειώσουµε µερικά βασικά στοιχεία που αφορούν τα δύο τµήµα-
τα: 
• στην πλατφόρµα του Τµήµατος Πληροφορικής, είναι εγγεγραµµένοι 1583 

χρήστες εκ των οποίων οι 1515 είναι σπουδαστές και οι υπόλοιποι καθηγη-
τές και επισκέπτες ενώ η µέση πρόσβαση είναι 308 χρήστες ανά ηµέρα, 

• στην πλατφόρµα του Τµήµατος Ενεργειακής Τεχνολογίας είναι εγγεγραµ-
µένοι 750 χρήστες εκ των οποίων οι 706 είναι σπουδαστές και οι υπόλοιποι 
καθηγητές και επισκέπτες ενώ η µέση πρόσβαση είναι 168 χρήστες ανά 
ηµέρα.

• η αξιολόγηση διήρκησε περίπου ένα εξάµηνο για το Τµήµα Ενεργειακής 
Τεχνολογίας και δύο µήνες για το Τµήµα Πληροφορικής 

• τα αποτελέσµατα που έχουν προκύψει προέρχονται από παρόµοια χρήση 
του περιβάλλοντος από τους διδάσκοντες και των δύο τµηµάτων. 

Ταυτότητα του ∆είγµατος
Στο Τµήµα Ενεργειακής Τεχνολογίας, κατά την περίοδο αξιολόγησης συµ-
µετείχε ένα αρκετά µεγάλο δείγµα 550 χρηστών, πράγµα που σηµαίνει πως 
πάνω από το 50% των σπουδαστών του τµήµατος, αξιολόγησε την πλατφόρ-
µα. Αντίστοιχα, στο Τµήµα Πληροφορικής συµµετείχε ένα µικρότερο δείγµα 
144 χρηστών. Η αιτία αυτής της διαφοράς σε συµµετέχοντες στα δυο τµήµατα 
ωφείλεται πιστεύουµε εν µέρει στο ότι η περίοδος συγκέντρωσης απαντήσεων 
στο πρώτο ήταν τριπλάσια από αυτής στο δεύτερο. Επίσης, πρέπει να σηµει-
ωθεί ότι δεν έγινε κανένας έλεγχος αναφορικά µε το αν κάποιος συµµετέχων 
απάντησε περισσότερες της µιας φορές. 

Λόγω αυτής της διαφοράς, θεωρήθηκε σκόπιµο στα διαγράµµατα που ακο-
λουθούν, να παρουσιάζεται και ο σταθµικός µέσος της µέτρησης σε µια τρίτη 
στήλη (ΓΕΝΙΚΟ), που εκφράζει τον αναλογικό µέσο όρο των δύο τµηµάτων. 

Ως προς την εµπειρία χρήσης Η/Υ και Internet των συµµετεχόντων στην 
αξιολόγηση, είναι πολύ σηµαντικό πως στο Τµήµα Πληροφορικής ένα ποσο-
στό περίπου 70% δηλώνει «Έµπειρος», ενώ ενθαρρυντικό είναι επίσης και το 
ποσοστό (77%) των σπουδαστών του Τµήµατος Ενεργειακής Τεχνολογίας, 
που δηλώνει τουλάχιστον «Απλός» χρήστης. 

Τέλος, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που αφορούν στη συχνότητα 
επίσκεψης, οι σπουδαστές του Τµήµατος Ενεργειακής Τεχνολογίας επισκέ-
πτονται συχνότερα την πλατφόρµα, γεγονός που αποδίδεται αφενός στην 
ανάγκη τους για µεγαλύτερη επαφή µε τις νέες τεχνολογίες και αφετέρου στην 
µικρότερη εµπειρία τους ως χρήστες. Αντίθετα, οι σπουδαστές του Τµήµατος 
Πληροφορικής φαίνεται να µην έλκονται από το περιεχόµενο που προσφέρει 
η πλατφόρµα ώστε να εισέρχονται τακτικά.

Λειτουργική Αξιολόγηση 
Τα αποτελέσµατα από τις ερωτήσεις τις σχετικές µε θέµατα λειτουργικότητας, 
έδειξαν πως οι περισσότεροι σπουδαστές του Τµήµατος Ενεργειακής Τεχνο-
λογίας (55%), πιστεύουν πως η λειτουργικότητα της πλατφόρµας τους είναι 
«Καλή» ή «Πολύ Καλή» ενώ στους - πιο απαιτητικούς - σπουδαστές του Τµή-
µατος Πληροφορικής το αντιστοιχο ποσοστό είναι περίπου 30%. Να σηµει-
ωθεί το σχετικά υψηλό ποσοστό των χρηστών που δήλωσαν «∆εν Ξέρω/∆εν 
Απαντώ», το οποίο πρέπει µάλλον να αποδοθεί σε άγνοια της έννοιας της 
λειτουργικότητας. 

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης σε θέµατα ευκολίας χρήσης, έδειξαν 
πως µόνο ένα µικρό ποσοστό χρηστών (13%) - κυρίως λόγω της µικρότερης 
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εµπειρίας χρήσης των σπουδαστών του Τµήµατος Ενεργειακής Τεχνολογίας 
– δεν έµειναν ικανοποιηµένοι από την ευκολία χρήσης της πλατφόρµας τους. 
Ειδικά για τους σπουδαστές του Τµήµατος Πληροφορικής, επαληθεύεται ότι 
πράγµατι είναι πιο έµπειροι και πιο απαιτητικοί χρήστες, αφού οι περισσότεροι 
(πάνω από 70%) εξοικειώθηκαν πολύ εύκολα µε τη χρήση της πλατφόρµας.

Στο σχήµα 1, παρουσιάζονται τα ποσοστά των σπουδαστών που απάντη-
σαν στο πόσο συχνά χρησιµοποιούν καθένα από τα εργαλεία της πλατφόρµας 
του τµήµατός τους. Για τους σπουδαστές του Τµήµατος Πληροφορικής γίνεται 
σαφές, πως επιθυµούν και επιδιώκουν συχνότερα συνεργατικές µορφές εκ-
παίδευσης και σύνθετης επικοινωνίας, αφού εργαλεία όπως Ατζέντα, Περιοχή 
Συζητήσεων και Συνοµιλία είναι τα πλέον δηµοφιλή, χωρίς αυτό να σηµαίνει 
ότι χρησιµοποιήθηκαν επαρκώς στα πλαίσια των εκπαιδευτικών σεναρίων που 
σχεδιάστηκαν. Οι σπουδαστές του Τµήµατος Ενεργειακής Τεχνολογίας, οι 
οποίοι λόγω της διαφορετικότητας του αντικειµένου τους αλλά και της µικρό-
τερης εµπειρίας τους πάνω στο αντικείµενο, επιλέγουν να χρησιµοποιήσουν 
συχνότερα εργαλεία πιό απλά και πιο χρήσιµα γι’ αυτούς όπως Ανακοινώσεις 
και Έγγραφα. Εργαλεία όπως η Περιοχή Συζητήσεων και η Συνοµιλία, είναι 
λιγότερο δηµοφιλή, εφενός επειδή πολλοί δεν έχουν ακόµα υπολογιστή στο 
σπίτι τους, αφετέρου επειδή οι καθηγητές του τµήµατος δεν τα υποστήριξαν 
επαρκώς. 

Σχήµα 1. Μέγιστη Συχνότητα Χρήσης Εργαλείων.

Σχήµα 2. Επάρκεια Περιεχοµένου.
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Αξιολόγηση του Περιεχοµένου
Οι ερωτήσεις αυτής της ενότητας σχετίζονται µε την ικανοποίηση από την 
επάρκεια και ποιότητα του εκπαιδευτικού περιεχόµενου (σηµειώσεις, παρου-
σιάσεις, εργασίες, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης κ.ά.). Τα αποτελέσµατα που 
προέκυψαν από τις σχετικές ερωτήσεις, έδειξαν πως περίπου το 60% των 
σπουδαστών, έχουν θετική γνώµη για το περιεχόµενο που βρίσκεται αναρτη-
µένο στην πλατφόρµα του τµήµατός τους (Σχ.2).  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Συνοψίζοντας τη διαδικασία της συνολικής αξιολόγησης, που υλοποιήθηκε 
για τις εκπαιδευτικές πλατφόρµες των τµηµάτων Πληροφορικής και Ενεργει-
ακής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας, µπορούµε να καταλήξουµε στα ακόλουθα 
συµπεράσµατα: 
• Με βάση τον πληθυσµό των δύο τµηµάτων αλλά και την ταυτότητα του 

δείγµατος, που προέκυψε κατά την ανάλυση των αποτελεσµάτων, µπο-
ρούµε να θεωρήσουµε ικανοποιητικό και αντιπροσωπευτικό το δείγµα των 
σπουδαστών που συµµετείχε στην αξιολόγηση. 

• Οι πλατφόρµες και των δύο τµηµάτων αποτελούν ήδη απαραίτητα εργα-
λεία για την υποστήριξη της παραδοσιακής διδασκαλίας στην τάξη.

• Οι σπουδαστές ενδιαφέρονται για την ποιότητα και επάρκεια του εκπαι-
δευτικού περιεχοµένου και πιστεύουν πως η εκπαιδευτική πλατφόρµα του 
τµήµατός τους, µπορεί να γίνει ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο στις σπουδές 
τους.

• Τα ποσοστά των χρηστών που δήλωσαν «∆εν Ξέρω/∆εν Απαντώ» σε κά-
ποια ή κάποιες ερωτήσεις, ήταν σχετικά χαµηλά.
Άρα µπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα, πως οι εκπαιδευτικές 

πλατφόρµες των δύο τµηµάτων είναι φιλικές προς το χρήστη και µπορούν να 
καλύψουν τους εκπαιδευτικούς στόχους που τίθενται από την πλευρά των κα-
θηγητών αλλά και των σπουδαστών.

 Μελλοντικοί στόχοι µας είναι να βελτιώσουµε το σύστηµα αξιολόγησης 
εξειδικεύοντας το ερωτηµατολόγιο για τα επιµέρους µαθήµατα που υποστη-
ρίζονται από την πλατφόρµα και εισάγοντας διαδικασίες ελέγχου για να απο-
κλείονται οι περισσότερες της µιας απαντήσεις από τον ίδιο σπουδαστή.
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